
nagrODy i pODZiĘKOwania DLa naUCZyCieLi
To był inny niż zwykle dzień edukacji Narodowej. wójt i dyrektorzy 
placówek nagrodzili za wkład w rozwój miedźniańskiej oświaty

wIęCej NA sTr. 2

inwesTyCJe nie ZwaLniaJĄ
miasteczko rowerowe w woli gotowe, w miedźnej powstają nowe 
oddziały przedszkolne, wkrótce rusza rozbudowa szkoły we Frydku

wIęCej NA sTr. 5

gmina miedźna przystąpiła do sporządzenia studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
przestrzennego. To ważny dokument określający politykę przestrzenną i lokalne zasady 

zagospodarowania. 7 października odbyło się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie (na zdjęciu). 
Do 30 listopada wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do postępowania.

wIę Cej NA sTr. 4

mamy wpływ na ład przestrzenny 
w gminie
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 11 listopada: w tym roku 
 świętujemy w sieci

 zmarł emerytowany proboszcz 
parafii w Grzawie

Nowe możliwości 
dla zdolnych piłkarzy

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 9 wiĘCeJ na sTr. 11
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Urząd gminy miedźna pozostaje otwarty 
dla mieszkańców. Z uwagi na ograniczenia 
ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy 
o przychodzenie do urzędu wyłącznie w spra-
wach pilnych, które wymagają osobistego 
stawiennictwa, po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym i umówieniu wizyty telefonicz-
nie z pracownikiem merytorycznym. pozwoli 
to na sprawniejszą obsługę.

Prosimy, aby kontakty z pracownikami urzędu przede 
wszystkim odbywały się poprzez korespondencję trady-
cyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Za pośredni-
ctwem portali obywatel.gov.pl i epuap.gov.pl można wiele 

spraw załatwić drogą elektroniczną posiadając Profil 
zaufany, a także e-dowód. Ta metoda pozwala prowadzić 
większość spraw, a także składać pisma i większość 
wniosków wraz z załącznikami.

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy Miedźna prosi-
my pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych 
środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:
<  przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszą-

cych,
<  zachowaniu 1,5-metrowej odległości od drugiej 

osoby,
<  zasłanianiu ust i nosa,
<  zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz 

po wejściu do urzędu,

<  powstrzymaniu się od wizyty jeżeli występują obja-
wy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.
Przy wejściu głównym budynku znajduje się tele-

fon dla osób niepełnosprawnych, z którego można 
w aktualnej sytuacji skorzystać do kontaktu z sekre-
tariatem.

W przedsionkach urzędu znajdują się aparaty tele-
foniczne wraz z wykazem numerów do pracowników 
świadczących obsługę interesantów.

Na stoliku przy wejściu głównym znajduje się rów-
nież skrzynka podawcza, do której można wrzucać listy 
i korespondencję do pracowników urzędu.

Prosimy o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. 
 8 Ug

informacja dotycząca funkcjonowania Urzędu gminy miedźna

wójt gminy oraz dyrektorzy 
placówek oświatowych wręczyli 
nagrody za wkład w rozwój 
miedźniańskiej oświaty.

Dzień Edukacji Narodowej, święto 
oświaty i nauczycieli, został usta-
nowiony w 1972 r. Upamiętnia rocz-
nicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, którą powołano 14 paź-

dziernika 1773 r. KEN uznawana jest 
za pierwsze ministerstwo oświaty 
w Polsce i pierwszą taką inicjatywę 
w Europie.

Święto jest okazją do wyróżnienia 
pracowników pedagogicznych oraz nie-
pedagogicznych gminnych szkół i przed-
szkoli. Okazją do złożenia podziękowań 
za ich pracę na rzecz dzieci i młodzieży, 
a także możliwość wyrażenia wdzięcz-

ności za codzienny wysiłek wkładany 
w podnoszenie jakości kształcenia, 
rozpoznawanie potrzeb każdego ucz-
nia i wychowanka oraz dbanie o jego 
rozwój.

Nagrodę Wójta Gminy dla dyrektora 
szkoły Jan Słoninka wręczył Barba-
rze Foltyn, dyrektorce Liceum Ogól-
nokształcącego im. prof. Zbigniewa 
Religi w Gilowicach. Ponadto, Nagrodą 

Wójta wyróżniono też sześcioro nauczy-
cieli. Byli to: Agnieszka Janosz (SP 
Frydek), Łarisa Doniecka (SP 1 Wola), 
Anna Gancarz (SP 1 Wola), Katarzyna 
Marcińczyk-Jarek (SP Góra), Maria Sie-
prawska (ZSP Wola), Karina Kurzyca 
(LO Gilowice).

Łącznie 53 osoby odebrały nagrody 
przyznawane przez dyrektorów placó-
wek oświatowych w gminie. 8 pk, Ug

14 pAźdzIerNIKA ObChOdzILIŚmy dzIeń edUKACjI NArOdOwej

Nagrody i podziękowania dla nauczycieli

wójt jan Słoninka wręcza nagrodę barbarze Foltyn, dyrektorce gilowickiego liceum  (FOT. UG) FOT. zSp wOLA

FOT. Sp GÓrA FOT. zSp mIedźNA FOT. Sp FrydeK

FOT. Gpp Nr 3 wOLA FOT. LO GILOwICe FOT. Gpp GÓrA
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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: 16.11, 1.12
popiół*: 16.11, 1.12
segregacja: 1.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 17.11, 2.12
popiół*: 17.11, 2.12
segregacja: 2.12

Miedźna (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, 
Polna, Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote Łany, 
Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 18.11, 3.12
popiół*: 18.11, 3.12
segregacja: 3.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 5.11, 19.11
popiół*: 5.11, 19.11
segregacja: 5.11, 4.12

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa Wieś, 
Oliwna, Polna, Potokowa, Sportowa, 
Stolarska), Gilowice (ulice: Łączna, 
Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 9.11, 23.11
popiół*: 9.11, 23.11
segregacja: 6.11

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 10.11, 24.11
popiół*: 10.11, 24.11
segregacja: 9.11

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: 12.11, 25.11
popiół*: 12.11, 25.11
segregacja: 10.11

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 13.11, 26.11
popiół*: 13.11, 26.11
segregacja: 12.11

* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
bioodpady: 12.11, 26.11
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: 5.11, 9.11, 12.11, 
16.11, 19.11, 23.11, 26.11, 30.11, 3.12
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
12.11, 25.11
bio (odpady kuchenne): 5.11, 12.11, 19.11, 
26.11, 3.12
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przed nami niezwykle ważny 
dzień. 11 listopada obchodzimy 
święto niepodległości. w tym 
roku świętujemy w inny sposób...

Zapraszamy do udziału w obchodach 
Święta Niepodległości 11 listopada. Ze 
względu na pandemię wiele planów 
uległo zmianie. Odwołany został bieg 
„Miedźna dla Niepodległej”. Jednak nie 
zapominajmy o tym ważnym dla nasze-
go kraju święcie. Wiele będzie się dzia-
ło, ale w sieci. Szczegółowe informacje 
będą dostępne na stronach miedzna.pl,  
gok.miedzna.pl oraz na Facebooku.

Wójt Jan Słoninka wspólnie z Andrze-
jem Kempnym, przewodniczącym Rady 
Gminy złożą kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Śląskich w Woli. Miesz-
kańców zachęcamy do wywieszenia 
biało-czerwonych flag! Pokażmy w ten 
sposób nasz patriotyzm i przywiązanie 
do Ojczyzny!

Jednocześnie przypominamy, że tylko 
do 11 listopada można głosować w projek-
cie „Pod biało-czerwoną”. W ten sposób 
przyczynimy się do postawienia w naszej 
gminie masztu z flagą narodową, sfinan-
sowanego przez rząd. Głosować można na 
stronie  bialoczerwona.www.gov.pl.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który 
ma zjednoczyć nasz kraj i jego miesz-
kańców. „Nie tylko uhonoruje Poległych 
za wolność i niepodległość naszej Ojczy-
zny, 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 Warszaw-
skiej 1920 roku. Umieszczenie flagi 
na maszcie w wyjątkowym miejscu to 
dowód na to jak ważne są symbole naro-
dowe w życiu Polaków. Te, za które życie 
w walce o wolność Ojczyzny poświęcali 
nasi przodkowie” – czytamy na stronie 
projektu. 8 pk

11 listopada: w tym  
roku świętujemy w sieci

w kolejnej edycji rządowego pro-
gramu gmina kupiła 29 laptopów 
dla szkół.

