
IssN 1233-2267 MIesIęCzNIK gMINy MIedźNA | nr 8 (75), sierpieŃ 2020 | Cena: 1 zł (w tym 8% VAT)IssN 1233-2267

dofinansowanie dla dwóch 
inicjatyw sołeckich

Promują folklor 
mimo ograniczeń

jak skorzystać
z bonu turystycznego?

wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 8 wiĘCeJ na sTr. 9

nie ma waKaCJi OD inwesTyCJi!
Wakacje to czas odpoczynku, ale nie od inwestycji! W kilku miejscach 

w gminie Miedźna trwają prace budowlane

WIęCej NA sTr. 2

Z KarTĄ DO bibLiOTeKi
gminna biblioteka Publiczna wprowadziła elektroniczne 

karty biblioteczne. To duże ułatwienie dla czytelników

WIęCej NA sTr. 5

Tworzą wspaniałą, strażacką rodzinę. młodzieżowa Drużyna pożarnicza Osp góra 
uczy najmłodszych mieszkańców naszej gminy pięknych postaw oraz pomocy potrzebującym. 

w ten sposób rośnie nowe pokolenie strażaków!
WIę Cej NA sTr. 7

w straży czują się jak u siebie
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Trwa projektowanie rozbudo-
wy dróg powiatowych – ul. 
miodowej we Frydku oraz ul. 
wiejskiej w miedźnej. wykonanie 
dokumentacji finansują powiat 
pszczyński i gmina miedźna.

Głównym celem inwestycji jest przebu-
dowa drogi na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Bieruńską w Miedźnej do skrzyżo-
wania z ul. Górnośląską w Gilowicach, 
poszerzenie istniejącej jezdni do sze-
rokości 5,5 m oraz wykonanie chod-
nika. Projekt przygotowuje wyłoniona 
w przetargu firma z Wodzisławia Ślą-
skiego, a koszt to 278 tys. zł. Wykonawca 
dokumentacji ma termin do końca listo-

pada na jego opracowanie. Zakres prac 
projektowych inwestycji obejmuje m.in. 
rozbudowę jezdni na odcinku 4,3 km, 
budowę chodnika, budowę kanalizacji 
deszczowej, przebudowę zjazdów do 
posesji, przebudowę skrzyżowań, prze-
pustów pod drogą, odtworzenie rowów 
przydrożnych, oświetlenia i innej infra-
struktury. Projekt uwzględnia potrzeby 
osób ze specjalnymi potrzebami rucho-
wymi.

Według szacunków przebudowa może 
kosztować kilkanaście milionów złotych, 
dlatego niezbędne jest pozyskanie środ-
ków zewnętrznych na ten cel. Inwestycja 
będzie realizowana po zabezpieczeniu 
wymaganej kwoty. 8 powiat

przygotowują się do dużej inwestycji

Przebudowa ul. Miodowej we Frydku oraz ul. Wiejskiej w Miedźnej to duża 
i bardzo potrzeba inwestycja  (FOT. POWIAT)

robota wre przy sp nr 1 w woli. 
Do końca wakacji powstanie 
tam nowoczesne boisko sporto-
we. Trwają też inne inwestycje 
w gminie.

W miejsce przyszkolnego, asfaltowego 
boiska powstaje nowoczesne boisko wie-
lofunkcyjne o wymiarach 32 x 33,5 m. 
W tym obszarze zlokalizowane zostaną 
boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę oraz w tenisa ziemnego. Całość 
ogrodzona będzie piłkochwytami o wyso-
kości 4 m. Wykonana zostanie też infra-
struktura towarzysząca: sześciotorowa 
bieżnia do biegu na 60 m oraz bieżnia do 
skoku w dal z zeskocznią i ciągi komuni-
kacyjne (dojścia w postaci chodników).

W pierwszej połowie lipca podpisano 
umowę z wykonawcą i przekazano mu 
plac budowy. Uroczyście pierwszą łopa-
tę na placu budowy wkopali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisła-
wa Malinowskiego w Woli, osiągający 
wysokie wyniki w nauce. Byli to piłkarz 
Tobiasz Kołodziejczyk i pływak Filip 
Hurko, uczniowie kl. VIII.

Wartość prac to 567 tys. 292 zł 27 
gr. Inwestycja ma być gotowa do końca 
sierpnia. Dzięki temu po wakacjach 
w gminie dostępny będzie kolejny bez-
pieczny obiekt, na którym będzie można 
aktywnie spędzać czas.

Prace ruszyły także wewnątrz szkoły. 
Trwa malowanie ścian i sufitów koryta-
rzy parteru i trzech klatek schodowych. 

Zakres inwestycji obejmuje także remont 
pomieszczenia stołówki oraz części 
zaplecza kuchennego wraz z remontem 
rampy zewnętrznej. Te roboty także mają 
zakończyć się w sierpniu. Ich koszt to 
prawie 220 tys. zł.

Podczas lipcowej sesji Rady Gminy wójt 
tłumaczył, dlaczego prace prowadzone są 
tylko na parterze obiektu. – Gdybyśmy 
chcieli malować całą szkołę, byłby to bar-
dzo duży wydatek. Poza tym, malowanie 
w czasie wakacji też ma swoje ograniczenia 
czasowe. Żeby to zrobić, musimy prace 
podzielić na etapy. W tym roku malujemy 
parter, a jeśli finanse na to pozwolą, będzie-
my się starali malować dalsze kondygnacje 
– przyznał wójt Jan Słoninka.

Coraz bliżej ogłoszenia przetargu na 
rozbudowę szkoły we Frydku. Gmina 

podpisała też wstępne porozumienie 
z właścicielem gruntów przy szkole, któ-
rego celem będzie nabycie tych gruntów 
pod budowę tak potrzebnego parkingu 
przy szkole we Frydku. Prowadzone są 
też rozmowy, żeby nabyć działkę pod 
budowę parkingu przy przedszkolu 
w Górze. Ponadto, trwają prace projek-
towe w zakresie adaptacji części budyn-
ku szkoły w Miedźnej na przedszkole. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej wakacje wykorzystano na 
przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
instalacji hydrantowej.

Powoli ku końcowi zmierza remont 
drogi powiatowej, ul. Wiejskiej w Grza-
wie. Inwestycja prowadzona przez Powia-
towy Zarząd Dróg w Pszczynie polega na 
remoncie nawierzchni asfaltobetonowej 

na długości ponad 1 km oraz fragmentów 
chodnika i zjazdów, utwardzeniu jedno-
stronnego pobocza, a także wykonaniu 
barier energochłonnych. Jej wartość to 
650 tys. zł. Koszty zostaną pokryte przez 
powiat pszczyński oraz gminę Miedźna 
po połowie. Remont ma się zakończyć 
końcem września.

Podpisano umowę na przebudowę chod-
nika przy ul. Cisowej (Wola II). Całość 
kosztować będzie 33 tys. zł. Trwają prace 
projektowe kolejnych inwestycji: remontu 
ul. Stawowej, Kasztanowej i Kwiatowej 
w Woli, parkingu przy ul. Górniczej w Woli 
– powiększony zostanie parking w rejonie 
Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2. 
Projektowane są też ul. Krótka w Górze 
oraz boczna od ul. Długiej w Górze. Ogło-
szono również przetarg na modernizację 
„łezki” w Woli przy ul. Górniczej, pomiędzy 
blokami nr 8, 11, 12 i 13.

Gmina Miedźna stara się też o pozy-
skanie środków zewnętrznych z tzw. 
Funduszu Norweskiego. Miałyby zostać 
przeznaczone na termomodernizację 
dwóch gminnych obiektów: Liceum 
Ogólnokształcącego w Gilowicach oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli. Chodzi 
m.in. o ocieplenie ścian, wymianę drzwi 
i okien, ocieplenie stropodachów, wymia-
nę pieców czy montaż paneli fotowolta-
icznych. Założenie jest takie, żeby nie 
zmieniać wyglądu zewnętrznego SP nr 
2 w Woli. Całość kosztowałaby ok. 4 mln 
zł, można pozyskać 70% dofinansowania.
 8 paweł Komraus

WAKACje TO CzAs OdPOCzyNKU, ALe NIe Od INWesTyCjI! W KILKU MIejsCACh W gMINIe MIedźNA TrWAją PrACe bUdOWLANe

Nie ma wakacji od inwestycji!

Uczniowie wkopali pierwszą łopatę. Trwa budowa boiska przy sP nr 1 w Woli  (FOT. Ug)

Święto Wojska Polskiego zajmuje w naszej narodowej tradycji 
wyjątkowo ważne miejsce.

Mundur żołnierza zawsze budził i będzie budzić ogromny szacunek, 
zaś rozliczne czyny polskich żołnierzy są powodem do dumy wielu pokoleń.

