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Uda się ożywić tereny 
po byłej kopalni?

TO ByŁO mOCne rOZpOCZĘCie waKaCJi
Na rozpoczęcie wakacji w Górze odbył się piknik z pokazem strongman, 

konkurencjami siłowymi i występami
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Nie ma wakacji 
od inwestycji!
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młodzi sportowcy spotkali się 23 czerwca 
w Zespole szkolno-przedszkolnym w woli 
podczas XiV integracyjnych Zawodów sport dla 
wszystkich.

Impreza została zorganizowana przez ZSP w Woli, Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 
oraz gminę Miedźna. Młodych sportowców obserwowali 
starosta pszczyński Barbara Bandoła, wójt Jan Słoninka, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny, dyrektor 
Zespołu Oświaty i Wychowania Marzena Mandla, radni, 

dyrektorzy i przedstawiciele szkół. Szkoła gościła również 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Grzawie.

Tradycyjnie rozpoczęto od odczytania apelu olim-
pijskiego, wyciągnięcia na maszt flagi narodowej oraz 
zapalenia znicza olimpijskiego. Ogień zagrzewał do walki 
fair play wszystkich uczestników.

To święto sportu ma długą tradycję, gdyż odbywa się 
od 1992 roku, a od kilkunastu lat jest imprezą o cha-
rakterze integracyjnym. Rywalizacje odbywały się na 
boiskach szkolnych oraz pływalni. Lekkoatleci mierzyli 

się w biegu na 60, 100, 600 i 1000 metrów oraz rzucie 
piłeczką palantową. Przygotowano także konkurencje 
dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół oraz uczestni-
ków z Grzawy. Najlepsi zawodnicy zostali udekorowani 
medalami i pamiątkowymi dyplomami.

Dzień ten sprawił dużo radości. Sprzyjająca pogoda, 
wspólna praca osób zaangażowanych w przygotowanie 
tej imprezy, przybycie gości sprawiły, że XIV Integracyjne 
Zawody Sport dla wszystkich można zaliczyć do udanych 
i ważnych wydarzeń promujących ruch fizyczny, współ-
zawodnictwo i zdrowy styl życia. 8mariola płonka, pk

Sport jest dla wszystkich!

W zawodach udział wzięli uczniowie gminnych szkół oraz podopieczni  
ŚDS w Grzawie  (FOT. UG)

Ta piękna impreza odbywa się od 1992 roku  (FOT. UG)

MOC, SIłA, WyTrWAłOŚć I... DObrA zAbAWA!

To było mocne rozpoczęcie wakacji
na rozpoczęcie wakacji w górze 
odbył się piknik z pokazem  
strongman, konkurencjami  
siłowymi i występami.

W słoneczną niedzielę, 27 czerwca Mar-
cin i Mariusz, dwóch siłaczy pokazało, 
że ludzkie ciało ma wiele możliwości. 
Odpowiednie przygotowanie oraz 
treningi sprawiają, że ważące ponad 
100 kg podnośniki, a nawet samochód 
z pasażerami to żaden problem! Pod-
czas imprezy mogliśmy obejrzeć impo-
nujący pokaz, przygotowano również 
konkurencje siłowe, w których mogli 
wziąć udział zainteresowani. Najpierw 
rywalizowali panowie. Potem panie 
pokazały, że także mają mnóstwo 
siły. Dużo zabawy miały dzieci, które 
wykazały się niezwykłą wytrwałością. 
Wszystko obserwowała publiczność 
licznie zebrana na boisku sportowym 
w Górze.

Podczas imprezy zorganizowa-
nej przez Gminny Ośrodek Kultury 
można było spróbować też pysznych 
dań z żarciobusa. Wystąpiła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” 
z Woli, był także wspaniały i wido-
wiskowy pokaz mażoretek Gracja ze 
Starej Wsi, sześciokrotnych mistrzyń 
Polski!

Pokaz był świetnym rozpoczęciem 
wakacji w gminie Miedźna. W lipcu 
i sierpniu będzie się działo! Szcze-
gółowa oferta zajęć, spotkań czy 
wyjazdów na wakacje jest dostępna 
na str. 12.

8pk

Siłacze pokazali, że bez problemu podniosą auto  
z pasażerami  (FOT. PK)

Dla dzieci również przygotowano ciekawe  
konkurencje  (FOT. GOK)

Oto najsilniejsi i najodważniejsi z publiczności  (FOT. PK) Słaba płeć? Nic z tych rzeczy! Panie pokazały moc!  (FOT. PK)

Widowiskowy występ mażoretek  (FOT. PK) Podczas imprezy zagrała świetna orkiestra z Woli  (FOT. PK)
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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: 13.07, 27.07
popiół*: 27.07  segregacja: 2.08

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 14.07, 28.07
popiół*: 28.07  segregacja: 3.08

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: 15.07, 29.07
popiół*: 29.07  segregacja: 5.07, 4.08

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 16.07, 30.07
popiół*: 30.07  segregacja: 6.07, 5.08

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: 6.07, 20.07, 3.08
popiół*: 6.07, 3.08  segregacja: 7.07, 6.08

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 7.07, 21.07, 4.08
popiół*: 7.07, 4.08  segregacja: 8.07

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: 8.07, 22.07, 5.08
popiół*: 8.07, 5.08  segregacja: 9.07

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 9.07, 23.07, 6.08
popiół*: 9.07, 6.08  segregacja: 12.07

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: 6.07, 
20.07, 3.08
Frydek, wola: 5.07, 19.07, 2.08

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne:  5.07, 8.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 22.07, 26.07, 29.07, 2.08, 5.08
Odpady segregowane – szkło: 7.07, 
21.07
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 14.07, 28.07

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

ruszyła akcja odkomarzania na 
terenie gminy miedźna.

W maju została podpisana umowa 
z firmą Zakład Dezynfekcji, Dezynsek-
cji, Deratyzacji „INSEKT” z Kaniowa 
i tym samym rozpoczęła się akcja moni-
toringu występowania larw komarów 
oraz ich biologicznego zwalczania.

Akcja odbywa się cyklicznie tj. raz na 
10 dni kalendarzowych. Dotyczy koma-
rów i ich larw znajdujących się w wodach 
stojących (rowy melioracyjne oraz 
obszary podmokłe – łącznie ok. 50 ha). 
Odkomarzanie biologiczne prowadzone 
jest przy użyciu larwicydu, który działa 
selektywnie – niszczy larwy komarów 
oraz meszek w środowisku wodnym. 

Monitoring i biologiczne zwalczanie 
larw potrwa do końca sierpnia br.

Na przełomie czerwca i lipca na tere-
nie gminy Miedźna zaplanowano akcję 
odkomarzania chemicznego. Informacje 
o kolejnych opryskach będą pojawiały 
się na miedzna.pl oraz na Facebooku 
Urzędu Gminy. Terminy są bowiem uza-
leżnione od warunków pogodowych.

W trakcie oprysku należy oddalić się 
z zakresu pracy maszyny dokonującej 
oprysku (maszyna umieszczona jest 
na samochodzie), zabezpieczyć pasieki, 
zamknąć okna w budynkach mieszkal-
nych i innych obiektach znajdujących się 
w pobliżu terenów gęsto porośniętych 
drzewami i krzewami.

8Ug, pk

w walce z komarami

Janusz starzec zdobył mandat 
radnego rady gminy w wybo-
rach uzupełniających do rady 
gminy miedźna, które odbyły się 
13 czerwca.

W wyborach w okręgu wyborczym nr 9, 
obejmującym część sołectwa Wola I (tj. 
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) kandydowały dwie osoby: Miro-
sław Jaroszewski oraz Janusz Starzec.

