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Dlaczego śmieci muszą zdrożeć?
Od 1 kwietnia mieszkańców gminy czeka podwyżka opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tłumaczymy, skąd wynika tak drastyczny wzrost stawki
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raDOsne Ferie w gminie

Rozmawiamy z Andrzejem Mańką, nowym prezesem
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Za nami ferie zimowe. To był czas wielu ciekawych
i inspirujących zajęć, spotkań, wyjazdów
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AKTUALNOŚCI

gminne sprawy – marzec 2019

Za nami ferie zimowe. To był czas wielu ciekawych i inspirujących zajęć, spotkań, wyjazdów

Radosne ferie w gminie

O ciekawy program zadbały Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
szkoły w gminie.
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił dzieci i mło-

4dzież na wyjątkowe warsztaty bębniarskie, war-

sztaty decoupage czy zabawy animacyjne. Podczas
warsztatów kulinarnych przygotowano pyszne ciasteczka, a podczas warsztatów twórczych – ozdoby
z masy solnej. Było coś dla miłośników tańca (zajęcia
hip-hop), malowania (spotkanie, podczas którego
tworzono obrazki metodą kropkowania) czy sportów
walki (warsztaty samoobrony i kickboxingu). Świetna atmosfera panowała podczas wyjazdu do parku
trampolin, kuligu w Szczyrku, a także podczas balu
karnawałowego, na który dzieci przyszły przebrane
w ciekawe, kolorowe stroje.
Gminna Biblioteka Publiczna na ferie przygotowała
serię zajęć. Uczestnicy poznali zimowych odkryw-

ców, walentynkowe zabawy, były również dni ciasta
marchewkowego, kota, a także listonosza, poczty
i doręczyciela przesyłek.
Na nudę nie mogli narzekać miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu. Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprosił na zawody i turnieje
sportowe (piłka nożna, siatkówka, badminton,

tenis stołowy, kręgle). Zorganizowano również
dwa wyjazdy na narty. Ponadto, na basenie uczniowie mogli codziennie przez godzinę pływać
za darmo, obowiązywały też promocyjne ceny
biletów.
W ferie dużo działo się też w gminnych szkołach.
O zimowiskach piszemy na str. 11.
8 pk (FOT. GOK)

Orkiestra na Walentynki i wyjątkowi goście
21 lutego w Domu Kultury w Woli
odbył się Koncert Walentynkowy
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„Silenzio” z Woli.
Uzdolnieni artyści pod batutą

4Piotra Olearczyka kolejny raz

pokazali, że są prawdziwymi specjalistami w swojej dziedzinie. Miłosne przeboje wprowadziły licznie
zebraną publiczność w prawdziwie
romantyczną atmosferę. Nie brakowało także szybszych numerów.
Pierwotnie koncert miał się odbyć
15 lutego, ale został przełożony
z powodu żałoby narodowej ogłoszonej po śmierci byłego premiera
Jana Olszewskiego.
Koncert obejrzeli także zastępca
dyrektora Regionalnego Instytutu
Kultury w Katowicach Adam Kowalski, Marlena Hermanowicz z Miasta

To był piękny koncert! 

Ogrodów, instytucji, która realizuje
projekt „Kultura Dęta”, poświęcony
orkiestrom dętym. Razem z nimi do

(FOT. GOK)

Woli przyjechał kompozytor i aranżer
z Holandii, ich ekspert, Jacob Dijkstra.
„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem

umiejętności, energii i zespołowości
Orkiestry” – napisali po koncercie
twórcy projektu „Kultura Dęta”. Ma
on na celu stworzenie warunków dla
renesansu orkiestr dętych na Górnym
Śląsku, w bardzo szerokim kontekście
– artystycznym, kulturowym, społecznym, edukacyjnym.
18 lutego orkiestra działająca pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury zaprosiła wszystkich na dzień
otwarty. Można było poznać muzyków,
zobaczyć przygotowania do koncertu.
Jednocześnie trwa nabór do orkiestry.
„Silenzio” i GOK zapewniają bezpłatną
naukę i instrumenty, zapraszają dzieci,
młodzież i dorosłych. „Nauczymy Cię
grać od podstaw” – zapewniają. Można
przyjść na próby (poniedziałki i środy
o godz. 17.00 w Domu Kultury w Woli)
lub zadzwonić do GOK-u, tel. 512 237
423, 32 211 83 91, 32 448 92 53. 8 pk
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Nie likwidacja, a rozwój
Władze gminy dementują pojawiające się plotki o rzekomej
likwidacji szkoły podstawowej
w Górze.
6 lutego w szkole odbyło się spotka-

4nie z rodzicami uczniów. – Pojawiały

się plotki, że placówka ma zostać filią
szkoły w Woli, że ma być likwidowana.
To nieprawda – przyznaje wójt Jan Słoninka. Podczas spotkania, z uwagi na dużą
liczbę uczniów zaproponowano rodzicom
dwa rozwiązania: przewożenie uczniów
klas V-VIII na zajęcia do byłego gimnazjum nr 2 w Woli, albo pozostawienie
zajęć w szkole w Górze, co wiązałoby
się z kończeniem lekcji w późniejszych

OdbiorĄ śmieci!

godzinach. Rodzice zdecydowali, żeby
wszystkie lekcje odbywały się w Górze.
Gmina chce przeznaczyć 300 tys. zł na
remont szkoły. Prace polegające m.in. na
malowaniu ścian, wymianie podłóg czy
wykładzin mają być realizowane w okresie wakacyjnym. Dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego także w tym
roku ma być przebudowany parking przy
szkole, powstanie też kompleks sportowy.
– Myślę, że szkoła i otoczenie będą wyglądały o wiele lepiej. Dałem też słowo, że za
3, może 4 lata, jak uporamy się z rozbudową szkoły we Frydku, zrobimy projekt
rozbudowy szkoły w Górze – mówił na
lutowej sesji Rady Gminy wójt.
8 pk

Rady sołeckie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie w sołectwach gminy Miedźna.
Oto terminy zebrań w poszczególnych sołectwach:
< Wola II: 5.03, godz.17.00, Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli
< Wola: 7.03, godz.17.00, Dom Kultury w Woli
< Grzawa: 12.03, godz. 17.30, Dom Socjalny w Grzawie
< Frydek: 18.03, godz. 17.00, Dom Socjalny we Frydku
< Miedźna: 20.03, godz. 17.00, Urząd Gminy Miedźna
< Wola I: 22.03, godz. 17.00, Centrum Kultury w Woli
< Góra: 25.03, godz. 17.00, Dom Socjalny w Górze
Termin zebrania w Gilowicach po ustaleniu zostanie podany na stronie miedzna.pl.

Zakaz użytkowania hali sportowej dla zapaśników w Woli
żarowej, co dotychczas nie zostało spełnione. W trybie pilnym będę prowadził
rozmowy z zarządem Górniczego Klubu
Sportowego „Piast” w Woli w zakresie
możliwości prowadzenia treningów
w innym dostępnym obiekcie.
Po usunięciu nieprawidłowości
hala sportowa zostanie przekazania
do użytkowania zapaśnikom.
Wójt Gminy,
mgr Jan Słoninka

Kompromis w sprawie szlabanu
W styczniu wójt Jan Słoninka
spotkał się z dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tematem był
szlaban na wale w Woli.
Na szlaban skarżyli się mieszkańcy,

4bo utrudniał przejazdy w tym miejscu

np. rowerem czy wózkiem z dzieckiem.. Po

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: 14.03, 1.04
segregacja: 1.04

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna,
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła,
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska,
Skowronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź,
Zielona):

zmieszane: 18.03, 2.04
segregacja: 2.04

Czas na zebrania

Szanowni Państwo,
Informuję, że od dnia 18 lutego 2019
roku wprowadzam całkowity zakaz
użytkowania Hali sportowej dla zapaśników w Woli. Zakaz użytkowania ww.
obiektu obowiązywał będzie do czasu
spełnienia obowiązku wynikającego
z art. 56 ustawy Prawo budowlane, tj.
uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
które wymaga pozytywnego uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpo-

obejrzeniu szlabanu stwierdzono, że jest
możliwość zastąpienia go innymi zaporami.
Miałyby one uniemożliwiać ruch samochodami czy quadami, ale nie stwarzać
problemów dla rowerzystów czy spacerowiczów. Urząd Gminy wystosował wniosek
w tej sprawie. Jest już wstępna zgoda Wód
Polskich na zmianę konstrukcji zapory.
Prace będą wykonane w tym roku. 8 pk
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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: 19.03, 3.04
segregacja: 3.04

Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców,
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska),
Góra (ulica Babudy):

zmieszane: 20.03, 4.04
segregacja: 4.04

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: 21.03, 8.04
segregacja: 8.04

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 11.03, 22.03
segregacja: 11.03

Wola (ulice: Błachowa, Bzów,
Cicha, Graniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Rajska,
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Stawowa,
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 12.03, 26.03
segregacja: 12.03

Gilowice (ulice: Lipowa,
Górnośląska, Strażaków), Wola
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka,
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza,
Powstańców, Przemysłowa):

zmieszane: 13.03, 27.03
segregacja: 13.03

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 20.03
bio (odpady kuchenne): 14.03
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 11.03, 14.03, 18.03, 21.03,
25.03, 28.03, 1.04, 4.04, 8.04
segregacja: 11.03, 14.03, 18.03, 21.03,
25.03, 28.03, 1.04, 4.04, 8.04
odpady wielkogabarytowe: 13.03,
27.03
bio (odpady kuchenne): 14.03, 21.03,
28.03, 4.04
odpady zielone: 20.03

Odbiór odpadów zielonych odbywał
się będzie od spółdzielni, która zgłosi taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna

Sprawdź szybko termin
wywozu śmieci dzięki darmowej
aplikacji „Kiedy wywóz”
Można ją znaleźć w sklepach
Google play, App Store,
Windows Store.

MOBILNY PSZOK W marcu
< F RYDEK: 4.03 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 20.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 11.03 w godz. 12.00-17.00 oraz 25.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 13.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w
Grzawie
<G
 ÓRA: 6.03 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 18.03 w
godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła
w Górze
<W
 OLA: 23.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu
spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte
lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej,
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone,
odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).
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Na sesji Rady Gminy 12 lutego radni po burzliwej dyskusji przyjęli uchwałę
w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Skąd tak drastyczny wzrost stawki za śmieci?
Nowe stawki to 15 zł za mieszkańca w przypadku segregowania odpadów komunalnych oraz 30 zł za mieszkańca w przypadku
pozbywania się odpadów w sposób nieselektywny. Zaczną obowiązywać 1 kwietnia.

Co jest finansowane w ramach
uiszczanych opłat przez
mieszkańców?

Skąd taka bardzo wysoka podwyżka, skoro

4dotychczas opłata wynosiła odpowiednio 8 zł

oraz 15 zł? Na podwyżkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składa się:
1. Ilość wytworzonych odpadów, która w przypadku
naszej gminy na przestrzeni 5 lat wzrosła o 80%.
2. 2018 rok przyniósł bilans ujemny (-158 tys. zł)
skutkiem tego, że system przestał się „domykać”
i zaczął powodować straty w budżecie gminy.
3. Zaczęła obowiązywać wyższa opłata „marszałkowska”, która wzrosła o ponad 20%.
4. To także rosnące koszty pracownicze po stronie
Wykonawcy.
5. Dodatkowe koszty monitorowania transportu
odpadów.
6. Koszty związane z utrzymaniem i działaniem
PSZOK-u.
7. Koszty poręczeń i gwarancji dla RIPOK (regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych) w związku z wprowadzeniem tzw.
„zabezpieczenia roszczeń” na wypadek poważnej
awarii.
8. Zmiana rynku zbytu: odpady komunalne, które
w związku z recyklingiem wcześniej przynosiły
zysk na stan obecny wymagają dopłat, aby podmiot zajmujący się tym recyklingiem przyjął owe
surowce wtórne.
W lipcu 2013 roku wprowadzono na terenie gminy
system gospodarki odpadami komunalnymi. Na
wykresie zaprezentowano ilość odebranych odpadów
przypadająca na jednego mieszkańca (przy czym
dane za 2013 rok zostały przedstawione w stosunku
rocznym). Z przedstawionych danych wynika, że
nastąpił wzrost ilości wytwarzanych odpadów
o ponad 80% w czasie niespełna 5 lat funkcjonowaniu systemu. W 2013 roku średnio na mieszkańca
odebrane było 174,2 kg odpadów, z czego 75,9%
stanowiły odpady zmieszane. W obecnym czasie
(dane za rok 2018) średnio na mieszkańca przypada
już 315,7 kg odebranych odpadów, z czego 75,3%
stanowiły odpady zmieszane.

Co równie istotne, po wyłonieniu Wykonawcy
w przetargu rozstrzygniętym w marcu 2018 r.
z dostępnych danych wynikało, że stawka opłaty
powinna wzrosnąć o 3,50 zł na mieszkańca z uwagi
na konieczność samofinansowania się systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. A bilans za
ostatni rok zamknął się ze stratą na poziomie ok. 158
tys. zł. Było to przedmiotem dyskusji na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji, a radni otrzymali
stosowne dokumenty i materiały.

Mając na uwadze diagram, należy stwierdzić, że
zestawianie i analizowanie tylko dowolnie wybranych
elementów składowych wpływających na cenę, jaka
obciąża mieszkańca jest błędnym informowaniem
opinii publicznej. Porównywanie poziomu wzrostu
opłaty „marszałkowskiej” z pozostałymi kosztami,
a tym samym umieszczenie pod jedną, wspólną pozycją, opatrzoną jedynie nazwą firmy wyłonionej jako
Wykonawca, jest z góry skazane na fałszywe wnioski.
Taki zabieg powoduje dezinformację, na jaką zostają
narażeni mieszkańcy. Tymczasem każdy wykonawca
prócz swojego zysku, który jest naturalnym dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ma szereg
zobowiązań wymuszanych rynkiem i zmieniającymi
się przepisami prawa. A te na chwilę obecną stają się
coraz bardziej restrykcyjne, i to one stanowią tak
dużą tendencję wzrostową.
Umowa podpisana z Zakładem Usług Komunalnych dotyczy odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, przy czym w tym
wypadku gmina zleca wykonawcy poszukiwanie podmiotów zagospodarowujących odebrane
odpady. Stąd na stawkę oferowaną przez ZUK
Oświęcim za każdą tonę odebranego odpadu
z uwzględnieniem jego rodzaju składają się dwa
czynniki: cena za odbiór od mieszkańca odpadów
komunalnych i ich transport do miejsca przetwarzania (wynagrodzenie ZUK Oświęcim) oraz
cena zagospodarowania odpadów komunalnych
(według cen ustalonych przez regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK).
Zagospodarowanie na regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) składa się z wielu procesów, celem których jest uzyskanie jak największej ilości dobrej
jakości surowców nadających się do ponownego
użycia lub wykorzystania oraz zmniejszenie ilości
odpadów, które poddane byłyby składowaniu na
składowisku odpadów. Wszystkie odpady (zarówno zmieszane, jak i zbierane w sposób selektywny
w workach) trafiają w pierwszej kolejności na
sortownię odpadów, i takie działanie jest zgodne ze
sposobem postępowania z odpadami w myśl przepisów ustawy o odpadach. W ten sposób z odpadów
zmieszanych w ramach procesów fizycznych wstępnie
zostają wysortowane surowce wtórne (makulatura,
tworzywa sztuczne, szkło, złom, drewno), a następnie
dokonuje się mechanicznej obróbki odpadów, w ramach
której wyodrębnia się frakcje o uziarnieniu: poniżej
80 mm, które poddaje się procesowi biologicznemu
– kompostowaniu (43,40%) oraz powyżej 80 mm, z której
wyodrębnia się frakcje możliwe do wykorzystania jako
paliwo alternatywne (21,12%) oraz balast przekazywany
do składowania (32,91%).

Z kolei w procesie sortowania odpadów selektywnie
zebranych także dokonuje się wyodrębnienia ewentualnych zanieczyszczeń celem uzyskania surowca o jak
najlepszej jakości, który zostanie ponownie wykorzystany. Część odpadów posiada doskonałe parametry
kwalifikujące je jako paliwo alternatywne, z kolei to, co
nie nadaje się do przetworzenia i wykorzystania, trafia
na składowisko odpadów. W latach ubiegłych powstające przy przetwarzaniu odpadów komunalnych surowce
wtórne niejednokrotnie przynosiły zysk instalacjom do
przetwarzania odpadów. W wyniku ubiegłorocznych
pożarów składowisk odpadów komunalnych oraz
zakładów przetwarzania i magazynowania, uległy
zmianie przepisy prawa w tym zakresie wprowadzające znaczne obostrzenia i dodatkowe warunki
wykonywania tego typu działalności. Rynek zbytu na
surowce wtórne obrał inny kierunek – w tym momencie
instalacje przetwarzające odpady komunalne płacą
za to, by podmiot zajmujący się recyklingiem odebrał
wysortowane surowce wtórne – stąd brak możliwości
wkalkulowania zysku w cenę zagospodarowania.
Ponadto instalacje borykają się ze sprzedażą odpadów
nadających się jako paliwo alternatywne – rynek zbytu
powoli zaczyna się kurczyć, a ceny odbioru tego typu
frakcji wzrastają, co skutkować może zwiększeniem
ilości balastu przekazywanego do składowania.
Wszystkie wyżej wymienione procesy przetwarzania odpadów są bez wątpienia kosztotwórcze
i wpływają w znacznym stopniu na cenę oferowaną
przez Wykonawcę, dodatkowo na wzrost cen mają
wpływ czynniki związane ze zmianą przepisów
prawa oraz zmian w branży odpadowej, co pokazano
na wykresie poglądowym.

Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
w przeliczeniu na mieszkańca w oparciu o wszystkie czynniki mające wpływ na tę stawkę oraz liczbę
mieszkańców ujętych w systemie. Wzrost stawki za
odbiór i zagospodarowanie odpadów nie dotyczy tylko
i wyłącznie gminy Miedźna, ale ma takową tendencją
w wymiarze ogólnokrajowym. 
8 UG

Ile za śmieci trzeba zapłacić w sąsiednich gminach?

< Bieruń – 11,50

zł (odpady segregowane) i 18 zł
(odpady niesegregowane)
< Bojszowy – 14 zł i 24 zł
< Pszczyna – 12,45 zł i 24,90 zł
< Tychy – 12 zł i 20 zł
Co istotne, w wielu gminach planowane są w najbliższym czasie podwyżki opłat za odbiór odpadów.
Np. w Tychach od kwietnia stawki wynosić będą 15
zł i 30 zł. Tam za odbiór śmieci odpowiada gminna
spółka.

Z Życia gminy
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Rozmawiamy z Andrzejem Mańką,
nowym prezesem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

WAŻNE KONTAKTY

Priorytetem jest poprawa jakości wody

Jaka jest sytuacja w Gminnym Zakładzie Gospodarki
Komunalnej?
Na chwilę obecną przyglądam się funkcjonowaniu spółki,
regulaminom, rozmawiam z pracownikami, staram się załatwić najbardziej pilne potrzeby. Musimy wyprostować niektóre
kwestie formalno-prawne, nawet z 2002 r. Na dzień dzisiejszy
w spółce trwa audyt. Myślę, że on również da odpowiedź na
pytanie, co należy zmienić i które obszary poprawić. Mam
pewną koncepcję funkcjonowania GZGK, ale chcę poznać
więcej szczegółów i wszystkie szczegółowe dane. Naszym
priorytetem jest to, żeby dostarczać wodę i odprowadzać ścieki,
żeby woda była jak najlepszej jakości, a nasza działalność
była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Chcemy też, by
działalność spółki się bilansowała, bo obecnie przynosi straty.
Wstępny bilans za rok 2018 wykazuje, że strata ta wyniesie
około 1 mln 180 tys. zł. Dlatego też szukamy oszczędności
poprzez obniżanie kosztów, ale przede wszystkim chcemy
zwiększać przychody, głównie poprzez pozyskiwanie dodatkowych zleceń oraz wykonywanie dodatkowych usług.
Jakie są Pana priorytety?
Jednym z pierwszych działań było spotkanie z prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”, p. Tomaszem Sękiem.
Rozmowy dotyczyły możliwości dostarczania do mieszkańców
wody o jeszcze lepszych parametrach. Mamy dwie koncepcje
poprawy sytuacji na osiedlu Wola II, którą z nich wybierzemy
zależy od dalszego rozwoju sytuacji.
Drugą ważną bolączką są uciążliwości wynikające z funkcjonowania oczyszczalni „Lemna” w Miedźnej. Jesteśmy na
etapie projektowania rurociągu, by ścieki przerzucać bezpośrednio do oczyszczalni w Woli. Docelowo oczyszczalnia
w Miedźnej ma zostać zlikwidowana.
Niestety, infrastruktura wodociągowa w gminie nie jest
w najlepszym stanie. Chcemy zmodernizować kilka odcinków
sieci, zwłaszcza wykonanych w starszej technologii. Ważne
są dla nas również nowe przyłącza. Mamy nadzieję, że gmina
będzie się rozrastać, bo to oznacza, że nasza działalność
będzie bardziej prężna. Zdajemy sobie jednak sprawę, że są
to działania rozłożone na lata.
Chcielibyśmy, aby GZGK był bardziej otwarty na mieszkańców, pokazać im, że są tu zawsze mile widziani. Jesteśmy
po to, aby w miarę naszych możliwości rozwiązywać ich
problemy. W każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 pełnię
dyżur, można przyjść i porozmawiać. Jeśli nie będę mógł być
osobiście, zawsze będzie mój zastępca lub wyznaczony pracownik. Ponadto, można ze mną umówić się telefonicznie na
spotkanie w każdym innym dogodnym dla obu stron terminie.
Serdecznie zapraszam mieszkańców do rozmów.
Dla mieszkańców ważna jest jakość wody, ale także jej
cena. Czy woda podrożeje?
Od 2018 roku zgodnie z polskim ustawodawstwem cenę
wody i ścieków zatwierdzają Wody Polskie. Taki cennik został
w gminie zatwierdzony na najbliższe 3 lata, dlatego żadnych
zmian nie będzie. Co prawda otrzymaliśmy Porozumienie od
dostawcy wody dotyczące podniesienia ceny zakupu przez

Wiata została wybudowana dla

4mieszkańców w ubiegłym roku
w ramach operacji pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznorekreacyjnej w miejscowości Wola”,
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego

Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Kasa Urzędu Gminy Miedźna
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45,
15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15

naszą spółkę wody o 9 gr za 1 m3, ale nie godzimy się na tą
podwyżkę. Z tego co wiemy, inne spółki wystosowały podobny
protest. Chcielibyśmy, żeby dotychczasowa cena za wodę
i ścieki została utrzymana.
Warto pamiętać, że wpływ na cenę wody mają stan sieci
wodociągowej i straty na niej powstające, koszty uzdatniania
wody z własnych źródeł i koszty zakupu wody od dostawcy. Nie
ma dwóch takich samych gmin, dlatego ciężko porównywać
ceny wody w różnych gminach. Warto jednak zauważyć, że
w gminach wiejskich, czyli mniej zurbanizowanych i uprzemysłowionych statystycznie ceny zakupu wody i odbioru ścieków
są wyższe niż w miastach.
Oczekiwania wobec nowego zarządu GZGK są duże...
Wiemy, że działalność spółki budzi dużo emocji wśród
mieszkańców. Chcielibyśmy jednak skupić się na poprawie
jakości świadczonych przez nas usług. Co ważne, widzimy
wolę współpracy ze strony wszelkich naszych interesariuszy.
Również cała nasza spółka jest otwarta i przychylna do wszelkiej współpracy.
8 Rozmawiał Paweł Komraus
Andrzej Mańka mieszka w Piasku. Ukończył Politechnikę
Śląską na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
(Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii), a także dwuletnie studia podyplomowe Zarządzania Międzynarodowego
w Biznesie (MBA) oraz liczne kursy, m.in. specjalisty ds.
zamówień publicznych, pełnomocnika i audytora ISO, kursy
związane z dyscypliną finansów publicznych. Wcześniej pracował w jednej z pszczyńskich firm na stanowisku zastępcy
kierownika oddziału ds. administracyjno-technicznych. Ma
doświadczenie jako urzędnik, w latach 2007-2010 pracował
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. W kadencji
2006-2010 był radnym Rady Miejskiej w Pszczynie, mandat
radnego uzyskał również w wyborach w 2018 r.
Prezesem GZGK został z dniem 1 lutego. Wiceprezesem spółki jest Henryk Utrata. Nową Radę Nadzorczą
tworzą: Joanna Warchulska-Kopeć (przewodnicząca),
Paweł Legut (wiceprzewodniczący), Tomasz Drąszkowski (członek). Właścicielem wszystkich udziałów
w spółce jest gmina Miedźna.

Dewastacja wiaty grillowej w Woli
Z czwartku na piątek (14/15
lutego) nieznani sprawcy zdewastowali wiatę grillową przy ul.
Międzyrzeckiej w Woli.

