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Dziękujemy 
za zebrane plony

Rajd Śląska przez gminę. 
Będą utrudnienia

Teofil Mika – powstaniec 
i zasłużony sołtys Grzawy

wiĘCeJ na sTr. 2 i 11 wiĘCeJ na sTr. 8 wiĘCeJ na sTr. 9

UCZniOwie wrÓCiLi DO sZKÓŁ
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Wznowione zostały zajęcia 

stacjonarne dla uczniów w gminie Miedźna

WIĘCEJ NA sTr. 4

TwOJa Krew mOŻe UraTOwać ŻyCie!
Klub Honorowych Dawców Krwi w Woli zachęca do oddawania krwi. 

Teraz jest ona szczególnie potrzebna

WIĘCEJ NA sTr. 7

Z powodu trudnej sytuacji wynikającej z pandemii wiele gmin wstrzymuje realizację inwestycji. 
Tymczasem w gminie miedźna prace idą pełną parą! w woli kończy się budowa nowoczesnego 

boiska przy sp nr 1, wymalowano też szkołę, trwają inwestycje drogowe. wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na rozbudowę szkoły we Frydku (na zdjęciu). To jedna z największych inwestycji tej kadencji

WIĘ CEJ NA sTr. 2

gmina nie zwalnia z inwestycjami
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Żniwne 2020 to uroczyste msze 
św., podczas których dziękujemy 
za zebrane plony.

Ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną w tym roku nie odbywają się 
tradycyjne uroczystości dożynkowe. 
Nie zapominamy jednak o rolnikach 
i ich trudzie. Dlatego w całej gminie 
odprawiane są uroczyste msze św. dzięk-
czynne za tegoroczne plony.

W niedzielę, 30 sierpnia za pracę rol-
nikom dziękowaliśmy we Frydku, Miedź-
nej, Górze oraz dwóch parafiach w Woli. 
W pięknie przystrojonych zbiorami – plo-
nami zebranymi w tym roku kościołach 
mieszkańcy naszej gminy wyrazili swój 
szacunek dla osób pracujących na roli. 
Nie mogło zabraknąć korony dożynkowej 
oraz chleba. Dla mieszkańców przygo-

towano także dożynkowy poczęstunek 
– pyszny śląski kołocz.

Więcej zdjęć ze Żniwnych publikujemy 
na str. 11. 20 września msza dożynkowa 
zostanie odprawiona w Grzawie.  8 pk

Dziękujemy za plony

Z powodu trudnej sytuacji wyni-
kającej z pandemii wiele gmin 
wstrzymuje realizację inwestycji. 
Tymczasem w gminie miedźna 
prace idą pełną parą. wkrótce 
zostanie ogłoszony przetarg na 
rozbudowę szkoły we Frydku, 
jedną z największych inwestycji 
tej kadencji.

Koronawirus spowodował wiele zmian 
w naszej gminie. Jednego nie zmienił 
– wszystkie zaplanowane inwestycje 
są realizowane zgodnie z planem. Koń-
czy się budowa nowoczesnego boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Woli. Obiekt o wymiarach 32 x 
33,5 m zawiera boiska do gry w piłkę 
nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz 
w tenisa ziemnego. Całość ogrodzo-
na jest piłkochwytami. Powstają też 
sześciotorowa bieżnia do biegu na 
60 m oraz bieżnia do skoku w dal 
z zeskocznią i chodniki. Miejsce, 
w którym jeszcze niedawno znajdo-
wało się asfaltowe boisko zmienia 
się nie do poznania, i będzie służyć 
miłośnikom aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Inwestycja kosztuje 
567 tys. 292 zł 27 gr.

Zmieniło się też wnętrze samej szko-
ły. W trakcie wakacji pomalowano ścia-
ny i sufity korytarzy parteru i trzech 
klatek schodowych SP nr 1 w Woli. 
Wyremontowano też pomieszczenie 
stołówki oraz część zaplecza kuchen-

nego i rampę zewnętrzną. Wartość 
robót to prawie 220 tys. zł. Dzięki nim 
uczniowie wrócili do odnowionej, este-
tycznej placówki. Zakończyła się też 
przebudowa chodnika przy ul. Cisowej 
(Wola II).

Do końca września powinny być 
gotowe dwie inne inwestycje drogowe 
w Woli: przebudowa ul. Rzemieślniczej 
oraz modernizacja ul. Górniczej pomię-
dzy blokami nr 8, 11, 12 i 13. Także we 

wrześniu ma zakończyć się remont ul. 
Wiejskiej w Grzawie. Droga powiatowa 
jest remontowana na długości ponad 
1 km ze środków gminy Miedźna 
i powiatu pszczyńskiego. Wartość prac 
to 650 tys. zł. Jeszcze w tym roku ma 
być gotowy projekt rozbudowy dróg 
powiatowych – ul. Miodowej we Frydku 
oraz ul. Wiejskiej w Miedźnej. Prace pro-
jektowe również są finansowane przez 
gminę i powiat.

Wkrótce powinien zostać wyłoniony 
wykonawca remontu dachów kilku pla-
cówek oświatowych w gminie. Termin 
wykonania prac to koniec października. 
W sierpniu Urząd Gminy ogłosił prze-
targ na kompleksową realizację w for-
mie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. 
„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic 
i placów w Gminie Miedźna”. Ta duża 
inwestycja obejmuje m.in. wymianę 
507 opraw oświetleniowych czy 406 
słupów w Woli. W ich miejsce pojawi 
się nowoczesne oświetlenie ledowe, 
co znacznie poprawi bezpieczeństwo 
w gminie.

Tymczasem już wkrótce ogłoszony 
zostanie przetarg na jedną z najwięk-
szych inwestycji, które są planowane 
w tej kadencji. Chodzi o oczekiwaną 
przez mieszkańców Frydku i Gilowic 
rozbudowę szkoły podstawowej we 
Frydku. Celem prac jest zwiększenie 
liczby sal lekcyjnych w szkole oraz 
przeniesienie do placówki przedszkola, 
które obecnie funkcjonuje na parterze 
budynku Domu Socjalnego. Mieszkańcy 
upominają się o to od lat. Jednocześnie 
prowadzone są działania, których celem 
jest budowa parkingu przy szkole.

Jak widać, w gminie Miedźna reali-
zowanych jest lub będzie wkrótce wiele 
różnych inwestycji. I to mimo pande-
mii, która generuje mniejsze wpływy 
z podatków oraz dodatkowe wydatki 
z budżetu gminy.

8paweł Komraus

W WOLI KOŃCZY SIĘ BUDOWA NOWOCZESNEGO BOISKA PRZY SP NR 1, WYMALOWANO SZKOŁĘ, TRWAJĄ INWESTYCJE DROGOWE,  
A WKRóTCE ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY WE FRYDKU

Gmina nie zwalnia z inwestycjami

Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy Naszej Miedźniańskiej Ziemi!
Dożynki to święto dziękczynienia i podziękowanie składane Panu Bogu oraz Matce Bożej za szczęśliwie 
zebrane plony i prośba o dobre zbiory w przyszłym roku. To święto radości i wdzięczności. Święto plonów 
stanowi wyraz naszego hołdu i szacunku dla ciężkiej pracy rolników.
W tym szczególnym dniu dziękujemy rolnikom i ich rodzinom za ich mozolną i ciężką pracę, trud włożony 
w uprawę roli, wysiłek podejmowany w odwiecznym rytmie odmierzanym przez pory roku.
Składamy Wam Drodzy Rolnicy wyrazy najgłębszego szacunku. To dzięki Wam i waszej pracy mamy 
na naszych stołach chleb. Wasza praca i Wy sami macie ogromną rolę w życiu społecznym, a najpiękniej 
mówią o tym słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: „Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, 
bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach 
wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie 
do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich 
przemian, nie wolno o tym zapominać. Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym 
rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe 
tej ziemi strzec i bronić. Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni podnosząc wzrok znad 
ziemi ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, 
o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w Imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę 
i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji! Ona wyraża najgłębszą 
prawdę o sensie i owocności waszej pracy”.
W tym trudnym pandemicznym czasie Drodzy Rolnicy przyjmijcie od miedźniańskiej społeczności moc 
najserdeczniejszych życzeń. Życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości, a także obfitych 
plonów przy następnych zbiorach i nieustającej łaskawości Naszej Matki Natury. Życzymy, aby podejmo-
wane przez Was wysiłki przyniosły Państwu satysfakcję i zapewniały dostatek Waszym rodzinom.

Z wyrazami ogromnego szacunku i życzliwości
Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny wraz z Radnymi
Sołtysi Gminy Miedźna

Podczas mszy św. dożynkowej  
we Frydku  (FOT. UG)

Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Miedźnej 
organizuje Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych Miedźna 2020 
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Miedźna „Wieniec dożynko-
wy jako tradycja kulturowa polskiej wsi”.
Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym 
materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych występują-
cych na terenie Śląska. Termin mija 18 września. Szczegóły i regulamin 
są dostępne na miedzna.pl.

