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9 stycznia w kościele pw. św. Jana Pawła II w Górze byliśmy świadka-
mi wspaniałego wydarzenia artystycznego.

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki wykonał Zespół Kameralistów „Pro Arte 
Et Musica” pod kierownictwem Marii Zuber, z towarzyszeniem kwartetu 
smyczkowego. To był wspaniały wieczór dla sztuki i muzyki, zorganizowany 

przez Gminę Miedźna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafię św. Jana Pawła 
II w Górze.

Zespół „Pro Arte Et Musica” powstał w 1998 r. Obecnie swoją siedzibę ma 
w Lędzinach. W repertuarze zespołu znajdują się utwory zarówno a capella, jak 
i formy wokalno-instrumentalne, muzyka gospel, cerkiewna, a także operetka. „Pro 
Arte et Musica” współpracuje z licznymi grupami muzycznymi. 8 pk

Piękny koncert kolęd i pastorałek

Koncert odbył się w kościele w Górze  (FOT. GOK) To było wspaniałe wydarzenie  (FOT. GOK)

Dzięki ofiarności mieszkańców 
gminy Miedźna wsparliśmy fun-
dację kwotą 26 tys. 610 zł 95 gr!

W ostatnią niedzielę stycznia na 
ulicach gminy oraz przy kościołach 
kwestowało 41 wolontariuszy z cha-
rakterystycznymi puszkami. Ismena 
z Woli wraz z dziećmi Julitą i Kac-
prem zaangażowali się w WOŚP po 
raz czwarty. – Daje nam to ogromną 
radość – mówią. Wśród wolontariu-
szy spotkaliśmy też Justynę, Paulinę 
i Pawła. Justyna była wolontariuszem 
po raz piąty, Paulina i Paweł – po 
raz pierwszy. – Kwestuje się bardzo 
dobrze, duża radość jest z tego, jak 
ludzie pomagają. Mieszkańcy chętnie 
wrzucają pieniądze do puszek, odzew 
jest pozytywny – przyznają.

Od godz. 16.00 przy Centrum Kultury 
w Woli przygotowano liczne atrakcje. 
W bloku muzycznym dla dzieci „Koloro-
we dzieci” najmłodsi wspólnie bawili się 
m.in. przy piosenkach Majki Jeżowskiej. 
Wystąpiła pop-rockowa grupa sPolish 
Radio, a o godz. 20.00 podziwialiśmy 
ogniste światełko do nieba w wykonaniu 
Teatru Ognia Tesserakt.

Jednocześnie strażacy z OSP Wola 
częstowali pyszną grochówką, ser-
wowano też kawę, herbatę, ciasto. 
W „szczęśliwym numerze” można było 
zdobyć wiele ciekawych przedmiotów, 
m.in. vouchery, zabawki, maskotki. 
W trakcie imprezy odbyły się licytacje 
orkiestrowych gadżetów: koszulek, 
skarpet czy kalendarzy. Zabawę pro-
wadził DJ Przemo.

W tym roku graliśmy dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. Orkiestra 
zbierała środki w całej Polsce, a także 
w wielu krajach Europy i nie tylko! W tą 
piękną akcję ponownie zaangażowali 
się mieszkańcy naszej gminy, dzięki 
sztabowi działającemu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury.

8Paweł Komraus

30 STycZNIa TraDycyJNIe ZaGraLIŚMy Z WIeLKą OrKIeSTrą ŚWIąTecZNeJ POMOcy

Siła serc

Sztab #5279 Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej przekazał na rzecz Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 26 610,95 zł.
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Miedźna za okazane dobro, pomoc i wsparcie, 
dziękujemy za każdy miły gest skierowany w stronę Wolontariuszy i każdą złotówkę 
wrzuconą do puszek. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Wolontariuszy 
30. Finału WOŚP w Gminie Miedźna. Dziękujemy za okazaną dobroć i bezinteresowną 
pomoc wszystkim wspierającym działanie Sztabu #5279: opiekunom Wolontariuszy, 
komisji liczącej, Wolontariuszkom, strażakom z gminnych OSP oraz sponsorom.

8GOK

Sztab #5279 Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej przekazał na rzecz Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 26 610,95 zł.
Sztab #5279 Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej przekazał na rzecz Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 26 610,95 zł.
Sztab #5279 Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej przekazał na rzecz Fundacji 

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Miedźna za okazane dobro, pomoc i wsparcie, 
dziękujemy za każdy miły gest skierowany w stronę Wolontariuszy i każdą złotówkę 
wrzuconą do puszek. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Wolontariuszy 
30. Finału WOŚP w Gminie Miedźna. Dziękujemy za okazaną dobroć i bezinteresowną 
wrzuconą do puszek. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Wolontariuszy 
30. Finału WOŚP w Gminie Miedźna. Dziękujemy za okazaną dobroć i bezinteresowną 
wrzuconą do puszek. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Wolontariuszy 

pomoc wszystkim wspierającym działanie Sztabu #5279: opiekunom Wolontariuszy, 
komisji liczącej, Wolontariuszkom, strażakom z gminnych OSP oraz sponsorom.

Jednymi z wolontariuszy byli Ismena z Woli wraz z dzieć-
mi Julitą i Kacprem  (FOT. PK)

Strażacy częstowali pyszną grochówką  (FOT. PK)

Na scenie prowadzone były licytacje gadżetów 
   (FOT. PK)

Liczenia pieniędzy było sporo, a wszystko dla dobra 
dzieci!  (FOT. PK)
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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: 8.02, 22.02
popiół*: 8.02, 22.02  segregacja: 1.03

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 9.02, 23.02
popiół*: 9.02, 23.02  segregacja: 2.03

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: 10.02, 24.02
popiół*: 10.02, 24.02  segregacja: 3.03

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 11.02, 25.02
popiół*: 11.02, 25.02  segregacja: 4.03

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: 15.02, 1.03
popiół*: 15.02, 1.03  segregacja: 7.02

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 16.02, 2.03
popiół*: 16.02, 2.03  segregacja: 8.02

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 17.02, 3.03
popiół*: 17.02, 3.03  segregacja: 9.02

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 18.02, 4.03
popiół*: 18.02, 4.03  segregacja: 10.02

Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. Prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „Popiół”

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
Góra, Gilowice, Grzawa, Miedźna: 14.02, 
28.02
Frydek, Wola: 15.02, 1.03

BLOKI
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.02, 10.02, 14.02, 17.02, 
21.02, 24.02, 28.02, 3.03
Odpady segregowane – szkło: 16.02, 2.03
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 9.02, 23.02

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (Gilowice, ul. Leśna 25) 

jest czynny w następujących godzinach 
(z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy):
poniedziałek, środa, czwartek: 10:00-16:00

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00- 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
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OFIcJaLNa STrONa INTerNeTOWa UrZĘDU GMINy MIeDŹNa
www.miedzna.pl

OFIcJaLNe PrOFILe UrZĘDU GMINy MIeDŹNa Na FaceBOOKU

www.facebook.com/miedzna
www.facebook.com/gmina.miedzna.1

Gmina Miedźna otrzymała 
nagrodę w wysokości 1 mln zł 
w rządowym konkursie „Rosnąca 
odporność”. To efekt dużego 
przyrostu poziomu szczepień 
przeciw COVID-19 wśród miesz-
kańców gminy.

