
aBsOLUTOriUm i wOTUm ZaUFania DLa wóJTa
rada gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy absolutorium 

za 2020 rok oraz wotum zaufania
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LeŚnymi ŚCieŻKami DLa ZDrOwia
Kolejna edycja Leśnego biegania dla zdrowia za nami! 

w biegu oraz marszu nordic walking udział wzięło 135 osób
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Taka 
telewizja

 tylko 
w gminie 
miedźna!

Zwariowana ekipa jedynej 
takiej telewizji 28 maja 

w woli premierowo 
zaprezentowała swój 
program! niezwykły 
spektakl z udziałem 

radnych, samorządowców, 
szefów jednostek 
organizacyjnych, 

przedstawicieli lokalnych 
organizacji z gminy 
miedźna rozbawił 
publiczność do łez!
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Inwestycje w toku. 
sporo się dzieje!

duże zainteresowanie
edukacją przedszkolną

Tak inwestuje
gzgK

wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 8
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w tym wyjątkowym spektaklu 
kabaretowym wystąpili samorzą-
dowcy, radni, szefowie jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele 
lokalnych organizacji z gminy 
miedźna.

Tylko w Naszej Telewizji znaleźć można 
sensacyjne wiadomości z gminy Miedź-
na. Tylko tam Cila Selerowa prezentuje 

sekrety śląskiej kuchni, a małżeństwo 
jakby nie do pary mówi o tym, na czym 
polega miłość. Jest konkurs na najwięk-
szego grilla, transmisja na żywo z operacji 
oraz filmy po śląsku. W końcu zdradzono 
sposoby na ekspresowe odchudzanie. Jak 
nie pomogą, jest śląski Kuczaj. Jednym 
słowem – takiej telewizji nie ma nikt! 
Świadczyć mogły o tym śmiechy i brawa 
publiczności!

Wyjątkowy spektakl można było 
obejrzeć 28 maja w Domu Kultury 
w Woli. Na scenie zaprezentowali się 
amatorzy, osoby znane wśród społecz-
ności lokalnej, głównie z działalności 
samorządowej czy społecznej. Wszystko 
wyreżyserowali Piotr Zawadzki, aktor 
filmowy i teatralny, związany z Teatrem 
Zagłębia z Sosnowca oraz Jacek Łapot, 
artysta kabaretowy, założyciel kabaretu 

Długi. Obaj także zagrali w spektaklu. 
Za opracowanie muzyczne odpowiadał 
Dariusz Szweda.

Wydarzenie zorganizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury miało wymiar 
nie tylko rozrywkowy, ale też dobro-
czynny. Dochód ze sprzedaży wejśció-
wek-cegiełek zostanie przekazany na 
leczenie Filipka Cholewy, który choruje 
na SMA. 8 pk

NAszA TeLewIzjA zAdebIUTOwAłA! 28 mAjA przedsTAwIłA swój premIerOwy prOgrAm pOdCzAs dwóCh speKTAKLI w dOmU KULTUry w wOLI

Takiej telewizji nie ma nikt!

Telewizja cały czas jest nośna
skąd wziął się pomysł na tego typu spektakl?
Piotr Zawadzki: Pomysł wyszedł z wydziału promocji Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Wspólnie przystąpiliśmy do niego – ja jako reżyser i Jacek jako scenarzysta.
Jacek Łapot: Trochę długo to trwało, bo przeszkadzał nam covid, mieliśmy przerwę 
w lutym, kiedy wszystko było pozamykane. Ciągle sugerowaliśmy się tym, kiedy 
będzie można wystawić spektakl dla publiczności.
scenariusz ewaluował w trakcie kolejnych spotkań...
Jacek Łapot: Do scenariusza, który zaproponowałem wprowadzaliśmy wspólnie 
z aktorami różnego rodzaju poprawki i zmiany. Dzięki temu powstały bardzo fajne 
teksty, wpisujące się w lokalne realia, na przykład w skeczu kulinarnym z Cilą 
Selerową czy skeczu z wiadomościami. Agnieszka Antecka napisała świetne teksty 
do piosenek. Oczywiście mamy też teksty uniwersalne, które bawią publiczność 
od lat. Scenariusz jest więc tak naprawdę pracą zespołową.

Dlaczego akurat telewizja?
Jacek Łapot: Telewizja cały czas jest nośna. Trochę oszukuje, troszkę upiększa, 
żeby było ładniej. Oferuje mnóstwo programów – kulinarnych, sportowych, 
tanecznych, informacyjnych i wiele innych. Telewizja i jej kulisy są atrakcyjne do 
pokazania na scenie. Dlatego pojawił się pomysł, że ludzie chcieliby mieć własną 
telewizję. I tak to powstało.
na scenie wystąpili amatorzy, ale to jednocześnie osoby znane 
lokalnej społeczności. Jak się pracowało z taką grupą?
Piotr Zawadzki: Oczywiście to inna praca niż z zawodowcami, którzy mają pewne 
nawyki. Tutaj musieliśmy pewne rzeczy wytłumaczyć w szybkim, ekspresowym 
tempie. Pracowało się nam dobrze, bo grupa jest bardzo sympatyczna. Najważ-
niejsze, że były chęci, entuzjazm samych aktorów. To bardzo ważne, zwłaszcza 
w kabarecie. Już się zastanawiam, jaki kolejny program moglibyśmy wspólnie 
zrealizować.

rozmawiał paweł Komraus

reżyseria: piotr Zawadzki, Jacek Łapot
Opracowanie muzyczne: Dariusz szweda
Obsada:
<   – terapeutka w Środowiskowym domu samopo-

mocy w grzawie
< Tamuna Bichiashsvili – wolontariuszka gminnego Ośrodka Kultury
< renata Łuniewska – zastępca wójta, sekretarz gminy miedźna
< marzena mandla – dyrektor zespołu Oświaty i wychowania
< Joanna stawowy – dyrektor gminnego Ośrodka Kultury
< renata szweda – dyrektor gminnej biblioteki publicznej
<   radny rady gminy miedźna, prezes Klubu hdK 

pCK w woli
<   redaktor naczelny „gminnych spraw”
<   kierownik gminnego Ośrodka sportu i rekreacji
<   radny rady gminy miedźna, przewodniczący 

Komisji Kultury, sportu i młodzieży
<   radny rady gminy miedźna, przewodniczący 

Komisji skarg, wniosków i petycji
<   prezes klubu sportowego powoli do Celu
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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: 15.06, 29.06
popiół*: 29.06  segregacja: 1.07

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 16.06, 30.06
popiół*: 30.06  segregacja: 2.07

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: 17.06, 1.07
popiół*: 1.07  segregacja: 5.07

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 18.06, 2.07
popiół*: 7.06, 2.07  segregacja: 7.06

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: 8.06, 22.06
popiół*: 8.06  segregacja: 8.06

GrZawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 9.06, 23.06
popiół*: 9.06  segregacja: 9.06

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: 10.06, 24.06
popiół*: 10.06  segregacja: 10.06

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 11.06, 25.06  popiół*: 11.06
segregacja: 11.06

Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „popiół”

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 8.06, 
22.06
Frydek, wola: 7.06, 21.06

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.06, 10.06, 14.06, 17.06, 
21.06, 24.06, 28.06, 1.07, 5.07
Odpady segregowane – szkło: 9.06, 
23.06
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 16.06, 30.06

punkt selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (gilowice, ul. Leśna 25) 

jest czynny w następujących godzinach 
(z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy):
poniedziałek, środa, czwartek: 10:00-16:00

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00– 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
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OFICjALNA sTrONA INTerNeTOwA UrzĘdU gmINy mIedŹNA
www.miedzna.pl

OFICjALNe prOFILe UrzĘdU gmINy mIedŹNA NA FACebOOKU

www.facebook.com/miedzna
www.facebook.com/gmina.miedzna.1

gmina miedźna bierze udział 
w akcji podwórko nivea. głosuj-
my, żeby powstało u nas ciekawe 
miejsce dla dzieci!

Liczy się każdy głos, dlatego zachę-
camy do głosowania! Należy wejść na 
stronę internetową podworkonivea.pl, 
gdzie trzeba się zarejestrować (podać 
maila i hasło). Konieczna jest aktywacja 
konta poprzez kliknięcie w linka, który 

otrzymamy w mailu podanym podczas 
rejestracji. Wystarczy teraz wyszukać 
lokalizację wpisując „Góra” oraz klik-
nąć „Głosuj”, a także zalogować się na 
konto. Głosować można codziennie do 
15 lipca.

Zapraszamy do głosowania! Dzięki 
temu w naszej gminie może powstać 
ciekawe miejsce dla dzieci z nowoczes-
nym sprzętem do zabawy!

8pk

w górze może powstać  
podwórko nivea. głosujemy!

nowy sprzęt będzie wykorzysta-
ny do czyszczenia ulic na terenie 
gminy.

Niezwykle ważne jest dbanie o czystość 
w gminie. Regularnie prowadzone są 
prace, dzięki którym w naszych sołe-
ctwach jest ładnie i estetycznie. Kolej-
nym krokiem jest zakup zamiatarki 
ulic. Nowy sprzęt trafił do Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej koń-
cem maja.