Przed powrotem uczniów do szkoły zakończyły się prace malarskie w SP nr 1 
w Woli. W placówce jest ładnie i estetycznie  (FOT. UG)
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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: 15.09, 5.10
popiół*: 15.09
segregacja: 1.10

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 16.09, 6.10
popiół*: 16.09
segregacja: 2.10

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: 17.09, 7.10
popiół*: 17.09
segregacja: 5.10

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 7.09, 21.09
popiół*: 19.09
segregacja: 6.10

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa Wieś, 
Oliwna, Polna, Potokowa, Sportowa, 
Stolarska), Gilowice (ulice: Łączna, 
Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 8.09, 22.09
popiół*: 22.09
segregacja: 7.09

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 9.09, 23.09
popiół*: 23.09
segregacja: 8.09

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: 10.09, 24.09
popiół*: 24.09
segregacja: 9.09

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 11.09, 25.09
popiół*: 25.09
segregacja: 10.09

* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
bioodpady: 10.09, 24.09
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: 7.09, 10.09, 
14.09, 17.09, 21.09, 24.09, 28.09, 1.10, 
5.10
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
9.09, 23.09
bio (odpady kuchenne): 10.09, 17.09, 
24.09, 1.10

3gminne sprawy – wrzesień 2020Z ŻYCIA GMINY

Uwaga! informacje o terminach mobilnych punktów selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie miedźna we wrześniu będą 
publikowane na stronie internetowej Urzędu gminy – miedzna.pl oraz 
na Facebooku gminy.

informujemy, że Urząd gminy 
stale, niezmiennie i w sposób 
ciągły pracuje.

Pracownicy Urzędu Gminy z zachowa-
niem wszystkich środków ostrożności 
obsługują petentów. Osoba chcąca sko-
rzystać z pomocy konkretnego Referatu, 
może skorzystać z telefonu zamontowa-
nego w przedsionku Urzędu, przy którym 
znajduje się lista numerów wewnętrznych 
do poszczególnych Referatów.

Jeżeli zachodzi konieczność bezpo-
średniej rozmowy,  pracownik Urzędu 
Gminy po telefonicznym przywołaniu 

niezwłocznie schodzi na parter budynku 
i służy pomocą i wsparciem.

Jednak mając na uwadze wzajemne 
bezpieczeństwo prosimy, aby bezpo-
średnie kontakty ograniczyć do mini-
mum.

Stosując ograniczenia zgodne 
z wytycznymi kierujemy się wzajemnym 
bezpieczeństwem i dobrem mieszkańca. 
Prosimy jednak, o ile to możliwe, by 
kontakt odbywał się poprzez korespon-
dencję tradycyjną – papierową, drogą 
elektroniczną lub telefonicznie. Serdecz-
nie dziękujemy za zrozumienie.
� 8Ug

Urząd gminy pracuje w godzinach 
urzędowania

Decyzją ministerstwa Zdrowia z powodu pandemii powiat pszczyński 
najpierw znajdował się w strefie czerwonej, z największymi dodatko-
wymi obostrzeniami, potem w żółtej, a od 29 sierpnia – w zielonej.

To oznacza, że sytuacja epidemiologiczna w regionie poprawia się. Na naszym terenie 
nie obowiązują żadne dodatkowe obostrzenia. Musimy stosować się do zasad, które 
obowiązują w zdecydowanej większości powiatów w kraju. Wszyscy powinniśmy 
pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, higienie oraz zakrywaniu ust i nosa 
w zamkniętych przestrzeniach.  8 pk

w zielonej strefie

Od początku czerwca gmina 
miedźna finansuje działalność 
wymazobusa – specjalistycznej 
karetki, której zadaniem jest po-
bieranie wymazów na obecność 
koronawirusa i ich transport do 
laboratorium.

Zgodnie z umową zadaniem wykonaw-
cy, czyli właściciela wymazobusa, jest 
pobieranie wymazów na obecność koro-
nawirusa SARS-CoV-2 od mieszkańców 
gminy Miedźna, zgodnie z wytycznymi 
przekazywanymi przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach, 
a także ich transport do laboratorium 
uprawnionego do przeprowadzenia 
badań, wskazanego przez sanepid.

Gmina Miedźna z własnych środków 
przekazała do połowy sierpnia prawie 20 
tys. zł dofinansowania do wymazobusa, 
który pobierał wymazy w kierunku koro-
nawirusa od mieszkańców naszej gminy.

Mimo, że jest to zadanie dodatkowe, 
wykraczające poza obowiązki samo-
rządu, wójt gminy wraz z Radą Gminy 
mając na uwadze bezpieczeństwo miesz-
kańców podjęli się realizacji tego zada-
nia i wyasygnowali dodatkowe środki 
finansowe na realizację badań.

Działalność wymazobusa jest obo-
wiązkowym działaniem sanepidu i nale-
ży do jego zadań. Mając na względzie 
dobro mieszkańców rozważane jest 
ponowne, dodatkowe dofinansowanie 
realizacji zadania. 8 Ug

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

27 sierpnia w Urzędzie gminy 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia aktów nadania awansów 
zawodowych naszym gminnym 
nauczycielom.

Nominacje – awanse zawodowe na sto-
pień nauczyciela mianowanego – ode-
brali nauczyciele: Edyta Palka, Barba-

ra Moroń, Grażyna Obetkon, Monika 
Kapica, Agnieszka Janosz, ks. Tomasz 
Tesarczyk. 

Akt uroczystego ślubowania odczy-
tał wójt Jan Słoninka. Razem z wój-
tem dyplomy nauczycielom wręczyła 
dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej, Marzena Mandla. 

8 Ug

awanse zawodowe nauczycieli

Podczas uroczystości wręczenia aktów nadania awansów zawodowych  (FOT. UG)
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na ZaDania w ZaKresie 
spOrTU

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miedź-
na z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu wspierania 
finansowego i rozwoju sportu na terenie 
gminy Miedźna, Wójt Gminy Miedźna 
informuje, że wnioski na realizację zada-
nia w zakresie sportu w 2021 r. należy 
składać w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji  w Miedźnej z/s w Woli, ul. 
Pszczyńska 9, do 15 września 2020 r., 
do godz. 10.00. Wnioski do pobrania 
znajdują się na stronie www.miedzna.
pl/kluby-sportowe. 8 Ug

CO warTO wieDZieć 
O gKrpa?

W gminie Miedźna działa Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Do zadań Komisji 
należy inicjowanie i monitorowanie 
działań związanych z edukacją i pro-
filaktyką rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Celem działań jest 
ograniczanie dostępności alkoholu, 
zwiększenie dostępności pomocy tera-
peutycznej, rehabilitacyjnej osobom 
uzależnionym, podejmowanie działań 
w związku z podejrzeniem zaistnienia 
przemocy w rodzinie oraz zwiększanie 
umiejętności osób do radzenia sobie 
z istniejącymi problemami alkoholo-
wymi. Podejmowane działania mają za 
zadanie wsparcie osób uzależnionych 
i ich rodzin, kształtowanie zdrowe-
go stylu życia oraz pomoc rodzinom 
w trudnych sytuacjach życiowych.

Kontakt: Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, ul. 
Poprzeczna 1, 43-225 Wola, przewodni-
czący GKRPA: Mirosław Jaroszewski 
(tel. 519 877 769). 8 Ug

nieODpŁaTna pOmOC 
prawna OraZ 

nieODpŁaTne pOraDniCTwO 
ObywaTeLsKie

Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłat-
nych porad prawnych na terenie każdej 
z gmin. Organizacją tej pomocy zajmuje 
się powiat pszczyński. W gminie Miedź-
na porady udzielane są w poniedziałki 
w godz. 13.00-17.00, we wtorki w godz. 
11.00-15.00 oraz w czwartki w godz. 
8.00-12.00 w budynku przy ul. Poprzecz-
nej 1 w Woli. Termin wizyty ustalany jest 
telefonicznie – tel. 32 449 23 78. 8 Ug

pOD 
biaŁO-CZerwOnĄ

Rząd rozpoczął projekt „Pod biało-
czerwoną”, który zakłada sfinanso-
wanie zakupu masztów i flag w każdej 
z gmin w Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu 
masztu i flagi zależeć będzie od miesz-
kańców. W naszej gminie do realizacji 
potrzeba co najmniej 100 głosów. Zgło-
szenia do projektu można dokonywać 
na stronie gov.pl/web/bialoczerwona. 
Tam też jest możliwość oddania głosu 
poparcia. 8 pk

Na stronie www.miedzna.pl/komunikacja dostępne są linki 
rozkładów jazdy busów oraz autobusów, kursujących na 
terenie gminy Miedźna. Kursy autobusów, busów są wynikiem 
wielu konsultacji, spotkań i rozmów z przewoźnikami.

Urząd Gminy Miedźna nie ponosi odpowiedzialności za 
zmiany w rozkładach jazdy wprowadzone, a nie zgłoszone 
przez przewoźników. 

8 Ug

Komunikacja w gminie

rozpoczęły się zebrania, podczas 
których mieszkańcy poszczegól-
nych sołectw decydują o podziale 
środków z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to pula dla każdego 
sołectwa gminy Miedźna. To miesz-
kańcy – właśnie podczas corocznych 
zebrań sołeckich – decydują, na co te 
pieniądze zostaną przeznaczone. Przed-

stawiane są propozycje, odbywa się 
głosowanie.

27 sierpnia odbyło się pierwsze tego-
roczne zebranie sołeckie dotyczące 
podziału środków z funduszu sołeckiego 
na rok 2021. Mieszkańcy sołectwa Wola 
II zdecydowali, że 43 tys. zł, czyli zde-
cydowana większość środków, którymi 
dysponują, zostaną przeznaczone na 
przebudowę chodnika przy ul. Dębowej. 

Postanowiono też wspomóc finansowo 
działalność OSP Wola, Sokoła Wola 
i orkiestry „Silenzio”.

10 września o godz. 17.00 w Domu 
Kultury w Woli odbędzie się zebranie 
mieszkańców sołectwa Wola. Termi-
ny zebrań w pozostałych sołectwach 
będą dostępne na stronie miedzna.pl. 
Co istotne, podczas zebrań obowiązuje 
zakrywanie ust oraz nosa. 8 pk

Środki z funduszu sołeckiego do podziału

we wszystkich gminnych przed-
szkolach i szkołach wprowa-
dzono zasady bezpieczeństwa, 
zgodnie z wytycznymi głównego 
inspektora sanitarnego oraz mi-
nisterstwa edukacji narodowej.

