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Dożynkowy chleb
podzielony
pięknie udekorowana góra była gospodarzem tegorocznych gminnych dożynek. w ostatnią
niedzielę sierpnia za zebrane plony dziękowali rolnicy z całej gminy. Doceniano ich trud
i ciężką pracę. Dożynki były też okazją do świetnej zabawy m.in. z kabaretem „nowaki”.
na zdjęciu: barwny korowód przygotowany przez uczniów sp w górze.
WięceJ na sTr. 2 i 12

WięceJ na sTr. 4

WięceJ na sTr. 11

sTraŻaCy Z wOLi Z nOwym wOZem

na rOweraCh naJLepieJ Z rODZinĄ

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki
Renault midlum 240 trafił do OSP Wola

miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy kolejny raz
zgromadził miłośników jazdy na rowerze
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gminne sprawy – wrzesień 2018

26 SieRPnia W góRZe ROlnicy Z gminy mieDźna DZięKOWali Za ZeBRane PlOny

Dożynkowy chleb podzielony

Starostowie dożynek przekazali wójtowi chleb dożynkowy

Dożynki to piękna tradycja. Przypomina o tym, że dzięki ciężkiej pracy
rolników na nasze stoły codziennie
może trafiać świeży chleb.
Są swego rodzaju podziękowaniem

4za zakończone szczęśliwie żniwa

i zebrane plony, czyli za czas wysiłku
i mobilizacji. Dożynki to radość i zabawa. I tak było w niedzielę, 26 sierpnia
w Górze, gdzie spotkali się rolnicy
z gminy Miedźna. Do tej uroczystości
pięknie przygotowali się mieszkańcy
sołectwa, którzy pomysłowo udekorowali swoje posesje, tworząc żartobliwe
i kolorowe dekoracje.
Kapryśna pogoda zmusiła organizatorów do modyfikacji programu – msza
św. dożynkowa miała zostać odprawiona
w plenerze, ale ze względu na deszcz
została przeniesiona do kościoła pw. św.
Jana Pawła II w Górze. Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku sportowym. Ksiądz proboszcz Romuald Adamski poświęcił dożynkowy chleb, wieniec,
plony oraz przygotowane wystawy. Część
obrzędową prowadził Zespół Śpiewaczy
„Górzanie”, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
przygotowali scenkę na temat dożynek.
W uroczystościach dożynkowych
uczestniczyli m.in. Jan Widera – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Elżbieta Stolorz-Krzisz
– skarbnik województwa śląskiego,
przedstawiciele miasta partnerskiego
gminy Miedźna – Hustopece w Czechach,
Barbara Bandoła – przewodnicząca Rady
Powiatu Pszczyńskiego.
Starostami dożynek byli Zofia i Paweł
Liberowie z Góry. Są emerytami, prowadzą minigospodarstwo rolne w zakresie
produkcji roślinnej i chowu drobnego
inwentarza na potrzeby własne. Od 1997

(FOT. PK)

roku prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie sprzedaży środków do produkcji rolnej. Firma obsługuje gospodarstwa rolne na terenie okolicznych
powiatów.
Starostowie wręczyli bochen chleba
oraz koronę dożynkową wójtowi gminy
Miedźna, Bogdanowi Taranowskiemu
oraz przewodniczącemu Rady Gminy
Miedźna, Stanisławowi Lubańskiemu,
którzy dożynkowym chlebem podzielili
się z uczestnikami uroczystości. – Dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów
polskiej wsi – powiedział wójt Bogdan
Taranowski. – Drodzy rolnicy, z szacunkiem i uznaniem myślimy dzisiaj o Was
i Waszej pracy. W rolnictwie, gdzie tak
wiele zależy od warunków atmosferycznych, każdy rok jest inny, ale każdy
wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski
i zapobiegliwości, by ziemia wydała jak
najlepsze plony – przyznał.
Za ciężką pracę dziękował rolnikom
także Jan Widera, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
– W każdym zakątku gminy Miedźna
można odkryć coś wyjątkowego: fascynującą przyrodę, unikatowe zabytki,
bogactwo małych form architektury
sakralnej, które stanowią integralną
część malowniczego pejzażu. Miedźna
to niepowtarzalna atmosfera oraz gościnni i otwarci mieszkańcy – zachwalał.
Starostowie dożynek oraz wójt gminy
otrzymali także listy gratulacyjne m.in.
od wicepremier Beaty Szydło.
Barwny korowód dożynkowy przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Górze. Dzieci
ubrane były w tradycyjne, regionalne
stroje, miały ze sobą koszyki z plonami,
a także dawne narzędzia i sprzęty, m.in.
sierpy, kosy czy cepy. Podczas dożynek
przyznano także „Ordery Serca Matkom

gospodynie z gminy miedźna przygotowały pyszne potrawy. KgW
góra częstowało m.in. prażonymi
(FOT. PK)

Dawne stroje i narzędzia pokazali uczniowie szkoły w górze w barwnym korowodzie

(FOT. PK)

chleba nie mogło dla nikogo zabraknąć

(FOT. PK)

Wsi”. Zarząd Wojewódzkiego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zdecydował, że laureatkami tego
odznaczenia zostały: Teresa Watoła,
Anna Jędrysek, Teresa Maroszek i Róża
Niesyto-Baranica.
Na mieszkańców czekały wystawa
Koła Łowieckiego „Bażant”, wystawy
pszczelarska oraz gołębi. Wśród licznych atrakcji nie brakowało pysznych,
swojskich dań przygotowanych przez
koła gospodyń wiejskich z terenu gminy
Miedźna. KGW Góra częstowało m.in.
kiełbasą z grilla, krupniokiem z kapustą
czy prażonymi. Pytamy więc gospodynie
o przepis na prawdziwe prażone. – Dajemy ziemniaki, także marchewkę, kapustę
poszatkowaną, boczek, kiełbasę, pieprz
i inne przyprawy do smaku. Niektórzy
dają smalec, ale zamiast tego może być
więcej boczku – mówi Zofia Lewandowska. Dla dzieci przygotowano dmuchańce
oraz animacje.
Dożynki to także występy na scenie.
Wspaniale zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli

mieszkańcy góry spisali się na medal – przygotowali piękne dożynkowe dekoracje
(FOT. PK)

działająca pod patronatem Gminnego
Ośrodka Kultury. Dużo radości dała biesiada z zespołem „Happy Folk”, a prawdziwe tłumy śmiały się do łez przy skeczach zaprezentowanych przez kabaret
„Nowaki”. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna z dj-em. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody śmiało można stwierdzić, że
były to niezwykle udane dożynki. Organizatorzy zadbali, by każdy mógł znaleźć
coś dla siebie!
8paweł Komraus

Więcej zdjęć z dożynek
publikujemy na str. 12

Wójt gminy miedźna wraz
z organizatorami dożynek
składają serdeczne podziękowania sponsorom tegorocznych dożynek – pgnig,
Chempest, pKO oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu uroczystości. Dziękują
mieszkańcom, dzięki którym
tegoroczne dożynki były tak
wyjątkowe i niezapomniane.

