
minisTer Z wiZyTĄ w gminie mieDŹna
Naszą gminę odwiedzili minister michał wójcik, 

wicemarszałek beata białowąs oraz poseł grzegorz gaża

wIĘCej NA sTr. 2

KOBieTy na wsi CHCĄ DZiaŁaĆ!
Koła gospodyń wiejskich na przestrzeni lat zmieniały swój charakter, 

ale są tak samo ważne w życiu wsi

wIĘCej NA sTr. 7

rozbudowa budynku szkoły we Frydku staje się faktem! 11 lutego wójt Jan słoninka podpisał umowę na wykonanie prac. 
w wydarzeniu udział wzięli też dyrekcja oraz uczniowie placówki. Teren został już ogrodzony, prace ruszyły. To inwestycja 

wyczekiwana przez mieszkańców, jedna z największych w tej kadencji. wartość prac to ponad 10,2 mln zł
wIĘ Cej NA sTr. 2
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Nowe zadania,
także z powiatem

Kolejne ulgi i zwolnienia 
dla przedsiębiorców

Ponad 50 tys. zł 
dla Filipka!
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Umowa podpisana, 
rusza rozbudowa szkoły!
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11 lutego w szkole podstawowej 
im. stanisława Hadyny we Fryd-
ku podpisano uroczyście umowę 
na rozbudowę placówki.

Chodzi o zadanie pn. „Rozbudowa, prze-
budowa i nadbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”. Rozbudowa szkoły we 
Frydku jest wydarzeniem bardzo długo 
wyczekiwanym i niezmiernie ważnym dla 
społeczności szkolnej i mieszkańców.

Będzie to największa inwestycja gminna 
przez kolejne dwa lata. Termin zakończe-
nia prac planuje się na 15 grudnia 2022 
roku. Koszt rozbudowy szkoły ogółem 
brutto wyniesie 10 mln 241 tys. 407 zł 88 gr. 
Wykonawcą rozbudowy szkoły jest Firma 
Budowlana SIKORA z Nowego Targu.

Uroczyste przekazanie łopaty było 
skromne, bo bez zaproszonych gości, 

ze względu na czas pandemii, ale jakże 
ważne i piękne. W przekazaniu sym-
bolicznej łopaty uczestniczyli przed-

stawiciele społeczności uczniowskiej, 
wójt gminy, dyrektorki i właściciel 
firmy wykonującej prace. Ruszyły prace 

ziemne związane z palowaniem, które 
zapewni stabilność budynku.

W części dobudowanej przewidziano 
zagospodarowanie pomieszczeń m.in. na 
pomieszczenia dydaktyczne wykorzysty-
wane dla potrzeb szkoły, pomieszczenia 
przedszkola 3-oddziałowego, szatnie dla 
uczniów, pomieszczenia administracji, 
techniczne i porządkowe, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne. W części istnieją-
cej planowana jest rozbudowa budynku 
w zakresie powiększenia kompleksu 
kuchennego, przebudowa istniejących 
szatni i pomieszczeń magazynowych 
zaplecza sali gimnastycznej, dostoso-
wanie pomieszczeń sanitarnych do 
obowiązujących przepisów i wymogów 
higieniczno-sanitarnych wraz z komplek-
sowym remontem istniejącego budynku 
i przystosowaniem go do przepisów prze-
ciwpożarowych. 8 Ug, pk

ROZPOCZĘŁA SIĘ jedNA Z NAjwIĘKSZyCh w Tej KAdeNCjI INweSTyCjI gmINNyCh

Umowa podpisana! Rusza rozbudowa szkoły we Frydku

Umowa została podpisana 11 lutego  (FOT. Ug)

22 lutego na zaproszenia wójta Jana słoninki 
naszą gminę odwiedzili minister – członek 
rady ministrów michał wójcik, wicemarsza-
łek województwa Śląskiego Beata Białowąs 
oraz poseł prawa i sprawiedliwości grzegorz 
gaża.

W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Kempny, komendant Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 

bryg. Grzegorz Kołoczek. W ramach wizyty odwiedzili 
Urząd Gminy, Szkołę Podstawową im. Stanisława Hady-
ny we Frydku i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli.

W czasie spotkania zostały poruszone sprawy zwią-
zane z samorządem gminnym, wyzwaniami jakie 
przed nim stoją, zwłaszcza w tej pandemicznej sytu-
acji oraz możliwości współpracy pomiędzy rządem 
i samorządem.

Wójt szczegółowo omówił aktualną sytuację gminy 
i przedstawił plany rozwoju na kolejne lata.

W wizytowanej szkole przedstawiono zaproszonym 
gościom plany rozbudowy placówki. Omówiono rów-
nież jej rozwój i stojące przed szkolnictwem wyzwania 
edukacyjne.

Kolejny punkt wizyty to Ochotnicza Straż Pożarna 
w Woli. Strażacy-ochotnicy przedstawili plany rozwoju 
jednostki, a także omówili aktualne problemy. Minister 
zapoznał się z warunkami lokalowymi OSP i sprzętem, 
jaki posiada jednostka.

8Ug

minister z wizytą w gminie miedźna

Podczas wizyty w OSP wola  (FOT. Ug) goście odwiedzili szkołę we Frydku  (FOT. Ug)

„Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu.
Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem…”

N. Bonaparte

Drogie Panie, w tym szczególnym dniu – Dniu Kobiet, pragniemy złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego Święta.

Wasz uśmiech, troskliwość, delikatność i jednocześnie siła, 
z jaką pokonujecie wyzwania zasługują na słowa najwyższego uznania i szacunku.

Dzięki Wam Drogie Panie Świat staje się lepszy i piękniejszy,
a słowa „dom, rodzina, miłość” nabierają szczególnego znaczenia.
Składamy Wam życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha i radości.

Aby każda chwila Waszego życia była pełna sukcesów i powodów do dumy.
Życzymy spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

W tym szczególnym dniu 
– Dniu Sołtysa – składamy 

Wszystkim Sołtysom naszej gminy 
podziękowania i słowa uznania za pełną 

zaangażowania pracę na rzecz 
społeczności lokalnej.

Dziękujemy za współpracę, 
za zaangażowanie i liczne inicjatywy lokalne.

Niech społeczna praca będzie 
dla Państwa źródłem satysfakcji

i uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.
W życiu prywatnym życzymy zdrowia, 

spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów.

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna

Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy
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ODBiOrĄ ŚmieCi!

podajemy terminy  
odbioru śmieci w marcu:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 2.03, 16.03
popiół*: 2.03, 16.03
segregacja: 1.03
bio**: 19.03

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 3.03, 17.03
popiół*: 3.03, 17.03
segregacja: 2.03
bio**: 19.03

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: 4.03, 18.03
popiół*: 4.03, 18.03
segregacja: 3.03
bio**: 19.03

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 5.03, 19.03
popiół*: 5.03, 19.03
segregacja: 4.03
bio**: 19.03

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: 9.03, 23.03
popiół*: 9.03, 23.03
segregacja: 5.03
bio**: 19.03 

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 10.03, 24.03
popiół*: 10.03, 24.03
segregacja: 8.03
bio**: 19.03

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: 11.03, 25.03
popiół*: 11.03, 25.03
segregacja: 9.03
bio**: 19.03

Gilowice (ulice: Lipowa, Górnoślą-
ska, Strażaków), wola (ulice: Pszczyń-
ska, Osiedle Pod Sosnami, Lipowa, 
Międzyrzecka, Kopalniana, Poprzeczna, 
Górnicza, Powstańców, Przemysłowa): 
zmieszane: 12.03, 26.03
popiół*: 12.03, 26.03
segregacja: 10.03
bio**: 19.03
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 kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 1.03, 4.03, 8.03, 
11.03, 15.03, 18.03, 22.03, 25.03, 29.03
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
10.03, 24.03 | bio (odpady kuchenne): 
4.03, 11.03, 18.03, 25.03

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.
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w OBieKTywie

Trwa duża inwestycja w Szkole Podstawowej nr 2 w woli. Za ponad 124 tys. 
zł realizowane jest zadanie pn. „modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 
w woli – rekuperacja”. Inwestycja ma być gotowa do końca kwietnia  (FOT. Ug)

gmina miedźna zwiększa zakres 
inwestycji, które będą realizowa-
ne w tym roku.