Spośród 839 wyborców uprawnio-
nych do głosowania, do urn poszło 70 
osób. Dało to frekwencję na poziomie 
8,4%. Mirosław Jaroszewski otrzymał 

31 głosów, a Janusz Starzec – 38. Tym 
samym J. Starzec ponownie został 
wybrany radnym. Ślubowanie złożył 
podczas sesji Rady Gminy, która odbyła 
się 22 czerwca.

Wybory uzupełniające zostały zarzą-
dzone z powodu wygaszenia mandatu 
radnego Janusza Starca. Stało się to 
decyzją Rady Gminy 22 grudnia 2020 
r. Radny naruszył bowiem zakaz pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy. Janusz Starzec poprosił wówczas 
radnych o przyjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia jego mandatu, zapowiada-
jąc start w wyborach uzupełniających.

8pk

GłOSOWALI MIeSzKAńCy CzĘŚCI SOłeCTWA WOLA I

Ponownie wybrany  
na radnego

W związku z wystąpieniem na terenie 
gminy Miedźna szkód w uprawach rol-
nych spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi, Wójt 
Gminy Miedźna informuje producen-
tów rolnych, że wnioski o oszacowanie 
strat powstałych m.in. w wyniku gradu, 
deszczu nawalnego, pioruna, huraga-
nu można składać w Urzędzie Gminy 
Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedź-
na, przesłać w formie elektronicznej 
poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP 
lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd 
Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-
227 Miedźna. Szczegółowych informacji 
udziela Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Miedźna, tel. 32 211 61 96 wew. 43 lub 
519 347 288.

Oszacowania strat dokonuje powoła-
na przez Wojewodę Śląskiego Komisja 
do spraw oszacowania zakresu i wyso-
kości szkód doznanych w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpi-
ły szkody. Komisja pracuje zgodnie 
z wytycznymi dla Komisji powołanych 
przez Wojewodę dotyczących ogólnych 
zasad szacowania szkód w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpi-
ły szkody spowodowane przez grad, 
deszcz nawalny, ujemne skutki prze-
zimowania, przymrozki wiosenne, 
powódź, huragan, piorun, obsunięcie 
się ziemi, lawinę lub suszę w środku 
trwałym.

8Ug

Złóż wniosek o oszacowanie strat
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„CZysTe pOwieTrZe”:  
spOTKania DLa miesZKańCów

W czerwcu w Urzędzie Gminy Miedźna 
funkcjonował Punkt Obsługi Klienta dla 
osób chcących złożyć wniosek w ramach 
Programu „Czyste Powietrze” bądź zasięg-
nąć informacji na jego temat. Kolejne ter-
miny będą publikowane na miedzna.pl. 
Rządowy program umożliwia pozyskanie 
dofinansowania do wymiany starych i nie-
efektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku. 8pk

pOne: DZiaŁa pUnKT  
OBsŁUgi KLienTa

21 czerwca został uruchomiony Punkt 
Obsługi Klienta dla osób, które zakwali-
fikowały się do Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji – etap IV – rok 2021. W lipcu 
będzie czynny w godz. 9.00-15.00 w nastę-
pujących dniach: 5 lipca, 12 lipca, 19 lipca, 
26 lipca, 29 lipca.  Spotkania odbywają 
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Miedźna, na parterze budynku. 8Ug

góra Z DOFinansOwaniem

Zarząd Województwa Śląskiego podjął 
uchwałę o przyznaniu dofinansowania 
na budowę dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Gmina Miedźna znalazła się 
wśród beneficjentów – otrzyma dofinanso-
wanie na przebudowę ul. Zielonej w Górze 
w wysokości 61 tys. 200 zł. 8Ug

JesT DrUgie LąDOwisKO

Końcem maja w naszej gminie zostało 
utworzone drugie lądowisko dla helikopte-
rów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
– SPS3a Góra gm. Miedźna. Znajduje się 
ono na boisku treningowym AKS Nadwi-
ślan Góra. To już drugie lądowisko LPR 
w naszej gminie. Jedno jest w Woli, na 
boisku LKS Sokół Wola. 8 Ug

DZiaŁa pOwiaTOwa 
raDa rynKU praCy

Swoją działalność zainaugurowała Powia-
towa Rada Rynku Pracy. Jest to organ 
opiniodawczo-doradczy starosty pszczyń-
skiego w sprawach polityki rynku pracy. 
Członkowie Rady zostali powołani na 
czteroletnią kadencję. W skład Rady na 
kadencję 2021-2025 weszły m.in. Renata 
Łuniewska, zastępca wójta gminy Miedź-
na oraz Łucja Krutak, przewodnicząca 
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych. 8pk

Zmiany 
w rOZKŁaDaCh JaZDy ZTm

W okresie wakacji letnich, od 26 czerwca 
do 31 sierpnia 2021 r., na liniach auto-
busowych, tramwajowych i trolejbuso-
wych organizowanych przez ZTM obo-
wiązują planowe rozkłady jazdy ważne 
w okresie wakacji (w dni robocze, sobo-
ty oraz niedziele i święta). Szczegóły na  
miedzna.pl. 8Ug

11 czerwca w Urzędzie gminy 
odbyło się ważne spotkanie do-
tyczące przygotowania terenów 
inwestycyjnych na terenach po-
kopalnianych oraz w ich okolicy, 
w woli.

 
Celem spotkania było omówienie możli-
wości zagospodarowania terenów poko-
palnianych znajdujących się w Woli. Na 
zaproszenie wójta gminy Jana Słoninki, 
przewodniczącego Rady Gminy Andrze-
ja Kempnego oraz starosty Barbary 
Bandoły i członka Zarządu Powiatu 
Pszczyńskiego Grzegorza Nogłego 
w spotkaniu udział wzięli: wiceprezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Ewa Stachura-Pordzik, specjali-
sta ds. rozwoju i inwestycji KSSE Tomasz 
Noga, dyrektor Biura Zarządu i Relacji 
Inwestorskich Polskiej Grupy Górniczej 
Rafał Patyk, dyrektor Zakładu Produkcji 
Ekopaliwa PGG Grzegorz Falkus oraz 

Projektant Projektów Innowacyjnych 
i Rewitalizacji Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń Marek Janus.

– Warto dyskutować, bo być może 
ogłoszony Polski Ład otworzy nam 
możliwości stworzenia dodatkowych 
miejsc pracy, przedsiębiorstw, spółek 
na tym terenie. Zwłaszcza, że mamy 
unikalne umiejscowienie, ponieważ 
znajduje się tam bocznica kolejowa. 
To duży atut, dlatego musimy szeroko 
działać – przyznał podczas czerwcowej 
sesji Rady Gminy wójt Jan Słoninka. 
– Proszę zobaczyć, jak została potrak-
towana kopalnia Krupiński w Suszcu. 
Kopalnia jeszcze nie wygasła, a już były 
plany inwestycji na tym terenie. Dlatego 
te nasze działania są mocno spóźnione, 
bo wiemy, kiedy kopalnia w Woli została 
zamknięta. Jest jednak okazja, chcemy 
spróbować – mówił wójt.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy 
omówiono przyszłościowe zagospoda-

rowanie terenów inwestycyjnych na 
terenach pokopalnianych. Wskazano 
potrzebę wspólnego, w ramach współ-
pracy wypracowania działania, a nawet 
projektu zagospodarowania i w przy-
szłości wykorzystania terenów poko-
palnianych.

Najważniejsze dla tego obszaru jest 
bowiem sensowne zagospodarowanie, 
czyli rewitalizacja obszaru, nadanie 
nowych funkcji obszarowi, rozwój 
obszaru, pozyskanie środków zewnętrz-
nych. Mocno naciskano na potrzebę 
połączenia sił, by ten teren mógł dostać 
„nowe życie”.

