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rusza drugi etap wymiany kotłów
Do końca roku dzięki dofinansowaniu mieszkańcy gminy wymienią 120 kotłów na ekologiczne.
19 lipca odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu Ograniczenia niskiej emisji
połączone z prezentacją nowoczesnych kotłów. Jak będzie wyglądała realizacja programu i jakich
formalności muszą dopełnić osoby zakwalifikowane?
WIęCEJ NA sTr. 4
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w DUCHU raDOŚCi na CHwaŁĘ BOgU

OD prZypaDKU DO wiCemisTrZOsTwa

Takiego wydarzenia jeszcze u nas nie było! 26 lipca w Woli
wystąpiła grupa AMEN AdoraMus Emigranci Najwyższemu

Amelia Tomala z Góry choć ma dopiero 13 lat,
już jest jedną z najlepszych zapaśniczek w Europie!
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W duchu radości
na chwałę Bogu

Grupę w dużej mierze tworzą muzycy mieszkający w Wielkiej Brytanii

Muzyka chrześcijańska jest
piękna, może wzruszać, może
też zachęcać do zabawy – o tym
przekonywała grupa AMEN
AdoraMus Emigranci Najwyższemu, która 26 lipca wystąpiła
w Woli.
To było wspaniałe wydarzenie,

4muzyczne widowisko na najwyż-

szym poziomie. Zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafię
Matki Bożej Piekarskiej koncert pod
patronatem honorowym wójta gminy
Miedźna odbył się w piątek, 26 lipca
w kościele parafialnym. Świątynia była
pełna, a zainteresowani mogli śledzić
koncert także na specjalnym telebimie,
który wystawiono na zewnątrz. Wśród
gości byli m.in. przedstawiciele władz
samorządowych oraz parlamentarzyści.

(FOT. PK)

Uzdolnieni muzycy co rusz chwytali
za serce wzruszającymi piosenkami,
by potem zachęcić do wspólnej zabawy,
klaskania w rytm melodyjnych utworów.
Bo takie jest założenie grupy prowadzonej przez Romana Licznerskiego: chcą
w duchu radości śpiewać i grać na chwałę
Najwyższemu Bogu. I tę radość wzbudzili
w naszej gminie. Repertuar AMEN to
zarówno standardy muzyki chrześcijańskiej, jak i własne kompozycje. Jedne
i drugie w nowoczesnych aranżacjach,
łączących elementy muzyki sakralnej,
przez klasyczną, aż do współczesnego
popu, w poszukiwaniu własnego stylu
i brzmienia. Ten niezwykły koncert
zakończył się długą owacją na stojąco
oraz wspólnym odśpiewaniem „Barki”.
Patronami medialnymi wydarzenia
byli: „Gminne Sprawy”, TVP3 Katowice, „Gość Niedzielny”, Radio eM oraz
portale pless.pl i wolanie.info. 8 pk

Takiego wydarzenia w naszej gminie jeszcze nie było

(FOT. PK)

Zabawa i pomoc
W niedzielę, 25 sierpnia na
boisku przy ul. Różanej w Woli
odbędzie się impreza rodzinna
pn. „Familijny fajer”.
Głównym punktem wydarzenia

4będzie mecz piłki nożnej Śląsk

Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem

(FOT. PK)

kontra Reszta Świata w Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego.
Ponadto dzieci będą mogły wziąć
udział w animacjach, zabawach i konkursach z Fabryką Dobrych Pomysłów
Pozytywka i DJ-em Adamsem. Będą
także kiełbaski z grilla, grochówka,
domowe ciasto.

Ale „Familijny fajer” to nie tylko
dobra zabawa. To również pomoc.
Dochód ze sprzedaży przekazany
będzie rodzinie Kapica, poszkodowanej w pożarze domu. Odbędzie się
także Sztafeta Pomocy dla rodziny
Kapica (regulamin dostępny będzie
na profilu klubu „PoWoli do celu” na
Facebooku).
Organizatorami wydarzenia są
Gminny Ośrodek Kultury, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz Klub Sportowy „PoWoli
do celu”. Szczegóły wydarzenia będą
dostępne na plakatach.
8 pk
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Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, a także wręczenie
Miedźniańskich Uli, występ Mariusza Kalagi i Kabaretu „Rak”
– m.in. to czeka nas podczas dożynek

We Frydku
podziękujemy za plony
Tegoroczne Dożynki gminne
odbędą się w niedzielę,
8 września.
Dożynki to piękna tradycja, która

4przypomina o tym, że dzięki cięż-

kiej pracy rolników codziennie na nasz
stół może trafiać chleb. To uroczystość,
podczas której dziękujemy im za całoroczną pracę, za zebrane plony, za czas
wysiłku i ciężkiej pracy.
Tegoroczne Dożynki gminne odbędą się w drugą niedzielę września
we Frydku. Rozpocznie je uroczysta
msza św. dożynkowa o godz. 14.00,
która zostanie odprawiona w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wszechświata we Frydku. Po
jej zakończeniu korowód dożynkowy
przemaszeruje na boisko sportowe,
gdzie odbędą się dalsze uroczystości.
W programie: ceremoniał dożynkowy z udziałem zespołów „Swojanie” i „Frydkowianie”, wręczenie

8pk

10 tys. zł na prace przy kościele w Grzawie
Na sesji 11 lipca Rada Gminy
przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji parafii
w Grzawie.
Dzięki uchwale w sprawie udzie-

4lenia dotacji w 2019 r. na prace

konserwatorskie przy obiekcie zabyt-

kowym wpisanym do rejestru zabytków Parafia Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Grzawie otrzyma dotację
w wysokości 10 tys. zł.
Środki zostaną przeznaczone na
wykonanie ogrzewania konwektorowego kościoła parafialnego wpisanego
do rejestru zabytków.
8 pk

Wszystko dlatego, że w wyzna-

4czonym terminie zarejestrowano tylko jednego kandydata. Dlatego
Okręgowa Komisja Wyborcza postanowiła obsadzić mandat bez przeprowa-

dzenia głosowania. W związku z tym
w okręgu wyborczym nr 45, obejmującym gminę Miedźna członkiem Rady
Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej na
kolejną kadencję został Andrzej Painta
z Miedźnej, od ub. roku także radny
Rady Gminy Miedźna.
Izba Rolnicza to samorząd reprezentujący rolników.
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Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta,
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa,
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa):

8pk

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: 14.08, 2.09
segregacja: 2.09

zmieszane: 12.08, 26.08
segregacja: 12.08

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: 21.08
bio (odpady kuchenne): 8.08, 22.08
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna

zmieszane: 5.08, 19.08, 3.09
segregacja: 5.08, 3.09

zmieszane: 6.08, 20.08, 4.09
segregacja: 6.08, 4.09

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

zmieszane: 7.08, 21.08, 5.09
segregacja: 7.08, 5.09

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: 8.08, 22.08, 9.09
segregacja: 8.08, 9.09

Bez wyborów
do Śląskiej Izby Rolniczej
W gminie Miedźna nie odbyły
się zaplanowane na 28 lipca
wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

OdbiorĄ śmieci!