Zamiatarka będzie pracowała z trak-
torem. Dzięki temu możliwe będzie 
regularne czyszczenie, zamiatanie ulic 
gminnych. – Krok po kroku podwyższa-
my jakość świadczonych usług, z jednej 
strony przez GZGK, a z drugiej – dbałość 
o czystość naszej gminy to bardzo ważna 
sprawa – przyznał podczas majowej sesji 
Rady Gminy wójt Jan Słoninka. Koszt 
urządzenia wyniósł 33 tys. zł brutto, 
a osprzęt do urządzenia 12 tys. zł brutto.
 8 pk

gzgK KUpIł zAmIATArKĘ ULIC

będzie czyściej

zamiatarka kupiona przez gzgK już sprząta gminne drogi  (FOT. Ug)

w związku z trwającą rozbu-
dową szkoły podstawowej we 
Frydku uczniowie tej placówki 
od nowego roku szkolnego będą 
dowożeni na zajęcia do budynku 
byłego gimnazjum nr 2 w woli 
(w pobliżu basenu).

Taka decyzja spotkała się z akceptacją 
Rady Pedagogicznej szkoły, a także trójek 
klasowych. – Bezpieczeństwo przy takim 
remoncie jest bardzo ważne. To determi-
nuje podjęcie takiej decyzji. W zamian 

dzieci nie będą miały dwuzmianowości, 
jak jest do tej pory. Do dyspozycji ucz-
niów będą sala gimnastyczna, pobliski 
basen, uruchomimy tam też stołówkę, 
w której pracować będą panie ze stołówki 
we Frydku – mówił podczas majowej sesji 
Rady Gminy wójt Jan Słoninka. Wraz 
z uczniami do szkoły w Woli na czas prac 
przeniesie się też cały personel SP we 
Frydku. Gmina zorganizuje dowóz dzieci 
do placówki w Woli. – Priorytetem jest 
to, żeby nie było pogorszenia warunków 
nauczania dla dzieci – dodał wójt. 8pk

Do woli na czas rozbudowy
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maseCZKi  
DLa miesZKańCów

Gminie Miedźna zostały przekazane 
maseczki medyczne dla mieszkańców 
z Rządowej Agencji Rezerw Strategicz-
nych. Gmina otrzymała 1328 pudełek 
po 50 sztuk, co daje łączną liczbę 66400 
maseczek (po 4 sztuki na każdego miesz-
kańca naszej gminy). Maseczki będą 
do odbioru u sołtysów poszczególnych 
sołectw, w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
– kryta pływalnia, w Urzędzie Gminy, do 
wyczerpania zapasów. 8 Ug

prOJeKT gOK  
Z DOFinansOwaniem

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał 
dofinansowanie wniosku „Muzyka 
w kościołach – koncerty muzyki daw-
nej” z programu dotacyjnego Kultura 
– Interwencje, finansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

Celem strategicznym programu jest 
tworzenie warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w kulturze, 
a także upamiętniania polskiego dzie-
dzictwa historycznego na poziomie 
regionalnym, lokalnym i krajowym 
poprzez finansowe wsparcie realizacji 
projektów upowszechniających doro-
bek kultury i zwiększających obecność 
kultury w życiu społecznym. Kwota 
przyznanej dotacji to 15 tys. zł. Nie-
bawem GOK zaprosi mieszkańców 
na niezwykłe artystyczne – barokowe 
wydarzenia.

8Ug, pk

UpamiĘTnią  
iii pOwsTanie ŚLąsKie

Klub „PoWoli do Celu” z Woli znalazło się 
w gronie laureatów otwartego konkursu 
ofert na zadania publiczne Województwa 
Śląskiego w dziedzinie edukacji publicz-
nej z uwzględnieniem obchodów Stulecia 
Wybuchu III Powstania Śląskiego. Klub 
otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego na realizację 
zadania „Śladami Powstań w Gminie 
Miedźna” 6,5 tys. zł. 8Ug

BĘDZie nOwe  
LąDOwisKO Lpr?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy wójt Jan Słoninka 
prowadzi rozmowy w zakresie możliwo-
ści utworzenia dodatkowego lądowiska 
dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Obecnie takie lądowisko 
funkcjonuje na stadionie Sokoła w Woli. 
Prowadzone są starania, by funkcjono-
wało także w innej części naszej gminy 
– na boisku sportowym w Górze. 8 pk

sTOp KOmarOm
W tym roku w gminie Miedźna ponownie 
prowadzona będzie akcja odkomarzania 
biologicznego i chemicznego. Wyłoniono 
już firmę, która będzie realizowała to 
zadanie. Termin odkomarzania zależy 
od warunków pogodowych. Informacje 
o terminach akcji na bieżąco będą pub-
likowane na stronie miedzna.pl. 8 pk

w niedzielę, 13 czerwca odbędą się wybory uzupeł-
niające do rady gminy miedźna.

Wybory odbędą się w okręgu wyborczym nr 9, tj. w części 
sołectwa Wola I, obejmującej: ulicę Górniczą – bloki od 14 do 

15, od 18 do 25, 47, ulicę Pszczyńską – bloki 104, 106, 108, oraz 
ulicę Szkolną – bloki 17, 19, 21. Mieszkańcy wybiorą jednego 
radnego Rady Gminy.

Głosować będzie można w Zespole Szkół w Woli (ul. Gór-
nicza 47), w godz. 7.00-21.00. 8 pk

wybierzemy radnego

nadwyżka budżetowa zamiast 
zaplanowanego deficytu, rok bez 
zaciągania pożyczki, sporo zrea-
lizowanych inwestycji, i to mimo 
pandemii – podczas majowej 
sesji rady gminy podsumowano 
rok 2020.

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony 
został w wysokości 86 mln 272 tys. 995 
zł 63 gr (dochody) oraz 89 mln 366 tys. 
44 zł 68 gr (wydatki). Na dzień 31 grud-
nia 2020 r., w wyniku wprowadzonych 
zmian w tym okresie, dochody zwięk-
szono o kwotę 4 mln 925 tys. 433 zł 1 gr 
(do wysokości 91 mln 198 tys. 428 zł 64 
gr), a wydatki zwiększono o kwotę 341 
tys. 330 zł 92 gr (do wysokości 89 mln 
707 tys. 375 zł 60 gr).

Planowane dochody zrealizowano 
w 98,4% (tj. w wysokości 89 mln 740 tys. 
26 zł 97 gr), natomiast wydatki zostały 
zrealizowane w 90,5% (tj. w wysokości 81 
mln 159 tys. 703 zł 33 gr). Główne źród-
ła dochodów to: dochody własne (38%), 
dotacje na finansowanie zadań zleco-
nych i powierzonych (29,5%), subwencje 
(26,9%), dotacje i środki na realizację 
projektów w ramach środków UE (2,4%). 
Główne wydatki to: oświata i wychowanie 
(31,6 mln zł), pomoc społeczna i rodzina 
(29 mln zł), gospodarka komunalna (6,6 
mln zł). Wydatki majątkowe stanowiły 
3,9% wszystkich wydatków gminy.

Niezwykle ważną i pozytywną infor-
macją jest to, że zaplanowany deficyt 
na dzień 1 stycznia 2020 r. w wysoko-
ści prawie 3,1 mln zł po dokonanych 
zmianach uległ zamianie na nadwyżkę 
budżetową na kwotę prawie 1,5 mln zł. 
Na skutek realizacji budżetu na dzień 
31 grudnia 2020 r. uzyskano nadwyż-
kę budżetową w wysokości ponad 8,5 
mln zł. Zadłużenie gminy na koniec 
roku 2020 wyniosło 5,1 mln zł, i uległo 
zmniejszeniu w stosunku do roku wcześ-
niejszego o 2 mln zł.

– Rok 2020 był bardzo trudnym do 
realizacji budżetu. Mimo tego, drugi 
rok jesteśmy budżetowo na plusie, na 
bieżąco spłacamy wszystkie zadłuże-
nia, dług gminy maleje, w 2020 r. nie 
zaciągnęliśmy pożyczki. Robimy to 
z myślą o nowej perspektywie unij-
nej, żebyśmy mieli możliwość sięgania 
po środki zewnętrzne i zapewnienia 
wkładu własnego. Bez tego staniemy 
w miejscu – przyznał wójt Jan Sło-
ninka.

Rozpoczęta w pierwszej połowie 2020 
r. pandemia koronawirusa miała bar-
dzo duży wpływ na realizację budżetu 
gminy. Pomagając przedsiębiorcom, 
których sytuacja z powodu pandemii 
uległa pogorszeniu uchwałami Rady 
Gminy wprowadzono różnego rodzaju 
ulgi i zwolnienia. Ograniczana w znacz-
nym stopniu działalność placówek 
oświatowych, kulturalnych i basenu 
przyczyniła się również m.in. do spadku 
dochodów z tytułu opłat za przedszkole 
i żłobek, wynajmu sal i pomieszczeń 
w placówkach, ubytku dochodów z bile-
tów na basen i dochodów za świadczenie 
innych usług. W sposób pośredni gmina 
odczuła ubytek dochodów w podatku 
PIT i CIT, gdzie odchylenie od planu, 
ustalonego Ministra Finansów nastą-
piło na kwotę prawie 500 tys. zł, zaś 
w podatku CIT – odchylenie od planu na 
kwotę ponad 100 tys. zł. Jednocześnie, 
odnotowano oszczędności w realizacji 
przez jednostki organizacyjne zadań 
bieżących, w tym kosztach mediów czy 
też na skutek ograniczonej działalności 
placówek, zwłaszcza kultury (organiza-
cja imprez).