Ważne, żeby miejsce po kopalni 
mogło znaleźć sensowne zagospodaro-
wanie i mogło „działać” na rzecz lokalnej 
społeczności. Wspólnie podjęte działa-
nia będą miały duży wpływ nie tylko 
na rozwój gminy, ale i powiatu czy też 
całego regionu.

8Ug, pk

Uda się zagospodarować 
tereny pokopalniane?

Zakończyła się duża inwestycja oświatowa 
w miedźnej. Trwają prace we Frydku i woli, a gmina 
przygotowuje się do kolejnych inwestycji.

W gminie mamy 30 nowych miejsc przedszkolnych dla dzie-
ci! Wszystko dzięki projektowi „Podniesienie jakości eduka-
cji przedszkolnej w Gminie Miedźna”, dzięki któremu część 
pomieszczeń szkoły w Miedźnej została zaadaptowana na 
przedszkole. Utworzono dwie sale przedszkolne, jadalnia została 
dostosowana wzrostem do dzieci, powstały sala do terapii gim-
nastyki korekcyjnej, szatnia, pomieszczenia dla pracowników 
oraz salka do neurologopedii. Zostały również przebudowane 
schody zewnętrzne wejściowe do budynku przedszkola, a także 
wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

W czerwcu efekty prac oraz nowe pomieszczenia, 
w których od września tego roku będą uruchomio-
ne oddziały przedszkolne podziwiali radni z Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych oraz sołectwa Miedźna, 
a także Przewodniczący Rady Gminy i wójt. Omawiano 
też zakresy wykonanych robót i działań. Wyremontowane 
pomieszczenia przeszły pozytywnie wszystkie odbiory tech-
niczne. Prace realizowano też przy starym przedszkolu w 
Miedźnej, gdzie położono asfalt.

We Frydku trwa rozbudowa budynku szkoły podstawowej. 
Zakończono prace związane z palowaniem. Widać już wstępne 
zarysy fundamentów. Szkoła przygotowuje się do przenosin. 
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, po uzgodnie-
niach z rodzicami uczniowie SP we Frydku od nowego roku 
szkolnego będą dowożeni na zajęcia do budynku byłego 

gimnazjum nr 2 w Woli (w pobliżu basenu). Na czas prac 
do placówki w Woli przeniesie się też cały personel szkoły, 
a dowóz zapewni gmina.

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.

W kolejnych miejscach w Woli pojawiają się nowoczesne 
lampy uliczne. Trwa bowiem wymiana systemu oświetle-
niowego – 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 inwestycji to 2,2 mln zł. Gmina 
pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 850 tys. zł. 
Termin realizacji prac to koniec lipca br.

Urząd Gminy ogłosił przetargi na kolejne zadania inwesty-
cyjne w gminie! To m.in. budowa parkingu przy ul. Górniczej 
w Woli, przebudowa ulic Janygowiec w Miedźnej, Ogrodników 
w Górze, Stawowej w Woli, Zielonej w Górze. Jednocześ-
nie trwają remonty cząstkowe dróg gminnych. Na bieżąco 
prowadzone są też prace porządkowe w gminie, to głównie 
wykaszanie oraz czyszczenie dróg. Wykorzystywana do tego 
jest nowa zamiatarka kupiona przez GZGK. 8 paweł Komraus

zAPrASzAMy NA PrzeGLąD zADAń INWeSTyCyJNyCh reALIzOWANyCh W GMINIe MIeDŹNA

Nie ma wakacji od inwestycji!

radni wraz z wójtem oglądali nowe pomieszczenia 
przedszkolne w Miedźnej  (FOT. UG) W placówce miejsce znajdzie 30 dzieci  (FOT. UG)



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZną pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCh OrganiZaCyJnyCh 

naLeŻy sTOsOwaĆ siĘ DO 
OKreŚLOnyCh ZasaD BeZpieCZeńsTwa 

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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

Szczegóły: eurzad.miedzna.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

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

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

WAŻNe KONTAKTy
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Dowóz  
uczniów do szkół  
– informacja Zespołu 
Oświaty i wychowania

W związku z kończącym się rokiem szkol-
nym 2020/2021 przypominamy rodzicom, 
którym Gmina zapewnia bezpłatny trans-
port i opiekę w czasie przewozu ucznia 
do szkoły lub zwraca koszty przejazdu 
ucznia do szkoły na zasadach określo-
nych w umowie zawartej między Wójtem 
a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice, o złożeniu wniosków na przy-
szły rok szkolny. Sugerujemy, aby rodzice 
uczniów kontynuujących naukę w roku 
szkolnym 2021/2022 składali wnioski 
w miarę możliwości najpóźniej w sierpniu 
br. ze względu na organizację przewo-
zu i przygotowanie umów dla rodziców 
tak, aby zachować ciągłość dowozu od 
1 września 2021 r. Aktualne informacje 
dotyczące zorganizowania dowozu oraz 
dokumenty do pobrania znajdują się na 
stronie internetowej Zespołu Oświaty 
i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli: 
www.zoiw.miedzna.pl w zakładce „ Dla 
rodziców”– „Dowóz uczniów niepełno-
sprawnych do szkół i placówek”.

W razie pytań lub wątpliwości zachę-
camy do kontaktu z Zespołem Oświaty 
i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli 
pod numerem telefonu 32 211 61 77.

Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje!
Końcem czerwca w placówkach oświatowych w gminie miedźna od-
było się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie rozpoczęli 
zasłużone wakacje!

FOT. zSP WOLA

FOT. SP GÓrA

FOT. zSP MIeDŹNA

wyprawka szkolna
Na stronie miedzna.pl można znaleźć 
informacje na temat udzielenia pomocy 
uczniom objętym „Rządowym progra-
mem pomocy uczniom niepełnospraw-
nym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych w latach 
2020-2022” (funkcjonującym dotychczas 
jako „Wyprawka szkolna”).

Kolejny roK szKolny za nami!
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 składamy całej Społeczności Szkolnej najserdeczniejsze życzenia.
Ten pandemiczny rok szkolny był bardzo trudny. Obarczony niepewnością i lękiem. 
Mimo, że każdy przebywał w swoim domu, nadal był to czas wytężonej pracy.
Dziękujemy Zespołowi Oświaty i Wychowania, Dyrektorom,  Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu 
i Wszystkim Pracownikom szkół i przedszkoli,  za ciężką całoroczną pracę w tym trudnym pandemicznym czasie.
Dziękujemy za trud i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu.   
Dziękujemy za ten rok, za wspólne dni, podczas których razem z uczniami odkrywaliście świat.
Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji 
z wykonywanej pracy, a także wypoczynku i regeneracji sił, by w przyszłym roku 
szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia.
Szczególne słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do Rodziców. Dziękujemy 
za podejmowany trud współpracy ze szkołą dla dobra dzieci. Państwa zaangażowanie 
było nieocenione. Dziękujemy za Wasze zrozumienie i współpracę.
Wam drodzy Uczniowie przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie 
zdobywania wiedzy, za osiągnięte wyniki w dążeniu do poszerzenia horyzontów  
oraz dbałość o dobre imię szkoły. Dziękujemy Wam za ten rok szkolny.
Życzymy Państwu, aby okres wakacji był czasem wspaniałego wypoczynku,  
który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych 
i życiowych w przyszłym roku szkolnym.
Życzymy dużo wakacyjnego słońca,  niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży 
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny wraz z Radnymi
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Józefa Waliczek
Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej Marzena Mandla
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FryDeK

góra

wOLa

sukces zespołu „sing”

18 maja w Młodzieżowym Domu Kultury nr 
1 w Tychach odbył się Jubileuszowy XXX 
Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży. 
Zespół „Sing” ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Bronisława Malinowskiego w Woli pod 
kierownictwem Joanny Zbierskiej wziął 
udział w konkursie muzycznym odnosząc 
znaczący sukces. W ramach zmagań kon-

kursowych uczennice zaprezentowały dwa 
utwory: „Believer” Imagine Dragons oraz 
„Milczeć” z filmu Alladyn. Zespół „Sing” 
okazał się zwycięzcą i został uhonorowa-
ny nagrodą Grand Prix za innowacyjne 
podejście do wykonawstwa zespołowego 
i ciekawą interpretację utworów.