5

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku zdarzenia skradziono 9
szt. oświetlenia LED, zamontowanego
pod wiatą grillową, a także jeden drewniany stół, przymocowany do kostki
brukowej i dwie drewniane ławki.
Łączną wartość strat oszacowano na
kwotę 3 tys. 444 zł 25 gr.
W sprawie przestępstwa przeciwko mieniu postępowanie prowa-

dzi Wydział Kryminalny Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie.
Wszystkich mieszkańców, którzy byli
świadkami dewastacji, bądź też posiadają niezbędne informacje, mogące
ująć sprawców i odzyskać skradzione
mienie, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Kryminalnego KPP
Pszczyna, tel. 32 449 32 80, bądź też
z Urzędem Gminy Miedźna, tel. 32
211 61 96, wew. 43.
8UG

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl
NIP 6381642424 REGON 276258291
Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51
e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl
Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43
www.gzgk.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl
Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77
e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl

6
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GÓRA

GILOWICE

Stop bałwanom drogowym

Na Walentynki o miłości i innych uczuciach
Ostatnie przed feriami zajęcia z przedszkolakami z Oddziału w Gilowicach
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną poświęcone były Walentynkom. Dzieci poznały historię Wilka,
który chciał się zakochać. Dowiedziały się, co trzeba zrobić, żeby znaleźć
wybrankę serca, a także co to znaczy
mieć nogi jak z waty, i że serce bije

jak młotem. Następnie przedszkolaki
bawiły się planszą „połówki serc”, którą
pięknie zapełniły serduszkami różnego
kształtu. Na spotkaniu rozmawiano
nie tylko o miłości, ale też o innych
uczuciach (tęsknocie, radości, smutku, zachwycie). Na zakończenie dzieci
wykonały walentynkowe kartki.
8GBP

WOLA

Rozmawiali o nienawiści
Niesforni kierowcy musieli się tłumaczyć przed uczniami, a ci przepisowi otrzymali
(FOT. KPP PSZCZYNA)
nagrodę

Policjanci z pszczyńskiej komendy
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Górze 4 lutego kontrolowali
kierowców w ramach akcji „Stop bałwanom drogowym”. Kierowców łamiących
przepisy ruchu drogowego upominał
szary bałwanek, natomiast tym, którzy
jechali prawidłowo, dzieci rozdawały
białe bałwanki wraz z podziękowaniami za bezpieczną jazdę.
W trakcie wspólnych działań skontrolowano kilkunastu kierowców.
Szczęśliwie, nie było wśród nich
nietrzeźwych. W kilku przypadkach,
gdzie została przekroczona dozwolona prędkość, do policjantów dołączyli
pierwszoklasiści składając kierowcom
niecodzienną ofertę pouczeń. Taki nie-

sforny uczestnik ruchu musiał stanąć
przed całą klasą uczniów i wytłumaczyć
dzieciom powody swojego nagannego
zachowania na drodze. Dodatkowo,
jako rekompensatę za swoje zachowanie, musiał odczytać treść apelu dopiętego do szarego, smutnego bałwanka,
uśmiechnąć się do dzieci i obiecać, że
następnym razem będzie stosował się
do ograniczenia prędkości, zwłaszcza
tych w okolicach szkół.
W trakcie przeprowadzonych kontroli, dzieci doceniły też kierowców
jadących zgodnie z przepisami. Nagrodziły ich własnoręcznie wykonanymi
białymi, wesołymi bałwankami i jeszcze piękniejszymi uśmiechami.
8KPP Pszczyna

MIEDŹNA

6 lutego w Zespole Szkół w Woli
odbył się apel, który miał wyjątkowy
charakter. Dotyczył podsumowania
akcji wychowawczej, która miała na
celu skłonienie uczniów do namysłu
i refleksji nad zachowaniem swoim
oraz innych osób oraz uświadomienie
im, jak wszechobecnym i niszczącym
zjawiskiem jest agresja i nienawiść,
która przyjmuje różne oblicza. Czasem
jest to słowo, które rani jak sztylet,
czasem jest to przemoc bezpośrednia, która niszczy człowieka fizycznie
i psychicznie.
Nauczyciele szkoły postanowili przeprowadzić działania wychowawcze
według przygotowanego scenariusza.
Akcja miała trzy etapy. W ramach
etapu pierwszego został opracowany
scenariusz, który posłużył do przeprowadzenia lekcji wychowawczych

we wszystkich klasach. W toku lekcji, poprzez dyskusje, burze mózgów
i ankiety skłaniające do głębszej
refleksji nad sobą, uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli wypracowali
hasła, na których oparł się etap drugi,
czyli tworzenie plakatów wyrażających
sprzeciw wobec nienawiści i agresji
w życiu codziennym. Powstało ponad
40 plakatów. Etap trzeci to apel, na
którym akcja wychowawcza została
omówiona i podsumowana. Wybrano najlepsze plakaty, uczniowie mieli
również możliwość obejrzenia krótkiego filmu, który wraz ze swoja klasą
zrealizowała Aleksandra Odrobińska.
Film pokazywał w prosty i czytelny
sposób, jakie są skutki tolerowania
zachowań powszechnie uznawanych
za nienawistne i agresywne.
8Izabela Jakimowicz, pk

FRYDEK

Spotkanie z wolontariuszem z Gruzji

Przygotują lapbooki

W ramach podnoszenia kompetencji
językowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej mają
miejsca spotkania uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klasy VIII
z wolontariuszami z innych krajów.
W poprzednim roku kalendarzowym dwukrotnie goszczono Ruth,
nauczycielkę z Wielkiej Brytanii oraz
Ritę Miriam Ascarini, wolontariuszkę z Włoch. Obie panie przeprowadziły z uczniami lekcje, oferując im
niepowtarzalną możliwość spotkań
z „żywym” językiem angielskim.
6 lutego w szkole goszczono wolontariuszkę z Gruzji, która również przebywa w naszej gminie w ramach programu

Świetlica i biblioteka w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we
Frydku organizują konkurs szkolny
„Mój lapbook”. Celem konkursu jest
zachęcenie uczniów do czytania i czerpania wiedzy z książek, rozbudzanie
indywidualnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie umiejętności plastycznych, estetycznych oraz umiejętności
przekazania i zaprezentowania swojej
wiedzy. Przeznaczony jest do uczniów
klas V-VIII.
Zadaniem uczestnika jest opracowanie i wykonanie samodzielnie książki
tematycznej w formie lapbooka zgodnej
z indywidualnymi zainteresowaniami
czytelniczymi. Praca ma przedstawiać

prowadzonego przez działającą w Woli
Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Przedsiębiorczego. Gość przeprowadził w szkole cztery lekcje. Dwie z nich
dotyczyły przedsiębiorczości, a pozostałe
były lekcjami konwersacji, dzięki którym
uczniowie mogli dokonać weryfikacji
swoich umiejętności językowych i pokonać barierę komunikowania się w języku
obcym. Lektor gorąco zachęcał uczniów
do nauki języka angielskiego, wskazując
na korzyści, jakie przynosi znajomość
języka. Uczniom podobały się takie
niecodzienne zajęcia, a gość był mile
zaskoczony ich swobodnymi próbami
podejmowania komunikacji.
8ZSP Miedźna

wiadomości, ciekawostki z wybranej
przez uczestnika książki – treść wybranej książki musi być odpowiednia do
wieku ucznia. Dozwolone są różne
techniki i pomysły. Prace należy składać w dniach 25-27 marca. Za najlepsze
przewidziano nagrody rzeczowe.
Lapbook jest czymś w rodzaju teczki
tematycznej, w której możemy umieścić
wiadomości na wybrany temat. Taka
teczka pełni funkcję interaktywnej
przestrzeni na rysunki, opowiadania,
wykresy, słówka, terminy czy zdjęcia
zgromadzone w kieszonkach, kopertach, książeczkach o przeróżnych
kształtach i na karteczkach.
8SP Frydek, pk

GRZAWA

Nie tylko koraliki i piórka
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty biżuterii, do który prowadzenia zaprosiła
Martę Jędras, animatorkę kultury i pedagoga.
W warsztatach uczestniczyły podopieczne Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie.
Pani Marta przywiozła różne materiały i sprzęty,
przy pomocy których można wykonać autorską
biżuterię. Piórka, różnobarwne koraliki, gotowe
zawieszki, druciki tworzyły kolorową mieszaninę

materiałów, z których, na trwających dwie godziny
warsztatach, powstały piękne kolczyki, wisiorki,
bransoletki i pierścionki.
Oczywiście wszystko to działo się i powstawało
pod czujnym okiem i dzięki pomocy gościa. Paniom
zajęcia bardzo przypadły do gustu, zwłaszcza że
wykonaną przez siebie biżuterię mogły założyć na
walentynkową zabawę.
8GBP