W konkursie „Rosnąca odporność” 
gminy sklasyfikowane zostały według 
wskaźnika wzrostu – to różnica we 
wskaźniku wyszczepienia osiągnię-
tym na dzień 1 sierpnia 2021 r. oraz na 
dzień 31 października 2021 r., wyrażona 
w punktach procentowych. Nagradzane 
są od jednej do trzech gmin w powiecie 
(w zależności od liczby gmin wchodzą-
cych w skład danego powiatu).

W powiecie pszczyńskim wyróż-
niono 3 samorządy. Najlepsza okazała 
się gmina Miedźna, co oznacza, że 
otrzymała nagrodę w wysokości 1 mln 
zł. Środki te – zgodnie z regulaminem 
konkursu – zostaną przeznaczone na 
wydatki związane z przeciwdziała-
niem COVID-19. Pod koniec stycznia 
poziom zaszczepienia w gminie wyno-
sił ponad 49%.

Konkurs organizowany jest przez 
Pełnomocnika Rządu do spraw Naro-
dowego Programu Szczepień przeciw 
COVID-19. Jego celem jest utrwalenie 
i promocja samorządowych działań 
profrekwencyjnych w obszarze szcze-
pień.

8pk

Milion zł za szczepienia

Gmina Miedźna otrzyma ponad 
700 tys. zł dofinansowania na 
termomodernizację dwóch bu-
dynków mieszkalnych.

Wniosek złożony przez gminę Miedź-
na o dofinansowanie do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
został pozytywnie oceniony. Chodzi 

o termomodernizację dwóch budyn-
ków wielorodzinnych – przy ul. Księża 4 
w Grzawie i przy ul. Szklonej 27 w Woli. 
Całkowity koszt zadania to 939 tys. 499 
zł 95 gr, wnioskowana wartość dofinan-
sowania to 723 tys. 862 zł 55 gr.

Dzięki realizacji tej inwestycji kolejne 
gminne obiekty zostaną odnowione, 
poprawi się też ich efektywność ener-
getyczna. 8 pk

Dofinansowanie na termomodernizację

Na cmentarzach w Woli i w Górze 
stanęły specjalne regały na znicze 
do ponownego wykorzystania.

Zasada jest prosta: jeśli znicz nadaje się 
do ponownego użytku – po wymianie 
wkładu, a nam już nie odpowiada – nie 
wyrzucajmy go do kosza, tylko ustawmy 
go na regale. Kolejna osoba, która widzi 
taki znicz może go zabrać i ustawić na 
grobie. Może go ponownie wykorzystać. 
Ważne, żeby znicze, którymi chcemy 
się podzielić, były czyste, niezniszczone 
i nieuszkodzone.

Regały z używanymi zniczami poja-
wiły się na wielu polskich nekropoliach 
i są wykorzystywane coraz częściej. 
Wiele się mówi i robi względem ekologii, 
dlatego jest to nie tylko rozwiązanie 
ekonomiczne (koszty wywozu odpadów 
będą mniejsze), ekologiczne (dbamy 
o środowisko), ale także i społeczne.

Mieszkańcy, którzy chcą dołożyć 
cegiełkę do ochrony środowiska, mogą te 
znicze zostawić na regałach, jednocześ-
nie dzieląc się z osobami, które nie mogą 
sobie pozwolić na ich zakup. Nikogo nie 
dziwi fakt, że kolejne gminy w naszym 
kraju wprowadzają ten pomysł. 8 GZGK

ceNNa INIcJaTyWa GMINNeGO ZaKłaDU GOSPODarKI KOMUNaLNeJ

Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!

Na półce można zostawić znicze, 
które ktoś inny wykorzysta  (FOT. GZGK)
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GMINa POZySKała Na TeN ceL 6,4 MLN Zł

Dwie inwestycje dzięki rządowemu wsparciu
W gminie Miedźna w tym roku zrealizowane 
zostaną dwie duże inwestycje, na które udało 
się pozyskać dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych.

Pierwsza inwestycja to „Modernizacja Centrum Kultury 
w Woli oraz przyległego terenu” (obszar inwestycyjny: 
Infrastruktura turystyczna). Zakres zadania obejmuje: 
modernizację budynku oraz zagospodarowanie przyle-
głego terenu, przebudowę parkingu, nasadzenia roślin, 

drzew. Przy obiekcie wybudowane zostaną oczko wodne 
i fontanny, a także muszla koncertowa. Zaplanowano 
montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup sprzętu 
i wyposażenia.

Przewidywana wartość inwestycji to 5 mln zł, a uzy-
skane dofinansowanie to 4,5 mln zł.

W ramach drugiej inwestycji pn. „Budowa i prze-
budowa dróg, chodników oraz parkingów w gminie 
Miedźna” (obszar inwestycyjny: Infrastruktura dro-
gowa) przewidziano prace na drogach gminnych. 
Zakres zadania obejmuje: budowę ul. Krótkiej w Górze, 

modernizację ul. Długiej w Górze, modernizację ul. 
Wiejskiej w Grzawie, modernizację ul. Topolowej 
w Górze, budowę drogi ul. Cmentarnej w Górze, prze-
budowę nawierzchni ul. Wąskiej w Górze, przebudowę 
nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli, przebudowę 
chodnika ul. Dębowej, budowę parkingu na ul. Gór-
niczej w Woli.

Przewidywana wartość inwestycji to 2 mln zł, a uzy-
skane dofinansowanie – 1,9 mln zł.

Przewidywany okres realizacji obu inwestycji: do 
12 miesięcy. 8 UG

TRWAJą PRACE  
W SZKOLE WE FRYDKU

Trwa jedna z największych inwestycji tej kadencji – rozbu-
dowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku. Zakres 
prac jest bardzo szeroki, a kolejne efekty widać każdego 
dnia! W nowym budynku powstały ściany działowe w pod-
ziemiach oraz na dwóch kondygnacjach. Budowlańcy 
pracują też w dotychczasowym budynku. Udało się m.in. 
pogłębić pomieszczenia szatni, przygotować nową kotłow-
nię oraz fundamenty pod powiększaną kuchnię. Trwa 
wymiana systemu kanalizacyjnego. Do końca 2022 roku 
gotowa ma być rozbudowana placówka – 8-oddziałowa 
szkoła podstawowa z wydzielonym, 3-oddziałowym przed-
szkolem. Inwestycja kosztuje ponad 10 mln zł.