Podczas lutowej sesji do budżetu gminy 
na rok 2021 wprowadzono dwa nowe 
zadania drogowe. Za łączną kwotę 540 
tys. zł przebudowane zostaną dwie drogi 
– ul. Janygowiec w Miedźnej oraz ul. 
Ogrodników w Górze. Ponadto, plano-
wana jest termomodernizacja dwóch 
budynków mieszkalnych – przy ul. 
Księża 4 w Grzawie i przy ul. Szkolnej 
27 w Woli. W tym roku ma być przygo-
towana dokumentacja, która pozwoli 
złożyć wniosek o dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych, nawet w wyso-
kości 85%.

Gmina Miedźna planuje też kolej-
ne inwestycje realizowane wspólnie 
z powiatem pszczyńskim. Podczas sesji 
23 lutego Rada Gminy przyjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi pszczyńskiemu. Chodzi o 80 
tys. zł na dwa zadania inwestycyjne. 
Pierwsze to projekt przebudowy drogi 
powiatowej, ul. Pszczyńskiej w Woli na 
odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświę-
cimskiej (30 tys. zł), a drugie – budowa 
sygnalizacji wzbudzanej na przejściu 
dla pieszych przy byłym gimnazjum nr 
2 w Woli (50 tys. zł). 8 pk

w bUdŻeCIe gmINy POjAwIŁy SIĘ NOwe, wAŻNe  
dLA mIeSZKAńCów INweSTyCje

Nowe zadania, także z powiatem

gmina wspólnie z powiatem chce wybudować sygnalizację wzbudzaną przy 
byłym gimnazjum nr 2 w woli  (FOT. PK)

Kluby sportowe z gminy miedź-
na otrzymają dotacje w łącznej 
wysokości 200 tys. zł.

Dotacje przyznane zostały w celu rea-
lizacji zadań publicznych w obszarze 
sportu w 2021 r. Otrzymały je: Ludowy 
Klub Sportowy „Sokół” w Woli (dotacja 
w wysokości 60 tys. zł, w tym 5 tys. zł dla 
sekcji skata sportowego), Międzyszkol-

ny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” 
w Gilowicach (30 tys. zł), Ludowy Klub 
Sportowy we Frydku (30 tys. zł), Górniczy 
Klub Sportowy „Piast” w Woli (24 tys. zł), 
Uczniowski Klub Sportowy Stowarzysze-
nie Piłkarsko-Siatkarskie w Woli (20 tys. 
zł), Junior Football Frydek (13 tys. zł), 
Ludowy Klub Sportowy w Miedźnej (14 
tys. zł), Klub Sportowy „PoWoli do Celu” 
w Woli (8 tys. zł). 8pk

Dotacje dla klubów sportowych
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DO Urn
W związku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Janusza Starca, na 25 kwietnia 
wojewoda śląski zarządził wybory uzu-
pełniające w okręgu wyborczym nr 9. 
Okręg ten obejmuje część sołectwa Wola 
I (ulica Górnicza – bloki od 14 do 15, od 
18 do 25, 47, Pszczyńska – bloki 104, 106, 
108, Szkolna – bloki 17, 19, 21).

Kalendarz wyborczy, określający 
terminy czynności w związku z wybo-
rami uzupełniającymi został podany 
w zarządzeniu wojewody. Kandydaci 
na radnych mogą się zgłaszać do 21 
marca. Głosowanie przeprowadzone 
będzie w niedzielę, 25 kwietnia w godz. 
7.00-21.00. 8 pk

nOwy  
prZewODniCZĄCy

23 lutego Rada Gminy przyjęła uchwałę 
o odwołaniu radnego Łukasza Banasia 
z funkcji przewodniczącego Komisji Kul-
tury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy 
Miedźna. Nowym przewodniczącym 
wybrany został radny Mateusz Moczul-
ski. 8 pk

DOTaCJa na praCe  
KOnserwaTOrsKie

Podczas lutowej sesji Rady Gminy radni 
przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji w 2021 r. na prace konserwa-
torskie przy obiekcie zabytkowym wpi-
sanym do rejestru zabytków. Dotację 
w wysokości 20 tys. zł przyznano Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa 
w Miedźnej, w celu przeprowadzenia 
prac konserwatorskich przy zabytku 
ruchomym – obraz „Święty Klemens” 
z ołtarza głównego. 8 pk

reKrUTaCJa  
DO KLas i sZKóŁ  
pODsTawOwyCH

1 kwietnia 2021 r. rusza rekrutacja do 
klas I szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Miedźna w roku 
szkolnym 2021/2022. Od tego dnia 
można składać wnioski o przyjęcie. 
Szczegółowy harmonogram jest dostęp-
ny na stronie miedzna.pl. 8 pk

KOnKUrs OFerT

Wójt gminy Miedźna ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację w 2021 r. 
zadania pn. „Opieka nad kotami wolno 
żyjącymi z terenu Gminy Miedźna 
oraz zapobieganie bezdomności zwie-
rząt”. Termin składania ofert upływa 
16 marca. Szczegóły są dostępne na 
miedzna.pl. 8 pk

aKCJa piT

15 lutego rozpoczął  się okres rozliczeń 
PIT za 2020 rok. Zeznania PIT-37, PIT-
36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy skła-
dać w terminie do 30 kwietnia. Urząd 
Skarbowy w Pszczynie zachęca do skła-
dania zeznań przez internet. Szczegóły 
są dostępne na stronie miedzna.pl.

8pk

wszyscy użytkownicy, którzy wykorzystują do celów 
indywidualnego ogrzewania pozaklasowe kotły na 
paliwa stałe, które w 2017 roku były starsze niż 10 
lat oraz te, które nie posiadają tabliczki znamiono-
wej, muszą dokonać ich wymiany do końca 2021 r. 
w przeciwnym razie grozi im grzywna od 500 zł do 
nawet 5000 zł.

Gmina Miedźna od 2018 roku prowadzi działania, których 
celem jest likwidacja, a w krótszej perspektywie przynajmniej 
ograniczenie zjawiska niskiej emisji. W I etapie obejmującym 
2018 rok wykonano 60 modernizacji: zdemontowano dwa stare 
kotły gazowe oraz 58 kotłów węglowych, zamontowano 50 
kotłów węglowych V klasy i 10 kotłów gazowych.

W II etapie obejmującym 2019 rok wykonano 115 moder-
nizacji: zdemontowano 5 starych kotłów gazowych oraz 110 
kotłów węglowych i zamontowano 60 kotłów węglowych V 
klasy oraz 55 kotłów gazowych.

W III etapie obejmującym 2020 rok wykonano 120 moder-
nizacji: zdemontowano 12 starych kotłów gazowych oraz 108 

kotłów węglowych, zamontowano 82 kotły węglowe ecodesign 
i 38 kotłów gazowych.

Łącznie dotychczas na walkę o czystsze powietrze w gmi-
nie wydatkowano środki w wysokości 4 mln 48 tys. 317 zł 
24 gr, z tego środki w wysokości 1 mln 935 tys. 924 zł 64 
gr stanowiły wkład mieszkańców, a kwotę 2 mln 112 tys. 
392 zł 60 gr przekazano mieszkańcom w formie dotacji 
z budżetu gminy.

Zgodnie z dokumentami programowymi w 2021 r. przewi-
duje się realizację IV etapu obejmującego swoim zakresem 
120 modernizacji, w tym 115 starych kotłów węglowych oraz 
5 starych kotłów gazowych. Zamontowanych zostanie 60 
kotłów węglowych ecodesign oraz 60 kotłów gazowych, przy 
czym 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. 
Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów w tej sprawie na 
stronie internetowej miedzna.pl oraz na Facebooku Urzędu 
Gminy. 8 Ug

wymień stary kocioł!

w związku z pandemią, która 
utrudnia działalność wielu przed-
siębiorcom, w gminie miedźna 
wprowadzono dla nich kolejne 
ulgi i zwolnienia.

Przedsiębiorcy prowadzący lokale 
gastronomiczne w gminie Miedźna 
zostali zwolnieni z opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży. Stosowną 
uchwałę Rada Gminy przyjęła podczas 
sesji 23 lutego.

Na podstawie ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi gminy pobierają opłatę 
za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. Opłatę tę 
przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 
w roku poprzednim wnoszą w trzech 
ratach lub jednorazowo w terminie do 
31 stycznia.

W związku z pandemią ustawodawca 
dał samorządom możliwość zwolnienia 

z opłaty. Dzięki przyjętej uchwale, przed-
siębiorców prowadzących działalność 
gastronomiczną zwolniono z drugiej i trze-
ciej raty opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, wnoszonej w terminie do 31 
maja 2021 r. oraz 30 września 2021 r.