Z Życia gminy
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Ulice z nowymi tablicami

DOMY JEDNORODZINNE

Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta,
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa,
Rybacka, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):

Nowe tablice i słupki zastąpiły

4te stare, często zniszczone, nie-

zbyt estetyczne. Oprócz nazwy ulicy
znajdują się na nich nazwa i herb
sołectwa, czasami także numery
posesji. Tabliczki zostały wykonane
z dwóch płatów blachy aluminiowej
o grubości 1 mm, pokryte są białą
folią odblaskową.
– Nowe tablice zostały zamontowane
z dwóch powodów. Pierwszy to aspekt
estetyczny – teraz tablice są jednakowe,
nowoczesne. Ważne są też względy
bezpieczeństwa. Prawidłowe i czytelne
oznakowanie ulic i numerów posesji
usprawnia dojazd karetek, służb czy
kurierów – mówi wójt Bogdan Taranowski.
Wymienione zostały tablice we
wszystkich sołectwach. Pozostawio-

Teraz tablice są jednakowe, czytelne i estetyczne 
(FOT. PK)

no niektóre we Frydku i Grzawie
– te, które niedawno wymieniono
w ramach funduszu sołeckiego. Tabliczki wykonała i zamontowała firma
Utal z Kobylicy za łączną kwotę 109
tys. 236 zł 30 gr.
8 pk

Odkomarzania ciąg dalszy
W sierpniu w gminie przeprowadzono kolejną akcję odkomarzania.
Odkomarzanie chemiczne prze-

4prowadził Zakład Dezynfekcji,

Dezynsekcji, Deratyzacji „INSEKT”
Maciej Piesiur z Kaniowa na terenach
zadrzewionych i zakrzewionych. Zabieg
odkomarzania dorosłych osobników
odbył się przy użyciu oznaczonego

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

Na terenie gminy Miedźna zamontowano 336 nowych tablic
z nazwami ulic.

samochodu z urządzeniem opryskującym, głównie na terenach porośniętych
drzewami i krzewami.
Przypomnijmy, w gminie regularnie
prowadzone jest odkomarzanie biologiczne w wodach stojących i płynących.
Stosowany środek niszczy larwy komarów oraz meszek w środowisku wodnym.
Cotygodniowy monitoring i biologiczne
zwalczanie larw komarów prowadzone
są od połowy maja.
8 pk

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty oraz Uczniom składam
najserdeczniejsze życzenia.
Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzimy z nadziejami,
marzeniami, planami. Nauczyciele podejmą działania zmierzające do
tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce
i wychowaniu. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak
najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla
odnalezienia swojego miejsca we współczesnym świecie.
Przed nami rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach.
Pamiętajmy, że „wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli...”
Wszystkim naszym Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają
przygodę z nauką życzę, aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, aby
zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych
etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z radością
będziecie przychodzić.

Wójt gminy Miedźna

Bogdan Taranowski
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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: 17.09, 1.10
segregacja: 1.10

zmieszane: 12.09, 26.09
segregacja: 12.09

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

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

Miedźna (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Janygowiec, Krótka,
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Potok, Słoneczna, Topolowa,
Zacisze), Góra (ulice: Poznańska,
Słoneczna, Złote Łany, Mokra),
Gilowice (ulica Piaskowa):

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 19.09
bio (odpady kuchenne): 13.09, 27.09
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem.

zmieszane: 18.09, 2.10
segregacja: 2.10

zmieszane: 19.09, 3.10
segregacja: 3.10

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

zmieszane: 20.09, 4.10
segregacja: 4.10

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: 10.09, 24.09
segregacja: 10.09

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

zmieszane: 11.09, 25.09
segregacja: 11.09

zmieszane: 13.09, 27.09
segregacja: 13.09

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 10.09, 13.09, 17.09, 20.09,
24.09, 27.09, 1.10, 4.10
segregacja: 7.09, 11.09, 14.09, 18.09,
21.09, 25.09, 28.09, 2.10, 5.10
odpady wielkogabarytowe: 12.09,
26.09
bio (odpady kuchenne): 13.09, 20.09,
27.09, 4.10
odpady zielone: 19.09 (odbiór
odpadów zielonych odbywał się
będzie od spółdzielni, która zgłosi
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem)

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

MOBILNY PSZOK WE WRZEŚNIU
< F RYDEK: 3.09 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
- Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 24.09 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 10.09 w godz. 12.00-17.00 oraz 27.09 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 13.09 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 6.09 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 17.09
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
<W
 OLA: 29.09 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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Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Midlum 240 trafił do OSP Wola

Strażacy z Woli z nowym wozem
Pojazd został przekazany strażakom-ochotnikom 2 sierpnia.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku wycofany z użytku

4został samochód ciężki marki Jelcz. – To był 1991

rocznik. Silnik był na wykończeniu, padło sprzęgło. Wiek
go zniszczył – mówił wtedy Łukasz Czyrwik, prezes OSP
Wola. Tym samym strażacy zostali z jednym wozem,
lekkim pojazdem marki Lublin.
Władze gminy Miedźna rozpoczęły starania, by do
Woli trafił pojazd z Państwowej Straży Pożarnej. Po
ustaleniach z komendantem wojewódzkim i komendantem powiatowym PSP stwierdzono, że będzie to
wóz z Żywca. Do przekazania miało dojść po zakupie
nowych pojazdów dla Państwowej Straży Pożarnej
przez Komendę Wojewódzką PSP.
Ostatecznie przekazanie średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego marki Renault Midlum 240
(rocznik 2007) dla OSP Wola odbyło się 2 sierpnia
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pszczynie. W spotkaniu udział wzięli
wójt gminy Miedźna, Bogdan Taranowski, komendant powiatowy PSP w Żywcu, Krzysztof Grygiela,
prezes OSP Wola, Łukasz Czyrwik wraz z druhami
oraz komendant gminny OSP, Adam Tomala. Bogdan Taranowski podziękował komendantowi PSP
w Żywcu, zapewniając jednocześnie, że samochód
trafił w odpowiednie ręce.
Zgodnie z ustaleniami wójta z komendantem
wojewódzkim PSP, Jackiem Kleszczewskim, samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany gminie
Miedźna bezpłatnie. – Tak, jak deklarowaliśmy, po
zakupie przez Komendę Wojewódzką pojazdu do
PSP, my otrzymaliśmy wóz z Żywca. To pokazuje,
że nasze działania są skuteczne. Samochód otrzymaliśmy bez żadnego wkładu finansowego – podkreśla
wójt Bogdan Taranowski.

Strażacy z Woli mogą się już cieszyć nowym wozem 

Jak dodaje, po sprawdzeniu wozu przez druhów
i określeniu przez nich potrzeb, gmina przeznaczy
ok. 85 tys. zł na jego doposażenie i naprawy, by mógł
służyć zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego,
ochronie zdrowia, życia i mienia mieszkańców gminy.
Urząd Gminy ogłosił już zapytanie ofertowe w tej
sprawie. To jednak nie koniec dobrych informacji dla
strażaków. – Chcielibyśmy jeszcze w tym roku przygotować dokumentację techniczną na wykonanie dwóch
boksów garażowych dla OSP Wola, by oba pojazdy
garażowane były w odpowiednich warunkach. Boksy
mogłyby powstać już w przyszłym roku. Wszystko
zależy jednak od możliwości finansowych – mówi
wójt. O budowę boksów wnioskowali strażacy.

(FOT. GAZETA PSZCZYŃSKA)

Przypomnijmy, w czerwcu do wszystkich jednostek
OSP w gminie trafił sprzęt o łącznej wartości ponad
110 tys. zł. Udało się go kupić dzięki pozyskanej przez
gminę Miedźna dotacji ze środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
wsparcia i rozwoju systemu pomocy pokrzywdzonym
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków
pokrzywdzenia przestępstwem (Program I Priorytet
IIIB). Wszystkie cztery jednostki OSP z gminy Miedźna otrzymały zestawy ratownictwa medycznego PSPR1, defibrylatory i nosze podbierakowe. Dodatkowo
do OSP Miedźna trafił zestaw narzędzi ratowniczych
Lukas 2.
8 Paweł Komraus

Po remoncie awaryjnym czas na przebudowę
Doraźny remont mostu Bronisław był potrzebny, by obiektu
nie trzeba było zamykać ze
względu na zły stan techniczny.
Docelowo most ma być gruntownie przebudowany. Wkrótce
zostanie rozstrzygnięty przetarg
na wykonanie dokumentacji
technicznej tej inwestycji.
Na początku roku wykonany

4został awaryjny remont mostu

Bronisław w Woli. Prace przeprowadzono ze względu na zagrażający bezpieczeństwu stan techniczny obiektu.
– Mieliśmy wybór: albo zamknąć most
i czekać na pozyskanie środków na
gruntowną przebudowę albo wykonać tymczasowy, awaryjny remont
i umożliwić tym samym dalszy przejazd – zauważa wójt Bogdan Taranowski. – Nie chcieliśmy odcinać dojazdu
mieszkańców w kierunku Oświęcimia, którzy jeżdżą tam do pracy, na
studia, do szpitala czy na zakupy. Co
więcej, doprowadziliśmy do uruchomienia komunikacji publicznej z Woli
do Oświęcimia. O tym, że most jest
potrzebny i warto było podjąć decyzję
o remoncie tymczasowym świadczy
fakt, że codziennie przejeżdża tam ok.
2,5 tys. samochodów – podkreśla.