Z okazji Święta Wojska Polskiego składamy wszystkim żołnierzom,
w tym kombatantom RP swoje uznanie nie tylko dla patriotycznej postawy,

odwagi i bohaterstwa, ale również za aktywne działania na rzecz przekazywania
młodym pokoleniom wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny.

Służba Ojczyźnie jest pięknym i niewymownie wartościowym 
świadectwem miłości do Polski, jest zaszczytem i powołaniem.

Składamy serdeczne podziękowania za rzetelną i sumienną służbę
oraz zasługi w krzewieniu patriotyzmu, za odwagę, heroizm

i gotowość do obrony wolności i niepodległości kraju.

Dziękując Państwu za służbę, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
W tym świątecznym dniu serdecznie życzymy zdrowia, sukcesów 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Miedźna
Andrzej Kempny Jan Słoninka

Miedźna, 15.08.2020 r.
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ODbiOrĄ ŚmieCi!

podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 17.08, 1.09
popiół*: 17.08
segregacja: 1.09

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 18.08, 2.09
popiół*: 18.08
segregacja: 2.09

Miedźna (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, 
Polna, Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote Łany, 
Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 5.08, 19.08, 3.09
popiół*: 19.08
segregacja: 5.08, 3.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 6.08, 20.08
popiół*: 20.08
segregacja: 6.08, 4.09

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: 10.08, 24.08
popiół*: 24.08
segregacja: 7.08

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 11.08, 25.08
popiół*: 25.08
segregacja: 10.08

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 12.08, 26.08
popiół*: 26.08
segregacja: 11.08

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 13.08, 27.08
popiół*: 26.08
segregacja: 12.08

* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
bioodpady: 13.08, 27.08
Odbiór powyższych odpadów odbywał 
się będzie od właścicieli nieruchomości, 
którzy zgłosili taką potrzebę do Urzędu 
gminy miedźna

bLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 6.08, 10.08, 
13.08, 17.08, 20.08, 24.08, 27.08, 31.08, 
3.09
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
12.08, 26.08
bio (odpady kuchenne): 6.08, 13.08, 
20.08, 27.08, 3.09
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Dzięki projektowi LgD „Ziemia 
pszczyńska” za Krytą pływal-
nią w woli pojawiły się  stacja 
naprawy rowerów oraz stoliki do 
gry w szachy, tenisa stołowego 
i piłkarzyki.

LGD „Ziemia Pszczyńska” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
realizuje projekt „Stacja Regeneracja”. 
W gminach będących członkami LGD 
montowane są obiekty małej architektu-

ry. W naszej gminie pojawiły się za base-
nem w Woli, przy siłowni plenerowej.

Wszyscy zainteresowani mogą więc 
korzystać ze stolików do gier w szachy, 
tenisa stołowego oraz w piłkarzyki. 
Dużym udogodnieniem dla rowerzy-
stów jest nowa stacja naprawy rowerów. 
Znajdują się tam uchwyty umożliwiające 
podwieszenie roweru, a także niezbędne 
narzędzia na linkach: wkrętaki, klucze, 
imbusy czy łyżki do opon oraz ręczna 
pompka rowerowa. 8 pk

stacja regeneracja w woli

Można pograć, a także naprawić rower!  (FOT. PK)

w tym roku rolnikom za ciężką 
pracę będziemy dziękowali 
w inny sposób niż do tej pory.

Pandemia koronawirusa spowodowała, 
że odwołano sporo imprez i wydarzeń 
kulturalnych – lokalnych, krajowych 
czy nawet światowych. Zupełnie inna 
oferta kulturalna oferowana jest również 
w gminie Miedźna. Z powodu sytuacji 
epidemiologicznej także dożynki zosta-
ną zorganizowane w innej formule.

Coroczne święto plonów to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w gmi-
nie. Jest uroczysta msza św., korowód 
dożynkowy, piękny ceremoniał, a także 

ciekawe występy artystyczne, prezen-
tacja dorobku rolników oraz lokalnych 
organizacji i zabawa.

Wójt o tegorocznych obchodach roz-
mawiał z radnymi, paniami z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, sołtysami. – Były różne 
pomysły, ale doszliśmy do wniosku, że 
w tym roku odstępujemy od dożynek, 
jakie były organizowane do tej pory. 
Będziemy chcieli zrobić tak, że w kościo-
łach, jeśli będą msze żniwne, to zależy 
od danego sołectwa w jakim terminie, 
żeby wtedy podziękować rolnikom za 
ich ciężką pracę – przyznał wójt Jan 
Słoninka podczas lipcowej sesji Rady 
Gminy. 8 pk

msze zamiast tradycyjnych dożynek

Do końca roku zapewnione jest 
funkcjonowanie linii nr 56.

O tym, że niepewna jest przyszłość linii 
kursującej na trasie Bieruń-Lędziny-Wola 
pisaliśmy w poprzednich numerach. 
Chciał ją zlikwidować powiat bieruńsko-
lędziński. Szybko podjęto rozmowy, by 
kursy, z których korzystają m.in. ucznio-

wie, utrzymać. Zaangażował się w nie też 
wójt Jan Słoninka. Wziął udział w spot-
kaniu zainteresowanych samorządow-
ców ze starostą bieruńsko-lędzińskim. 
Powiat bieruńsko-lędziński utrzymał 
funkcjonowanie tej linii do końca roku. 
A to oznacza, że co najmniej do grudnia 
kursy będą dostępne dla mieszkańców, 
także gminy Miedźna. 8 pk

póki co linia nr 56 zostaje

Jest szansa, że gmina będzie 
mogła remontować i utrzymywać 
ul. graniczną w gilowicach. pro-
wadzone są rozmowy na temat 
wieloletniej dzierżawy tej drogi.

Wójt Jan Słoninka spotkał się w tej 
sprawie z przedstawicielem Nadleśni-
ctwa Kobiór. – Ulica znajduje się przed 
lasem po lewej stronie, jadąc od Gilo-
wic w stronę Woli. Droga ta nie należy 
do gminy, dlatego mamy problem z jej 
utrzymaniem. Tymczasem jeździ nią 
sporo mieszkańców – podkreśla wójt.

W wyniku rozmów ustalono, że 
Nadleśnictwo Kobiór w obecnej chwili, 
w oparciu o obowiązujące przepisy, nie 
może przekazać drogi gminie. Może 
jednak udzielić samorządowi wielolet-
niej dzierżawy za symboliczną opłatę. 
Gdyby się to udało, ul. Graniczną można 
byłoby w końcu ująć w planie remontów 
i w efekcie wyremontować, a także na 
bieżąco dbać o nawierzchnię. Byłoby to 
duże ułatwienie dla mieszkańców.

Trwają prace związane z dzierżawą 
drogi.

8pk

gmina będzie mogła zadbać o ul. graniczną?

Uwaga! informacje związane z funkcjonowaniem mobilnych punk-
tów selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie miedźna, 
a także uruchomieniem stacjonarnego psZOK-u w gilowicach będą 
publikowane na stronie internetowej Urzędu gminy – miedzna.pl.
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w lipcu najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy wrócili do żłobka 
i przedszkoli.

W naszej gminie z opieki wakacyjnej 
korzysta łącznie 119 dzieci. Dyżur w lipcu 
prowadziły: Gminne Przedszkole Publicz-
ne im. Jana Brzechwy w Górze (z opieki 
korzystało 13 dzieci), Gminne Przedszkole 
Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej 
w Woli (20 dzieci), Gminne Przedszkole 
Publiczne „Bajka” we Frydku (12 dzieci) 

oraz „Kubusiowe Maluchy” w Woli (16 
dzieci, w sierpniu zespół jest zamknięty).

Dyżury sierpniowe odbywają się w Gmin-
nym Przedszkolu Publicznym nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima 
w Woli oraz w Gminnym Przedszkolu 
Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze. 
W pierwszej placówce na dyżur uczęszcza 
27 dzieci, a w drugiej – 31 dzieci.

W przedszkolach zachowane są 
wszystkie wytyczne i środki dotyczące 
bezpieczeństwa. Gmina zakupiła wszyst-

kie potrzebne i konieczne środki. Przed 
ponownym otwarciem do placówek 
dostarczono maseczki ochronne, ręka-
wiczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy 
ochronne, kombinezony, termometry.

