
stare Lampy Do wymiany
Za 2,2 mln zł wymieniony zostanie system oświetleniowy w Woli. 
Trwa audyt w zakresie jakości oświetlenia na terenie całej gminy

WIęCej NA str. 3

ameLia po raZ trZeCi mistrZyniĄ poLski
Trzeci raz z rzędu zawodniczka GKs „Piast” Wola, Amelia Tomala z Góry 

została najlepszą zapaśniczką w kraju w swojej kategorii!

WIęCej NA str. 10

mieszkańcy gminy miedźna 
są wyjątkowi i chętnie 

pomagają! w listopadzie 
w czterech sołectwach 
odbyły się kiermasze 

charytatywne, podczas 
których zbierano środki na 
leczenie maciusia i filipka, 
chorych na sma. wszystkie 

cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, a puszki 

były pełne! mieszkańcy 
angażują się też w inne 

akcje pomocowe

WIę Cej NA str. 11
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Razem 
dla Niepodległej

 Mieszkańcy zdecydowali 
o podziale ponad 360 tys. zł

Nowe możliwości 
dla uczniów

wiĘCeJ na str. 2 wiĘCeJ na str. 4 wiĘCeJ na str. 5

mieszkańcy gminy miedźna 

wspaniałe 
serca 

mieszkańców 
gminy!
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Radosnych i rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia,
a także wielu sukcesów 
w Nowym 2021 Roku
życzą redakcja „Gminnych Spraw” 
oraz wydawca – Gminny Ośrodek Kultury

Mamy w gminie kolejny ładny skwer!  
Tym razem przy przedszkolu w Miedźnej.  
Dzięki pracom wykonanym przez GZGK  
pojawiły się tam ławeczki, chodnik i piękne 
nasadzenia (FOT. UG) 

Do wiaty w Woli wróciły naprawione ławki i stoły, 
dokonano prac naprawczych po ostatnim akcie 
wandalizmu. Prosimy o czujność i reagowanie 
na takie niedopuszczalne zachowania. To nasza 
wspólna własność (FOT. UG) 

ARiMR oraz Urząd Gminy Miedźna wspierają 
lokalnych ogrodników. Początkiem listopada 
odebrano od nich kwiaty, które pięknie przyozdobiły 
skwery, opuszczone groby na cmentarzach, 
pomniki w naszej gminie (FOT. UG)

w obiektywie

Chociaż tym razem nie mogliśmy 
się wspólnie spotkać, pamięta-
liśmy o tym ważnym dla naszej 
ojczyzny dniu.

11 listopada wójt Jan Słoninka i przewod-
niczący Rady Gminy Andrzej Kempny 
złożyli w imieniu wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy symboliczne kwiaty 
pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
w Woli.

Kilka dni przed Świętem Niepodle-
głości obchody rozpoczęto w gminnych 
placówkach oświatowych. Dzieci przy-
gotowały piękne akademie, odśpiewa-
ły wspólnie Hymn Państwowy, pieśni 
patriotyczne, recytowały pięknie wiersze, 
tworzyły prace plastyczne, uczestniczy-
ły w zawodach, quizach. Zdjęcia z tych 
wydarzeń publikujemy na str. 12.

Z okazji święta 11 listopada Gminny 
Ośrodek Kultury zorganizował kon-

kurs fotograficzny „Jesteśmy Polaka-
mi”. Zadanie polegało na nadsyłaniu 
rodzinnych fotografii z flagą narodową. 
Nagroda trafiła do rodziny Gwóźdź. 
Poza tym, GOK opublikował na Facebo-
oku wyjątkowy film pt. „Mieszkańcy 
gminy Miedźna dla Niepodległej”. Pieśni 
oraz wiersze patriotyczne prezentują 
w nim 101-letnia Gertruda Granatyr, 
Helena Malcher, poetka i laureatka 
Miedźniańskiego Ula, dzieci z Gmin-

nego Przedszkola Publicznego nr 2 im. 
Wandy Chotomskiej w Woli, a także 
laureaci Turnieju Recytatorskiego i Kon-
kursu Poezji Śpiewanej: Dominika Mika, 
Agnieszka Sochacka i Bartłomiej Szojda. 
Zachęcamy do obejrzenia tego pięk-
nego filmu (jest dostępny też na gok.
miedzna.pl).

Chociaż nie mogliśmy wspólnie świę-
tować 11 listopada, w gminie Miedźna 
godnie uczciliśmy ten piękny dzień! 8pk

11 LIsTOPADA ObChODZILIŚMy W NAsZej GMINIe ŚWIęTO NIePODLeGłOŚCI

Razem dla Niepodległej

Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Śląskich w Woli  (FOT. UG)

Niepodległościowy konkurs fotograficzny GOK-u wygrała rodzina  
Gwóźdź  (FOT. GOK)



miesiĘCZnik gminy mieDŹna IssN 1233-2267
redaktor naczelny: Paweł Komraus

kontakt: tel. 605 863 760,  email: gminnesprawy@gazeta.pl
adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

skład: jarosław Kaczor      Druk: Drukarnia WyDRUK Katowice      nakład: 1000 egz.
wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli www.gok.miedzna.pl   www.miedzna.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno 

w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
 nUmer ZamkniĘto 30 ListopaDa. nastĘpny nUmer UkaŻe siĘ Do 7 styCZnia. reDakCJa prZyJmUJe materiaŁy Do 31 grUDnia 

oDbiorĄ śmieCi!

podajemy terminy  
odbioru śmieci w grudniu:

Domy JeDnoroDZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 1.12, 14.12
popiół*: 1.12, 14.12
segregacja: 1.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 2.12, 15.12
popiół*: 2.12, 15.12
segregacja: 2.12

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: 3.12, 16.12
popiół*: 3.12, 16.12
segregacja: 3.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 7.12, 17.12
popiół*: 7.12, 17.12
segregacja: 4.12

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: 8.12, 21.12
popiół*: 8.12, 21.12
segregacja: 7.12

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 9.12, 22.12
popiół*: 9.12, 22.12
segregacja: 8.12

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: 10.12, 23.12
popiół*: 10.12, 23.12
segregacja: 9.12

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 11.12, 24.12
popiół*: 11.12, 24.12
segregacja: 10.12

* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
bioodpady: 10.12
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: 7.12, 10.12, 
14.12, 17.12, 21.12, 24.12, 28.12, 31.12
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
9.12, 23.12
bio (odpady kuchenne): 10.12, 17.12, 
24.12, 31.12

Uwaga! informaCJe DotyCZĄCe 
fUnkCJonowania psZok-U bĘDĄ 

DostĘpne na stronie internetoweJ 
UrZĘDU gminy mieDZna.pL 

oraZ na faCebookU
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trwają prace rozbiórkowe budyn-
ku przy ul. różanej 25 w woli.

W wyniku wieloletnich zaniedbań 
i braku dbałości o budynek, ze względu 
na bardzo zły stan techniczny obiektu 
podjęto decyzję o jego rozbiórce. Stan 
techniczny obiektu nie pozwala na jego 
dalsze użytkowanie zachowując wszyst-
kie obostrzenia zawarte w przepisach 
budowlanych.

Wójt gminy wraz z radnymi podej-
mowali wiele starań w zakresie 
uratowania tego obiektu, wynajmu, 

udostępnienia. Jednak bezskutecznie. 
Każdy potencjalnie zainteresowany 
przedsiębiorca po oględzinach wycofy-
wał swoje zainteresowanie obiektem ze 
względu na bardzo zły stan techniczny 
i związane z nim kosztowne, gruntow-
ne remonty.  

Na wniosek wójta podczas zebrania 
sołectwa Wola po długich rozmowach, 
analizach i wielu dyskusjach podję-
to uchwałę o rozbiórce istniejącego 
budynku.

Co istotne, działka pozostaje własnoś-
cią gminy. 8 Ug

budynek do rozbiórki

kto odpowiada w tym roku za zi-
mowe utrzymanie dróg w gminie 
miedźna?

W związku z podpisaną umową na 
wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzy-
manie dróg administrowanych przez 
gminę Miedźna w sezonie zimowym 
2020/2021” w zakresie dróg gminnych 
wykonawcą jest wyłoniona w drodze 
przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania ofertowego firma Bud-
Ris z Dankowic.