W naszej gminie w tym roku mamy 48 
dzieci w żłobku i klubie dziecięcym, 744 
przedszkolaków, 1553 uczniów szkół 
podstawowych oraz 173 licealistów.

Nasze gminne placówki oświatowe 
zostały odpowiednio przygotowane na 
funkcjonowanie i nauczanie w czasie 
pandemii. Wszystko po to, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom oraz persone-
lowi. Co najważniejsze dla rodziców, 1 
września wznowione zostało nauczanie 
w formie stacjonarnej. „Bardzo ważne jest 
dla nas zapewnienie równego dostępu do 
kształcenia wszystkim dzieciom, a taką 
możliwość daje wyłącznie wprowadzenie 
dla wszystkich uczniów jednolitej formy 
kształcenia, którą bez wątpienia jest 
kształcenie stacjonarne odbywające się 
w szkolnych ławkach i w bezpośrednim 
kontakcie z nauczycielem” – przyznaje 
wójt Jan Słoninka.

Rozpoczęcie roku szkolnego było 
wyjątkowe z dwóch powodów. 1 wrześ-
nia uczniowie spotkali się w szkołach 
czy przedszkolach po wyjątkowo dłu-
giej przerwie. Ponadto, szczególny 
nacisk kładziony jest teraz na reżim 
sanitarny. Dlatego na inaugurację roku 

szkolnego nie było wspólnego spotkania, 
a uczniowie poszczególnych klas mieli 
wyznaczone godziny pierwszego powa-
kacyjnego spotkania według wcześniej 
ustalonego harmonogramu. Szczególne 
emocje towarzyszyły pierwszoklasistom, 
którzy na rozpoczęcie szkolnej przygody 
otrzymali tradycyjne rogi obfitości.

„Nauka zdalna została wdrożo-
na w trybie natychmiastowym, kiedy 
w marcu br. przekazano informację, że 
na tamten czas jest to jedyna możliwa 
bezpieczna forma edukacji. Dla wszyst-
kich, nie tylko dla uczniów i rodziców, 
ale także dla nauczycieli, jak i osób 
decyzyjnych w zakresie oświaty nauka 
zdalna była traktowana jako działanie 
doraźne i nadal taką formą pozostaje” 
– informuje wójt. I podkreśla: „Ewentu-
alne zamykanie szkół i przechodzenie 

na kształcenie zdalne będzie zależne od 
sytuacji epidemicznej na danym terenie 
i bezpośrednio w szkole”.

Obecnie niezwykle ważne jest dosto-
sowanie się do procedur oraz obostrzeń 
wdrożonych w placówkach. „Uczęszcza-
nie do szkół i przedszkoli będzie wiązało 
się ze stosowaniem przez pracowni-
ków, uczniów i rodziców zasad, które 
każda szkoła i przedszkole wprowadzi, 
uwzględniając ogólnie nałożone przez 
GIS i MEN wytyczne, jak również indy-
widualny charakter jednostki” – podkre-
śla Jan Słoninka.

O ewentualnych zmianach w zakre-
sie kształcenia w gminnych szkołach 
i przedszkolach rodzice będą na bieżąco 
informowani przez placówki (poprzez 
stronę internetową szkoły lub przed-
szkola czy e-dziennik). 8 pk, Ug

1 WRZEŚNIA WZNOWIONE ZOSTAŁY ZAJĘCIA STACJONARNE DLA UCZNIóW W GMINIE MIEDźNA

Uczniowie wrócili do szkół

pOwierZOnO sTanOwisKO DyreKTOra 
w sp nr 1 w wOLi

6 sierpnia zostało wprowadzone Zarządzenie Wójta Gminy 
Miedźna w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinow-
skiego w Woli. Na to stanowisko wskazano mgr Teresę Koczor. 
1 września wójt gminy Miedźna Jan Słoninka razem z Marzeną 
Mandlą, dyrektorem Zespołu Oświaty i Wychowania wręczyli 
Teresie Koczor powierzenie stanowiska dyrektora. Podzię-
kowali za poprzednie lata współpracy życząc jednocześnie 
na kolejne lata wytrwałości i zdrowia, a także zadowolenia 
z zarządzania placówką. 8 Ug

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w Miedźnej  (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

5gminne sprawy – wrzesień 2020Z ŻYCIA GMINY

można ubiegać się o przyznanie 
stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2020/2021.

Do 15 września będą przyjmowane 
wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego dla  uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Dokumenty są przyjmowane w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we 
wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30-
15.30 oraz w piątki w godz. 7.30-14.00.

15 września jest ustawowo ostatecz-
nym terminem do składania wniosków. 

Wniosek może zostać przyjęty po tym 
terminie wyłącznie w przypadku gdy 
wnioskodawca udokumentuje, że nastą-
piło to w wyniku wystąpienia szczegól-
nych okoliczności.

Dla słuchaczy kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych oraz kolegiów pracowników 
służb społecznych termin ten upływa 15 
października.

O stypendium mogą ubiegać się ucz-
niowie zamieszkali na terenie gminy 
Miedźna, znajdujący się w trudnej sytu-
acji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szcze-

gólności gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodziet-
ność, alkoholizm, narkomania, a także 
gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca 
do ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może być większa niż 528 zł netto.

Wypłata stypendium będzie uzależ-
niona od przedstawienia przez osobę 
wnioskującą rachunków lub faktur 
potwierdzających poniesione wydatki 
na cele edukacyjne.

8gOps

Złóż wniosek o stypendium

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. religi 
w gilowicach ma na swoim koncie kolejny sukces. 
w 2020 roku jest najskuteczniejszą placówką 
oświatową w powiecie pszczyńskim biorąc pod 
uwagę pozyskiwanie funduszy w ramach programu 
erasmus+. Jako jedyna uzyskała dofinansowanie na 
realizację dwóch projektów!

Łącznie od września 2020 roku szkoła realizuje aż 4 projekty 
Erasmus+ o łącznym budżecie przekraczającym 130 tysięcy 
euro. 2 z nich są zaakceptowane do realizacji w latach 2020-
2022.

Pierwszy z nich to „Learn from the past to build a greener 
future”, w którym gilowickie liceum jest koordynatorem. 
Łączny budżet to prawie 200 tys. euro (w tym 25,8 tys. euro 
dla polskiej szkoły). Projekt zakłada dwuletnią współpracę 
szkół partnerskich z sześciu krajów: Włoch (Sycylia), Słowenii, 
Rumunii, Portugalii, Turcji i Polski. Uczniowie i nauczyciele 
z tych szkół będą wspólnie poznawać historię górnictwa, jego 
wpływ na gospodarki poszczególnych krajów oraz ich społe-
czeństw. Szczególny nacisk położony zostanie na wydobycie 
węgla kamiennego, analizę jego wpływu na środowisko natu-
ralne, jak również możliwości zrównoważonego przejścia do 
bardziej ekologicznych źródeł energii, z poszanowaniem praw 
górniczych społeczności, ich tradycji i etosu pracy górnika. 
Uczestnicy projektu będą odwiedzać kopalnie, elektrownie 
(także atomową w Słowenii) i wspólnie szukać rozwiązania 
na kryzys klimatyczny.

Autorzy projektu są przekonani, że poprzez gruntowną 
i dogłębną edukację uda się znaleźć skuteczne i efektyw-
ne rozwiązania tego problemu, z jak najlepszym wyko-
rzystaniem zasobów i przy zapewnieniu wsparcia tym 
wszystkim, których zmiany w pozyskiwaniu energii dotkną 
bezpośrednio.

Poza spotkaniami roboczymi w każdym z krajów partner-
skich, bardzo szeroko zakrojone są także działania lokalne 
oraz te w internecie: zaplanowano kanał YouTube, akcje 
edukacyjne, dystrybucję ulotek i wiele innych. Projekt rozpo-
czyna się 1 listopada 2020 r. i potrwa 2 lata, które będą czasem 
intensywnych działań proekologicznych nie tylko w szkole, 
lecz również w lokalnej społeczności.

Choć głównym celem projektu jest zwiększenie świadomo-
ści ekologicznej, istotne są również cele językowo-społeczne, 
takie jak doskonalenie posługiwania się językiem angielskim, 
poznawanie kultury krajów partnerskich, wzrost kompetencji 
kulturowych i interpersonalnych, takich jak praca w grupie 
międzynarodowej, tolerancja dla różnic.

Warto dodać, iż gilowickie liceum będzie koordynatorem 
tego projektu i jako jedna z dwóch szkół w powiecie pszczyń-

skim (poza LO w Gilowicach także ZSO w Pawłowicach) 
otrzymała dofinansowanie na koordynowanie projektu Era-
smus+ w 2020 roku.

W liceum realizowany jest też projekt zatytułowany „Cli-
mate change – raise awarness – take action”. Rozpoczął się 
1 września i potrwa 2 lata. Jego koordynatorem jest szkoła 
z Austrii, a partnerami szkoły z: Niemiec, Słowenii, Czech, 
Bułgarii i Polski.

Działania projektowe będą zmierzać do realizacji głównego 
celu projektu, czyli podniesienia świadomości o zmianach 
klimatu oraz możliwościach ich spowolnienia, edukacji na 
temat ochrony środowiska, jak również wspierania nawyków 
przyjaznych środowisku.