„Podjęcie uchwały uzasadnia się 
faktem przedłużenia stanu epidemicz-
nego, którego skutkiem między innymi 
jest zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie gastronomii, 
co generuje znaczne straty po stronie 
przedsiębiorców” – czytamy w uzasad-
nieniu do uchwały.

Rada Gminy przyjęła jeszcze jedną 
uchwałę w związku z pandemią – w spra-
wie zwolnienia z podatku od nierucho-
mości wskazanych przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Uchwała zakłada 
zwolnienie z podatku od nieruchomości 

na okres od stycznia do marca 2021 roku 
gruntów, budynków oraz budowli zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, dla której na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii ustanowiono czasowe 
ograniczenia bądź zakazy prowadzenia 
działalności.

Zwolnienie z podatku od nierucho-
mości nie obejmuje przedsiębiorców, 
którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. speł-
niali kryteria uznania za przedsiębior-
stwo znajdujące się w trudnej sytuacji 
gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 
18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Formularz informacji przedstawia-
nych przy ubieganiu się o pomoc pub-
liczną związaną z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
oraz jej skutków stanowi załącznik do 
uchwały. 8 pk

PRZedSIĘbIORCy NIe ZAPŁACą OPŁATy ZA SPRZedAŻ NAPOjów ALKOhOLOwyCh PRZeZNACZONyCh dO 
SPOŻyCIA w mIejSCU SPRZedAŻy, wPROwAdZONO TeŻ ZwOLNIeNIA Z POdATKU Od NIeRUChOmOŚCI

Kolejne ulgi i zwolnienia  
dla przedsiębiorców

Ulgi wprowadzono podczas lutowej sesji Rady gminy  (FOT. KAdR Z SeSjI)



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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OGŁOSZENIA
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła ter-
min składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.
Nabór na środki z PROW 2014-2020 skierowany jest do dwóch grup benefi-
cjentów. Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa 
przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 
proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. W katalogu inwestycji znajdują 
się m.in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie go-
spodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub 
taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomiesz-
czeniach.
Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których więk-
szość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać 
zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych). Po-
moc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzy-
mania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do 
celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pieniądze 
można więc wykorzystać na przykład na zakup koparek, ciągników, rębaków 
do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnio-
ną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, po-

przez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną 
w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl 
i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84. ARiMR

<<<

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin 
rolniczych. O wsparcie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rolników. Wnioski 
można było składać do 30 grudnia 2020 r. Najwięcej złożono ich w wojewódz-
twach: mazowieckim (6,23 tys. wniosków), lubelskim (5,14 tys. wniosków), 
małopolskim (4,66 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). 
Łączna kwota dofinansowania, o które występowali rolnicy, wyniosła około 
58,4 mln zł. Jeden wnioskodawca może otrzymać 1500 złotych dopłaty.
Przypominamy, że dofinansowaniem objęty jest sprzęt komputerowy, ku-
piony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., a 31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć 
otrzymane wsparcie, muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakturę 
za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 15 kwietnia. ARiMR

<<<

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą 
w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód 
przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel. ARiMR

inwestor chce podzielić ten odci-
nek na dwa odrębne zadania.

Przypomnijmy, cały planowany odcinek 
S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowi-
cach do węzła „Suchy Potok” w Biel-
sku-Białej został podzielony na cztery 
odcinki: Mysłowice – Oświęcim, Oświę-
cim – Dankowice (przez naszą gminę, 
z węzłem w Woli), Dankowice – Biel-
sko oraz obwodnica Oświęcimia. Teraz 
unieważniono postępowanie na wybór 
wykonawcy tego pierwszego odcinka. 
Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, odcinek Mysło-
wice – Oświęcim zostałby oddany do 

użytkowania z co najmniej rocznym 
opóźnieniem w stosunku do dwóch 
dalszych odcinków. Dlatego koniecz-
ne jest podzielenie odcinka Mysłowice 
– Oświęcim na dwa odrębne zadania: 
Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą 
Bierunia oraz Mysłowice (Kosztowy 
II) – Bieruń.

„Podjęliśmy taką decyzję, chcąc 
zapewnić możliwość funkcjonowania 
kolejnych dwóch odcinków przyszłej 
S1, od Oświęcimia do Bielska-Białej, 
po ukończeniu na nich prac w 2023 
r. Osiągniemy to poprzez podzielenie 
odcinka Mysłowice – Oświęcim na 
dwie części i sprawną realizację krót-

kiego fragmentu S1 z węzłem Bieruń 
i obwodnicą tego miasta. Umożliwi to, 
na okres dokończenia prac przy pozo-
stałej części S1, przekierowanie ruchu na 
DK44 z pominięciem terenów zurbani-
zowanych i dróg lokalnych” – tłumaczy 
katowicki oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Co istotne, dla trzech odcinków 
w 2020 roku podpisano umowy z wyko-
nawcami, obecnie trwają dla nich prace 
projektowe. Zgodnie z umową, dwoma 
odcinkami S1 (Oświęcim – Dankowice 
– Bielsko-Biała) pojedziemy w IV kwar-
tale 2023 r., a obwodnicą Oświęcimia 
wiosną 2024 r. 8 pk, gDDKia

KATOwICKI OddZIAŁ gddKIA UNIewAŻNIŁ POSTĘPOwANIe NA wybóR wyKONAwCy NA ZAPROjeKTOwANIe 
I bUdOwĘ S1 NA OdCINKU mySŁOwICe – OŚwIĘCIm

Przetarg na jeden odcinek S1 
unieważniony. Co to oznacza?

w 2021 roku rozpocznie się proces przyjmowania 
deklaracji o sposobie ogrzewania pomieszczeń 
i podgrzewania wody. Będzie na to 12 miesięcy od 
uruchomienia rządowego systemu, którego projek-
towanie już trwa pod nadzorem głównego Urzędu 
nadzoru Budowlanego.

 Tak powstanie CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków, wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw. CEEB ma być bazą, gdzie trafią dane nie tylko o źród-
łach spalania i ogrzewania. Trafią tam wszelkie informacje 
o kontrolach kominiarskich, kontrolach inspekcji ochrony 
środowiska, kontrolach z zakresu gospodarki odpadami. 
Będą też zbierane informacje o udzielonych dotacjach na 
OZE, wymianę pieców, termomodernizację oraz o dodatkach: 
energetycznym, mieszkaniowym, zasiłku celowym.

Co prawda Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
dopiero się tworzy, jednak niektóre jej części mają działać już 
wiosną tego roku. Wtedy też trzeba będzie złożyć obowiązkowe 
deklaracje dotyczące źródeł energii w budynkach: domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, lokalach usługowych, 

budynkach publicznych, biurach, magazynach, hotelach, 
budynkach gospodarczych, kościołach, szpitalach itp. Dzięki 
temu rząd zamierza zebrać dane na temat źródeł niskiej emisji, 
która jest główną przyczyną smogu w Polsce.

Do CEEB trzeba będzie zgłosić źródła spalania paliw 
o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, które teraz nie wyma-
gają pozwolenia ani zgłoszenia. Baza ma zawierać informacje 
o wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu źródłach 
ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej.

Deklaracje, dotyczące obiektów zlokalizowanych na terenie 
gminy Miedźna będzie można składać elektronicznie i pisem-
nie do wójta. Termin rozpoczęcia procesu zbierania deklaracji 
nie jest znany, ponieważ nie wiadomo dokładnie, kiedy system 
informatyczny CEEB będzie gotowy.

W przypadku budynków już istniejących czas na złożenie 
deklaracji to 12 miesięcy od ogłoszenia komunikatu ministra 
ds. budownictwa. Właściciele i zarządcy nowych budynków 
na złożenie deklaracji będą mieli 14 dni od dnia pierwszego 
uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła 
ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni 
na złożenie nowej deklaracji.

8Ug

w tym roku ruszy Centralna ewidencja emisyjności Budynków
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góra

Karnawał to miła tradycja, przepełnio-
na muzyką i zabawą, gdzie ważnym 
elementem tego okresu są bale. Bal kar-
nawałowy dla przedszkolaków to nie-
zwykły, długo wyczekiwany dzień. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 
Tak też było w piątek, 5 lutego, kiedy 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
im. Jana Brzechwy w Górze odbył się 
bal karnawałowy. Pojawiły się kotki, 
tygryski, biedronki, misie. Oprócz nich 

nie zabrakło księżniczek, wróżek, ryce-
rzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, 
Batmana i wiele, wiele innych postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno! 
Przedszkolaki świetnie się bawiły przy 
rytmicznej i skocznej muzyce. Na sali, 
podczas pląsów, było bardzo wesoło 
oraz kolorowo. Nie zabrakło również 
konkursów, w których przedszkolaki 
chętnie uczestniczyły, dopingując się 
nawzajem.