1 marca rusza postępowanie 
rekrutacyjne do klas I szkół pod-
stawowych prowadzonych przez 
gminę Miedźna w roku szkolnym 
2022/2023, a 14 marca – do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szko-
ły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym będzie możliwe od 1 
marca do 4 kwietnia. Szczegółowy 
harmonogram postępowania rekruta-
cyjnego i postępowania uzupełniającego 
wraz z kryteriami są dostępne na stronie 
miedzna.pl.

Wkrótce ruszy też rekrutacja do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Miedźna w roku szkolnym 
2022/2023. Wnioski będzie można składać 
od 14 marca (szczegółowy harmonogram 
można znaleźć na stronie miedzna.pl). 
Proces rekrutacji składa się z dwóch 
etapów. Na pierwszym etapie rekrutacji 
brane są pod uwagę kryteria określone 
w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. Prawo oświatowe, wynikające 
z konstytucyjnego obowiązku zapewnie-
nia pomocy szczególnie potrzebującym 
tj.: wielodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandydata, niepeł-

nosprawność jednego z rodziców kandy-
data, niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność rodzeń-
stwa kandydata, samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata 
pieczą zastępczą. Każde z wyżej wymie-
nionych kryteriów posiada taką samą 
wagę punktową.

W przypadku równorzędnych wyni-
ków uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu przedszkole 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na drugim etapie postępowania rekru-
tacyjnego brane są pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący, 
określony w uchwale Rady Gminy 
Miedźna.

Celem kryteriów zaproponowanych 
uchwałą jest zapewnienie w pierwszej 
kolejności jak najpełniejszej realizacji 
potrzeb rodziny, w której rodzice lub 
rodzic samotnie wychowujący dziecko 
muszą pogodzić obowiązki zawodowe 
z obowiązkami rodzinnymi. Wskaza-
ne kryteria odpowiadają również na 
potrzeby dziecka i rodziców w zakresie 
premiowania dodatkowymi punktami 
uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka 
do wskazanej placówki lub ubieganie się 
rodzeństwa o przyjęcie do tego same-
go przedszkola lub oddziałów przed-
szkolnych. Dzięki temu zlikwidowana 
zostanie konieczność dowożenia przez 
rodziców rodzeństwa do dwóch różnych 
jednostek, jeśli nie ma takiej potrzeby.

Kryterium, które kolejno będzie 
decydowało o przyjęciu dziecka jest 
zamieszkanie przez rodziców/opieku-
nów prawnych na terenie gminy Miedźna 
i jednocześnie bycie podatnikami podat-
ku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz tej gminy. Wpływy z tego podatku 
są, obok podatku od nieruchomości, 
jednym z głównych źródeł dochodów 
gmin. Dochody pozwalają na realizację 
wszystkich zadań nałożonych na gminę, 
jak również na realizację zadań inwe-
stycyjnych, czyli umożliwiają rozwój 
samorządu. Obecnie samorządy stosują 
różnego rodzaju zachęty do zwiększania 
tego rodzaju wpływów do budżetu gminy. 
Zastosowanie tegoż kryterium podczas 
procesu rekrutacji utwierdza mieszkań-
ców w poczuciu bycia mieszkańcem 
mającym swój udział w rozwoju gminy 
i w pełni korzystającym z przysługujących 
mu z tego tytułu praw, do których zalicza 
się korzystanie z wychowania przedszkol-
nego na terenie gminy, której się zamiesz-
kuje (zgodnie z art. 131 ust. 1 i 7 do przed-
szkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
na terenie gminy, a dzieci spoza gminy 
dopiero, kiedy wszystkie dzieci z gminy 
zostaną przyjęte, a w przedszkolu nadal 
pozostają wolne miejsca). Kryterium to 
wpływa na budowanie więzi z gminą, 
lojalności terytorialnej/samorządowej 
łącząc dwa aspekty: świadomy udział 
w dochodach gminy przekładający się na 
jej rozwój oraz uprawnienia wynikające 
z zamieszkania na terenie danej gminy. 

Dzięki temu kryterium, które pozwala na 
uzyskanie dodatkowych dwóch punktów, 
wzrośnie świadomość wpływu, jaki ma 
każdy mieszkaniec gminy Miedźna na 
jej kształt i funkcjonowanie. Dlatego tak 
ważne jest, aby przyznanie dwóch punk-
tów za spełnienie tego kryterium dotyczy-
ło obojga rodziców (lub osoby samotnie 
wychowującej dziecko) rozliczających 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
za rok poprzedzający rok, w którym jest 
przeprowadzana rekrutacja, którzy jedno-
cześnie wskazują jako miejsce zamieszka-
nia miejscowość znajdującą się w obrębie 
gminy Miedźna.

Najmniejszą liczbę punktów można 
otrzymać za spełnienie kryterium 
dochodowego, którego wprowadzenie 
jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
Nie ma obowiązku korzystania z tego 
kryterium i tym samym przedstawiania 
oświadczenia o wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie.

Jeśli Twoje dziecko ubiega się o miej-
sce w przedszkolu w roku, w którym 
kończy 3 lata, to takie miejsce zostanie 
mu zapewnione, nawet jeśli nie dosta-
ło się do żadnego z trzech przedszkoli 
wskazanych w karcie zgłoszenia. Wójt 
Gminy Miedźna rokrocznie otrzymu-
je informacje o dzieciach, dla których 
zabrakło miejsca w wybranych przez 
nich placówkach, wskazując rodzicom 
inne placówki, w których takie miejsce 
jest. 8 ZOiW, UG

SPraWDŹ, Na JaKIch ZaSaDach ODByWa SIĘ reKrUTacJa DO SZKół I PrZeDSZKOLI

rusza rekrutacja



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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PODSUMOWALI PRACE KOMISJI
Podczas sesji Rady Gminy 18 stycznia przedstawione zostały 
sprawozdania z działalności poszczególnych komisji bran-
żowych za rok 2021. Radni przyjęli także uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2022, 
a także w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy Miedźna na rok 2022. 8 pk

GODZINY PRACY KASY GZGK
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że od 1 
stycznia 2022 roku kasa zakładu jest czynna w godzinach od 
8.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku. 8 GZGK

FERIE W SZKOLE ODWOŁANE
Cztery szkoły podstawowe z gminy Miedźna na czas ferii 
planowały organizację półkolonii zimowych dla uczniów 
klas I-VIII wszystkich szkół podstawowych. Niestety, z uwagi 
na trudną sytuację epidemiologiczną półkolonie w gminie 
Miedźna zostały odwołane. 8 pk

POGOTOWIE  
WODNO-KANALIZACYJNE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina, że 
pogotowie wodno-kanalizacyjne jest dostępne pod numerami 
telefonów: 697 070 624 oraz 603 362 397. 8 GZGK

Na koniec 2021 roku nasza gmina liczyła 15 539 
mieszkańców! Prezentujemy dane demograficzne 
za rok ubiegły.