Tak jak w dotychczasowych projektach Erasmus+, i tym 
razem głównym beneficjentem będą uczniowie. W obu nowych 
projektach około 50 uczniów spędzi tydzień w szkołach part-
nerskich za granicą, przy wszystkich kosztach pokrytych 
z budżetu projektów. Dzięki takim spotkaniom uczniowie 
doskonalą umiejętności językowe, kulturowe i społeczne, uczą 
się współdziałania w międzynarodowej grupie, zarządzania 
czasem, realizacji założonych celów. Ogromne znaczenie 
odgrywa również kontakt z kulturą kraju, w którym odbywa 
się spotkanie. Z doświadczeń uczniów, którzy do tej pory 
brali udział w projektach jednoznacznie wynika, iż możliwość 
uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach była dla 
nich bezcennym źródłem wiedzy i umiejętności, nie do zdo-
bycia w szkole lub Internecie.

Należy podkreślić, iż gilowickie liceum od lat prężnie 
działa na polu współpracy międzynarodowej. Od ponad 10 
lat realizuje projekty Erasmus+, wcześniej Comenius. Do tej 
pory uzyskano dofinansowanie dla ośmiu takich projektów, 
co umożliwiło szkole pozyskanie około 260 tys. euro. To 
pozwoliło nie tylko na finansowanie działań projektowych, 
lecz również na znaczące doposażenie szkoły w sprzęt taki, 
jak tablice interaktywne, laptopy, drukarki, sprzęt sportowy, 
oprogramowanie oraz inne pomoce dydaktyczne.

Biorąc pod uwagę, że LO w Gilowicach jest stosunkowo 
niewielką szkołą, można śmiało stwierdzić, iż zaangażowanie 
w międzynarodową współpracę jest spektakularne, a urozma-
icona oferta projektów powoduje, że każdy uczeń chętny do 
udziału w projekcie ma to zagwarantowane.

8LO gilowice

W SZKOLE REALIZOWANE BĘDĄ DWA CIEKAWE PROJEKTY W RAMACH ERASMUS+, POŚWIĘCONE M.IN. GóRNICTWU 
ORAZ ZMIANOM KLIMATYCZNYM

Gilowickie liceum powiatowym liderem 
w pozyskiwaniu funduszy z UE
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grZawa

FryDeK

gÓra

wOLa

AKS Nadwiślan Góra od remisu rozpo-
czął walkę o ligowe punkty w B klasie. 
Wynikiem 2:2 zakończył się 9 sierpnia 
meczy w Tychach z Tysovią (bramki 
dla AKS-u: P. Niesyto, J. Radko). Drugi 
mecz dał komplet punktów dla Górzan. 
To dzięki zwycięstwu u siebie 4:1 15 
sierpnia z Niepokornymi Orzesze (bram-
ki dla AKS-u: A. Bebek – dwie, S. Janosz, 
J. Radko). W III kolejce (23 sierpnia) 
AKS przegrał w Pawłowicach z GKS-
em II Pniówek 6:3 (bramki dla AKS-u: 
M. Michalski, W. Morkisz, M. Raczek), 

a 29 sierpnia przegrał 0:6 na wyjeździe 
z Fortuną Wyry. Po czterech kolejkach 
klub z Góry ma 4 punkty, co daje 11. 
miejsce w tabeli.

Kolejne mecze: AKS – LKS II Gar-
dawice (5.09), GTS II Bojszowy – AKS 
(13.09), Czarni Piasek – AKS (26.09).

AKS zagrał też w Pucharze Polski. 
Pierwszy mecz wygrał 2 sierpnia 2:1 
z Niepokornymi w Orzeszu (bramki 
dla AKS-u: J. Radko, S. Janosz), ale 
odpadł po porażce u siebie 3:5 z LKS-em 
Studzionka. 8 pk

aKs walczy o punkty

Lepiej sezon rozpoczął A-klasowy LKS 
Frydek. Na inaugurację 8 sierpnia wygrał 
na wyjeździe ze Stalą Chełm Śląski 2:1 
(bramki dla LKS-u: D. Czempas, M. Maro-
szek). Drugi mecz 16 sierpnia na własnym 
stadionie dał porażkę 0:1 z LKS-em Stu-
dzionka. 23 sierpnia piłkarze z Frydku 
wygrali w Tychach z Siódemką 3:2 (bram-
ki dla LKS-u: P. Żemła – dwie, G. Ulczak), 

a 30 sierpnia zdobyli 3 punkty w meczu 
z Unią Bieruń Stary (5:4, bramki dla LKS-
u: T. Kapica - cztery, I. Zdziech). Tym 
samym po czterech kolejkach LKS ma 9 
punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli.

Kolejne mecze: Iskra II Pszczyna 
– LKS (6.09), LKS – LKS Gardawice 
(13.09), Krupiński Suszec – LKS (19.09), 
LKS – Leśnik Kobiór (27.09). 8 pk

LKs wysoko w tabeli

Jeden remis i 3 porażki – to bilans 
sierpniowych spotkań ligowych Soko-
ła Wola. 1 sierpnia klub zremisował 
z Piastem w Bieruniu 2:2 (bramki 
dla Sokoła: D. Kaczmarczyk, M. Len-
dzion). W kolejnych meczach piłkarze 
z Woli przegrali 15 sierpnia z GTS-em 
w Bojszowach 3:4 (bramki dla Sokoła: 
G. Kuźnik, D. Kaczmarczyk, T. Kubecz-
ko), 22 sierpnia u siebie z LKS-em 
Bestwina 2:4 (bramki dla Sokoła: J. 
Jucha, B. Więckowski) i 29 sierpnia 
w Dankowicach z Pasjonatem 0:4. Po 
sześciu kolejkach (z jednym meczem 
zaległym) Sokół zajmuje przedostatnie 
miejsce w tabeli klasy okręgowej (1 
punkt).

Kolejne mecze Sokoła: Sokół – KS 
Bestwinka (2.09), Sokół – Ogrodnik 
Tychy (5.09), Przełom Kaniów – Sokół 
(13.09), Sokół – Pionier Pisarzowice 
(16.09, mecz przełożony z 8 sierpnia), 
MKS Lędziny – Sokół (19.09), Sokół 
– Piast Bieruń (26.09).

Piłkarze z Woli odpadli z rozgrywek 
o Puchar Polski. Co prawda w pierw-
szym pucharowym meczu klub wygrał 
5 sierpnia w Kobiórze z Leśnikiem 3:2 
(bramki: J. Jucha – dwie, B. Więckow-
ski), ale w kolejnym przegrał u siebie 
z Polonią Łaziska 0:5. Tym samym Sokół 
zakończył tegoroczną przygodę z Pucha-
rem Polski. 

8 pk

słaby początek sezonu

Jak już informowaliśmy w poprzednim 
numerze Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/s Grzawie została Amba-
sadorem Konkursu z okazji 75. urodzin 
Pippi. Dlatego GBP zaprasza do udziału 
w urodzinowej zabawie „75. Urodziny, 
czyli Lato z Pippi”.

Czas nadsyłania prac mija 21 wrześ-
nia. Mogą je zgłaszać rodziny – duet 
uczestników tworzą dziecko i dorosły 
członek rodziny, którym może być 
rodzic, pełnoletnie rodzeństwo, dziad-
kowie, wujek, ciocia. 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 liczbie 
sylab akcentowanych, o układzie rymów. 
Na końcu pierwszego wersu zwykle 
występuje nazwa własna, najczęściej 
geograficzna. Szczegóły można znaleźć 
w bibliotece!

8gbp

Trwa zabawa z pippi

giLOwiCe

Pomimo iż tegoroczna matura była 
egzaminem nie tylko z wiedzy i umie-
jętności zawartych w podstawach pro-
gramowych poszczególnych przed-
miotów, lecz również, a może przede 
wszystkim, sprawdzianem z umiejęt-
ności przetrwania w dobie pandemii, 
maturzyści z Gilowic poradzili sobie 
z tym wyzwaniem wyjątkowo dobrze. 
Odsetek sukcesów, czyli osób, które 
zdały egzamin maturalny, znacząco 
przekroczył średnią dla liceów ogólno-
kształcących w województwie śląskim 
(80,4%), i wyniósł 94,2%. To daje szko-
le mocną drugą pozycję wśród liceów 
powiatu pszczyńskiego.

Z większości wybieranych przed-
miotów zdawanych na maturze absol-
wenci LO Gilowice osiągnęli wyniki 
powyżej średniej. W przypadku kilku 
przedmiotów są to wyniki wręcz 
spektakularne, dające szkole pierw-
sze miejsce w powiecie pszczyńskim 
pod względem osiągniętego średniego 
wyniku. Warto wyróżnić tu takie wyni-
ki jak: chemia (średnia szkoły – 57%, 
średnia wojewódzka dla liceów – 39%, 
najlepszy wynik w powiecie), geografia 

(średnia szkoły – 59%, średnia woje-
wódzka – 26%, zdecydowanie najlep-
szy wynik w powiecie), matematyka 
na poziomie rozszerzonym (średnia 
szkoły – 53%, średnia wojewódzka 
– 42%, zdecydowanie najlepszy wynik 
w powiecie).

Podsumow ując w y n ik i  tego -
rocznych maturzystów nie można 
zapominać, że gilowickie liceum to 
kameralna szkoła, co powoduje, iż 
każdy zdający ma znaczący wpływ 
na średni wynik. Przy 52 zdających, 
3 absolwentów nie zdało egzaminu, 
przy czym 2 z nich ma prawo do egza-
minu poprawkowego jeszcze w tym 
roku, ponieważ nie zdali tylko jedne-
go przedmiotu.

