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Uczcili 30-lecie 
samorządności

gminne inwestycje: coraz
ładniej, coraz bezpieczniej
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Helena malcher, Bronisława 
niesyto i stanisława nycz zo-
stały tegorocznymi laureatkami 
miedźniańskich Uli. Zaszczytny 
tytuł „Honorowy Obywatel gminy 
miedźna” nadano ks. Leonowi 
Kraińskiemu.

W uroczystej sesji Rady Gminy Miedźna, 
która odbyła się w Domu Kultury w Woli 
udział wzięli m.in. posłowie Mirosława 
Nykiel i Grzegorz Gaża, Beata Białowąs, 
wicemarszałek województwa śląskiego, 
starosta pszczyński Barbara Bandoła, 
władze samorządowe oraz byli samo-
rządowcy, sołtysi, księża parafii gminy 
Miedźna, przedstawiciele lokalnych orga-
nizacji, osoby zasłużone dla gminy.

W pierwszej części uroczystości przy-
znano Miedźniańskie Ule, nagrody Gminy 
Miedźna za działalność kulturalną, zaan-
gażowanie w pracę na rzecz kultury, jej 
upowszechnianie i ochronę. To wyróż-
nienie przyznawane osobom o „duszy 
artystycznej” wywodzącym się z naszej 
lokalnej społeczności, które poprzez swoje 
rozliczne talenty, umiejętności pokazują, 
że można, że warto tworzyć i ukazywać 
piękno otaczającego świata poprzez sztu-
kę. Tegorocznymi laureatkami zostały: 
Helena Malcher, Bronisława Niesyto oraz 
Stanisława Nycz. Nagrody odebrały z rąk 
wójta Jana Słoninki oraz Andrzeja Kem-
pnego, przewodniczącego Rady Gminy.

Pani Helena Malcher podziękowa-
ła w swoim stylu, prezentując piękne, 

wzruszające wiersze własnego autorstwa, 
z których słynie. – Nie umiem Wam za 
wszystko podziękować, bo słabe są moje 
słowa. Przyjmijcie chociaż moją pokorę 
i pomóżcie mi życiem dziękować – powie-
działa. Bronisława Niesyto podkreślała, 
jak ważne jest dbanie o nasze tradycje, 
kulturę. – Musimy wiedzieć, skąd wyszli-
śmy, żebyśmy potrafili wyznaczyć sobie 
kierunek dokąd idziemy – powiedziała. 
– Nigdy nie jest tak, że sukces ma jednego 
ojca. Jest ich wielu. Jak nam się udaje, to 
zawsze razem – przyznała Stanisława 
Nycz, dziękując swoim uczniom, nauczy-
cielom, współpracownikom.

– Czego nam więcej trzeba? Mamy 
wiersze, mamy teatr, mamy historię. 

Mamy nasze przepiękne miedźniańskie 
anioły – podkreślił wójt Jan Słoninka. 
– Dziękuję naszym wspaniałym laure-
atkom i życzę sukcesów oraz radości 
tworzenia – dodał Andrzej Kempny, 
przewodniczący Rady Gminy. Gratu-
lacje składali także goście obecni na 
uroczystej sesji.

Zaszczytnym tytułem „Honorowy 
Obywatel Gminy Miedźna”, nadawanym 
osobom szczególnie zasłużonym dla 
gminy, wyróżniony został ks. Leon Kra-
iński, były proboszcz Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Wszechświata we 
Frydku i Gilowicach. Laudację wygłosi-
ła dr Danuta Kocurek. – Jestem bardzo 
wzruszony i trochę zdziwiony. Uważam, 

że byłem całkiem normalnym, zwyczaj-
nym proboszczem kochającym drugiego 
człowieka i troszczącym się o zbawienie 
i głoszenie Ewangelii w parafii. Nie można 
będąc kapłanem, proboszczem, troszcząc 
się o zbawienie ludzi, nie dostrzegać ich 
potrzeb doczesnych, problemów – powie-
dział ks. Leon Kraiński. Dziękował para-
fianom, mieszkańcom, organizacjom za 
posługę w gminie Miedźna. Szczególne 
słowa podziękowania skierował do byłe-
go proboszcza, ks. Huberta Seweryna, 
obecnego na sesji. Wspominał też trudną, 
ale zakończoną pomyślnie walkę z nie-
korzystnym wariantem drogi S1 przez 
gminę Miedźna.

– Swoją postawą, pracą pokazałeś nam 
wszystkim, że można bezinteresownie, 
kochając drugiego człowieka, podać 
pomocną dłoń. Pokazałeś, że ksiądz to 
nie tylko kapłan, ale przede wszystkim 
człowiek, przyjaciel. Jesteś przyjacielem 
naszej gminy – zwrócił się do ks. Kra-
ińskiego wójt Jan Słoninka. Gratulował 
mu także m.in. Alojzy Lysko, również 
Honorowy Obywatel Gminy Miedźna.

W części artystycznej wystąpili Todo 
Art Trio oraz Chór Parafialny działający 
przy Parafii NMP Królowej Wszechświata 
we Frydku i Gilowicach, który powstał 
z inicjatywy byłego proboszcza.

Uroczysta sesja Rady Gminy była pięk-
nym wydarzeniem, godnym uhonorowa-
niem osób, które są szczególnie zasłużone 
dla tej ziemi. Więcej zdjęć z uroczystości 
publikujemy na str. 12. 8 paweł Komraus

WAżNe, zAsłUżONe dLA gmINy OsOby zOsTAły UhONOrOWANe pOdCzAs UrOCzysTej sesjI rAdy gmINy, KTórA OdbyłA sIę 29 WrzeŚNIA

To są nasze miedźniańskie anioły

Uroczysta sesja rady gminy była okazją do uhonorowania osób zasłużonych 
dla gminy miedźna  (FOT. Ug)

HeLena maLcHer

Od 1968 r. działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Górze, 
była jego wieloletnią przewodniczącą. Obecnie jest 
Honorową Przewodniczącą. Pani Helena jest współza-
łożycielką Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”. Obecnie 
jest jego honorowym członkiem. To dzięki jej staraniom 
zespół może pochwalić się pięknymi, autentycznymi 
strojami śląskimi. Została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Serca 
Matkom Wsi, jest laureatką Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej. Zawsze troszczyła się 
i nadal troszczy o lokalne obyczaje i tradycje. Bierze czynny udział w uroczystoś-
ciach gminnych i kościelnych. Jest autorką ok. 50 wierszy i piosenek, w których 
opowiada o swoim życiu oraz otoczeniu. Jej wiersze płyną prosto z serca. Pani 
Helena często mówi, że „nie ma wiersza bez miłości” i że wiersze są drogą całego 
jej życia.

BrOnisława niesytO

Jest emerytowaną nauczycielką Gminnego Przedszkola 
Publicznego nr 2 w Woli, w którym pracowała 30 lat. 
Od wczesnej młodości interesowały ją sprawy wsi 
– aktywnie działała w organizacjach młodzieżowych 
i sportowych. 12 lat była członkiem Rady Sołeckiej. Pani 
Bronisława pasjonuje się historią, dawnymi obrzędami, 
zwyczajami, strojem, pieśnią i tańcem. W 2008 r. związała się z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Wolanie”. Napisała i wyreżyserowała 6 spektakli obrzędowych: „Robienie 
palmy wielkanocnej”, „Zrękowiny”, „Poprawiny”, „Zabawa u Grzesia”, „Zimowe 
wieczory”, „Herody”. Dzięki jej pracy zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień. 
W 2018 r. założyła amatorską grupę teatralną. Stworzyła teatr lokalnej społecz-
ności. Celem jej pracy, oprócz spektakli, jest tworzenie zespołu ludzi połączonych 
wspólną ideą.

stanisława nycZ

Pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej 
jako nauczycielka – polonistka i jednocześnie pasjonatka 
historii naszego regionu. Podejmuje liczne działania 
związane z edukacją regionalną i dziedzictwem kultu-
rowym naszej Małej Ojczyzny. Przygotowuje uczniów 
do konkursów regionalnych, gwarowych, uczestniczy 
w różnych projektach oraz konferencjach naukowych związanych z historią oraz 
spuścizną materialną i duchową naszej gminy. Prowadzi pozalekcyjne zajęcia 
edukacji regionalnej. Jest autorką pięciu scenariuszy, zamieszczonych w publikacji 
wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną pt. „Z tradycją za pan brat... scenariusze 
gwarą i nie tylko”. Pani Stanisława angażuje się w przedsięwzięcia lokalne, których 
efektem jest m.in. książka biograficzna o Franciszce Morkisz, którą przygotowała 
we współpracy z dr Danutą Kocurek.