Jest szansa, że już w przyszłym roku rozpocznie się przebudowa mostu

Po wykonaniu prac pojawiły się
różne opinie na temat jakości robót.
Wójt zauważa, że nie było innego sposobu przytwierdzenia dylin niż ten,
który zastosowano. Problemem były
m.in. wystające śruby. – Wszystko
wskazuje na to, że może to być wynik
celowego działania, które może doprowadzić nawet do tragedii. Dlatego zgłosiliśmy sprawę na policję – przyznaje
B. Taranowski.

(FOT. PK)

Władze gminy od początku podkreślały, że remont jest doraźny, a docelowo obiekt będzie przebudowany. Taka
przebudowa to jednak kosztowna inwestycja – szacowana jest nawet na 4 mln
zł (dokładna kwota znana będzie po
wykonaniu dokumentacji technicznej).
Dlatego gmina Miedźna chce pozyskać dofinansowanie w wysokości 50%
z budżetu państwa oraz porozumieć się
z okolicznymi samorządami (powiata-

mi pszczyńskim i oświęcimskim oraz
gminą Oświęcim) w sprawie współfinansowania pozostałych 50% kosztów
prac. A to wymaga czasu.
Żeby można było ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne, gmina przejęła od Kompanii Węglowej drogę na
most (obiekt musi być w ciągu dróg
publicznych), trwają podobne prace po
stronie małopolskiej – drogę tam miałaby przejąć gmina Oświęcim. Konieczne jest też posiadanie dokumentacji
technicznej. W sierpniu Urząd Gminy
ogłosił więc przetarg na jej wykonanie.
Złożono pięć ofert – najtańsza opiewa na
prawie 80 tys. zł, a najdroższa na prawie
200 tys. zł. Wkrótce przetarg powinien
zostać rozstrzygnięty. Po przygotowaniu dokumentacji i zagwarantowaniu
finansowania ogłoszony zostanie przetarg na gruntowny remont mostu. – Jeśli
wszystko pójdzie dobrze, możliwe jest
rozpoczęcie przebudowy mostu już
w przyszłym roku – mówi wójt.
Co istotne, na moście obowiązuje zakaz
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t (nie dotyczy to pojazdów MZK Oświęcim) oraz ograniczenie
prędkości do 10 km/h. Jak przyznaje wójt,
po zamontowaniu monitoringu w tym
miejscu, przypadki łamania przepisów
są coraz rzadsze.
8 Paweł Komraus
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Na co przeznaczone zostaną środki w ramach funduszu sołeckiego?

WAŻNE KONTAKTY

Mieszkańcy podzielą pieniądze
We wrześniu we wszystkich sołectwach w gminie przeprowadzone zostaną zebrania poświęcone funduszowi sołeckiemu na
2019 rok.
Fundusz sołecki to pula środków

4dla każdego sołectwa, o których

przeznaczeniu decydują mieszkańcy.
To taka forma budżetu obywatelskiego
– mieszkańcy spotykają się na zebraniu i głosują, na co powinny zostać
przeznaczone gminne pieniądze.
Projekt wniosku zadania do realizacji

w ramach funduszu sołeckiego może
złożyć sołtys, Rada Sołecka lub 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Inwestycja musi należeć do zadań
własnych gminy i służyć poprawie
życia mieszkańców. Projekt wniosku
musi zawierać wykaz przedsięwzięć do
realizacji wraz z kosztorysem.
Odpowiednia uchwała zebrania
w sprawie wybranych zadań do realizacji musi zostać złożona do wójta
do końca września. Takie inwestycje
zamieszczane są w projekcie budżetu
gminy na kolejny rok.

Zadania wybrane
przez mieszkańców do realizacji
w ramach funduszu
sołeckiego na 2018 rok
< F RYDEK:

zakup miernika dla OSP Gilowice (2 800
zł), zakup namiotu na potrzeby sołectwa (5 500 zł),
budowa piłkołapu na boisku od strony północnej
(24 849,05 zł)
< GILOWICE: przebudowa ogrodzenia wokół boiska
(33 149,05 zł)
< GÓRA: przebudowa ul. Zielonej w Górze (33 149,05 zł)
< GRZAWA: rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Polnej (20 574,50 zł), zakup i montaż tablicy z mapą
sołectwa (2 000 zł)

W ramach funduszu sołeckiego na
rok 2018 mieszkańcy gminy rozdysponowali w sumie ponad 250 tys. zł.
Kwota na rok 2019 ma być zbliżona
do tegorocznej. Co istotne, ustawa
o funduszu sołeckim daje możliwość
otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków na fundusz sołecki
z budżetu państwa (do 40%).
Terminy zebrań w sołectwach po ich
ustaleniu zostaną podane na stronie
internetowej Urzędu Gminy – www.
miedzna.pl.

Stowarzyszenie „Dogma” z Katowic prowadzi w 2018 r.
na terenie powiatu pszczyńskiego Punkty Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej, w których można bez ponoszenia żadnych kosztów uzyskać profesjonalną poradę u pełniących dyżury prawników.
Bezpłatną pomoc prawną może otrzymać: młodzież do
26. roku życia, seniorzy powyżej 65. roku życia, osoby
posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby korzystające
z pomocy społecznej, kombatanci i weterani, dotknięci
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży. Na porady nie trzeba się uprzednio zapisywać, są one udzielane na bieżąco w godzinach
dyżurów.
Porady w gminie Miedźna udzielane są w lokalu biurowym nr 5 przy ul. Kopalnianej 6 w Woli (tel. 32 211 91
77 wew. 29), w poniedziałki w godz. 13.00 – 17.00, we
wtorki w godz. 11.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz.
8.00 – 12.00.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.dogma.org.pl oraz pod numerem telefonu 32 557 51 83 (Biuro Stowarzyszenia w Katowicach). 
8 UG

Terminy zapłaty w transakcjach
handlowych
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
684), wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
przysługuje od dłużnika bez wezwania równowartość
kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

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

8pk

MIEDŹNA: przebudowa sieci energetycznej przy SP
(19 000 zł), zakup 2 szt. ubrań specjalnych typu Garda
na potrzeby OSP Miedźna (2 700 zł), zakup 2 szt.
ubikacji wolnostojących (5 300 zł), zakup namiotu
biesiadnego wraz ze stołami i ławkami (6 149,05 zł)
< WOLA: przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej, lewa
strona, od skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Szkolną
w stronę kościoła pw. św. Urbana (33 149,05 zł)
< WOLA I: remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury (23 149,05 zł), doposażenie orkiestry dętej
„Silenzio” (5 000 zł), doposażenie LKS „Sokół”
Wola (5 000 zł)
< WOLA II: doposażenie LKS „Sokół” Wola (4 000 zł),
doposażenie OSP Wola (4 000 zł), budowa parkingu
przy ul. Sosnowej (25 149,05 zł)
<

OGŁOSZENIA
Skorzystaj z bezpłatnej
pomocy prawnej!