Ponowne wznowienie działalności 
placówek w naszej gminie nie oznacza 
obowiązku korzystania z zajęć przez 
wszystkie dzieci. W każdym przypadku 
decyzję o tym, czy dziecko uczęszcza 
do żłobka lub przedszkola, podejmują 
rodzice. 8 Ug

Wakacyjne dyżury w przedszkolach

DOFinansOwanie  
na OŚwieTLenie

Projekt pn. „Modernizacja systemu 
oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie 
Miedźna” złożony przez gminę Miedźna 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 znajduje się na liście pro-
jektów wybranych do dofinansowania.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 
mln 763 tys. 616 zł 57 gr, w tym war-
tość dofinansowania 850 tys. zł. Projekt 
dotyczy modernizacji 507 opraw oświet-
leniowych sodowych lub rtęciowych na 
oprawy LED w Woli. Instrument teryto-
rialny: ZIT Subregionu Centralnego, Oś 
priorytetowa: Efektywność energetycz-
na, odnawialne źródła energii i gospo-
darka niskoemisyjna, Działanie: 4.5. 
Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 
4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie – ZIT. 8 Ug

ZwrOT pODaTKU aKCyZOwegO
Producenci rolni mogą składać do wójta 
właściwego ze względu na miejsce poło-
żenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu, wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego. Limity obowią-
zujące w 2020 roku stanowić będą sumę 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwro-
tu podatku za 1 litr oleju napędowego tj. 
1,00 zł, liczby oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu produ-
centa rolnego, a także kwoty stanowią-
cej iloczyn stawki zwrotu podatku za 
1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz 
średniej rocznej liczby dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła będących 
w posiadaniu producenta rolnego w roku 
poprzedzającym rok, w którym został 
złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski wraz z załącznikami można 
składać do 31 sierpnia 2020 r. Przypomi-
namy, że od 1 stycznia 2019 roku obo-
wiązuje nowy wzór wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego. Szczegóły i wnio-
sek są dostępne na miedzna.pl. 8 Ug, pk

inwesTyCJa w prZysZŁOŚć
Gmina Miedźna pozyskała środki finan-
sowe na realizację projektu unijnego pn. 
„Inwestycja w przyszłość” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie 
społeczne działanie 9.1. Aktywna integra-
cja poddziałanie 9.1.6 Programy aktyw-
nej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – projekty 
OPS i PCPR. Realizatorem projektu jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z siedzibą w Woli. Projekt 
jest realizowany w okresie od 2 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość pro-
jektu wynosi 188 tys. 806 zł 50 gr, z czego 
wartość dofinansowania unijnego to 179 
tys. 366 zł 17 gr, a wkład własny Gminy 
Miedźna to 9 tys. 440 zł 33 gr. Biuro Pro-
jektu mieści się w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1, gdzie 
jest możliwe uzyskanie szczegółowych 
informacji na temat możliwości przystą-
pienia do projektu (tel. 32 211 82 51, 32 
449 13 36). 8 gOps

Ze względu na wzrost liczby zachorowań na SARS-CoV-2 
w naszej gminie prosimy o dalsze bezwzględne stosowanie 
zasad, o których mówią służby epidemiologiczne i lekarze. 
Pomimo pięknej pogody pamiętajmy o dystansie społecznym, 
maseczkach i dezynfekcji rąk! Pamiętajmy, że choć koronawi-
rus jest niewidoczny dla oczu, jednak nadal jest wokół nas!

Jeśli mieliście Państwo kontakt z osobą będącą potencjalnie 
zagrożoną zarażeniem koronawirusem lub w kwarantannie, 
koniecznie przyznajcie się do tego, nie idźcie do pracy, weźcie 
urlop. W ten sposób być może uchronicie siebie, najbliższych 
i innych od ewentualnego zarażenia, w tym: koleżanek i kole-
gów z pracy, sprzedawców w sklepach, lekarzy, pielęgniarek 
i wielu innych przypadkowych osób.

Ponownie zapewniamy Państwa, że wszystkie nasze gminne 
instytucje, które na co dzień opiekują się osobami starszymi, 
samotnymi i wymagającymi szczególnej pomocy ze względu 
na stan zdrowia, będą nadal robić wszystko, by zapewnić im 
opiekę na najwyższym poziomie.

Ponawiamy również prośbę, abyście Państwo w sposób 
szczególny zwracali uwagę na osoby w swoim otoczeniu 
potrzebujące wsparcia i pomocy! Niezwłocznie powiadomcie 
nas o tym! Taka pomoc i komunikacja jest nieoceniona.

Życzymy zdrowia. Uważajcie Państwo na siebie.
UG

KOrOnawirUs – waŻne KOnTaKTy

sanepid w Tychach: 512 370 717, 517 497 829
szpital megrez w Tychach: 887 277 811

infolinia nFZ: 800 190 590

aktualne informacje i komunikaty: 
www.gov.pl/koronawirus

raporty o aktualnej sytuacji epidemiologicznej 
w gminie miedźna: www.miedzna.pl

apeL DO miesZKaŃCÓw

17 lipca wójt Jan słoninka podpi-
sał umowę w ramach marszał-
kowskiego Konkursu „inicjatywa 
sołecka” 2020 dla powiatów 
subregionu centralnego. w gmi-
nie powstaną miasteczko ruchu 
drogowego oraz teren wypo-
czynkowy.

„Inicjatywa sołecka” to konkurs, w któ-
rym dofinansowanie otrzymują inwe-
stycje zgłaszane często przez samych 
mieszkańców. W tym roku w subregio-
nie centralnym wybrano 42 projekty 
do dofinansowania z 24 gmin. Kwota 
dofinansowania dla subregionu wynosi 
920 tys. 836 zł 21 gr.

Wśród beneficjentów jest także gmina 
Miedźna, gdzie dzięki pozyskanym środ-
kom realizowane będą dwie inwestycje. 
W sołectwie Wola II powstanie miastecz-
ko ruchu drogowego. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania to 35 tys. zł, a wyso-
kość pomocy finansowej ze środków 
budżetu Województwa Ślaskiego to 17 
tys. 500 zł. W ramach konkursu gmina 
otrzymała też dotację w wysokości 50% 
na realizację zadania pn. „Utworzenie 
terenu wypoczynkowego dla mieszkań-

ców sołectwa Grzawa”. Szacunkowy 
koszt to 25 tys. zł.

17 lipca wójt Jan Słoninka wziął 
udział w uroczystości podpisania umów 
w ramach Marszałkowskiego Konkursu 
„Inicjatywa sołecka” 2020 dla powiatów 
subregionu. Odbyła się w Górnośląskim 
Parku Etnograficznym w Chorzowie. 
Dokumenty przedstawicielom gmin wrę-

czyli: Beata Białowąs, członek zarządu 
województwa oraz Bartłomiej Kowalski, 
radny Sejmiku Województwa Śląskiego. 
– Dzięki temu wsparciu w gminach uda 
się zrealizować ważne dla nich zadania. 
Chcemy być bliżej ich spraw, zawsze 
służyć pomocą – przekonuje Beata Biało-
wąs, członek zarządu województwa.

8pk

dzIęKI UzysKANyM ŚrOdKOM W sOłeCTWACh WOLA II I grzAWA zOsTANą zreALIzOWANe 
dWIe CIeKAWe INWesTyCje

dofinansowanie dla dwóch 
inicjatyw sołeckich

Wójt odbiera umowę na dwa zadania w gminie w ramach konkursu  (FOT. Ug)



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZnĄ pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCH OrganiZaCyJnyCH 

naLeŻy sTOsOwać siĘ DO 
OKreŚLOnyCH ZasaD beZpieCZeŃsTwa 

Urząd gminy miedźna
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek – czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

sekretariat – tel. 32 211 61 96, 32 211 61 60
urzad@miedzna.pl, www.miedzna.pl

eUrząd – załatw urzędowe sprawy  
przez internet, 24 godziny na dobę

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

gminny Ośrodek Kultury
ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

tel. 32 211 83 91, www.gok.miedzna.pl
Centrum Kultury w Woli

ul. Pszczyńska 82, 43-225 Wola
tel. 32 211 95 88

gminna biblioteka publiczna
ul. Księża 19, 43-227 grzawa 

tel. 32 449 12 90, 
www.biblioteka.miedzna.pl

Filia w górze, ul. Nad Wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

Filia w Woli, ul. Pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w Woli, ul. Przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

tel. 32 211 82 51, www.gops.miedzna.pl

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

ul. Lompy 19, 43-227 gilowice
tel. 32 448 94 43, www.gzgk.miedzna.pl

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
tel. 697 070 624 lub 603 362 397

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola

tel. 32 448 89 31, www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i wychowania
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola,

tel. 32 211 61 77, www.zoiw.miedzna.pl

numer alarmowy – 112
policja – 997 lub 32 449 32 00

straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
pogotowie ratunkowe – 999

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

Całodobowy numer telefonu 
wojewódzkiego inspektoratu Ochrony 
Środowiska, na który można zgłaszać 
interwencje związane z naruszeniem 

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

WAŻNe KONTAKTy
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Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz 
szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została 
zrealizowana? Dołącz do rejestru Danych Kontak-
towych!