Ks. LeOn KraińsKi

Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Posługę kapłań-
ską sprawował w Dębieńsku, Świętochłowicach Chropa-
czowie, Knurowie, był kapelanem dwóch szpitali i śląskiej 
policji. 11 lat był proboszczem Parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Wszechświata we Frydku i Gilowicach, 
w latach 2009-2020, był też wicedziekanem dekanatu 
Miedźna. W tym czasie ks. Leon starał się o rozwój duchowy parafii, szczególnie 
dzieci i młodzieży. Wyjątkową troską otaczał ludzi chorych. Jako gospodarz 
parafii inicjował wiele prac przy kościele i parafii. Wykonano termomodernizację 
budynku kościoła, wybudowano kaplicę przedpogrzebową, odrestaurowano kaplicę 
w Gilowicach i wnętrze kościoła parafialnego, poszerzono parking przykościelny. 
Ks. Leon aktywnie współpracował z organizacjami religijnymi i społeczno-kul-
turalnymi. Mocno zaangażował się w zmianę wariantu trasy drogi S1, który był 
niekorzystny dla gminy i mieszkańców. Zawsze był blisko parafian, którzy go 
niezwykle szanowali. Obecnie – decyzją metropolity – ks. Leon jest proboszczem 
parafii w Brzezinach Śląskich.

Zapis UrOcZystej sesji rady gminy miedźna mOżna OBejrZeć  
na KanaLe UrZędU gminy miedźna na yOUtUBie
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OdBiOrĄ śmieci!

podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

dOmy jednOrOdZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 19.10, 2.11
popiół*: 19.10, 2.11
segregacja: 2.11

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 20.10, 3.11
popiół*: 20.10, 3.11
segregacja: 3.11

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: 7.10, 21.10, 4.11
popiół*: 7.10, 21.10, 4.11
segregacja: 4.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 8.10, 22.10, 5.11
popiół*: 8.10, 22.10, 5.11
segregacja: 5.11

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: 9.10, 23.10
popiół*: 9.10, 23.10
segregacja: 7.10, 6.11

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 12.10, 26.10
popiół*: 12.10, 26.10
segregacja: 8.10

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: 13.10, 27.10
popiół*: 13.10, 27.10
segregacja: 9.10

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 14.10, 28.10
popiół*: 14.10, 28.10
segregacja: 12.10

* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
bioodpady: 8.10, 22.10
Odbiór powyższych odpadów odbywał 
się będzie od właścicieli nieruchomości, 
którzy zgłosili taką potrzebę do Urzędu 
gminy miedźna

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 8.10, 12.10, 
15.10, 19.10, 22.10, 26.10, 29.10, 2.11, 5.11
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
14.10, 28.10
bio (odpady kuchenne): 8.10, 15.10, 
22.10, 29.10, 5.11
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mOBiLny psZOK w paźdZierniKU
terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
FrydeK: 7.10 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic miodowej i sportowej – obok 
domu socjalnego we Frydku
giLOwice: 28.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – obok Osp gilowice
miedźna: 20.10 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w miedźnej
grZawa: 21.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Księża – za domem socjalnym w grzawie
gÓra: 27.10 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – par-
king obok kościoła w górze
wOLa: 31.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy różanej 25 – obok byłego sklepu spożyw-
czego
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, 
zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i 
gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
odpady zielone (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), odpady zbierane selektywnie 
tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

gmina miedźna otrzymała 
wsparcie w ramach rządowego 
Funduszu inwestycji Lokalnych. 
samorząd otrzymał środki finan-
sowe w wysokości  
1 mln 69 tys. 130 zł.

Wniosek został złożony przez gminę 
4 sierpnia. Środki Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych przezna-
czone są dla gmin, powiatów i miast, 
w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 
93 mln zł. Łącznie w skali całego 
kraju rozdysponowanych zostanie aż 
6 mld zł (5 mld zł dla gmin i miast 

na prawach powiatu i 1 mld zł dla 
powiatów ziemskich).

Kwoty dotacji dla poszczególnych 
samorządów wynikają z relacji wydat-
ków majątkowych i zamożności gmin 
i powiatów. Źródłem finansowania pro-
jektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie 
jest bezzwrotne.

Środki przekazane przez rząd można 
wykorzystać na bliskie lokalnej społecz-
ności inwestycje, m.in.  remonty szkół 
i przedszkoli, inwestycje w wodociągi 
i kanalizację, budowę żłobków, drogi, 
a także inne niezbędne lokalnie działa-
nia. 8 Ug

milion zł rządowej dotacji

tabla zostały uroczyście odsło-
nięte 10 września podczas sesji 
rady gminy.

W tym roku świętujemy 30-lecie samo-
rządu terytorialnego w Polsce. 8 marca 
1990 r. uchwalona została ustawa 
o samorządzie terytorialnym, która 
oznaczała powrót samorządności w Pol-
sce. W jej efekcie, 27 maja 1990 r. odbyły 
się pierwsze całkowicie wolne wybory 
do rad gmin. Więcej o tych historycz-
nych, niezwykle ważnych wydarzeniach 
pisaliśmy w majowym numerze „Gmin-
nych Spraw”.

W ramach obchodów 30-lecia 
samorządności w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Miedźna pojawiły się wyjątko-
we, historyczne tabla. Upamiętniają one 
samorządność naszej gminy. Zostały 
uroczyście odsłonięte 10 września przez 
wójta Jana Słoninkę oraz Andrzeja 
Kempnego, przewodniczącego Rady 
Gminy.

– Od samorządów lokalnych nie ma 
odwrotu w demokratycznym państwie. 
Samorządowcom – pionierom, budują-
cym historyczne zręby samorządności 
w gminie Miedźna należą się słowa 
uznania i podziękowania za włożony 
trud – powiedział Andrzej Kempny, prze-
wodniczący Rady Gminy. – Nic tak nie 
weryfikuje dokonań jak upływ czasu. 
Słowa uznania i podziękowania kieruje-
my do Wójtów, Przewodniczących Rady 

Gminy minionych kadencji i wszystkich 
radnych oraz sołtysów, którzy tworzyli 
i tworzą obecnie samorząd terytorialny 
w naszej gminie. Dziękujemy również 
wszystkim tym, którzy współpracowali 
przez minione 30 lat z władzami lokal-
nymi – dodał.

Tabla upamiętniają wszystkie osoby, 
które przez ten czas pracowały i pracują 
na rzecz rozwoju gminy Miedźna. – Na 
tych tablicach jest historia. Są radni, wój-
towie, sołtysi, przewodniczący zarządów. 
Taka jest historia naszej samorządności. 
Chcieliśmy uczcić 30-lecie samorządu 
w sposób godny i skromny – przyznał 
wójt Jan Słoninka. Podkreślił, że tablice 
znajdują się odnowionej sali sesyjnej 
Urzędu Gminy, czyli miejscu, które jest 
wizytówką gminy. To tam odbywają się 
sesje Rady Gminy, zebrania, liczne spot-
kania czy uroczystości gminne. 8 pk

W OdNOWIONej sALI sesyjNej UrzędU gmINy pOWIeszONO TAbLA 
hONOrUjąCe OsOby prACUjąCe NA rzeCz gmINy mIedźNA

Uczcili 30-lecie samorządności

Uroczyste odsłonięcie tablic  
upamiętniających 30-lecie  
samorządności w gminie (FOT. Ug)
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7 września podpisano umowę z wojewódz-
kim Funduszem Ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w Katowicach na finansowanie 
iii etapu programu Ograniczenia niskiej emisji 
dla gminy miedźna.

Wartość umowy opiewa na kwotę 853 tys. 850 zł 
i podlega spłacie do końca 2024 roku, z możliwością 
ubiegania się o umorzenie nawet 45% przyznanych 
i wykorzystanych środków. W ramach tej umowy gmina 
Miedźna zobowiązała się do zmodernizowania 119 źró-

deł ciepła poprzez likwidację starych kotłów i montaż 
kotłów na paliwo stałe w standardzie ecodesign oraz 
kotłów gazowych. Pozyskane środki zostaną przeka-
zane mieszkańcom w formie dotacji celowej.