8sp 1 wola

Gratulujemy sukcesu młodym artystkom  (FOT. SP 1 WOLA)

sportowo z patronem
Rok 2021 został przez samorząd Gru-
dziądza, rodzinnego miasta patrona 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli, ogło-
szony Rokiem Bronisława Malinowskie-
go. Wybór tego czasu nie jest przypad-
kowy. Właśnie teraz przypadają: 70. 
rocznica urodzin patrona, 40. rocznica 
śmierci i 45. rocznica zdobycia przez 
Bronisława Malinowskiego pierwszego 
medalu olimpijskiego.

Trwająca pandemia utrudniła godne 
uczczenie tych jakże ważnych rocznic, 
ale po powrocie do nauki stacjonarnej 
społeczność SP nr 1 w Woli zorganizo-
wała w piątek, 11 czerwca Dzień Patrona. 
W ramach jego obchodów w każdej klasie 
przeprowadzone zostały zajęcia, podczas 
których przypomniano uczniom sylwetkę 

i dokonania Bronisława Malinowskiego. Po 
spotkaniach z wychowawcami uczniowie 
przystąpili do rywalizacji sportowej. Dzieci 
z klas 4-6 wzięły udział w zawodach lekko-
atletycznych na nowej bieżni i boisku wie-
lofunkcyjnym. Rywalizowali m.in. w skoku 
w dal, biegu na 60 metrów czy w zawodach 
na torze przeszkód. Dziewczęta ze star-
szych klas poprawiały sylwetkę i kondycję 
fizyczną we wspólnym treningu fitness 
„Wyzwanie 5000 kroków”. Na zakończe-
nie zmagań sportowych w ramach Dnia 
Patrona odbyły się turnieje międzyklasowe 
piłki nożnej chłopców i piłki siatkowej 
dziewcząt z klas 7-8.

Ukoronowaniem rocznicowych obcho-
dów będą planowane na wrzesień cyklicz-
ne Gminne Biegi Uliczne. 8sp 1 wola

Technikoludek u przedszkolaków
Ogólnopolski projekt Technikoludek 
w tym roku szkolnym dotarł również 
do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Bronisława Mali-
nowskiego w Woli. W ramach tego pro-
jektu przedszkolaki pogłębiały swoje 
wiadomości na temat bezpiecznego 
korzystania z nowinek technologicz-
nych oraz uzupełniały swoją wiedzy 
o możliwości, jakie kryje przestrzeń 
internetu. Razem z rodzicami dzieci 
brały udział w ciekawych zajęciach 
on line oraz budowały swoją wiedzę 
i zdobywały doświadczenie na plat-
formie Learning Ups.

W ramach zajęć szkolnych odwiedza-
ły różne interesujące miejsca w eterze. 
Oglądały przedstawienia teatralne on 
line. Wysłuchały pięknych koncertów 
dziecięcych i brały udział w atrakcyj-
nych grach edukacyjnych. Dzieci kodo-
wały obrazki na macie do kodowania.

Oprócz szlifowania umiejętności tech-
nicznych przedszkolaki tworzyły własne 
plakaty plastyczne nawiązujące do tematyki 
projektu. Tworzyły swoje oryginalne roboty 
wykorzystując dostępne surowce wtórne.

8nauczyciele prowadzący: 
ewa Orzeł, alicja Czarnik i agnieszka 

smolarczyk – koordynator projektu

To eko-szkoła!
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Górze została laureatem 
ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła 
2021” i zdobyła tytuł „Eko-Szkoły 2021”. 
Projekt edukacyjny był skierowany do 
szkół, przedszkoli i placówek edukacyj-

nych. Powstał w celu stworzenia sieci 
placówek, które poprzez współpracę, 
dzieliły się pomysłami, w jaki sposób 
kształtować ekologiczną świadomość 
młodego pokolenia.

8sp góra

mieDŹna

na górze św. anny
Uczniowie tworzący Poczet Sztandaro-
wy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miedźnej wzięli udział w pielgrzym-
ce szkół, którym patronują Powstańcy 
Śląscy. Miejscem docelowym piel-
grzymki była Góra św. Anny – rejon 
najkrwawszych zmagań zbrojnych III 
Powstania Śląskiego w 1921 roku oraz 
symbol walki ludu śląskiego o powrót 
Śląska do odrodzonej po latach zaborów 
Polski. Wydarzenie to zainaugurowała 
uroczysta homilia, podczas której biskup 

opolski Andrzej Czaja zachęcał młodzież 
do pielęgnowania pamięci o bohaterach, 
którzy przed 100 laty walczyli o polskość  
Śląska.

„Zgłębić pamięć tamtych dni i prawdę 
o tamtych dniach i z niej wyprowadzić 
wnioski ” – tymi słowami zwrócił się 
do obecnych uczniów. Kolejna część 
uroczystości odbyła się pod pomnikiem 
„Czynu Powstańczego”, gdzie złożono 
kwiaty oraz zapalono znicze.

8Zsp miedźna

na sportowo
23 czerwca w Szkole Podstawowej im. 
S. Hadyny we Frydku odbył się Szkolny 
Dzień Profilaktyki, który realizowany 
jest na sportowo. Uczniowie w trzech 
kategoriach wiekowych spotkali się 
na szkolnym boisku i podjęli sportową 
rywalizację zgodnie z zasadami fair play. 
Jedną ze sportowych potyczek był bieg 
o Puchar Dyrektora. Pozostałe konkuren-
cje w oddziałach 0-3 dawały możliwość 

zdobycia tytułu Mistrza/Mistrzyni Ska-
kanki, Mistrza/Mistrzyni Rzutu do celu 
oraz Mistrza/Mistrzyni Skoku w dal. 
Klasy starsze – 4-8 – rywalizowały na 
stanowiskach: rzut do kosza, rzut piłką 
lekarską oraz skok w dal z miejsca. 
Sportowe zmagania zostały nagrodzone 
dyplomami i drobnymi upominkami oraz 
osłodzone poczęstunkiem ufundowanym 
przez Radę Rodziców. 8 sp Frydek

grZawa

paszport czytelniczy
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie zaprasza do udziału 
w wakacyjnej akcji czytelniczej „Paszport 
czytelniczy” przygotowanej przez mie-
sięcznik „Biblioteka Publiczna”. Akcja 
adresowana jest do dzieci oraz młodzie-
ży. Paszporty wydawane są czytelnikom 

biblioteki. Pieczątki można zbierać we 
wszystkich placówkach GBP. Odbierz 
paszport w bibliotece i wypełnij go podró-
żując po literackim świecie. Na uczest-
ników, którym uda się zebrać wszystkie 
pieczątki będzie czekać niespodzianka. 
 8gBp

giLOwiCe

w zdrowym ciele zdrowy duch!
Z tym hasłem zdecydowanie zgadza 
się społeczność LO Gilowice. 23 czerw-
ca w trakcie Dnia Sportu uczniowie 
i nauczyciele eksplorowali temat na 
wielu płaszczyznach: praktycznej, teo-
retycznej, mentalnej i prozdrowotnej. 
Kompleksowe podejście do sportu. Była 
więc rywalizacja w szalonych dyscy-
plinach (ślizg na materacu lub spacer 

w siedmiomilowych butach), pokazowy 
mecz siatkówki, konkurs na plakat, quiz 
wiedzowy oraz mnóstwo wartościowych 
nagród, upominków i przekąsek. Peda-
gog szkolna zadbała również o coś dla 
ducha – w ramach edukacji prozdrowot-
nej promowała zdrowy tryb życia i walkę 
z uzależnieniami.