8gpp góra

Dzieci na balu

dzieci świetnie przygotowały się do balu  (FOT. gPP góRA)

1 lutego Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Miedźnej odwiedzili dyrektor 
Harald Kajzer oraz zastępca dyrektora 
Krzysztof Trembaczewski z ZST im. 
Mariana Batko w Chorzowie, któ-
rzy dostarczyli nagrody laureatkom 
konkursu „Tak długo żyje człowiek, 
dopóki żyje pamięć o nim. Szlakiem 
marszów śmierci z KL Auschwitz sty-
czeń 1945”. Goście odwiedzili Mogiłę 
Ofiar Marszu Śmierci, spotkali się 
z dyrektor Zofią Kempką oraz polo-
nistką Stanisławą Nycz. Panowie 

podsumowali konkurs i działania 
podejmowane w celu upamiętnienia 
tragicznych wydarzeń ewakuacji KL 
Auschwitz. Pozostała część spotka-
nia poświęcona została rozmowom 
na temat historii Marszu Śmierci, 
miejscom pamięci, a w szczególności 
– Mogile Ofiar na cmentarzu parafial-
nym w Miedźnej oraz współczesnej  
historii Śląska w kontekście Powstań 
Śląskich i II wojny światowej. Wizyta 
zakończyła się deklaracją współpracy 
szkół w przyszłości. 8 Zsp miedźna

Z nagrodami dla uczniów

Doświadczeń można dokonywać rów-
nież pracując online. Udowodnili to 
uczniowie klas 4a i 4b Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze 
na zajęciach rozwijających z przyrody 
sprawdzając, dlaczego ciasto rośnie. 
Każdy uczeń wykonywał samodzielnie 
doświadczenie biologiczne, sprawdzają-
ce wymagania życiowe drożdży.

Dzieci dowiedziały się, że drożdże 
należą do grupy grzybów, więc jak inne 
żywe organizmy potrzebują odpowied-

nich warunków do rozwoju. Żywią się 
cukrem, a do wzrostu potrzebują rów-
nież ciepła. Komórki drożdży dzielą się, 
w efekcie czego powstają nowe komór-
ki, które w tym przypadku stopniowo 
wypełniły zawartość butelki. Drożdże 
rosnąc i rozmnażając się wytworzyły 
dwutlenek węgla, który napompował 
balon. Po wykonanym eksperymencie, 
każdy młody naukowiec, wiedział już, 
dlaczego ciasto rośnie.

8sp góra

Dlaczego ciasto rośnie?

grZawa

Trwa kolejna edycja konkursu czytel-
niczego „Przyjaciel biblioteki”, orga-
nizowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną. Jego celem jest promocja 
książki i czytelnictwa wśród mieszkań-
ców 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 otrzyma-
ją specjalną kartę, na której będą zbierać 
pieczątki za wypożyczenia. Za wypoży-
czenie do trzech książek otrzymają jedną 

pieczątkę, powyżej trzech książek – dwie 
pieczątki. Każdorazowe zebranie 10 pie-
czątek będzie premiowane dodatkową 
pieczątką.

Wypożyczania 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 dyplomów odbędzie się w listo-
padzie 2021 r. Chęć udziału w konkursie 
należy zgłosić u Bibliotekarza.

 8gBp

Zostań przyjacielem biblioteki

FryDeK

Z okazji Walentynek uczniowie klas 
młodszych Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Hadyny we Frydku zorganizo-
wali specjalną „pocztę walentynkową”, 
aby można było przekazać walentyn-

kowe wyznania kolegom i koleżankom. 
Własnoręcznie wykonane kartki walen-
tynkowe i zapewnienia o sympatii przy-
niosły wszystkim obdarowanym wiele 
radości i uśmiechu!  8 sp Frydek

walentynkowo w szkole

Poczta walentynkowa dała dużo radości  (FOT. SP FRydeK)

giLOwiCe

Piotr Janosz, uczeń klasy maturalnej Lice-
um Ogólnokształcącego im. prof. Zbignie-
wa Religi w Gilowicach może pochwalić 
się następnym sukcesem w dziedzinie 
filmu! Tegoroczny maturzysta wziął udział 
w ogólnokrajowej Olimpiadzie Wiedzy 
o Filmie i Komunikacji Społecznej, której 
celem jest popularyzacja wśród młodzieży 
szkół ponadpodstawowych wiedzy o kultu-
rze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. 
Uczestnicy musieli zaznajomić się z kine-
matografią polską i zagraniczną, a także 
zdobyć umiejętności tworzenia przekazu 
za pomocą języka i obrazu.

Piotr Janosz dzięki swojej ciężkiej 
pracy zakwalifikował się do drugiego 

etapu! Kolejna część olimpiady wyma-
gała znacznego zaangażowania uczest-
ników, którzy oprócz merytoryczne-
go przygotowania musieli stworzyć 
autorską pracę projektową. Tematem 
pracy było opracowanie projektu 
filmu, a także przygotowanie prezen-
tacji multimedialnej zachęcającej do 
współpracy ewentualnego sponsora 
i przygotowanie wniosku do jednego 
z regionalnych funduszy filmowych. 
To było zdecydowanie nowe doświad-
czenie ucznia, który wykazał się nieby-
wałą kreatywnością i umiejętnościami 
twórczymi.

8weronika Lisek

Kolejne filmowe osiągnięcie

wOLa

„Działajmy razem” – to hasło tegorocz-
nego Dnia Bezpiecznego Internetu, czyli 
największej corocznej akcji na rzecz bez-
pieczeństwa dzieci w internecie. W tym 
roku DBI przypadał 9 lutego, ale jego 
obchody mogą trwać do końca marca.

By przyczynić się do bezpieczeństwa 
młodych internautów, do tej ważnej ini-
cjatywy zgłosił się również Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Woli. We wszystkich 
klasach odbywały się zajęcia edukacyjne 
promujące właściwe i bezpieczne zasa-
dy korzystania z internetu. Wśród klas 
młodszych (I-III) ogłoszono również 
konkurs plastyczny. Właściwe zachowa-
nia młodych internautów propagowane 
są też podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
 8 Zsp wola

Bezpiecznie w internecie

Klasa Ia Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli prowadzi akcję charyta-
tywną na rzecz podopiecznych Fundacji 
„Zwierzęca Arkadia”. Celem jest pomoc 
zwierzętom, rozbudzanie empatii i chęć 
niesienia bezinteresownej pomocy. Zbie-

rane są: karma sucha i mokra dla psów 
i kotów, obroże, smycze, kuwety, miski, 
koce, zabawki itp. Dary można zostawiać 
do końca marca w portierni oraz sali nr 
016 przy ul. Lipowej 3 oraz w portierni 
przy ul. Przemysłowej 7. 8 pk

Dla potrzebujących zwierzaków

wOLa
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ŚLĄSKO GODKA
Ciyżko robota na polu
Czas nojpilniejszych robót w polu zbiegoł sie zawsze z Dniami Krzyżowymi. Bez 
trzy dni po wsi chodziły procesyje z wizerunkiym Zmartwychwstałego i prosiły 
o urodzoj, o dobro pogoda bez gradu, suszy, długotrwałych deszczów. Wtynczos 
wszystki kapliczki, figury świętych i krzyże przydrożne były piyknie przystrojone, 
bo jak godała staro pieśń - „Zróbcie mu miejsce pan idzie z nieba..., zagrody nasze 
widzieć przychodzi i jak sie dzieciom jego powodzi...”

Jak sie posadziło, pora dni było wolniejszych, cheba że wtoś mioł zasiono ćwikła. 
Wtynczos musioł iść jom plewnąć i przerywać. Żmudno to była robota, bez ustanku 
ze zgniętym grzbietym. Po całym dniu plewiynio niy szło sie wyprościć, co tak pleca 
szczypały. Jedni to nawet upłakiwali, jak sie chcieli wyprościć.