W ramach III etapu Programu kończy się podpi-
sywanie umów dotacyjnych. Trwa realizacja prac 
w zakresie likwidacji starych i montażu nowych kotłów 
w standardzie ecodesign oraz na paliwo gazowe. Na 
30 września trwała weryfikacja dwóch wniosków, 
podpisano 118 umów dotacyjnych oraz wykonano 
i rozliczono 30 modernizacji. Środki na finansowanie 

zadań pochodzą z pożyczki udzielonej gminie Miedźna 
przez WFOŚiGW oraz z opłat i kar za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska. Uzupełnieniem nakładów 
finansowych są środki własne uczestników.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy 
Miedźna ruszył w 2018 r. Jego celem jest zmniejszenie 
ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z pro-
cesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowanie 
możliwości spalania odpadów w paleniskach domo-
wych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych. 8 Ug

gmina pozyskała środki na wymianę kotłów

W WOLI jesT NOWe bOIsKO, A W grzAWIe bezpIeCzNA drOgA. OgłOszONO przeTArg NA rOzbUdOWę szKOły We FrydKU. A TO NIe WszysTKO!

Coraz ładniej, coraz bezpieczniej
widać efekty kolejnych inwestycji prowadzonych w gminie miedźna. Zapraszamy na przegląd zadań, które udało się wykonać lub które są 
w trakcie realizacji.

nOwOcZesne BOisKO w wOLi

Tak to można ćwiczyć! Uczniowie i wszyscy miłośnicy sportu mają do dyspozycji 
kolejne bezpieczne boisko w gminie. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez 
Urząd Gminy teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Woli zmienił się nie do 
poznania. Nowy obiekt o wymiarach 32 x 33,5 m zawiera boiska do gry w piłkę 
nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz w tenisa ziemnego. Całość ogrodzona jest 
piłkochwytami. Powstały też sześciotorowa bieżnia do biegu na 60 m oraz 
bieżnia do skoku w dal z zeskocznią i chodniki. Inwestycja kosztowała 567 tys. 
292 zł 27 gr.  (FOt. Ug)

pOnad 1 Km drOgi w grZawie pO remOncie

Współpraca gminy Miedźna i powiatu pszczyńskiego daje kolejne pozytywne efekty. 
Początkiem września zakończył się oczekiwany przez mieszkańców remont drogi 
powiatowej – ul. Wiejskiej w Grzawie. Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfal-
tobetonowej na długości ponad 1 km, wykonaniu barier energochłonnych, utwardzeniu 
jednostronnego pobocza, remoncie fragmentów chodnika i zjazdów do posesji. Wartość 
prac to prawie 670 tys. zł. Koszty zostały pokryte po połowie przez gminę Miedźna 
i powiat pszczyński. Przypominamy, że w ubiegłym roku udało się wyremontować 
odwodnienie na ponad 600-metrowym odcinku ul. Wiejskiej.  (FOt. pOwiat)

prace w pLacÓwKacH OświatOwycH

Rusza przebudowa na przedszkole pomieszczeń szkoły 
podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedź-
nej (na zdjęciu). Prace zaplanowano w ramach realizacji 
zadania pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 
w Gminie Miedźna”. Utworzone zostaną dwa nowe oddzia-
ły przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi 
i pomocniczymi (jadalnia, sala gimnastyczna, szatnia, 
pomieszczenie logopedy, pokój nauczycielski, pomiesz-
czenia administracji, zaplecza socjalnego oraz zaplecza 
sanitarnego). Pomieszczenia przedszkolne zlokalizowane 
zostaną w części parteru. Powierzchnia użytkowa przed-

szkola wyniesie ok. 450 m kw. Tymczasem 21 września 
podpisano umowę na inną inwestycję w placówkach 
oświatowych. Firma Wielobranżowa „Gwizdoń” Robert 
Gwizdoń zrealizuje zadanie pn. „Remont dachów 
placówek oświatowych na terenie Gminy Miedźna”. 
Wykonane zostaną prace remontowe w pięciu budyn-
kach. To: Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. 
Wandy Chotomskiej w Woli, Gminne Przedszkole 
Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, Gminne 
Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. J. Tuwima w Woli, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
B. Malinowskiego w Woli oraz Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej.  (FOt. pK)

jest prZetarg na rOZBUdOwę 
sZKOły we FrydKU!
To ważny krok w kierunku polepszenia 
bazy dydaktycznej Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Hadyny we Frydku. 
W pierwszej połowie września gmina 
otrzymała zgodę na przebudowę, roz-
budowę i nadbudowę budynku szkoły! 
W ramach tego pozwolenia jest także 
wykonanie infrastruktury towarzyszącej 
w postaci miejsc postojowych, chodników, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dzięki 
temu 2 października Urząd Gminy ogłosił 
przetarg na przebudowę budynku szkoły. 

Oferty można składać do 19 października. 
Będzie to jedna z największych inwestycji 
gminnych w tej kadencji.  (FOt. pK)

inne prace w tOKU
Zakończyły się lub trwają inne inwe-
stycje na terenie gminy. Przebudowana 
została ul. Rzemieślnicza w Woli (na 
zdjęciu). Kończy się modernizacja ul. 
Górniczej pomiędzy blokami nr 8, 11, 12 
i 13, gdzie powstaje ładny skwer.

Za basenem w Woli powstaje mia-
steczko ruchu drogowego. To zadanie 
realizowane ze środków funduszu 
sołeckiego. Dzięki inicjatywie miesz-
kańców już wkrótce dzieci będą mogły 
tam szkolić umiejętności bezpiecznej 
jazdy na rowerze. We wrześniu wyko-

nano asfaltowanie, pozostałe prace 
mają być zrealizowane w paździer-
niku. (FOt. pK)



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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w związku z nieprawdziwymi 
informacjami pojawiającymi się 
na portalach społecznościowych 
gZgK sp. z o. o. informuje, że od 
1 lutego 2019 r. tj. od momentu 
powołania nowego Zarządu 
spółki prowadzone są nieustan-
ne prace na sieci wodociągowej 
mające na celu doprowadzenie 
wody do mieszkańców o jak 
najlepszych parametrach jakoś-
ciowych.

1.  W przeszłości zdarzały się sytuacje 
gdy dostarczana woda przez GZGK 
Sp. z o. o. była dopuszczona do użyt-
ku warunkowo. Jednak w związku 
z podjętymi działaniami taka sytuacja 

od 1 lutego 2019 r. nie miała miej-
sca, a wszystkie wyniki badań wody 
zimnej dostarczanej do mieszkańców 
i wymiennikowni ciepła, przeprowa-
dzane przez Państwowy Inspektorat 
Sanitarny w Tychach oraz akredyto-
wane laboratoria badawcze wskazują 
na jej dobrą jakość.

2.  GZGK Sp. z o. o. odpowiada tylko 
i wyłącznie za jakość doprowadzanej 
zimnej wody do mieszkań i wymienni-
kowni ciepła. Jednocześnie informuje-
my, że nasza Spółka nie jest dostawcą 
ciepłej wody i nie odpowiada za jej 
parametry i jakość po podgrzaniu. 
Wymiennikownia stanowi miejsce 
pobierania próbek do badań jakoś-
ciowych wody.

3.  Cena za dostawę wody i odprowadzenie 
ścieków została ustalona w roku 2018 
i przez 3 kolejne lata nie uległa zmianie.

4.  Zarząd Spółki dokłada wszelkich 
starań mających na celu optymaliza-
cję kosztów funkcjonowania GZGK  
Sp. z o.o. w tym również kosztów 
zarządzania Spółką poprzez kontrakty 
menadżerskie obecnego Zarządu, które 
są niższe o kilka tysięcy miesięcznie 
od obowiązujących dla poprzedniego 
Zarządu. Powyższa optymalizacja 
pozwoliła wykonać szereg prac moder-
nizacyjnych na sieci wodociągowej 
oraz w stacjach uzdatniania wody.