Mimo braku możliwości organiza-
cji imprez czy wydarzeń, pandemia 
zmobilizowała mieszkańców gminy. 
Organizowali oni akcje szycia maseczek 
czy fartuchów dla medyków, pieczono 
ciasta, organizowano kiermasze dla 
potrzebujących dzieci, powstały serca 

pomocowe na nakrętki plastikowe. Wójt 
podziękował za współpracę wszystkim 
mieszkańcom, radnym i sołtysom, pra-
cownikom Urzędu Gminy oraz jednostek 
organizacyjnych. Rok 2020 – choć trud-
ny z powodu pandemii – był też czasem 
realizacji ważnych dla mieszkańców 
inwestycji i prac. Wykaz tych najważ-
niejszych prezentujemy poniżej.

W trakcie sesji skarbnik gminy Ewa 
Ligenza zaprezentowała sprawozdanie 
z wykonania zadań i budżetu gminy 
za rok 2020 wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego. Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez 
Komisję Rewizyjną Radę Gminy oraz 
Regionalną Izbę Obrachunkową, która 
określiła, że budżet gminy został zreali-
zowany w sposób prawidłowy. W efekcie 
Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie 
oraz udzieliła wójtowi gminy absoluto-
rium za rok 2020. Obie uchwały zostały 
przegłosowane jednogłośnie. – Dziękuję 
Wysokiej Radzie za to stanowisko. Ta 
ocena Państwa, osób niezależnych, jest 
bardzo cenna. Czasami dyskutowaliśmy 
dość ostro, ale nie sprzeczaliśmy się 
personalnie. Mówiliśmy sobie pewne 
rzeczy szczerze, uczciwie. To owocuje 
tym, że nasza gmina rozwija się i będzie 
się rozwijała – powiedział wójt po gło-
sowaniu.

Podczas majowej sesji przedsta-
wiono także Raport o stanie gminy za 
rok 2020. To obszerny, liczący ponad 
180 stron dokument, kompatybilny 
z uchwałą budżetową, obejmujący pod-
sumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, obejmujący w szczegól-
ności realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał Rady Gminy. 
Można z nim się zapoznać w Biuletynie 
Informacji Publicznej – bip.miedzna.
pl. Po przedstawieniu Raportu Rada 
Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi 
wotum zaufania.

8paweł Komraus

rAdA gmINy jedNOgłOŚNIe UdzIeLIłA wójTOwI AbsOLUTOrIUm zA 2020 rOK OrAz wOTUm zAUFANIA. 
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Absolutorium i wotum zaufania dla wójta

najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 
roku w gminie miedźna:

<  przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej 
w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszka-
niach socjalnych oraz adaptacja nowych mieszkań,

<  budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
w Woli,

<  rozbiórka zdegradowanego budynku przy ul. Różanej 
25 w Woli,

<  modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budyn-
ku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej,

<  przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli,
<  przebudowa chodnika przy ul. Cisowej w Woli,

<  remont dachów placówek oświatowych,
<  modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym 

w Gilowicach II etap,
<  wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we 

Frydku przy ul. Sportowej,
<  wykonanie parku do ćwiczeń street workout w Woli,
<  wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Woli,
<  budowa ogrodzenia boiska LKS Miedźna,
<  utworzenie terenu wypoczynkowego dla mieszkańców 

sołectwa Grzawa,
<  wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku 

szkoły we Frydku,
<  budowa skwerów na terenie gminy wraz z nasadzeniami 

i miejscami do odpoczynku.



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZną pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCH OrganiZaCyJnyCH 

naLeŻy sTOsOwaĆ siĘ DO 
OKreŚLOnyCH ZasaD BeZpieCZeńsTwa 

Urząd gminy miedźna
ul. wiejska 131, 43-227 miedźna

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

piątek 7.30-14.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

gminny Ośrodek Kultury
ul. pszczyńska 110, 43-225 wola

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

ul. pszczyńska 82, 43-225 wola
tel. 32 211 95 88

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

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

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

Filia w woli, ul. pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w woli, ul. przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. poprzeczna 1, 43-225 wola

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. pszczyńska 9, 43-225 wola

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

Zespół Oświaty i wychowania
ul. poprzeczna 1, 43-225 wola,

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

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

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

wAŻNe KONTAKTy
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ważne informacje na temat 
programu Ograniczenia niskiej 
emisji na terenie gminy miedźna.

Ogłoszony został nabór firm wyko-
nawczych zainteresowanych udziałem 
w Programie w zakresie Wykonawcy 
prac. Szczegóły na miedzna.pl. Oferty 

będą przyjmowane w trybie ciągłym 
przez cały okres realizacji Programu 
do dnia 30 października 2021 r.

W roku 2021 planowana jest moder-
nizacja źródeł ciepła w 180 budynkach. 
Jednocześnie informujemy, że na stronie 
miedzna.pl opublikowano zaktualizowa-
ną listę wniosków zakwalifikowanych 

w ramach naboru wniosków na wymia-
nę źródeł ciepła w ramach PONE. Osobą 
odpowiedzialną za realizację Programu 
będzie Sylwia Szypuła, tel. 792 243 788, 
sylwia.szypula@ekoscan.pl. W najbliż-
szym czasie zostanie uruchomiony 
punkt obsługi klienta i wyznaczone 
zostaną godziny urzędowania. 8Ug

Nabór firm i zaktualizowana lista

przedstawiamy informacje o wy-
nikach rekrutacji do przedszkoli 
gminnych i oddziałów przed-
szkolnych w gminie miedźna na 
rok szkolny 2021/2022.

W gminie Miedźna w roku szkolnym 
2020/2021 funkcjonowało 739 miejsc 
przedszkolnych. Jak informuje Zespół 
Oświaty i Wychowania, w związku 
z zauważalnym wzrostem zapotrzebo-
wania na miejsca przedszkolne, w roku 
szkolnym 2021/2022 zaplanowano zwięk-
szenie liczby miejsc o 30 dzięki realizacji 
projektu współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej pt. „Podniesienie 
jakości edukacji przedszkolnej w Gminie 
Miedźna”. Nowe miejsca przedszkolne 
powstały w przedszkolu w Miedźnej, 
w skrzydle budynku szkoły podstawowej 
w Miedźnej. Tegoroczna rekrutacja do 

przedszkoli pokazała jednak, że zapo-
trzebowanie jest jeszcze większe i 769 
miejsc jest nadal niewystarczających. 
Nigdy nie było aż tylu złożonych wnio-
sków do przedszkoli.

Aby możliwe było zapewnienie miej-
sca w przedszkolu każdemu dziecku 
zgłoszonemu podczas rekrutacji, 
w roku 2021/2022 w gminie Miedźna 
będą funkcjonowały 34 oddziały, czyli 
o 3 oddziały więcej niż w obecnym 
roku szkolnym. Miejsca w nich będzie 
mogło znaleźć 790 dzieci w wieku 3-
6 lat.

Dzieciom, które w postępowaniu 
rekrutacyjnym nie dostały się do wybra-
nych przedszkoli, wójt gminy Miedźna 
wskazał miejsca w innych przedszkolach 
położonych na terenie gminy Miedźna, 
w których mogą realizować wychowanie 
przedszkolne.

„Cieszy nas fakt, że świadomość 
rodziców na temat pozytywnego wpły-
wu edukacji przedszkolnej jest coraz 
większa. Każdego roku staramy się 
na potrzeby rodziców odpowiadać 
i zwiększać liczbę miejsc w przedszko-
lach. W tym celu prowadzone są analizy 
demograficzne, które jednak w pełni 
nie odwzorowują stanu rzeczywistego, 
ponieważ nie zawsze osoby zamieszku-
jące na terenie gminy są również tutaj 
zameldowane” – podkreśla Zespół 
Oświaty i Wychowania.

W tegorocznej rekrutacji najwięcej 
chętnych kandydatów zgłosiło się do 
Gminnego Przedszkola Publicznego im. 
Jana Brzechwy w Górze, Gminnego 
Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubu-
sia Puchatka w Woli oraz Gminnego 
Przedszkola Publicznego „Bajka” we 
Frydku. 8 ZOiw, pk

duże zainteresowanie edukacją przedszkolną

sprawdzamy stan inwestycji realizowanych na 
terenie gminy miedźna. a dzieje się dużo!

W Szkole Podstawowej nr 2 w Woli zostało zrealizowane zadanie 
pn. „Modernizacja ogrzewania w SP nr 2 w Woli – rekuperacja”. 
Nareszcie urządzenia działają po wieloletniej awarii! Urządzenia 
zmodernizowano i odzyskały one swoje funkcje.