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz 
pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich 
aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje 
dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt 
z Tobą, by powiadomić Cię o dokumentach gotowych do 
odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków, potrzebie uzu-

pełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, 
prowadzonych w urzędach.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji mar-
ketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania 
o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane 
w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja 
publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. Dane 
kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz 
zmienić albo usunąć. Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez 
internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. 
Wniosek można też złożyć w urzędzie. 8 gov.pl

rDK: szybciej i łatwiej!

w gminie miedźna powstanie kolejna wyjątkowa 
Zielona pracownia. Tym razem w szkole podstawo-
wej nr 1 im. bronisława malinowskiego w Zespole 
szkół w woli.

Szkoła przystąpiła do konkursu „Zielona pracownia 2020” 
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs składał 
się z dwóch etapów. W I etapie konkursu szkoła znalazła się 
wśród 43 placówek wyróżnionych nagrodą w wysokości 7,5 
tys. zł za pomysł na zagospodarowanie pracowni. W II etapie 
szkoła zdobyła 30 tys. zł na całkowitą realizację zadania.  

W planowanej pracowni „Zielony Zakątek Śląska” odbywać 
się będą lekcje przyrody, biologii, geografii, a także zajęcia pro-
jektowe, konkursy, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne oraz akcje 
o tematyce ekologicznej. Pomysł na wystrój pracowni był kon-
sultowany z uczniami szkoły. Uczniowie zaproponowali projekt 
muralu przedstawiającego zanieczyszczone województwo śląskie 
w kolorach od zieleni poprzez różne odcienie  czerwieni. Ma to na 
celu uświadomić wpływ działalności człowieka na zanieczysz-
czenie  środowiska, doprowadzające do jego degradacji.

Zaprojektowano także obszar zielony – miejsce, gdzie powsta-
nie zielnik z roślinami użytkowymi. Stojaki z donicami prze-
znaczone na zioła i rośliny użytkowe zostaną wykonane przez 
uczniów klas starszych. Ponadto zostaną przygotowane mini 
szklarnie z roślinami. W pracowni na wyposażeniu będą się 
znajdować monitor interaktywny, laptop, dzięki którym będzie 
można pokazać prezentacje, filmy i animacje z różnymi doświad-
czeniami, zjawiskami geograficzno-przyrodniczymi, a także 

przemieszczać się wirtualnie w odległe i niedostępne dla uczniów 
miejsca. Ponadto do wykorzystania będzie laboratorium cyfrowe 
Einsteina, które umożliwia badanie zjawisk przyrodniczych, np. 
temperaturę, wilgotność, PH gleby, natężenie światła, ciśnienie 
barometryczne itp. oraz przeprowadzenie eksperymentów 
i doświadczeń zarówno w szkole, jak i na zewnątrz.

W sali będą umieszczone także pomoce dydaktyczne: zestaw 
energetyki odnawialnej, model edukacyjny lodowca, globusy 
indukcyjne, mikroskopy do wykorzystania na zajęciach. Zapla-
nowana jest także biblioteczka z wolnym dostępem do półek. 
Zostanie również umieszczony oczyszczacz powietrza, by 
zwrócić uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy.

Tak wyposażona pracownia będzie stanowić centrum 
edukacji przyrodniczej oraz umożliwi przeprowadzenie lekcji 
pokazowych, warsztatów, prelekcji, akcji, wystaw, konkursów 
przyrodniczych i ekologicznych. 8 Zs wola

Karta daje możliwość m.in. zdalnego rezerwowania 
książek czy przedłużenia wypożyczenia.

Decyzja o wprowadzeniu karty bibliotecznej wiąże się mię-
dzy innymi ze zmianą systemu bibliotecznego. Do połowy 
stycznia biblioteka korzystała z Libry 2000, obecnie używany 
jest system biblioteczny MAK+. Zmiana związana jest też 
z ochroną danych osobowych i ich anonimizacją. Posługi-
wanie się kartą biblioteczną ułatwia identyfikację czytelnika 
i wypożyczanie oraz zwrot książek.

– Aby otrzymać kartę biblioteczną wystarczy się zapisać 
do biblioteki i wyrazić chęć korzystania z karty. Pierwsza 
karta wydawana jest nieodpłatnie, kolejne w cenie 5 zł 
– tłumaczy Renata Szweda, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej. – Jeżeli przy zapisie do biblioteki nie zdecydo-
waliśmy się na pobranie karty bibliotecznej, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby przy kolejnej wizycie poprosić biblio-
tekarza o jej wydanie. Jedna karta biblioteczna pozwala na 
korzystanie ze zbiorów biblioteki centralnej i filii w Woli, bez 
względu na to, która z bibliotek ją wydała. Karta bibliotecz-
na, poza możliwością wypożyczania i zwrotów, pozwala na 
zdalne rezerwowanie książek, prolongatę wypożyczonych 
zbiorów – przyznaje.

Karta docelowo będzie obowiązywała we wszystkich biblio-
tekach GBP, ale na razie używana jest w bibliotece centralnej 
w Grzawie oraz w filiach w Woli. Filia biblioteczna w Górze jest 
w trakcie wprowadzania zbiorów do katalogu elektronicznego. 
Gdy baza będzie kompletna, to wtedy i w Górze będzie elektronicz-
ne udostępnianie zbiorów i karty biblioteczne dla czytelników.

Do połowy lipca wydano 1451 kart bibliotecznych. Posiada 
je zdecydowana większość zarejestrowanych czytelników 
(w bibliotece głównej i filiach jest ich łącznie 1738).

8paweł Komraus

gMINNA bIbLIOTeKA PUbLICzNA WPrOWAdzIłA eLeKTrONICzNe KArTy bIbLIOTeCzNe

z kartą do biblioteki

Karta biblioteczna jest wydawana bezpłatnie  (FOT. PK)

zasłużyli na zieloną Pracownię

Projekt niezwykłej pracowni, która już wkrótce powstanie 
w zespole szkół w Woli  (WIz. zs WOLA)
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grZawa

FryDeK

gÓra

W znajdującej się w budynku OSP 
i przedszkola salce okolicznościowej 
w Gilowicach w ostatnim czasie zamon-
towana została klimatyzacja. Prace zle-
cone przez Urząd Gminy kosztowały ok. 

6 tys. zł. W salce organizowane są uro-
czystości rodzinne czy spotkania organi-
zacji społecznych. Klimatyzacja poprawi 
komfort korzystania z obiektu.

8pk

salka z klimatyzacją

wOLa

mieDŹna

przedszkola naszej gminy biorą udział 
w naborze do ii edycji kampanii edukacyj-
no-informacyjnej „mogę Zatrzymać smog 
– przedszkolaku złap oddech”.

Nasze placówki znalazły się na wstępnej liście 
zakwalifikowanych do udziału w kampanii. Przed-

szkola wstępnie zakwalifikowane to: Gminne Przed-
szkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, 
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy 
w Górze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
– Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli, 
Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – Gmin-
ne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej 
w Miedźnej.

W ramach kampanii gmina może pozyskać po dwa 
oczyszczacze powietrza dla każdej placówki (w sumie 
10 sztuk).

8Ug

starają się o oczyszczacze dla przedszkoli

giLOwiCe

W wakacje w szkole w Miedźnej nie 
ma uczniów, ale są budowlańcy. Trwa 
bowiem realizacja zleconego przez 
Urząd Gminy zadania pn. „Moderniza-
cja instalacji hydrantowej wewnętrznej 

w budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Miedźnej przy ul. Szkolnej 
24”. Przebudowa istniejącej instalacji 
hydrantowej powinna zakończyć się do 
24 sierpnia. 8 pk

roboty w szkole

8 sierpnia grający w A klasie LKS Frydek 
rozpocznie zmagania o ligowe punkty 
w sezonie 2020/2021. W inauguracyjnym 
meczu piłkarze z Frydku zagrają ze 
Stalą w Chełmie Śląskim. W sierpniu 

zmierzą się jeszcze z LKS-em Studzion-
ka, Siódemką Tychy i Unią Bieruń Stary. 
Harmonogram tegorocznych spotkań 
publikujemy na s. 10.

8pk

LKs rozpoczyna rozgrywki

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej 
z/s w Grzawie została Ambasadorem Kon-
kursu z okazji 75. urodzin Pippi. Dlatego 
GBP zaprasza do udziału w urodzinowej 
zabawie „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi”. 
Jej celem jest promocja czytelnictwa wśród 
dzieci, prezentowanie pozytywnych postaw 
społecznych, które reprezentuje Pippi: 
kreatywność, pewność siebie, prawo do 
własnego zdania, otwartość na świat.

Do udziału w konkursie organizato-
rzy zapraszają rodziny – duet uczest-
ników tworzą dziecko i dorosły czło-
nek rodziny, którym może być rodzic, 
pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, 
wujek, ciocia. Czas nadsyłania zgłoszeń 
i prac konkursowych do Ambasadorów 
Konkursu upływa ostatniego dnia lata, 
czyli 21 września. Prace konkursowe 
są realizowane w dwóch kategoriach: 
plastycznej (dzieci do 12 lat) i literackiej 
(dzieci do 16 lat).