Osobami bezpośrednio nadzorujący-
mi wykonywaną usługę odśnieżania są 
sołtysi poszczególnych sołectw: Miedźna 

–  Bronisław Śmieja (tel. 697 691 176), 
Grzawa –  Barbara Maroszek (tel. 697 
447 603), Frydek – Janusz Pławecki (tel. 
519 347 293), Gilowice – Jan Nowak (tel. 
606 664 727), Góra – Marian Libera (tel. 
519 347 299), Wola – Anna Nycz (tel. 502 
317 809), Wola I – Andrzej Nelec (tel. 519 
347 296), Wola II – Andrzej Biszkant (tel. 
539 370 690).

Drogi powiatowe znajdujące się na 
terenie gminy Miedźna w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2020/2021 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, 
ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, 
tel. /32/ 212 80 68, całodobowy numer 
telefonu 501 716 376. 8 Ug

akcja zima

Za 2,2 mln zł wymieniony zosta-
nie system oświetleniowy w woli.

Umowę na wymianę systemu oświet-
leniowego – modernizację oświetlenia 
dróg, ulic i placów na terenie gminy 
Miedźna – obręb Wola w roku 2021 
podpisano 18 listopada.  

Wymiana oświetlenia obejmuje 507 
sztuk opraw oświetleniowych, 406 słu-
pów w złym stanie technicznym, zde-
montowane zostaną 32 słupy betonowe 
wraz z oprawami.

Nowe oprawy będą ze źródłem 
oświetlenia typu LED. W liczbie 406 
słupów oświetleniowych zawarte są 
344 słupy oświetlenia ulicznego oraz 
62 słupy oświetlenia parkowego. Część 
słupów przystosowana będzie pod mon-

taż oświetlenia świątecznego – ozdób 
świetlnych.

Wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Lipowej 
oświetlenie będzie zaopatrzone w zdalny 
system sterowania (134 punkty oświetle-
niowe), zaś pozostałe będą działały zgo-
nie z zegarem astronomicznym (włącz 
– wyłącz). Koszt inwestycji to 2 mln 199 
tys. 308 zł. Gmina pozyskała na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 850 tys. zł. 
Inwestycja wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców. Prace wykonane 
zostaną w Woli, jednocześnie trwa audyt 
w zakresie jakości oświetlenia na terenie 
całej gminy. Pokaże on, gdzie konieczna 
jest wymiana lamp oraz budowa nowych 
punktów oświetleniowych. W oparciu 
o wyniki audytu podejmowane będą 
dalsze działania. 8 Ug, pk

GMINA MIeDźNA PRZysTęPUje DO ReALIZACjI DUŻej INWesTyCjI, KTóRej 
CeLeM jesT POPRAWA beZPIeCZeńsTWA

stare lampy do wymiany

W Woli pojawią się nowoczesne słupy oświetleniowe  (FOT. PK)
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gmina Dostanie 
koLeJne grUnty

Końcem listopada do Urzędu Gminy 
wpłynęło pismo Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. SRK poinformowała, że w wyni-
ku działań władz gminy Miedźna spółka 
jest w stanie przekazać samorządowi 
kolejne grunty pokopalniane w Woli. To 
pozwoli na zagospodarowanie kolejnych 
terenów w gminie. 8 pk

pamiĘtamy o tyCh, 
którZy oDesZLi

Początkiem listopada samorządowcy 
naszej gminy zapalili znicze i złożyli 
kwiaty na grobach zmarłych naszych 
samorządowców. Zapalono również zni-
cze i złożono kwiaty na grobach osób 
samotnych, grobach zapomnianych. 
Uczyniono to w imieniu wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 8 Ug

nowe nasaDZenia  
prZy sZkoLe

Tereny zielone wokół Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Hadyny we Frydku 
zostały wzbogacone o 17 nowych drzew. 
Klony kuliste zostały posadzone po 
wcześniejszym wycięciu starych i cho-
rych drzew, które stanowiły zagrożenie 
bezpieczeństwa dzieci i użytkowników 
terenów zielonych wokół szkoły. 8 Ug

nierUChomość Do oDDania 
w naJem

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej 
wiadomości informację o wywieszeniu na 
okres 21 dni: od dnia 26.11.2020 r. do dnia 
17.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 
43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miedźna, 
a przeznaczonej do oddania w najem 
– na czas oznaczony pięciu lat – z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
medycznych (lokal użytkowy o powierzch-
ni 37,35 m2), w drodze bezprzetargowej: 
lokal użytkowy składający się z pomiesz-
czeń o łącznej powierzchni 37,35 m2 
z prawem korzystania z pomieszczeń 
ogólnego użytku i ogólnodostępnego WC, 
usytuowany na I piętrze budynku przy ul. 
Poprzecznej 1 w Woli, 43-225. Szczegóły 
na stronie miedzna.pl. 8Ug

DLa ZatrUDniaJĄCyCh  
praCownika mŁoDoCianego

Pracodawco, jeśli zatrudniłeś pracow-
nika młodocianego w celu nauki zawo-
du lub przyuczenia zawodu, pamiętaj 
o obowiązku poinformowania wójta 
gminy Miedźna o zawarciu z młodocia-
nym, zamieszkującym na terenie gminy 
Miedźna, umowy w celu przygotowania 
zawodowego. W przypadku pracodawcy 
będącego rzemieślnikiem poinformo-
wać należy również izbę rzemieślniczą 
właściwą ze względu na siedzibę rze-
mieślnika, co umożliwi zaplanowanie 
środków na dofinansowanie kształcenia. 
Szczegóły na zoiw.miedzna.pl. 8Zoiw

podczas wrześniowych zebrań sołeckich mieszkań-
cy wybrali zadania, które w przyszłym roku będą 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to instrument, dzięki któremu mieszkańcy 
poszczególnych sołectw mają bezpośredni wpływ na to, jak 
zmieni się ich najbliższe otoczenie. To możliwość wyboru 

inwestycji, które będą realizowane w naszym sołectwie. We 
wrześniu w każdej miejscowości odbyło się zebranie sołeckie. 
W głosowaniu uczestnicy wybrali zadania do realizacji z fun-
duszu sołeckiego na 2021 rok. Grzawa miała do dyspozycji 32 
tys. 210 zł 83 gr, a pozostałe sołectwa – po 47 tys. 368 zł 86 gr. 
Wybrane propozycje zadań znalazły się w projekcie budżetu 
na rok 2021.  8 pk

Zestawienie wyDatków fUnDUsZU soŁeCkie-
go gminy na rok 2021

fryDek
Doposażenie placu zabaw w elementy rekreacyjne i sportowe 
na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul. Potokowej we Frydku 
– 47 368,86 zł

giLowiCe
Doposażenie placu zabaw – 14 368,86 zł
Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na 
boisku w Gilowicach – 33 000 zł

góra
Zakup strojów śląskich – 8 200 zł
Zakup ubrań bojowych dla OSP Góra – 10 000 zł
Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw przy ul. Parkowej 
w Górze – 8 168,86 zł
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Parkowej 
w Górze – 21 000 zł

grZawa
Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5 000 zł
Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich – 27 210,83 zł

mieDŹna
Zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlicy OSP 
Miedźna – 4 000 zł

Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna – 8 456,64 zł
Przebudowa dwóch słupów oświetleniowych wzdłuż cmen-
tarza przy ul. Wiejskiej – 10 000 zł
Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołe-
ctwa Miedźna – 8 000 zł
Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna – 7 912,22 zł
Zakup ławek na teren sołectwa – 9 000 zł

woLa
Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika (ok. 
800 m) na ul. Mokrej od bloku nr 44 do ul. Powstańców 
– 30 000 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej – 17 368,86 zł

woLa i
Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Górniczej w Woli, 
wzdłuż bloków o numerach 31, 32 – 41 368,86 zł
Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola – 2 000 zł
Doposażenie OSP w Woli – 2 000 zł
Doposażenie LKS „Sokół” w Woli – 2 000 zł

woLa ii
Przebudowa chodnika na ul. Dębowej – 40 368,86 zł
Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola – 1 000 zł
Doposażenie OSP w Woli – 3 000 zł
Doposażenie LKS „Sokół” w Woli – 3 000 zł

mieszkańcy zdecydowali o podziale ponad 360 tys. zł

tego jeszcze u nas nie było! 
w gminie miedźna powstanie 
wyjątkowy eko-park m.in. z ocz-
kiem wodnym, domkami dla 
owadów czy eko-ogródkiem wa-
rzywnym. inwestycja warta 2,2 
mln zł w całości będzie sfinanso-
wana ze środków zewnętrznych.