Rekuperacja to system odzyskiwania ciepła z wentylacji 
wewnętrznej budynku. Jest to inaczej wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła, której montaż pozwala cieszyć się 
nieprzerwanie świeżym i czystym powietrzem. Ilość i jakość 
dostarczanego powietrza do budynku podlega ścisłej regulacji. 
Uzyskujemy poprzez ten system wyjątkowy mikroklimat 
w pomieszczeniu, dopasowany do naszych potrzeb. Dodat-
kowo rekuperacja to efektywny odzysk ciepła, pozwalający 
na znaczną redukcję kosztów ogrzewania.

Pełną parą idą prace związane z rozbudową budynku 
szkoły podstawowej we Frydku. Zakończono już roboty 
polegające na palowaniu, rusza badanie wytrzymałości terenu. 
Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Rozbudowany 
obiekt ma pełnić funkcję 8-oddziałowej szkoły podstawowej 
wraz z wydzielonym, 3-oddziałowym przedszkolem. Ponadto 
budynek zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych, a także do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Wartość prac to ponad 10,2 mln 
zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wszystko ma 
być gotowe końcem 2022 roku.

Trwa wymiana systemu oświetleniowego – modernizacja 
oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy Miedźna – obręb 

Wola w roku 2021. Wymiana oświetlenia obejmuje 507 sztuk 
opraw oświetleniowych, 406 słupów w złym stanie technicznym, 
zdemontowane zostaną 32 słupy betonowe wraz z oprawami. 
Nowe oprawy są ze źródłem oświetlenia typu LED. Wartość inwe-
stycji to 2,2 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 850 tys. zł. Termin realizacji prac to koniec lipca 
br. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Prace realizowane są na mieniu gminnym. 
Jednocześnie trwa audyt oświetlenia w pozostałych sołectwach 
w gminie. Ma być gotowy do końca września br.

Tymczasem w Woli przy ulicy Górniczej prowadzone są 
prace związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej 
(nowa nitka). Jest to związane z planowaną budową bardzo 
długo wyczekiwanego parkingu dla mieszkańców. Prace 
realizowane są zgodnie z planem budżetu w zakresie inwe-
stycji na rok 2021.

Jednocześnie cały czas prowadzone są mniejsze prace, 
których celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców 
gminy. Na przykład pracownicy GZGK odnowili ławeczki, 
które stanęły przy łączniku ulic Lipowej i Przemysłowej w Woli. 
Koszona jest trawa, prowadzona jest pielęgnacja skwerów, 
wymiana piasku na placach zabaw. 8pk, Ug

TrwA mOderNIzACjA OŚwIeTLeNIA 
OrAz rOzbUdOwA szKOły we FrydKU. 
zmOderNIzOwANe zOsTAłO OgrzewANIe 
w sp Nr 2 w wOLI

Inwestycje w toku

w sp nr 2 w woli zakończyła się modernizacja  
ogrzewania  (FOT. Ug)
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Społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej, 
w ramach 100. rocznicy wybuchu III, 
a zarazem zwycięskiego Powstania 
Śląskiego, zorganizowała uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświę-
conej Powstańcom Śląskim z gminy 
Miedźna, szczególnie kompanii miedź-
niańskiej dowodzonej przez Ludwika 
Golusa.

Uroczystość rozpoczęła się wystą-
pieniem zaproszonych gości. Marek 
Pacholik wygłosił krótki referat na temat  
zrywów powstańczych na terenie Miedź-
nej. Następnie, niezwykłą opowieść 
o dziejach bohaterskich powstańców 
przedstawił Tomasz Waloszek, przy-
bliżył uczniom sylwetki bohaterów 
i wydarzenia tamtych dziejowych dni. 
Cykl wspomnień zamknęła wypowiedź 
Danuty Przybylskiej-Miki, emeryto-
wanej dyrektorki placówki, wnuczki 
powstańca śląskiego, która przypomnia-
ła historię własnej rodziny, podkreśliła 
rolę jaką odegrały kobiety w śląskim 
domu. Opowiedziała w jaki sposób spo-

łeczność szkolna zadecydowała o wybo-
rze zaszczytnego imienia: Powstańców 
Śląskich dla szkoły w Miedźnej.

Wójt gminy Miedźna Jan Słoninka 
z dyrektorką szkoły Zofią Kempką doko-
nali uroczystego odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy. Wójt podkreślił ważną 
rolę wychowania młodego pokolenia 
do wartości jaką jest patriotyzm. To 
młodzi są naszą przyszłością, to oni 
zadbają o naszą historię, a także pamięć 
o bohaterach. To oni będą dbali o uko-
chanie Śląska.

Na tablicy, prócz dedykacji ku chwale 
uczestników kompanii z Miedźnej dowo-
dzonej przez Ludwika Golusa, umiesz-
czono słowa: „Człowiek rodzi się nie 
sobie, lecz dla swojej ojczyzny.” To motto 
ma przyświecać uczniom i nauczycie-
lom szkoły w ich codzienności, ma 
podkreślić, że jako strażnicy pamięci 
o uczestnikach powstań z Miedźnej 
musimy wszyscy kultywować tradycję 
i zachowywać pamięć o historii regionu 
oraz „Naszej Małej Ojczyzny”.

8Zsp miedźna

miedźna pamięta

Tablicę odsłonili wójt gminy i dyrektorka szkoły  (FOT. zsp mIedŹNA)

powstanie kolejna Zielona pracownia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedź-
nej przystąpił do konkursu organizo-
wanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pod hasłem 
Zielona Pracownia 2021. Projekt został 
laureatem tego konkursu, dzięki czemu 
powstanie „Miodna łąka”. Kwota dotacji 
wynosi 40 tys. zł.

W pierwszym etapie konkursu szkoły 
przedstawiały swoje własne pomysły 
i projekty ekopracowni, które chciałaby 

stworzyć korzystając z dofinansowa-
nia oferowanego przez Fundusz. Do 
wygrania był wkład własny w wysokości 
20% kosztów wdrożenia projektowanej 
pracowni. Pozyskano 10 tys. zł.  Dzięki 
wygranej pracownia zostanie dofinan-
sowana w 100%.

Jest to już trzecia tego typu pracow-
nia w naszej gminie. Mamy pracownie 
w Szkole Podstawowej w Górze i Szkole 
Podstawowej nr 1 w Woli.

8Ug

wspaniała wiedza uczniów
Przygoda uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Górze z Ogól-
nopolskim Konkursem organizowanym 
przez MOEN w Bydgoszczy „Historia 
polskiego i światowego olimpizmu” pod 
patronatem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego dobiegła końca. W ostatniej 
rozgrywce o wygranej decydowały 

niuanse. Ostatecznie reprezentanci 
szkoły z Góry: Gabriel Przewoźnik, 
Amelia Niesyto oraz Izabela Dobry 
w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęli 
wysokie 5. miejsce. Gratulujemy impo-
nującej wiedzy w tematyce polskiego 
olimpizmu!

8sp góra

Co zmienić w bibliotece?
Gminna Biblioteka Publiczna zwraca 
się do czytelników z prośbą o sugestie, 
mogące poprawić ofertę instytucji. „Dro-
dzy czytelnicy, czy jest coś co chcieliby-
ście zmienić w naszych bibliotekach? 
Co pomogłoby Wam w korzystaniu 
z naszej oferty bibliotecznej? Zachę-
camy do podzielenia się waszymi spo-

strzeżeniami” – czytamy na stronie GBP. 
Propozycje zmian można umieszczać 
w pudełkach znajdujących się w biblio-
tekach. „Wasze uwagi są dla nas cennym 
źródłem informacji. W miarę naszych 
możliwości postaramy się wprowadzić 
proponowane przez Was zmiany w życie” 
– podkreśla placówka. 8gBp, pk

strażacy w przedszkolu
W Dniu Strażaka 4 maja druhowie OSP 
Gilowice udali się z wizytą do przedszko-
li we Frydku i Gilowicach. Spotkanie 
strażaków z dziećmi było pełne radości 
i zachwytu. Po udzieleniu wszystkich 

odpowiedzi na pytania dzieci związa-
nych z zawodem strażaka, oględzinach 
samochodu i sprzętu strażaka czekała 
w dniu ich święta słodka niespodzianka.
 8 Ug

pożegnali absolwentów

30 kwietnia w gilowickim liceum odbyła 
się uroczystość zakończenia roku szkol-
nego klas maturalnych. Ze względu na 
pandemię i obostrzenia sanitarne odbyła 
się w małych, 9-osobowych grupach. 
Dyrektor Barbara Foltyn skierowała 
ciepłe słowa do maturzystów, życząc 
im jak najlepszych wyników na egza-
minie maturalnym, trafnego wyboru 
dalszej drogi życiowej. W imieniu wójta 
Jana Słoninki życzenia złożyła Renata 

Łuniewska, zastępca wójta. Następnie 
odbyło się rozdanie świadectw i nagród 
za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
dyplomów i nagród dla uczniów, którzy 
aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły 
i godnie ją reprezentowali. Nie zabrakło 
także nagród za osiągnięcia sportowe. 
Na zakończenie uroczystości absolwenci 
zawiesili na ścianie pamiątkowe tablo 
i posadzili przed szkołą rocznikowe 
drzewko. 8 LO gilowice

Tradycyjnie maturzyści posadzili drzewko przed szkołą  (FOT. LO gILOwICe)

wOLa

sukces  
w ogólnopolskim 
konkursie
Zuzanna K. z oddziału przedszkol-
nego w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Woli zdobyła pierwsze miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
no-Technicznym pt. „Wiosna – ach, to 
Ty”. Praca została przygotowana pod 
opieką Joanny Tabor. Oprócz nagrody 
w konkursie Zuzanna otrzymała też 
upominek promocyjny przekazany przez 
wójta gminy. 8 Zsp wola, pk

Upominek w imieniu wójta wręczył 
dyrektor szkoły  (FOT. Ug)
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w maju maturzyści z Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. zbigniewa religi 
w gilowicach pisali egzaminy maturalne. 
Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki! 