Na ogólną liczbę mieszkańców gminy Miedźna składa się 7880 
kobiet oraz 7659 mężczyzn. Najwięcej osób mieszka w Woli 

(7193 mieszkańców), a najmniej w Grzawie (472). W 2021 
roku w naszej gminie urodziło się 167 dzieci (7 więcej niż 
w roku 2020). Zmarły 152 osoby (29 osób więcej w stosunku 
do roku 2020). Sporządzono 78 aktów małżeństwa (17 więcej 
niż w roku 2020). Szczegółowe dane – w tabeli.

8pk

Mieszkańcy w liczbach

Stan ludności w Gminie Miedźna na dzień 31 grudnia 2021 r.

Sołectwo

Liczba 
mieszkańców 

na dzień 
31 grudna 2021 r.

Liczba 
urodzeń

w roku 2021

Liczba 
zgonów 

w roku 2021
Liczba kobiet Liczba 

mężczyzn

Grzawa 472 6 5 239 233

Miedźna 1743 23 15 900 843

Frydek 1388 21 8 720 668

Wola 7193 69 73 3633 3560

Góra 3113 30 39 1562 1551

Gilowice 1630 18 12 826 804

Ogółem 15539 167 152 7880 7659

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza poprzez likwi-
dację starych źródeł ciepła.

– W Programie ograniczenia niskiej 
emisji na lata 2022-2024 rozszerzamy 
naszą propozycję dla mieszkańców 
o dwa komponenty: piece na biomasę 
oraz pompy ciepła. Rozszerzamy to, 
bo widzimy wstępnie takie zapotrze-
bowanie – powiedział na sesji wójt Jan 
Słoninka.

Ogółem w latach 2022-2024 przewi-
duje się montaż od 90 do 150 nowych 
źródeł ciepła, przy jednoczesnej likwi-
dacji takiej samej ilości kotłów starej 
generacji na paliwo stałe. Mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z dofinansowania 
na realizację inwestycji ekologicznych. 
Planowane działania to: wymiana kotłów 
węglowych na kotły węglowe 5 klasy, 
wymiana kotłów węglowych na kotły 
gazowe, wymiana kotłów węglowych 
na kotły opalane biomasą 5 klasy oraz 
wymiana kotłów węglowych na pompę 
ciepła.

„Program ograniczenia niskiej emisji 
na terenie Gminy Miedźna na lata 2022-
2024 to kolejna edycja zbioru zorgani-
zowanych działań, która jest elementem 

szerszej polityki samorządu lokalnego 
na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Podobnie jak w latach poprzednich, 
obecna edycja PONE koncentruje się 
wyłącznie na sprawach spalania paliw 
na cele grzewcze w budynkach mieszkal-
nych. Dodatkowo, oprócz wprowadzenia 
efektywnych źródeł ogrzewania, kładzie 
nacisk na zmianę nośnika energii na 
bardziej przyjazne dla środowiska. Mając 
na względzie różne decyzje podejmowa-
ne przez mieszkańców oraz wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom przewiduje 

się, iż Program może ulegać modyfi-
kacjom (np. w zakresie ilości i rodzaju 
stosowanego wariantu modernizacyjne-
go)” – napisano w dokumencie. Program 
będzie współfinansowany z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Informacje o terminach naborów 
wniosków w ramach PONE będą 
publikowane na stronie miedzna.pl. 
Przypominamy, że tylko w 2021 roku 
w ramach Programu w gminie Miedźna 
wymieniono 180 starych kotłów. 8 pk

18 STycZNIa raDa GMINy PrZyJĘła PrOGraM OGraNIcZeNIa NISKIeJ eMISJI  
Na TereNIe GMINy MIeDŹNa Na LaTa 2022-2024

Nowe możliwości dla mieszkańców
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GILOWICE

FRYDEK

GÓRA

GRZAWA

Z kolędą misyjną w domu

2 stycznia uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Górze wcie-
lili się w role kolędników misyjnych. Jest 
to ogólnopolska akcja, w której wzięli 
udział już po raz dwudziesty. Kolędnicy 
misyjni podzieleni na grupy zawitali do 
domów parafii, przedstawiając scenkę 
kolędniczą o Bożym Narodzeniu i o sytu-
acji dzieci w krajach Azji Środkowej. To 

właśnie dla dzieci z Kazachstanu, Kirgi-
stanu i Uzbekistanu zostaną przekazane 
ofiary zebrane podczas tej akcji.

Kolędnicy misyjni zebrali ofiary na 
misję w kwocie 5 500 zł! Środki zostaną 
przekazana na Papieskie Dzieła Misyjne 
Dzieci – dzieci zamieszkałych w Azji 
Środkowej oraz pomoc dla misji w Boli-
wii. 8 Parantela (SP Góra)

Kolędnicy misyjni z Góry  (FOT. SP Góra)

Ciekawie z lekturą

Praca z lekturą nie musi być nudna, 
praca z lekturą może być twórcza! 
Przekonali się o tym uczniowie klasy 
3b Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku, którzy, czytając 
i omawiając lekturę „Anaruk, chłopiec 
z Grenlandii”, stworzyli dla siebie cieka-
we notatki graficzne w formie leporello. 

Leporello to książeczka harmonijka, 
która zawiera ważne informacje z lek-
tury. Otwieranie poszczególnych stron 
i zarazem zamykanie innych to jak 
odkrywanie tajemnic. Leporello to także 
doskonały sposób na uporządkowanie 
wiadomości na temat lektury.

8SP Frydek

Dzieci i ich prace  (FOT. SP FryDeK)

MIEDŹNA

Spotkanie z leśniczym
21 stycznia przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola Publicznego im. Marii Kow-
nackiej w Miedźnej miały wyjątkowego 

gościa. Odwiedziła ich pani leśniczy. 
Opowiedziała dzieciom, w jaki sposób 
należy dbać o zwierzęta zimą. 8 pk  

Srebrna tarcza dla liceum!
Pojawił się najnowszy ranking naj-
lepszych szkół ponadgimnazjalnych 
miesięcznika „Perspektywy”. Wśród 
najlepszych liceów, jak co roku, znalazło 
się nasze Liceum Ogólnokształcące im. 
prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, 
zajmując wysokie 56. miejsce wśród 
liceów w woj. śląskim oraz 497. miejsce 
w kraju. To awans o 264 miejsca!

Liceum Ogólnokształcące  zdobyło 
„Srebrną Tarczę” w prestiżowym rankin-

gu miesięcznika „Perspektywy”, który 
uwzględnia najlepsze licea w Polsce. 
Dotychczas miało tarcze brązowe.

W zestawieniu wzięto pod uwagę 
dane 1256 liceów, oceniając sukcesy 
w olimpiadach przedmiotowych oraz 
wyniki z matury z przedmiotów obo-
wiązkowych i dodatkowych.