Panie stworzyły piękną biżuterię 

(FOT. GBP)
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Zmarł zasłużony dla gminy działacz, Teofil Norek

Gmina wiele mu zawdzięcza...
Wieloletni działacz straży pożarnej na szczeblu gminnym i powiatowym, działacz sportowy,
społecznik, mistrz skata zmarł
w wieku 79 lat.
Teofil Norek urodził się w Woli,

4na początku lat 90. był sołtysem

sołectwa. To też wieloletni strażak oraz
Członek Honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, członek Zarządu
Gminnego OSP. Do OSP Wola wstąpił
w 1965 r. Przez wiele lat pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
– Zawsze będę go pamiętała jako osobę
inteligentną, radosną – wspomina Anna
Noga, były prezes OSP Wola. – Nieważne o której godzinie się do niego
zadzwoniło, zawsze odebrał, pomógł,
doradził. Był duszą towarzystwa,
społecznikiem. Kochał straż pożarną
– mówi.
Kochał też sport. Dwukrotnie był
prezesem obecnego Sokoła Wola (najpierw był to LZS Wola, a potem LKS
Wola), w latach 1960-1965 oraz 19801988. – Teofil z zawodu był szewcem.
W latach 60. była bieda, działając
w klubie często reperował buty, żeby
zawodnicy mieli w czym grać. Potem

przekształcił się na murarza. Wiele
domów w Woli wymurował – opowiada Czesław Rozmus, sołtys Woli. Jak
wspomina, kiedy w latach 80. znów
został prezesem klubu, budowała się
kopalnia i zabrano boisko pod Jedliną. – Teofil Norek był inicjatorem
budowy nowego boiska i zaplecza
przy ul. Międzyrzeckiej. Wtedy mało
kto w powiecie miał takie warunki.
Bieżąca woda, sanitariaty, kawiarnia, zaplecze kuchenne – to było coś.
Planował nawet pokoje na zgrupowania dla innych klubów – zauważa Rozmus. – To bardzo zasłużona
postać dla obecnego Sokoła, dla
całej miejscowości. W połowie lat
90. wyprowadził się do Ćwiklic, ale
nigdy nie zapominał o Woli. Tu miał
rodzinę, angażował się w działalność społeczną w naszym sołectwie,
pomagał mi w tworzeniu kroniki
klubu – wspomina.
Także dzięki działalności Teofila
Norka rozwijały się kolejne sekcje
w klubie. Były to m.in. sekcje szachowa, strzelecka, łucznicza, turystyczna.
A także sekcja skata. W skata bardzo
lubił grać, w latach 90. prezesował sekcji skatowej, a ostatnim jego klubem

Śp. druh Teofil Norek

(FOT. OSP MIEDŹNA)

był Instalbud Góra-Jankowice. – To
był bardzo dobry skaciorz, miał całą
półkę pucharów, do tego przyjazny
i zaangażowany człowiek. Można było
się od niego dużo nauczyć – mówi Stanisław Klenczar, obecny prezes sekcji
skatowej Sokoła Wola.

Teofil Norek zmarł 19 lutego. Jego
pogrzeb odbył się 22 lutego w kościele
pw. św. Urbana w Woli. Wzięli w nim
udział licznie mieszkańcy, strażacy,
sportowcy, przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji społecznych.
8 pk

ul. Korfantego i Lompy w Gilowicach
oraz ul. Topolową w Górze.
Jak przyznała starosta, na kadencję
2018-2023 priorytetem powiatu w gminie Miedźna jeśli chodzi o inwestycje
drogowe będzie przebudowa ul. Miodowej we Frydku. Na lutowej sesji Rady
Powiatu Pszczyńskiego zabezpieczono
środki na projekt tej inwestycji. B. Bandoła podkreśliła, że ul. Pszczyńska

w Woli utrzymana będzie w ramach
bieżącego utrzymania. – Plan remontu drogi uzależniony jest bardzo od
harmonogramu GDDKiA w związku
z budową drogi S1 – mówiła starosta.
Oprócz tego, powiat chce pozyskać
tzw. środki powodziowe na przebudowę przepustu na ul. Starorzecznej
w Gilowicach oraz na odwodnienie ul.
Wiejskiej w Grzawie.
8 pk

Priorytetem ul. Miodowa we Frydku
Podczas lutowej sesji Rady
Gminy starosta Barbara Bandoła
mówiła o inwestycjach realizowanych przez powiat pszczyński
na terenie gminy Miedźna.
– Od 2010 r. w powiatową infra-

4strukturę drogową na terenie

gminy Miedźna zainwestowaliśmy
21 mln zł. Za te środki przebudowa-

liśmy 16 km dróg powiatowych, 8
km chodników, 2 przepusty i 3 tys.
mb odwodnienia – mówiła B. Bandoła. Część zadań realizowano dzięki
wsparciu finansowemu gminy Miedźna
(w latach 2011-2018 było to 4,4 mln
zł). Dzięki temu przebudowano m.in.
takie drogi powiatowe, jak ul. Wiejską
w Miedźnej, ul. Górnośląską w Gilowicach i ul. Pszczyńską w Woli, a także

Mowa nienawiści, czyli zacznijmy od siebie
W dzisiejszych czasach na każdym kroku spotykamy się z nieżyczliwością, agresją słowną, brakiem
empatii. Słyszymy hasła: to wszystko między innymi
za sprawą „mowy nienawiści” czy „hejtu”. Czym jest
więc tzw. „mowa nienawiści”, „hejtowanie”?
Według Rady Europy mowa nienawiści to „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne
formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo
demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”.
Gdzie spotykamy się najczęściej z mową nienawiści? Oglądając telewizję, słuchając radia, czytając informacje w internecie lub czasopismach 90%
wiadomości, które do nas trafia jest negatywnych.
Wojny, tragedie, klęski żywiołowe, kłótnie polityków
to codzienność. Część ludzi zaczyna się z tym oswajać
i uważa, że skoro ludzie w mediach postępują niewłaściwie, to dlaczego ja mam postępować inaczej?
Jeżeli coś nie dotyczy bezpośrednio mnie, to po co
mam ingerować, stawać w czyjejś obronie? Lepiej
się nie wychylać i mieć święty spokój. Media kreują
zachowania, które są ogólnie akceptowane.
Biorąc przykład z postaw znanych osób, idoli,
ludzie zaczynają się z nimi utożsamiać. Podoba im się
język, którym się posługują, wartości, które promują,
sposób zachowania i ubierania. Niejednokrotnie do

tego stopnia, że zaczynają myśleć i postępować jak
osoba dla nich ważna. Te zachowania nie zawsze są
właściwe. Mogą niejednokrotnie stać się przyczyną
różnych tragedii. Jeżeli słyszymy np. że wszyscy
imigranci stanowią zagrożenie lub są terrorystami,
to dlaczego im pozwolić na to, by czuli się w naszym
kraju dobrze? Możemy im przecież pokazać, gdzie jest
ich miejsce i uprzykrzyć im życie. Ja poczuję się super
bohaterem, ponieważ jestem Polakiem. Nic mylnego.
Ty też możesz znaleźć się kiedyś w podobnej sytuacji.
I co wtedy? Będziesz liczył na współczucie innych?
Innym źródłem występowania mowy nienawiści
jest internet. Jest to medium, bez którego zwłaszcza
młodzi ludzie nie potrafią dzisiaj żyć. Facebook,
Instagram, Messenger to tylko niektóre źródła komunikowania się. Im więcej polubień, pozytywnych
komentarzy, tym ktoś czuje się lepiej. Bardzo łatwo
też wylewać na kogoś swoją złość, niechęć, wyśmiać
się, szykanować, obrażać. Osoby korzystające z internetu nie widzą przecież reakcji osoby, która znajduje
się po drugiej stronie ekranu. Nie myślą, nie zastanawiają nad uczuciami, samopoczuciem swojego kolegi
lub koleżanki. Ważne w tym momencie jest to, że on
pozbył się ciężaru i mógł kogoś zwymyślać. Skutki
takich zachowań mogą być tragiczne dla osób nękanych: samobójstwo, samouszkodzenia, depresje.