(FOT. LO gILOwICe)

wielki sukces zapaśniczki gKs „piast” wola! 
Amelia Tomala zdobyła właśnie drugi w karierze 
tytuł wicemistrzyni europy w zapasach (do 46 kg). 
gratulujemy! 

(FOT. N. wArChOł, pzs)

w dniach 25-27 maja uczniowie klas ósmych 
pisali egzaminy ósmoklasisty. pierwszego dnia 
przystąpili do zmagań z arkuszami z języka 
polskiego, drugiego – z matematyki, a trzeciego 
– z języka obcego nowożytnego  (FOT. sp FrydeK)

w OBieKTywie

O tym pisała gminna gazeta...   
w czerwcu

Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy fragmenty najważ-
niejszych, najciekawszych artykułów z archiwalnych wydań gazety 
gminnej. przeglądamy numery czerwcowe z lat 90.

1994 | na audiencji u papieża
„W dniach 22.04-09.05 parafianie z Góry odbywali pielgrzymkę do Włoch i Watykanu. 
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki było uczestnictwo w audiencji generalnej Ojca 
Świętego w dniu 27.04, która odbyła się na Placu św. Piotra w Rzymie” (Gminne 
Sprawy, nr 6/1994)

1996 | Konsekracja kościoła
„W niespełna 9 lat od chwili, kiedy papież Jan Paweł II poświęcił w Tarnowie kamień 
węgielny pod budowę nowego kościoła w Woli, 6 czerwca br. odbyła się konsekracja 
wolańskiej świątyni” (Gminne Sprawy, nr 7/1996)

1997 | nowe miejsce dla kultury
„17 maja br. uroczyście otwarto nowe wolańskie Centrum Kultury, które już od kilku 
tygodni skupia wokół siebie wolańską młodzież […] Nowy obiekt swoją estetyką 
robi duże wrażenie. Teraz trzeba mu tylko tchnienia muz i coraz większej rzeszy 
stałych bywalców” (Gminne Sprawy, nr 6/1997)

1997 | setne urodziny
„Niedziela 25 maja br. była dla mieszkańców Góry dniem szczególnym. Rzadko 
bowiem zdarza się obchodzić rocznicę stulecia urodzin. Wspaniałego wieku doczekał 
najstarszy górzanin – pan Jan Antecki” (Gminne Sprawy, nr 6/1997)

1998 | pierwsze matury w gilowicach
„Jak szybko i jak minęły 4 lata od pierwszego dzwonka w gilowickim liceum wie 
najlepiej przeszło pięćdziesięciu pierwszych absolwentów tej szkoły i... oczywiście 
dyrektor dr Halina Brehmer” (Gminne Sprawy, nr 6/1998)

ŚLĄSKO GODKA
nasZO ŚLąsKO wyLiCZanKa

momy nowo wyliczanka,
wolisz krupniok czy kaszanka,
czy kiełbasa zamiast wusztu,
czy z bratruły czy też z rusztu.
A jak lubisz jeść to bardzo
wolisz z zymftem czy z musztardą.

momy nowo wyliczanka,
bratkartofle – zapiekanka,
momy drachy co furgają,
i latawce co latają.
miast kolejek momy raje,
zamiast bójek momy haje.

momy nowo wyliczanka,
szolka to jest filiżanka,
a cukierki to bombony,
szac zaś to jest narzeczony,
narzeczona to jest lipsta,
skrzynka piwa to jest kista.

momy nowo wyliczanka,
nasze nudle to krajanka,
wyście w domu, my są doma,
nasza babcia to je oma,
kiero pire mi koszula,
a napisoł to matula.

Tekst pochodzi ze Śpiewnika piosenek  
śląskich i biesiadnych naszego kręgu, 

zebranego przez Zbigniewa Kędzierskiego

w sobotę, 22 maja we wszystkich sołectwach 
odbyła się akcja sprzątania.

Mimo deszczu, nie zabrakło chętnych do zadbania 
o miejsce, w którym żyjemy, spędzamy czas. Szcze-
gólnym zaangażowaniem wykazali się członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Góra, którzy 
licznie przybyli, by posprzątać różne miejsca w Górze. 
Słowa podziękowania należy skierować do wszystkich, 
którzy zaangażowali się w akcję, a także dla sołtysów 
sołectw.

Wydarzenie miało na celu przypominać jak ważna 
jest troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy, 
a także zachęcać ludzi do wypracowania drobnych 
zmian w swoim życiu codziennym, mających niebaga-
telny wpływ nie tylko na estetykę naszego otoczenia, 
ale także na jakość naszego życia. 8 pk, Ug

wspólnie posprzątaliśmy naszą gminę
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mimo trudnej sytuacji po zmianie zarządu, 
w ciągu dwóch lat zrealizowano ważne 
i potrzebne inwestycje o wartości prawie 1,5 
mln zł.

Nowe władze spółki objęły ją ze stratą za rok 2018 
w wysokości 1 mln 176 tys. 389 zł 80 gr oraz stratą 
z lat ubiegłych w wysokości 3 mln 884 tys. 976 zł 38 
gr. Wskutek korekty praktyk ewidencjonowania kosz-
tów oraz kwalifikacji środków trwałych stosowanych 
przez poprzedni zarząd, strata z lat ubiegłych osiąg-

nęła poziom 6 mln 401 tys. 703 zł 81 gr. Jednocześnie 
w chwili objęcia zarządzania Spółką na początku roku 
2019 posiadała zadłużenie przeterminowane na kwotę 
ok. 214 tys. zł, a jej wskaźniki płynności były na bardzo 
niskim poziomie.

Pomimo tego Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w okresie ostatnich dwóch lat funkcjonowania 
przeprowadził szereg robót o charakterze remontowym 
i inwestycyjnym sfinansowanych z własnych środków. 
W zakresie infrastruktury wodociągowej poniesiono 
nakłady w wysokości 723 tys. 139 zł 70 gr, natomiast 

w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w wysokości 
744 tys. 421 zł 39 gr. Łącznie z w/w tytułów Spółka 
GZGK wydatkowała kwotę 1 mln 467 tys. 561 zł 9 gr.

W 2021 roku zaplanowano wymianę infrastruktury 
kanalizacyjnej na ul. Górniczej w Woli, infrastruktury 
wodnej na ul. Krótkiej w Górze, Długiej w Górze (etap 
I – 400 m), Kwiatowej w Woli, Cmentarnej w Górze 
oraz zabudowanie studni wodomierzowych (węzeł 
zasuw wraz z bajpasem łączącym wodociąg GPW 
z wodociągiem studni głębinowych znajdujących się 
w Międzyrzeczu). 8 gZgK

sprAwdzAmy, jAKIe INwesTyCje reALIzUje gmINNy zAKłAd gOspOdArKI KOmUNALNej

Tak inwestuje gzgK

Prace wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowi-
cach zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i w ramach bieżącego utrzymania 
sieci wodno-kanalizacyjnej (dane GZGK)

rOK 2019

infrastruktura wodociągowa (238 247,89 zł)

<  budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w Górze, ul. Sportowa,
<  dokończenie budowy sieci wodociągowej we Frydku, ul. Myśliwska,
<  budowa przyłączy wodociągowych do granicy posesji,
<  montaż stacji dozowania preparatu SeaQuest w przepompowni wody w Górze,
<  montaż stacji dozowania podchlorynu sodu na Stacji Uzdatniania Wody w Gilo-

wicach (zestaw dozujący wraz z zabudową pompy),
<  wymiana złoża na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach,
<  zakup dwóch pomp do zestawów hydroforowych.

infrastruktura kanalizacyjna (230 553,90 zł)
<  budowa przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji,
<  wykonanie części dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z aglomeracji 

Miedźna do oczyszczalni Promlecz,
<  kompleksowy remont przepompowni ścieków (Gilowice, ul. Wiejska; Wola, ul. 