„Zdalna szkoła+” to następny po „Zdal-
nej szkole” program, w ramach które-
go dofinansowany jest zakup sprzętu, 
potrzebnego do zdalnych lekcji. Kiero-
wany jest głównie do rodzin wielodziet-
nych. Gmina Miedźna otrzymała 94 tys. 
979 zł na zakup takiego sprzętu.

Dzięki projektowi „Zdalna Szkoła+” 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej ze środków UE z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
kupiono 29 laptopów wraz ze słuchaw-
kami przewodowymi z mikrofonem. 
Sprzęt został przekazany do sześciu 
szkół na terenie gminy.

Działanie jest finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 8 Ug

Kolejne laptopy dla uczniów

Dzięki staraniom władz gminy 
miedźna i powiatu pszczyńskiego 
Zarząd województwa śląskie-
go zabezpieczył środki na tę 
inwestycję.

Na podstawie umowy z Zarządem Woje-
wództwa Śląskiego to powiat pszczyński 
zajmuje się utrzymaniem dróg woje-
wódzkich na terenie powiatu pszczyń-
skiego. Władze województwa przekazują 
środki na konkretne zadania.

W tym roku zabezpieczono m.in. 
420 tys. zł na remont skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 933 z ul. Wiej-
ską w Miedźnej i Grzawie. Zadanie 
będzie polegać na remoncie zniszczo-
nej nawierzchni na odcinku ok. 180 
mb, naprawieniu pętli indukcyjnych, 
odtworzeniu oznakowania poziomego 
i wykonaniu pozostałych robót towarzy-
szących. Prace ruszą niebawem.

Jest też szansa, że dzięki korzystnej 
cenie uzyskanej w przetargu uda się 
zwiększyć zakres prac o remont ok. 200-
metrowego odcinka od skrzyżowania 
w kierunku Pszczyny.

8powiat, pk

SKrzyŻOwANIe dw 933 z UL. wIejSKą w mIedźNej I GrzAwIe  
(przy UrzędzIe GmINy) zOSTANIe wyremONTOwANe

Skrzyżowanie do remontu

zniszczona nawierzchnia na skrzyżowaniu w miedźnej zostanie  
wyremontowana  (FOT. pK)
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nOwe rOZKŁaDy JaZDy:  
TrwaJĄ KOnsULTaCJe

Do 10 listopada trwają konsultacje 
społeczne nowego układu tras i rozkła-
dów jazdy autobusów MZK Oświęcim, 
także przejeżdżających przez gminę 
Miedźna.

Uwagi i wnioski należy składać na 
wypełnionym formularzu (dostępnym 
na stronie bip.miedzna.pl, w zakładce 
Gmina Miedźna – Konsultacje społecz-
ne), który należy przekazać pocztą 
elektroniczną na adres: urzad@
miedzna.pl bądź dostarczyć drogą 
listowną na adres: Urząd Gminy 
Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 
Miedźna.

Wszystkie uwagi i wnioski do projektu 
zostaną szczegółowo przeanalizowane, 
a zasadne będą uwzględnione w nowym 
rozkładzie jazdy. 8 Ug

bLiŻeJ parKingU  
we FryDKU

Podczas sesji Rady Gminy 27 paździer-
nika radni przyjęli uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie przez 
Gminę Miedźna w drodze zakupu 
nieruchomości gruntowej położonej 
we Frydku. Chodzi o nieruchomość 
przy ul. Miodowej we Frydku, która 
ma zostać przeznaczona pod budowę 
parkingu w pobliżu szkoły podstawo-
wej. 8 pk

DrOga Z naZwĄ
Droga będąca połączeniem ulic Dębo-
wej i Leśnej we Frydku będzie ulicą 
Jarzębinową. Stosowną uchwałę w tej 
sprawie Rada Gminy podjęła podczas 
październikowej sesji. 8 pk

DLa LepsZeJ  
wspóŁpraCy i OChrOny  

ZabyTKów
Rada Gminy w październiku przyję-
ła też dwa programy. Są to: Program 
współpracy na rok 2021 Gminy Miedźna 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego, a także 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
na terenie Gminy Miedźna na lata 2018-
2022. 8 pk

pOmOC
 DLa prZeDsiĘbiOrCów

Przypominamy, że już w maju br. mając 
na względzie wyjątkową sytuację spowo-
dowaną epidemią koronawirusa, która 
ze względu na wprowadzone obostrze-
nia sanitarne sprawiła, iż wielu przedsię-
biorców znalazło się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, Rada Gminy wprowadziła 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
wskazanych przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19.

Pomoc udzielana jest też w zakresie 
odstąpienia od dochodzenia należności 
o charakterze cywilnoprawnym przypa-
dających gminie Miedźna lub jej jednost-
kom organizacyjnym. Szczegóły można 
znaleźć na stronie internetowej Urzędu 
Gminy – miedzna.pl. 8 Ug

7 października w hali sportowej 
gilowickiego liceum odbyło się 
spotkanie konsultacyjne w związ-
ku z przystąpieniem do sporzą-
dzenia studium.

– Jesteśmy zobligowani do sporządzenia 
studium. Każda gmina powinna taki 
dokument posiadać. Uwagi mieszkań-
ców są bardzo cenne, bo jeśli teraz 
zostaną zgłoszone, to będzie można je 
uwzględniać w przyszłości – powiedział 
wójt Jan Słoninka.

Podczas spotkania Mirella Ruczka 
z pracowni urbanistycznej, która zajmuje 
się przygotowaniem studium wyjaśniła, co 
to za dokument. – Studium jest podstawo-
wym aktem planistycznym w gminie. Jego 
celem jest określenie polityki przestrzennej, 
czyli ogólnych zasad. Nie dotyczy kwestii 
szczegółowych. W studium nie określa się 
konkretnych przeznaczeń działek, tylko 
całe kierunki dla większych obszarów. 
Kwestie szczegółowe powinny być ustalane 
w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, które są wprowadzane 
w odrębnej procedurze – tłumaczyła. Stu-
dium określa m.in. gdzie znajdują się tereny 
mieszkaniowe, przemysłowe czy rolni-
cze. Na pytania mieszkańców odpowiadał 
także architekt-urbanista. Wyjaśniał, że 
rolą studium jest zaprowadzenie porządku, 
ładu przestrzennego. Jak określił, chodzi o 
to, żeby utrzymać zabudowę w pewnych 
skupiskach, bo wtedy łatwiej dany teren 
jest skanalizować, doprowadzić media czy 
wywozić śmieci.

Dlatego tak ważne są konsultacje spo-
łeczne i szeroki udział społeczny w całym 

procesie. Stąd organizacja spotkania kon-
sultacyjnego w ramach projektu „Prze-
strzeń do rozmowy – rozbudowany system 
konsultacji społecznych w planowaniu 
przestrzennym”. Mieszkańcy mieli sporo 
pytań do specjalistów.

Nagranie ze spotkania jest dostępne na 
kanale Urzędu Gminy na YouTube.

Dzięki projektowi „Przestrzeń do roz-
mowy – rozbudowany system konsultacji 
społecznych w planowaniu przestrzen-
nym” w gminie Miedźna prowadzone są 
dyskusje na temat studium jeszcze przed 
jego sporządzeniem. To niezwykle ważne 
żeby przyjąć dobre studium, ponieważ 
zmiana już przyjętego dokumentu to pro-
ces rodzący koszty i czasochłonny. Z regu-
ły dokument aktualizuje się co 20-25 lat.

Pokażmy, jakie są potrzeby w zakre-
sie polityki przestrzennej. Wszyscy zain-
teresowani mogą do 30 listopada składać 
wnioski do studium. Szczegółowe infor-
macje na ten temat są dostępne na stro-
nie internetowej studium.miedzna.pl.