8LO gilowice

To był dzień dobrej zabawy!  (FOT. LO GILOWICe)
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ŚLĄSKO GODKA
pan hiLary

Oto jeden z popularnych wierszy Juliana Tuwima 
w gwarze śląskiej, przełożony przez Marka Szołtyska, 
autora wielu popularnych książek o Śląsku

Loto, tyro pan Hilary, do dekla mu piere
Bo kajś ten boroczek posioł swoi brele.
Szuko w galotach, kabot obmacuje,

Przewraco szczewiki, psińco znajduje.
Bajzel w szranku i w byfyju
Tera leci do antryju.
„Kurde” – woła – „kurde bele!
Ktoś mi rombnoł moi brele!”
Wywraco leżanka i pod nią filuje,
Borok sie wnerwio, gnatow już nie czuje.
Sztucho w kachloku, kopie w kredynsie,
Glaca spocona, caly się trzynsie.

Pieroński brele na amyn kajś wcisnyło
Za oknym już downo blank sie sciymniło
Do zrzadla oroz zaglondo Hilary
Aż mu po puklu przefurgły ciary.
Spoziyro na kichol, po łepie sie puko,
Bo znejdly sie brele – te, co tak ich szukoł.
Czy to ni ma gańba? – Powiydzcie sami,
Mieć brele na nosie a szukać pod ryczkami.

8marek szołtysek

imponujący i głośny – taki był 
tegoroczny zjazd maszyn rolni-
czych w miedźnej!

– Zjazd to pomysł naszego księdza probosz-
cza. W zeszłym roku wyszedł z inicjatywą, 
że jeśli święcimy samochody na św. Krzysz-
tofa, to przed sezonem żniwnym powinno 
się poświęcić maszyny rolnicze. W tym 
roku spotkaliśmy się po raz drugi – mówi 
Andrzej Painta, radny i rolnik z Miedźnej. 
To na jego posesji rozpoczął się zjazd.

12 czerwca ponad 20 maszyn, głów-
nie traktory z osprzętami, wyruszyło 

na ulice sołectwa. Podziwiane były 
przez zgromadzonych przy drogach 
mieszkańców. W ten sposób Miedźna 
podtrzymuje także piękne tradycje 
rolnicze. Tradycje łączące się z nowo-
czesnością, co najlepiej było widać po 
biorących udział w zjeździe maszy-
nach.

Wszyscy uczestnicy zaparkowali 
maszyny na parkingu przy kościele, 
po czym wzięli udział w mszy św. Po 
jej zakończeniu proboszcz poświęcił 
sprzęt rolniczy. Oby służył jak najlepiej 
podczas żniw! 8 pk

rolnicy wyjechali na ulice

Krwiodawcy z woli zostali uhonorowani 
wyjątkowymi odznaczeniami nadanymi przez 
prezydenta rp.

Czerwcowa sesja Rady Gminy Miedźna miała wyjąt-
kowy charakter. 22 czerwca Wiesław Smaza został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Marek Grusz-
ka – Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Dariusz Sosna 
– Odznaką Honorową PCK III stopnia (w uznaniu 
zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża). Krzyże 
Zasługi przyznawane są przez Prezydenta RP. To 
wyjątkowe odznaczenia, które otrzymują naprawdę 
wyjątkowe osoby – bohaterowie, którzy ratują innym 
życie. Bo krew, którą dzielą się honorowi krwiodawcy 
ratuje innym życie i zdrowie.

W tej niezwykłej sesji Rady Gminy Miedźna udział 
wzięli Andrzej Kinasiewicz, prezes Zarządu Śląskiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 

oraz Bogdan Ogrocki, dyrektor Śląskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. – Z ogrom-
ną dumą uczestniczę w tej uroczystości. Ta duma 
wynika z tego, że jestem częścią tej społeczności, którą 
panowie reprezentujecie – tak jak Wy jestem członkiem 
PCK i honorowym dawcą krwi. Krew to lek bezcenny, 
którego niczym nie można zastąpić. Ratuje innym 
zdrowie i życie – przyznał prezes Andrzej Kinasiewicz. 
– Mam nadzieję, że przykład, który dajecie wśród 
lokalnej społeczności będzie pobudzał innych – dodał. 
– To wyjątkowy dzień, w którym wyróżniamy ludzi 
o wielkich sercach. Chyba nie może być większego 
daru niż oddać samego siebie drugiemu człowiekowi. 
Serdecznie dziękuję Wam za to w imieniu mieszkańców 
gminy – przyznał wójt Jan Słoninka.

Marek Gruszka jest prezesem Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy KWK 
Piast Ruch II w Woli, a Wiesław Smaza – zastępcą pre-

zesa. Marek Gruszka oddał łącznie 32 litry, a Wiesław 
Smaza – prawie 90 litrów. Razem z zarządem organizują 
wiele ważnych akcji, w tym głównie comiesięczne akcje 
krwiodawstwa w Centrum Kultury w Woli (w ostatnie 
piątki miesiąca), a także zbiórki żywności dla potrzebu-
jących, zawody wędkarskie czy strzeleckie. Klub istnieje 
od 1984 roku, a jego działalność uratowała życie wielu 
osobom. To dzięki wszystkim krwiodawcom, którzy 
regularnie dzielą się darem życia!

Uroczysta sesja związana była także ze Światowym 
Dniem Krwiodawcy, który świętowaliśmy 14 czerwca. 
To też rocznica urodzin dra Karla Landsteinera, który 
w 1901 roku odkrył grupy krwi ABO, a w 1930 roku 
otrzymał za to Nagrodę Nobla. Święto ustanowiono 
w 2004 r. aby uhonorować wszystkich ludzi, którzy 
bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi darem 
życia, jakim jest krew. Mamy to szczęście, że w naszej 
gminie nie brakuje takich ludzi! 8 paweł Komraus

KreW TO LeK bezCeNNy. A CI, KTÓrzy SIĘ NIą DzIeLą TO PrAWDzIWI bOhATerOWIe!

bohaterowie na medal

Przejazd był imponujący  (FOT. PK)

Wiesław Smaza i Marek Gruszka zostali odznaczeni Krzyżami zasługi przy-
znanymi przez Prezydenta rP  (FOT. UG)

Dariusz Sosna za działalność na rzecz PCK otrzymał Odznakę honorową PCK  
III stopnia  (FOT. UG)
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21 maja w Urzędzie gminy 
miedźna odbyło się pierwsze 
spotkanie włodarzy gmin po-
wiatu pszczyńskiego dotyczące 
klastra energetycznego.

Pomysłodawcą spotkania był poseł Grze-
gorz Gaża. Wójt Jan Słoninka podjął 
wyzwanie i efektem tej decyzji było 
spotkanie włodarzy.

Klaster energetyczny to cywilnopraw-
ne porozumienie, w skład którego mogą 
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki naukowe, instytuty badawcze 
lub jednostki samorządu terytorialnego, 
dotyczące wytwarzania i równoważenia 
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu 
energią z odnawialnych źródeł energii 
lub z innych źródeł lub paliw, w ramach 
sieci dystrybucyjnej o napięciu znamio-
nowym niższym niż 110 kV, na obszarze 
działania tego klastra nieprzekraczają-

cym granic jednego powiatu lub 5 gmin. 
Obszar działania klastra energii ustala 
się na podstawie miejsc przyłączenia 
wytwórców i odbiorców energii będą-
cych członkami tego klastra.