Fragment książki Alojzego Lyski „Jak to dawniej... na Ziemi Pszczyńskiej”, 
wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury

O tym pisała gminna gazeta...   
w MARCU

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

1994 | Festiwal po raz pierwszy
„W młodości szukamy wierzchołków, a na starość korzeni – pod takim hasłem odbył 
się 10.03.1994 r. we Frydku I Gminny Festiwal Folklorystyczny Miedźna’94 […] 
Festiwal przebiegał w dwóch niezależnych grupach: młodzieży szkolnej i dorosłych” 
(Gminne Sprawy, nr 3/1994)

1998 | nowy segment szkoły już z uczniami
„Dzień 2 marca dzięki staraniu władz samorządowych stał się wielkim świętem 
społeczności szkolnej Woli i nie tylko. Już 9 lutego wójt Andrzej Granatyr przekazał 
klucze do pierwszego segmentu nowej szkoły dyrektor SP 2 Barbarze Bandoła, by 
tego samego dnia – pierwszego dnia po feriach zimowych – mogli rozpocząć tam 
naukę uczniowie klas I-III” (Gminne Sprawy, nr 3/1998)

pieczę nad Kołami gospodyń 
wiejskich w gminie 
miedźna sprawuje Łucja 
Krutak. To osoba niezwykle 
wszechstronna i energiczna. 
Zawsze w śląskim stroju, po 
śląsku powie co myśli.

Jest członkinią KGW Wola, a od 2003 r. 
prezesem Gminnego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, przewod-
niczącą Wojewódzkiej Rady KGW i wice-
przewodniczącą Rady Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Katowicach. Oprócz tego, 
jest członkiem-założycielem Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” 
oraz członkiem Rady Programowej, 
a także wiceprzewodniczącą Powia-
towej Rady Rynku Pracy przy Powia-
towym Urzędzie Pracy w Pszczynie. 
Była wielokrotnie nagradzana. W 2017 
r. została laureatką „Miedźniańskiego 
Ula”, nagrody gminy Miedźna za działal-
ność kulturalną, zaangażowanie w pracę 
na rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę.

W działalność KGW w Woli zaanga-
żowała się już w latach 60. ubiegłego 
wieku. Kołu szefowała wówczas Helena 
Rozmus. Pani Łucja była pracownikiem 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli. 
Zajmowała się tam m.in. sprawami 
obywatelskimi, dlatego miała dobry 
kontakt z mieszkańcami. W latach 70. 
rozpoczęła pracę w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Miedźnej, gdzie odpowia-
dała za kółka rolnicze i koła gospodyń 
wiejskich. – I tak zaczęła się moja praca 
na rzecz naszych KGW – opowiada pani 
Łucja.

Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich 
kojarzą się głównie z konkursami 
kulinarnymi, warsztatami czy różnego 
rodzaju wydarzeniami, podczas któ-
rych promowane są śląskie tradycje 
i zwyczaje. Kiedyś ich rola była jednak 
inna. – Wszystkie koła na terenie gminy 
powstały w 1959 r. Na początku orga-
nizowały kursy gotowania, pieczenia, 
haftowania. Nie było domów kultury, 

wszystko odbywało się w domach człon-
kiń, na prywatnym sprzęcie – mówi. Od 
drugiej połowy lat 70. członkinie KGW 
prowadziły magle, do których miesz-
kańcy wsi przynosili pościel, obrusy, 
firanki czy zasłony do maglowania. 
– Kiedyś wszystko się najpierw szkró-
biło (krochmaliło) i maglowało. Magiel 
na Woli został zlikwidowany dopiero 
kilka lat temu, wcześniej cały czas 
działał. Do samego końca mieszkańcy 
chętnie z niego korzystali – zauważa 
Łucja Krutak.

KGW prowadziło inspekty, czyli 
skrzynie drewniane, w których panie 
siały warzywa. Sadzonki były potem 
rozprowadzane, sprzedawane. Niektóre 
koła miały tunele foliowe. Na przeło-
mie lat 70. i 80. gospodynie zajmowały 
się też szyciem kołder, a co ciekawe 
zamiast pierza wsadem do nich były 
gręplowane włókna dzianinowe lub 
wełniane. Wśród członkiń, po wcześ-
niejszych zapisach, rozprowadzane były 
też kurczęta, kaczęta, gęsięta i indyki. 
– Po indyki jeździłam do Mikołowa, 
pisklęta odbieraliśmy też w Gliwicach. 
Gdzie nam je przydzielili, trzeba było 
jechać. Najłatwiej było z kurczętami, 

bo ich wylęgarnia była w Pszczynie 
– wspomina. Potem załatwiano paszę 
dla zwierząt. – To były trudne czasy, 
tego wszystkiego nie było. My wszystko 
to robiłyśmy, panie w kołach – dodaje. 
Teraz – jak mówi – jest zupełnie ina-
czej. Większość pań pracuje, a dużych 
gospodarstw jest raptem kilka. Mało 
kto chowa nawet kury...

Koła organizowały też zabawy dla 
mieszkańców. W latach 90. zaczęły 
się również konkursy, na przykład 
na najładniejszy ogródek czy obejście 
gospodarskie oraz więcej warzyw, 
owoców i kwiatów, a nawet więcej 
mleka wysokiej jakości. – Koła prze-
chodziły metamorfozę. Teraz gospo-
dynie prowadzą zupełnie inną dzia-
łalność. Organizowane są spotkania 
okolicznościowe, zabawy, organizuje-
my konkursy kulinarne czy wieczory 
kolędowe, biesiady „Po naszymu, czyli 
po śląsku”, przy kołach działają zespo-
ły folklorystyczne. Realizujemy projek-
ty, dzięki którym panie biorą udział 
w kursach gotowania, komputerowych, 
zakładania działalności gospodarczej, 
debatach oksfordzkich, warsztatach 
prozdrowotnych dotyczących chorób 

cywilizacyjnych, w tym cukrzycy 
oraz warsztatach florystycznych. 
Pomagamy w akcjach pomocowych. 
Pandemia pokrzyżowała nam plany, 
jednak zaangażowałyśmy się w pomoc 
medykom, szyjąc maseczki ochronne, 
poprawiając fartuchy, piekąc ciasta dla 
szpitali covidowych. Zaangażowanie 
członkiń jest ogromne – przyznaje 
Łucja Krutak.

Jak mówi, Koła Gospodyń Wiejskich 
są niezwykle ważne w życiu lokalnej 
społeczności. – To jedyna organizacja 
działająca na wsi, zrzeszająca kobiety. 
Realizuje to, czym kobiety, mieszkan-
ki wsi chcą się zajmować. A jednym 
z zadań KGW jest kultywowanie, pie-
lęgnowanie tradycji ludowych, gwary, 
strojów ludowych, obrzędów, zwycza-
jów. To ważne, bo musimy pamiętać 
o swoich korzeniach. Musimy wiedzieć, 
czym żyli nasi przodkowie, jak żyli, jak 
godali. Nie możemy wstydzić się naszej 
gwary, stroju śląskiego czy obrzędów! 
– apeluje.

Na ten rok nasze gminne KGW mają 
kolejne ambitne plany. Panie są gotowe 
do działania!

8paweł Komraus

Od PROwAdZeNIA mAgLA CZy SPROwAdZANIA PISKLąT, dO KURSów KOmPUTeROwyCh, debAT OKSFORdZKICh, A TAKŻe KONKURSów I bIeSIAd. 
KOŁA gOSPOdyń wIejSKICh NA PRZeSTRZeNI LAT ZmIeNIAŁy Swój ChARAKTeR, ALe Są TAK SAmO wAŻNe w ŻyCIU wSI

Kobiety na wsi chcą działać!

Pani Łucja przyznaje, że powinniśmy 
pamiętać o naszych korzeniach  (FOT. Ug) Podczas jednego z ostatnich konkursów kulinarnych  (FOT. PK)
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 
główny Urząd statystyczny przepro-
wadza narodowy spis powszechny 
Ludności i mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy. 
Spisem objęci są mieszkańcy Polski 
– zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy 
oraz stali mieszkańcy Polski przebywa-
jący w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis 
internetowy. Wejdź na stronę GUS  

spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. 
Jeżeli nie możesz tego zrobić we włas-
nym zakresie, odwiedź najbliższy urząd 
gminy. Na czas trwania spisu urzędy 
gmin przygotowały specjalne miejsca, 
gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu inter-
netowego? Zadzwoń na infolinię 22 279 
99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet 
ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz telefonicznie lub bezpośred-

nio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obo-
wiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym 
grozi karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są 
bezpieczne, ponieważ chroni je tajem-

nica statystyczna. Dane jednostkowe 
zbierane i gromadzone w badaniach 
przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szcze-
gólnej ochronie. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz 
zapytany w spisie? Zapoznać się z usta-
wą spisową? Zweryfikować rachmistrza? 
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

8gUs

Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań od kwietnia

gminny Ośrodek pomocy spo-
łecznej w miedźnej z/s w woli 
informuje, że dla mieszkańców 
gminy uruchomiono punkty 
świadczące pomoc prawną, 
psychologiczną, terapeutyczną 
oraz informacyjną, jak również 
konsultacje w zakresie psychiatrii 
dziecięcej dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji z uwagi na 
uzależnienia, występującą prze-
moc domową oraz pandemię.

pOraDy prawne
Jolanta Sekunda Janot – udzielanie 
porad prawnych dla mieszkańców 
gminy Miedźna w związku z występo-
waniem problemu uzależnienia oraz 
przemocy domowej. Porady odbywają 
się w Punkcie Informacyjno-Konsulta-
cyjnym w Woli, ul. Poprzeczna 1 (I pię-
tro pok. 29) przez 3 godziny tygodnio-
wo, w okresie od stycznia do grudnia 
2021 r. Termin porady należy ustalić 

w sekretariacie GOPS pod numerem 
telefonu 32 211 82 51 w godzinach pracy 
Ośrodka.