8paweł Komraus

CZym JesT sTUDiUm UwarUnKOwaŃ i KierUn-
Ków ZagOspODarOwania prZesTrZennegO?
To dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, 
określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne 
zasady zagospodarowania.

FUnKCJe sTUDiUm
<  studium jest podstawowym dokumentem kreującym 

politykę przestrzenną gminy, obok miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowa-
nia przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane 
jest do aktów planowania ogólnego,

<  nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera 
przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być 
podstawą do wydania decyzji administracyjnych,

<  ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, 
obowiązującego w systemie organów gminy; wiąże 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i służy koordynacji ustaleń tych planów,

<  wśród funkcji studium wymieniane jest również ukazanie 
gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju 
(swego rodzaju funkcja promocyjna).

CZym róŻni siĘ sTUDiUm OD mieJsCOwyCh 
pLanów ZagOspODarOwania prZesTrZen-
negO?
Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli 
obowiązuje tylko władze miasta/gminy. Plan miejscowy 
jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. 
Ponadto plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Stu-
dium sporządzane jest dla całego obszaru gminy, a plany 
miejscowe dla wybranych jego obszarów. Zapisy Studium 
mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie 
jego zapisów.
Procedura opracowania Studium prowadzona jest na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

JaK sKŁaDaĆ wniOseK DO sTUDiUm?
Wniosek jest do pobrania ze strony internetowej studium.
miedzna.pl/zloz-wniosek/ lub bezpośrednio można go 

zabrać w wersji papierowej z Urzędu Gminy Miedźna. 
Dokument został też dołączony do bieżącego wydania 
„Gminnych Spraw”.
Każdy wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
<  w formie papierowej 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 elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym,

<  ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedź-
na, ul. Wiejska 131.

Potwierdzenie złożenia wniosku będzie wysyłane po wery-
fikacji poprawności merytorycznej w godzinach pracy 
urzędu.

eTapy prOCeDUry spOrZĄDZania sTUDiUm
Procedura jest czasochłonna i ściśle określona. Jej etapy 
to:
<  Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Stu-

dium
<  Informacja Wójta Gminy Miedźna o rozpoczęciu prac 

nad studium
<  Zbieranie wniosków do projektu Studium
<  Dyskusja publiczna
<  Opiniowanie wewnętrzne przez jednostki Urzędu
<  Sporządzenie projektu Studium
<  Opiniowanie i uzgadnianie projektu Studium
<  Wyłożenie Studium do publicznego wglądu
<  Składanie uwag do projektu Studium
<  Rozpatrzenie uwag przez Wójta
<  Druga dyskusja publiczna
<  Uchwalenie Studium przez Radę Gminy Miedźna
<  Publikacja uchwalonego Studium w Dzienniku Urzę-

dowym
Wyłożenie wstępnej wersji projektu studium do wglądu 
planowane jest pod koniec pierwszego kwartału 2021 r.

GmINA mIedźNA przySTąpIłA dO SpOrządzeNIA STUdIUm UwArUNKOwAń I KIerUNKÓw 
zAGOSpOdArOwANIA przeSTrzeNNeGO. dO 30 LISTOpAdA wSzySCy zAINTereSOwANI mIeSzKAńCy  
mOGą zGłASzAć wNIOSKI dO pOSTępOwANIA

mamy wpływ na ład przestrzenny w gminie!

w spotkaniu konsultacyjnym udział 
wzięło ponad 50 osób  (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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Do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany jest po-
wszechny spis rolny 2020.

Rolnicy mogą udzielić informacji poprzez samospis interne-
towy, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na stronie 
spisrolny.gov.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99.

Z rolnikami, którzy nie spisali się przez internet lub tele-
fon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie 
lub w trakcie bezpośredniej wizyty, z zachowaniem zaleceń 
sanitarnych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a zebrane w nim dane są 
bardzo ważne. Wyniki spisu pozwolą dokładnie scharaktery-
zować polskie rolnictwo i będą służyć władzom lokalnym oraz 
centralnym do podejmowania decyzji strategicznych.

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

Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w loterii Powszech-
nego Spisu Rolnego 2020 – loteria.spisrolny.gov.pl oraz w kon-
kursach spisowych – katowice.stat.gov.pl. Czekają atrakcyjne 
nagrody.

8Us

spiszmy się, jak na rolników przystało!

gminny Zakład gospodarki Komunalnej wykonał 
kolejne prace, których celem jest poprawa systemu 
przepływu wody. wszystko po to, żeby jakość wody 
nie ulegała pogorszeniu.

GZGK zrealizował inwestycję mającą na celu połączenie sieci 
wodociągowej znajdującej się w Górze (ul. Złote Łany) z siecią 

wodociągową znajdującą się w Gilowicach (ul. Piaskowa). 
Powstała sieć pierścieniowa, której zadaniem jest uzyskanie 
odpowiedniej jakości systemu przepływu wody, tak aby jakość 
wody nie ulegała pogorszeniu.

W ostatnim czasie wymienione zostały też przyłącza z rur 
stalowych na rury PE 100 do budynków położonych przy ul. 
Słonecznej 30, 32, 34, 36, 38 i 40 w Woli. 8 gZgK

Kolejne prace gZgK

można korzystać z miasteczka 
rowerowego w woli. w miedź-
nej utworzone będą dwa nowe 
oddziały przedszkolne. wkrótce 
rozstrzygnięty będzie przetarg na 
rozbudowę szkoły we Frydku.

W ramach Marszałkowskiego Konkur-
su „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku 
w naszej gminie udało się zrealizować 
dwie ważne inwestycje. Za basenem 
powstało miasteczko rowerowe, dzięki 
któremu dzieci i młodzież mogą nauczyć 
się, jak bezpiecznie poruszać się po dro-
gach. W Grzawie pojawiła się natomiast 
wiata na spotkania.

Trwa przebudowa na przedszko-
le pomieszczeń szkoły podstawowej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej. Prace prowadzone są 
w ramach zadania pn. „Podniesienie 
jakości edukacji przedszkolnej w Gminie 
Miedźna”. Utworzone zostaną dwa nowe 
oddziały przedszkolne wraz z pomiesz-
czeniami towarzyszącymi i pomocni-
czymi (jadalnia, sala gimnastyczna, 
szatnia, pomieszczenie logopedy, pokój 
nauczycielski, pomieszczenie admini-
stracji, zaplecze socjalne oraz zaplecze 
sanitarne). Zostaną również przebudo-
wane schody zewnętrzne wejściowe do 
budynku przedszkola, a także wykonana 

zostanie pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych. 

Już wkrótce powinna zostać wyłoniona 
w przetargu firma, która będzie odpowie-
dzialna za rozbudowę budynku szkoły 
we Frydku. Oferty można składać do 9 
listopada. W części dobudowanej przewi-
dziano zagospodarowanie pomieszczeń 
m.in. na pomieszczenia dydaktyczne 
wykorzystywane dla potrzeb szkoły, 
pomieszczenia przedszkola 3-oddziało-
wego, szatnie dla uczniów, pomieszczenia 
administracji, techniczne i porządkowe, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
W części istniejącej planowana jest roz-
budowa budynku w zakresie powiększe-

nia kompleksu kuchennego, przebudowa 
istniejących szatni i pomieszczeń maga-
zynowych zaplecza sali gimnastycznej, 
dostosowanie pomieszczeń sanitarnych 
do obowiązujących przepisów i wymo-
gów higieniczno-sanitarnych wraz 
z kompleksowym remontem istniejące-
go budynku i przystosowaniem go do 
przepisów przeciwpożarowych.

W ostatnim czasie zakończył się 
remont salki przyjęć okolicznościowych 
i kuchni w budynku przy ul. W. Kor-
fantego 70 w Gilowicach. Jednocześnie 
GZGK upiększa kolejny teren w gminie. 
Tym razem nowe nasadzenia pojawiają 
się przy przedszkolu w Miedźnej. 8pk

SprAwdzAmy STAN GmINNyCh INweSTyCjI. wIeLe SIę dzIeje!