Tematem pracy plastycznej (techni-
ka dowolna) jest „Pippi w malarstwie 
polskim i światowym”, czyli plastyczny 
wizerunek Pippi inspirowany twór-
czością dowolnego malarza żyjącego 
i tworzącego w I połowie XX wieku lub 
dawniej (m.in. Wyspiański, Matejko, 
Malczewski, Michał Anioł, Leonardo 
Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh 
i inni).

W kategorii praca literacka – „Lime-
ryk o Pippi” zadaniem jest napisanie 
krótkiego i wesołego wiersza, inspiro-
wanego postacią i przygodami Pippi, 
napisanego zgodnie z zasadami jego 
budowy: 5 wersów o ustalonej licz-
bie sylab akcentowanych, o układzie 
rymów. Na końcu pierwszego wersu 
zwykle występuje nazwa własna, naj-
częściej geograficzna. Szczegóły można 
znaleźć w bibliotece!

8gbp

na 75. urodziny pippi

Od porażki 1:9, i to na własnym stadio-
nie, rozpoczął sezon piłkarski 2020/2021 
w klasie okręgowej Sokół Wola. Mecz 
odbył się 25 lipca. Honorowego gola dla 
gospodarzy strzelił w ostatnich minu-

tach spotkania Tomasz Śmieja. Pozostaje 
mieć nadzieję, że był to tylko wypadek 
przy pracy, i będzie tylko lepiej. Z kim 
będzie grał Sokół w najbliższym czasie? 
Piszemy o tym na s. 10. 8 pk

nienajlepszy start

Praca końcowa IV edycji programu „Być 
jak Ignacy” koła naukowego „Nauka na 
wesoło” Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli została nominowana do 
nagrody wojewódzkiej o tytuł Naukowej 
Szkoły Ignacego. W minionym roku 
szkolnym uczniowie poznawali sylwetki 
polskich naukowców, śledzili ich losy, 
jak również historię ich odkryć i doko-
nań. Zapoznali się z wynalazkami, które 
zrewolucjonizowały naukę, jak również 
z takimi, które były inspiracją do dal-
szych prac i badań.

Konkurs składał się z czterech blo-
ków tematycznych. Młodzi naukow-
cy poznali wspaniałych naukowców: 
Stanisławę Adamowiczową, Jana Czo-
chralskiego, Mieczysława Bekkera oraz 
Józefa Hofmanna. Po zakończeniu 
realizacji każdego z bloków uczniowie 
pod opieką pani Mirosławy Kopijasz 
przesyłali raporty, dzięki którym w dru-
gim etapie udało sie zespołowi zdobyć 
IV miejsce w głosowaniu o nagrodę 
publiczności.

8Zsp wola

młodzi naukowcy docenieni

Członkowie koła naukowego  (FOT. zsP WOLA)

9 sierpnia walkę o ligowe punkty w B 
klasie rozpocznie AKS Nadwiślan Góra. 
Klub zmierzy się wtedy na wyjeździe 
z Tysovią w Tychach. Potem Nadwiślan 

zagra jeszcze z Niepokornymi Orzesze, 
GKS II Pniówek 74 czy Fortuną Wyry. 
Rozkład spotkań w tej części sezonu 
można znaleźć na s. 10. 8 pk

aKs rusza na boiska

Przy starym cmentarzu parafialnym 
w Górze ustawiona została tablica 
poświęcona poległym 2 września 1939 
r. w Górze żołnierzom.

Grupa uczniów, obecnie absolwen-
tów klasy VIIb Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze zrealizowała 
projekt, który doprowadził do przywró-
cenia pamięci o żołnierzach września 
1939 r. Młodzież działając metodą 
projektu przekonała się, że ma realny 
wpływ na rzeczywistość wokół siebie. 
Uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie 
we wrześniu. Zostanie połączone z grą 
terenową przygotowaną przez młodych 
społeczników. Szkoła szczególne podzię-
kowania kieruje do księdza proboszcza 
Romualda Adamskiego za współpracę 
i zgodę na ustawienie tablicy przy koś-
ciele św. Barbary.

8sp góra

Uczcili pamięć żołnierzy

Tablica już stoi, we wrześniu odbę-
dzie się jej uroczyste odsłonięcie

 (FOT. sP gÓrA)



7gminne sprawy – sierpień 2020AKTUALNOŚCI

1 lipca urodziny obchodził ks. 
Leon Kraiński, były proboszcz 
parafii we Frydku i gilowicach. 
Ze swoim duszpasterzem święto-
wali parafianie z gminy miedźna, 
w tym chór parafialny.

Ks. Leon Kraiński był proboszczem 
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Wszechświata we Frydku 
i Gilowicach od połowy 2009 r. Szybko 
zaskarbił sobie ogromną życzliwość 
i sympatię parafian. W czasie, kiedy 
kierował parafią udało się bardzo dużo 
zrobić: powstał nowy parking, ocieplo-
no kościół i probostwo, pomalowano 
świątynię w środku, powstała kaplica 
przedpogrzebowa, rozpoczęto prace 
zmierzające do poszerzenia cmentarza. 
Parafia cały czas rozwijała się.

Niespodziewanie na początku roku 
decyzją metropolity katowickiego ks. 
Leon został przeniesiony do parafii Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Brzezi-
nach Śląskich (Piekary Śląskie). Para-
fianie z wielkim żalem żegnali swojego 
duszpasterza. Sam proboszcz w niezwy-
kle ciepłych słowach wypowiadał się 

o swojej posłudze w gminie Miedźna. 
„Będę bardzo dobrze wspominał parafię 
pod każdym względem. Wierni są nie-
zwykle życzliwi, są bardzo przywiązani 
do kościoła. Parafię zapamiętam jako 

ludzi zatroskanych o wspólnotę lokalną” 
– mówił w wywiadzie dla „Gminnych 
Spraw” przed wyjazdem do Piekar.

Parafianie cały czas pamiętają 
o swoim proboszczu. Dlatego 1 lipca 
grupa mieszkańców Frydku, a także 
członkowie chóru parafialnego pojechali 
do Brzezin Śląskich, by świętować z ks. 
Leonem jego urodziny. Wzięli udział 
w uroczystej mszy św., po której był 
czas na wspólne rozmowy.

Parafianie podczas pożegnania z ks. 
Kraińskim w styczniu obiecywali, że nie 
zapomną o nim i będą go odwiedzali. 
Jak widać, słowa dotrzymują. A wszyst-
ko wskazuje na to, że o zasługach księ-
dza dla gminy Miedźna już wkrótce 
ponownie usłyszymy. Wójt Jan Słoninka 
wystąpił bowiem do Rady Gminy z wnio-
skiem o przyznanie byłemu proboszczo-
wi tytułu Honorowy Obywatel Gminy 
Miedźna. Niedługo więcej szczegółów!
 8 pk

Parafianie pamiętają o proboszczu

Ks. Leon z chórem parafialnym  (FOT. KLAUdIA KLOzA)

rośnie nowe pokolenie straża-
ków! Dzięki takim inicjatywom 
jak mDp Osp góra, dzieci już od 
najmłodszych lat uczą się, jak 
ważna jest pomoc potrzebują-
cym.

Na początek zbiórka, potem powitanie 
i poznanie nowego członka. Jeszcze 
tylko podział na grupy i już można 
działać! Zbiórka Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w sobotę, 25 lipca kolejny 
raz pokazała ogromne zaangażowanie 
młodych członków i ich chęć do tego, 
żeby dowiedzieć się, na czym polega 
praca strażaka.

Drużyna uformowała się w połowie 
ubiegłego roku. Już po roku istnienia 
bardzo prężnie działa! – Rok, który jest 
już za nami bardzo szybko minął, sta-
wiając nam na drodze różne zadania, 
łatwiejsze i trudniejsze do wykonania, 
którym podołaliśmy. Ciężką pracą zdo-
byliśmy wiele miłych słów oraz poparcie. 
Było wiele śmiechu, zdarzały się też gor-
sze chwile, ale tak to bywa w rodzinie, 

bo w końcu naszym mottem jest „druży-
na to rodzina” – mówi Agnieszka Cofała, 
opiekunka MDP. A rodzina jest coraz 
większa, bo obecnie liczy 40 członków, 
nie tylko z Góry, ale także z pozosta-
łych miejscowości w gminie. W tym jest 
sześcioro opiekunów, to także: Michał 
Noga, Aleksandra Fołta, Maria Malcher, 
Wioletta Faruga i Mateusz Faruga.

Drużyny dzielone są według wieku. 
– Dla maluchów mamy puzzle, kolo-
rowanki, gry, oczywiście w tematyce 
strażackiej. Są też zajęcia ruchowe, 
a także pierwsza pomoc. Kolejne druży-
ny ćwiczą przygotowanie do zawodów, 
zapoznają się ze sprzętem – przyznaje 
opiekunka.