DOMY JEDNORODZINNE

odznaczeń „Order Serca Matkom Wsi”
oraz „Złoty Kółkowicz”, rozstrzygnięcie konkursu koron dożynkowych.
Pierwszy raz podczas dożynek zostaną wręczone Miedźniańskie Ule,
doroczne nagrody gminy Miedźna za
działalność kulturalną. O godz. 17.30
wystąpi Mariusz Kalaga, znany śląski
wokalista. Na godz. 19.00 zaplanowano występ Kabaretu „Rak”, którego
członkami są popularni śląscy artyści:
Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek. Ok. godz. 20.30 rozpocznie się
zabawa taneczna z zespołem Duo
Vocal & Sax.
Podczas dożynek będzie można obejrzeć wystawy plonów, Koła Łowieckiego „Bażant”, będą stoisko pszczelarzy
z degustacją miodów oraz stoiska Kół
Gospodyń Wiejskich, a także dmuchańce i naukobus dla dzieci.
Na uroczystości zapraszają wójt
gminy Miedźna oraz starostowie
dożynek.
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Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 9.08, 23.08, 10.09
segregacja: 9.08, 10.09

zmieszane: 13.08, 27.08
segregacja: 13.08

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 5.08, 8.08, 12.08, 16.08,
19.08, 22.08, 26.08, 29.08, 2.09,
5.09, 9.09
segregacja: 5.08, 8.08, 12.08, 16.08,
19.08, 22.08, 26.08, 29.08, 2.09,
5.09, 9.09
odpady wielkogabarytowe: 14.08,
28.08
bio (odpady kuchenne): 8.08, 16.08,
22.08, 29.08, 5.09
odpady zielone: 21.08
(odbiór odpadów zielonych odbywał się
będzie od spółdzielni, która zgłosi taką
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna)
Sprawdź szybko termin
wywozu śmieci dzięki darmowej
aplikacji „Kiedy wywóz”
Można ją znaleźć w sklepach
Google play, App Store,
Windows Store.

MOBILNY PSZOK W SIERPNIU
< F RYDEK: 7.08 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 26.08 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 14.08 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła
w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 19.08 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 21.08 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej
– koło kościoła w Górze
<W
 OLA: 31.08 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 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 (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), 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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Do końca roku dzięki dotacji mieszkańcy gminy wymienią 120 kotłów na ekologiczne

Rusza drugi etap wymiany kotłów
19 lipca odbyło się spotkanie
informacyjne na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
połączone z prezentacją dostawców i wykonawców kotłów
automatycznych V klasy oraz
kotłów gazowych.
Program Ograniczenia Niskiej

4Emisji dla gminy Miedźna ruszył

w 2018 r. Jego celem jest zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza z procesów spalania paliw
stałych oraz wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach
domowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Wtedy mieszkańcy mogli skorzystać
z dotacji na wymianę kotłów na ekologiczne. Rok wcześniej Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę
w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.
W związku z dużym zainteresowaniem, Program jest kontynuowany w tym
roku. Na rok 2019 zaplanowano łącznie
120 inwestycji ekologicznych w gminie:
wymianę 60 kotłów węglowych na automatyczne kotły węglowe min. V klasy,
wymianę 55 kotłów węglowych na gazowe kondensacyjne oraz wymianę 5 kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne. Nabór wniosków do tegorocznej
edycji przeprowadzony został w kwietniu.
Lista rankingowa sporządzona została według kryterium „wieku kotła”. Na
zakup i montaż automatycznego kotła
węglowego min. V klasy mieszkańcy
mogą otrzymać dotację w wysokości 60%
(maksymalnie 7 tys. 200 zł), a kotła gazowego – w wysokości 65% (maksymalnie
7 tys. 150 zł).
19 lipca zorganizowano spotkanie
informacyjne dla osób, które zakwalifikowały się do Programu. Cieszyło

W spotkaniu informacyjnym wzięło udział ok. 150
mieszkańców

się dużym zainteresowaniem, bo w sali
Urzędu Gminy pojawiło się ok. 150
mieszkańców. O szczegółach mówił
Łukasz Bystrzanowski z firmy Ekoscan
Innowacja i Rozwój, która jest operatorem Programu w gminie Miedźna. – To
Państwo wybierają, jaki konkretnie
kocioł zostanie zamontowany, i jaka
firma to wykona. Jeśli danego wykonawcy nie ma na liście wykonawców
dopuszczonych do zakupu i montażu
urządzenia w ramach PONE Miedźna, a chcecie Państwo, żeby Wam
zamontował kocioł, wystarczy, że złoży
dokumenty zgodnie z regulaminem
Programu – zauważył. Także 19 lipca
przed Urzędem Gminy prezentowali się dostawcy i wykonawcy kotłów
automatycznych V klasy oraz kotłów
gazowych w ramach II edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
Osoby zakwalifikowane do PONE
muszą do 19 sierpnia br. dostarczyć
następujące dokumenty: wstępną
opinię kominiarską (przy wariancie
montażu kotła gazowego, węglowego),
prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenie wykonania robót
budowlanych przy wariancie montażu

(FOT. PK)

Mieszkańcy mogli porozmawiać o proponowanych kotłach oraz
(FOT. PK)
o szczegółach Programu

kotła gazowego (lub potwierdzenie
złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Pszczynie) oraz uproszczony
audyt energetyczny wykonany przez
operatora w oparciu o kartę inwentaryzacji dostępną w Punkcie Obsługi
Klienta lub na stronie niskaemisja.ekoscan.pl. Celem uproszczonego audytu
jest wyliczenie optymalnej (minimalnej) mocy kotła na potrzeby ogrzania budynku i przygotowania ciepłej
wody użytkowej, wyliczenie uzyskanego efektu ekologicznego. – Jeśli ktoś
w ciągu dwóch lat planuje ocieplenie
budynku, proszę zaznaczyć to w karcie
inwentaryzacji, żebyśmy dobrali kocioł
do ocieplenia budynku. Żeby kocioł
nie został przewymiarowany – przyznał Ł. Bystrzanowski. Uproszczony
audyt energetyczny wykonuje operator
Programu na podstawie dostarczonej
karty inwentaryzacji budynku. Z tymi

dokumentami należy udać się do Punktu Obsługi Klienta. Na podstawie audytu wybrany przez mieszkańca wykonawca przygotowuje kosztorys. – Ten
kosztorys jest przez nas weryfikowany,
czy ceny nie są zawyżone – przyznał
Ł. Bystrzanowski. Termin wykonania prac (po podpisaniu umowy trójstronnej) jest ustalany indywidualnie
z firmą. Wszystkie inwestycje muszą
zakończyć się do 21 października br.
Stary kocioł musi zostać zezłomowany
– trzeba mieć protokół likwidacji kotła.
Uczestnicy Programu są zobowiązani
do tego, żeby nowe urządzenie pozostało w budynku przez co najmniej 5 lat.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
jest realizowany w gminie Miedźna dzięki pozyskanym środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8Paweł Komraus

Wszystkie informacje na temat realizacji Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla gminy Miedźna (dokumenty, aktualności,
wykazy, harmonogram) można znaleźć na stronie internetowej
niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-miedzna.
Punkt Obsługi Klienta PONE jest czynny w każdy poniedziałek
w godz. 9.00-15.30 w Urzędzie Gminy.

Każdy może pomóc zwierzakom
Urząd Gminy zorganizował
zbiórkę na rzecz Fundacji „Zwierzęca Arkadia”.
Fundacja działa od ponad sied-

4miu lat, od pięciu lat prowadzi

też ośrodek w Grzawie. 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.
Następnie je kastrujemy, szczepimy,
leczymy i szukamy dla nich nowych
domów – mówiła nam w ub. roku
Aleksandra Gruszczyńska z Fundacji „Zwierzęca Arkadia”. Wszystko
dzięki pracy wolontariuszy, pomocy
darczyńców, sponsorów. Do ośrodka można przyjechać i adoptować
zwierzaka, ale tylko po spełnieniu

określonych warunków. Więcej o jego
działalności pisaliśmy w „Gminnych
Sprawach” z września 2018 r.
Obecnie fundacja ma pod opieką
łącznie prawie 100 zwierząt. W ośrodku w Grzawie znajduje się 30 kotów, ok.
10 psów, 11 koni, a także świnie, kozy.
Dużym problemem jest jednak brak
środków. – Leczymy non stop, bez dofinansowań skądkolwiek. A zwierzęta są
nam zgłaszane bez przerwy, każdego
dnia – zauważa A. Gruszczyńska. Dlatego Urząd Gminy Miedźna zorganizował zbiórkę na rzecz fundacji. Do 16
sierpnia można przynosić: koce, środki czystości, karmę dla kotów mokrą
i suchą, podkłady chłonne, bandaże
elastyczne szerokie, octenisept, gryzaki jadalne dla psów typu wędzone kości
itp., smycze i obroże dla psów. W sprawie przekazania darów dla fundacji
należy kontaktować się z Referatem

W ośrodku w Grzawie znajdują się koty, psy, konie, świnie, kozy

Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska (tel. 519 347 289).
Fundacja zwraca uwagę na jeszcze jedną sprawę – brak schroniska
w powiecie. – A powiat jest duży. Ba!