Inwestycje nie zwalniają

miasteczko rowerowe w woli uczy bezpiecznego poruszania się  
po drogach  (FOT. pK)

w zSp w miedźnej powstaną dwa nowe  
oddziały przedszkolne  (FOT. UG) Nowa wiata w Grzawie  (FOT. UG)
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FryDeK

W Międzynarodowym Dniu Pisania Listów 
uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Hadyny we Frydku napisali 
i nadali listy do swojej najbliższej rodziny. 
Dla wielu uczniów był to pierwszy zaad-
resowany i wysłany list w życiu. Pewnie 
ktoś zapyta, po co zaprzątać sobie głowę 

pisaniem listów w dobie internetu? Otóż 
są takie sytuacje, w których tradycyjny 
list jest najlepszym środkiem komunikacji 
i wyrazem naszego szacunku do adresata. 
Poza tym pisanie listów to świetna szkoła 
planowania wypowiedzi, zbierania myśli 
i dobierania słów. 8 sp Frydek

pisanie listów kształtuje

Uczniowie klas IIa, IIb, IIIa i IIIb Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny we 
Frydku przystąpili do projektu „Zdrowo 
jem, więcej wiem” realizowanego przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska. 
Projekt objęła patronatem żona Prezydenta 
RP Agata Kornhauser-Duda.

Zadaniem programu jest pogłębianie 
wiedzy uczniów, a także rodziców, na temat 
właściwych nawyków żywieniowych oraz 
promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach projektu uczniowie klasy 
IIa oraz IIb poznawali warzywa i owoce 
oraz kryjące się w nich witaminy. Zostały 
przeprowadzone lekcje, których celem 
było uświadomienie dzieciom, że warzy-
wa i owoce mają dużą wartość odżywczą, 
a ich obecność w codziennej diecie jest 
niezbędna. Drugoklasiści poznali rów-
nież wybrane witaminy i dowiedzieli 
się, jaki jest ich wpływ na organizm 
człowieka. Uczniowie tworzyli piramidę 

żywienia. Propagując zdrowy styl odży-
wiania, uczniowie klas przygotowywali 
samodzielnie pyszne sałatki owocowe! 
Zajęcia uświadomiły uczestnikom, że 
owoce i warzywa mają dużą wartość 
odżywczą i są niezbędnym składnikiem 
codziennej diety. Na innym spotkaniu 
dzieci przygotowywały smaczne i zdrowe 
kanapki.

Odbyły się też zajęcia pn. „Cukier? Nie, 
dziękuję!”. Przeprowadzono pogadankę 
z uczniami, uświadamiając ich, że słodycze 
są bardzo niezdrowe i powodują wiele 
chorób. Drugoklasiści badali, ile cukru 
zawierają ich ulubione napoje i przekąski. 
Okazało się, że bardzo dużo! Uczniów 
odwiedziła również pani pielęgniarka, 
która przeprowadziła prelekcję na temat 
próchnicy i szkodliwego wpływu słody-
czy na organizm. Uczniowie w ramach 
podsumowania zajęć o zdrowym żywieniu 
tworzyli zdrowe jadłospisy. 8sp Frydek

Zdrowo jem, więcej wiem

Uczniowie pokazują zalety zdrowego odżywiania  (FOT. Sp FrydeK)

mieDŹna

W dniach 12–25 października ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miedźnej na lekcjach informatyki 
i matematyki uczestniczyli w wydarze-
niu „EU Code Week”. Klasy V i VI wzięły 
udział w matematycznych zabawach. Pią-
toklasiści układali piramidę z kubków wg 
kodu liczbowego, który dotyczył podziel-
ności liczb. Uczniowie kl. V malowali  
jeszcze ukryty obrazek na kratownicy. 
Przez zabawę mieli utrwalany rachunek 
pamięciowy. Kto dobrze wyliczył, powi-
nien na swojej kratownicy zobaczyć obra-
zek żółwia. Uczniowie kl. VI w ramach 
powtórzenia przed sprawdzianem wzięli 
udział w matematycznych podchodach. 
Ich zadaniem było m.in. odkodować 
wiadomość zapisaną szyfrem, znaleźć 
ukryte zadania czy rozwiązać ćwiczenia 
powtórzeniowe.

Kolejnym punktem świętowania 
Codeweek był matematyczny escape 
room. Zadania w pokoju zagadek doty-
czyły dodawania ułamków zwykłych 
i dziesiętnych. Całość była opatrzona 
smerfną historią, w której Smerf Łasuch 

stracił przepis na tort, a jak tu urządzić 
urodziny bez słodkiego poczęstunku… 
Na szczęście szóstoklasiści znakomi-
cie poradzili sobie z zagadkami i Papa 
Smerf mógł zdmuchnąć świeczki na 
swoim torcie.  

Europejski Tydzień Kodowania to 
oddolna inicjatywa promująca progra-
mowanie i umiejętności cyfrowe wśród 
uczestników w ciekawy i interesujący 
sposób. Nauka kodowania to nauka 
logicznego myślenia. 8 Zsp miedźna

Kodowanie, czyli logiczne myślenie

Uczniowie wzięli udział w matema-
tycznych zabawach  (FOT. zSp mIedźNA)

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Woli, ze względu na 
panującą pandemię obchodzono w innej 
formie niż w poprzednich latach.

Klasy młodsze w tym dniu zapozna-
wały się z sylwetką św. Jana Pawła II na 
katechezie i lekcjach z wychowawcami. 
Zajęcia połączone były z nauką piosenek 
o papieżu oraz wykonaniu prac plastycz-
nych pt. „W czym chciałbym być podobny 
do naszego patrona?”.

Klasy czwarte zajęły się wykonaniem 
„drzewa informacji” o patronie, które 
wcześniej uczniowie samodzielnie zebrali. 
Klasa piąta wykonała komiksy przedsta-

wiające biografię Karola Wojtyły, a później 
papieża. Zaś klasy szóste przedstawiły 
w formie kolażu „złote myśli” z nauczania 
św. Jana Pawła II.

Odświętną atmosferę tego dnia podkre-
śliły galowe stroje uczniów, a szczególnie 
klas pierwszych, które właśnie w tym 
dniu miały swoje pasowanie na ucznia 
klasy pierwszej. Pamiętając o patronie 
przypominano sobie, że także i Jan Paweł 
II żył w trudnych czasach i wiele razy 
napotykał na wiele przeciwności. Zawsze 
jednak z nadzieją patrzył w przyszłość, 
zachęcając również nas do optymizmu 
słowami: „Nadzieja zawiera w sobie świat-
ło, mocniejsze od ciemności”.

8Zsp wola

wspominali swojego patrona

wOLa

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. 
Kubusia Puchatka w Woli bierze udział 
w akcji sprzątania świata polegającej na 
zbiórce starych i zużytych telefonów bez 
baterii. Telefony po ewentualnej naprawie 
i usunięciu wszelkich danych mogą trafić 
do krajów rozwijających się w Afryce czy 

Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata 
służyć innym dzieciom.

Za każdy zebrany kilogram telefonów 
przedszkole ma szansę otrzymać atrak-
cyjne nagrody oraz kupony pieniężne. 
Zbiórka trwa do 13 listopada.