Eko-park zostanie wybudowany 
w ramach projektu unijnego „Miedźna 
ma klimat”. Powstanie w okolicy basenu 
w Woli. Jak tłumaczył wójt Jan Słoninka 
na październikowej sesji Rady Gminy, 
taka lokalizacja została wskazana, bo 
dawała największą szansę na uzyskanie 

dofinansowania. W sierpniu 2020 r. 
został złożony wniosek o dofinansowa-
nie w ramach Programu Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu, Obszar 
programowy: Łagodzenie zmian kli-
matu i adaptacja do ich skutków – dofi-
nansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wysokość dofinanso-
wania wynosi 100% kosztów kwalifiko-
walnych, w tym 85% z MF EOG i 15% 
z budżetu państwa.

Zadanie przewiduje wykonanie 
zagospodarowania terenu pod Eko-
park w postaci utwardzonych ścieżek, 
rabat z roślinami, pergoli oraz stref 

sensorycznych. Wybudowane zostaną 
zbiorniki wodne na wodę opadową, 
oczko wodne, powstaną nasadzenia 
nieinwazyjnych roślin, drzew owoco-
wych. W tym wyjątkowym parku znaj-
dą się również kompostowniki, domek 
dla owadów, eko-ogródek warzywny, 
latarnia fotowoltaiczna, będą też obsza-
ry skalne tworzące obszary bioretencji. 
W ramach zadania prowadzona będzie 
również kampania informacyjno-pro-
mocyjna. Realizacja inwestycji plano-
wana jest na lata 2021-2022.

To będzie wyjątkowe miejsce w gmi-
nie Miedźna! 

8 pk

Miedźna ma klimat!

Dużym zainteresowaniem oferentów cieszył się 
ogłoszony przez Urząd gminy przetarg na inwesty-
cję pn. „rozbudowa budynku szkoły podstawowej 
we frydku”.

20 listopada odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu 
na rozbudowę szkoły. Wpłynęło aż 12 ofert. Najtańsza opiewała 
na kwotę 10,2 mln zł, a najdroższa – 14,5 mln zł. Wkrótce 
zostanie wyłoniony wykonawca.

Przypomnijmy, to jedna z największych inwestycji gmin-
nych w tej kadencji, długo oczekiwana przez mieszkańców 
Frydku i Gilowic. W części dobudowanej przewidziano zago-

spodarowanie pomieszczeń m.in. na pomieszczenia dydak-
tyczne wykorzystywane dla potrzeb szkoły, pomieszczenia 
przedszkola 3-oddziałowego, szatnie dla uczniów, pomiesz-
czenia administracji, techniczne i porządkowe, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne. W części istniejącej planowana jest 
rozbudowa budynku w zakresie powiększenia kompleksu 
kuchennego, przebudowa istniejących szatni i pomieszczeń 
magazynowych zaplecza sali gimnastycznej, dostosowanie 
pomieszczeń sanitarnych do obowiązujących przepisów 
i wymogów higieniczno-sanitarnych wraz z kompleksowym 
remontem istniejącego budynku i przystosowaniem go do 
przepisów przeciwpożarowych. 8 pk

12 ofert na rozbudowę szkoły we Frydku



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 – grudzień 2020Z ŻyCIA GMINy

w gminie miedźna realizowane 
są kolejne ciekawe projekty 
edukacyjne, dofinansowane ze 
środków unijnych.

Rada Gminy w październiku wprowa-
dziła do budżetu gminy nowy projekt 
unijny pn. „Giganci edukacji”. Ma być 
realizowany przez Zespół Oświaty 
i Wychowania od 1 stycznia 2021 r. 
do końca 2022 r. Projekt zakłada pod-
niesienie jakości usług edukacyjnych 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Broni-
sława Malinowskiego w Woli, Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku, Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. prof. 
Zbigniewa Religi w Gilowicach poprzez 
wsparcie 145 uczniów w zakresie dosto-
sowania oferty szkoły do potrzeb ucz-
niów (rozwój kompetencji kluczowych 
oraz udzielenie pomocy uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 
Szkoły zostaną doposażone w pomoce 
dydaktyczne, które są niezbędne do 
przeprowadzania zajęć oraz podnie-
sienia kwalifikacji. W ramach projektu 
zaplanowano zajęcia rozwijające i wspie-
rające oraz zajęcia wyrównujące szan-
se edukacyjne z przedmiotów ścisłych. 
Łączna wartość projektu to prawie 630 
tys. zł, wnioskowane dofinansowanie to 
566 tys. 929 zł 51 gr.

27 października radni przyjęli też 
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Miedźna do realizacji projektu pt. „Pod-

niesienie jakości edukacji przedszkolnej 
w Gminie Miedźna” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest utworzenie w Gmin-
nym Publicznym Przedszkolu im. Marii 
Kownackiej w Miedźnej 30 miejsc 
przedszkolnych, dzięki adaptacji nowych 
pomieszczeń i ich wyposażenie. Trwają 
prace budowlane. Część budynku zosta-
nie zaadaptowana do celów przedszkola, 
poprzez zmianę istniejących sal szkolnych 
i utworzenie dwóch sal przedszkolnych, 
jadalni dostosowanej wzrostem do dzieci, 
sali do terapii gimnastyki korekcyjnej, 
szatni, pomieszczeń dla pracowników 
oraz salki do neurologopedii.

W ramach projektu pomieszczenia 
te zostaną w pełni wyposażone m.in. 
w meble, sprzęt multimedialny, tablicę 
interaktywną, magiczny dywan, zabawki 
oraz pomoce dydaktyczne. „Specjali-
styczne zajęcia dla dzieci z niepełno-
sprawnościami, wprowadzenie innowa-
cyjnych metod nauczania, podniesienie 
kwalifikacji i umiejętności nauczycielek 
przedszkola przyczyni się do wyrów-
nania szans edukacyjnych u 125 dzieci 
uczęszczających do tego przedszkola” 
– czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Całkowita wartość tego projektu to 
558 tys. 91 zł 50 gr, wysokość dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej 
to 474 tys. 377 zł 77 gr. 8 pk

GMINA MIeDźNA POZysKUje KOLejNe ŚRODKI NA PROjeKTy eDUKACyjNe

Nowe możliwości dla uczniów

Trwa inwestycja w szkole w Miedźnej, gdzie powstaje 30 nowych miejsc  
przedszkolnych  (FOT. UG)

sprawdzamy stan inwestycji 
realizowanych na terenie gminy 
miedźna.

Wkrótce poznamy firmę, która będzie 
odpowiedzialna za rozbudowę szkoły 
we Frydku (więcej na ten temat piszemy 
na s. 4), rusza wymiana oświetlenia 
ulicznego w Woli (s. 3) oraz rozbiórka 
budynku przy ul. Różanej w Woli (s. 
3). Trwa też adaptacja na przedszko-
le pomieszczeń w szkole w Miedźnej 
(można o tym przeczytać poniżej).

Ale to nie wszystko! Zakończył się 
remont dachów pięciu placówek oświa-
towych. Prace prowadzono w następu-
jących obiektach: Gminne Przedszkole 
Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej 
w Woli, Gminne Przedszkole Publicz-
ne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, 
Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi im. J. 
Tuwima w Woli, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli oraz 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Śląskich w Miedźnej.

Remont został przeprowadzony na 
ul. Oświęcimskiej w Woli, na drodze 
do mostu Bronisław. Zakończył się 

remont łezki w Woli przy ul. Górniczej, 
pomiędzy blokami nr 8, 11, 12 i 13, gdzie 
powstał ładny skwer. Kolejne takie 
miejsce znajduje się przy przedszkolu 
w Miedźnej – GZGK zakończył prace 
polegające na zagospodarowaniu tego 
terenu. Znajdują się tam ławki, nasa-
dzenia, chodnik. Po remoncie jest salka 
okolicznościowa w budynku przy ul. 
Korfantego 70 w Gilowicach. Planowany 
jest tam jeszcze monitoring.

Bezpieczniej jest na skrzyżowaniu 
przy Urzędzie Gminy w Miedźnej. Także 
dzięki staraniom władz gminy udało się 
wyremontować nawierzchnię w tym 
miejscu, planowany jest też remont 
odcinka ok. 200 m od skrzyżowania 
w kierunku Pszczyny.