KOnsULTaCJe psyCHiaTryCZne
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 
Agata Kurek-Rusin – konsultacje psy-
chiatryczne dla dzieci i młodzieży z tere-
nu gminy Miedźna, u których występują 
zaburzenia psychiczne będące m.in. 
wynikiem funkcjonowania w rodzinie 
z problemem uzależnień, przemocy, pan-
demii. Konsultacje udzielane są w Cen-
trum Medycznym „Medica” w Oświęci-
miu, ul. Kościuszki 12 raz w miesiącu 
od stycznia do grudnia 2021 r. Termin 
wizyty należy ustalić pod numerem tele-
fonu 798 588 999 w godzinach pracy 
GOPS w Miedźnej z/s w Woli.

pUnKT 
inFOrmaCyJnO-KOnsULTaCyJny
Mirosław Jaroszewski pełni dyżur 
w każdy wtorek w godzinach 15.30-17.30 

w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 
w Woli, ul. Poprzeczna 1, I piętro, pok. 28 
oraz w Punkcie Informacyjno-Konsulta-
cyjnym w Górze, ul. Długa 41 (Ośrodek 
Zdrowia – Biuro Sołtysa), w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca od godz. 15.00 
do godz. 18.00 w okresie od stycznia 
do grudnia 2021 r. Termin spotkania 
należy ustalić telefonicznie pod numerem 
telefonu 519 877 769 – czynny całodo-
bowo. Celem punktu jest działalność 
informacyjna, motywacyjna, wspierająca 
oraz edukacyjna z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień, 
a także współdziałanie z innymi podmio-
tami zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemu uzależnień.

psyCHOLOg
Barbara Chrząszcz-Noworyta – udzie-
lanie informacji i konsultacji dzieciom 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
ofiarom przemocy, nadużywającym 
środków psychoaktywnych, uzależnio-

nym od internetu, telefonu, gier kompu-
terowych oraz rodzinom z problemem 
uzależnień oraz problemem przemocy 
domowej z terenu gminy Miedźna. 
Konsultacje udzielane są w każdą środę 
w godz. 15.00-18.00, Wola ul. Poprzeczna 
1, I piętro pok. 29, od stycznia do grud-
nia 2021 r. Termin należy ustalić telefo-
nicznie pod numerem 519 693 400.

CenTrUm LeCZenia UZaLeŻnieŃ
Centrum Leczenia Uzależnień w Woli 
realizuje Program terapeutyczny dla 
rodzin z problemem uzależnienia 
i występującą przemocą domową dla 
mieszkańców gminy Miedźna w Woli, 
ul. Poprzeczna 1, I piętro pok. 12, 
w każdy piątek w godz. 12.30-16.30 
w okresie od stycznia do grudnia 2021 
r. Termin wizyty należy ustalić telefo-
nicznie w godzinach pracy Centrum 
pod numerami telefonów 32 211 97 99 
oraz 519 693 400.

8gOps

Tu znajdziesz pomoc

gminny Zakład gospodarki 
Komunalnej w ramach prowa-
dzonych prac inwestycyjnych 
dokonał gruntownej modernizacji 
infrastruktury wykorzystywanej 
do obróbki osadów ściekowych 
w oczyszczalni ścieków promlecz 
w woli.

Funkcjonujące od roku 2015 urządze-
nie do odwadniania osadu czynnego 
zostało poddane gruntownym pracom 
remontowym oraz konserwacyjnym. 
Najistotniejsza część przeprowadzonych 
prac związana jednak była z zaadapto-
waniem istniejącego w infrastrukturze 
oczyszczalni budynku w celu posado-
wienia w nim prasy osadu.

Do tej pory urządzenie znajdowało 
się w metalowym kontenerze, który 
z upływem czasu uległ znacznej korozji 
powodującej zagrożenie w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. W nowo przy-
stosowanym pomieszczeniu przepro-
wadzono generalny remont obejmujący 
m.in. wymianę konstrukcji i pokrycia 

dachu, docieplenie ścian wraz z wyko-
naniem elewacji zewnętrznej, wymianę 
stolarki budowlanej oraz rozbudowę 
systemu wentylacji pomieszczenia. 
Ponadto doprowadzono nowe przy-
łącze wodociągowe o długości 60 m 
i średnicy fi 50 oraz wybudowano insta-
lację odprowadzającą wody odciekowe 

(popłuczyny), powstałe w trakcie proce-
su odwadniania osadu. Budynek został 
również wyposażony w nową instalację 
elektryczną, zmodernizowany został 
system sterowania pracą urządzenia 
odwadniającego.

Zamontowano również monitoring 
umożliwiający prowadzenie ciągłej 

kontroli procesu odwadniania osadu 
i przeprowadzanie go w sposób jak 
najbardziej efektywny. Zmianie ule-
gło także otoczenie wokół budynku, 
zamontowano dodatkowe oświetlenie, 
wykonano zewnętrzne ciągi komunika-
cyjne oraz utworzono rampę obsługową. 
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu wybudowano trzy stanowi-
ska w celu posadowienia kontenerów 
transportowych do których, bezpośred-
nio z urządzenia odwadniającego, za 
pomocą przenośników ślimakowych 
odprowadzana jest odwodniona masa. 
Szereg wykonanych prac pozwolił na 
usprawnienie procesu obróbki osadu 
i przeprowadzanie go w odpowiednich 
warunkach sanitarnych.

Dzięki zaangażowaniu i doświadcze-
niu pracowników spółki, całość prac 
wykonanych w ramach wyżej opisanej 
modernizacji nie wymagała korzystania 
z usług podmiotów zewnętrznych, co 
pozwoliło znacznie ograniczyć koszty 
przeprowadzonych robót.

8gZgK

ZA NAmI KOLejNA wAŻNA INweSTyCjA ZReALIZOwANA PRZeZ gZgK

modernizacja w oczyszczalni w woli

Zakres prac przeprowadzonych w oczyszczalni Promlecz był  
bardzo szeroki  (FOT. gZgK)
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Kto odpowiada w tym roku za zimowe utrzy-
manie dróg w gminie miedźna?

W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania 
pn. „Zimowe utrzymanie 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 nadzorującymi wykony-
waną 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 zimowego utrzymania dróg 
w sezonie zimowym 2020/2021 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskie-
go 20, 43-200 Pszczyna, tel. /32/ 212 80 68, całodobowy 
numer telefonu 501 716 376.

Pamiętajmy, że każda droga publiczna ma przypisa-
nego administratora. Odpowiada on za utrzymanie jej 
w dobrym stanie przez cały rok. Odpowiedzialność za 
poszczególne drogi: drogi krajowe i autostrady – Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, drogi 
wojewódzkie – zarząd województwa, drogi powiatowe 
– zarząd powiatu, drogi gminne – wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, droga wewnętrzna, do której zaliczają 
się drogi biegnące przez osiedla mieszkaniowe, drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi obiektów 
użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dwor-
cami kolejowymi, dworcami autobusowymi i portami 
oraz pętle autobusowe – zarządca nieruchomości lub 
terenu, na którym droga lub chodnik jest położony.

Za odśnieżenie chodnika, który przylega bezpo-
średnio do ogrodzenia prywatnej posesji, odpowiada 

właściciel tej nieruchomości. Dotyczy to również właś-
cicieli chodników osiedlowych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśniamy, że w naszej 
gminie jeżdżą różne odśnieżarki w zależności od 
własności drogi.  Dlatego też można zauważyć przejeż-
dżający z poniesionym pługiem samochód, który jedzie 
na „swoje drogi”, za które odpowiada. W gminie mamy 
drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne.