Najtrafniej tegoroczny sukces 
maturalny szkoły opisała Jolanta 
Pierończyk z „Dziennika Zachodnie-
go” w artykule „Wyniki matur 2020” 
opublikowanym 21 sierpnia. Gilowi-
ckie liceum określiła jako „znako-
mite”. W świetle powyższych danych 
absolwentom LO w Gilowicach i ich 
nauczycielom należą się gratulacje.
 8 LO gilowice

Świetnie poradzili sobie z maturą

mieDŹna

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej zakończyły się prace 
modernizacyjne instalacji hydrantowej. 
Dotychczasowa instalacja była mało 
wydajna, dlatego straż pożarna zaleci-

ła, aby to zmienić. Dzięki wykonanym 
pracom i wymianie hydrantów teraz 
instalacja spełnia wszystkie niezbędne 
wymogi. A to sprawia, że dzieci mogą 
uczyć się w bezpiecznych warunkach!
 8 pk

bezpieczniej w szkole

Instalacja hydrantowa po modernizacji (FOT. UG)
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Zawody wędkarskie koła pZw nr 
87 sazan w woli rozpoczęły się 
z dużym opóźnieniem w związku 
z pandemią koronawirusa.

Wymogi sanitarne dotknęły też wędka-
rzy. Musieli odwołać zawody z okazji 
dnia dziecka. Przełożone zawody o tytuł 
Mistrza Koła wygrał Radosław Porada, 
drugie miejsce zajął Rafał Granatyr, 
a trzeci był Artur Tyrna. Rozegrano też 
zawody nocne, w których zwyciężył 
Marian Kowalski, drugi był Radosław 
Likus, a trzeci – Radosław Porada.

Ostatnimi były zawody rozegrane 23 
sierpnia, o Puchar Prezesa Koła nr 87 Sazan 
w Woli. Puchar Prezesa zdobył Dawid Bie-
lanin, przed Radosławem Likusem, trzecie 
miejsce zajął Grzegorz Langier.

Członkowie koła brali też udział 
w zawodach wędkarskich Klubów 
Honorowych Dawców Krwi Rejonu 
Bielsko-Biała w Hałcnowie, gdzie dru-
żyna z Woli zwyciężyła drużynowo, 
a Marian Kowalski wygrał indywidu-
alnie. Do sukcesów należy zaliczyć też 
udział w zawodach o Puchar Wirkusa 
w Międzyrzeczu, gdzie wędkarze z Woli 
zdobyli drugie miejsce.

Do rozegrania pozostały jeszcze 
zawody o Puchar Sołtysa Sołectwa 
Wola I (odbędą się 20 września) oraz 
na zakończenie sezonu wędkarskiego 
(4 października). Mimo obostrzeń sani-
tarnych wędkarze koła wędkują oraz 
reprezentują godnie drużynę i gminę 
Miedźna na zewnątrz!

8marek gruszka

Sukcesy naszych wędkarzy

Klub HDK pCK w woli zachęca do 
oddawania krwi. Teraz jest ona 
szczególnie potrzebna.

– Krew jest niezwykle cenna. Teraz jest 
szczególnie potrzebna, bo na terenie woje-
wództwa śląskiego jest przeprowadzanych 
coraz więcej operacji na otwartych sercach 
czy innych skomplikowanych operacji. 
Poza tym, są zabiegi planowane, różnego 
rodzaju wypadki. To wszystko sprawia, 
że jest bardzo duże zapotrzebowanie na 
krew – podkreśla Marek Gruszka, prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża przy KWK 
Piast Ruch II w Woli, a także sekretarz 
Rejonowej Rady HDK PCK w Bielsku-Bia-
łej oraz sekretarz Oddziału Rejonowego 
PCK w Bielsku-Białej. Wiele osób wstrzy-
muje się z oddawaniem krwi z powodu 
koronawirusa. Ale – jak przyznaje prezes 
koła w Woli – nie ma się czego bać, bo 
wszystko odbywa się z zachowaniem 
surowych zasad sanitarnych.

Akcje krwiodawstwa w Woli organi-
zowane są z reguły co miesiąc, w ostat-
ni piątek miesiąca w Centrum Kultury, 
w godz. 8.00-11.00. Przyjeżdża ekipa 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

z Pszczyny z ambulansem i odpowiednim 
sprzętem. – Przyjść może każdy, kto czuje 
się zdrowy i chce oddać krew. Trzeba 
mieć przy sobie dowód tożsamości – mówi 
M. Gruszka. Przed pobraniem mierzona 
jest temperatura, wypełnia się ankietę 
w związku z koronawirusem, potem prze-
prowadzany jest wywiad lekarski, pobie-
rana jest hemoglobina, która jest badana. 
Średnio podczas jednej akcji w Woli udaje 
się pozyskać ok. 15 litrów krwi. Podczas 
akcji sierpniowej oddano prawie 16 litrów. 
Od poniedziałku do piątku można też 
oddawać krew w placówce RCK w Pszczy-
nie, przy ul. Bednorza 10-12.

Klub HDK PCK w Woli liczy ponad 
80 członków, jest też ok. 150 wolonta-
riuszy, czyli osób, które oddają krew, ale 
nie są zrzeszone w klubie. W większości 
to mieszkańcy gminy Miedźna. – Dużo 
mamy młodzieży, a także dużo kobiet. 
Nawet więcej niż mężczyzn. To specyfika 
naszego klubu – mówi Marek Gruszka. 
W wielu przypadkach krwiodawstwo to 
niemal rodzinna tradycja. Sporo członków 
to dzieci tych osób, które oddawały krew 
jeszcze za czasów kopalni „Czeczott”. 
– Nie ma żadnej zasady co do częstotli-
wości oddawania krwi. Mitem jest to, że 

jak się raz oddało krew, to trzeba robić 
to regularnie. Krew oddaje się wtedy, 
kiedy ma się na to ochotę. I kiedy ma 
się do tego predyspozycje. Krew pełna 
może być pobierana nie częściej niż 6 
razy w roku od mężczyzn i nie częściej 
niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że 
przerwa pomiędzy pobraniami nie może 
być krótsza niż 8 tygodni – podkreśla 
prezes. Krwiodawcą może być każda 
zdrowa osoba, która w ostatnim czasie 
nie podróżowała do innych krajów i nie 
miała kontaktu z osobą zakażoną koro-
nawirusem lub objętą kwarantanną. Krew 
mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku 
życia, które ważą co najmniej 50 kg.

Klub istnieje od 1984 r., Marek Gruszka 
kieruje nim już 30 lat wraz z zastępcą Wie-
sławem Smazą. W zarządzie od wielu lat 
pracują też Andrzej Nowak, Adam Kowal-
czyk, Maria Gruszka. Długie lata był też 
Jacek Doktor. Rekordzistą w ilości odda-
nej krwi jest Wiesław Smaza, który oddał 
honorowo ponad 85 litrów! M. Gruszka 
oddał w sumie 32 litry krwi, a żona – 20 
litrów. – Daje to dużą satysfakcję. Nic to 
nie kosztuje, a można pomóc potrzebu-
jącym – mówi. Sam kiedyś potrzebował 
krwi, kiedy uległ wypadkowi na kopalni 

w 1985 r. – Zrozumiałem, jak bardzo ta 
krew jest niezbędna. Od tego zaczęło 
się moje zaangażowanie w życie klubu 
– zauważa. Teraz piękną tradycję konty-
nuuje kolejne pokolenie. Krwiodawcami 
są synowie, a córka utworzyła klub HDK 
PCK w innej gminie, któremu szefuje.

Marek Gruszka przyznaje, że za 
czasów kopalni krwiodawstwo miało 
się nieco lepiej. Były lata, kiedy rocznie 
udało się zebrać nawet 300 litrów krwi. 
W końcu zakład liczył 8 tys. pracowników. 
Początkowo organizowane były wyjazdy 
autokarem do Pszczyny, i to tam oddawa-
na była krew. Jeżdżono też do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie dwa razy 
w roku, były wycieczki. Koszty organiza-
cyjne ponosiła kopalnia.

Mimo iż wielki zakład już nie istnieje, 
klub HDK PCK w Woli w dalszym ciągu 
prężnie działa, nie tylko dzięki akcjom 
oddawania krwi. Organizowane są zbiórki 
żywności dla potrzebujących, zawody 
wędkarskie czy strzeleckie. Corocznie 
odbywają się spotkania krwiodawców, 
podczas których szczególnie zasłużonym 
przyznaje się odznaki i puchary. Każdy 
może stać się częścią klubu...

8 paweł Komraus

KREW NIE BEZ POWODU NAZYWANA JEST DAREM ŻYCIA. MOŻNA NIM SIĘ PODZIELIć W KAŻDY OSTATNI PIĄTEK MIESIĄCA W CENTRUM KULTURY W WOLI

Twoja krew może uratować komuś życie!

Na akcje krwiodawstwa do Woli przyjeżdża wyspecjalizowana ekipa 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Pszczyny  (FOT. FB M. GRUSZKA)

W Woli krew można oddać w ostatni piątek miesiąca, w Centrum Kultury. 
Kolejna akcja planowana jest w październiku  (FOT. FB M. GRUSZKA)
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O tym pisała gminna gazeta...  
we wrześniu

1992
plebania poświęcona

„W sobotę, 21 sierpnia do naszej gminy zawitał ponow-
nie ks. arcybiskup Damian Zimoń. Tym razem przybył 
do Grzawej, gdzie wziął udział we mszy św. i poświęcił 
nowy dom parafialny” (Gazeta Gminna, nr 4/1992)

1993
nowy dom socjalny i przedszkole we Frydku

„1 września oddano do użytku Dom Socjalny we 
Frydku i mieszczące się na parterze tego budynku 
przedszkole […] Po uroczystości otwarcia nowego 
przedszkola wójt gminy przeciął wstęgę w drzwiach 

Domu Socjalnego i w kilku słowach przedstawił 
historię powstania obiektu, gratulując mieszkańcom 
Frydku uporu w prowadzeniu budowy tej placów-
ki, uporu, dzięki któremu uzyskali pomoc gminy, 
żeby móc zakończyć budowę” (Gminne Sprawy, nr 
9/1993)

1994
Liceum przyjęło uczniów

„2 września br. o godz. 10.00 uroczystego otwarcia 
gilowickiej filii Liceum Ogólnokształcącego w Pszczy-
nie przez przecięcie wstęgi dokonali kurator Andrzej 
Król, wójt gminy Andrzej Granatyr oraz dyrektor 

pszczyńskiego liceum Piotr Mol” (Gminne Sprawy, 
nr 9/1994)

1996
burdy na dyskotekach

„Gminny Ośrodek Kultury i Sportu musiał niestety zaprze-
stać organizowania dyskotek w domach socjalnych we 
Frydku i w Gilowicach. Przyczyna? Jak to najczęściej bywa 
w takich razach: niewłaściwe zachowanie się uczestników 
tych potańcówek. Niewłaściwe? To mało powiedziane. 
Skandaliczne. W Gilowicach stłuczono jedno lustro, a dru-
gie skradziono. Natomiast we Frydku bez potrzeby ‘użyto’ 
gaśnicy” (Gminne Sprawy, nr 9/1996)

Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy fragmenty najważniejszych, najciekawszych artykułów z archiwalnych wydań gazety gminnej. prze-
glądamy numery wrześniowe z lat 90.

podajemy najważniejsze infor-
macje związane z utrudnieniami 
w ruchu w dniu rajdu, czyli 
w sobotę, 12 września.