Drużyna regularnie spotyka się na 
zajęciach przy remizie w Górze, ale jest 
też wiele innych inicjatyw. Młodzi ochot-
nicy wyjeżdżają na manewry w mundu-
rach, prowadzą symulowaną akcję. Orga-
nizowane są zajęcia ruchowe, młodzi 
ćwiczą musztrę i zachowanie w poczcie 
sztandarowym. Udało się zorganizować 
wyjazd na basen w Woli. Tam ćwiczo-

no, jak wyciągać osobę poszkodowaną 
z wody. Była wycieczka do Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie. W sierpniu 
odbędzie się wyjazd do Opola, gdzie 
znajdują się miasteczko strażackie oraz 
zoo. Dużą atrakcją było nocowanie pod 
remizą czy w remizie. W tym czasie 
członkowie obserwowali wyjazd OSP 
do prawdziwej akcji! MDP udziela się 
też podczas imprez gminnych, niedawno 
współorganizowała akcję charytatywną 
zbiórki nakrętek dla wsparcia leczenia 
Oliwki z Góry i Tosi z Gilowic.

A. Cofała mówi, że to niezwykle 
budujące, że maluchy tak chętnie anga-
żują się w strażackie życie, i też uczą 
się wielu ważnych rzeczy. – Ostatnio 
mama jednego z młodszych członków 
drużyny mówiła, że rodzina była świad-
kiem wypadku. Chłopak od razu powie-
dział, że najważniejsze to zatrzymać się 
i zadzwonić na 112. To cieszy, że nasi 
członkowie od najmłodszych lat wiedzą, 
jak pomóc potrzebującym – podkreśla. 
Jest też nadzieja, że obecni strażacy-
juniorzy, w przyszłości wstąpią w sze-

regi dorosłych OSP i będą dbali o nasze 
bezpieczeństwo, nieśli pomoc.

Choć w spotkaniach drużyny jest 
dużo zabawy, młodzi strażacy poważnie 
podchodzą do tego zawodu. – W druży-
nie starszej padały pytania o odczucia, 
gdy stykamy się ze śmiercią, jak mają 
się na to nastawić. Maluchy często 
pytają, czy boimy się ognia – zauważa 
opiekunka.

Drużyna jest otwarta na nowych 
członków, każdy może przyłączyć się 
do strażackiej rodziny. Wystarczy chęć 
działania, służenia innemu. – Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych. Mło-
dzież przychodzi, bo – jak mówi – czuje 
się w straży dobrze, a wręcz jak u siebie. 
Nikt ich nie krytykuje, każdy może być 
sobą. Uczymy naszych członków postaw 
strażackich oraz tego, żeby służyć dru-
giemu człowiekowi. Strażak przecież 
nie jest tylko od tego, żeby przyjechać 
i zgasić pożar, ale żeby w razie potrzeby 
wyciągnąć rękę do drugiego człowieka 
– podkreśla Agnieszka Cofała.
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MłOdzIeŻOWA drUŻyNA POŻArNICzA OsP gÓrA rOŚNIe W sIłę

To już prawdziwa strażacka rodzina!

spotkania to zabawa, ale też nauka, np. zasad pierwszej pomocy  (FOT. PK)  drużyna liczy obecnie 40 członków  (FOT. PK)
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O tym pisała gminna gazeta...  
w sierpniu

Kontynuujemy cykl, w którym 
przypominamy fragmenty 
najważniejszych, najciekawszych 
artykułów z archiwalnych wydań 
gazety gminnej. przeglądamy 
numery sierpniowe z lat 90.

1992
bliżej komputeryzacji

„Wydzia ł Spraw Oby watelsk ich 
otrzymał nareszcie komputerową 
bazę danych o mieszkańcach naszej 
gminy z Centrum Informatyki Pesel 
z Warszawy. Przekłamania szacuje 
się wstępnie na około 30%” (Gazeta 
Gminna, nr 3/1992)

1993
Dom socjalny w grzawie  

z nową salą widowiskową
„Rozbudowę Domu Socjalnego w Grza-
wie rozpoczęto w lipcu ubiegłego roku 
[…] Po okresie jednego roku nowa sala 
widowiskowa z zapleczem kuchennym 
i toaletami są już gotowe i cieszą oko 
nowym wyglądem” (Gminne Sprawy, 
nr 8/1993)

1993
1500 telefonów dla gminy

„Gmina Miedźna telefonizowana jest 
w ramach budowy nowej centrali telefo-
nicznej w Pszczynie. Dla gminy Miedźna 
przewidziane są 3 centralki lokalne: 
w Miedźnej, w Górze i w Woli, każda 
z nich ma po 500 numerów” – z wywiadu 
z Andrzejem Wichrem z Telekomunikacji 
Polskiej (Gminne Sprawy, nr 8/1993)

1995
Huczne 10-lecie „Czeczotta”

„Sobota, 22 lipca 1995 roku była dniem 
wielkiego górniczego święta. Tak licznej 
rzeszy pracowników kopalni, mieszkań-
ców gminy i okolic, stadion Ludowego 
Klubu Sportowego ‘Sokół’ w Woli jeszcze 
nie widział […] Tak dużej, brawurowo 
zorganizowanej imprezy nie pamiętają 
najstarsi mieszkańcy gminy” (Gminne 
Sprawy, nr 8/1995)

1995
górzanin za kołem polarnym

„Dwudziestoletni Ryszard Ulczok z Góry 
znany naszym czytelnikom z ubiegło-

rocznej eskapady rowerowej przez 
kraje alpejskie – tym razem wybrał się 
na północ. Po drogach i bezdrożach 
wschodnich Niemiec, Szwecji i Norwegii 
przejechał na rowerze łącznie przeszło 
5000 kilometrów w ciągu trzydziestu 
paru dni” (Gminne Sprawy, nr 8/1995)

1996
we Frydku budują cmentarz

„Parafia jest już w posiadaniu zezwo-
lenia i dokumentacji budowy cmenta-
rza we Frydku, którą przekazał Urząd 
Gminy. W lipcu więc prace przy budowie 
cmentarza nabrały rozmachu” (Gminne 
Sprawy, nr 8/1996)

1997
wielka woda także 

w naszej gminie
„Gdyby nie energiczna, prowadzona 
z wielkim poświęceniem walka z żywio-
łem straty byłyby znacznie większe. 
Strażacy z OSP i mieszkańcy umac-
niali wały folią i workami, łatali wyrwy 
i wzmacniali przepusty” (Gminne Spra-
wy, nr 8/1997)

ŚLĄSKO GODKA

pysZnie i pO ŚLĄsKU!
Czy mieszkając na Śląsku dobrze 
potrafisz nazwać to, co jesz? Oto 
nasza mini ściąga!
ajlauf – zupa z lanymi kluskami
bombony – cukierki
fet – tłuszcz, słonina, smalec
karminadel – kotlet mielony
kartoflonka – zupa ziemniaczana
krepel – pączek
krupy – kasza
kyjza – ser
lyjberwuszt – pasztetowa
łoberiba – kalafior
maszkiety – smakołyki
nudelzupa – rosół z makaronem
prawok – grzyb prawdziwek
szałot – sałatka warzywna
sznita – kromka chleba
szpajza – tradycyjny deser
tomata – pomidor
wodzionka – zupa na chlebie
wuszt – kiełbasa
chcesz się pochwalić przepisem na 
typowo śląską potrawę? 
napisz: gminnesprawy@gazeta.pl
najciekawsze przepisy opublikujemy 
w gazecie!

Tym razem festiwal, ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, 
odbył się w sieci. Taka forma ma 
swoje plusy – konkursowe występy 
można obejrzeć w każdej chwili!

Przywiązanie do folkloru i śląskiej kultu-
ry w gminie Miedźna jest tak duże, że na 
próbę nie wystawiła go nawet koniecz-
ność izolacji, spowodowana pandemią 
koronawirusa. Niemal wszystkie więk-
sze imprezy zostały odwołane. Mimo 
tego, XXVI Festiwal Folklorystyczny, 
jedna ze sztandarowych imprez w gmi-
nie Miedźna, odbył się! Może trochę 
inaczej, bo w sieci, ale był!

W maju i czerwcu na profilu Gminnego 
Ośrodka Kultury na Facebooku publikowa-
ne były konkursowe występy, przygotowa-
ne przez zespoły folklorystyczne z gminy 
Miedźna i innych miejscowości. Były one 
oceniane przez jury w składzie: Agniesz-
ka Szymula (etnolog, dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Bieruniu, autorka wykładów, 

artykułów i publikacji dotyczących śląskiej 
kultury ludowej oraz scenariuszy wystaw 
etnograficznych), dr Grzegorz Odoj 
(etnolog i antropolog kulturowy, peda-
gog, wykładowca w Instytucie Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Śląskiego oraz w Katedrze Dziennikarstwa 
Ignatianum), Tomasz Wrona (pasjonat 
lokalnego stroju ludowego i etnografii, 
historyk, działacz społeczny).