5.  Obecnie w prokuraturze toczą się 
postępowania wobec osób, które szka-
lowały dobre imię Spółki.

sTANOWIsKO gzgK NA TemAT jAKOŚCI WOdy

Miedźna, 1 października 2020 r.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. 
poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miedźna uchwały Nr XLVI/325/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.
Studium dotyczy obszaru w granicach administracyjnych Gminy Miedźna.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r.
Wniosek (do pobrania: http://studium.miedzna.pl/zloz-wniosek/) powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
< w formie pisemnej do Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131,
< za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: studium@miedzna.pl
<  drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektro-

nicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
<  ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miedźna.
Na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia została zamieszczona informacja na temat przetwarzania 
danych osobowych.

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

w środę, 7 października odbędą 
się otwarte konsultacje społeczne 
dotyczące sporządzenia studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania przestrzennego.

Studium to podstawowy dokument kie-
rujący polityką przestrzenną gminy. 
Zawiera ogólne wytyczne dla zabudowy, 
terenów zieleni, sieci dróg, infrastruk-
tury technicznej, ochrony zabytków 
i środowiska oraz wyznacza, gdzie 
będą tereny mieszkaniowe, produkcyj-
ne, rolnicze. Studium dla naszej gminy 
było uchwalone w 2000 r., od tego czasu 
nie było zmieniane. W kwietniu 2014 r. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Miedźna”. Nie została jednak 
ona zrealizowana.

Teraz przystąpiono do prac nad 
nowym dokumentem od podstaw, który 
będzie obejmował całą gminę. Ma być 

podstawą dynamicznego rozwoju nasze-
go obszaru, pozwoli również uporządko-
wać przestrzeń w gminie. Będzie dużym 
ułatwieniem dla mieszkańców, potencjal-
nych inwestorów czy osób, które chcą 
przeprowadzić się do naszej gminy.

7 października w sali gimnastycznej 
Liceum Ogólnokształcącego, przy ulicy 
Korfantego 38 w Gilowicach odbędą się 
otwarte konsultacje społeczne dotyczące 
sporządzenia Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego. – Dowiedzą się Państwo 
jak przebiega proces przygotowania 
takiego dokumentu, jaka była przyczy-
na rozpoczęcia nad nim prac, jakie są 
wstępne założenia projektowe oraz jak 
możecie Państwo uczestniczyć w proce-
durze tworzenia Studium. Państwa głos 
jest dla nas niezwykle cennym źródłem 
wiedzy i punktem odniesienia do dal-
szych prac. To właśnie Państwo najlepiej 
wiedzą, co można poprawić lub zmienić 
w przestrzeni gminy – podkreśla wójt 
Jan Słoninka.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. 
Nagranie z konsultacji będzie dostęp-
ne w internecie, na kanale YouTube 
Urzędu Gminy. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną liczba osób mogących 
uczestniczyć w spotkaniu oraz zasady 
bezpieczeństwa realizowane będą zgod-
nie z wytycznymi obowiązującymi w dniu 
konsultacji. W spotkaniu weźmie udział 
tłumacz języka migowego, a sala, w której 
odbędzie się debata dostępna jest dla osób 
z niepełnosprawnościami. W trakcie kon-
sultacji czynne będą trzy gminne przed-
szkola (w Gilowicach, Górze i Woli).

Szczegółowe informacje o procedurze 
składania wniosków i formalnych wymo-
gach zostaną opublikowane na stronie 
Urzędu Gminy studium.miedzna.pl. Kon-
sultacje odbywają się w ramach projektu 
„Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany 
system konsultacji społecznych w planowa-
niu przestrzennym” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 8Ug

gmINA mIedźNA przysTąpIłA dO prAC NAd spOrządzeNIem sTUdIUm UWArUNKOWAń I KIerUNKóW 
zAgOspOdArOWANIA przesTrzeNNegO

przyjdź na otwarte konsultacje ws. studium
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gÓra wOLa

28 września przy kościele św. Barbary 
w Górze odbyła się ważna dla społecz-
ności lokalnej uroczystość. Odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą Żołnie-
rzom Września 1939 r. poległym w Górze. 
Została przygotowana przez uczniów kl. 
VIIIb Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górze. Uroczystość była 
finałem projektu Młodzież w działaniu 
zatytułowanego „Od wyobrażenia do rea-
lizacji. Przywracamy pamięć o naszych 

przodkach”. Tablica przypomina o tra-
gicznych wydarzeniach, które miały miej-
sce ponad 80 lat temu tak blisko nas.

Odsłonięcie tablicy połączono z grą 
terenową przygotowaną przez młodych 
społeczników. Podczas gry „Od wyobra-
żenia do realizacji. Góra – kraina odkry-
wana na nowo” uczniowie mieli okazję 
zobaczyć niektóre miejsca w swojej miej-
scowości z nieco innej perspektywy.

8sp góra, pk

Uczniowie pamiętają o historii

Tablica stoi na cmentarzu parafialnym  (FOT. sp górA)

16 września uczniowie klasy Ib Szko-
ły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Górze obchodzili Dzień Grecki. W ten 
sposób poznali bliżej kulturę kraju, 
z którego pochodzi ich koleżanka Anto-
nia. Uczniowie obejrzeli krótki film na 
temat Grecji i poznali wiele ciekawostek. 
Zobaczyli jak wygląda grecki alfabet, 
nauczyli się kilku zwrotów w tym języ-
ku, a chętni pierwszoklasiści zatańczyli 

zorbę. Na koniec wręczyli Antonii wyko-
nane w domu upominki, a niektórzy 
powiedzieli dla niej kilka miłych słów 
w języku greckim. „Mamy nadzieję, że 
Antonia będzie dobrze się czuła w naszej 
polskiej szkole, a cała społeczność SPJK 
otoczy ją sympatią i pomoże jej zaakli-
matyzować się w nowych warunkach” 
– czytamy na stronie placówki.

8sp góra

poznawali grecję

dzieci tańczą grecką zorbę  (FOT. sp górA)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
został wyróżniony w ogólnopolskim 
konkursie edukacyjnym „Być jak Igna-
cy” organizowanym przez Fundację 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
i otrzymał nominację do Tytułu Nauko-
wej Szkoły Ignacego. Program był reali-
zowany w roku szkolnym 2019/2020. To 
wszystko dzięki działalności Szkolnego 
Koła Naukowego „Nauka na wesoło”, 
którego praca została doceniona przez 

organizatorów konkursu, nad którym 
patronat honorowy sprawował Mini-
ster Edukacji Narodowej. Przez około 
pół roku grupy uczniów z klas II, III 
i VI  – podobnie jak ponad tysiąc innych 
zespołów z całej Polski – systematycz-
nie wykonywały zadania na zaliczenie 
każdego z czterech etapów tegorocznej 
edycji programu „Być jak Ignacy”. Na 
koniec zaprojektowali i wykonali pracę 
konkursową. 8 Zsp wola

sukces w programie „Być jak ignacy”

Co roku w całej Polsce najmłodsze dzieci 
obchodzą swoje święto – Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Ten szczególny 
dzień przypada 20 września, w oddziale 
przedszkolnym Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Woli świętowano 21 wrześ-
nia. Na dzieci z grupy 0a i 0b czekało 

tego dnia moc atrakcji. Przedszkolaki 
uczestniczyły we wspólnych zabawach 
i grach zespołowych. Na zakończenie 
panie złożyły wszystkim przedszko-
lakom życzenia i wręczyły każdemu 
odznakę Super Przedszkolaka.

8Zsp wola

świętowali dzień przedszkolaka

dzieci z odznakami super przedszkolaka  (FOT. zsp WOLA)

22 września klasy VII, a 25 września 
klasy VIII Zespołu Szkół w Woli wzię-
ły udział w wykładzie przygotowanym 
przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Co roku uczniowie 
odwiedzają osobiście uniwersytet, ale 
w tym roku ze względu na epidemię 
mieli możliwość uczestnictwa w dwóch 

wykładach on line. Były to wykłady zaty-
tułowane „Równowaga ponad wszystko” 
i „Zakręcony świat”. Po każdym z nich 
można było wziąć udział w dyskusji 
z wykładowcą, za pomocą platformy 
ZOOM. Uczniowie klasy VIIb mieli naj-
więcej pytań dotyczących równowagi.

8Zs wola

Osobistości świata fizyki

grZawa

grZawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej 
z/s w Grzawie jako członek Konsorcjum 
Bibliotek Publicznych Województwa Ślą-
skiego co miesiąc wydaje czytelnikom 
kody bazy ebooków Legimi.