5

Urzędnicy zwracają szczególną uwagę na konieczność
terminowego dokonywania opłat, gdyż Urząd Gminy
został zobligowany do stosowania niniejszej ustawy.
W przypadku spóźnienia z dokonaniem wpłaty, przedsiębiorca zostanie obciążony odsetkami oraz kwotą za
koszt odzyskania należności stanowiącą równowartość
40 euro (ok. 174 zł), nawet gdy termin płatności zostanie
przekroczony o jeden dzień. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego.
W razie wystąpienia potrzeby zmiany terminu płatności
należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji
i Mienia w celu dokonania zmian w umowie.
8 UG

Pilotażowy program PFRON
„Aktywny samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie otrzymało z PFRON pierwszą transzę środków finansowych na
realizację dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r. W ramach I modułu
(Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) wnioski przyjmowane były do końca
sierpnia. Moduł II (Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym) zakłada, że osoby niepełnosprawne
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie ze środków
PFRON do opłaty za naukę (czesnego); dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (koszty związane z dojazdami
do miejsca pobierania nauki, zakupem podręczników,
Internetem, akademikiem itp.) oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
(w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich).
Wnioski w ramach modułu II na rok szkolny/akademicki
2018/2019 (semestr zimowy) przyjmowane będą w PCPR
w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 do 10 października 2018.
Szczegóły na pcprpszczyna.pl.
8 PCPR

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
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GRZAWA

GILOWICE

Zakodowana żaba w minionkowych
okularach na klamerce

Nowe projekty Erasmus+
w LO w Gilowicach

W wakacje Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała sześć wakacyjnych
zajęć, podczas których dzieci poznały historię niektórych przedmiotów
codziennego użytku (patyczków do
lodów, klamerek, słoików z nakrętkami, kubeczków, wytłoczek, puszek do
napojów i artykułów spożywczych),
dowiedziały się różnych ciekawostek
o żabach, poznały historię okularów,
a także kodowały bez użycia komputera.
Z omawianych przedmiotów mogły
samodzielnie wykonać prace plastyczne, m.in. zakładki do książek
(z patyczków), zwierzątka (z klamerek), patyczkową katapultę, która
sprawiła dzieciom wiele radości.
Ponadto dzieci wykonały dekorację
– życzenia w nakrętkach, zbudowały
własną grę – żabę, którą mogły się
bawić, samodzielnie stworzyły własne
okulary m.in. 3D, „minionkowe” czy
nawet lornetki.
Podczas zajęć z kodowania dzieci zapoznały się z kodowaniem bez
używania komputera. Potrzebne były
tylko kolorowe, plastikowe kubeczki,
aby można z nich zbudować ogromne
wieże, zamki itd. Wakacyjne budowle
były ogromne – sięgały sufitu, oraz bardzo kolorowe. Przy użyciu kubeczków
można także grać w kółko krzyżyk czy
też ułożyć „kostkę Rubika”.
Nie lada wyzwaniem okazało się
zręcznościowe ułożenie kubeczków
bez używania rąk (za pomocą sznurka i gumki recepturki), a przy współpracy z kolegami z grupy. W drugim
dniu zajęć z kodowania uczestnicy

Kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych na koncie gilowickiego
liceum! Przez kolejne dwa lata szkoła
będzie realizowała dwa projekty Erasmus+ o łącznym budżecie sięgającym
65 tysięcy euro.
Pierwszy z projektów, którego głównym koordynatorem jest LO w Gilowicach, zatytułowany jest „Hand to hand
with CLIL” i zakłada współpracę sześciu
szkół z następujących krajów: Włochy
(Sycylia), Słowenia, Rumunia, Bułgaria,
Węgry i Polska. Głównym założeniem
projektu jest wspólne wdrażanie elementów nauczania dwujęzycznego,
w szczególności na lekcjach matematyki
i przedmiotów ścisłych.
Drugi projekt, „Educating Innovative
and Creative European Citizens”, ma na
celu wykorzystanie narzędzi on-line do

Dzieci świetnie się bawiły podczas wakacji
(FOT. GBP)
w bibliotece

musieli rozkodować obrazek w graficznym dyktandzie oraz namalować
i zakodować swój własny graficzny
obrazek. Następnie każdy „wyturlał”
robota lub dziwnego kota. Z plastikowych kubeczków, które dzieci układały na dużej macie, powstał piękny
obraz 3D (dzięki zakodowanemu
wierszowi).
W trakcie spotkań nie zabrakło też
różnych form aktywności fizycznej
– gier, zabaw. Dzieci sprawdzały swoją
celność próbując „nakarmić” żabę za
pomocą woreczków wypełnionych
ryżem, które w zabawie pełniły rolę
owadów przyczepianych na żabi język.
Z użyciem wykonanych wcześniej katapult dzieci ćwiczyły swoją celność oraz
współpracę w grupie umieszczając plastikowe jajka w planszy z wytłoczek.
Było chodzenie „na czas” na platformach wykonanych też z wytłoczek,
przypinanie klamerek do sznurka na
czas, przeciąganie liny. Zajęcia były
wesołe i energetyczne.
8 GBP

GÓRA

W podzięce za ocalenie
14 sierpnia Zespół Śpiewaczy „Górzanie” wziął udział we mszy św. w kapliczce w dzielnicy Dankowic, Kaniówku.
Kapliczkę wybudowała Julia Sadlok
jako wotum za ocalenie z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (trafiła do niego w 1943 r., jako 15-latka,
spędziła tam ponad pięć miesięcy).
W przyszłym roku minie 40 lat od jej
poświęcenia.

Od lat „Górzanie” dwa razy w roku
uczestniczą we mszach św. odprawianych w kapliczce: 3 maja (w rocznicę poświęcenia) oraz 14 sierpnia
(w rocznicę śmierci św. Maksymiliana
Kolbego). Zespół upiększa uroczystość razem z lokalnym zespołem
„Dankowice”. Wspólne msze św.
zainicjował m.in. śp. ks. Piotr Zegrodzki, proboszcz z Góry.
8 pk

poznawania europejskiego dziedzictwa
kulturowego oraz instytucji unijnych.
W tym projekcie koordynatorem jest
szkoła z Austrii, a partnerami szkoły
z Niemiec, Słowenii, Włoch (Sycylia),
Czech i Polski.
Oba projekty pozwolą uczniom
i nauczycielom na udział w spotkaniach projektowych, które zaplanowano w każdym z krajów partnerskich.
Udział w projektach umożliwi uczniom
doskonalenie umiejętności językowych
(w obu przypadkach językiem komunikacji jest język angielski), interpersonalnych i poznawczych, wzbogaci ich
wiedzę oraz poszerzy horyzonty. Możliwość współpracy z kolegami z krajów
partnerskich urozmaici tradycyjne lekcje i zmotywuje uczniów do nauki.
8J. Kocioła (LO Gilowice)

WOLA

Rozpoczęli rozgrywki
Piłkarze Sokoła Wola mają za sobą
pierwsze mecze w sezonie 2018/2019.
Rozgrywki zainaugurowali 11 sierpnia
wygrywając u siebie 4:3 z LKS-em
Łąka (bramki: S. Magiera – trzy, D.
Kaczmarczyk). W II kolejce (15 sierpnia) Sokół przegrał w Bieruniu z Piastem 0:2, a w III kolejce (18 sierpnia)
przegrał w Woli 0:1 z Podlesianką
Katowice. 25 sierpnia piłkarze z Woli
zremisowali w Lędzinach z MKS-em

2:2 (bramki: P. Wyrobek, B. Koczy). 1
września Sokół przegrał na własnym
stadionie 2:3 z Iskrą Pszczyna (bramki:
S. Magiera, G. Kuźnik).
Po pięciu kolejkach klub w klasie
okręgowej ma 4 punkty i zajmuje 11.
miejsce. Kolejne mecze: Ogrodnik
Tychy – Sokół (8.09), Sokół – Wyzwolenie Chorzów (15.09), LKS Studzienice
– Sokół (22.09), Sokół – Fortuna Wyry
(29.09).
8 pk