8gpp nr 3 wola

Oddaj zużyty telefon, pomóż innym

Uczniowie Zespołu Szkół w Woli w ciągu 
pierwszego miesiąca na zajęciach pro-
jektowych z fizyki pn. „Świat elektroniki 
i dźwięku” kształtowali zainteresowa-
nia elektrycznością. Poszerzali wiedzę 
z zakresu elektroniki. Zapoznali się z pod-
stawowymi materiałami stosowanymi 
w elektrotechnice i elektronice: z zesta-
wami do czytania i tworzenia obwodów 
elektrycznych EL-GO, poznali aplikację 
do samodzielnego tworzenia obwodów 

z użyciem elementów elektronicznych 
typu: dioda, włącznik, bateria. Monto-
wali układy według gotowych instrukcji. 
Testowali połączenia równoległe i sze-
regowe diód, wyciągali wnioski. Jedne 
z zajęć poświęcono na domowe doświad-
czenia, które uczniowie przedstawiali 
sobie nawzajem. To m.in. doświadczenie 
z balonem, pływający spinacz, jajko uno-
szące się na wodzie, jajko w butelce czy 
spadający papier. 8 Zs wola

w świecie elektroniki i dźwięku

wOLa

Uczniowie poznają świat elektroniki  (FOT. zS wOLA)
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Nr AB – VIII.6744.7.2020
O B W I E S Z C Z E N I E   

STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
z dnia 06 października 2020r.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10.08.2020r. poz. 
1363 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020 r. poz. 256 tekst jednolity z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m  
o wszczęciu  postępowania, z wniosku Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z/s w Pszczynie przy 
ul. 3 Maja nr 10, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Górkę – Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Pszczynie (działającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa z dnia 
17.02.2020r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Rozbudowa drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji 
przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 w zakresie budowy chodnika”.
1.  Działki objęte wnioskiem o wydanie w/w decyzji, tj. położone w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji: jednostka ewidencyjna Miedźna, obręb ewidencyjny Miedźna (Nr 0005): 
617/19, 625/23, 627/30, 618/19, 628/30, 398/17, 399/17, 400/17, 401/17, 624/17, 626/23, 623/17;

2.  działki podlegające podziałowi nieruchomości – oznaczenia: przed nawiasem podano numer 
działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem działki 
przeznaczone pod pas drogowy: jednostka ewidencyjna Miedźna, obręb ewidencyjny Miedźna 

(Nr 0005): 398/17 (835/17, 836/17), 399/17 (837/17, 838/17), 400/17 (839/17, 840/17), 401/17 
(841/17, 842/17), 624/17 (843/17, 844/17), 626/23 (845/23, 846/23);

3.  Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Powiatu Pszczyńskiego z dniem, 
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznac-
zenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwot-
nej: jednostka ewidencyjna Miedźna, obręb ewidencyjny Miedźna  (Nr 0005): 835/17 (398/17), 
837/17 (399/17), 839/17 (400/17), 841/17 (401/17), 843/17 (624/17), 845/23 (626/23).

Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawia-
domienia strony (w związku z ogłoszonym stanem epidemi) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez 
kontakt telefoniczny (numer telefonu 32 211 20 24) w następujących godzinach: poniedziałek 
– 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek – 7.30 – 15.00, piątek – 7.30 – 13.30. Wnioski i zastrzeżenia 
można przesyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Szczegóły na stronie powiatu  
www.powiat.pszczyna.pl. Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona 
w oparciu o posiadane dowody i materiały. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 us-
tawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem ninie-
jszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

 z up. Starosty Andrzej Chanek
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Fundacja puk puk i Zespół Oświaty i wy-
chowania w miedźnej zachęcają do udziału 
w konkursie „stop hejt”. prace można prze-
syłać do 13 listopada.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez promowanie tolerancji oraz 
zaangażowanie lokalnej społeczności w walkę z mową 

nienawiści, a w szczególności rasizmem, seksizmem 
i ksenofobią.

Konkurs skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych. Zadanie konkursowe polega na inter-
pretacji tematu „Stop Hejt” w wybranej kategorii: 
praca plastyczna lub praca multimedialna. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 13 listopada. Do wygrania Xiaomi 
Mi BAND 4, głośniki mobilne JBL GO 2, powerbanki, 

zestawy kreatywne, książki. Regulamin konkursu 
oraz wzór zgody opiekuna na udział w konkursie 
dostępne są na stronie miedzna.pl.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020. 

8 Ug

stop hejt – konkurs dla uczniów

grZawa

Ze względu na sytuację epidemiczną 
Gminna Biblioteka Publiczna nie może 
zorganizować zajęć stacjonarnych. 
Zaprasza jednak do wspólnej zabawy 
w internecie. „Będziemy zamieszczać 
propozycje zabaw i karty pracy (zachę-

camy do pobrania). Czekamy na Wasze 
prace. Zamieszczajcie je w komenta-
rzach lub przesyłajcie na adres mailo-
wy: biblioteka@miedzna.pl” – czytamy 
na stronie placówki. Godziny otwarcia 
biblioteki pozostają bez zmian. 8 pk

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Z. Religi w Gilowicach Piotr 
Janosz we współpracy z Hanną Wojtalą 
i Dominiką Miką z klasy IIIa przygotowa-
li filmik na konkurs „Lubię Polskę” ogło-
szony przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Celem konkursu było ujęcie w krótkiej 
formie filmowej (do 30 sekund) postawy 
młodych ludzi wobec swojego kraju. Ucznio-
wie LO w Gilowicach wygrali ten konkurs, 

zdobywając nagrodę pieniężną, uznanie, 
rozpoznawalność i promocję filmu na forum 
naszego kraju i całego świata. W filmie 
zadali różnym osobom pytanie: co sprawia, 
że lubisz Polskę? Jakie uzyskali odpowie-
dzi? Przekonajcie się sami, oglądając film 
dostępny na stronie miedzna.pl.

To nie pierwszy film Piotra Janosza, 
który spotkał się z uznaniem jurorów 
konkursowych i widzów. 8 Ug

wielki sukces uczniów liceum

biblioteka zaprasza do zabawy

góra

„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” to 
akcja edukacyjna prowadzona w szko-
łach na całym świecie. Głównym jej 
celem jest propagowanie form uczenia 
się matematyki poprzez zabawę. Dla 
dzieci to także świetna okazja do przy-
pomnienia sobie tabliczki mnożenia po 
wakacyjnej przerwie. W Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze 

obchodzono ten dzień już po raz kolejny. 
Uczniowie, którzy wykazali się wzo-
rową znajomością tabliczki mnożenia 
podczas egzaminu, odebrali zasłużone 
certyfikaty. Do wspólnej zabawy udało 
się nam namówić również nauczycieli. 
Uczniowie z klasy VIa pełnili funkcję 
egzaminatorów, z funkcji tej wywiązali 
się wzorowo! 8 sp góra

Dzień z tabliczką mnożenia

Klasa VIIb Szkoły Podstawowej im. J. 
Korczaka w Górze w tym roku szkolnym 
na lekcjach biologii realizuje ogólnopol-
ski projekt edukacyjny „Ciało człowieka 
– wyspą skarbów”. Celem projektu jest 
zachęcanie uczniów do samodzielnej, 
twórczej pracy, poszukiwania informa-
cji, zgłębiania tematu z zakresu budowy 
ludzkiego ciała, rozbudzania ciekawości, 
a także zdrowej rywalizacji i nawiąza-
nie ogólnopolskiej współpracy między 
szkołami. Uczestnicy projektu tworzą 
zespół oraz współpracują z dziewięcio-
ma innymi szkołami, które zgłosiły się 
do udziału w projekcie. Łącznie w tego-
rocznej edycji projektu bierze udział 

50 szkół. Zadaniem każdej z nich jest 
stworzenie książki w wersji papierowej, 
która zawierać będzie treści związane 
z budową i fizjologią ciała człowieka.