To kolejne potwierdzenie, że nasze 
liceum świetnie uczy i przygotowuje do 
egzaminu dojrzałości! 8 UG

Z Pip Pipem uczymy się być dzielni
Za nami pierwsze w tym roku spotkanie 
z przedszkolakami z Góry, Frydku i Gilo-
wic. Ponieważ 20 stycznia obchodzimy 
Światowy Dzień Pingwina, dlatego pani 
bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Pub-
licznej przygotowała dla przedszkolaków 
kilka ciekawostek o tych interesujących 
stworzeniach. Dzieci poznały historię 
małego pingwinka Pip Pipa, który bał 
się wody, ponieważ myślał, że nie potrafi 

pływać. Jednak dzięki odwadze przeko-
nał się, że to wcale nie jest takie trudne. 
Następnie wszystkie dzieci mogły spró-
bować chodzić z „pingwinim jajem” oraz 
zmierzyć swój wzrost porównując się 
do pingwina cesarskiego i królewskie-
go. Na zakończenie spotkania każde 
dziecko otrzymało kolorowankę z pin-
gwinkiem.

8GBP

Zapraszamy do gry czytelniczej
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie zaprasza uczniów 
klas I/V szkół podstawowych do udziału 
w grze czytelniczej „Bookpoly”. Żeby 
wziąć w niej udział wystarczy być czytel-
nikiem biblioteki w Grzawie bądź którejś 
z jej filii w Woli, nr 2 w Woli, w Górze 

i zgłosić chęć udziału u bibliotekarza, 
który wyda kartę do gry. Gra rozpoczęła 
się 1 lutego, zaś jej zakończenie nastą-
pi 14 czerwca 2022 r. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy czytelniczej. Szczegóły 
na stronie internetowej biblioteki.

8GBP

WOLA

Bohaterowie na balu
W styczniu w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli odbyły się bale kar-
nawałowy dla uczniów. Wśród kolo-
rowych strojów można było zobaczyć 
księżniczki, wróżki, tancerki, a także 
rycerzy, policjantów i samurajów. 
Wszystkie stroje były niezwykłe. Do 

wspólnej zabawy przy muzyce zagrze-
wał znany dzieciom DJ. Była również 
okazja wykonać zdjęcia przez zaprzy-
jaźnionego z placówką pana fotografa. 
Zabawa była świetna, a czas upłynął 
bardzo szybko.

8ZSP Wola

Piękne postaci wzięły udział w balu  (FOT. ZSP WOLa)
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Przypominamy artykuł o Marszu Śmierci na 
podstawie pracy Janiny Polak-Piskorskiej 
z Grzawy, który opublikowaliśmy w lutym 
2020 roku

Był styczeń 1945 r. Naziści podejmują decyzję o rozwią-
zaniu obozu Auschwitz-Birkenau. Hitlerowcy zaczęli 
bowiem ponosić klęski na froncie, na ziemie polskie 
wkraczała radziecka armia. Niemcy chcieli zatrzeć 
ślady swojej zbrodniczej działalności. Od 17 do 21 
stycznia wyprowadzono 58 tys. więźniów w pieszych 
kolumnach ewakuacyjnych. Jedna z tras wiodła do 
Wodzisławia, m.in. przez Miedźną. Nazwano ją Mar-
szem Śmierci.

„Słabi, ubrani zaledwie w pasiaki szli w śnież-
nej wichurze, w mrozie 63 kilometry, nieświadomi 
w pierwszych chwilach marszu, że ten szlak zaścieli 
się zwłokami 586 współtowarzyszy, że wytyczą go 
piętnastoma zbiorowymi mogiłami” – pisze Janina 
Polak-Piskorska z Grzawy w pracy podyplomowej 

pt. „Miedźniański ślad Marszu Śmierci w styczniu 
1945 r.”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda 
Kaczmarka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Autorka cytuje Józefa Ciepłego, jednego z uczestników, 
który tak wspomina te wydarzenia: „Między miejsco-
wościami Miedźna i Ćwiklice widziałem największą 
liczbę zwłok rozstrzelanych więźniów. Były to ciała 
tych, którzy maszerowali przed nami. Trupy leżały 
bezwładnie na drodze, trzeba je było omijać”. Według 
szacunków w pieszych kolumnach ewakuacyjnych 
zginęło nawet 15 tys. osób.

„Mieszkańcy wiosek i miast, przez które szły 
kolumny więźniów, nie tylko śledzili dramaty, jakie 
rozgrywały się na drogach, ale także udzielali pomocy 
ewakuowanym więźniom, niejednokrotnie z nara-
żeniem własnego życia. Niektórym więźniom udało 
się zbiec i tu szczególnie potrzebna im była pomoc 
ludzi, którzy ich ukrywali przez kilka tygodni, aż 
do momentu nadejścia oddziałów Armii Czerwonej. 
W tych działaniach mieszkańcy Miedźnej również 

zapisali swoją piękną kartę” – czytamy w publikacji 
mieszkanki Grzawy. Schronienie u tutejszych miesz-
kańców znalazło wielu więźniów.

Ciała 42 ofiar, w tym zwłoki 29 kobiet i szcząt-
ki kilkorga dzieci, odnalezione pomiędzy Miedźną 
a Ćwiklicami, zostały złożone w zbiorowej mogile na 
cmentarzu w Miedźnej. „[...] pochowane w Miedźnej 
więźniarki i więźniowie byli w znacznej części Żydami 
i pochodzili z różnych krajów Europy, między innymi 
z Holandii, Polski i Węgier” – pisze J. Polak-Piskorska. 
Uroczystość żałobna została odprawiona 2 września 
1945 r.

„Zarówno mogiła w Miedźnej, jak i pozostałe na 
całej trasie „Marszu Śmierci” nie tylko upamiętnia te 
tragiczne wydarzenia, nie pozwala zapomnieć i stanowi 
przestrogę przed tym, do czego zdolny jest człowiek, 
kiedy kieruje się nienawiścią i pogardą dla innego czło-
wieka” – pisze Janiny Polak-Piskorskiej. Jej praca jest 
dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzawie.
 8 Paweł Komraus

Szli słabi, zziębnięci...

Te STraSZNe WyDarZeNIa MIały MIeJSce TaK BLISKO NaS...

Marsz Śmierci – pamiętamy

24 stycznia na cmentarzu parafialnym w Miedźnej uczczono pamięć 
ofiar Marszu Śmierci.

W naszej gminie, w Miedźnej, na cmentarzu parafialnym otaczającym zabytkowy, 
drewniany kościół pw. św. Klemensa znajduje się mogiła zbiorowa 42 ofiar oświę-
cimsko-wodzisławskiego Marszu Śmierci.

24 stycznia na mogile złożono kwiaty i zapalono znicze. Wiązanki złożyli wicewójt 
gminy Miedźna Renata Łuniewska, starosta Barbara Bandoła, zastępca burmistrza 
Pszczyny Barbara Sopot-Zembok oraz przedstawiciele Biura Poselskiego Grzegorza 
Gaży i Stowarzyszenia „Pro Memoria”.