Z mową nienawiści spotykamy się także w naszym
otoczeniu. Chodząc ulicami naszych miast widzimy
często napisy na murach lub graffiti wzywające do
nienawiści. Dotyczy ona konkurujących ze sobą klubów sportowych, rasizmu czy antysemityzmu. Polska
ze swojej tradycji wynosi wielonarodowość. Mieszkali tu m.in. Żydzi, Ukraińcy, Niemcy. Budowali oni
swoje świątynie i nikomu nie przeszkadzała ich religia.
Dlaczego dzisiaj nie możemy dać takiego przykładu
innym krajom? Należy sobie samemu na to pytanie
odpowiedzieć.
Podsumowując, nasuwa się jeden wniosek: żeby
żyło nam się lepiej, żeby ludzie wokół nas byli
bardziej życzliwi musimy zacząć od samych siebie.
Można zrobić sobie krótki rachunek sumienia. Jaki
ja jestem wobec innych? Jak reaguję na czyjąś
krzywdę? Czy nie jestem obojętny na nią? Czy
poświęcam swój czas rodzinie, dzieciom? Czy
potrafię pomóc komuś w potrzebie lub wstawić
się za kimś?
Na zakończenie zacytuję słowa ks. Jana Kaczkowskiego: „To jest wysiłek: Być na tyle eleganckim, żeby
nawet w złości, kiedy ktoś nas obrazi, nie odwdzięczać się tym samym”.
8Alicja Nicieja, pedagog
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
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12 lutego na sesji Rady Gminy o działalności szpitala w Pszczynie mówił dyrektor placówki

Wszystkich boli tak samo
Dr Marcin Leśniewski opowiadał o tym, jak
wygląda sytuacja w szpitalu oraz o najważniejszych potrzebach.
– Szpital to takie miejsce, które – jestem o tym

4przekonana – musi być na terenie powiatu,

który liczy ponad 108 tys. mieszkańców. Spotykamy
się w trosce o to, aby 108 tys. ludzi było zaopatrzonych w podstawową opiekę szpitalną – przyznała
starosta Barbara Bandoła. Dyrektor placówki, dr
Marcin Leśniewski przedstawił historię szpitala
oraz drogę do jego ponownego uruchomienia, tym
razem pod skrzydłami powiatu, który przeznaczył
na ten cel w ub. roku prawie 6 mln zł. Jak zauważył,
batalia zakończyła się sukcesem, ale otrzymany kontrakt (w wysokości ok. 28 mln zł) jest o 1/4 niższy
od dotychczasowego. Nie zostały też uruchomione
poradnie, ale końcem lutego NFZ ogłosił konkurs na
ich funkcjonowanie w powiecie pszczyńskim.
W ciągu pięciu miesięcy funkcjonowania szpitala
(od sierpnia do końca 2018 r.) placówka przyjęła
7615 pacjentów, odnotowano 2987 hospitalizacji,
4353 porad ambulatoryjnych, 275 porodów, 89
zgonów, było 289 zabiegów chirurgicznych, 236
zabiegów ortopedycznych oraz 424 zabiegi ginekologiczne. Jak podkreślano, obłożenie oddziałów
jest bardzo duże, co także pokazuje sens funkcjonowania szpitala. Zatrudnionych jest w nim ok. 370
pracowników, w tym 85 lekarzy, 132 pielęgniarki
i 31 położnych.

– Obecnie wynik finansowy wynosi ok. minus
300 tys. zł miesięcznie. Chcielibyśmy jednak, żeby
do końca tego roku szpital się zbilansował – mówił
dyrektor. Finanse nie są jednak jedynym problemem, jakie stoją przed placówką. Do głównych
zagrożeń dr Leśniewski zaliczył niedostatek personelu medycznego (dlatego chciałby, żeby pszczyński szpital stał się ośrodkiem kształcenia lekarzy,
medyków, chwalił przy tym liceum w Gilowicach),
stan budynku czy konieczność unowocześniania
wyposażenia.
I właśnie w związku z koniecznością zakupu
nowych urządzeń władze powiatu i dyrekcja szpitala
zwracają się do gmin powiatu z prośbą o pomoc
finansową. – Ten szpital jest przede wszystkim dla
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, każdego z nas.
Wszystkich boli tak samo. Prędzej czy później wszyscy trafimy do szpitala. Oby było gdzie trafić – zauważył dr Leśniewski. Wójt Jan Słoninka zapewnił, że
temat pomocy finansowej gminy Miedźna dla szpitala
będzie poddany dyskusji.
Przypomnijmy, po wypowiedzeniu w ubiegłym
roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu
spółce Centrum Dializa, która dzierżawiła od powiatu
szpital, placówka 1 lipca została przekazana spółce
należącej do powiatu pszczyńskiego, Centrum Przedsiębiorczości CP. Po miesiącu przerwy, 1 sierpnia
2018 r. szpital wznowił działalność. Było to możliwe
dzięki uzyskaniu przez powiat kontraktu z NFZ.
8Paweł Komraus

Dr Marcin Leśniewski, dyrektor szpitala przedstawił,
jak wygląda sytuacja placówki

(FOT. PK)

To pomoc dla rodziców z gminy Miedźna, których dzieci uczęszczają do niepublicznych żłobków
lub klubów dziecięcych. Wkrótce będzie można składać wnioski

Gmina dopłaci za dziecko w żłobku
12 lutego Rada Gminy przyjęła
uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
„Dofinansowanie żłobkowe” dla
rodzin zamieszkałych na terenie
gminy Miedźna.
Na terenie gminy Miedźna funk-

4cjonuje jeden żłobek oraz klub

dziecięcy w ramach utworzonego
Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli.
Jest w nim 48 miejsc, na liście rezerwowej na koniec 2018 r. oczekuje 22
dzieci. To oznacza, że zapotrzebowanie
na miejsca w żłobkach jest większe niż
możliwości gminy. Wiele rodzin korzysta z usług placówek niepublicznych,

Pomogli wypełnić
wnioski

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców gminy chcących uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, który jest
realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Urząd
Gminy zorganizował konsultacje dla
mieszkańców. 23 lutego i 2 marca pracownicy urzędu udzielali informacji
w zakresie kompletowania niezbędnej
dokumentacji, jak i sposobu obliczenia
dochodu oraz wypełniania wniosku.
Zainteresowanie konsultacjami było
bardzo duże.
8 pk

ale opłaty za pobyt są tam znacznie
wyższe niż w placówce prowadzonej
przez samorząd.
Dlatego wychodząc naprzeciw
potrzebom rodzin z małymi dziećmi
w gminie Miedźna wprowadzono
„Dofinansowanie żłobkowe”. Po spełnieniu określonych w uchwale kryteriów rodzice otrzymają miesięcznie
na każde dziecko 500 zł gdy dziecko
korzysta z usług żłobka oraz 200 zł gdy
dziecko korzysta z usług klubu dziecięcego, nie więcej jednak niż koszt
sprawowania opieki nad dzieckiem
bez wyżywienia (czesne) wynikający
z umowy zawartej z podmiotami prowadzącymi.

„Celem świadczenia jest wsparcie
finansowe rodziców/opiekunów prawnych, którzy ze względu na aktywność
zawodową obojga rodziców lub inne
wymienione w uchwale okoliczności
uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują
się na korzystanie z usług żłobków
i klubów dziecięcych niepublicznych
położonych poza gminą Miedźna,
ponosząc z tego tytułu wysokie koszty pobytu dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym” – czytamy w uzasadnieniu
do uchwały.
Świadczenie przysługuje na każde
dziecko w wieku do lat 3. lub w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte

do przedszkola na terenie gminy Miedźna i nie wskazano mu miejsca w przedszkolu. Co ważne, wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia na rok 2019
będą przyjmowane do 30 marca 2019
r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Wola, ul. Poprzeczna 1). Prawo
do świadczenia ustala się od 1 stycznia
2019 roku, chyba, że do wniosku nie
dołączono prawidłowo wypełnionych
dokumentów lub prawo do świadczenia
powstało później. Świadczenie należne
za styczeń, luty i marzec 2019 r. ma
być wypłacone najpóźniej do końca
kwietnia. Szczegółowych informacji
udziela GOPS.