(FOT. ARCH.)

Schroniska nie ma nawet w Żorach, ani
w Czechowicach. To ogromny teren!
– przyznaje Aleksandra Gruszczyńska.
Organizacja wystosowała już petycję
w tej sprawie.
8 pk

Z Życia gminy
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24 lipca w Gilowicach na konferencji z udziałem wicepremiera Jacka Sasina
podsumowano efekty programu Geo-Metan

WAŻNE KONTAKTY

Metan z Gilowic trafi do sieci gazowej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kończy
testy produkcyjne na otworach Gilowice-3K i 4H
w gminie Miedźna. Już w przyszłym roku wydobywany tam metan zasili lokalną sieć gazowniczą.
Gilowice-3K i 4H to system otworów składający się

4z odwiertu pionowego i połączonego z nim otworu

horyzontalnego. PGNiG wykonało je w ramach programu
Geo-Metan, którego zadaniem jest rozwój metod i technik
wydobycia metanu z pokładów węgla. Wiercenia zakończono
w 2018 roku, a od lutego tego roku spółka prowadzi testy
produkcyjne, które mają określić potencjał produkcji metanu.
Wstępne wyniki są na tyle obiecujące, że PGNiG postanowiło
wybudować na terenie placu wiertniczego Ośrodek Zbioru
Gazu, z którego metan trafi do lokalnej sieci gazowniczej. Ośrodek ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2020 roku.
24 lipca na placu prowadzonych prac wiertniczych przy
ul. Starorzecznej w Gilowicach odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty programu Geo-Metan.
Gospodarzem był Piotr Woźniak, prezes PGNiG, a gościem
honorowym wicepremier Jacek Sasin. W spotkaniu udział
wzięli też m.in. wójt Jan Słoninka oraz Andrzej Kempny,
przewodniczący Rady Gminy.
– Efekty naszych prac w Gilowicach potwierdzają potencjał wydobycia metanu z pokładów węgla. Uzyskaliśmy
przypływy gazu w ilościach, które uzasadniają rozpoczęcie
komercyjnej eksploatacji. Po raz pierwszy metan pozyskany
ze skał węglonośnych trafi do sieci i będzie mógł być wykorzystany jako czysta alternatywa dla innych paliw używanych w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach
– wyjaśniał Piotr Woźniak, prezes PGNiG.
Uruchomienie ośrodka będzie drugim przypadkiem
komercyjnego wykorzystania metanu wydobytego z pokładów węgla przez PGNiG. Od kwietnia tego roku w gminie
Miedźna działa generator prądotwórczy zasilany gazem
z systemu odwiertów Gilowice-1 i 2H. Energia wyprodukowana przez urządzenie o mocy 0,9 MW trafia do sieci
elektroenergetycznej spółki Tauron Dystrybucja.
– Wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla na
terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynoszą ok.

Teren prac wiertniczych przy ul. Starorzecznej w Gilowicach

(FOT. PK)

193 mld m sześciennych. Ich eksploatacja w istotny sposób
zwiększy możliwości krajowego wydobycia gazu ziemnego.
Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej udostępnić
te zasoby – powiedział Piotr Woźniak.
Rozwój krajowego wydobycia gazu to nie jedyny cel
programu Geo-Metan, który PGNiG realizuje wspólnie
z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym
Instytutem Badawczym (PIG). Metan jest obecnie poważnym problemem dla górnictwa węgla kamiennego – gaz
uwalniany w trakcie prac górniczych grozi wybuchem
lub zapaleniem, a jego usuwanie spowalnia tempo prac
wydobywczych i podnosi ich koszty. Jednocześnie metan
jest agresywnym gazem cieplarnianym, większość gazu
gromadzącego się w kopalniach jest później emitowana
do atmosfery. W ramach programu Geo-Metan PGNiG
i PIG chcą sprawdzić, na ile usunięcie metanu z pokładów
węgla przed rozpoczęciem ich eksploatacji pozwoli ograniczyć te trudności. W tym celu w lutym 2019 roku PGNiG
podpisało umowę o współpracy z Polską Grupą Górniczą.
Umowa przewiduje wykonanie systemu otworów i ujęcie
metanu z pokładów węgla należących do Kopalni Węgla
Kamiennego Ruda Ruch Bielszowice. Spółki uzgodniły już
plan wierceń, natomiast PGNiG wystąpiło o zgody administracyjne na rozpoczęcie prac.
8 PGNiG, pk

Ponad 17 ton żywności dla potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
przy współpracy z Bankiem
Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2018.
Program był współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a jego
celem było zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnoś-

4

ciowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących
w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne,
mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.
Pomoc żywnościowa trafiła do 350
osób z terenu województwa śląskiego,
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.

GOPS osobom potrzebującym wydał
17,24 ton żywności, tj. 1750 paczek
żywnościowych.
W ramach Podprogramu 2018 dla 11
osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań
towarzyszących. Były to warsztaty
ekonomiczne, żywieniowe, kulinarne oraz dotyczące niemarnowania
żywności.
8GOPS, pk

Załóż konto w eUrzędzie i korzystaj z ułatwień
eUrząd to elektroniczny urząd
dostępny 24 godziny na dobę!
Jeśli posiadasz konto w eUrzędzie,

4w każdej chwili masz dostęp do

informacji o swoich zobowiązaniach
(podatki i opłaty) oraz o stanie Twojej
korespondencji prowadzonej z urzędem.
Poprzez portal możesz zapłacić online za
swoje zobowiązania oraz zobaczyć deklaracje złożone poprzez platformę ePUAP.
Elektroniczne formularze, powiadomienie
e-mail, płatności online – dzięki nowym
narzędziom wykorzystywanym w kontak-

tach pomiędzy urzędem a mieszkańcem,
urzędowe sprawy załatwiane są szybciej
i bez konieczności wychodzenia z domu.
Jak założyć konto na platformie
eUrząd? Dostęp do danych o stanie
Państwa spraw, zobowiązaniach
podatkowych i opłatach oraz niektórych, związanych z Państwem wpisach
w rejestrach prowadzonych przez urząd
jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja wymaga posiadania
konta na ogólnopolskiej elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej ePUAP.

5

Jeżeli masz już konto na platformie
ePUAP, to wypełnij i złóż „Wniosek
o konto na platformie eUrząd” podpisując
go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Jeżeli nie masz jeszcze
konta na platformie ePUAP, to możesz
założyć je na stronie epuap.gov.pl.
eUrząd i jego korzyści dla Ciebie: jest czynny 24 godziny na dobę,
masz dostęp do informacji i składania
wniosków, interaktywne formularze,
płatności przez internet, oszczędność
czasu. Skorzystaj z eUrzędu – wejdź
na eurzad.miedzna.pl.
8 UG

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
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
Całodobowy numer telefonu
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska,
na który można zgłaszać interwencje
związane z naruszeniem przepisów
z zakresu ochrony środowiska
tel. 539 344 130

6

Z Twojego soŁectwa
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MIEDŹNA

GÓRA

Rajd z bankiem

Roboty przy szkole
Przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze trwa realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
na terenie sołectwa Góra”. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę boiska
sportowego na obiekt wielofunkcyjny, zabudowę piłkochwytów, przebudowę
skoczni do skoku w dal, zagospodarowanie istniejącego terenu z jego przeznaczeniem pod funkcje rekreacyjne, budowę odwodnienia nawierzchni boiska oraz
przebudowę parkingu dla samochodów osobowych z odwodnieniem. Roboty za
ponad 600 tys. zł wykonuje firma M.P. BYGG s.c. Marcin Rom Patryk Slesiona
z Woli.
8 pk