Hołd ofiarom oddali także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Miedźnej. 8 UG

W tym roku uczciliśmy 77. rocznicę Marszu Śmierci  (FOT. UG) Kwiaty na mogile złożyli także uczniowie szkoły z Miedźnej  (FOT. ZSP MIeDŹNa)
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Urząd Gminy apeluje do miesz-
kańców o ograniczenie wizyt 
w urzędzie bez pilnej potrzeby. 
Jeżeli sprawa nie jest termino-
wa – prosimy o załatwienie jej 
w późniejszym terminie.

Z uwagi na ograniczenie ryzyka 
zakażenia koronawirusem prosimy 
o przychodzenie do Urzędu wyłącznie 
w sprawach, które wymagają osobiste-
go stawiennictwa, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym i umówieniu 
wizyty telefonicznie z pracownikiem 
merytorycznym. Pozwoli to na spraw-
niejszą i bezpieczną dla obu stron 
obsługę.

Prosimy, aby kontakty z pracownika-
mi urzędu przede wszystkim odbywały 
się poprzez korespondencję tradycyjną, 
drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
Za pośrednictwem portali obywatel.
gov.pl, epuap.gov.pl, eurzad.miedzna.
pl można wiele spraw załatwić drogą 
elektroniczną posiadając profil zaufany, 
a także e-dowód. Ta metoda pozwala 
prowadzić większość spraw, a także 

składać pisma i większość wniosków 
wraz z załącznikami.

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy 
Miedźna prosimy pamiętać o przestrze-
ganiu wszystkich zalecanych środków 
bezpieczeństwa, a przede wszystkim 
o przychodzeniu do urzędu bez osób 
towarzyszących, zachowaniu 1,5-metro-
wej odległości od drugiej osoby, zasła-
nianiu ust i nosa, zdezynfekowaniu rąk 
środkiem odkażającym zaraz po wejściu 
do urzędu, powstrzymaniu się od wizyty 
jeżeli występują objawy gorączki, bólu 
gardła, przeziębienia.

Przy wejściu głównym do budynku 
znajduje się telefon dla osób niepełno-
sprawnych, z którego można w aktual-
nej sytuacji skorzystać w celu kontaktu 
z sekretariatem. W przedsionku Urzędu 
– główne wejście do budynku – znajduje 
się aparat telefoniczny wraz z wykazem 
numerów wewnętrznych do pracowni-
ków świadczących obsługę interesantów. 
Na stoliku przy wejściu głównym znaj-
duje się również skrzynka podawcza, do 
której można wrzucać listy i korespon-
dencję do pracowników Urzędu.

Urzędnicy pracują w sposób nie-
przerwany, ciągły, z zachowaniem 
wszystkich środków bezpieczeństwa! 
Podajemy Państwu numery kont, na 
które można dokonywać wpłaty:
<  z tytułu podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego osób fizycznych 
należy dokonywać na indywidual-
ny numer konta bankowego, który 
znajduje się na otrzymanej decyzji 
podatkowej lub na konto urzędu: 42 
8446 0006 2001 0000 1179 0001,

<  z tytułu podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego, podatku rolnego 
od osób prawnych, podatku od środ-
ków transportowych (osoby prawne 
i fizyczne) zgodnie z otrzymanym 
zawiadomieniem o indywidualnym 
numerze konta bankowego lub na 
konto urzędu: 42 8446 0006 2001 0000 
1179 0001,

<  z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy doko-
nywać na indywidualny numer konta 
bankowego zgodnie z otrzymanym 
zawiadomieniem o indywidualnym 
numerze konta bankowego lub na 

konto urzędu : 27 8446 0006 2001 
0000 1179 0077,

<  pozostałe wpłaty należy dokonywać 
na numer rachunku: 42 8446 0006 
2001 0000 1179 0001.

<  numer telefonu do Urzędu Gminy 
Miedźna: 32 211 61 96, 32 211 61 60

<  Samodzielne stanowisko do spraw 
obronnych, obrony cywilnej i zarzą-
dzania kryzysowego: 32 211 61 60 
wew. 21

<  Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nie-
ruchomości: 32 211 61 96 wew.20, 22

<  Biuro Spraw Obywatelskich: 32 211 
61 96 wew. 30

<  Referat Podatków i Opłat: 32 211 61 
96 wew. 36

<  Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska: 32 211 61 96 
wew. 29

Dziękujemy za zrozumienie i przepra-
szamy za niezależne od nas utrudnienia! 
Życzymy zdrowia.

8UG

POGarSZa SIĘ SyTUacJa ePIDeMIcZNa W POLSce

Ograniczmy wizyty w urzędzie

NOWE DZIAŁANIA RZąDU

Od 27 stycznia test na COVID-19 można wykonać 
w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa. 
Koszt testów w całości pokryje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Wynik zostanie wprowadzony do systemu 
ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie 
Pacjenta.

Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu obywa-
nia kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane 
z kwarantanny po siedmiu dniach, pod warunkiem 
uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Jeśli masz więcej niż 60 lat, lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej zbada Cię w ciągu 48 godzin od 
stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może 
odbyć się w domu.

Zwiększono też bazę łóżek covidowych.
Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszy-

scy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz 
wszystkich klas szkół ponadpodstawowych mają 
zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie 
klas 1-4 szkół podstawowych kontynuują kształcenie 
w trybie stacjonarnym. 

8 pk

Pandemia nie odpuszcza!
Na terenie gminy Miedźna odnotowano duży wzrost zachorowań.

Dlatego Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Stan epidemii 

trwa, a zagrożenie nie minęło. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Zachowajmy 
zdrowy rozsądek. Zachowujmy wszelkie środki ostrożności. Pamiętajmy, aby nadal 
przestrzegać ustalonych zasad i stosować się do wszystkich zaleceń. Nie usypiajmy 
naszej czujności. 8 UG

PUNKT SZCZEPIEŃ W NOWYM MIEJSCU

Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w Pszczy-
nie został przeniesiony do budynku dawnej szko-
ły przy ul. Batorego 24 (wejście boczne od strony 
gazowni).

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat odbywają się 
w soboty w godzinach od 9.00 do 12.00. Wymagana 
jest wcześniejsza rejestracja. Podczas szczepienia 
dziecku musi towarzyszyć rodzic lub opiekun praw-
ny. Jak zarejestrować dziecko w wieku 5-11 lat na 

szczepienie? Dzwoniąc na całodobową, bezpłatną 
infolinię 989, poprzez stronę pacjent.gov.pl lub dzwo-
niąc bezpośrednio do Powiatowego Punktu Szczepień 
Powszechnych w Pszczynie w godzinach jego pracy: 
577 511 077 lub 577 877 388

Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 12. roku 
życia nie muszą rejestrować się na szczepienie prze-
ciwko COVID-19 w Powiatowym Punkcie Szczepień 
Powszechnych w Pszczynie. Szczepienia odbywają 
się zgodnie z harmonogramem: w czwartki, piątki 
i poniedziałki od 15.00 do 20.00, w soboty od 12.00 

do 17.00 (od godz. 9.00 do 12.00 szczepione są wyłącz-
nie dzieci w wieku 5-11 lat), w niedziele od 9.00 do 
17.00

Można zarejestrować się na daną godzinę szcze-
pienia dzwoniąc na infolinię, poprzez stronę pacjent.
gov.pl lub dzwoniąc do punktu szczepień.