Powstańców),
<  czyszczenie przepompowni ścieków Wola I (100 m3) oraz sieci kanalizacyjnej na 

terenie Woli, ul. Górnicza, Cisowa, Leśna (łącznie 1 596 m),
<  zakup pomp w celu doposażenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej oraz do 

prasy osadu (łącznie 7 szt.),
<  dokończenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN dla zasilania oczysz-

czalni Promlecz oraz SUW.

rOK 2020

infrastruktura wodociągowa (484 891,81 zł)

<  wykonanie projektu sieci wodociągowej Wola, ul. Kwiatowa,
<  wymiana złoża na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach,
<  zakup pompy dozującej NaOH na SUW Gilowice,
<  budowa sieci wodociągowej o długości 102 m w celu połączenia sieci znajdującej 

się w Gilowicach, ul. Piaskowa z siecią znajdującą się w Górze, ul. Złote Łany,

<  wymiana przyłącza z rur stalowych na rury PE do budynków położonych w Woli 
ul. Słoneczna,

<  zakup sprzętu laboratoryjnego służącego do prowadzenia wewnętrznego monito-
ringu parametrów jakości wody – fotometr,

<  zakup aparatu do nawiercania,
<  zakup kolumny filtracyjnej na SUW Gilowice,
<  przeprowadzenie remontu sieci wodociągowej Międzyrzecze – Wola,
<  budowa komory wodomierzowej w Woli,
<  zakup wodomierzy,
<  odpłatne przejęcia trzech przyłączy wodociągowych o łącznej długości 550,5 m,
<  zwiększenie średnicy przyłączy budowanych na zlecenie – w skutek wykonanych 

zleceń i poniesienia dodatkowych kosztów powiększono sieć wodociągową na 
terenie gminy o ok. 1500 m.

infrastruktura kanalizacyjna (508 715,96 zł)
<  wykonanie części dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z aglomeracji 

Miedźna do oczyszczalni Promlecz i pozyskanie zezwoleń,
<  czyszczenie przepompowni ścieków Wola I i Wola II oraz sieci kanalizacyjnej na 

terenie Woli – osiedle Wola I i Wola II,
<  zakup pomp (3 szt.) w celu doposażenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej,
<  budowa 11 przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji o łącznej długości 200 m,
<  remont istniejącej przepompowni ścieków oraz budowa przepompowni pomocniczej 

w Górze ul. Wiejska,
<  zakończenie budowy przyłącza kanalizacyjnego Wola ul. Pszczyńska,
<  odcinkowa wymiana kolektora ściekowego tłocznego (100 m) doprowadzającego 

ścieki z przepompowni ścieków Wola II do oczyszczalni Promlecz,
<  remont budynku socjalnego na oczyszczalni Promlecz i doposażenie go zgodnie 

z wymogami BHP,
<  korytowanie i utwardzenie drogi dojazdowej oraz wykonanie ogrodzenia i prze-

suwnej bramy wjazdowej na oczyszczalnię Promlecz,
<  wywóz nadmiernego osadu zalegającego na dnie stawu napowietrzania 

ścieków na oczyszczalni Lemna oraz osadu z oczyszczalni Promlecz – łącznie 
1 020 ton,

<  remont prasy osadu oraz generalny remont budynku (tj. wymiana konstrukcji 
i pokrycia dachu, stolarki zewnętrznej, wentylacji pomieszczeń, docieplenie 
ścian i położenie elewacji, budowa instalacji wodociągowej, elektrycznej oraz 
odprowadzającej wody odciekowe) w celu umieszczenia w nim prasy osadu 
oraz utworzenie trzystanowiskowego miejsca posadowienia kontenerów 
transportowych, w których gromadzony jest osad.

Od 4 maja br. w ramach narodowego spisu 
powszechnego Ludności i mieszkań swoją 
pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie 
spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator 
wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający 
imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwa-
rzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza 
można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 
22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na 
stronie rachmistrz.stat.gov.pl.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, 
decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmi-

strzowie nie będą realizować wywiadów bezpośred-
nich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do 
odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają 
się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy 
zgłaszać takie przypadki na policję. Jeśli obowiązek 
spisowy został już zrealizowany przez Internet albo 
poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do 
respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być 
próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiary-
godności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały 
incydent należy niezwłocznie zgłaszać na infolinię spiso-
wą lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu 
zamieszkania. Nie można odmówić podania danych 

rachmistrzowi. Warto zapoznać się zawczasu z zakresem 
pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl.

Dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne 
i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące 
prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą 
sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia 
się pod tożsamość rachmistrza powinien niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią 
spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od 
poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwa-
na przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez 
formularz dostępny na stronie stat.gov.pl. 8 gUs, pk

rachmistrzowie rozpoczęli pracę
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w OBieKTywie

z okazji dnia strażaka tradycyjnie odbył się 
w naszej gminie gminny Objazd Ochotniczych 
straży pożarnych. przejazd samochodów rozpo-
czął się w woli, a zakończył w górze 

(FOT. Osp wOLA)

wiosna to czas porządków. Te na bieżąco pro-
wadzone są w gminie miedźna, żeby było ładnie 
i estetycznie. w ostatnim czasie odbyło się m.in. 
wiosenne mycie i sprzątanie wiat przystankowych 
 (FOT. Ug)

w związku z majowymi opadami w naszej 
gminie odnotowano wysokie stany wód. Nad 
bezpieczeństwem mieszkańców czuwali cały 
czas druhowie z naszych gminnych Ochotniczych 
straży pożarnych  (FOT. Osp górA)

grUpa 
anOnimOwyCH 
aLKOHOLiKów 
„TĘCZa” Z wOLi

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Tęcza” z Woli pragnie poinformować 
wszystkie osoby poszukujące pomocy 
w zdrowieniu z uzależnienia od alko-
holu, że istnieje możliwość kontaktów 
i spotkań z członkami AA.

Jesteśmy świadomi, jak trudno jest 
w obecnej sytuacji osobom uzależnio-
nym znaleźć pomoc w tym zakresie. 
W związku z powyższym wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom, Wspólnota AA 
udostępnia wszystkim zainteresowanym 
otrzymaniem pomocy w zakresie radze-
nia sobie z problemem alkoholowym 
możliwości spotkań telefonicznych pod 
numerem tel. 737 900 768 oraz stacjo-
narnych w Centrum Kultury w Woli (ul. 
Pszczyńska 82), w soboty o godz. 17.30.
 8 Tęcza

prace przy zabytkowym obrazie zakończone

Tu znajdziesz 
pomoc
Mirosław Jaroszewski pełni dyżur w każdy 
wtorek w godzinach 15.30-17.30 w Punkcie 
Informacyjno-Konsultacyjnym w Woli, 
ul. Poprzeczna 1, I piętro, pok. 28 oraz 
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 
w Górze, ul. Długa 41 (Ośrodek Zdro-
wia – Biuro Sołtysa), w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w godz. 15.00-18.00. 
Termin spotkania należy ustalić telefo-
nicznie pod numerem telefonu 519 877 769 
– czynny całodobowo. Celem punktu jest 
działalność informacyjna, motywacyjna, 
wspierająca oraz edukacyjna z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień, a także współdziałanie z inny-
mi podmiotami zajmującymi się rozwią-
zywaniem problemu uzależnień.
<  Porady prawne – umów się: tel. 32 211 

82 51
<  Konsultacje psychologiczne dla dzieci 

i młodzieży – umów się: tel. 798 588 
999

<  Psycholog dla dzieci i młodzieży – umów 
się: tel. 519 693 400

<  Centrum Leczenia Uzależnień – umów 
się: tel. 32 211 97 99 oraz 519 693 400

Niestety na sieci zdarzają się awarie! 
Jest to spowodowane starzejącą się, 
a w niektórych odcinkach już bardzo 
starą, bo ponad 40-letnią infrastrukturą. 
Rury są stalowe i w znacznym stopniu 
skorodowane.

GZGK Sp. z o. o. prowadzi prace 
modernizacyjne, a także naprawcze 
w związku z pojawiającymi się awaria-
mi. Jednak wymiana i prace remontowe 
wymagają czasu i długoletniego planu 
inwestycyjnego. Część rurociągów jest 
sukcesywnie i w miarę możliwości finan-
sowych Spółki wymieniana, jednakże 
bardzo dużo pozostaje jeszcze w tej 
kwestii do zrobienia.

W wyniku zaistniałych awarii woda 
może incydentalnie posiadać żółtawe 
zabarwienie. Zdarzył się też w kwietniu 
br. przypadek słonego posmaku, który był 
skutkiem wzburzenia hydraulicznego wody, 
w efekcie czego nastąpiło oderwanie się 
ze ścian rur zalegających przez lata chlor-
ków. Co ważne, Spółka szybko i skutecznie 
reaguje na awarie dotyczące zimnej wody 
i wprowadza w możliwie najszybszy spo-
sób procedury naprawcze. Docierający i co 
ważne, prawdziwy sygnał o występującym 
problemie służy sprawie polepszania jakości 
wody i świadczonych usług.

Niestety kilka osób, pod przykryw-
ką fałszywej troski, na temacie wody 

postanowiło zdobyć popularność w sieci. 
Stąd w internecie na różnych stronach 
i forach pojawiają się szkalujące Spół-
kę informacje dotyczące rzekomej złej 
jakości wody, którą spółka dostarcza, 
a także samej Spółki. Nie są to słowa 
krytyki lecz pospolite pomówienia. 
Krytyka i analiza słabych stron jest 
elementem budującym i rozwijającym, 
lecz pojawiające się kłamliwe lub co 
najmniej zmanipulowane informacje 
traktują sprawy mieszkańców cynicz-
nie i rozpowszechniane są tylko w celu 
zdobycia rozgłosu.  Dobro społeczne dla 
autorów takich dezinformujących treści 
nie istnieje. Oni nie zajmują się pomocą 
komukolwiek w problemie z jakością 
wody, a jedynie własnym interesem, 
autopromocją i upatrywaniem popu-
larności zdobywanej na temacie wody 
w Gminie Miedźna.