Pomóżmy młodym sportowcom
Sokół Wola bierze udział w konkursie
Eurocash „Lokalni herosi”, w którym
jest możliwość wygrania pieniędzy na
zakup strojów dla grup młodzieżowych.
Żeby zwiększyć szanse na wygraną,
należy codziennie oddawać głosy na

stronie herosiprzedsiebiorczosci.pl.
Można też głosować z paragonami
ze sklepów partnerskich – im wyższa
wartość paragonu, tym większą liczbę
punktów przyznajemy. Głosowanie
trwa do 14 października.
8 pk

FRYDEK

Frydek też już gra
Od remisu LKS Frydek zaczął zmagania o punkty w sezonie 2018/2019.
12 sierpnia klub zremisował u siebie
2:2 z GTS-em Bojszowy (bramki: P.
Żemła – dwie). Jednak 18 sierpnia
LKS przegrał w Chełmie Śląskim ze
Stalą 0:5, a 26 sierpnia u siebie 0:1
z LKS-em Rudołtowice. 1 września
piłkarze z Frydku wygrali 4:1 w Suszcu

z Krupińskim (bramki: Ł. Wyroba,
M. Kapustka, B. Ulczak, T. Kapica).
Tym samym po czterech kolejkach
z czterema punktami na koncie LKS
zajmuje w A klasie 10. miejsce. Kolejne
mecze: LKS – Czapla Kryry (9.09), LKS
Wisła Wielka – LKS (16.09), LKS – Zet
Tychy (23.09), Juwe Jaroszowice – LKS
(29.09).
8 pk

MIEDŹNA

Parkiety do odnowy

Msza św. w kapliczce odprawiana jest dwa razy w roku 

(FOT. ARCH.)

Urząd Gminy planuje przeprowadzenie
prac remontowych w Szkole Podstawowej w Miedźnej. Chodzi o wykonanie
parkietu na sali gimnastycznej oraz
renowację parkietów w salach lekcyj-

nych. Pierwotnie zakładano, że roboty
zostaną wykonane do końca wakacji.
Jednak w pierwszym przetargu nie
została zgłoszona żadna oferta. Do
drugiego złożono jedną ofertę. 8 pk
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Ks. Jan Piontek został nowym proboszczem parafii św. Klemensa w Miedźnej

Nieustannie fascynować Bogiem
Nowy proboszcz mówi o sobie, że nie lubi stać
w miejscu.
Ks. Jan Piontek ma 62 lata, pochodzi z Książenic

4koło Rybnika. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983

r. Przez pięć lat był wikariuszem w parafii św. Stanisława
w Żorach, potem pracował w parafii św. Michała Archanioła
w Michałkowicach, a także w parafii Znalezienia Krzyża Św.
w Skoczowie. Od 1992 r. był proboszczem parafii św. Józefa
Oblubieńca NMP w Czerwionce. Służył tam 26 lat. Tworzył
nową parafię, był budowniczym tamtejszego kościoła, domu
parafialnego, kaplicy pogrzebowej, probostwa.
– Świętuję w tym roku 35-lecie kapłaństwa. Jakiś czas
temu mieliśmy w Zakopanem rekolekcje. Prowadzący je
ksiądz powiedział, że z pewnością na naszych probostwach
jest nam dobrze, przywykliśmy do nich, poznaliśmy parafian. I spytał tak, jak Pan Bóg powiedział do Abrahama:
wyjdź z ziemi, zostaw wszystko i idź gdzie indziej, byłbyś
do tego zdolny? To nie jest łatwe, ale zacząłem się nad tym
zastanawiać – opowiada. Po jakimś czasie napisał podanie
do biskupa o nową parafię. Postanowił iść do nowej ziemi,
i tak trafił do Miedźnej. – Biskup powiedział mi, że się
nabudowałem, natworzyłem budynków, a teraz idę na
modlitwę, duszpasterstwo. Stwierdził, że mam budować
kościół w sercach – zauważa.
Nowy miedźniański proboszcz sam określa siebie jako
niespokojnego ducha, który nie lubi stać w miejscu. Dla przykładu, w ubiegłym roku po raz piąty doszedł na camino, czyli
do Santiago de Compostela w Hiszpanii, które uznawane
jest za europejską stolicę pielgrzymów (tam pochowany jest
św. Jakub, jeden z dwunastu apostołów, droga do tamtejszej
katedry nazywana jest drogą św. Jakuba lub camino). Ksiądz
przeszedł ok. 1 100 km pieszo, z Lourdes we Francji, przez
Pireneje do Santiago de Compostela. Jak mówi, to były najpiękniejsze, najbogatsze duchowo wakacje.
Ks. Piontek uważa, że także w kościele należy tworzyć
nowe przez postęp, ciągle coś polepszać. – Nie chcę być
księdzem, który mówi: to jest dobre, bo tak zawsze było.
Postęp widać w naszym życiu: kupujemy coraz nowsze
auta, korzystamy z nowych technologii – zauważa. – Trzeba
nieustannie fascynować Panem Bogiem. Kto chce iść do
kościoła, niech idzie. A ten, który do kościoła nie przyjdzie,
idzie np. na ekstremalną drogę krzyżową czy na pielgrzymkę na wrotkach. I może właśnie tam odnajdzie Boga. Cieszę
się, że ludzie chodzą do kościoła, ale też szukajmy tych za
rogiem. A oni mówią, że chcą inaczej. Czy mamy się na nich
obrazić? – zauważa.
Jednocześnie zaznacza, że ksiądz ma być swego rodzaju
znakiem dla innych. – Panu Bogu mamy się podobać, nie
ludziom, a nie jest to łatwe. Chociaż dobrze, jak się ludziom
też podobamy – mówi o zadaniach kapłana. I przyznaje, że
nie boi się tego, że czasami trzeba zrobić czy powiedzieć
coś, co parafianom może się nie spodobać. Bo to także
obowiązek kapłana.

W styczniu zaczęła obowiązy-

4wać nowa organizacja ruchu na

ul. Pszczyńskiej w Woli, która została
zatwierdzona przez Powiatowy Zarząd
Dróg (jest to droga powiatowa). Ustawione zostały znaki wprowadzające
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 12 ton (wcześniej obowiązy-

Regulamin
do zaopiniowania

Podczas sesji Rady Gminy, która
odbyła się 7 sierpnia radni przyjęli
uchwałę w sprawie przekazania do
zaopiniowania przez organ regulacyjny projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Miedźna”. Zgodnie
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej przedstawił projekt takiego regulaminu. Uwagi do dokumentu
zgłosili radni oraz pracownicy Urzędu
Gminy. Teraz opinię na temat regulaminu wyda Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
8 pk

Kolejne uciążliwości

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy
po raz kolejny został poruszony temat
uciążliwości związanych z funkcjonowaniem asfaltowni w Woli. Interpelację w tej sprawie złożył radny Marek
Mucha. „W związku z uruchomieniem
na terenie asfaltowni urządzenia do
kruszenia betonu, które generuje uciążliwy, wielogodzinny hałas zwracam
się do wójta gminy Miedźna z prośbą
o działanie w tym zakresie” – napisał
radny. Wcześniej w tej sprawie interweniował też sołtys sołectwa Wola II.