WOLA

Poranna rozgrzewka dla każdego
W tym roku odbyła się V edycja rajdu 

(FOT. OSP GÓRA)

W niedzielę, 7 lipca odbył się V Bankowy Rajd Rowerowy, który organizowany jest
przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej. Trasa rajdu (ok. 20 km) prowadziła drogami
gminnymi, powiatowymi i ścieżkami rowerowymi. Po przejażdżce, w której udział
wzięły całe rodziny z dziećmi uczestnicy spotkali się na stadionie Sokoła Wola, gdzie
przygotowano poczęstunek oraz atrakcje dla najmłodszych.
8 pk

GRZAWA

Możesz zostać Przyjacielem Biblioteki
Przypominamy, że trwa kolejna edycja konkursu czytelniczego „Przyjaciel
Biblioteki”, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Jego celem
jest promocja książki i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy oraz promocja
biblioteki jako miejsca przyjaznego czytelnikom.
Uczestnicy w wieku do 13 lat otrzymują specjalną kartę, na której będą
zbierać pieczątki za wypożyczenia. Wypożyczenia starszych uczestników będą
odnotowywane na specjalnej karcie wypożyczeń. Czytelnicy z największą
liczbą punktów otrzymają dyplomy. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić
u bibliotekarza.
8 pk

GILOWICE

Klub sportowy „PoWoli do celu”,
o którym pisaliśmy w kwietniowym
numerze „Gminnych Spraw” działa
coraz prężniej! Pasjonaci biegania
z Woli i okolic w ostatnim czasie
zorganizowali sobotnie, poranne rozgrzewki dla dzieci i dorosłych przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Woli.
Wszyscy chętni mogli aktywnie spędzić poranek, wziąć udział w zabawach sportowych na świeżym powietrzu.
8 pk

Chętnych do zabaw sportowych
(FOT. POWOLI DO CELU)
nie brakowało 

Piłkarze rozpoczynają sezon
10 sierpnia Sokół Wola zainauguruje rozgrywki w klasie okręgowej w sezonie
2019/2020. Piłkarze Dariusza Grzesika na początek zagrają w Wiśle Wielkiej
z tamtejszym LKS-em. W sierpniu Sokół zagra jeszcze z: KS-em Bestwinka,
Czarnymi Jaworze, LKS-em Studzienice oraz BTS-em Rekord II. Terminarz
spotkań w rundzie jesiennej dostępny jest na str. 7.
Przypomnijmy, w poprzednim sezonie Sokół w 30 meczach zdobył 34 punkty
– 10 spotkań wygrał, 4 zremisował, a 16 przegrał. Ostatecznie w klasie okręgowej
zajął 11. miejsce.
8 pk

FRYDEK

Świetne wyniki matur w liceum

Ruszają także we Frydku

Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Licealiści
z Gilowic najlepiej w powiecie pszczyńskim zdali egzaminy z dodatkowych
przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym tj. z matematyki, biologii,
chemii, geografii. W tym roku do egzaminów maturalnych w gilowickim liceum
przystąpiło 46 uczniów.
Szczegółowe dane dot. wyników maturalnych dostępne są na stronie Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl.
8 LO Gilowice, pk

W sierpniu także A klasa rozpoczyna rozgrywki w nowym sezonie. Tym samym
na boisko wyjdą również piłkarze LKS-u Frydek. Swój pierwszy mecz w sezonie
2019/2020 zagrają 11 sierpnia na wyjeździe z LKS-em Studzionka. W sierpniu
piłkarze z Frydku zagrają jeszcze z: Siódemką Tychy i Stalą Chełm Śląski.
Terminarz spotkań w rundzie jesiennej dostępny jest na str. 7.
W poprzednim sezonie LKS w 30 meczach zdobył 31 punktów. 7 spotkań
wygrał, 10 zremisował, a 13 przegrał. Piłkarze z Frydku w tabeli A klasy na
koniec sezonu zajęli 12. miejsce.
8 pk

ŚLĄSKO GODKA

Ziymioki i plaga stonek
Starzy wiedzieli, że posadzony ziymiok musi

4siedzieć w ziymi sto dni, żeby wydać dobry

plon, czyli dać piytnoście-dwadzieścia gruli w gnioździe.
Ziymioki mogły se spokojnie róść do września,
kiejby niy trowsko i stonka. Trowsko czyli lebioda
i ogniszcz – szło wytargać, ale stonka... Pojawiła
się w latach pięćdziesiątych. Ponoś przyleciała
z Ameryki. Jakby z niom niy walczyć, zjadła by
goje do tydnia. Żeby tej pladze zapobiec, koło czyrwca obowiązkowo, bo z urzyndu i pod kontrolom
obecności, szło sie do wyznaczonego miejsca na
polach. Wtoś z gminy dzielił ludzi na kolony, kiere

wchodziły do ziymnioków i miały zbiyrać stonkimatki i stonki-larwy. Do stonki szło się śtyry razy,
co dwa tydnie.
Terozki ziymioki sie opylo, abo opryskuje, żeby
zabić stonka i chwasty. Innego wyjścio niy ma, jeśli
ludzie ziymioki chcom jeść. Lepij jeść niyherski
ziymiok a żyć, niż umiyrać z głodu. Bo to przeca
ziymiok ratowoł ludzi niy roz w latach głodów.
Fragment książki „Jak to dawniej... na Ziemi
Pszczyńskiej” Alojzego Lyski, Honorowego Obywatela Gminy Miedźna, wydanej przez Gminny Ośrodek
Kultury (Wola 2014)

Jestem zaszczepiony,
mogę spać spokojnie
Pomimo szerokich działań podejmowanych

4przez Państwową Inspekcję Sanitarną liczba

osób uchylających się od szczepień ochronnych
wzrasta. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tychach przypomina, że gwarancją bezpieczeństwa
dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym.
Podnosi to także znacząco poziom bezpieczeństwa
innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań
medycznych. To właśnie dzięki szczepieniom udało
się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób,
a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Pamiętajmy, że nie szczepiąc narażamy siebie, swoich
najbliższych oraz niezaszczepione osoby z kontaktu
na utratę zdrowia i życia! Więcej informacji na stronie
www.szczepienia.pzh.gov.pl
8 PPIS Tychy
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Choć ma dopiero 13 lat, już jest jedną z najlepszych zapaśniczek w Europie!

Od przypadku
do wicemistrzostwa Europy

RUNDA
JESIENNA

Sokół Wola
– klasa okręgowa
Rok założenia: 1954
Prezes: Gabriel Pala
Trener: Dariusz Grzesik
www.sokolwola.pl

Amelia ma już liczną kolekcję nagród i medali

Amelia Tomala z Góry zdobyła
srebrny medal na Mistrzostwach
Europy U15 w zapasach kobiet.
Zawody odbyły się w dniach 27-30

4czerwca w Krakowie. Podopiecz-

na GKS „Piast” Wola i trenera Pawła
Ciemierza po zaciętej walce finałowej
przegrała tylko z zawodniczką z Rosji.
Mieszkanka Góry wcześniej zdobyła tytuł mistrzyni Polski w kategorii
wagowej do 36 kg, co pozwoliło jej na
udział w Mistrzostwach Europy. Teraz
jest jedną z najlepszych zawodniczek
na kontynencie w swojej kategorii, a na
koncie ma też wiele innych medali
i nagród.
Drobna, nieco nieśmiała 13-latka
zapaśniczką została nieco z przypadku. – To był rok 2013, Amelia miała 7
lat. Dzieci nudziły się popołudniami,
a nie było szansy na to, żeby każdego
wozić na inne zajęcia. Miałam kolegę, który ćwiczył w GKS-ie „Piast”,