W przygotowaniu są kolejne inwesty-
cje i prace, których celem jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu mieszkań-
ców gminy! 8 pk

ZAKOńCZyły sIę LUb ZMIeRZAją KU KOńCOWI KOLejNe INWesTyCje W GMINIe

Pracowita końcówka roku

Nowy skwer przy ul. Górniczej w Woli, pomiędzy blokami nr 8, 11, 12 i 13  (FOT. PK)
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5 listopada w Gminnym Przedszkolu 
Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze 
obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek. Ten dzień był okazją, aby 
przypomnieć sobie naszych ulubionych 
bajkowych bohaterów, którzy są nieod-
zownym elementem dzieciństwa. Bawią 
nas, uczą, pomagają poznawać prawdę 
o świecie i życiu, oswajają dziecięce lęki. 
Niekiedy swoim postępowaniem dają 
nam wzór do naśladowania, a czasami 
pomagają dzieciom rozpoznać zło.

W tym dniu przedszkole zamieniło się 
w bajkową krainę. Pojawiły się między 
innymi pięknie wystrojone księżniczki 
oraz wróżki. Był również Kopciuszek, Kró-
lewna Śnieżka, Myszka Miki i inni bajkowi 
bohaterowie. Natomiast wśród chłopców 
największym zainteresowaniem cieszył 
się Spidermen. Przedszkolaki miały oka-
zję zaprezentować swoją ulubioną postać 
z bajki, za którą się przebrały, wysłuchały 
fragmentów bajek. Święto bajkowych 
postaci uczczono wspólną zabawą. 8Ug

pokazali ulubione postaci z bajek

Dzieci przebrane za swoich ulubieńców  (FOT. UG)

Dzieci pamiętają
Gminne Przedszkole Publiczne w Górze 
włączyło się w akcję Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej 
inicjatywy było zorganizowanie działań 
upamiętniających ważne postacie oraz 
wydarzenia. W ramach akcji „Szkoła 
pamięta” można było m.in. uporządko-
wać i odwiedzić groby osób zasłużonych 
i cenionych w danej społeczności, odwie-
dzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić 
ich historię, zapalić znicze w miejscach 
związanych z ważnymi wydarzeniami 
historii lokalnej, posprzątać bezimienne 
i opuszczone groby, zorganizować zbiórkę 

kwiatów i zniczy, by udekorować te groby, 
odwiedzić groby zmarłych nauczycieli 
z danej placówki, wesprzeć działania 
organizacji opiekujących się polskimi 
cmentarzami i miejscami pamięci za 
granicą, zaprosić lokalnego bohatera, 
by podzielił się swoimi wspomnieniami, 
zorganizować wystawę upamiętniającą 
ważne dla danej społeczności wydarzenie, 
zorganizować wycieczkę patriotyczną.

Uczestnicząc w akcji nasza „mała” 
społeczność włączyła się do grona osób 
pielęgnujących pamięć o naszej historii.
 8 Ug

Gminna Biblioteka Publiczna rozstrzyg-
nęła konkurs pt. „Portret bajkowego 
misia”. „Konkurencja była naprawdę 
duża – wpłynęły do nas aż 54 prace. 
Prace zachwyciły nas poziomem wyko-
nania – był naprawdę wysoki. Różnorod-
ność technik oraz staranność wykona-
nia prac sprawiły, że jury miało twardy 
orzech do zgryzienia” – podkreślają 
organizatorzy.

Ostatecznie w kategorii do lat sześciu 
pierwsze miejsce zajęli: Patryk Kacza-

nowski, Aleksander Sieprawski oraz 
Jacek Sieprawski, a w kategorii 7-10 
lat – Jakub Hamik, Weronika Pustel-
nik i Michał Dominiak. Przyznano też 
nagrody za II i III miejsce oraz wyróżnie-
nia. Dzięki sponsorom upominki otrzy-
mają wszyscy uczestnicy konkursu. Ze 
względu na zaistniałą sytuację epidemio-
logiczną  odbiór nagród możliwy jest po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym 
– tel. 32 666 10 04, 32 449 12 77.

8gbp, pk

nagrodzili najpiękniejsze portrety misia

Przedszkolaki odwiedziły cmentarz parafialny w Górze  (FOT. UG)

Wzorem lat ubiegłych Narodowe Czyta-
nie odbyło się w największych polskich 
miastach, licznych miejscowościach, 
a także za granicą. „Balladyna” była 
czytana w szkołach, bibliotekach, zakła-
dach karnych, szpitalach i muzeach. 
Utwór Słowackiego należy do najsłyn-
niejszych i najwybitniejszych dzieł pol-
skiego romantyzmu –  jest  sztuką  ory-
ginalną, głównie za sprawą żywej akcji, 
interesujących bohaterów, jak tytułowa 
Balladyna i jej siostra Alina, Goplana, 
Kirkor czy Chochlik i  Skierka, ale też 
polskiej, słowiańskiej scenerii.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Miedźnej zgłosił chęć udziału w tego-

rocznym Narodowym Czytaniu, nie-
stety sytuacja pandemii pokrzyżowała 
te plany. Uczniowie klas 7a i 8 poznali 
tekst dramatu na lekcjach języka pol-
skiego. Zainspirowani jego treścią przy-
gotowali plakaty pełne przejmującej 
symboliki. Można je obejrzeć w galerii 
na stronie internetowej, a po powrocie 
uczniów do szkoły zostaną one zapre-
zentowane na wystawie, która będzie 
dostępna w bibliotece szkolnej. Szkoła, 
jak co roku, otrzymała podziękowanie 
oraz egzemplarz dramatu, podpisany 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
wraz z pamiątkową pieczęcią.

8s. nycz, J. gorecka

poznali „balladynę”

Tydzień Kariery to wydarzenie o zasięgu 
ogólnopolskim, mające na celu wspieranie 
młodzieży w planowaniu kariery zawo-
dowej. Organizatorem tego wydarzenia 
w naszym rejonie jest Powiatowy Urząd 
Pracy w Pszczynie. Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku w dniach 20-23 paździer-
nika zorganizowano różne działania. 
Koordynatorem była Justyna Madejska, 
nauczyciel, doradca zawodowy.

Działania zainicjowali uczniowie klasy 
8b, rozwiązując podczas zajęć z doradz-
twa zawodowego quiz „Znani Polacy 
i ich kariery zawodowe”, dotyczący róż-
norodnych karier zawodowych znanych 
Polaków, którzy wiele osiągnęli w swoim 
życiu. Klasy siódme w plastycznych dzia-
łaniach przedstawiły zainteresowania 
zawodami w temacie „Chciałbym być…”. 
Wykonane prace przedstawiały takie 
zawody jak: fryzjer, kosmetyczka, infor-
matyk, malarz, nauczyciel, inżynier sieci 
komputerowej.

Konkurs „Zgadnij, jaki jest mój zawód” 
na kreatywne przebranie i eksponowa-
nie wybranego przez siebie zawodu do 
prezentacji na forum szkoły dla wielu 
był dużym wyzwaniem, z którym ucznio-
wie klasy 7a doskonale sobie poradzili. 
Uczniowie klas ósmych podczas lekcji 
online z doradztwa zawodowego przyj-

rzeli się pracy zdalnej przez pryzmat 
różnorodnych ścieżek kariery oraz prze-
analizowali wady i zalety tej formy pracy. 
Uczennice klasy 8b w formie plakatu 
w sposób humorystyczny przedstawiły, 
jak wygląda praca z domu, a tym samym 
nawiązały do hasła Powiatowego Tygo-
dnia Kariery „Kariera@zfotela”.

Tydzień Kariery był dla uczniów cie-
kawym doświadczeniem, wykazali się 
twórczym działaniem oraz poczuciem 
odpowiedzialności w planowaniu własnej 
przyszłości i konieczności ustawicznego 
kształcenia. 8 sp frydek

o karierze zawodowej 
i różnych zawodach

Uczniowie prezentowali różne  
zawody  (FOT. sP FRyDeK)
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Znamy wyniki konkursu „stop 
hejt”, organizowanego przez 
fundację puk puk z woli oraz 
Zespół oświaty i wychowania.

„Wybór nie był łatwy – uczestnicy 
naprawdę się postarali” – podkreśla-
ją organizatorzy. W kategorii praca 
plastyczna wygrała Nikola Gajda, II 
miejsce zajęła Amelia Piotrowska, a III 
– Amelia Dymek. Wyróżnienia otrzy-
mali: Szymon Zużałek, Ewa Olszowska 
i Magdalena Malcher. Najlepszą pracę 
multimedialną wykonała Marcelina Czy-
rwik. II miejsce zdobył Miłosz Niesyto, 
a III – Kamil Przewoźnik. Wyróżnienia 

trafiły do Łukasza Czernika, Doriana 
Dubasa i Martyny Matusz. Wszystkie 
prace można zobaczyć na stronie fun-
dacjapukpuk.pl.