Legimi to najatrakcyjniejszy polski 
serwis oferujący beletrystykę, literaturę 
popularnonaukową i literaturę faktu 
w dostępie elektronicznym. Nowości 
najpopularniejszych wydawnictw na 
rynku pojawiają się w Legimi natych-
miast po ich wydaniu. W ofercie dla 

bibliotek na 2020 rok przewidziano  
30 tys. tytułów (niezależnie od wyboru 
oferty zawsze uzyskuje się dostęp do 
wszystkich tytułów).

Kody są wydawane bezpłatnie co 
miesiąc, do wyczerpania limitu. Są 
ważne od pierwszego do ostatniego 
dnia danego miesiąca. Aby otrzymać 
kod trzeba być czytelnikiem biblioteki 
i zgłosić się po niego osobiście do biblio-
teki w Grzawie.

8gBp

co miesiąc nowe kody

14 października obchodzimy Ogólno-
polskie Urodziny Książkowego Misia. 
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/s w Grzawie oraz filie 
biblioteczne w Woli zapraszają dzieci 
wraz z opiekunami do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym „Portret baj-
kowego misia”. Konkurs adresowany 

jest do dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym w dwóch katego-
riach wiekowych: do 6 lat oraz od 7 do 
10 lat. Prace plastyczne wykonywane 
są w duetach rodzic/opiekun + dziecko. 
Można je składać do 30 października. 
Szczegóły i regulamin są dostępne na 
stronie biblioteka.miedzna.pl. 8 gBp

portret bajkowego misia

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie otrzymała dotację 
celową z Biblioteki Narodowej na zakup 
nowości wydawniczych w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czy-

telnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do Bibliotek Publicznych. 
W tym roku placówka otrzymała dotację 
w wysokości 12 tys. 384 zł.

8gBp

dotacja na zakup nowości  
wydawniczych
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9 września w miedźnej odbyły 
się ostatnie warsztaty realizo-
wane przez Fundację puk puk 
w ramach programu „skrzydła 
dla mam!” finansowanego ze 
środków Fundacji BgK.

Projekt skierowany był do kobiet spra-
wujących opiekę nad małymi dzieć-
mi, miał na celu budowanie poczucia 
własnej wartości, pewności siebie oraz 
podniesienie kompetencji związanych 
z powrotem na rynek pracy.

Przez 1,5 miesiąca uczestniczki uczy-
ły się przedsiębiorczości, autoprezen-
tacji i aktualnych trendów w procesie 
rekrutacji, miały możliwość poznania 
technik kreatywnego rozwiązywania 
problemów oraz skutecznego stawiania 
granic. Podczas warsztatów nie zabrakło 
także aspektu zdrowotnego i odrobiny 
przyjemności związanej z zabiegami 
pielęgnacyjnymi dla ciała.

Więcej na temat projektu można prze-
czytać na stronie fundacjapukpuk.pl oraz 
na Facebooku fundacji. 8puk puk

skrzydła dla mam

podczas jednych z zajęć  (FOT. FUNdACjA pUK pUK)

FrydeK miedźna

Na początku każdego roku szkolnego 
dzieci klas pierwszych poznają drogę 
do szkoły wraz ze znakami drogowy-
mi i zasadami, które uczą jak nale-
ży zachowywać się w pobliżu ulic. 8 
września w ramach edukacji w tym 
kierunku do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Miedźnej zaproszono poli-
cjanta, który spotkał się z uczniami 
klas Ia i Ib. Tematem spotkania było 
przede wszystkim bezpieczeństwo. 

Policjant rozmawiał z dziećmi o bez-
piecznym poruszaniu się po ulicach, 
a w szczególności omówił zasady 
bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz 
pokazał niektóre znaki drogowe. 
Przypomniał również o korzyściach 
noszenia elementów odblaskowych 
przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak 
należy zachować się, gdy zaczepi nas 
obca osoba. 

8 Zsp miedźna

Bezpiecznie do szkoły

17 i 18 września w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Miedźnej rozpoczę-
ło działalność szkolne koło naukowe 
„Odkrywcy”. Należą do niego ucz-
niowie klas V i VI. Celem zajęć jest 
popularyzacja wiedzy na temat polskiej 
myśli naukowej wśród uczniów, rozpo-
wszechnienie wiedzy na temat sylwetki 
Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu 
naftowego i gazowego, popularyza-
cja wiedzy na temat innych polskich 
naukowców oraz ich wynalazków, 
odkryć i dokonań, popularyzacja nauk 
matematyczno-przyrodniczych i histo-
rii polskiej myśli technicznej, kształ-
towanie postaw patriotycznych oraz 
promowanie działań edukacyjnych 
opartych na aktywnym doświadczeniu 
i obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bli-
skich naukowym dziedzinom wiedzy.

W ramach programu odbędą się 
pozalekcyjne zajęcia poświęcone pol-
skim naukowcom. Uczniowie poznają 
m.in. Stanisławę Adamowiczową, Mie-
czysława Bekkera, Mariana Rejewskie-
go, Stefana Banacha i wielu innych. 

W czasie pierwszych zajęć uczniom 
została przybliżona postać Ignacego 
Łukasiewicza.

8Zsp miedźna

Odkrywcy rozpoczynają działalność!

pierwsze zajęcia koła 

(FOT. zsp mIedźNA)

giLOwice

W Liceum Ogólnokształcącym im. prof. 
Zbigniewa Religi nowy rok szkolny 
zainaugurowano tradycyjnym wykła-
dem. W tym roku wygłosiła go Joanna 
Kocioła, nauczyciel języka angielskiego 
i szkolny koordynator projektów Era-
smus+. Wprowadziła nowych uczniów 
w świat programu Erasmus+ omawiając 

jego cele i założenia, źródła finansowa-
nia oraz korzyści płynące dla uczniów 
z uczestnictwa w programie. Przedsta-
wiła szczegóły nowych projektów, jedno-
cześnie zachęcając uczniów do udziału 
w projektach Erasmus+ realizowanych 
przez szkołę.

8LO gilowice

wykład na inaugurację

25 września przypadła 101. rocznica 
urodzin Stanisława Hadyny, patrona 
szkoły we Frydku. Społeczność szkolna 
zawsze pamięta o ważnych rocznicach 
związanych ze swoim patronem, dlatego 
klasa IV wyjechała na wycieczkę do Wisły, 
aby złożyć kwiaty na grobie S. Hadyny. 

W szkole odbył się też Tydzień Patrona pn. 
„Stanisław Hadyna – literat”. Przedstawi-
ciele klas V-VIII codziennie na Facebooku 
czytali fragmenty dzieł Stanisława Hady-
ny. Przeprowadzono również konkurs na 
najpiękniejszą gazetkę klasową o życiu 
i twórczości patrona. 8pk

pamiętają o swoim patronie

Uczniowie złożyli kwiaty na grobie stanisława hadyny  (FOT. sp FrydeK)

15 września w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku święto-
wano Międzynarodowy Dzień Kropki 
(International Dot Day), który jest świę-
tem twórczej odwagi, kreatywności oraz 
nieskrępowanej zabawy. Była to dobra 
okazja, by ćwiczyć wyobraźnię geome-
tryczną. Tego dnia na całym świecie 
uczniowie, nauczyciele oraz pracowni-
cy instytucji kultury organizują wiele 
ciekawych zabaw i happeningów, które 
pomagają dzieciom odkrywać talenty, 

poznawać swoje mocne strony, pobu-
dzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić. 
Uczniowie szkoły we Frydku włączy-
li się w tę zabawę i pobudzali swoją 
wyobraźnię poprzez wykonanie prac 
plastycznych czy rozwiązywanie zadań 
matematycznych. Obejrzeli również 
krótki filmik o małej Vashti z książki 
„The Dot”, która dzięki malutkiej kropce 
i wspaniałej nauczycielce plastyki uwie-
rzyła w swoje możliwości.

8sp Frydek

święto kreatywności i zabawy

W ramach projektu unijnego „Gotowi na 
wiedzę” w każdą środę w Szkole Podsta-
wowej im. S. Hadyny we Frydku odby-
wają się 2,5-godzinne zajęcia teatralne. 
Uczestnikami projektu są uczniowie 
klasy IVa. Podczas zajęć dzieci ćwiczą 
umiejętności aktorskie, ruch sceniczny 
i dykcję. Jest to doskonała okazja do 
integracji uczniów, poznania swoich 
słabych i mocnych stron, wskazania 
właściwej drogi rozwoju i samorealiza-
cji. Końcowym efektem spotkań będzie 
przygotowanie spektaklu dla społecz-
ności szkolnej i lokalnej oraz udział 
w przeglądzie teatralnym.