(FOT. PK)

Na podium Mistrzostw Europy 

więc pojechaliśmy z dziećmi na Wolę,
do klubu zapaśniczego. Spróbowali, spodobało im się i zostali do dziś
– opowiada mama Danuta. Co ważne,
zapaśnikami są także bracia Amelii:
15-letni Błażej i 13-letni Eryk, i to także
z licznymi sukcesami na koncie.
Co trzeba zrobić, żeby być dobrym
zapaśnikiem? – Przede wszystkim trzeba chcieć. Trzeba chodzić regularnie na
treningi, mieć na to czas. Ważne jest
to, by nauczyć się chwytów. A później
wszystko samo się układa – mówi Amelia. Jak podkreślają specjaliści, to sport
dobry na mięśnie, kręgosłup. – Lubię
zapasy, bo mogę w ten sposób poznawać swoje ciało. Mam w klubie dobrych
znajomych – przyznaje. 13-latka lubi
aktywnie spędzać wolny czas – jeździ
wtedy na rowerze czy na rolkach.
Zapasy są ściśle związane z dietą, bo
zawodnicy muszą mieścić się w swojej
kategorii wagowej. A także z systematycznymi treningami – Amelia trenuje

(FOT. GKS „PIAST”)

trzy razy w tygodniu, do tego musi znaleźć czas na naukę, obowiązki domowe,
spotkania z koleżankami, odpoczynek.
Z nauką jednak problemu nie ma, bo ma
bardzo wysoką średnią. – Zapasy uczą
dyscypliny. Dzieci spędzają dużo czasu
na treningach, ale w domu wszystko
mają poukładane, no i mają czerwone paski na świadectwach – zauważa mama. Jak podkreśla, jest bardzo
dumna ze swoich dzieci. – Nie spodziewałam się, że będę miała w domu tak
utalentowanych zapaśników. Chciałam
przede wszystkim, żeby nie siedzieli
ciągle przed komputerem – śmieje się.
Wicemistrzostwo Europy to kolejny
sukces na koncie zapaśników „Piasta”.
Wcześniej członkowie istniejącego od
1962 r. klubu odnosili sukcesy m.in. na
igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach świata. Obecnie GKS „Piast”
Wola prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą do 18. roku życia.
8Paweł Komraus

Piłka seniorska wraca do Góry
AKS Nadwiślan Góra w sezonie
2019/2020 wystąpi w B klasie.
To oznacza, że po kilku latach
przerwy piłka seniorska znów
będzie w Górze.
To ważna chwila dla piłki nożnej

4w Górze. Jeszcze w 2016 r. Nadwi-

ślan występował w II lidze. Po spadku
do III ligi nie otrzymał licencji na grę
w tej klasie rozgrywek, więc wystartował w rozgrywkach IV-ligowych. Nie
na długo, bo w połowie sezonu, w 2017
r. klub został wycofany z rozgrywek.

W tym czasie zaczęły się też problemy
działaczy klubu.
Piłka nożna w Górze jednak pozostała, bo zaczął działać AKS Nadwiślan Góra, początkowo tylko grupy
młodzieżowe. Teraz pojawiła się stała
grupa piłkarzy starszych, dzięki czemu
klub mógł zostać zgłoszony do rozgrywek B klasy Podokręgu Tychy w nadchodzącym sezonie. – Od dłuższego
czasu rozmawialiśmy o tym, jak to
zorganizować. Spontanicznie zebrała
się grupa piłkarzy, która chce grać, to
z ich inicjatywy rozpoczynamy walkę

o punkty – mówi Jolanta Bartoszek,
prezes klubu.
Grupę seniorską tworzą głównie
chłopaki z Góry. Ich trenerem jest
Bogusław Tan. Pierwszy mecz o punkty rozegrany zostanie 1 września, na
własnym boisku. – Nie stawiamy sobie
konkretnych celów. Runda jesienna
to czas, żeby zobaczyć, jaki mamy
potencjał, na co nas stać. Cele postawimy sobie na wiosnę – zauważa J.
Bartoszek.
W klubie cały czas funkcjonuje też
sekcja dziecięca.
8 pk

Bezpłatne zajęcia sztuk walki
Pszczyńska Akademia Sztuk Walki organizuje w Centrum Kultury w Woli bezpłatne zajęcia sztuk walki.
W programie zajęć: zasady obrony koniecznej, obrona

4przed uderzeniami, kopnięciami i chwytami, zachowanie w sytuacji zagrożenia – wykład oraz ćwiczenia,
ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz relaksacyjno-oddechowe.

Treningi przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, zawodowych i średnich (dwie grupy: 8-12
lat oraz powyżej 12 lat). Zajęcia odbędą się w dniach 2, 9,
23 i 30 sierpnia w Centrum Kultury w Woli (w godz. 10.0011.00 oraz 11.00-12.00). Poprowadzi je instruktor Zbigniew
Syc. Zadanie jest współfinansowane z budżetu powiatu
pszczyńskiego.	
8 pk

< 10.08: LKS Wisła Wielka – Sokół
< 15.08: Sokół – KS Bestwinka
< 17.08: Czarni Jaworze – Sokół
< 24.08: Sokół – LKS Studzienice
< 31.08: BTS Rekord II – Sokół
< 7.09: Sokół – Stal Bielsko-Biała
< 14.09: MKS Lędziny – Sokół
< 21.09: Sokół – Piast Bieruń
< 29.09: MRKS II Czechowice – Sokół
< 5.10: Sokół – Ogrodnik Tychy
< 12.10: Iskra Pszczyna – Sokół
< 19.10: Sokół – LKS Łąka
< 26.10: Pasjonat Dankowice – Sokół
< 3.11: Sokół – LKS Bestwina
< 10.11: Fortuna Wyry – Sokół

LKS Frydek
– A klasa
Rok założenia: 1982
Prezes: Bartłomiej Sitko
Trener: Grzegorz Ulczak
www.facebook.com
/LKS.Frydek
< 11.08: LKS Studzionka – LKS
< 18.08: LKS – Siódemka Tychy
< 24.08: Stal Chełm Śląski – LKS
< 1.09: LKS – LKS Rudołtowice
< 7.09: Zet Tychy – LKS
< 15.09: LKS – Iskra II Pszczyna
< 21.09: Czapla Kryry – LKS
< 29.09: LKS – LKS Brzeźce
< 5.10: Krupiński Suszec – LKS
< 13.10: GTS Bojszowy – LKS
< 20.10: LKS – Juwe Jaroszowice
< 27.10: Polonia II Łaziska Górne – LKS
< 3.11: LKS – LKS Woszczyce
< 9.11: Leśnik Kobiór – LKS
< 17.11: LKS – Znicz Jankowice

AKS Nadwiślan Góra
– B klasa

Rok założenia: 2016
Prezes: Jolanta Bartoszek
Trener: Bogusław Tan
www.facebook.com/
AKS-Nadwiślan-Góra
< 1.09: AKS – Polonia Międzyrzecze
< 8.09: LKS Gardawice – AKS
< 15.09: AKS – LKS II Goczałkowice
< 21.09: Czarni Piasek – AKS
< 29.09: AKS – Czułowianka Tychy
< 6.10: MKS II Lędziny – AKS
< 13.10: LKS Wisła Mała – AKS
< 20.10: AKS – UKS Warszowice
< 27.10: Unia Bieruń Stary – AKS
< 3.11: AKS – LKS Mizerów

8
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Ponad 1,1 mln zł
na dwa projekty
edukacyjne
Na początku lipca w gmachu
Sejmu Śląskiego odbyło
się wręczenie umów
o dofinansowanie na
projekty związane z edukacją
i kształceniem. Gmina Miedźna
otrzymała dofinansowanie na
dwa takie projekty.
Umowy wręczyli reprezentantom