INFORMACJA
WS. OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH

SAMOCHÓD
NA SPRZEDAŻ

datkowania kopalnianej infrastruktury podziemnej. W uzasadnieniu
napisano, że konieczność zwrotu
nawet kilkunastu milionów zł może
doprowadzić do utraty płynności
finansowej gminy.
Przypomnijmy, podczas styczniowej
sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwałę popierającą działania wójta, które
mają na celu uregulowanie kwestii
oprocentowania za nadpłacony podatek od wyrobisk. Problem wynika ze
zmiany interpretacji przepisów prawa.
Gmina twierdzi, że nie ma podstaw
do zwrotu tych środków. Póki co, nie
zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje w tej sprawie.
8 pk

W związku z licznymi zapytaniami
mieszkańców gminy dotyczącymi
dofinansowania projektu pn. „Poprawa efekty wności energetycznej
poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna” Urząd
Gminy informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po
raz kolejny przełożył w czasie decyzję
o wyniku ww. konkursu. Zgodnie z
uzyskanymi informacjami termin rozstrzygnięcia naboru to koniec marca
2019 r.
8 UG

Urząd Gminy Miedźna ogłosił przetarg
publiczny ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Lublin, nr
rej. SPS F400. Oferty można składać
do 11 marca. Szczegóły na stronie
miedzna.pl.
8 pk

Powiat wspiera
gminę ws. odsetek

27 lutego na sesji Rady Powiatu
Pszczyńskiego przyjęto uchwałę
w sprawie poparcia gminy Miedźna w działaniach zmierzających do
zwolnienia z obowiązku zapłaty
odsetek od nadpłaty z tytułu opo-

8pk

SPORT I KULTURA

gminne sprawy – marzec 2019

Pływaczki z ZSP w Woli spisały się na medal!
7 lutego reprezentując gminę Miedźna w Powiatowych Zawodach w Pływaniu Drużynowym w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej uczennice Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli odniosły sukces.
Dziewczęta klas III-VI po raz drugi z rzędu zdobyły

4srebrny medal, natomiast uczennice klas VII, VIII oraz

III klas gimnazjalnych – medal brązowy. Zgodnie z regulaminem w zawodach uczestniczyły najszybsze w danej gminie ośmioosobowe drużyny dziewcząt i chłopców powiatu
pszczyńskiego. Każdy pływak startował w jednej konkurencji indywidualnej narzuconym stylem oraz w sztafecie
w stylu dowolnym.
W kategorii dziewcząt klas młodszych wolańskie pływaczki zmierzyły się z uczennicami Szkoły Podstawowej
nr 1 w Pawłowicach, które zdobyły złoty medal; Szkoły
Podstawowej nr 4 w Pszczynie, które wywalczyły medal
brązowy oraz szkół podstawowych z Goczałkowic i Jankowic.
Naszą srebrną drużynę reprezentowały: Karolina Chowaniec,
Kornelia Czopka, Zofia Fijał, Ewa Frączek, Alicja Kowalczyk,
Maja Kula, Zuzanna Łukaszczuk oraz Julia Wawak.
W kategorii klas starszych rywalizowali uczniowie szkół
z Woli, Pawłowic, Jankowic i Pszczyny. Reprezentacja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli w składzie: Sofiya
Dzhumyga, Maja Gajewska, Natalia Kamińska, Maja Maciaszek, Inga Orędarz, Wiktoria Radek, Sandra Siuta oraz Nina

Uzdolnione pływaczki z Woli
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Rusza liga

W marcu rozpoczną się rozgrywki
piłkarskie w sezonie 2019/2020. Na
boiska wyjdą piłkarze Sokoła Wola
i LKS-u Frydek. Oto terminy pierwszych spotkań.
Sokół Wola (klasa okręgowa): 16.03:
LKS Łąka – Sokół, 23.03: Sokół
– Piast Bieruń, 30.03: Podlesianka
Katowice – Sokół, 6.04: Sokół – MKS
Lędziny.
LKS Frydek (A klasa): 24.03: GTS
Bojszowy – LKS, 31.03: LKS – Stal
Chełm Śląski, 6.04: LKS Rudołtowice
– LKS.

O Tort Baby Jagi

(FOT. PAWEŁ KOZYRA)

Sterna zdobyła brązowy medal. Medal złoty wywalczyły
uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Pawłowic, brąz
– Szkoły Podstawowej nr 4 z Pszczyny.
Natomiast drużyna chłopców z Woli w składzie Szymon
Buczek, Igor Czubin, Wojciech Mrzygłód, Kacper Rąba,
Michał Richlewski, Kamil Sikora (R), Bartosz Stosio, Szymon
Stosio oraz Tomasz Wądrzyk zdobyli w powiecie miejsce
czwarte. Na podium stanęli kolejno pływacy ze Szkoły
Podstawowej nr 1 z Pawłowic, Szkoły Podstawowej nr 4
z Pszczyny i Szkoły Podstawowej z Jankowic.
8 ZSP Wola

Drużyna GOL 1 obroniła mistrzostwo

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej
oraz Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej zapraszają do udziału
w XXII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby
Jagi”. Przegląd odbędzie się w dniach
2-3 kwietnia w Domu Kultury w Woli.
Mogą w nim uczestniczyć zespoły
teatralne skupiające dzieci i młodzież,
działające w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach,
placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, komediowe,
teatru poezji, kabaretowe (żywego
planu i lalkowe). Jury będzie oceniać
zespoły w kategoriach przedszkola,
szkoły podstawowe oraz gimnazja,
licea. Laureaci Grand Prix tradycyjnie poczęstują wszystkich Tortem
Baby Jagi. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 22 marca. Szczegóły
i regulamin dostępne są na stronie
gok.miedzna.pl.
8 GOK, pk

Nasza Mała Ojczyzna

W turnieju udział wzięło 7 zespołów

2 lutego w gilowickiej hali sportowej spotkali się
piłkarze-amatorzy, aby rozegrać po raz kolejny
Halowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów.
Na zaproszenie organizatorów turnieju odpowiedziało

47 zespołów. Po rozlosowaniu dwóch grup, drużyny

grały systemem „każdy z każdym” w grupach, a następnie mecze półfinałowe, mecz o V miejsce i finały. Turniej
obfitował w wiele emocjonujących spotkań, fenomenalnych
technicznych zagrań i pięknych goli.
Wszystkie mecze wygrał zespół GOL 1 z Woli, i tym samym
obronił tytuł najlepszej drużyny sprzed roku. Drużyna grała

(FOT. GOSIR)

w składzie: Michał Krasoń (kapitan), Adam Jackowiak, Damian
Richlewski, Piotr Oślak, Michał Mietliński, Jakub Kamiński,
Yurechko Yura i Patryk Papierkiewicz (bramkarz). II miejsce
zajęła drużyna Orlik Miedźna, III – Bielska Liga Szóstek, IV
– GOL 2, V – AA FC, VI – USB, a VII – Wiśniówka Team.
Królem strzelców został Piotr Oślak z GOL 1, zdobywając
5 bramek, a za najlepszego bramkarza turnieju został uznany Paweł Kurowski z drużyny Bielska Liga Szóstek. Zawody
sędziował Łukasz Janecki, a opiekę medyczną zapewniła
Małgorzata Szypuła. Organizatorami turnieju było Stowarzyszenie Sportowe „Gol” w Woli i GOSiR w Miedźnej z/s
w Woli.
8 GOSiR

ŚLĄSKO GODKA
Jak to dawniej... ludzie się narobili
Piyrwsze prace z wiosny zaczynało się na łąkach. Łąk na
ziymi pszczyńskij, podmokłych, o zofcitych trowach, było
dużo. Leżały w dolinach dopływów lewobrzeżnej Wisły:
Knajki, Pszczynki, Dokawy, Korzyńca, Gostyni i Mlecznej,
Przyrwy i Przemszy.
Ino śniyg śloz i drogi potwardły, już sie wyjyżdżało ku łąkom
na cały dziyń, aby ciepać krzypopki, rozbijać kopaczkami
kretowiny, wyrzynać długimi nożami osety, no i podsiywać
trowy prochami: wopnym suprym, azotniakiem. To było
zajęci dlo starszych, bo dzieci miały inne zadani. Musiały
wyzbierać wszystki gałązki, kiere naniosły na łąki zimowe
powieruchy i nałomały śniegi. Nojwiększo dlo dziecków
była radość, jak ojcowie pozwolili jim robić fojery, żeby to

pozbiyrane hyrdzi spolić. Wtynczos wesołym zabawom
i gonitwom niy było końca. Jakby niy cimok – niy szłoby
dzieciarni od ognia niczym odgonić.
Gdy wiosenne słoneczko dźwigało się nad horyzont i mocnij
przygrzoło – zaczynało się po gospodarskich zagrodach obiyrani ziymioków w brogach. Schodziły sie babiny z wiklowymi
koszykami, siadywały na niskich pnioczkach, abo klękały
na wiechciach słomy i zaczynały przebiyrani. Wcześnij
jednak kieryś z chłopów musioł jim bróg otworzyć, czyli
nojprzód zebrać stare badeli, kopaczkom zgarnąć ziymia,
co chroniła bróg przed mrozami, no i odwinąć słoma, żeby
sie dostać do środka.
Fragment książki „Jak to dawniej... na Ziemi Pszczyńskiej” Alojzego Lyski,
Honorowego Obywatela Gminy Miedźna,
wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury (Wola 2014)

Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty
i Wychowania zapraszają do udziału
w Gminnym Turnieju Wiedzy o Regionie „Nasza Mała Ojczyzna”. Konkurs
jest adresowany do uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych gminy Miedźna.
Odbędzie się 3 kwietnia o godz. 10.00
w sali Domu Socjalnego w Grzawie.
Szczegóły i regulamin na biblioteka.
miedzna.pl.
8 GBP

Wybory w KGW

W lutym odbyły się walne zebrania
sprawozdawczo-wyborcze Kółek
Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miedźna. Gospodynie
wybierały nowe szefowe KGW na
kolejną, 5-letnią kadencję. Szefową KGW Frydek ponownie została
Anna Madeja, KGW Grzawa – Maria
Grygierzec, KGW Miedźna – Maria
Lazar, a KGW Gilowice – Zofia Wawrzyczek. Zmiany w KGW Wola, gdzie
szefową została Anna Kucki oraz
w KGW Góra – na czele koła stoi
teraz Anna Kmiotek.
Znamy też prezesów Kółek Rolniczych na nową kadencję. W Górze
został nim Zdzisław Szczepański,
w Woli – Małgorzata Komraus, we
Frydku – Kazimierz Czaja, w Grzawie
– Wacław Waranica, w Miedźnej – Jan
Cofała, a w Gilowicach – Bronisław
Lukasek.
8 pk
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

marzec 2019
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ
numer telefonu
Wśród osób, które do 25 marca wyślą
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki
do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę
– podwójne zaproszenie
do kina Planet Cinema
w Oświęcimiu
(GH Niwa, Oświęcim,
ul. Powstańców Śląskich 1,
tel. 32 471 17 12).
Prosimy o podanie numeru telefonu.
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru
skontaktujemy się telefonicznie.

Rozliczenie po nowemu
Od tego roku zmieniły się zasady
rozliczania z fiskusem.
Podstawowa zmiana jest taka, że to
urzędnicy wypełnili nasze zeznanie
podatkowe za 2018 rok (chodzi jednak
tylko o PIT-37 i PIT-38). Od 15 lutego
dokument dostępny jest w usłudze Twój
e-Pit. Aby z niej skorzystać należy wybrać
Twój e-Pit w serwisie podatki.gov.pl. Dalej
wpisać swoje dane: PESEL (albo NIP
i datę urodzenia), kwotę przychodu za rok
2017, kwotę przychodu z jednej z informacji (np. PIT-11) za rok 2018. Można
również użyć profilu zaufanego.
W kolejnym kroku należy sprawdzić swoje dane oraz zaakceptować

4

zeznanie bez zmian, wysłać i pobrać
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO) lub zmodyfikować, czyli np.
zmienić sposób rozliczania na wspólnie
z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci, zmienić lub
wskazać organizację, której chcemy
przekazać 1% podatku lub dodać inne
ulgi (np. ulgę na dziecko, odliczenie
darowizn na cele kultu religijnego),
następnie zaakceptować zmienione
zeznanie, wysłać i pobrać UPO.
Z usługi można skorzystać do 30
kwietnia. Można też nic nie robić, wówczas 30 kwietnia rozliczenie zostanie
uznane za złożone. Korzystając z usługi
Twój e-PIT zyskuje się czas, wygodę,

Wykaz organizacji pożytku publicznego z powiatu pszczyńskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok
< Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” (Pawłowice)

– KRS 0000000668

< Górniczy Klub Sportowy Piast Wola – KRS 0000116683
< Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Wadami Słuchu

i z Wadami Wymowy (Pszczyna) – KRS 0000122217

< Hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna) – KRS 0000130935
< Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie

– KRS 0000144457
< Ochotnicza Straż Pożarna w Woli – KRS 0000145518
< Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice
– KRS 0000171008
< Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci (Piasek)
– KRS 0000178591

bezpieczeństwo, szybszy zwrot nadpłaty podatku (do 45 dni od dnia złożenia),
a także pewność, że rozliczenie trafi na
czas. Aby skorzystać z usługi nie trzeba
instalować dodatkowego oprogramowania, wystarczy przeglądarka i dostęp
do internetu.
Co istotne, warto sprawdzić wypełnione zeznanie. Przede wszystkim to,
czy ujęte są w nim wszystkie przysługujące nam ulgi, a także zweryfikować organizację pożytku publicznego,
której chcemy przekazać 1% podatku.
Warto pamiętać, by wspomóc w ten
sposób potrzebujących czy uzdolnionych. Poniżej publikujemy listę opp
z powiatu pszczyńskiego.
8 US, pk

< Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus”

(Gilowice) – KRS 0000232335

< Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci

i Młodzieży „Omnibus” (Pszczyna) – KRS 0000237488

< Stowarzyszenie „Razem” Dla Dzieci i Młodzieży z Nie-

pełnosprawnościami (Pszczyna) – KRS 0000284863

< Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku – KRS 0000288347
< Stowarzyszenie Współpracy Obywatelskiej „Quo Iure?”

(Poręba) – KRS 0000345847

< Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

– KRS 0000346362

< Fundacja „Zwierzęca Arkadia” (Jankowice)

– KRS 0000425968

< Przystań Ocalenie (Ćwiklice) – KRS 0000464918
< Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświa-

ty Niemożliwe – Możliwym (Piasek) – KRS 0000593809

< Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełno-

sprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą
w Piasku – KRS 0000055636

Nowe dowody,
czyli e-dowody
Od 4 marca mieszkańcy mogą
składać wnioski o wydanie
e-dowodu. Wyróżnia go warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz
chip.
E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku. Taki dokument umożliwia m.in.
logowanie się do portali administracji
publicznej przy użyciu bezpiecznego
środka identyfikacji elektronicznej
(profil osobisty) czy elektroniczne
podpisywanie dokumentów (dzięki
podpisowi osobistemu).
Co istotne, nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego
– nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw,
które uznają go za dokument podróży.
Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Nie
ma też obowiązku wymiany dowodów. Jeśli nasz dokument jest ważny,
można z niego korzystać. Jeśli chcemy
e-dowód – możemy o niego zawnioskować jako powód wskazując wymianę
dowodu bez warstwy elektronicznej. Za
wymianę nic nie zapłacimy. E-dowody – identycznie jak dotychczasowe
dowody osobiste – będą ważne przez
10 lat.
8MC
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W trzech szkołach zorganizowano zimowiska dla uczniów

Ferie w szkole też mogą być super!
Zimowiska dla dzieci powyżej 7.
roku życia odbyły się w drugim
tygodniu ferii.
Ferie w Szkole Podstawowej im.

4Janusza Korczaka w Górze odby-

wały się pod hasłem „Podróż po Polsce”.
Dzieci wzięły udział w wycieczkach
m.in. do zagrody żubrów w Jankowicach, Osikowej Doliny w Koziegłowach,
Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
wybrali się też do kina.
Również plan półkolonii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedź-

Warsztaty kulinarne w szkole w Miedźnej

nej oraz w Zespole Szkół w Woli
był bardzo bogaty. A w nim między
innymi: zabawy i gry logiczne, turnieje, warsztaty w Muzeum Śląskim,
wyjazd do kina, udział w kuligu
w górach połączonym z pieczeniem
kiełbasek, a także ciekawe zajęcia
na basenie.
W ramach zimowiska uczestnicy
codziennie mieli zapewniony ciepły
obiad, śniadanie i podwieczorek. Dzieci
objęte były opieką w godzinach 7.0016.00.
8UG, pk

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

Uczniowie z Góry podczas wycieczki do Pszczyny

(FOT. SP GÓRA)

Jeden z wyjazdów dla uczestników zimowiska w Woli 

(FOT. ZS WOLA)

Zabrali w podróż do Gruzji
20 lutego w Domu Kultury odbył
się Wieczór Gruziński.
Wydarzenie poprowadzili Natia

4i Zura, rodowici Gruzini, wolontariusze przebywający w naszej gminie w ramach Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębior-

czego w Woli oraz Gminny Ośrodek
Kultury.
Podczas spotkania uczestnicy
poznali historię oraz kulturę Gruzji,
zobaczyli zdjęcia i filmy, nie zabrakło wspólnego śpiewu. Kultura to
także jedzenie, dlatego goście mogli
spróbować pysznych gruzińskich
dań.
8pk

To było piękne spotkanie z kulturą i historią Gruzji

(FOT. GOK)
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W obiektywie

Tak Panie bawiły się w Woli!
7 lutego Panie zawładnęły Domem Kultury w Woli. Wtedy bowiem odbyła się druga w tym roku Babsko Biesiada,
organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
FOT. PK, GOK