8sp Frydek

szkolą się młodzi aktorzy

podczas zajęć teatralnych
 (FOT. sp FrydeK)
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pod biało-czerwoną
Zachęcamy do głosowania w projekcie „pod 
biało-czerwoną”. to pozwoli na sfinansowanie 
przez rząd zakupu masztu i flagi na terenie 
naszej gminy!

Projekt zakłada aktywność mieszkańców, którzy odda-
jąc głosy, przyczyniają się do powstania masztu. Naszą 
gminę zgłosił przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Kempny. Teraz czas na nas! Głosujemy! Warunkiem 
do realizacji przedsięwzięcia jest zebranie odpowiedniej 
liczby głosów poparcia.
co należy zrobić?
– wejdź na stronę bialoczerwona.www.gov.pl,
–  wpisz swoje imię i nazwisko, województwo śląskie, 

miejscowość Miedźna, swój adres e-mail oraz imię 
i nazwisko lidera: Andrzej Kempny,

– zaakceptuj regulamin i klauzulę RODO,
– kliknij „Wyślij”.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć 
nasz kraj i jego mieszkańców. „Nie tylko uhonoruje 
Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, 
ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy 
z bycia Polakami. Celem projektu jest także godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej 
nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 
roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym 
miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe 
w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność 
Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie” – czytamy na 
stronie projektu. `8 pk

Kgw Frydek, Kgw grzawa i Kgw miedź-
na wygrały tegoroczny gminny Konkurs 
wieńców dożynkowych pod Honorowym 
patronatem wójta gminy miedźna.

Wieńce dożynkowe przygotowane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Miedźna oceniała Komisja 
Konkursowa w składzie: Łucja Krutak (przewodni-
cząca Wojewódzkiej i Gminnej Rady KGW; wiceprezes 
WZKiOR – Przewodnicząca Komisji), Andrzej Pain-
ta (radny Rady Gminy Miedźna), Joanna Stawowy 
(dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury) oraz Joanna 
Figura (Urząd Gminy Miedźna).

Zdecydowano o przyznaniu I miejsca i nagrody 
w wysokości 500 zł ex aequo KGW Frydek, KGW Grza-

wa oraz KGW Miedźna. II miejsce i nagrodę w wysoko-
ści 350 zł otrzymały KGW Gilowice i KGW Wola, a III 
miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł – KGW Góra.

Decyzja nie była łatwa, bo każda z koron miała swój 
swoisty urok, wdzięk, piękno i wymagała wielu godzin 
pracy. Wykonanie koron było precyzyjne, estetyczne 
i zgodne z kanonami tradycji, w zakresie kompozycji, 
formy, materiału i techniki. Komisja doceniła wło-
żony trud, zaangażowanie, a także przekazywane 
z pokolenia na pokolenie zwyczaje, obyczaje i obrzędy 
ziemi pszczyńskiej. Konkurs został zorganizowany 
przez Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Miedźnej. Zdjęcia pięknych konkurso-
wych koron dożynkowych można obejrzeć na stronie 
miedzna.pl. 8 pk, Ug

Wybrali najpiękniejsze korony dożynkowe

Korona dożynkowa przygotowana przez  
KgW Frydek  (FOT. Ug)

Wszystkie koła wykonały wspaniałą pracę.  
Na zdjęciu – KgW gilowice  (FOT. Ug)

O tym pisała gminna gazeta...   
w paźdZIErNIku

Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy 
fragmenty najważniejszych, najciekawszych ar-
tykułów z archiwalnych wydań gazety gminnej. 
przeglądamy numery październikowe z lat 90.

1992 | nowe przedszkole na wii

„1 września br. oddane zostało do użytku nowe przed-
szkole na osiedlu Wola II […] Do przedszkola uczęszcza 
242 dzieci rozlokowanych w jedenastu oddziałach […] 
Przedszkole zatrudnia 14 nauczycieli i 15 osób obsługi” 
(Gazeta Gminna, nr 5/1992)

1998 | politechnika w gilowicach

„Jest już o tym głośno: w budynku gilowickiego 
liceum znalazł miejsce Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny Politechniki Krakowskiej im. Tade-
usza Kościuszki […] Podpisano stosowne umowy 
i ogłoszono nadzwyczajną rekrutację na studia 
wyższe zawodowe I stopnia zaoczne na kierun-
ku: budownictwo w specjalnościach: konstrukcje 
budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja 
budownictwa, drogi, ulice i autostrady” (Gminne 
Sprawy, nr 10/1998)

w OBieKtywie

pracownicy Urzędu gminy zaangażowali się w pomoc maciusiowi Cieślikowi 
z jankowic, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. potrzebna jest terapia 
aż za 9,5 mln zł! Urzędnicy nagrali film z życzeniami dla chłopca i przekazali 
środki finansowe. pomagać można m.in. zbierając nakrętki lub poprzez stro-
nę siepomaga.pl/macius-cieslik  (FOT. Fb)

Kolejne place zabaw w gminie są sukcesywnie odnawiane. We wrześniu pra-
cownicy gminnego Ośrodka sportu i rekreacji pomalowali drewniany zestaw 
zabawowy na placu zabaw w Woli przy ul. szkolnej. Wcześniej w urządzeniu 
wymienione zostały schodki, belki i deski podłogowe
  (FOT. Ug)

ŚLĄSKO GODKA
śpiywOmy Z ZespOłem „śLĄsK”!

Świnia nom sie oprosiyła za stodołą w owsie,
miała świnek małych dziesięć, wieprzków jedynoście.
Oj da dana da. oj dana, dobrze nom sie wiedzie.

Kwoczka jajca wysiedziała, wielać tego wiela?
Wysuło sie z gniozda kurcząt z półtora mondela.
Oj da dana da. oj dana, dobrze nom sie wiedzie.

Krasula sie ocieliła, przyniosła cielika,
byndzie co dnia od krasuli ze trzy skopce mlyka.
Oj da dana da. oj dana, dobrze nom sie wiedzie.

tekst piosenki „Świnia nom sie oprosiła”
Złotniki pow. Opole, zapisał A. Dygacz 1952

źródło: Pieśni dla dzieci i młodzieży ze zbiorów 
prof. Adolfa Dygacza, Koszęcin 2011 (Zespół Pieśni

i Tańca  „Śląsk”  im. Stanisława Hadyny)
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nOwy cenniK gZgK
Zgodnie z nowym cennikiem od 19 
września 2020 r. GZGK nie pobiera opła-
ty za wydanie warunków technicznych 
przyłączenia do sieci, a także za ich 
aktualizację, zmianę lub przeniesienie 
na inny podmiot, dokonanie odbioru 
przyłącza, wpięcie do sieci wodocią-
gowo–kanalizacyjnej, ani za wszelkie 
inne zezwolenia z tym związane, które 
wydaje Spółka. 8 gZgK

ZnÓw dZiała pZOn
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Rybniku wznowił 
swoją działalność na terenie powiatu 
pszczyńskiego. Ze względów bezpieczeń-
stwa klienci są obsługiwani w budynku 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 
Zapisy pod numerem telefonu 733 440 
133. Harmonogram otwarcia Punktu 
Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Rybniku w Starostwie Powiatowym 
w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, parter, pokój 
nr 1) na rok 2020 (czynne w godzinach: 
8.15-13.00, przerwa: 10.00-10.30): 20 paź-
dziernika, 17 listopada, 15 grudnia.