4gmin przedstawiciele władz woje-

wództwa – wicemarszałek Dariusz
Starzycki i członek zarządu Izabela
Domogała. Gminę Miedźna reprezentowała Renata Łuniewska, zastępca
wójta. Odebrała umowy dofinansowania na dwa projekty edukacyjne.
Warty 773 tys. 275 zł 71 gr projekt
„W świecie nauki” uzyskał dofinansowanie w wysokości 695 tys. 948 zł 14
gr, a warty 477 tys. 75 zł 6 gr projekt
„Gotowi na wiedzę” uzyskał dofinan-

sowanie w wysokości 429 tys. 367 zł 55
gr. Łącznie do szkół z 42 gmin rejonu
trafiło 31 mln zł.
Jak już wcześniej informowaliśmy, w ramach projektu „Gotowi
na wiedzę” w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Hadyny we Frydku oraz w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Śląskich w Miedźnej
zostaną zrealizowane dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne odpowiadające
na zdiagnozowane potrzeby uczniów
tych szkół, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą
to m.in. terapia teatrem, zajęcia językowe, matematyczno-informatyczne,
zajęcia logopedyczne, indywidualne
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
wycieczki.
W ramach projektu „W świecie
nauki” w Szkole Podstawowej nr 1
w Woli wchodzącej w skład Zespołu

Umowy na dofinansowanie odebrała Renata Łuniewska, zastępca wójta

Szkół w Woli oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne z przedmiotów
ścisłych oraz rozwijające kompetencje
kluczowe uczniów. Będą to m.in. zajęcia z grafiki komputerowej, językowe, geograficzne, zajęcia w Pracowni
Dojrzałości Szkolnej czy Inkubator
Talentów.
Celem konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

(FOT. UM WOJ. ŚLĄSKIEGO)

wództwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego dla poddziałania 11.1.4 – Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Wsparcie kierowane jest
do szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie ogólne oraz
uczniów i nauczycieli z województwa
śląskiego. W ramach dwóch konkursów złożono łącznie 114 wniosków, a 68
z nich spełniło kryteria wyboru. 8 pk

Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego

To nie dotyczy tylko naszej gminy
W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie

4następuje znaczny wzrost opłat za zagospo-

darowanie odpadów komunalnych. W skali gmin
członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen,
które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące
usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały
określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących
przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że
stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów,
będą zdecydowanie wyższe.

Kto za to odpowiada?
Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki
opłat za zagospodarowanie odpadów przypisuje się
wójtom gmin oraz burmistrzom i prezydentom miast.
Niejednokrotnie winą za ten stan rzeczy obarcza się
rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie – niesłusznie. Warto przyjrzeć
się przepisom regulującym te ważne dla każdego
z nas zagadnienia. Przepisy w sposób jednoznaczny
określają, że system gospodarki odpadami w każdej
gminie musi być systemem samofinansującym się.
Innymi słowy, jeśli w wyniku przetargu ustalona
zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca będzie odbierał i zagospodarowywał odpady
w gminie, to w dużym uproszczeniu na kwotę tę
muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Co ważne
gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani
do niego dopłacać. Pojawiające się zatem tu i ówdzie,
najczęściej podczas różnorakich sporów politycznych

argumenty, wedle których władze gminy zwiększają
opłaty za „śmieci” w celu podratowania budżetu, są
kompletnie nieprawdziwe.

Przyczyny podwyżek opłat
Dlaczego zatem niemal we wszystkich gminach
w Polsce opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów
wzrosły lub też niebawem wzrosną o kilkadziesiąt
procent? Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednak tym, co w szczególności wpływa na wysokość
opłaty jest drastyczny wzrost kosztów związanych
z przetworzeniem odpadów, czyli tym co dzieje
się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za to
odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na
te koszty wpływa m.in.:
– wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej
przez Ministra Środowiska
Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady
zapłaciła 74,26 zł. W tym roku to już 170 zł. W roku
przyszłym opłata ta została ustalona na poziomie
270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat
wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.
– wzrost cen energii
Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę.
Nie inaczej jest z przedsiębiorcami zajmującymi
się zagospodarowaniem odpadów. Tymczasem dla
przykładu, w stosunku do zeszłego roku, dla przedsiębiorców średni wzrost cen energii w gminach
należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok. 54%.
– wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu
ostatnich 3 lat,

– wzrost wymagań technicznych w stosunku do
miejsc magazynowania odpadów,
– do tego dochodzą uwarunkowania w skali
makro, jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie
ich do obrotu.
Jest jeszcze wiele czynników wpływających na
zwiększenie kosztów obsługi systemu. Wszystko
to musi znaleźć odzwierciedlenie w oferowanych
w przetargach cenach wywozu i zagospodarowania
odpadów.

Czy ten problem da się rozwiązać?
Rozwiązanie problemu wadliwego, w opinii wielu
fachowców, systemu gospodarki odpadami w naszym
kraju, nie należy do zadań łatwych. Samorządowcy
skupieni w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są jednak zgodni, iż w procesie tym, ustawowo
winni zostać ujęci producenci opakowań, którzy
mimo, iż wprowadzają je do obrotu, nie współfinansują kosztów zbiórki, transportu oraz przetwarzania
odpadów. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Warto
dodać, że Unia Europejska nakazuje wdrożenie
odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co
jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań
w polskim ustawodawstwie.
Ważna jest tu też odpowiednia postawa nas
samych. To my musimy dążyć do tego, aby w naszych
domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do
tego, by śmieci, które już „wyprodukujemy” były we
właściwy sposób posegregowane.
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Kolorowe podróże małe i duże
Wakacyjna seria zajęć w Gminnej Bibliotece Publicznej dobiegła końca. Podczas pierwszych
dwóch tygodni lipca dzieci
podróżowały po czterech kontynentach.
Uczestnicy zajęć byli na Dalekim

4Wschodzie, Dzikim Zachodzie,

ale też w Europie i Afryce. Na każdych
dzieci wykonywały pracę plastyczną.
Były to: smok chiński, sombrero, wieniec laurowy, kolorowe kwiaty z bibuły,
obrazy malowane na sztalugach, afrykańskie naszyjniki, laleczki kokeshi,
wiatraki, pióropusze i motyle z gazet.
Zajęcia rozpoczynano od ciekawostek o danym regionie oraz rozdania

Wakacyjne spotkania w bibliotece były czasem ciekawych odkryć i dobrej zabawy

biletów na podróż. Dzieci miały okazję przespacerować się w butach gejszy oraz holenderskich chodakach.
Na Dalekim Wschodzie nie obyło się
bez wizyty w chińskiej restauracji

i jedzenia pałeczkami oraz odczytania
wróżby z chińskich ciasteczek. Każdy
z odwiedzanych krajów ma swój sport
narodowy, więc nie mogło zabraknąć
gry w ping-ponga, piłkę nożną, wyści-

Akcje w wakacje
Trwają „Akcje w wakacje”, czyli cykl zajęć,
warsztatów, wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Co
przygotowano na sierpień?
< 13

i 14.08 – Moc bukietów: jak zrobić pachnący
bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej, możesz
zabrać mamę, tatę, babcię; Centrum Kultury, godz.
11.00-13.00 (zapisy do 6 sierpnia)
< 16.08 – Solone rękodzieło: z masy solnej można
zrobić prawie wszystko, może motyl? przybornik?
brelok? zrobisz co tylko chcesz; Centrum Kultury,
godz. 11.00-13.00 (zapisy do 9 sierpnia)
< 20.08 – Miasteczko TwinPigs w Żorach: o wszystkim dowiemy się od animatora, będziemy korzystać z atrakcji parku (zbiórka na parkingu CK
Wola o godz. 9.00, zapisy do 12 sierpnia, koszt:
dzieci – 42 zł, dorośli – 45 zł)
< 22.08 – Zoo w Krakowie: odwiedzimy wszystkie
zwierzęta, zobaczymy jak jedzą słonie i nakarmimy mieszkańców mini zoo (zbiórka na parkingu
CK Wola o godz. 8.00, zapisy do 14 sierpnia, koszt:
dzieci do 3 lat – 3 zł, dzieci powyżej 3 lat – 13 zł,
dorośli – 20 zł)
< 25.08 – Familijny fajer – Ślązoki kontra Reszta
Świata: mecz piłki nożnej Ślązoki kontra Reszta
Świata, animacje dla dzieci, dmuchańce, food
trucki, muzyczne zabawy integracyjne; boisko
przy ul. Różanej w Woli, godz. 16.00