Uczniowie rozpoczęli już pierwsze 
prace nad swoją książką – zaprezentowali 
się, stworzyli stronę tytułową, a także 
pierwszy rozdział dotyczący chorób 
aparatu ruchu oraz urazów mechanicz-
nych człowieka. Zakończenie projektu 
odbędzie się w kwietniu 2021 r. po tym, 
jak uczestnicy uzupełnią 10 różnych ksią-
żeczek – swoją własną i 9 należących 
do pozostałych szkół. Wymiana ksią-
żek odbywać się będzie co 2-4 tygodnie 
pocztą tradycyjną. 8 sp góra

Ciało człowieka – wyspą skarbów

Uczniowie tworzą książkę o budowie ciała  (FOT. Sp GÓrA)

góra
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pOmOC DLa rOLniKów

rekompensaty za klęski  
żywiołowe lub asF

Rolnicy mogą składać w ARiMR wnio-
ski o wsparcie finansowe z PROW 2014-
2020. O pomoc w ramach działania 
„Inwestycje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy ponieśli szkody spowodowane 
przez co najmniej jedną z następu-
jących klęsk żywiołowych: powódź, 
deszcz nawalny, suszę, przymrozki 
wiosenne, ujemne skutki przezimowa-
nia, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, 
huragan, uderzenie pioruna. Ponadto 
o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, 
którym powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń w celu zwal-
czania ASF.

pomoc na start
dla grup producentów

Do 30 listopada trwa nabór wniosków 
o wsparcie na „Tworzenie grup pro-
ducentów i organizacji producentów”. 
Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy 
decydujący się na wspólne działanie 
wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. Pro-
gram kierowany jest do nowych grup 
producentów rolnych uznanych od 14 
grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać 
się z osób fizycznych, prowadzących 
działalność jako mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo.

nawet 250 tys. zł 
na założenie biznesu na wsi

Do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą 
starać się w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
w ramach PROW 2014-2020. O dofi-
nansowanie może ubiegać się rolnik, 
małżonek rolnika lub domownik, który 
m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS 
w pełnym zakresie nieprzerwanie co 
najmniej od 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy. O premię mogą starać 
się osoby, które chciałyby rozpocząć 
prowadzenie działalności pozarolniczej 
po raz pierwszy, jak również osoby, które 
przez 24 miesiące poprzedzające zło-
żenie wniosku miały zawieszoną lub 
zakończoną działalność gospodarczą 
oraz te, które swój biznes na wsi już 
prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy 
rodzaj działalności.

ruszyły wypłaty zaliczek

W połowie października Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na 
poczet płatności bezpośrednich za 2020 
rok oraz zaliczek na poczet płatności 
obszarowych PROW. Przekazywanie 
zaliczek zakończy się 30 listopada, a od 
1 grudnia rozpocznie się realizacja płat-
ności końcowych.

Szczegóły: www.arimr.gov.pl

na terenie powiatu pszczyńskie-
go świadczona jest darmowa 
pomoc prawna i obywatelska. 
bezpłatne porady udzielane są 
telefonicznie.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz porad-
nictwo obywatelskie są udzielane miesz-
kańcom, których nie stać na prawnika. 
Z bezpłatnych porad mogą skorzystać 
także osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą i niezatrudnia-
jące w ciągu ostatniego roku żadnych 
pracowników.

W trakcie pandemii porady udzielane 
są telefonicznie. – Wystarczy zadzwonić 
pod numer 32 449 23 78 i umówić się na 

termin porady telefonicznej. W wyzna-
czonym dniu skontaktuje się państwem 
prawnik, radca prawny lub doradca 
obywatelski i pomoże rozwiązać prob-
lem – mówi Barbara Bandoła, starosta 
pszczyński i zachęca także do korzy-
stania z oferty jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i edukacji 
prawnej. Mieszkańcy mogą w nich uzy-
skać bezpłatne porady rodzinne, psycho-
logiczne i pedagogiczne oraz z zakresu 
pomocy społecznej, praw konsumentów, 
praw dziecka, praw pacjenta, ubezpie-
czeń społecznych, prawa pracy i prawa 
podatkowego.

O poradę można zwrócić się także 
w sprawie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych uzależnień, 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie, a także w ramach interwencji 
kryzysowej dla bezrobotnych i osób 
pokrzywdzonych przestępstwem.

Lista jednostek nieodpłatnego porad-
nictwa dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Starostwa Powiatowego 
(www.bip.powiat.pszczyna.pl) oraz na 
stronach internetowych Urzędów Gmin 
i ich jednostek organizacyjnych.

Projekt realizowany przez Powiat 
Pszczyński ze środków Budżetu Pań-
stwa. Więcej informacji na stronie  
darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

8powiat

Skorzystaj z bezpłatnych porad prawnych

27 października podczas sesji 
rada gminy ustaliła stawki po-
datków lokalnych na rok 2021.

Stawka podatku od nieruchomości 
od budynków mieszkalnych w przy-
szłym roku wyniesie 0,82 zł za 1 m kw 
powierzchni użytkowej, od budynków 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 23,10 zł od 1 m kw powierzchni 
użytkowej, a od budynków zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 11,47 zł od 1 m 
kw powierzchni użytkowej.

Podatek od nieruchomości od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wyniesie 0,95 zł od 1 m kw 
powierzchni. Z podatku od nierucho-
mości zwolniono budynki gospodarcze 
o powierzchni użytkowej od 50 m kw, 
służące wyłącznie działalności rolniczej, 
inne niż budynki gospodarcze lub ich 
części określone w art. 7 ust. 1 pkt 4b 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych oraz budynki 
lub ich części oraz grunty wykorzysty-

wane na potrzeby działalności statutowej 
w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Podczas październikowej sesji Rady 
Gminy przyjęto też uchwały określające 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych, zasady ustalania wyso-
kości stawek oraz terminu płatności 
opłaty targowej. Ustalono także warunki 
zwolnienia od podatku rolnego użytków 
rolnych, na których zaprzestano produk-
cji rolnej. W uchwałach określono wyso-
kość opłat za korzystanie z cmentarza 
komunalnego w Górze oraz cmentarza 
komunalnego i urządzeń znajdujących 
się w Woli. 8pk

Stawki podatków ustalone

podczas październikowej sesji rady gminy człon-
kowie zarządu gminnego Zakładu gospodarki 
Komunalnej przedstawili informację o działalności 
i kondycji spółki.

Ostatni rok spółka zakończyła stratą 302 tys. zł. Jak podkre-
ślał prezes Andrzej Mańka, to i tak najlepszy wynik w ostat-
nim czasie. Za wrzesień 2020 r. spółka generowała już zysk 
w wysokości 24 tys. zł. – Spółka ma płynność finansową. Po 
spłatach wymaganych należności, od września 2019 r. ani 
jedna faktura nie była płacona po terminie. I to pomimo 
sytuacji związanej z pandemią – przyznał.

Taryfa za wodę nie zmienia się od 2018 r., choć koszty 
rosną. GZGK zwiększa przychody m.in. dzięki realizowanym 
zleceniom zewnętrznym, których jest coraz więcej. W tym 
roku przeprowadzono kompleksowy remont parku maszyn 
i urządzeń, zakupiono też nowe urządzenia.

Priorytetem jest poprawa jakości wody, która dostarczana 
jest do mieszkańców. Roczna ocena wody sporządzona przez 
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Tychach dopuszcza 
wodę do użytku nie warunkowo (jak to bywało wcześniej), 
a w pełnym zakresie. A to oznacza, że woda jest dobrej jakości. 
Regularnie prowadzone są badania sanepidu oraz wewnętrz-
ny monitoring. W ostatnim czasie przeprowadzono szereg 
prac poprawiających jakość wody, m.in. zamontowano stację 
dozowania w przepompowni wody w Górze, zmodernizowano 
takie stanowiska w Gilowicach i Woli, prowadzone są cykliczne 
płukania sieci wodociągowej. Co istotne, GZGK odpowiada 
tylko i wyłącznie za jakość doprowadzanej zimnej wody do 
mieszkań i wymiennikowni ciepła. Spółka nie jest dostawcą 
ciepłej wody i nie odpowiada za jej parametry i jakość po 
podgrzaniu.

Ważnym zadaniem jest ograniczenie strat wody. W ostatnim 
czasie prowadzono kompleksowe prace na rurociągu Międzyrze-
cze-Wola. – Gdy obejmowaliśmy zarząd straty wody dochodziły 
tam do 40%. Za wrzesień wynoszą 11%. Dotyczy to całej sieci 
– straty z ok. 28% udało się nam zniwelować do ok. 15% – tłumaczył 
prezes. GZGK prowadzi też inne prace na sieci wodociągowej czy 
kanalizacyjnej. Co ważne, spółka uzyskała już pozwolenie na 
budowę kolektora przerzutowego, który zrzucałby ścieki z oczysz-
czalni Lemna w Miedźnej do oczyszczalni Promlecz w Woli. Na 
tej tej drugiej prowadzone są prace remontowe.