8 pk

Dotacje na sport

Ks. Jan Piontek, nowy proboszcz parafii w Miedźnej świętuje w tym
(FOT. PK)
roku 35-lecie kapłaństwa 

Nowy proboszcz w Miedźnej pełni posługę od ponad
miesiąca. Do parafii został wprowadzony 29 lipca (zastąpił wieloletniego proboszcza, ks. Henryka Kafkę, który
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w klasztorze przy
parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli). Ks. Piontek ma już
pierwsze obserwacje. – Pobożność, życie eucharystyczne
parafian robią na mnie ogromne wrażenie. Religijność
sakralna jest dla mnie budująca, bo parafianie są zaangażowani, troszczą się o kościół. Ludzie są tu stateczniejsi, są
nauczeni cierpliwości, czekania. Martwi mnie natomiast to,
że parafianie przychodzą bardzo późno na msze. Jestem
przyzwyczajony do tego, że pół godziny przed mszą wierni
modlą się różaniec, a u nas jeszcze wtedy nikogo w kościele
nie ma. Może to wynika z pracy, bo ludzie mają gospodarstwa. Pójdę po kolędzie, to się będę pytał, dlaczego tak jest
– mówi proboszcz.
8 Paweł Komraus

wał zakaz poruszania się pojazdów
o masie rzeczywistej powyżej 8 ton).
Pod znakami pojawiły się tabliczki
o treści: „Nie dotyczy pojazdów klientów i firmy Man-Trans obsługujących
żwirownię w Jedlinie”. Umożliwiono tym samym przejazd przez Wolę
dużym pojazdom tej firmy.
Powiat tłumaczył, że taka organizacja ma mieć charakter tymczasowy
i obowiązywać tylko do czasu wykonania drogi technologicznej na terenie
gminy Bojszowy, która umożliwi swobodny dojazd do żwirowni w Jedlinie,
ale nie przez gminę Miedźna.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/G/2016
Rady Gminy Miedźna z dnia 23
sierpnia 2016 r. w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie
gminy Miedźna, wójt gminy Miedźna
informuje, że wnioski na realizację
zadania w zakresie sportu w 2019 r.
należy składać w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Woli do dnia 15
września 2018 r.
Wzór wniosku o przyznanie dotacji dla klubów sportowych z gminy
Miedźna znajduje się na stronie
miedzna.pl.
8UG

Przerwa na basenie

Od 3 do 14 września (włącznie) na
basenie trwa przerwa techniczna.
Kryta Pływalnia w Woli w tych dniach
jest nieczynna. Korzystać można natomiast z siłowni i Orlika.
8 pk

Mapa żłobków
i klubów dziecięcych

Wniosek w sprawie ciężarówek
Mieszkańcy Woli wciąż skarżą
się na uciążliwości związane
z przejazdem przez wieś dużej
liczby ciężkich pojazdów tyskiej
firmy.

7

Podczas sierpniowej sesji Rady
Gminy radny Henryk Rozmus zwrócił jednak uwagę na to, że prace
związane z przygotowaniem drogi
alternatywnej się przeciągają i tak
naprawdę nie wiadomo, kiedy ta miałaby powstać. Dlatego złożył wniosek
do starosty i Powiatowego Zarządu
Dróg. – Jeżeli do końca roku nie ruszy
droga technologiczna do żwirowni,
to żądamy powrotu do organizacji
ruchu sprzed 19 stycznia – przyznał
radny. Wniosek został przyjęty przez
Radę Gminy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu
Informacyjno-Usługowym Emp@tia
mapę żłobków i klubów dziecięcych,
która pomoże rodzicom dzieci w wieku
do lat trzech w wyszukiwaniu najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.
Na portalu pokazywane są też dane
kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego,
godziny otwarcia, wysokość opłat,
informacje o udzielanych zniżkach,
liczba miejsc oraz liczba zapisanych
dzieci. Mapa żłobków oraz klubów
dziecięcych znajduje się pod adresem:
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapazlobkow-i-klubow-dzieciecych.

8pk
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Do ośrodka w Grzawie trafiają często zwierzęta w ciężkim stanie.
Żmudna praca sprawia, że udaje się je wyleczyć, nauczyć zaufania do ludzi

Z miłości do zwierząt
Fundacja „Zwierzęca Arkadia”
funkcjonuje od ponad sześciu
lat, początkowo w Jankowicach.
Od czterech lat prowadzi też
ośrodek w Grzawie.
Fundacja dzierżaw i tereny

4o pow ierzchni ponad 2 ha

w Grzawie, ma do dyspozycji też ok.
5 ha łąk, z których pozyskuje siano
dla zwierząt. – Działamy na terenie
całej Polski, nie ograniczamy się do
powiatu pszczyńskiego. Pomagamy
zwierzakom w całym kraju. Mamy
nawet niepełnosprawnego psiaka
z Ukrainy – opowiada Aleksandra
Gruszczyńska.
Fundacja nie zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt. Przejmuje natomiast chore i stwarzające
problemy zwierzęta z punktu zatrzymań w Pszczynie. – U nas zwierzęta
są odpchlane i odrobaczane, potem
czipowane. Następie je kastrujemy,
szczepimy, leczymy i szukamy dla
nich nowych domów – przyznaje.
Leczą nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Aleksandra Gruszczyńska
jest z zawodu behawiorystką psów
i zoopsychologiem, dlatego wie, jak
wyleczyć zwierzę, które ma problemy
z zachowaniem, spowodowane np. stresem czy złym traktowaniem.
Do ośrodka można przyjechać
i adoptować zwierzaka. Ale nie jest
to takie proste. – Nie każdy pies czy
kot nadaje się do danego domu. Jeśli
wykazuje np. zachowania niepożądane w stosunku do dzieci, a przyjeżdża rodzina z trójką dzieci i chce
tego psa, to musimy odmówić. Zwierzę
to nie zabawka, adopcja to decyzja na
wiele lat, dlatego to musi być świadoma i odpowiedzialna decyzja. I na to
staramy się zwrócić uwagę przyszłych
właścicieli naszych zwierzaków.
Mamy swoje procedury, organizujemy np. spotkanie przedadopcyjne,
sprawdzamy warunki dla zwierzaka
– mówi.

Fundacji udało się uratować m.in. Cyryla, który miał amputowaną łapę. Teraz czeka
na nowy dom 

Młode psiaki znajdują nowych właścicieli czasem nawet po kilku dniach.
Jak zauważa A. Gruszczyńska, najtrudniej znaleźć dom dla psów dużych
i powyżej piątego roku życia. I tych
z problemami. – Mamy psa trzyletniego, który trafił do nas jako roczniak.
Ma jednak wiele problemów z głową,
behawioralnych. Jest fajny, ale potrzebuje osoby, która będzie potrafiła sobie
z nimi radzić. Kastet był bity jako szczeniak, u niego mechanizmem obronnym
było gryzienie, nie ufał nikomu. My
to zaufanie zdobyliśmy, ale zajęło to
bardzo dużo czasu. Problemy wynikają
też z tego, że psy od szczeniaka były
przypięte do łańcucha i nie miały zbyt
dużego kontaktu z człowiekiem oraz
innymi zwierzętami. Na próbę kontaktu reagują często lękiem lub agresją
– zauważa. Jak mówi, z zachowania
psa można wywnioskować, jaką mógł
mieć przyszłość.

(FOT. PK)

Praca z trudnymi czworonogami
jest bardzo długa, żmudna. Czasem
nowy zwierzak potrafi przez miesiąc
nie wychodzić z budy. Wtedy wolontariusze codziennie próbują z nim nawiązać kontakt i pokazać mu, że nie chcą
wyrządzić mu krzywdy. To daje efekty,
bo zwierzęta wyczuwają, jakie ktoś ma
intencje. Fundacja ma też psy z problemami fizycznymi. Cyryl po wypadku
samochodowym miał złamane dwie
łapy. Jednej nie udało się uratować
i konieczna była amputacja. Wolt jako
jedyny trafił do ośrodka prosto z ulicy,
z Grzawy, gdzie błąkał się kilka lat. Był
wychudzony, miał na sobie ponad 200
kleszczy! Dziś zdrowy szuka domu.
Codzienna praca w ośrodku polega
na karmieniu zwierząt, wyprowadzaniu
ich, sprzątaniu boksów, podaniu leków,
zbieraniu trawy, pokarmu, wizytach
w przychodniach czy punkcie zatrzymań w Pszczynie, a także zamiesz-

Wspomnienia z wakacji

Jeden procent pomaga

Drugi miesiąc wakacji ponownie obfitował w wiele
ciekawych wyjazdów i warsztatów przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Kolejny raz wspomogliśmy organizacje pożytku
publicznego przekazując im jeden procent naszego podatku.