< 2
 6.08

<

<

(FOT. GBP)

– Foto-Lato: warsztaty fotograficzne – czy
wiesz, że można malować światłem, manipulować
obrazem i zatrzymać ruch? Centrum Kultury,
I grupa – godz. 10.00-12.00, II grupa – godz. 12.3014.30 (zapisy do 20 sierpnia)
2 7.08 – Fly Dance: hip hop, break dance i dobra
zabawa; Centrum Kultury, godz. 11.00-13.00 (zapisy do 20 sierpnia)
29.08 – Decoupage: okaże się, że zdobione pudełko
na herbatę, może mieć wiele zastosowań; Centrum
Kultury, godz. 11.00-14.00 (zapisy do 22 sierpnia)

Wyjazdowe propozycje dla dzieci od 7 lat, młodsze
dzieci pod opieką dorosłych. Z zajęć i warsztatów mogą
korzystać dzieci od 7 lat, zajęcia i warsztaty odbędą
się przy udziale min. 10 osób. Organizatorzy proszą
o zapoznanie się z regulaminem wycieczek i innych
imprez kulturalno-krajoznawczych GOK dostępnym na
www.gok.miedzna.pl. Oświadczenia i zgody rodziców
na wyjazdy i zajęcia do pobrania na stronie www.gok.
miedzna.pl lub w biurze GOK i CK Wola.
Zapisy w GOK – Dom Kultury w Woli (ul. Pszczyńska 110) oraz w Centrum Kultury w Woli (ul. Pszczyńska 82). Informacje: GOK – 32 211 83 91, 32 448 92 53,
512 237 423, CK – 32 211 95 88, 512 910 537, www.
gok.miedzna.pl
„Akcje w wakacje” są współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2019
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gów Formuły 1 czy strzelania do celu.
Na Dzikim Zachodzie dzieci zamieniły
się w poszukiwaczy złota i kowbojów
oraz budowniczych drapaczy chmur.
Podczas podróży szlakiem Nilu budowano szałas, poszukiwano diamentów,
a podczas zajęć ruchowych ćwiczono
szybkość i koordynację ruchową.
Dużą atrakcją okazały się zabawy
kolorami z chustą animacyjną i gra
twister oraz pisanie na maszynie
i tworzenie domowej drukarni. Dzieci
bardzo dobrze poradziły sobie także
w szyfrowaniu wiadomości z użyciem
lupy oraz sudoku. Cykl sześciu spotkań zakończono zajęciami na świeżym powietrzu, gdzie była okazja do
zabawy w afrykańską wersję berka,
zaklinania deszczu i wystrzelenia pocisku do nieba.
8GBP

Wakacyjnie na basenie: gratisowe
pływanie, inhalacja, tańsze bilety
Na wakacje (od 24 czerwca do 1 września) Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje promocyjne
bilety na basen w cenie 9 zł za 75 minut (bilet
normalny, dopłata za każdą następną minutę to
0,12 zł) lub 5 zł za 75 minut (bilet ulgowy, dopłata
za każdą następną minutę to 0,07 zł).
GOSiR zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie
gminy Miedźna do nieodpłatnego korzystania
z kąpieli basenowej w sierpniu, w dni robocze, od
poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-17.00.
Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie
aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu,
a dzieci przedszkolne wchodzą z pełnoprawnym
opiekunem.
Na basenie dostępna jest także gratisowa inhalacja dla mieszkańców gminy Miedźna w tężni
solankowej, od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia obiektu.
W czasie wakacji obowiązuje promocja Aktywny
senior 55+ – bilet normalny od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-15.00.
Więcej informacji: tel. 519 347 291,
mail: basen@miedzna.pl

Ruszają Klub Seniora i Lokalne Centrum Wolontariatu
W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej działalność rozpoczynają Klub Seniora oraz Lokalne Centrum Wolontariatu.
Zostały one utworzone jako filary

4projektu „Inwestycja w przyszłość”,

który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny). Projekt zakłada wzmocnienie aktywności
społecznej i zawodowej społeczności
lokalnych w ramach Programu Aktywności Lokalnej, przewidziano również
doradztwo zawodowe, psychologiczne
oraz szkolenia zawodowe. Działania te
uwzględniają specyfikę gminy, zostały
poprzedzone diagnozą obszaru. Są też
komplementarne i powiązane z innymi

projektami i strategiami, m.in. Lokalnym Programem Rewitalizacji dla
Gminy Miedźna na lata 2017-2023.
Lokalne Centrum Wolontariatu
będzie oferowało m.in. indywidualne
doradztwo w zakresie podejmowanego wolontariatu, szkolenia, a przede
wszystkim pośrednictwo w dobieraniu wolontariuszy z beneficjentami,
czyli nawiązanie kontaktu ochotników
z instytucjami i osobami oczekującymi
od nich pomocy. Centrum korzysta
z tradycji pracy społecznej, wzajemnego pomagania, angażowania się na
rzecz potrzebujących. W swoich działaniach ma mieć na uwadze zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Planowany jest
wolontariat na rzecz osób starszych,
pomoc w trudnościach edukacyjnych
dzieciom i młodzieży, wolontariat na

rzecz lokalnych organizacji czy też
wolontariat akcyjny, umożliwiający
jednorazowe zaangażowanie osób,
które nie mogą włączyć się w regularne działania. Ponadto zaplanowane są
akcje dla dzieci i młodzieży.
Klub Seniora jest odpowiedzą na
zwiększającą się liczbę osób starszych
w społeczeństwie. „Seniorzy stanowią
liczną grupę o ogromnym potencjale. Chcemy ten potencjał wzmacniać
i uwidaczniać, aby był dostrzegalny na
zewnątrz” – informuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Klub Seniora w swoich celach podkreśla chęć zwiększenia
uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i kulturalnym, potrzebę rozwijania
indywidualnych predyspozycji i talentów,
wzajemną integrację uczestników oraz
inspirowanie do aktywnego i twórczego

przeżywania własnej starości. Zainteresowanie Klubem jest duże. Planuje się
spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty z dietetykiem, zajęcia ruchowe,
rękodzieło, ćwiczenia pamięci. Głównym
zamiarem jest dopasowanie działań pod
indywidualne potrzeby i zainteresowania uczestników.
Zarówno działalność Centrum, jak
i Klubu Seniora otwarta jest na wszystkich mieszkańców gminy Miedźna.
Szczegółowe informacje o projektach oraz rekrutacji można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Wola, ul. Poprzeczna 1, tel. 32
211 82 51). Projekt jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
dzięki czemu uczestnictwo mieszkańców jest bezpłatne.
8 GOPS, pk
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ
numer telefonu
Wśród osób, które do 26 sierpnia 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.

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze
3 lipca doszło do pożaru budynku jednorodzinnego przy ul.
Pszczyńskiej w Woli.

61-letni mieszkaniec Woli
wybił szybę w szkole w Ćwiklicach. Straty oszacowano na
500 zł.