Organizatorem punktu jest Powiat Pszczyński, 
a prowadzi go Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
w Woli. Do tej pory w punkcie wykonano niemal 34 
tysiące szczepień przeciwko COVID-19.

8powiat

Nieodpłatna  
pomoc prawna
Zaktualizowany został harmonogram 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w powiecie pszczyńskim.

Darmowa pomoc adwokatów i radców przysługuje oso-
bom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej oraz przedsiębiorcom prowadzącym 
jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostat-
nim roku nie zatrudniali innych osób.

Obecnie z bezpłatnej pomocy prawników, radców 
prawnych i mediatorów można skorzystać bez wycho-
dzenia z domu – porady udzielane są telefonicznie lub 
za pomocą internetowych komunikatorów. Wystarczy 
wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczy-
nie lub wysyłać e-mail na adres: pomocprawna@
powiat.pszczyna.pl

W umówionym terminie z numeru zastrzeżonego 
zadzwoni do nas adwokat, radca prawny lub doradca 
obywatelski. Zadanie finansowane jest ze środków 
budżetu państwa. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powie-
cie pszczyńskim w 2022 r. w gminie Miedźna: lokal 
biurowy przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Porad-
nictwa Obywatelskiego DOGMA; Poniedziałek 13.00-
17.00; Wtorek 11.00-15.00; Czwartek 8.00-12.00

8powiat
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PIENIąDZE  
NA CIEKAWE POMYSŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 
zaprasza do udziału w projekcie pilota-
żowym pn. „Na miejsca. Gotowi. Start 
(up)!” realizowanym w ramach pro-
gramu „Nowe spojrzenie – nowe możli-
wości” Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej finansowanego ze środków 
Funduszu Pracy.

Głównym założeniem projektu jest 
wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz 
aktywizacja zawodowa osób bezrobot-
nych: do 30. roku życia, mieszkających 
w powiecie pszczyńskim, którzy dotych-
czas nie prowadzili własnej działalności 
gospodarczej.

Projekt ma na celu wsparcie i pro-
mocję innowacyjnych pomysłów, które 
będą realizowane w formie start up’u. 
W ramach realizowanego projektu 
będzie można uzyskać dofinanso-
wanie do innowacyjnego pomysłu 
biznesowego w wysokości 30 tys. zł 
plus wsparcie pomostowe na rozwój 
firmy – 1 200 zł miesięcznie przez 
okres 6 miesięcy.

Szczegóły na pszczyna.praca.gov.pl
8PUP

ZUS WYPŁACI RKO  
I RODZINA 500+

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych przyznaje Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też 
obsługę wniosków o świadczenie wycho-
wawcze z programu Rodzina 500+.

<���rko – rodzinny  
kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 
ukończenia 12. do 35. miesiąca życia 
będzie przysługiwać dodatkowe świad-
czenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
(RKO). Wypłaty będą realizowane przez 
ZUS, co miesiąc, w opcji do wyboru – 
albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 
zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne 
od dochodów rodziny, a środki nie będą 
opodatkowane. Wniosek o RKO do ZUS 
składa się wyłącznie w postaci elektro-
nicznej: za pomocą portalu Emp@tia, 
PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. 
Pieniądze będą wypłacane tylko na 
konto bankowe.

< rodzina 500+
Wnioski na kolejny okres świadcze-
niowy programu 500+ (czyli od 1 
czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) 
można składać do ZUS od 1 lutego 
2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje 
wnioski jedynie na nowo narodzone 
dzieci. Przypomnijmy, że świadczenie 
wychowawcze w kwocie 500 zł mie-
sięcznie, przyznawane jest na każde 
dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. 
Wniosek o 500 + składa się do ZUS: za 
pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS 
lub poprzez bankowość elektroniczną. 
Środki z programu będą wypłacane 
tylko bezgotówkowo na wskazany 
przez wnioskodawcę numer rachunku 
bankowego.

Zgodnie z ustawą dodatek 
będzie przysługiwał gospodar-
stwu domowemu, w którym 
przeciętne miesięczne dochody 
nie przekraczają kwoty 2100 
zł w gospodarstwie jednooso-
bowym albo kwoty 1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wielo-
osobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekro-
czy wyżej wskazanych kwot wysokość 
dopłat w ramach dodatku osłonowego 
będzie się kształtowała następująco: 
400 zł – w przypadku jednoosobo-
wego gospodarstwa domowego, 600 
zł – w przypadku gospodarstwa 2-3-
osobowego, 850 zł – w przypadku 
gospodarstwa 4-5-osobowego, 1150 zł 
– w przypadku gospodarstwa 6– i więcej 
osobowego.

Natomiast gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami węglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, roczna wysokość 
dodatku osłonowego wyniesie: 500 zł dla 
gospodarstwa domowego jednoosobowe-
go, 750 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 
zł dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z 4 do 5 osób, 1437,50 zł dla 
gospodarstwa domowego składającego 
się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo, w przypadku dodatku 
osłonowego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. Oznacza 
to, że dodatek ten będzie przyznawa-
ny nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekro-
czenia, przy czym  minimalna kwota 
wypłacanych dodatków osłonowych nie 
może być niższa niż 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy 
należy złożyć wniosek w naszej gminie 
od 7 stycznia 2022 roku do 31 paź-
dziernika 2022 r w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z sie-
dzibą w Woli. W przypadku wniosków 
złożonych do dnia 31 stycznia 2022 
r. wypłata dodatków zostanie zreali-
zowana w 2022 r. w dwóch równych 
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 

Natomiast w przypadku wniosków 
złożonych od dnia 1 lutego 2022 r. do 
dnia 31 października 2022 r. wypłata 
dodatku zostanie zrealizowana jedno-
razowo do 2 grudnia 2022 r. Wniosek 
można pobrać ze strony miedzna.pl.

W razie pytań należy kontaktować się 
telefonicznie z pracownikami Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z siedzibą w Woli (ul. Poprzeczna 1, 43-
225 Wola) w godzinach: poniedziałek 
7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, 
piątek 7.30-14.00. Telefony: 32 211 82 51, 
32 448 70 90, 32 449 12 36, 512 853 992, 
mail: gops@gops.miedzna.pl

8UG

Na TereNIe GMINy MIeDŹNa OBSłUGą DODaTKU OSłONOWeGO ZaJMUJe SIĘ GMINNy OŚrODeK POMOcy SPOłecZNeJ

Jak otrzymać dodatek osłonowy?
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Do końca marca na Krytej 
Pływalni w Woli trwa X edycja 
współzawodnictwa sportowe-
go „Bijemy rekord na basenie 
w Woli”.