W 2019 r. spółka ze studni wydobyła ponad 566 tys. m3 
wody. Część została przeznaczona na płukanie (93 tys. m3), 
posiłkowano się zakupem prawie 322 tys. m3 wody z GPW. 
GZGK sprzedał ponad 552 tys. m3 wody. Odnotowano 31 
awarii. Prezes zaapelował, żeby wszystkie problemy z jakością 
wody czy awarie zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do spółki, 
która reaguje na każde takie zgłoszenie. 8 pk

O działalności i kondycji GzGK

Siedziba GzGK w Gilowicach  (FOT. GzGK)
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O tym pisała gminna gazeta...   
W lISTOPADZIE

ŚLĄSKO GODKA

Kontynuujemy cykl, w którym 
przypominamy fragmenty 
najważniejszych, najciekawszych 
artykułów z archiwalnych wydań 
gazety gminnej. przeglądamy 
numery listopadowe z lat 90.

1992
Komunikacja po nowemu

„Pierwsza prywatna linia autobu-
sowa w Miedźnej zostanie wkrótce 
uruchomiona na trasie Góra-Gilowice-
Wola-Oświęcim. Jest to efekt postula-
tów mieszkańców oraz starań radnych 
i Zarządu Gminy” (Gazeta Gminna, nr 
6/1992)

1994
rusza budowa kanalizacji

„W październiku br. Przedsiębior-
stwo Budownictwa Wodno-Inżynieryj-
nego z Pszczyny rozpoczęło prace przy 
budowie systemowej sieci kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków w naszej gminie. 
W pierwszym etapie zaplanowano uło-

żenie rur kanalizacyjnych w sołectwie 
Grzawa, skąd przez Miedźną ścieki 
popłyną do oczyszczalni w Miedź-
nej-Bodzowie” (Gminne Sprawy, nr 
11/1994)

1995
Oczyszczalnia 

w miedźnej-bodzowie działa
„26 października br. nastąpiło prze-

kazanie przez głównego wykonawcę 
oczyszczalni ścieków samorządowi 
gminnemu i uroczyste jej otwarcie” 
(Gminne Sprawy, nr 11/1995)

1997
Żeby było lepiej słychać

„Właściciele telefonów komórkowych 
skupionych w sieci Centertel mogą mieć 
powody do radości. Jeszcze w tym roku 
uruchomiona zostanie nowa stacja prze-
kaźnikowa w Grzawie. W ten sposób 
wypełniona zostanie ‘dziura’ w odbiorze 
sygnału pomiędzy Pszczyną a Oświęci-
miem” (Gminne Sprawy, nr 11/1997)

Ślonskie zwyczaje  
w moim domu
We wrześniu jak już na polach jest wszystko pozbierane, to idzie sie do kościoła na 
żniwne. Z zebranych plonow robi sie zapasy na zima. Owoce i jarziny zaprawiomy 
do krałzof, a bioło kapusta kiszymy w glinianych bonclokach. Najpierw trza jom 
pokronżać, a potym wkładać ciasno do bocloka z prziprawami i solom i deptać po 
bosoku. Teroz już niy trza tak dużo, to sie niy depto, ino ubijo rynkom w małym 
glinioku. 

W listopodzie chodzymy po cmyntorzach, swiycymy świeczki i spominomy 
tych umrzików kierych już z nami ni ma. U nos jak kieryś jest chory, to sie godo, 
że jak przeżyje listopod to już bydzie dobrze. 

Na koniec miesionca som Andrzejki i loni woskiym. Można tysz oszkrobac jabko 
i oszkrabiny ciepać na ziymia i patrzeć jako zrobi sie litera. Bydzie to piyrwszo 
litera imiynia kawalera.

W grudniu jeżdżymy codziynnie na roraty i czekomy na narodziny Panboczka. 
Jak przijdzie 4 grudnia to je impreza. Tatulek, jak kożdy górnik, mo wolne od 
roboty. Zawsze jedzie na suma do koscioła. Potym jest obiot (rolady, kluski i modro 
kapusta). Po połedniu zawsze ktos przichodzi i se maszkiecom kołocz, abo zista 
i popijajom gorzołke. Ale to wszystko z umiarym, bo na drugi dziyn trza iść na 
szychta. Mikołaja obchodzimy 6 grudnia. Przichodzi do dom z diobłem i aniołem. 
Niy obydzie sie bez rzykanio.

Fragment tekstu autorstwa Karoliny Ziebury, pochodzi z książki 
„Z tradycją za pan brat. Scenariusze i teksty gwarą (i nie tylko)”, 

wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie

amatorska grupa Teatralna z woli zdobyła iii 
miejsce w kategorii najlepsze przedsięwzięcie po-
pularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje konkursu 
„piękna wieś województwa śląskiego 2020”.

To wspaniała promocja dla naszej gminy! Amatorska Grupa 
Teatralna została nagrodzona za spektakl pt. „Kiszyni kapu-
sty”. W nagrodę otrzymała 3 tys. zł. Grupa jest prowadzona 
przez Bronisławę Niesyto, tegoroczną laureatkę „Miedź-

niańskiego Ula”, nagrody Gminy Miedźna za działalność 
kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej 
upowszechnianie i ochronę. Nagrodzony spektakl można 
obejrzeć na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Celem 
konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego jest wspieranie rozwoju wsi poprzez 
pobudzanie aktywności gospodarczej czy promocja działań 
związanych z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem 
poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. 8pk

sukces grupy teatralnej z woli

pogrzeb odbył się 7 października.

Ks. Stefan Kozioł urodził się 24 sierpnia 
1947 r. w Dąbrówce Wielkiej. Po ukoń-
czeniu tamtejszej szkoły podstawowej 
został przyjęty do Niższego Seminarium 
Duchownego im. św. Jacka w Katowi-
cach, gdzie uczęszczał przez rok, do 
czasu jego rozwiązaniu przez władze. 
Następnie kontynuował naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Matejki 
w Siemianowicach Śląskich. Należał do 
harcerstwa. Często brał udział w nabo-
żeństwach i pielgrzymkach, od dzie-
ciństwa myślał o służbie kapłańskiej. 
Bezpośrednio po maturze zgłosił się do 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. W seminarium był kie-
rownikiem grupy ekumenicznej. Pracę 
dyplomową zatytułowaną „Teoria dialo-
gu w świetle dokumentów soborowych” 
napisał pod kierunkiem ks. dr. J. Lisz-
ki. Święcenia diakonatu otrzymał 19 
lutego 1972 r. w Krakowie, a święcenia 
prezbiteratu przyjął 30 marca 1972 r. 
w katowickiej katedrze Chrystusa Króla 
z rąk bp. Herberta Bednorza.

Pierwszą placówką wikariuszow-
ską ks. Stefana była parafia św. Józefa 
w Mysłowicach – Krasowach. Pełnił 
posługę m.in. w Lędzinach – Hołduno-
wie, Mszanie, Rybniku – Chwałowicach, 
Rudzie Śląskiej, Katowicach – Dąbrówce 
Małej. Od 1991 r. pełnił funkcję admi-
nistratora parafii Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela w Grzawie. W 2000 r. został 
proboszczem tej parafii. „W tym okre-
sie dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
parafian założono nowe drewniane 

„pecki” pod kościół, wyremontowano 
wieżę, dach, wnętrze kościoła, odrestau-
rowano dwa ołtarze, odnowiono stacje 
drogi krzyżowej. Ponadto wykonany 
został remont ogrodzenia i rozbudowa-
no probostwo” – czytamy w „Słowniku 
biograficznym gminy Miedźna”, przy-
gotowanym przez dr Danutę Kocurek 
(Kraków – Miedźna 2015, Wydawni-
ctwo Scriptum). Ks. Stefan był rów-

nież katechetą w szkole podstawowej 
i w gimnazjum w Miedźnej, a także 
ojcem duchownym kapłanów i dusz-
pasterzem rodzin dekanatu Miedźna. 
W 2012 r. przeszedł na emeryturę. 