8powiat

ZałÓż LUB pOtwierdź  
prOFiL ZaUFany

Chcesz potwierdzić lub założyć Pro-
fil Zaufany? Możesz uczynić to także 
w placówkach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Ważne, by 
mieć przy sobie telefon komórkowy oraz 
dowód osobisty lub paszport. W celu 
założenia Profilu Zaufanego należy 
wypełnić formularz znajdujący się na 
stronie pz.gov.pl, zarejestrować się, 
a następnie podpisać wniosek kodem 
otrzymanym SMS-em na numer telefonu 
podany przy rejestracji. W kolejnym 
kroku pracownik Agencji na podsta-
wie dokumentu tożsamości dokonuje 
potwierdzenia Profilu Zaufanego. Profil 
Zaufany pozwala na przekazywanie 
dokumentów oraz załatwianie spraw 
urzędowych drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem ePUAP oraz portalu 
obywatel.gov.pl. 8 arimr

anKieta – prOgram  
OcHrOny pOwietrZa

W związku z przyjęciem przez Sejmik 
Województwa Śląskiego nowego „Pro-
gramu Ochrony Powietrza” zaistniała 
konieczność sporządzenia sprawozdania 
z realizacji działań naprawczych ujętych 
w uchylonym Programie ochrony powie-
trza dla terenu województwa śląskiego 
mającego na celu osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu 
oraz pułapu stężenia ekspozycji przyjętego 
uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z 18 grudnia 2017 roku. 
Z uwagi na to, że część osób prowadzi 
działania we własnym zakresie, ważne 
jest, aby zebrać możliwie jak najwięcej 
informacji. W tym celu stworzono ankietę, 
która jest dostępna pod adresem https://
forms.gle/VXRokxKcA16fBvhj6. Ankieta 
dotyczy zrealizowanych w okresie 1 stycz-
nia – 5 lipca 2020 r. działań ujętych w w/w. 
programie. Odpowiedzi można przesyłać 
do 12 października br. 8 Ug

do 9 października można składać dokumenty w na-
borze na stanowisko pracownika gospodarczego ds. 
obsługi punktu selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (psZOK) w gilowicach w wymiarze 1/2 
etatu.

wymagania nieZBędne
– wykształcenie: min. zawodowe,
– uprawnienia na wózki widłowe,
– obywatelstwo polskie,
–  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełnych praw publicznych,
–  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 

stanowisku.

głÓwne Zadania
–  prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania 

odpadów,
– obsługa klientów PSZOK,

–  współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie 
pojemników,

–  obsługa wózka widłowego, rębaka oraz wagi zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami,

–  rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie 
odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem 
odpadów PSZOK,

–  prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomiesz-
czenia biurowego, dbaniu o estetykę terenu PSZOK.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakoń-
czeniu procedury naboru. Dodatkowych informacji o naborze 
udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
(tel. 32 211 61 96 wew. 29).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na powyższym sta-
nowisku proszone są o złożenie swojej oferty aplikacyjnej 
wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do kancelarii Urzędu Gminy 
Miedźna do dnia 9 października 2020 r. 8 Ug

Uwaga! jest praca!

centrum przedsiębiorczości cp 
sp. z o.o., prowadząca działal-
ność medyczną w szpitalu po-
wiatowym w pszczynie realizuje 
projekt „pszczyński dzienny dom 
Opieki medycznej”.

Od października rozpoczyna się kolejny 
etap projektu Pszczyński Dzienny Dom 
Opieki Medycznej. Przyjmowani będą 
mieszkańcy z terenu powiatu pszczyń-
skiego, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
gminy Czechowice-Dziedzice, miasta 

Tychy i miasta Bielsko-Białej, w szcze-
gólności osoby powyżej 65. roku życia, 
które są bezpośrednio po hospitalizacji 
lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy-
stały ze świadczeń z zakresu leczenia 
szpitalnego, a ich stan zdrowia wskazuje 
na niesamodzielność.

Od września br. otwarta została 
rekrutacja do projektu. Dom mieści 
się w budynku Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie, przy ul. Antesa 1.

Czas trwania pobytu w DDOM będzie 
ustalany indywidualnie i będzie wynosił 

od 30 do 120 dni. W DDOM pacjenci 
będą mieli zapewnioną opiekę medyczną 
i terapię.

Udział w projekcie jest bezpłatny 
– zarówno dla pacjentów, jak i ich 
rodzin/opiekunów. Projekt jest współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegó-
ły można znaleźć stronie internetowej  
szpital.pszczyna.pl.

8cp

rusza pszczyński dzienny dom Opieki medycznej

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu 
w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium polski prze-
prowadzany jest powszechny spis rolny 2020. Udział 
w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
–  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośredni-

ctwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie interne-
towej spisrolny.gov.pl,

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

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

dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
–  korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze 

stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu doko-
nania samospisu internetowego.
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis 

internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, 
na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania sta-
tystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów 
bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinforma-
tyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa 
stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe 
standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzysty-
wanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów 
jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie 
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 
roku. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowa-
ne jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
–  zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 

i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej 
dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi,

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

–  analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostat-
nich 10 lat,

–  wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informa-
cji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD,

–  aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przy-
gotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych 
z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

–  osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
–  osób prawnych,
–  jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-
nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. 
zm.). Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie 
spisrolny.gov.pl. 

Uwaga! w związku z utrzymującym się wysokim pozio-
mem zachorowań na coVid-19, dyrektor centralnego Biura 
Spisowego 30 września podjął decyzję o prowadzeniu przez 
rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicz-
nych. 8gov.pl

Trwa spis rolny
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pandemia trwa. Liczba nowych 
zakażeń w polsce rośnie, dlatego 
musimy stosować się do zasad 
bezpieczeństwa. chrońmy siebie 
oraz swoich bliskich!

Od jakiegoś czasu gmina Miedźna, jak 
i cały powiat pszczyński znajduje się 
w strefie zielonej. To oznacza brak dodat-
kowych obostrzeń. Jednak ze względu na 
rosnącą liczbę nowych zakażeń w skali 
całego kraju Ministerstwo Zdrowia wpro-
wadza nowe regulacje. Zapowiedziano 
nowe limity liczby osób biorących udział 
w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach 
rodzinnych – w strefie zielonej do 100 
osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast 
w strefie czerwonej pozostanie ogranicze-
nie zgromadzeń do 50 osób.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, 
w strefie czerwonej pojawi się nowe 

obostrzenie – ograniczenie działalno-
ści restauracji, pubów i barów do godz. 
22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania 
ust i nosa na wolnym powietrzu zosta-
nie rozszerzony i będzie obowiązywał 
również w strefie żółtej, a nie jak do tej 
pory tylko w strefie czerwonej.

Sytuacja jest dynamiczna, także 
z powodu zbliżającego się sezonu gry-
powego. Dlatego śledźmy komunikaty 
Ministerstwa Zdrowia, a także stosujmy 
się do wprowadzanych regulacji.

Nie zapominajmy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa! Obowiązują 
nas dystans społeczny oraz zasłania-
nie ust i nosa w miejscach publicznych. 
Pamiętajmy o higienie. Nasza odpowie-
dzialna postawa pozwoli uchronić nas 
oraz naszych bliskich przed zakaże-
niem!

8pk

Coraz więcej zakażeń.  
bądźmy odpowiedzialni!

KOrOnawirUs: ważne adresy, teLeFOny
Aktualne komunikaty: www.gov.pl/koronawirus, www.gov.pl/web/zdrowie

Infolinia Narodowego Funduszu zdrowia: tel. 800 190 590
Infolinia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tychach 

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

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

w ostatnim czasie młodzi spor-
towcy z gminy miedźna zdobyli 
kolejne medale!

Do bardzo dobrych można zaliczyć 
występ podopiecznych klubu z Woli pod-
czas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia 
LZS, które odbyły się w dniach 27-29 
sierpnia w Ciechanowie. Zapaśnicy „Pia-
sta” zdobyli 4 medale, w tym aż 3 złote! 
Na najwyższym stopniu podium stanę-
ły: Amelia Tomala (w młodziczkach, 
w kategorii do 46 kg), Daria Jaczyń-
ska (w kadetkach, w kategorii do 53 
kg) oraz Wanesa Kania (w kadetkach, 
w kategorii do 57 kg). Ponadto, Eryk 
Tomala w młodzikach, w kategorii do 

57 kg zdobył brązowy medal, a Błażej 
Tomala w kadetach, w kategorii do 80 
kg zajął V miejsce.

Kolejne zawody i kolejne sukcesy! Tym 
razem w Chełmie. To tam w dniach 16-18 
września odbyła się XXVI Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży kadetek w zapa-
sach kobiet. Są to Mistrzostwa Polski 
juniorek młodszych. Klub z Woli repre-
zentowały dwie zawodniczki. Wanesa 
Kania w kategorii 53 kg wygrała wszyst-
kie walki zdobywając tytuł Mistrzyni 
Polski. Daria Jaczyńska w kategorii 49 
kg zdobyła V miejsce.