Trudno było pożegnać się z wakacjami. Zwłaszcza, jeśli

W rozliczeniach za 2017 rok chęć przekazania jednego

lipiec i sierpień Gminny Ośrodek Kultury przygotował bowiem
szereg wycieczek, zajęć, warsztatów, z których mogli skorzystać
wszyscy chętni. Wszystko to pod hasłem „Akcje w wakacje”.
Wybór był ogromny: wycieczki krajoznawcze, do parków
rozrywki czy do zoo, a także zajęcia na miejscu: sportowe,
artystyczne, animacyjne czy taneczne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i twórczo spędzić wolny czas. „Akcje w
wakacje” były współfinansowane z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Miedźna na rok 2018. Zdjęcia z sierpniowych wycieczek i wyjazdów publikujemy na str. 12.
8 pk

pszczyńskiego (prawie 80%). Łącznie na konta organizacji
pożytku publicznego pszczyński Urząd Skarbowy przekazał
2 mln 490 tys. 589 zł.
Mieszkańcy powiatu największą kwotę przekazali Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (457 tys. 889 zł), Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży
„Omnibus” z Pszczyny (297 tys. 547 zł) oraz Hospicjum Św.
Ojca Pio z Pszczyny (220 tys. 657 zł).
Wśród organizacji pożytku publicznego z gminy Miedźna
3 tys. 174 zł otrzymał GKS „Piast” Wola, 3 tys. 28 zł trafiło
do OSP Wola, a 532 zł – do MUKS „Gilus” Gilowice.  8 pk

4można było je spędzić w tak ciekawy i aktywny sposób. Na 4procenta zadeklarowało 36 861 podatników z powiatu

czaniu informacji o czworonogach
w internecie, odpisywaniu na wiadomości, załatwianiu spraw papierkowych.
– Roboty jest sporo. Jest nas dwoje
pracowników i ok. 20 wolontariuszy,
którzy przyjeżdżają, kiedy mają czas
– mówi A. Gruszczyńska. A Grzawa nie
jest jedynym miejscem, gdzie fundacja
ma zwierzęta! – Praca ze zwierzętami
nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji.
Zwierzęta się odwdzięczają, choćby
zmianą swojego zachowania. Jeśli
przychodzi do nas pies, który atakuje
wszystko wokół, jest przerażony, robi
pod siebie ze strachu, i po miesiącu jest
zupełnie inny – chętny na spacer, cieszy
się do nas, macha ogonem, to jest to
ogromnie budujące. Bo oznacza to, że
to, co robimy ma sens – zauważa. Ale
bywa też tak, że pracownicy fundacji
wkładają mnóstwo sił i pieniędzy w uratowanie czworonoga, a ten ostatecznie
umiera. A. Gruszczyńska podkreśla, że
to praca obciążająca psychicznie.
Fundacja zajmuje się psami, kotami, w ośrodku są także konie, świnie
oraz kozy. Są leczone, wyprowadzane nieraz z bardzo ciężkiego stanu.
W Grzawie jest ok. 10 psów (ogółem
fundacja ma ich ponad 20), są klimatyzowane boksy, odpowiednich wymiarów kojce z budami. Zwierzęta zimą
przybywają w ogrzewanych pomieszczeniach. – To wiąże się z dużymi
kosztami. W zeszłym roku mieliśmy
do zapłacenia aż 10 tys. zł za prąd. Nie
wyobrażam sobie jednak tego, że ja
leżę sobie w ciepłym łóżku, a nasze psy
muszą marznąć zimą – mówi. Środki
na działalność pochodzą z darowizn od
osób prywatnych czy okolicznych firm.
– Jest wiele osób, które chcą pomagać
naszym zwierzakom. Jest to bardzo
budujące i pozwala nam na podjęcie
się leczenia bardzo trudnych chorób,
kiedy widzimy szansę na przeżycie, bo
wiemy, że możemy liczyć na wsparcie.
To przywraca wiarę w ludzi – podkreśla prowadząca ośrodek w Grzawie.
8Paweł Komraus

Informacja
Stowarzyszenia
„Miedźniański
Uniwersytet
Trzeciego Wieku”
Zarząd Stowarzyszenia „Miedź-

4niański Uniwersytet Trzeciego

Wieku” informuje, że od października
rozpoczyna się kolejny semestr. We
wrześniu br. rozpocznie się kompletowanie grup zajęciowych.
Zarząd zaprasza dotychczasowych
członków i nowych zainteresowanych
na dyżur do Centrum Kultury w Woli,
w każdy wtorek w godz. 14.00 – 16.00.
Szczegóły – tel. 578 707 237.

KULTURA I ROZRYWKA
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Motopiknik dla dziewczynek
Ponad 9,3 tys. zł zebrano podczas pikniku charytatywnego na
rzecz Antosi Wiertel z Gilowic i
Oliwii Anteckiej z Góry.
I Charytatywny Motopiknik dla

4Antosi i Oliwii odbył się w sobo-

tę, 11 sierpnia na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Woli (przy byłym
gimnazjum). Poprzez zabawę zachęcano do pomagania dziewczynkom.
Organizatorzy zadbali o to, by najmłodsi mogli wyszaleć się na dmuchańcach i skorzystać z animacji. Malowano buźki, tańczono z policyjnym
„Sznupkiem”, malowano stare auto.
Były alkogogle, pokaz ratownictwa
medycznego. Przygotowano też pyszne
ciasta, grochówkę i dania z grilla. Nie
zabrakło licytacji przedmiotów przekazanych przez sponsorów. Wystąpiły
zespoły Rockcats i Andy MC, a wieczorem odbył się przejazd motocyklistów
z pochodniami.
Łącznie zebrano 9 tys. 358 zł 78
gr. Pieniądze zostaną przeznaczone
na leczenie Antosi Wiertel z Gilowic
i Oliwii Anteckiej z Góry. Dwuletnia
Tosia ma dziecięce porażenie mózgowe, problemy z mięśniami i wzrokiem.
– Tosia zaczęła raczkować, sama wstaje. Rehabilitanci dają nadzieję, że córka
będzie mogła samodzielnie chodzić.
Polepszył się jej wzrok i koncentracja
– zauważa mama Dominika Wiertel. U
prawie 13-letniej dziś Oliwii stwierdzo-

Oliwia i Antosia podczas pikniku (FOT. PK)

no natomiast obniżone napięcie mięśni
w tułowiu oraz opóźnienie psychoruchowe. – Widać postępy w rozwoju
intelektualnym córki, poprawiły się
koncentracja i mowa. Radzi sobie coraz
lepiej. Teraz skupiamy się na tym, by
była bardziej samodzielna, np. sama
się ubierała, jadła – przyznaje mama
Angelika Antecka. W obu przypadkach
ważna jest codzienna, konsekwentna
rehabilitacja, która – jak widać – daje
efekty.
8pk
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

wrzesień 2018
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 25 września 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.

Bezpiecznie
na rowerze

Jechał zdecydowanie
za szybko, pożegnał się
z prawem jazdy
W Górze 29-latek przekroczył
dopuszczalną prędkość aż
o 86 km/h!
Brawura na drodze 29-latka z Kęt

4została zakończona m.in. utratą

prawa jazdy na okres trzech miesięcy.
Młody kierowca wpadł w ręce policjantów pszczyńskiej drogówki, kiedy w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną „60-tkę” (zdarzenie miało miejsce
po godz. 23.00) aż o 86 km/h. Pędził ul.
Pszczyńską w Górze z prędkością 146
km/h. Tłumaczył, że auto odebrał od
mechanika i musiał go przetestować.
Zdarzenie miało miejsce 20 sierpnia.
Pszczyńska policja podaje, że nadal
nie brakuje kierowców, którzy nie

stosują się do dozwolonych prędkości. Mundurowi ostrzegają, że samochód poruszający się z prędkością
50 km/h pokonuje w ciągu jednej
sekundy odległość 13,8 metra; jadąc
z prędkością 60 km/h pokonujemy
w ciągu jednej sekundy odległość
16,7 metra, a z prędkością 146 km/h
aż 40,5 metra!
Za takie wykroczenie kierowca
może być ukarany mandatem karnym w kwocie 400 – 500 zł oraz 10
punktami karnymi. Coraz częściej
w ręce stróżów prawa wpadają również
osoby, które odważyły się wsiąść „za
kierownicę” pomimo trzymiesięcznego
zakazu kierowania.
8KPP, pk

NA SYGNALE

Pijany kierowca
10 sierpnia w Woli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zatrzymali mieszkańca powiatu pszczyńskiego, który kierował samochodem osobowym
marki Mercedes będąc w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że miał promil
alkoholu.