Miedźna, Jastrzębie-Zdrój i Warszowice 
– w tych miejscowościach rajdowe załogi 
będą się ścigać podczas tegorocznego 
Rajdu Śląska – drugiej rundy mistrzostw 
Polski. Do rywalizacji na siedmiu odcin-
kach specjalnych o łącznej długości 100,6 
km kierowcy i piloci ruszą ze Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie. Zawody pod 
honorowym patronatem Marszałka 
Jakuba Chełstowskiego zaplanowano 
na 11-12 września.

Oprócz zawodników walczących 
w Rajdowych Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski na śląskie odcinki specjal-
ne ruszą również załogi w klasycznych 
rajdówkach sprzed lat, zgłoszone do 
Motul Historycznych Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski. To ozna-
cza, że na trasie Rajdu Śląska pojawią 
się nie tylko najnowocześniejsze wyczy-
nowe konstrukcje, lecz także takie auta 
rajdowe, jak FSO Polonez 2000, Porsche 
911 czy legendarne Audi Quattro.

Rajd Śląska rozpocznie się w piątek, 
11 września na Stadionie Śląskim w Cho-
rzowie, gdzie na godz. 17.15 zaplanowano 
ceremonię startu. Ściganie rozpocznie się 

w sobotę rano. Po wyjeździe z serwisu 
na Stadionie Śląskim, załogi zmierzą 
się z czterema odcinkami specjalnymi 
– w Miedźnej (15,2 km, od godz. 8.20), 
Jastrzębiu-Zdroju (20,47 km, od 9.45), 
Warszowicach (7,03 km, od 10.45) oraz 
ponownie w Miedźnej (od 11.45). Następ-
nie zawodnicy wrócą do Chorzowa na 
30-minutową przerwę na serwis i ruszą 

na finałową pętlę Rajdu Śląska składa-
jącą się z ponownych przejazdów oesów 
Jastrzębie-Zdrój (od 15.15), Warszowice 
(od 16.15) i Miedźna (od 17.15).

Zawodnicy zgłoszeni do mistrzostw 
Śląska zmierzą się na skróconych 
wariantach oesów Miedźna (10 km), 
Jastrzębie-Zdrój (9,9 km) oraz Warszo-
wice (7,03 km). Wszystkie próby sporto-

we, oprócz tej w Warszowicach pokonają 
dwukrotnie, a zatem łącznie do poko-
nania w rajdowym tempie będą mieli 
blisko 47 km. Najlepsze załogi Rajdu 
Śląska pamiątkowe puchary odbiorą na 
Stadionie Śląskim. Ceremonia zakończe-
nia zawodów rozpocznie się w sobotę, 
12 września o godz. 18.20.

8rajdslaska.pl, pk

TO BĘDZIE GRATKA DLA MIŁOŚNIKóW MOTORYZACJI! ALE 12 WRZEŚNIA TRZEBA BĘDZIE SIĘ LICZYć TAKŻE Z DUŻYMI UTRUDNIENIAMI W RUCHU NA TRASIE RAJDU

Rajd Śląska przejedzie przez naszą gminę

Uwaga! UTrUDnienia!

Trasa rajdu przez gminę miedźna:
góra – ulice: bażantów, Dąbrowa, Zapadź, Topolowa, mokra, polna, 
poznańska, słoneczna, polna
Frydek – ulice: Oliwna, miodowa
miedźna – ulice: Leśna, Dębowa, Topolowa

Bieżące informacje na temat utrudnień będą dostępne na stronie internetowej 
miedzna.pl. Tam też dostępna jest szczegółowa mapa rajdu.

Z informacji przekazanych przez organizatorów do Urzędu Gminy wynika, że 
odbiór odcinka specjalnego na terenie gminy Miedźna odbędzie się w godz. 6.50-
8.20, a pierwszy przejazd samochodów uczestniczących w zawodach – w godz. 

8.20-14.00. Od godz. 15.45 trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Do godz. 
17.15 trwać będzie odbiór odcinka specjalnego. Drugi przejazd uczestników rajdu 
odbędzie się w godz. 17.15-18.45.

W tym czasie droga będzie zamknięta dla ruchu. Po trasie nie mogą poruszać 
się inne samochody (poza wyjątkowymi sytuacjami w trakcie odbioru odcinka, 
ustalonymi wcześniej z organizatorami). Kilka razy na godzinę umożliwiany będzie 
przejazd na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej, Bieruńskiej, Miodowej i Oliwnej we 
Frydku, pod kontrolą organizatora i policji. Zalecany jest jednak objazd DW 931.

Przerwa z umożliwieniem ruchu lokalnego planowana jest w godz. 14.00-15.45. 
Wydarzenia rodzinne, uroczystości, zabiegi medyczne itp. należy wcześniej 
zgłaszać organizatorowi w celu uzgodnienia przejazdu (telefon do organizatora 
w celu dokonywania ustaleń: 697 080 764). Organizatorzy zalecają osobom 
mieszkającym przy trasie rajdu przestawienie pojazdów na najbliższą, nieza-
blokowaną drogę.

Trasa rajdu przez gminę Miedźna wiedzie od Góry (ulice: Bażantów, Dąbrowa, Zapadź, Topolowa, Mokra, Polna, 
Poznańska, Słoneczna, Polna) przez Frydek (ulice: Oliwna, Miodowa) do Miedźnej (ulice: Leśna, Dębowa, Topolowa).
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ŚLĄSKO GODKA
na wyKOpKaCH

Matka: Łojciec, nady już wrzesiyn prziszeł. Musza iść 
do Łucyje, do zbiyranio jom zaśtalować!
ojciec: Ty matka sie uwijej i leć dzisioj, żeby Maryjka 
piyrszo niy zamówiła Łucyje, bo nos zima ścignie.
Matka: Jo jeszcze powiym Anieli, to nos bydzie śty-
rech: jo, łone dwie i nasz Francik, coby kosze na fora 
wysypowoł.
ojciec: Wykopki to ciyżko robota, jo niy wiym kto to 
tak pedzioł, że jom majom baby.
Przychodzą baby z kopaczkami i koszami na pole.

Matka: Witojcie, baby, dziynka Bogu coście przyszły, 
jo wom przida łodkopać.
Łucyja: My som rade, że se przy tych ziymniokach 
pogodomy, sąsiadki łobgodomy.
rozia: Żeby nom robota pryndzyj szła, to wom powiym, 
że Aniela chodzi ze szostym.
Łucyja: No, niy padej coż tyż ta robi z tym chopym, 
guptula.
rozia: A słyszałyście, co to porobiły te najduchy Wik-
torowe w szkole. Ponoć ukradli miod rechtorowi.
Francik: Wy już sąsiadko niy godejcie, bo swego koska 
łozbiyrać niy zdążycie i bydzie gańba.

ojciec: Pamiyntejcie, że jak wszystki ziymnioki z gon-
kow pozbiyrocie, to wos czeko zbiyrani po roli, żeby sie 
nawet nojmniyjszy ziymnioczek niy zmarnowoł.
rozia: No, to baby bierymy sie do roboty, bo nos cimok 
ścignie.

Fragment scenariusza autorstwa Stanisławy Nycz 
(wykorzystano w nim fragmenty opowiadania Alojzego 
Lyski „Kopani ziymioków”), opublikowanego w książce 
pt. „Z tradycją za pan brat. Scenariusze i teksty gwarą 
(i nie tylko)”, wydanej przez Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Miedźnej z/s w Grzawie w 2013 r.

przybliżamy sylwetkę Teofila miki, 
zasłużonego dla społeczności 
lokalnej mieszkańca grzawy.

Teofil Mika urodził się 12 listopada 1895 
r. w Grzawie, w rodzinie Jana i Fran-
ciszki Mika. Byli rodziną najemników. 
Teofil miał troje rodzeństwa: dwóch 
braci Franciszka i Alfonsa oraz siostrę 
Franciszkę. Gdy Teofil miał 5 lat zmarła 
mu matka. Ojciec chcąc wychować swoje 
dzieci ożenił się ponownie z Marią Durok 
z Frydku, z którą miał 9 dzieci. Przyrodni 
bracia Teofila to: Stanisław, Konstanty, 
Jan, August i Franciszek oraz 4 przy-
rodnie siostry: Zofia, Bronisława, Łucja 
i Konstantyna.