Jurorzy ocenili wszystkie 10 kon-
kursowych wykonań, przygotowanych 
przez: Zespół Śpiewaczy „Wiślanie”, 
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, Zespół 
Śpiewaczy „Swojanie”, Zespół „Nowo-
bierunianki”, Zespół Śpiewaczy „Górza-
nie”, Zespół „Dolanie” z Łąki, Zespół 
Regionalny „Pioskowianie”, Zespół 
„Lędzinianie”, Zespół „Studzieńczanie” 
oraz Zespół „Ćwikliczanie”. Szczególną 
uwagę zwrócili na strój, język, śpiew, 
wierność tradycji ludowej oraz ogólny 
wyraz prezentacji. Jury zdecydowało, 
że laureatami tegorocznej edycji Festi-

walu zostały: Zespół „Ćwikliczanie” oraz 
Zespół Śpiewaczy „Wiślanie”.

„Tegoroczna edycja Festiwalu Folklory-
stycznego była wyjątkowa, bo wirtualna. 
Ze względu na zakazy związane z pande-
mią koronawirusa musieliśmy przenieść go 
do sieci. Wiązało się to z pewnym smut-
kiem, bo Festiwal Folklorystyczny to spot-
kanie z zespołami, muzyka, śpiew, radość, 
rozmowy przy miedźniańskim kołoczu” 
– piszą w podsumowaniu organizatorzy, 
Gminny Ośrodek Kultury. „Ale można 
dostrzec też zalety tej sytuacji. Dzięki wir-

tualnemu przedsięwzięciu nadal dostępne 
są prezentacje zespołów i promocja tradycji 
śląskiej kultury została spełniona. Wie-
rzymy, że dzięki temu, nie zapomnicie 
Państwo o Festiwalu, a My obiecujemy, że 
za rok ze zdwojoną energią przywrócimy 
festiwalową radość” – zapewnia GOK. 
Dlatego na Festiwalu widzimy się za rok, 
a do tegorocznego można wrócić w każdej 
chwili. Dzięki występom w sieci!

Na str. 12 można znaleźć zdjęcia 
z konkursowych występów.
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zesPOły „ĆWIKLICzANIe” I „WIŚLANIe” TO TegOrOCzNI LAUreACI FesTIWALU FOLKLOrysTyCzNegO

Promują folklor mimo ograniczeń

wyniKi XXVi FesTiwaLU FOLKLOrysTyCZnegO
< I miejsce ex aequo: Zespół „Ćwikliczanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Wiślanie”
< II miejsce: Zespół Regionalny „Pioskowianie”
<  III miejsce ex aequo: Zespół „Dolanie” z Łąki, Zespół „Studzieńczanie”, Zespół 

Pieśni i Tańca „Wolanie”
<  Wyróżnienia: Zespół „Lędzinianie”, Zespół Śpiewaczy „Swojanie”, Zespół 

Śpiewaczy „Górzanie”, Zespół „Nowobierunianki”
Wszystkie występy festiwalowe można zobaczyć na Facebooku Gminnego 
Ośrodka Kultury: facebook.com/GOKMiedzna

zespół „Ćwikliczanie” podczas festiwalowego występu  (FOT. KAdr z FILMU) zespół Śpiewaczy „Wiślanie”, jedni z laureatów tegorocznego Festiwalu  (FOT. KAdr z FILMU)
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300 Tys. ZŁ na ODTwOrZenie pOTenCJaŁU 
gOspODarsTwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spo-
wodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 
2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia 
finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarza-
jące potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej 
jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, 
deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne 
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, 
grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie 
mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub 
zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, 
wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć 
ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. 
Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub 
rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji: 
na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii –  tel. 800-38-00-84 oraz 
w punktach informacyjnych w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR. 8 arimr

prywaTny Las Z DOTaCJĄ Z prOw

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację 
z PROW na lata 2014-2020. Do 11 września biura powia-
towe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy 
na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomocą objęte są 
lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 
ha do 20 ha, stanowiące własność lub współwłasność 
wnioskodawcy lub własność jego małżonka.  8 arimr

150 Tys. ZŁ premii DLa mŁODegO rOLniKa 
– nabÓr prZeDŁUŻOny

Trwający od 3 czerwca nabór wniosków w ramach 
działania „Premie dla młodych rolników” został prze-
dłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa do 17 sierpnia.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in. w dniu 
złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadają gospo-
darstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha, rozpoczęły 
prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 
24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadają 
lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej 
mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 

tys. euro, przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju 
gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na pro-
wadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzeda-
ży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Szczegóły 
są dostępne na stronie arimr.gov.pl. 8 arimr

mOJa wODa

Trwa nabór wniosków do programu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja 
Woda”. Program skierowany jest do osób fizycznych będą-
cych właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, 
na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. 
Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i urucho-
mienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, takich jak: przewody odprowadzające 
wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, 
szczelnego lub infiltracyjnego, instalacja rozsączająca, 
zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 
80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 
tys. zł. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okre-
sie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu 
rozdysponowania puli środków. Szczegóły na stronie 
wfosigw.katowice.pl. 8wFOŚigw

bon turystyczny wspiera polskie 
rodziny i jednocześnie branżę 
turystyczną w okresie kryzysu 
wywołanego pandemią COViD-19. 
To dokument elektroniczny upraw-
niający do kwoty 500 zł na każde 
dziecko, który można wykorzystać 
do końca marca 2022 roku.

Z bonu turystycznego skorzystasz, jeśli 
posiadasz co najmniej jedno dziecko 
do 18. roku życia. Na każde dziecko 
przysługuje jeden bon w wysokości 500 
zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności przysługuje więcej, bo 1000 
zł. Podobnie jak w programie „Rodzina 

500 Plus”, bon przysługuje niezależnie 
od poziomu dochodów.

Nie musisz składać wniosku o przy-
znanie bonu. Musisz go jedynie aktywo-
wać. Aby to zrobić, zaloguj się na swój 
profil na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS na zus.pl. Wybierz 
zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki 
„Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. 
Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail 
oraz numer telefonu komórkowego. 
Unikalny 16-cyfrowy numer otrzymasz 
właśnie za pomocą wiadomości teks-
towej. Numer ten okazujesz podczas 
rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy 
zakwaterowaniu.

Bon zrealizujesz na terenie całego 
kraju, opłacając nim usługi hotelar-
skie. Możesz go więc wykorzystać na 
pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu 
czy gospodarstwie agroturystycznym. 
Możesz nim także zapłacić za imprezy 
turystyczne realizowane przez przed-
siębiorcę turystycznego lub organizację 
pożytku publicznego.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną 
należy rozumieć połączenie co najmniej 
dwóch różnych rodzajów usług turystycz-
nych na potrzeby tej samej podróży lub 
wakacji. W ten sposób sfinansujesz rów-
nież pobyt dziecka na kolonii czy obozach 
– harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. 

Może to też być udział w wycieczce orga-
nizowanej w Polsce. Usługi hotelarskie lub 
imprezy turystyczne, za które płatność 
zostanie dokonana za pomocą bonu, mają 
być realizowane na rzecz dziecka, na 
które przyznano bon.

Proces płatności odbywa się poprzez 
przekazanie numeru bonu podmiotowi 
w celu weryfikacji salda oraz za pomocą 
dwóch kodów potwierdzających zakup 
w momencie płatności za usługę. 
Możesz płacić bonem wielokrotnie, aż 
do wyczerpania środków, jednak nie 
dłużej niż do 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji: pot.gov.pl.
8pOT

jak skorzystać z bonu turystycznego?

aż 71,22% mieszkańców gminy 
miedźna wzięło udział w ii turze 
wyborów prezydenckich, która 
odbyła się 12 lipca. To więcej niż 
frekwencja ogólnopolska, która 
wyniosła 68,18%.

Liczba osób uprawnionych do głoso-
wania wynosiła 11 824, do urn poszło 
8 421 mieszkańców gminy. Zdecydowa-
nie najwyższa frekwencja była w Obwo-
dowej Komisji Wyborczej znajdującej się 
w Domu Kultury w Woli. Tam wyniosła 
ponad 80%. Brawa dla mieszkańców 
za tak liczny udział w wyborach i świa-

domość, że każdy głos ma znaczenie. 
Frekwencja w gminie w I turze wyniosła 
68,98% (w kraju – 64,51%).

W naszej gminie większym popar-
ciem cieszył się Andrzej Duda. Zagło-
sowały na niego 5 794 osoby, co stano-
wiło 69,48% wszystkich głosów. Rafał 
Trzaskowski zdobył u nas 2 545 głosów 
(30,52%).