Potrącenie pieszego
13 sierpnia po godz. 20.00 doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Szkolnej w Woli. Poszkodowanego
do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rowerzyści wspólnie z pieszymi
należą do grupy niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Oznacza to, że nie są osłonięci
karoserią, ich pojazdy nie
są zabezpieczone strefami
zgniotu, nie mają pasów
bezpieczeństwa czy poduszek
powietrznych.
Art. 33 Ustawy Prawo o ruchu

4drogowym nakłada na rowerzy-

stę obowiązek korzystania z drogi dla
rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona
dla kierunku, w którym się porusza.
Zgodnie z tym zapisem, jeśli wzdłuż
jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa, to obowiązek
poruszania się nią jest tylko w jednym
kierunku. Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musi poruszać się
po jezdni. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych,
jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Co do zasady – po chodniku jeździć nie wolno. Przepisy przewidują kilka odstępstw. Art. 26 Ustawy
Prawo o ruchu drogowym, zezwala
rowerzyście jechać po chodniku, gdy
opiekuje się osobą w wieku do lat
10 kierującą rowerem; gdy panuje zła pogoda (śnieg, silny wiatr,

ulewa, gołoledź, gęsta mgła) oraz
gdy są spełnione jednocześnie trzy
warunki: chodnik ma co najmniej
dwa metry szerokości, ruch na jezdni
jest dozwolony z prędkością ponad
50 km/h (w terenie zabudowanym),
brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.
Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko
i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Osoba dorosła, która dzieckiem się
opiekuje, może iść obok niego po chodniku lub jechać na rowerze – także po
chodniku. Dzieci powyżej 10 lat mogą
już samodzielnie jeździć rowerem po
publicznych drogach, jeżeli posiadają
swoje pierwsze uprawnienia tj. kartę
rowerową.
Ważne jest wyposażenie roweru.
Prawidłowo wyposażony rower powinien mieć: z przodu jedno białe światło pozycyjne, z tyłu jedno czerwone
światło odblaskowe, co najmniej jeden
skutecznie działający hamulec oraz
sygnał dźwiękowy. Dobrze jest również
stosować elementy odblaskowe – mogą
być na stałe przymocowane do roweru
lub umieszczane na odzieży rowerzystów. Odblaski powodują, że jesteśmy
widoczni, przez co oczywiście bardziej
bezpieczni.
8Policja
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XII MIEDŹNIAŃSKI Rodzinny Rajd Rowerowy kolejny raz zgromadził miłośników jazdy na rowerze

Na rowerach najlepiej z rodziną
Prawie 650 osób przejechało
1 września 29 km przez gminy
Miedźna i Pszczyna.
Rajd jest rodzinny nie tylko z nazwy.

4Kumorowie z Góry pojechali po raz
czwarty – rodzice z dziećmi: 13-letnim
Wojtkiem, 11-letnią Emilką i 6-letnią
Milenką. – Z rodziną jeździ się raźniej,
możemy spędzić wspólnie wolny czas
– mówią. Od kilku lat regularnie w rajdzie udział bierze też rodzina Niesytów
z Góry. – Jazda na rowerze to samo
zdrowie. Dziś większość jest nauczona
jeździć samochodami, nawet do sklepu oddalonego 100 m od domu. Potem
ludzie narzekają, że ich coś boli, a to
wszystko przez brak ruchu – przyznaje
Paweł Niesyto. W rajdzie jechał z żoną
i trójką dzieci.
Takich „rowerowych” rodzin 1 września było znacznie więcej. Uczestnicy
w charakterystycznych, białych koszulkach i z uśmiechami na twarzach wystartowali spod basenu w Woli. Jechali przez
Międzyrzecze, Jankowice, Studzienice,
Miedźną. Po pokonaniu 29 km, na mecie
– na stadionie Sokoła – czekał na nich
ciepły posiłek, dmuchańce i zabawy dla
dzieci oraz nagrody. Tradycyjnie można
było zdobyć m.in. sprzęt agd, rtv, zaproszenia do fryzjera czy na basen, rozdano
też trzy rowery. Wszystkie dzieci otrzymały akcesoria rowerowe. Nagrodzono
najliczniejszą rodzinę, najstarszych i najmłodszych uczestników. W rajdzie udział

Kumorowie z Góry najbardziej lubią jeździć rodzinnie 

(FOT. PK)

Od kilku lat w rajdzie bierze udział rodzina Niesytów z Góry 

(FOT. PK)

Uczestnicy wystartowali spod basenu w Woli

(FOT. PK)

Trasę pokonało prawie 650 rowerzystów 

(FOT. PK)

wzięła m.in. 10-miesięczna dziewczynka!
Organizatorzy promowali wśród uczestników akcję “odLOTTOwa jazda” na rzecz
Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Na stadionie Sokoła przygotowano nagrody i niespodzianki dla dzieci

(FOT. PK)

Celem imprezy było rozwijanie
aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy Miedźna, propagowanie
turystyki rowerowej oraz integracja

Nagrodą główną były rowery

społeczności lokalnej. Rajd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół w Woli
i Sokół Wola.
8 pk

(FOT. PK)

Aquathlon: weź udział w zawodach!
29 września w Woli odbędą się
wyjątkowe zawody sportowe
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Najpierw pływanie na basenie

4w Woli, a potem bieg na trasie
leśnej w pobliżu leśniczówki w Woli
– to główne założenia Aquathlonu,
który odbędzie się w ostatnią sobotę
września. W zawodach mogą startować
dziewczęta i chłopcy od rocznika 2005
i starsi. Rozegrane zostaną w konkurencji pływackiej i biegowej. Długość

dystansu pływackiego to 200 m, a długość dystansu biegowego to 3 800 m dla
wszystkich uczestników.
Konkurencja pływacka będzie
przeprowadzona seriami na czas.
Serie ustalone będą wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez
podanych czasów będą startowały
w najsłabszych seriach. Konkurencję
pływacką będą obsługiwali sędziowie Śląskiego Okręgowego Związku
Pływackiego. Konkurencja biegowa
będzie miała charakter wyścigu
ze startu wspólnego na dystansie

3 800 m. Na mecie biegu suma czasów z pływania i biegu wyłoni zajęte
miejsca w aquathlonie.
Zgłoszenia elektroniczne do pływania należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://www.
bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/328, do
14 września, do godz. 14.00 (startowe
to 10 zł dla dzieci i młodzieży do 18.
roku życia i 20 zł dla pozostałych).
Zawody rozpoczną się o godz. 9.00
na basenie, start konkurencji biegowej planowany jest na godz. 11.45. Po
godz. 13.00 planowana jest dekoracja

zwycięzców na stadionie Sokoła, tam
też przygotowany będzie poczęstunek
dla uczestników.
Zawody są organizowane przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Gilus” w Gilowicach oraz
Nadleśnictwo Kobiór. Celem imprezy
jest rozwijanie aktywności ruchowej
wśród mieszkańców gminy Miedźna,
popularyzacja aquathlonu, propagowanie pływania i biegania oraz integracja
społeczności lokalnej.
4pk
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W obiektywie

Dożynkowy
chleb
podzielony
26 sierpnia podczas dożynek
w Górze rolnicy z gminy Miedźna
dziękowali za zebrane plony FOT. PK, GOK

Wspomnienia z wakacji
Drugi miesiąc wakacji obfitował w wiele ciekawych wyjazdów i warsztatów przygotowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury FOT. GOK