Celem konkursu było wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go poprzez promowanie tolerancji oraz 
zaangażowanie lokalnej społeczności 
w walkę z mową nienawiści, a w szcze-
gólności rasizmem, seksizmem i kse-
nofobią.

Projekt jest finansowany przez Naro-
dowy Instytut Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020. 8 pk

w walce z hejtem

Zwycięska praca plastyczna autorstwa Nikoli Gajdy

woLa

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Woli brał udział w  
Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycz-
nym pod hasłem „Stop uzależnieniom!  
Uczeń wolny od uzależnień!” i jako jedyna 
szkoła w naszej gminie uzyskała certyfi-
kat pod w/w tytułem.

W ramach tego projektu zrealizowano 
wiele przedsięwzięć. W grudniu 2019 r. 
odbyły się wywiadówki profilaktyczne pt. 
„Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda 
Ciebie na takie patoklimaty”. Przepro-
wadził je asp. Szymon Czysz z Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie. W lutym 
2020 r. nauczyciel informatyki w klasach 
V-VIII oraz nauczyciele klas młodszych 
I-IV przeprowadzili zajęcia o tym, jak 
bronić się przed uzależnieniami. Przepro-
wadzono też warsztaty profilaktyczne dla 
uczniów klas ósmych, siódmej i szóstych. 
Tematem warsztatów były „Współczesne 
zagrożenia młodzieży związane z uzależ-
nieniem od przestrzeni wirtualnej. Wyko-
rzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawi-
skach narkotykowych”. Poprowadził je 
pedagog resocjalizacyjny i terapeuta Piotr 
Rychły. W trakcie warsztatów uczniowie 
zapoznali się z niebezpieczeństwami, na 
które mogą natknąć się w sieci. Pedagog 
przeprowadził w klasach I-V lekcje pt. 
„Uzależnieniom mówię nie”.

W trakcie trwania konkursu nastała 
pandemia koronawirusa. Wiele działań, 
które zaplanowano musiały odbyć się 
w innej formie. Tak też było z kolejnym 
zadaniem pt. „Kiedy kończy się zabawa, 

a zaczyna uzależnienie”.  Uczniowie 
przysyłali prace drogą elektroniczną. 
W kwietniu we współpracy z nauczy-
cielem plastyki i wychowawcami zorga-
nizowano konkurs plastyczny pt. „Stop 
spędzaniu czasu wolnego z telefonem”. 
Dyrektor szkoły wraz z Samorządem 
Uczniowskim zaproponował uczniom 
wzięcie udziału w projekcie pt. „Zdrowo 
i na sportowo”, który miałby być zrealizo-
wany 1 czerwca. Jego celem było zachę-
cenie uczniów do spędzenia aktywnego 
czasu wolnego, na świeżym powietrzu. 
Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpie-
czeństwa związanych z koronawirusem 
uczniowie mieli spędzić dzień aktywnie  
i zdrowo w gronie swoich najbliższych. 
Tak też uczynili. Dzieląc się zdjęciami 
udowodnili, że można ciekawie spędzić 
czas: jeżdżąc po okolicy na rowerze, 
wspinając się po linach lub wychodząc 
w góry. Inni jeździli na rolkach, desko-
rolkach, biegali, spacerowali. Kilku ucz-
niów pochwaliło się również zdrowymi 
posiłkami, które przygotowali dla siebie 
i swoich bliskich.

Warunkiem otrzymania certyfikatu 
było także ukończenie przez pedagoga 
kursu online pt. „Profilaktyka uzależnień 
w szkołach i placówkach oświatowych”. 
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie bardzo 
się cieszą z tego, że mogli brać udział 
w tym ogólnopolskim konkursie i że udało 
się go ukończyć, pomimo przeszkód epi-
demicznych.

8alicja nicieja, koordynator projektu, pk

stop uzależnieniom! 
Uczeń wolny od uzależnień!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego w Woli zaprasza wszyst-
kie dzieci i młodzież szkoły do udziału 
w Szkolnym Konkursie Plastycznym 
pod patronatem Rady Rodziców „Magia 
świąt Bożego Narodzenia”. Zadaniem 

uczestników jest wykonanie pracy pla-
stycznej pt. „Magia Świąt Bożego Naro-
dzenia” w dowolnej technice: malarstwo, 
rysunek, techniki mieszane, w formacie 
A3 oraz przesłanie zdjęcia pracy mailo-
wo do 9 grudnia. 8 pk

magia świąt bożego narodzenia

25 listopada gilowickie przedszkole 
odwiedzili druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gilowicach. To była niespo-
dzianka dla dzieci! Druhowie podarowali 
przedszkolakom oraz obsłudze placów-

ki duży zapas maseczek ochronnych, 
a także słodkie niespodzianki. Dzieci 
odwdzięczyły się pięknym rękodziełem 
– wykonały i przekazały własnoręcznie 
wykonany plakat. 8 pk

prezenty od strażaków

strażacy OsP Gilowice z wizytą w przedszkolu  (FOT. UG)

gminna biblioteka publiczna zaangażowała się w akcję pomocy ma-
łym bibliotekom. przynieś książkę, zostanie przekazana dalej!

Przynieś przeczytane przez Twoje dzieci książki do lokalnej biblioteki. Placówka 
je zbierze, doda nowe książki i przekaże małym bibliotekom, w których brakuje 
książek do wspólnego czytania z dzieckiem. Zbierane są pełnowartościowe książki 
dla dzieci w wieku 2-14 lat. Książki nie mogą być uszkodzone.

Biblioteki, do których można dostarczać książki:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19,
– Filia biblioteczna w Woli, ul. Pszczyńska 110,
– Filia biblioteczna nr 2 w Woli, ul. Przemysłowa 7,
– Filia biblioteczna w Górze, ul. Nad Wisłą 27.
Akcja trwa do połowy grudnia. 8 gbp

razem pomóżmy  
małym bibliotekom
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agencja restrukturyzacji i moder-
nizacji rolnictwa uruchomiła 
w końcówce roku cztery nowe 
nabory wniosków w ramach 
programu rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014-2020

inwestyCJe w nawaDnianie 
gospoDarstw

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć 
swoje uprawy przed skutkami suszy, 
mogą ubiegać się o dotację na inwesty-
cje w nawadnianie gospodarstwa. Do 
28 stycznia 2021 r. trwał będzie nabór 
wniosków o przyznanie tego rodzaju 
wsparcia.

O pomoc, która realizowana jest 
w ramach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, może wystą-
pić rolnik posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie 
większe niż 300 ha, który w okresie 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku wykazał przychód 
w wysokości co najmniej 5 tys. zł. 
Konieczne jest również posiadanie 
wpisu w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na rea-
lizację inwestycji ulepszających już ist-
niejące instalacje nawadniające, powięk-

szających obszar nawadniania lub 
jednocześnie powiększających obszar 
nawadniania i ulepszających już istnie-
jące instalacje. Dofinansowanie można 
otrzymać m.in. na: budowę studni 
i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń 
do poboru, magazynowania, uzdatnia-
nia, odzyskiwania lub rozprowadzania 
wody, instalacji nawadniających i syste-
mów do sterowania nawadnianiem.

UsŁUgi DLa roLników 
Z Dofinansowanem

Ta propozycja skierowana jest do przed-
siębiorców, którzy pracują już na rzecz 
rolników i chcą rozwijać swoją działal-
ność w zakresie usług wspomagających 
produkcję roślinną lub chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich, czy też usług 
świadczonych po zbiorach. Do 13 stycz-
nia 2021 r. mogą oni składać wnioski 
o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości 
– rozwój usług rolniczych”.

O dotację może ubiegać się osoba 
fizyczna, osoba prawna, jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która jako mikro– lub małe 
przedsiębiorstwo wykonuje  działalność 
gospodarczą obejmującą świadczenie 
usług dla gospodarstw rolnych przez 
okres co najmniej dwóch lat poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku w zakre-
sie co najmniej jednego z następujących 

kodów Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności: 01.61.Z – Działalność usługowa 
wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.
Z – Działalność usługowa wspomagająca 
chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
01.63.Z  – Działalność usługowa nastę-
pująca po zbiorach.

inwestyCJe na obsZaraCh 
natUra 2000

Do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospoda-
rujący na obszarach cennych przyrod-
niczo mogą składać w ARiMR wnioski 
o przyznanie wsparcia na „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obsza-
rach Natura 2000”.