Informujemy Państwa, że żadne 
z tego typu obszernych opracowań, 
filmów i postów krążących w sieci nie 
wiązało się ze stosownym zgłaszaniem 
w spółce rzekomych problemów, czyli 
podaniem daty, adresu i rodzaju mają-
cego miejsce zdarzenia. Osoby te podają 
prywatne numery telefonów i nalegają, 
aby to właśnie na te numery zgłaszać im 
bezpośrednio awarie, a także informacje 
o jakości wody.

Ostrzegamy i informujemy! Nie są 
to numery telefonu do GZGK Sp. z o. o. 
i niestety informacje podawane przez 
mieszkańców takim osobom nie są prze-
kazywane do spółki. Skutkiem tego nie 
uruchamia się procedura reklamacyjna, 
a rzeczywisty problem spółce GZGK 
Sp. z o. o. nadal nie jest znany, choć 
mieszkańcy mogą mieć i miewają błęd-
ne przeświadczenie, że swój problem 
zgłosili właściwie.

Prosimy z rozwagą traktować ofertę 
pomocy ze strony osób, które wykorzy-
stują Państwa sprawy do własnych celów. 
Tylko właściwe informowanie o awariach 
i ewentualnych uwagach co do jakości 
wody na oficjalne numery telefonów, 
maile oraz w siedzibie Spółki pozwalają 
prawdziwie dbać o dobro mieszkańców 
w zakresie usług GZGK Sp. z o. o.

dane kontaktowe do gzgK
gminny Zakład gospodarki 
Komunalnej spółka z o.o.

43-227 gilowice, ul. Lompy 19
www.gzgk-miedzna.pl

kontakt@gzgk-miedzna.pl
tel. 32 448 94 43

pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
697 070 624, 603 362 397

podawanie odczytów wodomierzy: 
32 211 71 60

inFOrmaCJa gZgK ws. mOŻLiwyCH awarii

Zakończyły się prace konserwatorskie przy obrazie 
„Święty Klemens” w zabytkowym kościele w miedźnej.

25 maja przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach odwiedzili kościół pw. św. Klemensa 
w Miedźnej w związku z odbiorem prac konserwatorskich 
przy obrazie „Święty Klemens” z ołtarza głównego. Prace te 
zostały dofinansowane przez gminę Miedźna.

W świetle najnowszych badań dendrochronologicznych 
zleconych w 2018 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków ustalono, że rozpoczęcie budowy drewnianego 
kościoła mogło nastąpić już w drugiej połowie 1479 r. Badania 
te będą jeszcze kontynuowane.

Obraz „Święty Klemens” z ołtarza głównego został wpisany 
do rejestru zabytków ruchomych pod pozycją B-353/72 na 
podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach z dnia 21 września 1972 r. 8wUOZ Katowice Obraz „Święty Klemens”  (FOT. wUOz KATOwICe)
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TaK nasi piŁKarZe graLi w maJU

sokół wola (klasa okręgowa, grupa spadkowa)
<  1.05: Sokół – MRKS II Czechowice-Dziedzice 2:5 (bramki dla Sokoła: samobójcza, 

B. Więckowski)
<  15.05: Sokół – LKS Wisła Wielka 0:2
<  19.05: LKS Rudołtowice – Sokół 0:8 (bramki dla Sokoła: J. Szmidt – trzy, K. 

Kudyba – dwie, A. Sosna, T. Śmieja, M. Lendzion)
<  22.05: Sokół – Zet Tychy 2:4 (bramki dla Sokoła: J. Szmidt, K. Kudyba)
<  29.05: Sokół – BKS Stal Bielsko-Biała 0:0
Po siedmiu kolejkach Sokół ma 6 punktów i zajmuje 9. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: MRKS II Czechowice-Dziedzice – Sokół (6.06), LKS Wisła Wielka 
– Sokół (20.06), Sokół – LKS Rudołtowice (26.06), Zet Tychy – Sokół (3.07)

LKs Frydek (a klasa)
<  2.05: LKS Studzionka – LKS 5:0
<  8.05: LKS – Siódemka Tychy 4:2 (bramki dla LKS-u: D. Czempas, M. Maroszek, 

P. Żemła, I. Zdziech)
<  12.05: Unia Bieruń Stary – LKS 1:1 (bramka dla LKS-u: M. Maroszek)
<  15.05: LKS – Iskra II Pszczyna 7:0 (bramki dla LKS-u: P. Żemła – trzy, T. Kapica 

– trzy, M. Maroszek)
<  22.05: LKS Gardawice – LKS 1:2 (bramki dla LKS-u: D. Czempas, T. Kapica)
<  26.05: LKS – Krupiński Suszec 5:2 (bramki dla LKS-u: T. Kapica – dwie, P. Żemła 

- dwie, I. Zdziech)
<  29.05: Leśnik Kobiór – LKS 2:0
Po 23 kolejkach LKS ma 36 punktów i zajmuje 4. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: LKS – Znicz Jankowice (3.06), LKS Brzeźce – LKS (5.06), LKS 
– Juwe Jaroszowice (13.06), LKS – LKS Woszczyce (20.06), LKS – Czapla Kryry 
(27.06), Polonia Międzyrzecze – LKS (3.07)

aKs nadwiślan góra (B klasa)
<  8.05: AKS – GKS II Pniówek 74 Pawłowice 0:4
<  12.05: AKS – Fortuna Wyry 1:5 (bramka dla AKS-u: S. Janosz)
<  16.05: LKS II Gardawice – AKS 0:3 (walkower)
<  22.05: AKS – GTS II Bojszowy 5:1 (bramki dla AKS-u: S. Janosz – dwie, W. 

Morkisz, J. Radko, M. Wojtala)
<  29.05: AKS – Czarni Piasek 2:2
Po 21 kolejkach AKS ma 30 punktów i zajmuje 8. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: LKS Wisła Mała – AKS (3.06), AKS – LKS Mizerów (6.06), Nie-
pokorni Orzesze – AKS (9.06), UKS BAP GOL Bieruń – AKS (12.06), AKS – LKS 
II Goczałkowice-Zdrój (16.06), UKS Warszowice – AKS (20.06), MKS II Lędziny 
– AKS (27.06), Czułowianka Tychy – AKS (3.07)

Już po raz szósty międzyszkolny 
Uczniowski Klub sportowy ,,gi-
lus’’ w gilowicach był pomysło-
dawcą i głównym organizatorem 
wiosennych Zawodów pływa-
ckich, które przy wsparciu gmin-
nego Ośrodka sportu i rekreacji 
zostały rozegrane 22 maja na 
pływalni w woli.

Na starcie pojawiło się 300 zawodników 
z 18 klubów: CSIR MOS Dąbrowa Górni-
cza, Galicja Kraków, Klub Pływacki H2O 
Jastrzębie-Zdrój, KS „Górnik” Sosnowiec, 
KS Górnik Radlin, KS Piątka Chorzów, KS 
Victoria Zawiercie, MKS Pałac Młodzieży 
Katowice, PTS „Janosik” Bielsko-Biała, 
UKS „Salmo” Żory, UKS „Ondraszek” 
Bielsko-Biała, UKS Aqua Team Mikołów, 

UKS Aquatica Pawłowice, UKS Dragon 
Będzin, UKS Orka Częstochowa, UKS 
Victoria Kozy, UKS Ósemka Oświęcim 
i MUKS „Gilus” Gilowice.

Młodzi pływacy rywalizowali w sied-
miu grupach wiekowych w 10 konkuren-
cjach pływackich. Dzieci z kategorii 2011 
i młodsi mieli do pokonania dystans 25 
m czterema stylami oraz 50 m stylem 
dowolnym. Rocznik 2010 i starsi rywa-
lizowali na dystansach 50 m czterema 
stylami i 100 m stylem dowolnym.

W zawodach MUKS „Gilus” Gilo-
wice zdobył łącznie 22 medale w tym 
6 złotych, 7 srebrnych, 9 brązowych. 
W klasyfikacji drużynowej „Gilus” 
zajął pierwsze miejsce wyprzedzając 
na podium drużynę z H2O Jastrzębie-
Zdrój oraz UKS Victorii Kozy. 8 gOsir

„gilus” najlepszy drużynowo

pływacy „gilusa” zdobyli łącznie 22 medale  (FOT. gOsIr)

Ogłoszenie  
gOsir

Zmiany zasad funkcjonowania pływalni! 
Od 28 maja strefa basenowa jest czynna 
dla wszystkich odwiedzających, z zacho-
waniem rygoru sanitarnego i przy poło-
wie maksymalnego obłożenia.

Pozostałe obiekty: dwutorowa 
kręgielnia – jednocześnie może grać 
max. 6 osób (wyjątek stanowią rodzi-
ny), tężnia solankowa – jednocześnie 
z inhalacji mogą korzystać max. 3 
osoby (wyjątek stanowią rodziny), 
siłownia na parterze – jednocześnie 
może ćwiczyć 6 osób (niewykorzy-
stane karnety w październiku i listo-
padzie zeszłego roku będą honoro-
wane do końca czerwca br.), siłownia 
cardio na II piętrze – jednocześnie 
mogą ćwiczyć 3 osoby, strefa saun 
– jednocześnie może korzystać 8 osób, 
solarium – jednocześnie mogą korzy-
stać 3 osoby.  