Teofil uczęszczał do szkoły powsze-
dniej w Grzawie. W tym czasie była to 
szkoła pięcioklasowa. Po jej ukończe-
niu rozpoczął pracę u gospdarza Józefa 
Cofały. Zadaniem Teofila było wożenie 
furmanką mleka z Grzawy do Katowic 
– Zawodzia. Tak pracował do rozpoczęcia 
I wojny światowej. Po jej wybuchu został 
przydzielony do armii niemieckiej wraz 
z braćmi Franciszkiem i Alfonsem. Teofil 
miał to szczęście, że powrócił do domu 
rodzinnego w Grzawie, natomiast jego 
bracia zginęli na froncie. Są pochowani 
na cmentarzu wojskowym we Francji. 
Po powrocie z wojny Teofil jeszcze jakiś 
czas pracował u Józefa Cofały. W 1920 
r. szukając lepszego zarobku dostał 
pracę w kopalni Wujek, wraz z Józefem 
Oślakiem i Konstantym Kotłowskim. Po 
wybuchu II Powstania Śląskiego cała trój-
ka brała udział w walkach powstańczych 
(czyścili broń, byli na posyłki). W III 
Powstaniu Śląskim brali czynny udział 
w walkach na froncie. Podczas powstania 
Teofil był kurierem. Po powstaniu wszy-
scy wrócili do pracy w kopalni Wujek. 
Teofil brał też czynny udział w plebis-
cycie (1928 r.).

W 1926 r. Teofil ożenił się z Weroniką 
Pudełko. W 1932 r. kupili dom od Teofila 
Śmieji (łącznie 5 morgów). Mieli 2 synów 
i 3 córki.

W 1936 r. wójtem gminy Grzawa był 
Józef Wojciech. W czasie swojej kadencji 
dostał zlecenie ze starostwa w Pszczynie, 
żeby podzielić dobra Dworu Górskiego 
dla mieszkańców gminy Grzawa. Teofil 

czynnie włączył się w parcelację ziemi. 
W czasie gdy nie pracował na kopalni 
towarzyszył geodetom w odmierzaniu 
działek. Ustalono, że każdy dostanie po 
5 morgów pola.

Nadchodziła II wojna światowa. 
Teofil jako czynny powstaniec bał się 
konsekwencji ze strony władzy niemie-
ckiej. Dzień przed wybuchem wojny, 
31 sierpnia 1939 r. zebrali się wraz 
z Józefem Oślakiem i furmanką wraz 
z rodzinami uciekali w stronę Krakowa. 
Dojechali do wsi Zabawa, za Krako-
wem. Tam gospodarz dał im nocleg 
w stodole. Zakwaterowali się z całym 
swoim dobytkiem (mieli konia i dwie 
krowy). W nocy krowa uciekła, a Teofil 
poszedł jej poszukać. Zabłądził i w ten 
sposób trafił do wsi Zaleszczyki (na 
rumuńskiej granicy). Rodzina czekała 
na niego 3 dni. Po tym czasie Weroni-
ka spakowała dzieci i wraz z rodziną 
Oślaków wrócili do Grzawy. Gdy Teofil 
doszedł do wsi Zaleszczyki usiadł na 
krzypopie żeby odpocząć. Nadjechał 
gazik z wysokimi rangą urzędnikami, 
którzy uciekali przed Niemcami do 
Rumunii. Wśród nich był Józef Cofała, 
który pochodził z Grzawy (był pierw-
szym studentem z Grzawy, w 1926 r. 
Teofil pracował u jego ojca na gospodar-
stwie). Józef rozpoznał Teofila i kazał 
zatrzymać samochód. Wysiadł i zapy-

tał, co Teofil robi tak daleko od domu. 
Teofil opowiedział, jak się tu znalazł. 
Wtedy Józef Cofała wyjął z samochodu 
skrzynkę z pieniędzmi i przekazał ją 
Teofilowi, aby ten mógł bezpiecznie 
wrócić do domu. Wracając zatrzymał 
się w jednym z klasztorów. Zakonnice 
dały mu schronienie, a on w zamian za 
otrzymane pieniądze kupował im chleb, 
rąbał drewno i pomagał w obejściu. 
Po 1,5 roku klasztor otrzymał decyzję 
o kasacji i Teofil musiał go opuścić. 
Ruszył w drogę i dostał się do Poznania. 
Tam uświadomił sobie, że jest w Polsce. 
Tak wrócił do domu. Żona w tym czasie 
szukała go. Nawet przez wróżbitę, który 
stwierdził, że Teofil wróci szczęśliwie 
do domu. I tak też się stało.

Po wojnie Teofil wrócił do pracy 
w kopalni Wujek. W 1951 r. miał wypa-
dek na kopalni. Otrzymał rentę i oficjal-
nie zakończył pracę w 1952 r. Rok później 
Teofil Mika został wybrany sołtysem 
Grzawy. Aktywnie włączył się w pracę na 
rzecz sołectwa i poprawy bytu mieszkań-
ców. Wspomniany wcześniej Józef Cofała 
powrócił na stanowisko do Katowic i soł-
tys zwrócił się do niego o pomoc. Z ich 
owocnej współpracy w Grzawie powstał 
ośrodek zdrowia wraz z zapleczem. 
Myślano również o domu gromadzkim. 
Znalazło się miejsce – nieużytki, na któ-
rym postanowiono wybudować Urząd 

Gminy – własność Franciszka Witka. 
Zorganizowano dowóz żwiru i kamienia, 
aby wyrównać teren i przygotować go 
pod budowę. Rolnicy z Grzawy i Miedź-
nej którzy posiadali konie odrabiając 
szarwark (podatek) zwozili materiały 
na budowę. Tym sposobem w 1967 r. 
otwarto Urząd Gminy w Miedźnej. To 
budynek, w którym także obecnie urząd 
ma siedzibę.

Teofil mocno współpracował z Gmin-
ną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska 
w Miedźnej rozprowadzając nasiona 
i środki ochrony roślin, organizował 
zbiórki stonki ziemniaczanej na polach.

Ze względu na zły stan zdrowia od 
1967 r. do 1969 r. obowiązki sołtysa nie-
oficjalnie powierzył synowej Marii Mice. 
Zmarł 12 listopada 1975 r. Jest pochowa-
ny na cmentarzu w Grzawie.

Za swoją działalność 8 kwietnia 1958 
r. uchwałą Rady Państwa Teofil został 
odznaczony Śląskim Krzyżem Powstań-
czym, a 6 lutego 1971 r. – Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8maria mika
Autorka była sołtysem Grzawy przez 

43 lata. Ustąpiła ze stanowiska w 2013 
r. Sylwetkę Teofila Miki, swojego teścia 
przedstawiła podczas I Konferencji Regio-
nalnej pn. „Dziedzictwo kulturowe regio-
nu i osoby zasłużone dla Grzawy”, która 
odbyła się 3 czerwca 2019 r. w Grzawie

BRAŁ UDZIAŁ W POWSTANIACH ŚLĄSKICH, BYŁ SOŁTYSEM GRZAWY, DOPROWADZIŁ DO WYBUDOWANIA TAMTEJSZEGO OŚRODKA ZDROWIA  
CZY OBECNEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY

Teofil Mika – powstaniec i zasłużony sołtys Grzawy

Teofil Mika 1895-1975 Razem z żoną Weroniką  (FOT. Z ARCHIWUM MARII MIKI)
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„Cudze chwalicie, swoje poznaj-
cie” – zachęcamy mieszkańców 
do skorzystania ze strony polskie-
bazarek.pl i zakupu lub sprzeda-
ży lokalnych produktów!

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” 
to kampania Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, która promuje polskie-
bazarek.pl. Platforma ogłoszeniowa 
polskiebazarek.pl. pomaga w nawiązy-
waniu bezpośrednich kontaktów przez 
rolników i producentów żywności z kon-

sumentami. Można na niej bezpłatnie 
zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży 
i promocji swoich produktów.

Dzięki takiemu działaniu konsument 
płaci dokładnie tyle, ile proponuje rol-
nik – nie ma marży pobieranej przez 
pośredników.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na 
utrudnienia występujące w dobie korona-
wirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży 
produktów. Zachęcamy do skorzystania, 
zarówno rolników i producentów żywno-
ści, jak i konsumentów! 8mrirw

Zapraszamy na polski e-bazarek!
internetowe Konto pacjenta to 
bezpłatna aplikacja w serwisie 
pacjent.gov.pl, dzięki której masz 
dostęp do wszystkich e-recept, 
e-skierowań czy historii wizyt 
lekarskich.

Na IKP zalogujesz się w dowolnym 
miejscu i czasie. Wystarczy tylko tele-
fon, tablet lub komputer z dostępem 
do internetu. To szczególnie wygodne 
rozwiązanie np. podczas wyjazdów. 
Do logowania będzie potrzebny profil 

zaufany lub dowód osobisty z warstwą 
elektroniczną (e-dowód). Można zalogo-
wać się przez bank PKO BP, jeśli masz 
konto internetowe iPKO lub Inteligo.

Dodatkowo, jeśli zamiast wydruku 
informacyjnego chcesz dostawać powia-
domienie o wystawionej e-recepcie czy 
e-skierowaniu SMS-em lub e-mailem, 
zaloguj się na IKP i uzupełnij swoje dane 
kontaktowe (numer telefonu lub/i adres 
e-mail).

Sprawdź, jak uzupełnić dane na stro-
nie internetowej pacjent.gov.pl. 8 gov.pl

recepty i skierowania w telefonie

w dniach 12-30 września na 
terenie województwa śląskiego 
prowadzona będzie akcja szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie 
lisów wolno żyjących.

Szczepionka zostanie zrzucona z samo-
lotów. Łącznie na terenie województwa 
zostanie wyłożonych 146320 dawek 
szczepionki (20 dawek szczepionki na 
1 km kw). Szczepionki będą zrzucane 
nie tylko nad lasami, ale również nad 
pozostałymi terenami zielonymi np. 
pola, łąki, ogródki działkowe.