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli 
m.in. w gospodarstwie, którego jest posia-
daczem, łączna powierzchnia trwałych 
użytków zielonych i pastwisk trwałych 
położonych na obszarze Natura 2000 
wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma uła-
twić prowadzenie działalności rolniczej 
w zgodzie z podwyższonymi standardami 
środowiskowymi obowiązującymi na tych 
cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, 
które m.in. przyczynią się do utrzymania 
i użytkowania w gospodarstwie trwa-
łych użytków zielonych położonych na 
obszarze Natura 2000, nie będą nega-
tywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne 

z działaniami ochronnymi obligatoryjny-
mi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, 
na którym jest położone gospodarstwo, 
w planach zadań ochronnych lub w pla-
nach ochrony (jeśli plany takie zostały 
ustanowione).

ZabeZpieCZenie wóD  
prZeD aZotanami

Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodar-
stwach zrealizować „Inwestycje mające 
na celu ochronę wód przed zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych”, mogą od 29 grud-
nia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać 
w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.

Wsparcie adresowane jest do gospo-
darzy prowadzących chów lub hodow-
lę zwierząt w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rząt gospodarskich. O pomoc nie mogą 
ubiegać się właściciele ferm drobiu 
powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody 
chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 sta-
nowisk dla macior.

wnioski w tych czterech nabo-
rach przyjmują oddziały regionalne 
ariMr. Można je składać osobiście, 
drogą elektroniczną lub rejestrowaną 
przesyłką pocztową. Szczegóły – na 
arimr.gov.pl

POMOC DLA ROLNIKóW

gminny Zakład gospodarki ko-
munalnej wykonał kolejną ważną 
inwestycję.

Zapewnienie mieszkańcom dostaw wody 
najwyższej jakości wymaga realizacji 
inwestycji poprawiających efektywność 
procesu uzdatniania. Dlatego w ostat-
nim czasie spółka zakupiła i zamon-
towała dodatkową kolumnę filtracyjną 
wraz z głowicą filtrująco-odżelaziającą 

Magnum na Stacji Uzdatniania Wody 
w Gilowicach. Tym samym zwiększono 
wydajność stacji oraz poprawiono para-
metry jakościowe wody, co poskutkuje 
zaangażowaniem mniejszych nakładów 
finansowych na materiały eksploatacyj-
ne w przyszłości.

Przypominamy, iż SUW Gilowice 
zasila sieć wodociągową w miejscowoś-
ciach: Gilowice, Frydek, część Góry oraz 
Miedźnej. 8 gZgk

Dla jak najlepszej  
jakości wody

efekt rozbudowy systemu filtracyjnego na stacji Uzdatniania Wody 
w Gilowicach  (FOT. GZGK)

Zmiana godzin funkcjonowania krytej pływalni w woli
W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 i ograniczeniami  

dla funkcjonowania basenów, Kryta Pływalnia w Woli  
będzie czynna w godzinach:

– od poniedziałku do piątku: 7.00-22.00,
– w soboty: 8.00-15.00,

– w niedziele i święta: 9.00-15.00.

końcem listopada w sołectwach 
miedźna i grzawa stanęły dwa 
ogromne czerwone serca na na-
krętki. wszystko za sprawą inicja-
tywy stowarzyszenia „na własną 
rękę” i ludzi ogromnych serc.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
i sponsorom! To dzięki Waszemu wspar-
ciu serca są już w naszej gminie! Dzię-
kujemy w sposób szczególny Stowarzy-
szeniu „Na Własną Rękę”, pani Paulinie 
Leonarczyk –  przewodniczącej stowa-

rzyszenia za ogromne „serca pomocowe” 
i niesamowite zaangażowanie.

Kierujemy serdeczne podziękowa-
nia do firmy „Sajdok” i jej właściciela 
Artura Sajdoka za ufundowanie serca 
dla Grzawy. Jest to kolejna wspaniała 
inicjatywa społeczna.

Teraz jeszcze przed nami przygoto-
wanie solidnej podbudowy pod serca 
i ruszamy do akcji. Zachęcamy do wrzu-
cania nakrętek plastikowych – każda 
nakrętka to mała cegiełka pomocy.

8Ug

gotowi do pomocy!

Nakrętki można wrzucać  
przy przedszkolu w Miedźnej  (FOT. UG)

serce stanęło także w Grzawie,  
przy ośrodku zdrowia  (FOT. UG)
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ŚLĄSKO GODKA

kontynuujemy cykl, w którym 
przypominamy fragmenty 
najważniejszych, najciekaw-
szych artykułów z archiwalnych 
wydań gazety gminnej. prze-
glądamy numery grudniowe 
z lat 90.

1996
mistrzowie z woli

„Dwa miesiące temu pisaliśmy, że 
GKS ‘Czeczott’ zdecydowanie prowa-
dzi w punktacji do tytułu klubowego 
mistrza Polski. Teraz wreszcie najlepsza 
wiadomość: GKS ‘Czeczott’ zwyciężył 
w punktacji i tytuł zdobył” 

(Gminne Sprawy, nr 12/1996)

1998
nowy most w górze

„2 grudnia o godz. 12.00 miało miej-
sce uroczyste otwarcie mostu na rzece 
Wiśle. Ta największa w naszym rejonie 
inwestycja drogowa kosztowała ok. 6 
mln zł” 

(Gminne Sprawy, nr 12/1998)

goDni świynta, 
CZyLi świyntowani 
po śLĄskU

betlyjka – szopka
feferkuch – piernik
glaskule, gołki – bombki
gościna – odwiedziny
gyszynk – prezent
kaper, karpf – karp
maczok, macok – makowiec
pieczki – suszone owoce
óblat, ółblat – opłatek
winszować – życzyć

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Józefa Komandery
Honorowego Druha OSP Miedźna

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy 
współczucia i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci najbliższej osoby

Ze szczerymi kondolencjami

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kempny wraz z Radnymi

koronawirus nie odpuszcza. 
Dzienna liczba nowych zakażeń 
wynosi po kilkanaście tysięcy. to 
niezwykle ważne, abyśmy dbali 
o siebie i naszych bliskich.

Rząd na bieżąco informuje o kolejnych 
obostrzeniach. Nauka zdalna obejmuje 
już wszystkich uczniów szkół podsta-
wowych. Ferie w całej Polsce przypadną 
w dniach 4-17 stycznia. Dzieci i mło-
dzież powinni pozostać w domach. 
Od 28 listopada otwarte są sklepy 
w galeriach handlowych. Funkcjonują 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Zawie-
szona pozostaje działalność kulturalna 

(otwarto jednak biblioteki), obowiązują 
ograniczenia w komunikacji publicznej 
czy kościołach. Lokale gastronomiczne 
zapewniają posiłki jedynie na wynos 
lub na dowóz, a wydarzenia sportowe 
odbywają się bez udziału publiczności. 
Zgromadzenia są możliwe do pięciu 
osób.

Pamiętajmy, że wciąż obowiązuje nas 
zakrywanie ust i nosa w przestrzeni 
publicznej. W dalszym ciągu apelujemy 
o przestrzeganie zasady DDM – dystans, 
dezynfekcja, maseczka. Rozszerzono 
podstawowe zasady i rząd zachęca także 
do korzystania z aplikacji STOP COVID 
ProSafe GO oraz do częstego wietrze-

nia mieszkań i pomieszczeń, w których 
przebywamy.

Dbajmy o siebie! Także w trakcie świąt 
Bożego Narodzenia. Dla wszystkich to 
czas szczególny, czas spotkań z rodziną. 

Zachowajmy jednak zdrowy rozsądek. 
Od naszej odpowiedzialnej postawy 
zależy, jak szybko uda się ograniczyć 
rozprzestrzenianie się koronawirusa!

8pk

Uważajmy na siebie i stosujmy się do zaleceń służb!

koronawirUs: waŻne aDresy, teLefony
Aktualne komunikaty: www.gov.pl/koronawirus, www.gov.pl/web/zdrowie

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: tel. 800 190 590
Infolinia Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tychach 

dotycząca koronawirusa (czynna w godz. 7.30-22.30): tel. 517 497 829
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach 

kwarantanny i zdrowia: tel. 22 250 01 15
Linia telefoniczna Zakładu Ubezpieczeń społecznych: tel. 22 560 16 00

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Henryka Brańczyka
byłego Naczelnika Ochotniczej  

Straży Pożarnej w Miedźnej

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy 
współczucia i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci najbliższej osoby

Ze szczerymi kondolencjami

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kempny wraz z Radnymi

O tym pisała 
gminna gazeta...   
w grudniu

sum-gigant 
wyłowiony w górze
rybacy z góry wyłowili wielkiego suma, 
ważącego prawie 50 kg!