Celem współzawodnictwa organizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji jest przepłynięcie najdłuż-
szego dystansu na basenie sportowym, 
doskonalenie wytrzymałości pływackiej 
oraz pobicie dotychczasowego rekordu 
z 2012 r. – 306 300 m w ciągu 4 mie-
sięcy.

Przystąpienie i udział we współza-
wodnictwie należy zgłaszać ratownikom 
pracującym na zmianie. Każdorazowo 
przed rozpoczęciem pływania uczestnik 
ma obowiązek zgłosić ratownikowi, że 
bierze udział we współzawodnictwie 
pływackim. Każdy pływak sam liczy 
sobie przepłynięty dystans, wychodząc 

zgłasza liczbę przepłyniętych metrów 
ratownikowi. Ratownik zapisuje dane 
osoby oraz pokonany dystans. Lista 
uczestników współzawodnictwa oraz 
liczba przepłyniętych kilometrów są 
wywieszane w widocznym miejscu na 
basenie oraz na stronie basenmiedzna.
naszosir.pl. Przez cały czas trwania 
współzawodnictwa sumuje się prze-
płynięty dystans każdego uczestnika. 
Dystans można pokonywać dowolnym 
stylem.

Uroczyste wręczenie nagród odbę-
dzie się w kwietniu, podczas wiosen-
nych zawodów pływackich. X edycja 
współzawodnictwa sportowego „Bijemy 
rekord na basenie w Woli” odbywa się 
w godzinach funkcjonowania pływalni 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-22.00, w soboty w godz. 8.00-22.00 
i w niedziele w godz. 9.00-22.00.

8pk

Bijemy rekord na basenie!
15 stycznia w Gilowicach odbył 
się Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Policjantów i Druhów Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Turniej rozgrywano systemem każdy 
z każdym. Emocje były ogromne. 
Ostatecznie I miejsce zajęła Ochotni-
cza Straż Pożarna w Studzienicach, II 
miejsce – Komenda Powiatowa Policji 

w Bieruniu, III miejsce – Ochotnicza 
Straż Pożarna w Miedźnej, IV miejsce 
– Ochotnicza Straż Pożarna w Woli, a V 
miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Górze.

Królem strzelców turnieju został 
Marek Mualski z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli (9 bramek), a najlepiej 
bronił Rafał Janosz z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Studzienicach. 8 UG

Strażacy i policjanci grali w piłkę

Triumfowali strażacy ze Studzienic  (FOT. GOSIr)

Z KULTUrą
Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury szkolą się w ramach pro-
jektu Konwersja cyfrowa domów 
kultury. Gminny Ośrodek Kultury 
jest jednym z 200 beneficjentów 
programu „Konwersja cyfrowa 
Domów Kultury” finansowanego 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, którego ope-
ratorem jest Narodowe centrum 
Kultury.

< < <

Od 14 do 25 lutego w wojewódz-
twie śląskim odbędą się ferie 
zimowe. Na ten czas Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek 
Sportu i rekreacji oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna przygotowa-
ły ciekawą ofertę wydarzeń. Ferie 
odbędą się w reżimie sanitarnym. 
Szczegóły na plakacie na str. 12.

< < <

24 lutego w Domu Kultury 
w Woli odbędzie się XI Wieczór 
Śląski. Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza na spektakl „Zręko-
winy” (reż. Bronisława Niesyto), 
w wykonaniu amatorskiej Grupy 
Teatralnej z Woli oraz na biesia-
dę śląską z zespołem Maszkety. 
Bilety w cenie 30 zł do nabycia 
w GOK.

< < <

Z okazji Dnia Kobiet Gminny 
Ośrodek Kultury organizuje 
koncert Damiana holeckiego. 
Odbędzie się 6 marca w Domu 
Kultury w Woli o godz. 18.00. 
Wstęp wolny, wejściówki do na-
bycia w GOK.

W styczniu przedstawiciele oraz 
delegaci jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych spotkali 
się podczas Zjazdu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w 
Pszczynie.

Podczas zjazdu podziękowano za pracę 
dotychczasowemu zarządowi, komisji 
rewizyjnej oraz zarządom oddziałów 
gminnych. Wybrano władze Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w 
Pszczynie na nową kadencję.

Nowy zarząd Oddziału Powiatowego 
tworzą: Szymon Sekta – prezes, Iwona 
Kwiatkowska – wiceprezes, Grzegorz 
Nogły – wiceprezes, Tomasz Nowaczyk 
– sekretarz, Janusz Żmij – skarbnik, Jerzy 
Sodzawiczny – członek prezydium oraz 
członkowie zarządu: Dariusz Pudełko, 
Alojzy Tomaszczyk, Zofia Fołta, Janusz 
Beer, Grzegorz Kołoczek, Jan Krosny. 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego zostali: Iwona Kwiatkow-
ska i Grzegorz Nogły, a w nowej Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP zasiedli: Jerzy Cepiel – przewodniczą-

cy, Jacek Szymanowski – wiceprzewodni-
czący oraz Krzysztof Sosna – sekretarz.

W zjeździe udział wziął także Jan 
Słoninka, wójt gminy Miedźna.

8powiat, pk

Powiatowy zjazd strażaków

Nowe władze Oddziału Powiatowego Związku OSP rP w Pszczynie  (FOT. POWIaT)

Pod takim hasłem 6 stycznia 
odbył się Orszak Trzech Króli.

Orszak prowadzony przez Trzech Męd-
rców ze Wschodu przeszedł ulicami 

Woli – z kościoła pw. św. Urbana do 
kościoła pw. Matki Bożej Piekarskiej. 
Towarzyszyła mu Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Silenzio” z Woli, a także 
mieszkańcy w pięknych, charaktery-

stycznych koronach. Po drodze akto-
rzy Orszaku przygotowali sceny walki 
dobra ze złem.

Zdjęcia z tego niezwykłego wydarze-
nia publikujemy na str. 12. 8 pk

WSPóLNIe PrZeSZLIŚMy ULIcaMI WOLI

Dzień dziś wesoły!

Trzej królowie poprowadzili nas w orszaku  (FOT. GOK)



11GMINNE SPRAWY – luty 2022KULTUra I  rOZryWKa 

POKaŻ SWóJ TaLeNT!
Poniżej publikujemy kolejny odcinek komiksu wymyślonego i przygotowanego przez Szymona Szwedę, utalentowanego mieszkańca Miedźnej.

Ty również możesz pochwalić się swoimi zdolnościami! Napisz do nas – gminnesprawy@gazeta.pl
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Dzień dziś wesoły!
Pod takim hasłem 6 stycznia odbył się Orszak Trzech Króli. Wspólnie przeszliśmy ulicami Woli  (FOT. GOK)