Sołtysi w gminie cały czas monitorują poszcze-
gólnych wykonawców i informują właścicieli dróg. 
Odbierają cierpliwie od Państwa telefony z uwagami 
i reagują na zgłaszane uwagi i skargi. W urzędzie w sta-
łym kontakcie z wykonawcami są również urzędnicy, 
którzy czuwają nad przebiegiem prac.

Wójt przed sezonem zimowym zaproponował 
przekazanie wszystkich dróg do utrzymania gmi-
nie – wraz z wyasygnowaniem środków. Niestety 
wniosek ten nie otrzymał aprobaty. Wtedy nie byłoby 
różnic i problemów z odśnieżaniem (terminem, 
częstotliwością, przejazdem odśnieżarek z podnie-
sionym pługiem).

8Ug

aKCJa Zima

pszczyńscy policjanci przestrze-
gają przed złodziejami.

Na początku lutego w gminie Miedźna 
odnotowano kilka zgłoszeń o osobach, 
które wchodzą na teren posesji i szuka-
ją sposobu, by dostać się do domostw. 
Pamiętajmy, że wielu kradzieżom 
możemy zapobiec sami, poprzez swoje 
rozsądne zachowanie.

Takie osoby wchodzą na teren posesji, 
sprawdzają czy drzwi do budynków są 

otwarte, a czasem pytają o możliwość 
wynajęcia pokoju. Pojawiły się także 
informacje, że osoby takie zostawiają 
kartkę z prośbą o kontakt w sprawie 
naprawy dachu czy ogrodzenia.

Jeśli zauważymy osoby, które swoim 
zachowaniem wzbudzają nasze podej-
rzenia, poinformujmy o tym fakcie 
służby pod numerem alarmowym 997 
bądź 112. Każde takie zgłoszenie będzie 
szczegółowo sprawdzane.

8Kpp

Uwaga na złodziei!
Trwa rekrutacja do Dziennego 
Domu Opieki medycznej, znaj-
dującego się w szpitalu powiato-
wym w pszczynie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną 
z form opieki zdrowotnej nad osobami nie-
samodzielnymi, w szczególności osobami 
powyżej 65. roku życia, których stan zdro-
wia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie 
pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

a jednocześnie nie wymaga całodobowego 
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego 
realizowanego w trybie stacjonarnym. 
Czas trwania pobytu w DDOM będzie usta-
lany indywidywidualnie i będzie wynosił 
od 30 do 120 dni roboczych. Program jest 
przeznaczony dla mieszkańców powiatu 
pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, 
gm. Czechowice-Dziedzice, m. Tychy, jest 
całkowicie bezpłatny. Szczegóły na stronie 
szpital.pszczyna.pl oraz pod numerem 
telefonu 32 214 83 00 wew. 216.  8 pk

Dom opieki dla osób 60+

w gminie miedźna znajdują się 
dwa punkty szczepień przeciw 
COViD-19. gmina organizuje 
transport dla osób mających 
trudności w samodzielnym dotar-
ciu do punktów.

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. Lipo-
wa 10), tel. 32 211 95 55, 576 136 138. 
Mapę punktów szczepień w wojewódz-
twie śląskim można znaleźć na stronie  
gov.pl/web/szczepimysie/slaskie.

W dniu szczepienia pacjent musi 
wypełnić kwestionariusz, który zawiera 
m.in. pytania dotyczące ewentualnych 
kontaktów z osobami zakażonymi, samo-
poczucia pacjenta w dniu szczepienia, 
leków obniżających odporność itp. Osoby, 
które będą miały problem z wypełnie-
niem kwestionariusza, mogą skorzystać 
z pomocy pracownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej, dzwoniąc pod numer telefonu 
518 999 818 od poniedziałku do piątku od 
godziny 7.30 do 15.30. Warto przygoto-
wać sobie wcześniej swój numer PESEL 
i numer telefonu kontaktowego.

W naszej gminie uruchomiono spe-
cjalną 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 niepełnospraw-
ne, tj. posiadające aktualne orzeczenie 
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 przezwy-
ciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższego 
miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Na szczepienia można się rejestro-
wać telefonicznie, osobiście w rejestracji 
przychodni, internetowo poprzez Inter-
netowe Konto Pacjenta lub dzwoniąc na 
infolinię na numer 989. Szczepionka jest 
bezpłatna i dobrowolna.

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

8gov.pl

Szczepienia przeciw 
COVId-19 w naszej gminie
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Zespół młodzików LKS Sokół wola wygrał Turniej 
o Puchar dyrektora bieruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Zwycięska drużyna zagrała w składzie: 
O. Tomala, F. Czarnynoga, b. Nowak, P. Stawowy, 
e. bierczak, K. hornik, w. Ziatyk, m. Szczotka, 
Ł. Czernik. Najlepszym strzelcem został Filip 
Czarnynoga  (FOT. LKS SOKóŁ wOLA)

dwa medale zdobyły zawodniczki gKS „Piast” 
wola podczas I Pucharu Polski kadetek, który 
odbył się w Karlinie  w dniach 5-6 lutego. wanesa 
Kanie w kategorii 57 kg zdobyła złoty medal, 
a Amelia Tomala w kategorii 46 kg – brązowy 
medal  

(FOT. gKS „PIAST” wOLA)

w dniach 19-21 lutego w Siedlcach odbył się 
Puchar Polski Kadetów w zapasach. były to jed-
nocześnie pierwsze eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady młodzieży (mistrzostwa Polski juniorów 
młodszych). Zawodnik gKS „Piast” wola błażej 
Tomala wywalczył brązowy medal w kategorii 
wagowej do 92 kg  (FOT. gKS „PIAST” wOLA)

w lutym, kiedy temperatury były 
znacznie poniżej zera, w gminie 
przygotowano dla dzieci ślizgawki.

Ślizgawki zostały wykonane przez dru-
hów z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z naszej gminy wraz z Gminnym Zakła-
dem Gospodarki Komunalnej. Powstały 

na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 
2 w Woli (byłego gimnazjum nr 2), na 
terenie parkingu za Domem Socjalnym 
w Grzawie, na terenie boiska sportowego 
przy szkole w Górze, na terenie boiska 
sportowego w Gilowicach (za budynkiem 
OSP) oraz na terenie boiska sportowego 
przy szkole we Frydku. 8 pk

Dzieci mogły się poślizgać

jedna ze ślizgawek w woli  (FOT. Ug)

Kompleks sportowy funkcjonuje 
w rygorze sanitarnym.

Wprowadzono limity osób mogących 
korzystać z danego obiektu: basen spor-
towy – 8 osób na torze, basen rekrea-
cyjny i zjeżdżalnia – 16 osób z zacho-
waniem dystansu społecznego 1,5 m, 
wanna jacuzzi – dwie osoby z zacho-
waniem dystansu społecznego, sauny 
– 8 osób (max. dwie osoby w saunie 
z zachowaniem dystansu społecznego 
1,5 m), kręgielnia – 6 osób z zachowa-
niem dystansu społecznego 1,5 m, tężnia 
inhalacyjna – 3 osoby z zachowaniem 
dystansu społecznego 1,5 m, solarium 
– 3 osoby z zachowaniem dystansu 
społecznego 1,5 m. Siłownia jest nadal 
nieczynna.

Na terenie obiektu obowiązuje zasła-
nianie ust i nosa przez użytkowników 
z wyłączeniem pływania w basenie 
– osłona ust i nosa powinna być zdję-

ta i pozostawiona wraz z ubraniem 
w szatni. Ubierając się po kąpieli nale-
ży ponownie założyć osłonę ust i nosa 
w szatni i niezwłocznie opuścić obiekt.

Kręgielnię i inhalację w tężni solan-
kowej należy rezerwować telefonicznie 
w kasie basenu (tel. 32 448 89 31).

Z obiektów znajdujących się w Krytej 
Pływalni nie powinny korzystać osoby 
z objawami jakiejkolwiek ostrej infek-
cji, także infekcji dróg oddechowych, 
złego samopoczucia i podwyższonej 
ciepłoty ciała. Zasady bezpieczeństwa 
w obiektach GOSiR opublikowane są 
na stronie miedzna.pl. Cennik usług 
pozostaje bez zmian.