Wybory w skali całego kraju wygrał 
urzędujący prezydent. Zdobył 51,03% 
wszystkich głosów, Rafał Trzaskowski 
– 48,97%. Tym samym Andrzej Duda 
został prezydentem na drugą kadencję.

8pk Andrzej duda zdobył w gminie Miedźna prawie 70% głosów  (FOT. PK)

12 LIPCA OdbyłA sIę II TUrA WybOrÓW PrezydeNCKICh

duża mobilizacja  
mieszkańców!
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sokół wola – klasa okręgowa

25.07: Sokół – MKS Lędziny 1:9
1.08: Piast Bieruń – Sokół
8.08: Sokół – Pionier Pisarzowice
15.08: GTS Bojszowy – Sokół
22.08: Sokół – LKS Bestwina
29.08: Pasjonat Dankowice – Sokół
2.09: Sokół – KS Bestwinka
5.09: Sokół – Ogrodnik Tychy
13.09: Przełom Kaniów – Sokół
19.09: MKS Lędziny – Sokół
26.09: Sokół – Piast Bieruń
3.10: Pionier Pisarzowice – Sokół
10.10: Sokół – GTS Bojszowy
17.10: LKS Bestwina – Sokół
24.10: Sokół – Pasjonat Dankowice
8.11: KS Bestwinka – Sokół
11.11: Ogrodnik Tychy – Sokół
14.11: Sokół – Przełom Kaniów

LKs Frydek – a klasa

8.08: Stal Chełm Śląski – LKS
16.08: LKS – LKS Studzionka
23.08: Siódemka Tychy – LKS
30.08: LKS – Unia Bieruń Stary
6.09: Iskra II Pszczyna – LKS
13.09: LKS – LKS Gardawice
19.09: Krupiński Suszec – LKS
27.09: LKS – Leśnik Kobiór
3.10: Znicz Jankowice – LKS
11.10: LKS – LKS Brzeźce
18.10: Juwe Jaroszowice – LKS
7.11: LKS Woszczyce – LKS
11.11: Czapla Kryry – LKS
15.11: LKS – Polonia Międzyrzecze

aKs nadwiślan góra 
– b klasa

9.08: Tysovia Tychy – AKS
15.08: AKS – Niepokorni Orzesze
23.08: GKS II Pniówek 74 – AKS
29.08: Fortuna Wyry – AKS
5.09: AKS – LKS II Gardawice
13.09: GTS II Bojszowy – AKS
26.09: Czarni Piasek – AKS
3.10: AKS – LKS Wisła Mała
10.10: LKS Mizerów – AKS
17.10: AKS – UKS Bieruńska Akademia
25.10: LKS II Goczałkowice – AKS
7.11: AKS – UKS Warszowice
11.11: MKS II Lędziny – AKS
14.11: AKS – Czułowianka Tychy

HarmOnOgram LigOwyCH spOTKaŃ KLUbÓw piŁKarsKiCH gminy mieDŹna  
w 2020 rOKU

w związku z wprowadzeniem nowego roz-
porządzenia rady ministrów zmieniającego 
ograniczenia m.in. na basenach, zmienił się 
limit obłożenia niecek basenowych.

Od 27 lipca obłożenie strefy basenowej, za wyjątkiem 
jacuzzi, może wynosić: na basenie sportowym – 8 osób 
na 1 tor, na basenie rekreacyjnym – 25 osób. Pozostałe 
ograniczenia pozostają bez zmian. Limit w przypadku 
wanny jacuzzi to 2 osoby z zachowaniem dystansu 

społecznego, sauny – 8 osób (max. 2 osoby w sau-
nie z zachowaniem dystansu społecznego), kręgielni 
– 6 osób z zachowaniem dystansu społecznego, na 
siłowni – 6 osób z zachowaniem dystansu społeczne-
go, a w tężni inhalacyjnej – 3 osoby z zachowaniem 
dystansu społecznego.

Na terenie obiektu obowiązuje zasłanianie ust i nosa 
przez użytkowników z wyłączeniem pływania w base-
nie, ćwiczenia w siłowni – osłona ust i nosa powinna 
być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni. 

Ubierając się po kąpieli/ćwiczeniach należy ponow-
nie założyć osłonę ust i nosa w szatni i niezwłocznie 
opuścić obiekt.

Kręgielnię i inhalację w tężni solankowej należy 
rezerwować telefonicznie w kasie basenu – tel. 32 448 
89 31. Obiekty GOSiR są czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00-22.00, w soboty w godz. 8.00-22.00, 
a w niedziele i święta – w godz. 9.00-22.00.

Pomiędzy godz. 14.00 a 14.30 jest przerwa na dezyn-
fekcję i przewietrzenie pomieszczeń. 8 pk

zmiana ograniczeń w obiektach gOsir-u

Śląski Związek gmin 
i powiatów rozpoczął akcję 
promującą oszczędzanie 
wody wśród mieszkańców 
województwa śląskiego.

Każdy z nas wie, że woda 
jest niezbędna do życia, na 
każdym jego etapie. Dlatego 
powinniśmy ją bezwzględnie 
chronić, by nie brakowało jej do 
codziennego funkcjonowania. 
A jak jest w praktyce? Niestety 
w ostatnich latach coraz częściej 
mówimy o kryzysie wodnym, 
który coraz mocniej dotyka 
także Polskę.

W dużym skrócie można 
powiedzieć, że jest on rezultatem 
zmian klimatycznych. W przy-
padku naszej części Europy 
powodują one występowanie 
ciepłych i bezśnieżnych zim oraz 
wyższych temperatur powietrza 
w skali całego roku. Z drugiej 
strony, wraz ze zmianami kli-

matu obserwujemy niedobory 
opadów ciągłych, które są zastę-
powane deszczami nawalnymi, 
czego przykłady widzieliśmy 
w ostatnich miesiącach.

Dlatego zachęcamy mieszkań-
ców naszej gminy do zastosowa-

nia zachowań, które sprawią, 
że będziemy marnowali mniej 
wody! Więcej informacji na 
temat akcji „Złap wodę! I podaj 
dalej” można znaleźć na stronie 
internetowej silesia.org.pl.

8ŚZgip, pk

zAChęCAMy dO OszCzędzANIA WOdy

złap wodę! 
I podaj dalej
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zobacz, jak dużo dzieje się w gminnym Ośrodku Kultury. sprawdź na Facebooku!

facebook.com/gOKmiedzna
Polub i spędź kreatywnie czas!

w tym roku oferta wakacyjna jest 
inna niż w latach poprzednich, 
a to głównie za sprawą korona-
wirusa.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
dzieci, półkolonie letnie organizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury odbędą 
się zgodnie z procedurami opracowa-
nymi w oparciu o wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo 
Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej. Przygotowano dwa turnusy 
– w dniach 17-21 sierpnia oraz 24-28 
sierpnia. Codziennie w godz. 8.00-16.00 
w Centrum Kultury w Woli na uczest-
ników będą czekały ciekawe zajęcia, 
spotkania, warsztaty. Nie zabraknie 
również wyjazdów.

W półkoloniach mogą wziąć udział 
dzieci w wieku 7-10 lat. Koszt to 300 zł. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Szcze-
góły: tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 
237 423 oraz na plakacie. 8 pk

zapraszamy  
do udziału  

w półkoloniach letnich!

gOK organizuje wakacyjny kon-
kurs fotograficzny.

Konkurs „Pozdrowienia z wakacji” 
skierowany jest do dzieci i młodzie-
ży w wieku szkolnym oraz dorosłych 

mieszkających na terenie gminy Miedź-
na. Zadanie polega na przesłaniu waka-
cyjnego zdjęcia z pozdrowieniami. Na 
autorów najlepszych prac czekają nagro-
dy. Szczegóły i regulamin są dostępne 
na stronie gok.miedzna.pl. 8 pk

pozdrowienia z wakacji

w ObieKTywie

Klub „PoWoli do Celu” wznowił treningi „Kinderworkout z PoWoli do Celu”. 
spotkania dla najmłodszych i nie tylko – trening i zabawa - odbywają się w sobo-
ty o godz. 9.00 na stadionie sokoła w Woli.  (FOT. POWOLI dO CeLU)

Wakacje to czas, kiedy dzieci szczególnie chętnie korzystają z placów zabaw. 
dlatego obiekty te w gminie Miedźna są regularnie pielęgnowane. W lipcu 
wymieniono w nich piasek, odświeżono urządzenia, skoszono trawę  (FOT. Ug)
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Miedźna dumna ze śląskiej kultury!
Tegoroczny Festiwal Folklorystyczny był inny, ale mimo ograniczeń – odbył się. nasze korzenie prezentowano tym ra-
zem w sieci. na Facebooku gOK-u publikowano nagrania występów lokalnych zespołów folklorystycznych. pandemia 
nie pokonała przywiązania do pięknej, śląskiej kultury. więcej o festiwalu piszemy na str. 8. FOT. KAdry z FILMÓW
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