Pływalnia jest czynna: poniedziałek – 
piątek w godz. 7.00-22.00, sobota w godz. 
8.00-22.00, niedziela i święta w godz. 
9.00-22.00. Na terenie ośrodka należy 
poruszać się wyłącznie z zakrytym 
nosem i ustami, dezynfekować dłonie 
i zachować dystans społeczny.

8gOsir

wspaniałe wydarzenie sportowe zgromadziło 
biegaczy oraz miłośników nordic walking.

O niesłabnącej popularności imprezy świadczy fakt, iż wyko-
rzystano wszystkie miejsca - zgłosiło się 150 osób. Leśne Bie-
ganie dla Zdrowia to stały punkt w kalendarzu imprez gminy 
Miedźna. Łączy w sobie to, co najlepsze – aktywne spędzanie 
wolnego czasu oraz podziwianie piękna naszej gminy.

W sobotę, 15 maja uczestnicy rywalizowali na dwóch 
dystansach biegowych (10 km i 4,2 km) oraz w marszu nordic 
walking (również na 4,2 km). Start i meta dla poszczególnych 
dystansów znajdowały się w okolicy wiaty grillowej przy ul. 
Międzyrzeckiej w Woli. Sygnał do startu dali wójt Jan Słoninka 
oraz Andrzej Kempny, przewodniczący Rady Gminy. Łącznie 
sklasyfikowanych zostało 135 zawodników z gminy Miedźna, 
a także z okolicznych miejscowości. Silną reprezentację sta-
nowili członkowie klubu PoWoli do Celu z Woli.

Każdy zawodnik po ukończeniu biegu i marszu otrzymał 
pamiątkowy medal, a najszybsi puchary i nagrody rzeczowe. 
W biegach na dystansie 10 km najlepsi okazali się wśród kobiet 
Beata Norek-Ciszak z Tychów (Lake Runners Tychy) oraz wśród 
mężczyzn Sławomir Moskwa z Jawiszowic. Na 4,2 km na metę 
najszybciej przybiegli Agata Łagosz z Brzezinki (dziewczęta), 
Alicja Urbańczyk z Pszczyny (kobiety), Patryk Gabzdyl z Woli 
(chłopcy) oraz Paweł Wójcik z Brzeszcz (Zadyszka Oświęcim 
– mężczyźni). W nordic walking triumfowali Katarzyna Kieł-
basińska z Pszczyny (Aktywna Pszczyna RUNNERS TEAM) 
oraz Piotr Ordzowiały z Osielca (NIWA Osielec). Najszybsza 

zawodniczka na dystansie 10 km z gminy Miedźna to Małgo-
rzata Malinowska z Gilowic (PoWoli do Celu), a najszybszy 
zawodnik na dystansie 10 km z gminy Miedźna – Krzysztof 
Malinowski z Gilowic (PoWoli do Celu). Najmłodszy uczestnik 
zawodów to Aleksander Kaleta z Brzeszcz (PoWoli do Celu),  
biegającym seniorem był Janusz Przyłudzki z Mikołowa. 

Zawody zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli oraz 
Nadleśnictwo Kobiór.  Więcej zdjęć z zawodów publikujemy 
na str. 12. 8 pk

KOLejNA edyCjA LeŚNegO bIegANIA dLA zdrOwIA zA NAmI

Leśnymi ścieżkami dla zdrowia

łącznie sklasyfikowanych zostało 135 zawodników (FOT. gOsIr)
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Zabawa rozpoczęła się 1 czerw-
ca. wchodźcie do gry!

Zadaniem uczestników jest, w oparciu 
o otrzymane mapy do gry, odnaleźć 
wszystkie zaznaczone na niej elementy. 
Dodatkowo na uczestników czeka karta 
zadań, która związana jest z punktami, 
do których dotrze uczestnik.

Do udziału w grach organizatorzy 
zapraszają całe rodziny oraz indywidu-
alnych poszukiwaczy. Udział jest bez-

płatny, a najbardziej aktywni gracze 
mogą liczyć na niespodzianki!

Pierwsza gra ruszyła 1 czerwca. Polega 
na odszukaniu 11 obiektów i elementów 
zaznaczonych na mapie oraz rozwiązaniu 
zadań i pytań z karty zadań. Mapa do 
gry oraz karta zadań są dostępne na gok.
miedzna.pl i podchody.pl. W ramach Pod-
chodów w Miedźnej powstaną łącznie 4 
osobne gry, a każda z nich będzie miała nieco 
inny charakter. Zapraszamy do zwiedzania 
i poznawania gminy Miedźna! 8gOK, pk

gmINNy OŚrOdeK KULTUry OrgANIzUje 4 wyjąTKOwe gry TereNOwe

zapraszamy na podchody

Zespół Oświaty i Wychowania, placówki 
oświatowe w gminie oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w trakcie wakacji organizują 
półkolonie letnie. Zaplanowano dwa tur-
nusy: w dniach 28 czerwca-2 lipca oraz 
5-9 lipca. Półkolonie odbędą się w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Woli, Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli, SP we 

Frydku (dla dzieci z Frydku i Gilowic 
półkolonie w ZSP w Woli), SP w Górze 
oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej. Półkolonie odbędą się 
zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Zapisy odbyły się w maju.

8pk

wakacje w szkole

W maju można było składać wnioski o 
przyznanie dorocznej nagrody Gminy 
Miedźna „Miedźniański Ul” za działal-
ność kulturalną, zaangażowanie w prace 
na rzecz kultury, jej upowszechnianie i 
ochronę. Przyznaje się ją osobom fizycz-
nym lub prawnym, instytucjom, organi-

zacjom pozarządowym, podmiotom nie 
posiadającym osobowości prawnej, jako 
doroczną nagrodę Gminy Miedźna. Już 
wkrótce docenione w sposób szczegól-
ny i wyróżnione zostaną kolejne osoby 
zaangażowane w promowanie lokalnej 
kultury i tradycji. 8 pk

Dla kogo nagroda?

Klub „powoli do celu” zaprasza 
na cykliczne sobotnie spotka-
nia o godz. 9.00, aby aktywnie 
rozpocząć weekend! inauguracja 
parkrun Bulwar nad wisłą już 3 
lipca.

Parkrun to bieg, trucht lub marsz na 
dystansie 5 km z pomiarem czasu. Spot-
kania rozpoczynają się na Bulwarze nad 
Wisłą w Woli, przed mostem Wójtowym. 
Udział jest bezpłatny, ale wymagane jest 
wcześniejsze dokonanie rejestracji przed 
pierwszym startem. Rejestracja w Parkrun 
jest jednorazowa, tzn. po jej dokonaniu 
możesz wziąć udział w dowolnej liczbie 
spotkań, w dowolnej lokalizacji w Polsce 
lub na świecie. Nie zapomnij wydrukować 
i przynieść ze sobą nadanego w ramach 
rejestracji Indywidualnego Kodu Uczest-

nika, który potrzebny jest do podania 
Twojego rezultatu. Pamiętaj – brak kodu 
oznacza brak wyniku!

Co ważne, nie ma limitu czasu 
i każdy uczestnik może pokonać trasę 
w dowolnym tempie. Boisz się, że 
będziesz ostatni(-a)? Tu nikt nie jest 
ostatni. Na końcu stawki jest zawsze 
wolontariusz, który przekracza linię 
mety jako ostatni uczestnik. „Wszyscy 
uczestniczymy w parkrun dla przyjem-
ności, a każdy uczestnik niezależnie od 
formy, umiejętności czy też rezultatów 
jest tak samo mile widziany w ramach 
parkrun” – zapewniają organizatorzy.

Widzimy się 3 lipca o godz. 9.00. 
Zapraszamy do udziału w dogodnej dla 
każdego formie i luźnej, pozbawionej 
rywalizacji atmosferze. Szczegóły: par-
krun.pl/bulwarnadwisla. 8 parkrun.pl, pk

Co tydzień biegamy bez rywalizacji!

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy serdeczne życzenia
wszystkim tym, którzy artystycznie kształtują, umilają

i upiększają naszą lokalną rzeczywistość.

Państwa kulturalne inicjatywy integrują, edukują, bawią
i wzruszają mieszkańców naszej gminy,

na długo pozostając w ich pamięci i sercach.

W tym wyjątkowym dniu życzymy zdrowia, radości oraz
spokoju, a także wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
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Leśnymi ścieżkami dla zdrowia
Kolejna edycja Leśnego biegania dla zdrowia za nami! w biegu oraz marszu nordic walking udział wzięło łącznie 135 osób
 FOT. gOsIr

Z okazji Dnia Samorządowca
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

wszystkim pracownikom samorządowym
oraz wszystkim osobom przyczyniającym się

do propagowania idei samorządności
na terenie Naszej gminy.

Dziękujemy za codzienną pracę,
wspólną troskę i działanie na rzecz

rozwoju Gminy Miedźna.
Życzymy powodzenia w realizacji nowych,

ambitnych celów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna

Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt 
Gminy Miedźna
Jan Słoninka

FOT. gOsIr