Zadaniem klastrów energii jest 
zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawa lokalnego śro-
dowiska naturalnego oraz zwiększenie 
konkurencyjności i efektywności ekono-
micznej lokalnej gospodarki. Współpra-
ca w ramach klastrów może przyczynić 
się także do restrukturyzacji obszarów 
wiejskich, pobudzenia energetyki prosu-
menckiej i dalszego jej rozwoju.

Dzięki rozwojowi tych inicjatyw 
możliwe będzie osiągnięcie wzrostu 
innowacyjności i budowy kapitału spo-
łecznego, zaś spotkania takie są bardzo 
ważne, a rozmowy w tym zakresie bar-
dzo budujące i rozwojowe dla naszego 
środowiska. 8 Ug

Dla bezpieczeństwa 
energetycznego

gZgK reaguje na sygnały 
o uciążliwościach z oczyszczalni 
ścieków w Bodzowie.

W połowie czerwca pojawiły się sygna-
ły, że z oczyszczalni ścieków „Lemna” 
w Miedźnej-Bodzowie ponownie docho-
dzą przykre zapachy. Dlatego GZGK 
podjął zdecydowane działania. Wywie-
ziono nadmiernie zalegający osad na 
dnie stawu napowietrzania ścieków. 
Działania miały na celu poprawę spraw-
ności funkcjonowania systemu oczysz-
czania ścieków oraz zmniejszenie uciąż-
liwości oczyszczalni dla otoczenia.

Jak przypomniał na czerwcowej sesji 
Rady Gminy wójt Jan Słoninka, docelowo 
oczyszczalnia w Miedźnej-Bodzowie ma 

zostać zlikwidowana, a rurociąg tłoczny 
ma być poprowadzony do oczyszczalni 
w Woli. To jednak potężna inwestycja, 
warta ponad 30 mln zł. Dlatego może 
być realizowana tylko z udziałem 
środków zewnętrznych. Wójt zauwa-
żył, że z zapowiedzi rządu wynika, że 
w ramach Polskiego Ładu będzie można 
składać wnioski na budowę kanaliza-
cji, rurociągów, oczyszczalni ścieków. 
– Mamy gotowe projekty i pozwolenia na 
budowę: rurociągu tłocznego z „Lemnej” 
na „Promlecz” w Woli oraz pozwolenie 
na budowę na „Promleczu”. Jeżeli tylko 
ukaże się taki program, to z całą pew-
nością będziemy aplikować o środki 
zewnętrzne – powiedział Jan Słoninka.
 8 pk

zmniejszyć uciążliwości

Prace na oczyszczalni przeprowadzono w połowie czerwca  (FOT. UG)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel 
lub zarządca budynku lub lokalu 
jest zobowiązany do złożenia 
w Centralnej ewidencji emisyjno-
ści Budynków (CeeB) deklaracji 
o użytkowanych źródłach ciepła 
i spalania paliw. Dotyczy to 
zarówno domów mieszkalnych, 
jak i budynków użyteczności 
publicznej i lokali usługowych.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają 
źródła ciepła o mocy do 1 MW, które 
ogrzewają budynek oraz źródeł energii 
elektrycznej wykorzystywanej do ogrze-
wania budynku.

Dla budynków, które już istnieją 
właściciel lub zarządca ma 12 miesię-
cy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla 
nowopowstałych budynków termin ten 
wynosi 14 dni od dnia pierwszego uru-
chomienia tego źródła ciepła lub źródła 
spalania paliw. W przypadku zmiany 
źródła ciepła właściciel lub zarządca 
budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, 
w którym zaistniała zmiana na złożenie 
nowej deklaracji.

Deklaracje można składać przez 
Internet, za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego CEEB, dostępnego 
pod adresem zone.gunb.gov.pl lub w for-
mie papierowej. Deklarację w formie 
papierowej można złożyć listownie lub 
osobiście w urzędzie właściwym dla 
umiejscowienia budynku. W przypad-
ku umiejscowienia budynku na terenie 
gminy Miedźna deklarację pisemną 
należy złożyć do Urzędu Gminy Miedź-
na, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, 
w godzinach pracy urzędu. Wówczas 
w terminie upoważniony pracownik 
Urzędu Gminy wprowadzi do ewidencji 
dane i informacje zawarte w deklaracji 
z wykorzystaniem systemu teleinforma-
tycznego obsługującego ewidencję.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. 
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie 
dopuszczalnych terminów zgłoszenia 
zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 
października 2020 r. o zmianie usta-
wy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz niektórych innych 
ustaw będą groziły kary grzywny.

8Ug

zgłoś czym ogrzewasz dom

rada gminy miedźna zdecydo-
wała o przedłużeniu funkcjono-
wania zwolnienia od podatku 
od nieruchomości udzielanego 
przedsiębiorcom w ramach 
pomocy de minimis. nadal można 
skorzystać z ulgi dla nowo wybu-
dowanych budynków mieszkal-
nych.

Uchwałę o ulgach dla przedsiębiorców 
podjęto podczas sesji 22 czerwca. Po raz 
pierwszy uchwała o tego typu zwolnieniu 
została przyjęta w 2019 roku. Obowiązy-
wała do 30 czerwca br. Nowa obowiązuje 
do 30 czerwca 2024 r.

Uchwała określa warunki, po spełnie-
niu których budynki, budowle i grunty 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, położone na terenie gminy 
Miedźna mogą być zwolnione z opodat-
kowania podatkiem od nieruchomości. 
Pomoc udzielana jest na wniosek. Co 
istotne, zwolnienie nie obejmuje dzia-
łalności polegającej na prowadzeniu 
stacji paliw oraz obiektów związanych 
z wielkopowierzchniową działalnością 
handlową.

Ulga jest jednym ze sposobów na 
zachęcenie przedsiębiorców do pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
na terenie naszej gminy, która staje się 
coraz bardziej atrakcyjna nie tylko do 
mieszkania, ale także do inwestowania.

Jednocześnie przypominamy, że 
w gminie Miedźna obowiązuje zwol-
nienie od podatku od nieruchomości 
dla nowo wybudowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie 

gminy. Zwolnieniu nie podlegają budyn-
ki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Przez nowo 
wybudowany budynek mieszkalny jed-
norodzinny rozumie się budynek wol-
nostojący albo budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
o powierzchni użytkowej w rozumieniu 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
służący zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych.

Zwolnienie z podatku przysługuje na 
okres dwóch lat, począwszy od 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym 
budowa została zakończona albo w któ-
rym rozpoczęto użytkowanie budyn-
ku lub jego części przed ostatecznym 
wykończeniem.

Warunkiem zwolnienia od podatku od 
nieruchomości jest zakończenie budowy 
albo rozpoczęcie użytkowania budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub jego 
części przed ostatecznym wykończe-
niem, zamieszkanie pod adresem nowo 
wybudowanego budynku, brak zaległości 
z tytułu należności stanowiących dochód 
budżetu gminy Miedźna na dzień złoże-
nia wniosku, złożenie odpowiedniego 
wniosku w terminie do 31 grudnia roku, 
w którym budowa została zakończona 
albo w którym rozpoczęto użytkowanie 
budynku lub jego części przed ostatecz-
nym wykończeniem, a także złożenie 
informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości IN-1 wraz z załącznikami.

8pk, Ug

Ulgi dla mieszkańców 
i przedsiębiorców
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1 czerwca, w Dzień Dziecka 
pracownicy Urzędu gminy wy-
startowali z nowym, wyjątkowym 
wyzwaniem pomocowym!