Straż pożarna zgłoszenie otrzy-

4mała po godz. 19.00. Na miejsce

udały się zastępy PSP oraz druhowie
z pobliskich jednostek OSP. Okazało
się, że pali się na I piętrze, a z okien
budynku płomienie wydostawały się
na elewację oraz część dachu. Wszyscy mieszkańcy bezpiecznie opuścili
budynek przed przybyciem ratowników, bez jakichkolwiek obrażeń.
Mimo szybkiej akcji spaliły się salon,
część elewacji i balkonu. Zniszczeniu uległy też inne pomieszczenia,
okna, drzwi, wyposażenie. Niemal
natychmiast ruszyła zbiórka środków
na rzecz poszkodowanych w pożarze
młodych mieszkańców Woli. Zbiórka
pieniędzy prowadzona jest w internecie, na stronie www.zrzutka.pl. 8 pk

Zdarzenie miało miejsce 23 lipca,

4ok. godz. 2.00. Mieszkaniec Woli

wybił szybę w oknie szkoły i wszedł
do pokoju pedagoga szkolnego. Chwilę
później o zdarzeniu został poinformowany dyżurny pszczyńskiej policji.

Jak podaje pszczyńska policja, 10

4lipca doszło do wypadku na ul.

Pszczyńskiej w Woli. Przed godz. 23.00
46-letnia kobieta szła prawą stroną
drogi, co jakiś czas zataczała się o jej
środek. Z relacji świadków wynika, że
piesza w pewnym momencie wpadła
wprost pod nadjeżdżający samochód,

Mundurowi, którzy udali się na miejsce
zastali w środku nietrzeźwego mężczyznę.
61-latek przyznał się do zniszczenia
mienia. Jak powiedział policjantom,
wybił szybę, bo chciał... coś zjeść
i odpocząć. Straty oszacowano na
prawie 500 zł. Teraz do sądu zostanie
skierowany wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
8 pk

Z promilami za kierownicą
W Woli w ręce policji wpadł
kolejny nietrzeźwy kierujący.
Spalona elewacja budynku to tylko część
(FOT. KP PSP PSZCZYNA)
strat 

Zataczała się i wpadła pod auto
46-letnia kobieta w nocy wpadła
pod jadący samochód. Do zdarzenia doszło w Woli.

Wybił szybę w szkole,
bo chciał odpocząć

fiata seicento. Kierująca samochodem
podkreślała, że w żaden sposób nie była
w stanie uniknąć potrącenia kobiety.
Po zdarzeniu była bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona, lecz – jak wykazało
policyjne badanie – trzeźwa.
Po wypadku u 46-latki ratownicy
stwierdzili obrażenia głowy. Policja
wyjaśnia teraz, jakie były przyczyny
dziwnego zachowania poszkodowanej
oraz całego zdarzenia.
8pk, KPP

Do zdarzenia doszło 4 lipca. Ok.

4godz. 18.30 policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie zatrzymali do kontroli na ul. Pszczyńskiej

w Woli kierującego pojazdem marki
Peugeot. Okazało się, że mężczyzna
miał prawie 2 promile alkoholu.
Zatrzymany stracił już prawo jazdy,
a za swoje zachowanie na drodze będzie
musiał tłumaczyć się w sądzie.
8pk

Oszukana w internecie
Młoda mama z Woli kupiła w internecie wózek dziecięcy za 500
zł. Towaru jednak nie otrzymała.
Pszczyńscy policjanci kilka razy

4w miesiącu przyjmują zgłoszenia

dotyczące oszustw internetowych.
Zakupy w internecie to wygodna forma
kupowania i sprzedawania różnych
rzeczy, ale jak wszędzie, należy być
ostrożnym, aby nie dać się oszukać.

Ofiarą oszustwa internetowego stała
się ostatnio m.in. mieszkanka Woli,
która na jednym z portali aukcyjnych
kupiła wózek dla swojego dziecka.
Transakcja jednak nie zakończyła się
uczciwie. Rozczarowanie kobiety pojawiło się kilka dni po tym, jak zapłaciła
za wylicytowany towar 500 zł, i po
znacznie przekroczonym terminie nie
otrzymała paczki. Oszukana zgłosiła
sprawę na policję.
8 KPP, pk
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Ciekawie, aktywnie, bezpiecznie – tak dzieci mogły spędzić półkolonie letnie zorganizowane w gminie Miedźna

Radosne półkolonie w szkole
specjalistów mogły skorzystać z ciekawego progra-

mu. Przygotowano: zabawy integracyjne, zajęcia na
basenie i kręgielni, rozgrywki sportowe. W ciągu
dwóch tygodni odbyły się też wycieczki do kina,
Pszczyny, Zabrza, gdzie zwiedzano Sztolnię Królowa Luiza, do Miasteczka TwinPigs, Leśnego Parku
Niespodzianek w Ustroniu. Każdy dzień był zupełnie

Podczas półkolonii nie brakowało wspólnych gier i zabaw

Uczestnicy półkolonii odwiedzili m.in. Miasteczko TwinPigs

Dwa turnusy półkolonii odbyły się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Woli.
Pierwszy turnus odbył się w dniach 1-5 lipca,

4a drugi – w dniach 8-12 lipca. Dzieci pod opieką

(FOT. ZSP WOLA)

Dzieci w Zabrzu poznały podziemny świat górników

(FOT. ZSP WOLA)

Rodzinnie na rowery
W sobotę, 31 sierpnia odbędzie
się XIII Miedźniański Rodzinny
Rajd Rowerowy pod patronatem
wójta gminy Miedźna. Zapisy
ruszają 19 sierpnia.
Celem imprezy jest rozwijanie

4aktywności ruchowej wśród miesz-

kańców gminy, propagowanie turystyki
rowerowej oraz integracja społeczności
lokalnej. W tym roku rajd odbędzie się po
raz 13. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę liczącą 24,4 km (przez miejscowości naszej gminy). Start będzie przy
basenie, a meta – na stadionie Sokoła.
Kto może wziąć udział w imprezie? Każdy chętny, który posiada
sprawny rower! Zgłoszenia wraz
z wpisowym w wysokości 16 zł będą
przyjmowane od poniedziałku, 19

Podczas ubiegłorocznego rajdu 

inny, ale każdy radosny i ciekawy! Uczestnicy mieli
też zapewniony posiłek.
Półkolonie letnie miały odbyć się też w Szkole
Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, ale
nie udało się utworzyć grupy.
8pk

(FOT. ZSP WOLA)

Podczas wycieczki do kina

(FOT. ZSP WOLA)

W OBIEKTYWIE

sierpnia w kasie Krytej Pływalni w Woli
w godzinach: poniedziałek-piątek 7.0021.00, sobota-niedziela 9.00-21.00. Liczba miejsc jest ograniczona. W momencie zapisu każdy dostanie koszulkę
i kupon startowo-konkursowy. Na
mecie rajdu każdy uczestnik otrzyma
natomiast napój i gorący posiłek. Wtedy
też przeprowadzony zostanie konkurs,
w którym tradycyjnie wygrać będzie
można atrakcyjne nagrody! Start planowany jest na godz. 9.15, rowerzyści
na stadionie Sokoła powinni się pojawić ok. godz. 11.40.
Rajd jest organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współorganizatorami są Zespół Szkół w Woli
i Sokół Wola. Szczegóły i regulamin są
dostępne na stronie basen.miedzna.pl.

24 lipca w Górze odbył się coroczny mecz piłki nożnej podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Grzawie, będący zakończeniem kolejnego roku pracy. Uczestnicy wzięli udział
w mszy św., w której pożegnano księdza dyrektora Krzysztofa Bąka, który odchodzi na emery(FOT. ŚDS GRZAWA)
turę, był grill, wspólne zabawy, pokazy OSP i nie tylko!

8pk

(FOT. PK)

28 lipca odbyło się uroczyste ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży
(FOT. OSP GÓRA)
Pożarnej w Górze 
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Kreatywne, ciekawe, słodkie – takie są „Akcje w wakacje”
Wycieczki do ciekawych miejsc, inspirujące warsztaty, spotkania, wspólne pichcenie, przygotowywanie mydeł,
a nawet lizaków – to tylko niektóre atrakcje, z jakich dzieci mogły skorzystać w lipcu w ramach serii zajęć i wyjazdów
pn. „Akcje w wakacje”, przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury FOT. GOK