W budynku pływalni znów funkcjo-
nują solarium, salon fryzjerski, studio 
paznokci, studio kosmetyczne oraz 
punkt gastronomiczny GO! Bistro Kebab 
& Burger. Wznowiona została 9. edycja 
współzawodnictwa sportowego „Bijemy 
rekord na basenie w Woli”. 8 gOsir

Drużyna z Bielska z mieszkań-
cem w woli w składzie została 
mistrzem polski U15 w Futsalu!

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego – przy Klubie Sportowym Rekord 
z Bielska – Białej strzelili bramkę na 180 
sekund  przez końcem meczu, zdoby-
wając tym samym tytuł Mistrza Polski 
U15 w Futsalu.

Wśród zawodników mistrzowskiej 
drużyny jest nasz mieszkaniec, Kacper 
Madeja z Woli. To młody, bo niespełna 
15-letni zawodnik, dla którego piłka to 
sposób na realizację pasji, zaintereso-
wań i spełnienia marzeń.  

Już od najmłodszych lat, bo jako 4-
latek rozpoczął przygodę z piłką. Rodzi-
ce zawozili go na treningi i pozwalali 
realizować marzenia najpierw w Szkół-
ce Piłkarskiej w Brzeszczach, potem 
w Sokole Wola, UKS SPS Wola, APN 
Tychy, Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Tychach, Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego „Rekord” w Bielsku-Białej.

Przygotowania do mistrzowskiego tur-
nieju były bardzo wymagające. Zawodnicy 
„Rekordu” mieli wiele treningów i przeszli 
dwa turnieje eliminacyjne (10 meczy i 10 
zwycięstw). Dostali się do turnieju fina-
łowego, który odbył się w dniach 22-24 
stycznia w Górznie. W turnieju brało 
udział 16 drużyn. Rywalizacja w grupach 
była zacięta, ale wszystkie mecze zostały 
wygrane. 8Ug

Od 12 LUTegO PONOwNIe mOŻNA KORZySTAć Z KRyTej PŁywALNI w wOLI

basen znów czynny
mamy mistrza!

Kacper madeja, członek mistrzow-
skiej drużyny (FOT. Ug)

w obiektach wprowadzono limity osób  (FOT. gOSIR)
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Dzieje się 
w gOK-u!
<  GOK zaprasza do udziału w konkursie 

„Pisanki i ozdoby wielkanocne”. Jego 
celem jest rozwijanie wyobraźni oraz 
pobudzanie aktywności twórczej, kulty-
wowanie obrzędów i tradycji związanych 
ze Świętami Wielkanocnymi, stworzenie 
możliwości zaprezentowania własnych 
prac. Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest wykonanie pisanki lub ozdoby 
wielkanocnej z dowolnych materiałów. 
W konkursie mogą brać udział prace 
indywidualne. Do konkursu można 
zgłosić tylko jedną pracę. Prace należy 
dostarczać do 24 marca, w godzinach 
od 8.00 do 16.00 do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli  
(ul. Pszczyńska 110). Regulamin oraz 
zgoda na udział są dostępne na stronie 
gok.miedzna.pl.

<  Działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury grupa teatralna Ta!daam 
przygotowuje się do premiery spek-
taklu „Kamila, dziewczynka, która 
widzi rękami”. Młode aktorki mierzą 
się z ogromnym wyzwaniem pokaza-
nia świata osoby niewidzącej. Spek-

takl, który jest przygotowywany, ma 
zostać zarejestrowany i wysłany na 
konkurs „Włącz teatr”.

<  Z GOK online! Codziennie na Faceboo-
ku Gminnego Ośrodka Kultury można 
znaleźć różne ciekawe propozycje 
zajęć. Szczegóły na plakacie poniżej.

informacja ws. działalności 
gminnego Ośrodka Kultury

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na 
Państwa telefony i przesyłane do nas 
zapytania informujemy, że zgodnie z rzą-
dowymi wytycznymi działalność domów 
kultury nadal pozostaje zawieszona.

Od 12 lutego w reżimie sanitarnym 
zostały otwarte kina, teatry, filharmonie, 
opery, galerie artystyczne. Niecierpli-
wie czekamy na możliwość szerszego 
działania.

Zapraszamy do korzystania z zajęć 
online.

Obecnie do przyszłych wydarzeń 
artystycznych przygotowują się w reżi-
mie sanitarnym zespoły folklorystyczne, 
grupy teatralne i orkiestra dęta.

Zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego: tel. 32 211 83 91, kom. 512 237 423 
oraz gok@miedzna.pl

Dziękujemy za zrozumienie, życzymy 
Wszystkim zdrowia.

8gOK

serca mieszkańców naszej gminy 
są ogromne! walentynkowe 
kiermasze charytatywne w woli 
i we Frydku pokazały, że chętnie 
pomagamy!

Walentynki to święto zakochanych. 
W tym roku w gminie Miedźna było to 
też święto pomocy! Dzięki zaangażowaniu 
wielu mieszkańców, lokalnych organizacji 
i instytucji w Woli i we Frydku tego dnia 
odbyły się kiermasze charytatywne na 
rzecz Filipka chorego na SMA.

W obu miejscowościach można było 
nabyć pyszne ciasta, ciasteczka, prze-
twory, grochówkę przygotowaną przez 
strażaków z naszych OSP, inne pyszno-
ści, a także ozdoby i wiele innych. Nie 
zabrakło niespodzianek dla najmłod-
szych i gadżetów walentynkowych oraz 

pięknych róż. W Woli, przy siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury, organi-
zatora tamtejszego kiermaszu, zagrała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”, 
a we Frydku zorganizowano konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami.

Obie akcje cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem! Dzięki wielkiej mobilizacji, 
otwartości i szczodrości mieszkańców 

udało się zebrać łącznie ponad 50 tys. zł 
– w Woli 26 tys. 457 zł 99 gr, a we Frydku 
– 24 tys. 158 zł 7 gr plus 220 zł z licytacji. 
Pieniądze te zostały przekazane na zbiórkę 
dla Filipka Cholewy, mieszkańca powiatu 
pszczyńskiego, który potrzebuje najdroż-
szego leku świata, wartego prawie 10 mln 
zł! Zdjęcia z tych wydarzeń publikujemy 
na str. 12.

Akcje pomocowe nie zwalniają! Przed 
nami kolejny, drugi w tym roku kiermasz 
dla Filipka w Górze. Odbędzie się 28 marca 
(Niedziela Palmowa) od godz. 9.00 na par-
kingu przy kościele w Górze. W internecie 
pojawiają się filmiki z udziałem miesz-
kańców, urzędników, a także wójta czy 
przewodniczącego Rady Gminy, w ramach 
akcji pomocowych. Inicjatywy na rzecz 
zbiórki dla Filipka prowadzą też gminne 
placówki oświatowe. 8pk

14 LUTegO w wOLI I we FRydKU OdbyŁy SIĘ KIeRmASZe dLA FILIPKA ChOLewy

Ponad 50 tys. zł dla Filipka!
Gminny Ośrodek Kultury składa serdecz-

ne podziękowania za zaangażowanie i udział 
w Walentynkowym Kiermaszu dla Filipka 
Cholewy z Jankowic, który odbył się w Woli. 
Jak wiecie, maluszek walczy z rdzeniowym 
zanikiem mięśni – SMA. Wszyscy razem 
zbieramy na najdroższy lek świata!

Dziękujemy za wszystkie wypieki, pro-
dukty do wypieków, wszelkiego rodzaju 
przetwory, ozdoby i upominki, przekazane 
na ten cel. Dziękujemy przede wszystkim 
za szczodrość, życzliwość, za wzajemne 
inspirowanie się do zaangażowania w tą 
charytatywną akcję. Dzięki dobrym sercom 
i hojności na kiermaszu w Woli zebrano 26 
457,99 zł.

Dziękujemy wszystkim anonimowym 
darczyńcom, których nie sposób wymienić, 
a którzy włożyli ogrom pracy i zaangażo-
wania.

Dziękujemy w imieniu Filipka za Waszą 
obecność i wsparcie. Razem możemy wszyst-
ko – Dobro Powraca!

wspaniałe akcje dały wspaniały 
efekt!  (FOT. PK)



12 gminne sprawy – marzec 2021 w ObIeKTywIe

wspaniałe serca dla Filipka!
Serca mieszkańców naszej gminy są ogromne! walentynkowe kiermasze charytatywne w woli i we Frydku pokazały, że chęt-
nie pomagamy! 14 lutego zebrano łącznie ponad 50 tys. zł! FOT. PK, gOK