Gratulujemy młodym sportowcom 
wspaniałych wyników!

8gKs „piast”, pk

KOLejNe zAWOdy pOTWIerdzAją WspANIAłe UmIejęTNOŚCI 
zApAŚNIKóW gKs „pIAsT” WOLA

Nasi zapaśnicy nie mają 
sobie równych

Wanesa Kania w Chełmie zdobyła tytuł mistrzyni polski  (FOT. gKs „pIAsT”)

sokół wola (klasa okręgowa)
<  2.09: Sokół – KS Bestwinka 0:3
<  5.09: Sokół – Ogrodnik Tychy 0:2
<  13.09: Przełom Kaniów – Sokół 1:2 (bramki dla Sokoła: M. Lendzion, J. Faruga)
<  16.09: Sokół – Pionier Pisarzowice 1:6 (bramka dla Sokoła: M. Pochopień)
<  19.09: MKS Lędziny – Sokół 4:0
<  26.09: Sokół – Piast Bieruń 1:2 (bramka dla Sokoła: M. Pochopień)
<  3.10: Pionier Pisarzowice – Sokół 1:2 (bramki dla Sokoła: M. Pochopień – dwie)

Po 12 kolejkach Sokół ma 7 punktów i zajmuje 8. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: Sokół – GTS Bojszowy (10.10), LKS Bestwina – Sokół (17.10), Sokół 
– Pasjonat Dankowice (24.10)

LKs Frydek (a klasa)
<  6.09: Iskra II Pszczyna – LKS 1:2 (bramki dla LKS-u: T. Kapica, I. Zdziech)
<  13.09: LKS – LKS Gardawice 4:2 (bramki dla LKS-u: T. Kapica – trzy, A. 

Moroń)
<  19.09: Krupiński Suszec – LKS 1:0
<  27.09: LKS – Leśnik Kobiór 2:2 (bramki dla LKS-u: T. Kapica, P. Żemła)
<  3.10: Znicz Jankowice – LKS Frydek 2:1 (bramka dla LKS-u: I. Zdziech)

Po dziewięciu kolejkach LKS ma 16 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: LKS – LKS Brzeźce (11.10), Juwe Jaroszowice – LKS (18.10)

aKs nadwiślan góra (B klasa)
<  5.09: AKS – LKS II Gardawice 1:0 (bramka dla AKS-u: A. Bebek)
<  13.09: GTS II Bojszowy – AKS 2:3 (bramki dla AKS-u: M. Siemianowski,  

M. Michalski, W. Morkisz)
<  26.09: Czarni Piasek – AKS 2:1 (bramka dla AKS-u: D. Kajor)
<  4.10: AKS – LKS Wisła Mała 0:3

Po dziewięciu kolejkach (i ośmiu rozegranych meczach) AKS ma 10 punktów 
i zajmuje 9. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: LKS Mizerów – AKS (11.10), AKS – UKS BAP Gol Bieruń (17.10), 
LKS II Goczałkowice-Zdrój – AKS (25.10)

taK graLi nasi piłKarZe  
we wrZeśniU

sołtysi z naszej gminy oraz 
lokalne Koła gospodyń wiejskich 
zostały nominowane w akcji 
mistrzowie agro.

Jest to największy plebiscyt wiejski i rol-
niczy w Polsce, prowadzony w naszym 
województwie przez „Dziennik Zachod-
ni” oraz ogólnopolski serwis i magazyn 
„Strefa Agro”. Szanse na nagrody mają 
KGW Frydek, KGW Grzawa (walczą 
o tytuł Koła Gospodyń Wiejskich Roku) 
oraz sołtysi: Anna Nycz (Wola), Bar-
bara Maroszek (Grzawa), Bronisław 
Śmieja (Miedźna), Jan Nowak (Gilo-
wice) oraz Janusz Pławecki (Frydek). 

Ktoś z nich może zostać Sołtysem Roku! 
Kandydatów do nagród nominowali 
partnerzy i patroni akcji – organizacje 
rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz 
mieszkańcy naszego regionu. Główne 
nagrody w plebiscycie zostaną wrę-
czone podczas uroczystej gali w trak-
cie Centralnych Targów Rolniczych 
w Warszawie.

Kto otrzyma tytuły Sołtysa Roku 
i Koła Gospodyń Wiejskich Roku? Gło-
sowanie w pierwszym etapie trwa do 
3 listopada. Szczegóły są dostępne na 
stronie dziennikzachodni.pl/agro. Gło-
sujemy na naszych reprezentantów!

8pk

młodzieżowa Orkiestra dęta 
„silenzio” z woli ogłasza nabór.

„Nie wymagamy żadnego doświadcze-
nia muzycznego czy obeznania w tema-
cie. Liczą się chęci i zapał do ćwiczeń. 
Zapewniamy możliwość bezpłatnej 
nauki i odpowiedni sprzęt. Posiadanie 
własnego instrumentu nie jest warun-

kiem koniecznym!” – pisze orkiestra. 
Wszyscy zainteresowani mogą przyjść 
w każdy poniedziałek i środę w godzi-
nach od 17.00 do 19.30 wraz z rodzi-
cem lub opiekunem na salę orkiestrową 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli w celu zapo-
znania się ze szczegółami dotyczącymi 
współpracy.� 8 pk

Wstąp w szeregi orkiesty!

sołtysi i KgW  
z nominacjami
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w OBieKtywie

3 października grupa grzybiarzy z naszej gminy 
pojechała na grzyby do Lasów Włoszczowskich. 
W ramach wyprawy był też czas na wspólne gril-
lowanie. radosny wyjazd został zorganizowany 
przez gminny Ośrodek Kultury  (FOT. gOK)

20 września mieszkańcy grzawy wzięli udział w mszy 
św. dziękczynnej za tegoroczne plony. W tym roku 
zamiast tradycyjnych dożynek we wszystkich para-
fiach w gminie odbyły się uroczyste msze, po których 
mieszkańcy otrzymali słodką niespodziankę  (FOT. Ug)

We wrześniu ruszyły zajęcia i warsztaty cykliczne, 
organizowane przez gminny Ośrodek Kultury. 
pełna oferta wraz z godzinami i cenami jest 
dostępna poniżej. Na zdjęciu – grupa na zajęciach 
kick boxingu  (FOT. gOK)

Zapraszamy do udziału w biegu „miedźna 
dla niepodległej” pod patronatem wójta 
gminy miedźna. w ten sposób 11 listopada 
uczcimy rocznicę odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości.

Celem imprezy jest propagowanie patriotyzmu Święta 
Niepodległości, promocja zdrowia i aktywnego trybu 
życia, integracja środowiska biegaczy i miłośników 
aktywności sportowej w gminie Miedźna oraz pro-
pagowanie miejsc historycznych.

W ramach wydarzenia rozegrany zostanie jeden 
bieg na 11 km i 5 km spacer nordycki (nordic walking). 
Limit zawodników jest ograniczony (do 150 osób). 
Start i metę zaplanowano przy Centrum Kultury 
w Woli. Biegacze ruszą o godz. 11.11, chwilę później 
wystartują zawodnicy nordic walking. Trasa biegnie 

m.in. bulwarem nad Wisłą w Woli, gdzie przebiegała 
granica między zaborami 102 lata temu.

Zapisy przyjmowane są elektronicznie, poprzez 
stronę internetową chronotex.pl.

Ze względu na sytuacje niezależne od organizato-
ra, np. rygory sanitarno-epidemiologiczne, organiza-
tor zastrzega możliwość zmiany godziny startu, start 
z podziałem na mniejsze grupy lub starty indywidu-
alne w interwałach co kilkanaście sekund.

Organizatorami biegu „Miedźna dla Niepodle-
głej” są Klub sportowy PoWoli do Celu, Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. 
Zapraszamy do wspólnego świętowania – biegu lub 
marszu, a także do kibicowania zawodnikom w tym 
szczególnym dniu! 

8 pk

biegniemy  
dla Niepodległej!



12 gminne sprawy – październik 2020 W ObIeKTyWIe

Nagrody dla osób zasłużonych dla gminy
29 września podczas uroczystej sesji rady gminy wręczono miedźniańskie Ule, przyznano też 

tytuł „Honorowy Obywatel gminy miedźna”. szczegóły – na str. 2  (FOT. pK, Ug)