Przynęta, w której zatopiona jest szcze-
pionka, ma postać małych brunatnych 
krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach 
przynęty jest wyczuwany przez lisy z odle-
głości około 800 metrów. Podczas podjęcia 
przynęty przez lisa, tym samym przegry-
zieniu zatopionej w niej kapsułki zawierają-
cej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia 
lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego 
wirusa z błoną śluzową lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii apeluje do mieszkańców woje-
wództwa śląskiego o nie podnoszenie 
szczepionek. Znalezioną przynętę należy 
pozostawić w danym miejscu. Należy 
pamiętać o tym, że „zapach ludzki” 
pozostawiony na przynęcie sprawia, że 
staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez 
okres dwóch tygodni po przeprowadze-
niu akcji szczepienia nie powinno się 
wyprowadzać zwierząt domowych na 
tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
informuje również, że sama przynęta nie 
jest niebezpieczna dla człowieka. Nato-
miast w przypadku otwarcia kapsułki, 
która znajduje się we wnętrzu przynęty, 
należy niezwłocznie skontaktować się 
z lekarzem medycyny informując go o tym 
fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością 
kapsułki należy również bezzwłocznie 
umyć wodą z mydłem te części ciała, które 
zetknęły się ze szczepionką. 8ŚwLw

Zaszczepią lisy
producenci rolni, których gospo-
darstwa zagrożone są utratą 
płynności finansowej w związku 
z ograniczeniami spowodowa-
nymi przez epidemię COViD-19 
oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. 
pomocy suszowej za 2019 r. 
mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe.

Wnioski o wsparcie można skła-
dać w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa. Ostateczny termin ich składania 
nie został określony, jednak Agencja 
może przyznać pomoc tylko do 31 
grudnia 2020 r. i w tym terminie musi 
ją również wypłacić. Szybkie złożenie 
dokumentów gwarantuje więc szyb-
szą wypłatę środków. Wnioski można 
przekazywać za pośrednictwem plat-
formy ePUAP lub wysłać przesyłką 
rejestrowaną. Dokumenty można także 
złożyć osobiście, o ile w danej jednostce 

istnieje taka możliwość. Można je rów-
nież dostarczyć do specjalnych wrzutni, 
ustawionych w placówkach terenowych 
Agencji.

O pomoc mogą ubiegać się właś-
ciciele gospodarstw rolnych, którym 
zagraża utrata płynności finansowej 
wywołana koronakryzysem i nie otrzy-
mali oni pomocy na szkody spowodo-
wane w 2019 roku przez suszę i inne 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 
Jednym z warunków przyznania pomo-
cy jest złożenie oświadczenia o wyco-
faniu wniosku złożonego w 2019 roku 
dotyczącego pomocy na szkody spowo-
dowane suszą i innymi niekorzystnymi 
zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomo-
cy publicznej. Wszelkie pytania doty-
czące naboru wniosków o przyznanie 
pomocy można kierować do biur powia-
towych Agencji lub na adres mailowy 
info@arimr.gov.pl.

8arimr

wsparcie dla rolników

rozpoczął się spis rolny. Z rolnikami, którzy nie 
udzielą informacji przez internet lub telefonicz-
nie skontaktują się rachmistrzowie spisowi.

Powszechny Spis Rolny 2020 odbywa się od 1 września 
do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 
2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest 
obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa 
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika 
on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. 
Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W pań-
stwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane 
jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa 
rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny 
odbył się w 2010 r.

podstawowe cele powszechnego spisu 
rolnego:
–  zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach 

rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domo-
wych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej 
i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

–  dostarczenie informacji niezbędnych do planowania 
polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt 
gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

–  analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat;

–  wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarcze-
nia informacji na potrzeby organizacji międzynaro-
dowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

–  aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw 
rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych 
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolej-
nych latach.

spis rolny zostanie przeprowadzony 
w gospodarstwach rolnych:
–  osób fizycznych (gospodarstwach indywidual-

nych);
– osób prawnych;
–  jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej.
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące 

m.in.: użytkowników gospodarstw rolnych, rodzaju 
użytkowanych gruntów, powierzchni użytkowanych 
gruntów, zużycia nawozów mineralnych i organicz-
nych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 
wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodar-
skich, liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie 
rolnym, nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użyt-
kownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz 
pracowników najemnych.

rolnicy mogą udzielić informacji 
o gospodarstwach rolnych:
–  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za 

pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na 
stronie internetowej spisrolny.gov.pl;

–  telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju
–  bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu 

dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
–  korzystając – w przypadku braku dostępu do Inter-

netu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie 
gminy w celu dokonania samospisu internetowego (w 
Urzędzie Gminy Miedźna stanowisko jest dostępne w 
Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska w godzinach pracy urzędu)..

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzy-
stywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służby statystyki 
publicznej.

bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są 
na stronie spisrolny.gov.pl.

8gov.pl
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Rolniku, spisz się!



Zapraszamy do obejrzenia wirtu-
alnego archiwum gminy miedźna. 
Każdy z nas może się przyczynić 
do powiększenia tego pięknego 
zbioru fotografii!

Archiwum zatytułowane jest „Skarby 
wydobyte”. Tytuł został zaczerpnięty 
z tekstu Alojzego Lyski, Honorowego 
Obywatela Gminy Miedźna, będącego 
wstępem do albumu „Ślady zatrzymane-
go czasu. Wola na starych fotografiach”. 
Autor pisze: „Historia powstaje wtedy, 

gdy ktoś zmieniające się co dnia obrazy 
rzeczywistości przy pomocy różnych 
technik utrwala”.

„W Waszych domach z pewnością jest 
wiele takich ‘skarbów’ historii: zdjęć, 
pamiątek czy dokumentów, a zgroma-
dzone tu fotografie to zapewne tylko 
ułamek tego, co tworzy naszą wspólną 
historię” – piszą twórcy wirtualnego 
archiwum fotograficznego.

„Naszym celem jest ‘wydobyć’ na 
światło dzienne skarby minionych cza-
sów i ocalić je od zapomnienia. Z każdym 

dniem nasza wiedza ulatuje, zatracają się 
szczegóły, miejsca i osoby. Dlatego prosi-
my Was, byście razem z nami rozwijali 
ten projekt. Jeżeli dysponujecie jakąś 
wiedzą o prezentowanych fotografiach 
to podzielcie się nią. Jeżeli zaś posiadacie 
zdjęcia, które rozbudują tę opowieść, to 
skontaktujcie się z nami, by także i Wasza 
cegiełka zbudowała naszą wspólną opo-
wieść” – apelują.

Materiały można przesyłać mailowo 
na adres archiwumgminymiedzna@
gmail.com lub przynieść do Gminnego 
Ośrodka Kultury. Zdjęcia zostaną zeska-
nowane, opisane i wstawione na stronę. 
Archiwum jest dostępne pod adresem 
skarby-wydobyte.blogspot.com.

Zachęcamy do sięgnięcia do naszych 
albumów i wzbogacenia galerii!

8gOK, pk
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ruszają zapisy na zajęcia  
w sezonie kulturalnym 2020-2021
Karty zgłoszenia oraz wytyczne i zasady uczestnictwa w zajęciach 
edukacyjno-artystycznych realizowanych w gminnym Ośrodku Kultury 
w miedźnej są dostępne na stronie www.gok.miedzna.pl.

mimo zmieniającej się sytuacji 
i wprowadzanych obostrzeń, 
w trakcie wakacji udało się 
zorganizować wyjazdy rodzinne 
w ciekawe miejsca.

Z powodu ogłoszenia powiatu pszczyń-
skiego czerwoną strefą planowane pół-
kolonie letnie zostały odwołane. Jed-
nak w drugiej połowie sierpnia, kiedy 
sytuacja epidemiologiczna poprawiła 
się, Gminny Ośrodek Kultury zapro-
sił wszystkich zainteresowanych na 
wycieczki rodzinne. 21 sierpnia grupa 
turystów z naszej gminy pojechała do 
Lachowic, skąd przejściem górskim 
doszła do schroniska „Adamy”. 24 sierp-
nia zorganizowano wyjazd do krakow-

skiego zoo, gdzie można było spotkać 
wiele ciekawych zwierząt.

Dwa dni później kolejni miłośnicy 
górskich wycieczek udali się do Bren-
nej. Spacerowano Bajkowym Szlakiem 
Utopca, udało się odwiedzić schroni-
sko „Chata Grabowa” i tamtejszy Ogród 
Bajek. Uczestnicy przeszli też grzbietem 
Starego Gronia. Ostatnia wycieczka 
odbyła się do Ojcowa, gdzie uczestnicy 
zwiedzali ruiny tamtejszego zamku. 
Odwiedzili też Dolinę Sąspowską, która 
jest szczególnie lubiana przez bobry.

Wycieczki zostały zorganizowane 
z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności. To była niezwykle inspiru-
jąca i ciekawa końcówka wakacji! Zdjęcia 
z wyjazdów publikujemy na str. 12. 8pk

wakacyjne wyjazdy z gOK-iem

GMINA MIEDźNA ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY ZACHĘCAJĄ DO  
FASCYNUJĄCEGO POWROTU DO PRZESZŁOŚCI DZIĘKI NIEZWYKŁYM ZDJĘCIOM

Skarby wydobyte

Żniwne 2020
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DLa nasZegO 
beZpieCZeŃsTwa

Rodzinne wycieczki z GOK-iem
w drugiej połowie sierpnia gminny Ośrodek Kultury zaprosił na wakacyjne wycieczki krajoznawcze  FOT. GOK