To był Dzień Dziecka, dlatego wyzwanie 
dotyczyło... bajek! Urząd Gminy Miedźna 
zainaugurował #BajkowyChallenge dla 
Filipka Cholewy, który choruje na SMA 
i potrzebuje prawie 10 mln zł na naj-
droższy lek świata. Zadanie jest proste: 
wystarczy założyć bajkowy strój, nagrać 
filmik, wysłać radość i uśmiech światu, 
zasilić konto pomocowe. Jeżeli uda się 
bajkowo przebrać, nagrać film, należy 

zasilić skarbonkę pomocową Filipka 
Cholewy: www.siepomaga.pl/filip-sma. 
Pierwszy film nagrali pracownicy Urzędu 
Gminy – film kolorowy, bajkowy, po prostu 
piękny! Szybko do zabawy w szczytnym 
celu przyłączyli się pracownicy jednostek 
organizacyjnych. Nagrania są dostępne na 
miedzna.pl oraz na Facebooku.

Najważniejsze, aby jak najwięcej 
środków trafiło na konto Filipka. „Zrób-
my małą rzecz, która jest dla niego nie-
osiągalna, wierząc, że po terapii geno-
wej będzie skakać i bawić się z nami” 
– przekonują pracownicy Urzędu Gminy 
Miedźna. 8pk

#bAJKOWyChALLeNGe DLA FILIPKA ChOLeWy – zAChĘCAMy DO UDzIAłU!

Niezwykłe wyzwanie dla Filipka!

Kolorowe wyzwanie w wykonaniu urzędników z Miedźnej  (FOT. KADr z FILMU)

KOnKUrs na ZieLniK

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do 
udziału w konkursie „Rośliny okolicz-
nych pół i łąk – zielnik”. Prace można 
zgłaszać do 31 sierpnia. Muszą być 
wykonane zgodnie z instrukcją dostępną 
na stronie gok.miedzna.pl. 8 pk

KLUB seniOra wZnawia 
DZiaŁaLnOŚĆ

Klub Seniora działający przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedź-
nej z siedzibą w Woli zaprasza wszyst-
kich chętnych seniorów do uczestnictwa 
w spotkaniach. Po przerwie wynikającej 
z pandemii wznowione zostały działania 
Klubu. Odbywają się zajęcia integracyj-
ne, edukacyjne, kulinarne, sportowe, 
artystyczne i inne według zainteresowań 
i potrzeb. Spotkania organizowane są co 
dwa tygodnie. Organizatorzy proszą zain-
teresowanych mieszkańców o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny, gdyż liczba miejsc jest 
ograniczona (tel. 32 211 82 51). 8Ug

ŚLąsKie ZnaCZy piĘKne

Koło Gospodyń Wiejskich z Góry 
w ramach funduszu sołeckiego otrzy-
mało 4 stroje damskie, chłopionki 
pszczyńskie. 8 pk

Urząd gminy miedźna otrzymał 
niezwykłą pozycję książkową 
poświęconą historii powstań 
Śląskich.

To prawdziwa perełka dla miłośników 
historii – pięknie wydana historia 
Powstań Śląskich. Album zawiera stare 
fotografie przywołujące wspomnienia, 
opatrzone komentarzem. Został wyda-
ny i przekazany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego oraz 
Instytucję Kultury Ars Cameralis 
Silesiae Superioris. Książki trafiły do 
bibliotek szkolnych i Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Każdy może zapoznać się 
z publikacją.

5 lipca obchodzimy setną rocznicę 
zakończenia III Powstania Śląskiego. 

Dzięki heroicznej walce powstańców 
w latach 1919-1921 część Górnego Śląska 
została przyłączona do II Rzeczpospoli-

tej. Senat RP zdecydował o ustanowieniu 
roku 2021 Rokiem Powstań Śląskich.

8pk, Ug

piękna publikacja na 100-lecie

Jakie atrakcje przygotowano na wakacje w gminie?

<  Młodzieżowe kino w Domu Kultury w Woli, czyli wakacyjne 
spotkania z dobrym filmem – 15 lipca oraz 19 sierpnia

<  Koncert dla młodzieży zespołu VHS – zapraszamy na 
wspólną zabawę przy świetnej muzyce już 13 sierpnia 
w ogrodzie przy Centrum Kultury w Woli

<  Podchody, czyli zabawa terenowa dla całej rodziny – odszu-
kaj elementy i obiekty oznaczone na mapie, rozwiąż zadania 
i pytania z karty zadań

a to tylko niewielka część wakacyjnych atrakcji! więcej 
informacji na miedzna.pl, gok.miedzna.pl, basen.miedzna.pl 
oraz na plakacie na str. 12

w OBieKTywie

W naszej gminie, dokładnie w bodzowie znajduje 
się pomnik przyrody – okazały dąb. Pracownica 
nadleśnictwa z wójtem gminy spotkali się przy 
pomniku, by sprawdzić i przeanalizować aktualny 
stan zdrowotny pomnika  (FOT. UG)

Na łezce w Woli przy ul. Górniczej (w rejonie blo-
ków nr 8, 11, 12 i 13) pojawiły się nowe ławeczki. 
Świetnie dopełniają nowy skwer, wykonany na 
zlecenie Urzędu Gminy. Pozwalają usiąść i bez-
piecznie odpocząć  (FOT. UG)

24 czerwca w Domu Kultury w Woli ponownie 
wystawiony został spektakl „Nasza Telewizja” 
z udziałem samorządowców, radnych, przedsta-
wicieli lokalnych organizacji. z premiery ukazał 
się reportaż w radiu Katowice. Wówczas na rzecz 
Filipka Cholewy zebrano 6 tys. 182 zł 10 gr  (FOT. GOK)

Lato w gminie miedźna

Publikacja jest dostępna m.in. w GbP  (FOT. UG)
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TaK nasi 
piŁKarZe graLi 

w CZerwCU

sOKóŁ wOLa
(KLasa OKrĘgOwa, 
grUpa spaDKOwa)

<  6.06: MRKS II Czechowice-Dziedzice 
– Sokół 4:2 (bramki dla Sokoła: K. 
Kudyba – dwie)

<  20.06: LKS Wisła Wielka – Sokół 3:1 
(bramka dla Sokoła: K. Kudyba)

<  26.06: Sokół – LKS Rudołtowice 0:2
Po dziewięciu kolejkach Sokół ma 7 
punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli.
Ostatni mecz w sezonie: Zet Tychy 
– Sokół (3.07)

LKs FryDeK (a KLasa)
<  3.06: LKS – Znicz Jankowice 4:1 

(bramki dla LKS-u: I. Zdziech, P. 
Żemła, M. Maroszek, A. Potasiak)

<  5.06: LKS Brzeźce – LKS 1:4 (bramki 
dla LKS-u: M. Maroszek – dwie, P. 
Żemła, A. Potasiak)

<  13.06: LKS – Juwe Jaroszowice 1:2 
(bramka dla LKS-u: A. Potasiak)

<  20.06: LKS – LKS Woszczyce 3:5 
(bramki dla LKS-u: I. Zdziech, A. 
Moroń, T. Moroń)

<  27.06: LKS – Czapla Kryry 1:1 (bram-
ka dla LKS-u: I. Zdziech)

Po 27 kolejkach LKS ma 43 punkty i zaj-
muje 4. miejsce w tabeli.
Ostatni mecz w sezonie: Polonia Mię-
dzyrzecze – LKS (3.07)

aKs naDwiŚLan góra (B KLasa)
<  3.06: LKS Wisła Mała – AKS 1:2 

(bramki dla AKS-u: S. Janosz, W. 
Morkisz)