To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 27 listo-
pada. Na Stawie Nowym w Górze rybacy złowili 
prawie 2-metrowego suma, który ważył 48 kg! 
– Zaskoczenie było duże. Jak pracuję 30 lat, to 
największy okaz, jaki udało się wyłowić. Dotych-
czasowy rekord to 36-kilogramowa ryba – mówi 
Marek Koczurkiewicz, właściciel gospodarstwa 
rybackiego.

Teraz sprawdzone zostanie, czy ten wielki sum 
to samiec czy samica. Najprawdopodobniej zosta-
nie przeznaczony jako reproduktor. 8 pk

Wielki sum złowiony w Górze
(FOT. M. KOCZURKIeWICZ)
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Lks frydek w pierwszej połowie 
tabeli, aks nadwiślan góra 
– w połowie, a sokół – niemal 
na końcu. oto rozstrzygnięcia 
w klasie okręgowej, a klasie oraz 
b klasie po pierwszej połowie 
sezonu.

To nie była dobra runda dla Sokoła Wola. 
Klub zajmuje przedostatnie miejsce 
w tabeli klasy okręgowej. Mimo tego, 
końcówkę roku można zaliczyć do 
udanych – w trzech ostatnich meczach 
udało się zdobyć 6 punktów. 8 listopada 
Sokół wygrał 4:3 na wyjeździe z KS-
em Bestwinka (bramki dla Sokoła: M. 
Lendzion – dwie, A. Sosna, B. Więckow-

ski), 11 listopada pokonał w Tychach 
Ogrodnik 3:2 (bramki dla Sokoła: A. 
Sosna – dwie, M. Janosz), a w ostatniej 
kolejce 14 listopada przegrał u siebie 
z Przełomem Kaniów 0:1.

W 18 meczach Sokół zdobył 13 punk-
tów (4 zwycięstwa, jeden remis i 13 pora-
żek). Piłkarze z Woli strzelili 22 bramki, 
a stracili – 67. Daje to przedostatnie, 9. 
miejsce w tabeli klasy okręgowej.

Dwa remisy i jedna porażka – to 
bilans ostatnich w rundzie, listopado-
wych meczów LKS Frydek. 7 listopada 
LKS przegrał na wyjeździe z LKS-em 
Woszczyce 0:1, 11 listopada zremiso-
wał z Czaplą w Kryrach 3:3 (bramki 
dla LKS-u: P. Żemła, T. Moroń, I. 

Zdziech), a 15 listopada zremisował 
na własnym boisku z Polonią Mię-
dzyrzecze 1:1 (bramka dla LKS-u: 
T. Kapica).

To była udana runda dla klubu 
z Frydku. LKS kończy tę część roz-
grywek na mocnym, 5. miejscu w tabeli 
A klasy (liczącej 15 drużyn). Wygrał 
6 z 14 spotkań, 4 zremisował, a 4 
przegrał. Dało to łącznie 22 punkty 
i pozycję w górnej części tabeli A klasy. 
Piłkarze z Frydku strzelili 29 bramek, 
a stracili 25.

AKS Nadwiślan Góra kończy rundę 
jesienną w połowie tabeli B klasy. Koń-
cówka rozgrywek była imponująca, bo 
piłkarze z z Góry wygrali u siebie trzy 

listopadowe mecze z rzędu: 8 listopada 
z UKS-em Warszowice 3:1 (bramki 
dla AKS-u: W. Morkisz, P. Niesyto, 
K. Grzesica), 11 listopada z MKS-em 
II Lędziny 2:0 (bramki: A. Bebek, B. 
Rozmus) oraz 14 listopada 2:1 z Czu-
łowianką Tychy (bramki dla AKS-u: 
D. Kajor – dwie).

W 14 meczach piłkarze z Góry zdobyli 
łącznie 23 punkty – wygrali 7 spotkań, 
2 zremisowali, a 5 przegrali. Strzelili 
24 bramki tracąc 30. Dało to 8. miejsce 
w tabeli (na 15 drużyn).

Rozgrywki ligowe zostaną wznowio-
ne na początku przyszłego roku. Póki 
co, nie jest znany terminarz spotkań 
w rundzie wiosennej. 8pk

Runda jesienna zakończona

sukcesami dla pływaków „gilusa” 
zakończyły się ii Zawody z okazji 
święta niepodległości, zorganizo-
wane 14 listopada w radlinie.

Zawodnicy i zawodniczki  MUKS „Gilus” 
z Gilowic dzielnie reprezentowali naszą 
gminę. Młodzi pływacy w swoich star-
tach pokazali się z bardzo dobrej strony, 
w każdym starcie ustanawiając swoje 
„życiówki”. 3. miejsce na zawodach 
zdobyła w stylu dowolnym (50 m)  Kaja 
Chwastarz w kategorii 8 lat i młodsi.

W kategorii na 25 m stylem dowolnym 
– 8 lat i młodsi 6. miejsce zajęła Kaja 
Chwastarz, 21. miejsce – Zuzanna Rutkie-
wicz, 24. miejsce – Lena Zaremba, wśród 
chłopców 6. miejsce zajął Franciszek 
Sekunda. Na 25 m stylem dowolnym 9-
latków Tymon Bogdański uzyskał 6. loka-
tę. Wśród 8-latków i młodszych Zuzanna 
Rutkiewicz była 13., Lena Zaremba – 23., 
a Franciszek Sekunda – 5. W kategorii 
25 m stylem grzbietowym 9-latków 11. 
miejsce zajął Tymon Bogdański. 

8mUks „gilus” Zdolni, młodzi pływacy po udanych zawodach w Radlinie  (FOT. MUKs „GILUs”)

ruszyła 9. edycja współzawodni-
ctwa sportowego „bijemy rekord 
na basenie w woli”. potrwa do 
końca marca.

Celem uczestników jest przepłynię-
cie najdłuższego dystansu na basenie 
sportowym, doskonalenie wytrzy-
małości pływackiej, a także pobicie 
dotychczasowego rekordu z 2012 r. 

– 306 300 m w ciągu czterech mie-
sięcy!

We współzawodnictwie może wziąć 
udział każdy, bez względu na umie-
jętności. Przystąpienie należy zgłosić 
w kasie basenu wypełniając oświad-
czenie. Każdorazowo przed rozpoczę-
ciem pływania uczestnik ma obowiązek 
zgłosić ratownikowi, że bierze udział we 
współzawodnictwie pływackim. Każdy 

pływak sam liczy sobie przepłynięty 
dystans, wychodząc zgłasza liczbę prze-
płyniętych metrów ratownikowi. Ratow-
nik zapisuje dane osoby oraz pokonany 
dystans. Przez cały czas trwania współ-
zawodnictwa sumuje się przepłynięty 
dystans każdego uczestnika. Dystans 
można pokonywać dowolnym stylem. 
Wszystkich uczestników obowiązuje 
zachowanie reżimu sanitarnego.

Współzawodnictwo jest organizo-
wane przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Odbywa się na Krytej 
Pływalni w Woli od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00-15.00, 20.00-22.00, 
w soboty w godz. 8.00-15.00, oraz 
w niedziele w godz. 9.00-10.00, 13.00-
15.00. Regulamin, oświadczenie oraz 
klauzula informacyjna są dostępne na 
stronie miedzna.pl. 8 pk

Znów bijemy rekord na basenie

trzeci raz z rzędu amelia to-
mala z góry została najlepszą 
zapaśniczką w kraju w swojej 
kategorii!

W dniach 20-22 listopada w Nowinach 
k. Kielc odbyły się Mistrzostwa Polski 
młodziczek w zapasach. W zawodach 
wystartowały 153 zawodniczki w wieku 
12-14 lat z 60 klubów.

Zawodniczka GKS „Piast” Wola  
Amelia Tomala walczyła w kategorii 
do 46 kg i zdobyła złoty medal.

To wielki sukces zwłaszcza, że Amelia 
zdobywa tytuł mistrzyni Polski trzeci rok 
z rzędu! A warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku została wicemistrzynią Europy 
U15 w zapasach kobiet! W listopadzie 

Amelia zdobyła też złoty medal w katego-
rii do 50 kg podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodziczek w Krakowie.

O skromnej i niezwykle utalentowanej 
zapaśniczce z Góry pisaliśmy w „Gmin-
nych Sprawach” w ubiegłym roku (nr 
8/2019). Jej mama opowiadała, że Ame-
lia zapaśniczką została właściwie przez 
przypadek. Bardzo jednak spodobało 
się jej w GKS-ie „Piast” Wola. Zapytali-
śmy wówczas 13-latkę, co trzeba zrobić, 
żeby być dobrym zapaśnikiem? – Przede 
wszystkim trzeba chcieć. Trzeba chodzić 
regularnie na treningi, mieć na to czas. 
Ważne jest to, by nauczyć się chwytów. 
A później wszystko samo się układa 
– powiedziała Amelia. Zapaśnikami są 
też jej bracia Błażej i Eryk.  8 pk

KOLejNy sUKCes ZAPAŚNICZKI GKs „PIAsT” WOLA

Amelia mistrzynią Polski po raz trzeci!

sukcesy na pływalni

Amelia wspaniale promuje gminę Miedźna  (FOT. GKs „PIAsT”)



w ostatnim czasie w naszej 
gminie odbyły się kiermasze i akcje 
charytatywne, z których dochód 
przeznaczony był na leczenie 
chłopców.

15 listopada kiermasz zorganizowano we 
Frydku, tydzień później w Miedźnej, 28 
listopada – w Woli, a w ostatnią niedzielę 
miesiąca – ponownie we Frydku, a także 
w Górze. Były to oddolne inicjatywy przy-
gotowane przez mieszkańców – ludzi 
dobrych serc, którzy zaangażowali się 
w zbiórkę na rzecz Maciusia (podczas 
kiermaszów we Frydku, Miedźnej oraz 
Woli) i Filipka z Jankowic (podczas kier-
maszu w Górze). W pomoc włączyło się 
wiele osób, a także placówki oświato-
we, druhowie z Ochotniczych Straży 
Pożarnych, gospodynie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, sołtysi i Rady Sołeckie, 
kluby sportowe, a także lokalne firmy. 
pyszne ciasta, ciasteczka, grochówkę 
strażacką, ozdoby i kartki świąteczne, 
przetwory i różnego rodzaju pyszności 
czy gadżety.

2-letni Maciuś Cieślik i 4-miesięczny 
Filipek Cholewa (obaj z Jankowic) chorują 
na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Każdy 
z nich potrzebuje niezwykle drogiego 
leku – terapii genowej, która kosztuje 
ok. 10 mln zł! Bardzo ważny jest czas, 
gdyż ograniczeniem jest waga dziecka 
– musi wynosić do 13,5 kg. Maciuś waży 
już ponad 13 kg... W pomoc angażuje się 
wiele osób, organizowane są kiermasze, 
aukcje. Zbiórki można wesprzeć poprzez 
stronę siepomaga.pl.

Dzięki listopadowym kiermaszom 
w sołectwach udało się zebrać łącznie 
ponad 80 tys. zł! Ponadto, w gminie 
pojawią się kosze w kształcie serca na 
plastikowe zakrętki, z których dochód 
przeznaczony będzie na leczenie potrze-

bujących. Będzie to możliwe dzięki zbiór-
kom internetowym. Końcem listopada 
Gminny Ośrodek Kultury i Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Góra zorga-
nizowały akcję zbierania nakrętek dla 
Filipka „Odkręcanie = Pomaganie”. Już 

planowane są kolejne akcje. Na przykład 
w Grzawie w Mikołajki zbierane będą 
datki na leczenie Maciusia.

Mieszkańcy gminy Miedźna kolejny 
raz pokazują, że mają wspaniałe serca 
i zawsze można na nich liczyć! 8pk
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w podziękowaniu 
za bezcenny dar
w dniach 22-26 listopada 
przypadały Dni honorowego 
krwiodawstwa. to także ważny 
dzień dla wielu dawców krwi 
z gminy miedźna.

– Z tej okazji chciałbym podziękować 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, 
którzy ten swój dar życia przekazują dla 
potrzeb innych – przyznał na październi-
kowej sesji Rady Gminy Marek Gruszka, 
prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli. Z wia-
domych przyczyn nie odbyła się tradycyjna 
akademia. W ostatni piątek listopada zorga-
nizowano ostatnią akcję oddawania krwi 
w Woli. Kolejne osoby podzieliły się swoją 
krwią... Łącznie w 2020 r. w takich akcjach 
oddano ponad 200 litrów krwi.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
specjalne życzenia wystosował Urząd Gminy 
Miedźna: „Dziękujemy naszym bohaterom, 
którzy z dobroci serca ofiarowują cząstkę 
siebie. Gdy chodzi o ratowanie ludzkiego 
zdrowia i życia, ważna jest każda kropla 
krwi. W tym jakże trudnym czasie pomoc 
jest tym bardziej nieoceniona. To nasi bohate-
rowie dnia codziennego, każdej chwili życia. 
Drodzy Krwiodawcy, Wasza bohaterska 
postawa zasługuje na uznanie, szacunek 
i wdzięczność. Dziękujemy”. 8pk

gminny ośroDek  
kULtUry ZaprasZa

<  Św. Mikołaj odwiedzi grzeczne dzieci 
z całej gminy! W niedzielę, 6 grudnia 
przez gminę Miedźna przejedzie Miko-
łajkowy Ekspress Polarny. Dla najmłod-
szych będzie miał słodkie niespodzianki. 
Szczegóły – na plakacie na s. 12.

<  Gminny Ośrodek Kultury organizuje 
konkurs bożonarodzeniowy dla całych 
rodzin. Szczegóły będzie można znaleźć 
na plakatach oraz w internecie (miedzna.
pl, gok.miedzna.pl oraz na Facebooku).

<  Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
na zajęcia on-line. Spotkania grupo-
we i indywidualne prowadzone przez 
instruktorów odbywają się na platformie 
ZOOM. Szczegóły na plakacie obok.

zoBacz, Jak dUŻo dzieJe SiĘ 
w GMinnyM oŚrodkU kUlTUry! 

SPrawdź na FaceBookU  
– FaceBook.coM/GokMiedzna. 

PolUB i SPĘdź kreaTywnie czaS!

biblioteki otwarte
Od 30 listopada gminne biblioteki wznowi-
ły działalność z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego. W pomieszczeniu 
dostępnym dla osób korzystających ze 
zbiorów biblioteki może przebywać jedno-
cześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. 
Gminna Biblioteka Publiczna zachęca do 
telefonicznego umawiania wizyty w biblio-
tece: GBP Miedźna z/s w Grzawie – tel. 32 
449 12 90, filia w Woli – tel. 32 449 12 77, 
filia nr 2 w Woli – tel. 32 666 10 04, filia 
w Górze – tel. 32 448 70 70. 8gbp

MIesZKAńCy GMINy MIeDźNA ANGAŻUją sIę W POMOC MACIUsIOWI I FILIPKOWI, ChORyM NA sMA

Gmina Miedźna pomaga!

Kiermasz we Frydku 15 listopada  (FOT. PK) Kiermasz w Miedźnej 22 listopada  (FOT. A. GOWIN)

Kiermasz w Woli 28 listopada (FOT. OsP WOLA) Kiermasz w Górze 29 listopada (FOT. j. WALICZeK)



12 gminne sprawy – grudzień 2020 W ObIeKTyWIe

Najmłodsi uczcili Święto Niepodległości
Z okazji święta niepodległości w placówkach oświatowych gminy miedźna odbyły się 

wspaniałe akademie, uczniowie odśpiewali wspólnie hymn, pieśni patriotyczne, recytowali pięknie wiersze, 
tworzyli prace plastyczne, uczestniczyli w zawodach, quizach

FOT. UG, ZsP WOLA, sP GóRA, sP FRyDeK, GPP 2 WOLA, GPP 3 WOLA, GPP FRyDeK, GPP MIeDźNAFOT. UG, ZsP WOLA, sP GóRA, sP FRyDeK, GPP 2 WOLA, GPP 3 WOLA, GPP FRyDeK, GPP MIeDźNAFOT. UG, ZsP WOLA, sP GóRA, sP FRyDeK, GPP 2 WOLA, GPP 3 WOLA, GPP FRyDeK, GPP MIeDźNAFOT. UG, ZsP WOLA, sP GóRA, sP FRyDeK, GPP 2 WOLA, GPP 3 WOLA, GPP FRyDeK, GPP MIeDźNAFOT. UG, ZsP WOLA, sP GóRA, sP FRyDeK, GPP 2 WOLA, GPP 3 WOLA, GPP FRyDeK, GPP MIeDźNAFOT. UG, ZsP WOLA, sP GóRA, sP FRyDeK, GPP 2 WOLA, GPP 3 WOLA, GPP FRyDeK, GPP MIeDźNA