<  6.06: AKS – LKS Mizerów 3:0 (bram-
ki dla AKS-u: S. Janosz – trzy)

<  9.06: Niepokorni Orzesze – AKS 2:1 
(bramka dla AKS-u: M. Siemianowski)

<  12.06: UKS BAP GOL Bieruń – AKS 
7:1 (bramka dla AKS-u: P. Kuczera)

<  16.06: AKS – LKS II Goczałkowice-
Zdrój 0:4

<  19.06: UKS Warszowice – AKS 4:1 
(bramka dla AKS-u: S. Janosz)

<  27.06: MKS II Lędziny – AKS 3:0
Po 27 kolejkach AKS ma 36 punktów 
i zajmuje 10. miejsce w tabeli.
Ostatni mecz w sezonie: Czułowianka 
Tychy – AKS (3.07)

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wspar-
cie finansowe na „modernizację gospodarstw 
rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. 
wnioski agencja restrukturyzacji i modernizacji 
rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbywają się w tym samym terminie nabory 
wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obsza-
rów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój 
produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji 
bydła mięsnego (obszar C), a także obszaru związanego 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  
– rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
–  racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, 

zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa 
jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu 
(obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji 
niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budyn-
ków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, 
lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach 
maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;

– nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.
Szczegóły na stronie arimr.gov.pl. 8 arimr

ruszyły nabory AriMr

Od 23 czerwca rachmistrzowie 
spisowi rozpoczęli wywiady 
bezpośrednie w narodowym 
spisie powszechnym Ludności 
i mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z oso-
bami, które nie spisały się samodzielnie 
przez internet, nie spisały się na infolinii 
ani nie uczestniczyły w wywiadzie tele-
fonicznym.

Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności i miesz-
kań, nie można odmówić przekazania 

danych rachmistrzowi kontaktującemu 
się z osobami fizycznymi objętymi spi-
sem. Udział w wywiadzie prowadzonym 
przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Ze względu na sytuację epidemiczną, 
jeżeli respondent jest objęty kwarantanną 
lub izolacją domową, wywiad może odbyć 
się telefonicznie, pod warunkiem przeka-
zania rachmistrzowi numeru telefonu 
kontaktowego. Wywiady bezpośrednie 
prowadzone będą przez rachmistrzów 
spisowych z zachowaniem wszelkich 
procedur sanitarnych i dystansu spo-
łecznego.

Przypominamy też, że trwa Lote-
ria Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia 
do udziału w loterii przyjmowane są 
do 7 lipca 2021 r. Aby uczestniczyć 
w loterii należy wejść na stronę spis.
gov.pl i zrealizować obowiązek spisowy 
poprzez samospis internetowy, pobrać 
i zachować unikatowy, 10-znakowy kod 
uprawniający do udziału w loterii, zgło-
sić kod na stronie loteria.spis.gov.pl oraz 
sprawdzać wyniki losowania w mediach 
społecznościowych i na stronie loteria.
spis.gov.pl. 8 spis.gov.pl

TrWA SPIS POWSzeChNy. TO TeŻ OKAzJA DO WyGrANIA CIeKAWyCh NAGrÓD

rachmistrzowie w terenie

Druhowie oraz druhny z Ochotni-
czych straży pożarnych w naszej 
gminie uczestniczyli w kursie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Niektórzy ze strażaków mieli recerty-
fikację uprawnień wymaganych co 3 
lata. Egzamin pozytywnie zaliczyło 41 
strażaków, uzyskując tytuł ratownika.

Kurs został zorganizowany dzięki 
finansowaniu zapewnionemu przez 
Gminę Miedźna. Gratulujemy pozy-
skanej wiedzy i umiejętności! 8 Ug

DrUhOWIe z GMINNyCh OSP SzKOLą SIĘ DLA NASzeGO bezPIeCzeńSTWA

Strażacy po kursie

egzamin zaliczyło 41 strażaków  (FOT. OSP MIeDŹNA)

ruszył parkrun
Klub powoli do celu zaprasza na 
cotygodniowe spotkania biegowe 
parkrun Bulwar nad wisłą w woli.

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. Bezpłatne spotkania 
odbywają się w każdą sobotę od godz. 
9.00. Zarejestruj się na parkrun.pl. Szcze-
góły: parkrun.pl/bulwarnadwisla. 8 pk



11gminne sprawy – lipiec 2021rOzryWKA

6 czerwca młodzieżowa Drużyna 
pożarnicza Osp góra świętowała 
drugie urodziny!

Tu dzieci od najmłodszych lat uczą się, 
jak ważna jest pomoc potrzebującym! 
Drużyna działa prężnie, członkowie 
regularnie spotykają się na zbiórkach 
i wielu innych wydarzeniach w gminie. 
6 czerwca podczas pikniku młodych 

druhów z urodzinowymi prezentami 
odwiedzili wójt Jan Słoninka, przewod-
niczący Rady Gminy Miedźna Andrzej 
Kempny, przewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Młodzieży Mateusz 
Moczulski oraz ksiądz Tadeusz Roz-
mus. Życzyli radości z pełnienia służby 
i wytrwałości w realizacji pasji pomocy 
drugiemu człowiekowi!

8pk

Drugie urodziny

Goście przekazali prezenty i życzenia młodym druhom  (FOT. MDP OSP GÓrA)

Czerwiec w gminie miedźna pe-
łen był wspaniałych, radosnych 
pikników i wydarzeń plenero-
wych!

Rozpoczęto od niezwykle widowisko-
wego i bajkowego objazdu wesołego 
autobusu, przygotowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury przy współ-
pracy z Gminną Biblioteką Publiczną. 
6 czerwca, z okazji Dnia Dziecka do 
wszystkich sołectw w gminie zajechał 
wyjątkowy autobus. Postaci z bajek 
spotkali się z najmłodszymi miesz-
kańcami: przygotowano zabawy oraz 
słodkie niespodzianki. Było wesoło 
i radośnie!

Sporo atrakcji przygotowano 12 
czerwca podczas Festynu rodzinnego 
zorganizowanego na boisku Soko-
ła przez Radę Sołecką Wola II. Były 
dmuchańce, bańki mydlane, mini disco, 
malowanie buziek, balonowe zoo, zaba-
wy i poczęstunek. Piknik był współ-
finansowany z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych Gminy Miedźna 
na rok 2021.

W słoneczną sobotę, 19 czerwca 
Dzień Dziecka świętowano w Górze, na 
pikniku przygotowanym przez sołtysa 
i Radę Sołecką oraz OSP Góra i Młodzie-
żową Drużynę Pożarniczą OSP Góra. 
Było mnóstwo radości, gry i zabawy, 
dmuchaniec, pokazy strażackie, słodki 
poczęstunek.

Pikniki i zabawy w plenerze przygoto-
wano także w szkołach i przedszkolach. 
To był niezwykle radosny czerwiec!

8pk

zA NAMI SPOrO rADOSNyCh WyDArzeń We WSzySTKICh SOłeCTWACh

radość i zabawa w plenerze

Wesoły autobus we Frydku  (FOT. PK) zabawa w Miedźnej  (FOT. GOK)

bajkowy przystanek w Grzawie  (FOT. GOK) Dużo radości w Gilowicach  (FOT. GOK)

Pokazy, gry, dmuchańce – w Woli było w czym wybierać 

 (FOT. M. MOCzULSKI)

radosne zabawy w plenerze podczas pikniku w Woli 
(FOT. M. MOCzULSKI)

eksplozja kolorów i radości na pikniku w Górze  (FOT. PK) Strażacy z OSP Góra pokazali, jak wygląda ich praca  (FOT. PK)