Ks. Kozioł zmarł 4 października, 
miał 74 lata. Jego pogrzeb odbył się 7 
października w Grzawie. Ceremonii 
pogrzebowej przewodniczył bp Marek 
Szkudło. 8 archidiecezja Katowicka, pk

KS. KOzIOł dO 2012 r. był prObOSzCzem pArAFII męCzeńSTwA Św. jANA ChrzCICIeLA w GrzAwIe

zmarł emerytowany proboszcz parafii w Grzawie

Ks. Stefan Kozioł 1947-2020 
 (FOT. ArChIdIeCezjA KATOwICKA)

Z żalem i smutkiem informujemy,
że 4 października zmarł w szpitalu w Piekarach Śląskich

w wieku 74 lat i w 49. roku kapłaństwa

śp. ks. Stefan Kozioł
emerytowany proboszcz 

Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Grzawie.

Pogrążeni w żalu i smutku ze szczerymi kondolencjami

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Kadr ze spektaklu, który został zaprezentowany na 
scenie domu Kultury w woli  (KAdr z Fb)



10 gminne sprawy – listopad 2020 AKTUALNOŚCI  I  SpOrT 

Czad to cichy 
zabójca!
rozpoczął się sezon grzewczy. 
wraz z nim wzrasta ryzyko poja-
wienia się śmiertelnych przypad-
ków zatruć osób tlenkiem węgla 
(czadem) z uwagi na niewłaś-
ciwe eksploatowanie urządzeń 
grzewczych.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wyni-
ka z faktu, że tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony 
smaku). Blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu poprzez zajmowanie jego miejsca 
w czerwonych ciałkach krwi, powodując 
przy długotrwałym narażeniu (w więk-
szych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Aby uniknąć zaczadzenia należy 
przede wszystkim przeprowadzać kon-
trole techniczne, w tym sprawdzanie 
szczelności przewodów kominowych, ich 
systematyczne czyszczenie oraz spraw-
dzanie występowania dostatecznego 
ciągu powietrza. Nie można zaklejać 
i zasłaniać w inny sposób kratek wenty-
lacyjnych. W przypadku wymiany okien 
na nowe należy sprawdzić poprawność 
działania wentylacji. Powinniśmy syste-
matycznie sprawdzać ciąg powietrza, 
a także często wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe). W trosce o własne bezpieczeń-
stwo, warto rozważyć zamontowanie 
w domu czujek dymu i gazu. 8 gov.pl

naJLepsi pŁywaCy  
nagrODZeni

Znamy laureatów VIII edycji konkursu 
„Bijemy rekordy na basenie”, organizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Wśród kobiet największy 
dystans przepłynęły Ewelina Cieniecka, 
Justyna Komraus oraz Alina Latko-Kle-
padło, a wśród mężczyzn – Marek Roz-
mus, Janusz Słomka i Paweł Targoni.

Pierwotnie laureaci mieli zostać nagro-
dzeni podczas Jesiennych Zawodów Pływa-
ckich. Ze względu na sytuację epidemiczną 
impreza została jednak odwołana. Najlepsi 
pływacy nagrody odebrali indywidualnie 
w siedzibie GOSiR. 8pk

ObieKTy spOrTOwe  
ZamKniĘTe

W związku z sytuacją epidemiczną 
COVID-19 Kryta Pływalnia w Woli 
od 17 października do odwołania jest 
nieczynna, z wyłączeniem osób upra-
wiających sport w ramach współzawod-
nictwa sportowego, zajęć sportowych 
lub wydarzeń sportowych, studentów 
i uczniów – w ramach zajęć na uczelni 
lub w szkole, a także kręgielni i tężni 
inhalacyjnej.

Z basenu nie mogą korzystać klienci 
indywidualni i instruktorzy w ramach 
biletu instruktorskiego. Siłownia, sauna 
i solarium są nieczynne. 8 gOsir

sokół wola (klasa okręgowa)
3.10: Pionier Pisarzowice – Sokół 1:2 (bramki dla Sokoła: M. 
Pochopień – dwie)
10.10: Sokół – GTS Bojszowy 0:5
17.10: LKS Bestwina – Sokół 9:0
24.10: Sokół – Pasjonat Dankowice 1:5 (bramka dla Sokoła: 
A. Sosna)

Po 15 kolejkach Sokół ma 7 punktów i zajmuje 9. miejsce 
w tabeli.
Kolejne mecze: KS Bestwinka – Sokół (8.11), Ogrodnik Tychy 
– Sokół (11.11), Sokół – Przełom Kaniów (14.11)

LKs Frydek (a klasa)
3.10: Znicz Jankowice – LKS 2:1 (bramka dla LKS-u: I. 
Zdziech)
11.10: LKS – LKS Brzeźce 3:1 (bramki dla LKS-u: K. Chrobok, 
P. Żemła – dwie)

18.10: Juwe Jaroszowice – LKS 3:3 (bramki dla LKS-u: D. 
Czempas, P. Żemła – dwie)

Po 11 kolejkach LKS ma 20 punktów i zajmuje 4. miejsce 
w tabeli.
Kolejne mecze: LKS Woszczyce – LKS (7.11), Czapla Kryry 
– LKS (11.11), LKS – Polonia Międzyrzecze (15.11)

aKs nadwiślan góra (b klasa)
4.10: AKS – LKS Wisła Mała 0:3
11.10: LKS Mizerów – AKS 1:1 (bramka dla AKS-u: K. Grzesica)
25.10: LKS II Goczałkowice-Zdrój – AKS 4:0
31.10: AKS – UKS BAP Gol Bieruń 2:1

Po 12 kolejkach AKS ma 14 punktów i zajmuje 9. miejsce 
w tabeli.
Kolejne mecze: AKS – UKS Warszowice (8.11), MKS II Lędziny 
– AKS (11.11), AKS – Czułowianka Tychy (14.11)

TaK graLi nasi piŁKarZe w paŹDZierniKU

Udostępniamy numery telefonów firm, które 
w ramach swojej działalności (odpłatnie) w naszej 
gminie dowożą ciepłe posiłki na telefon.

Jeżeli nie możesz wyjść z domu, a chcesz zjeść ciepły posiłek 
zadzwoń na poniższe numery:
– Bacówka – Wola, tel. 32 448 89 12 lub 501 321 818;
– Catering Aldona Kumorek – Góra, tel. 784 147 685;
– Dwa Światy Boba Krzysztof – Góra, tel. 32 211 71 09;
– Gastro Kebab – Wola, tel. 504 510 558;
– Gastro Pizza – Wola, tel. 505 357 583;
– GO! Bistro Jakub Sanocki – Wola, tel. 729 918 444;

– Kreator Smaku Paweł Bigos – Brzeszcze, tel.  600 859 368;
– Restauracja Liszówka Rafał Rąba – Góra,  tel. 32 447 71 90,
– Pizzeria Pokusa Andrzej Dobry – Wola, tel. 662 213 920;
– Pietruszka Bartosik Daria – Góra, tel. 504 202 230;
– Rycerska – obiad na telefon – Wola, tel. 503 361 861.

Jeżeli jesteś restauratorem, prowadzisz punkt gastrono-
miczny i jesteś chętny dowozić obiady na terenie naszej Gminy 
koniecznie zadzwoń do Urzędu Gminy Miedźna tel. 32 211 61 
96 wew. 26. Urząd na stronie internetowej udostępni nazwę 
firmy i numer telefonu.

Uwaga! Posiłki są odpłatne i nie są refundowane przez 
gminę Miedźna! 8 Ug

Ciepły posiłek na telefon

stosujmy zasadę DDma+w, czyli: 
Dystans, Dezynfekcja, maseczka, 
aplikacja sTOp COViD – protegO 
safe oraz wietrzenie.

W związku z dużym dziennym przyro-
stem nowych zakażeń od 24 października 
cała Polska objęta jest strefą czerwoną. 
To oznacza szereg obostrzeń wprowadzo-
nych przez rząd. Uczniowie klas IV-VIII 
wrócili do zdalnego nauczania, obowią-
zują większe ograniczenia w przemiesz-
czaniu się osób młodszych oraz seniorów, 
a także obostrzenia w zgromadzeniach. 
W całej Polsce obowiązują wcześniej 
ustalone limity i ograniczenia dla stre-
fy czerwonej, w tym m.in. w zakresie 
wydarzeń religijnych odbywających się 
w kościele, istnieje obowiązek zakry-
wania ust i nosa, z wyłączeniem osób 
sprawujących kult. W uroczystościach 
religijnych limit 1 osoba na 7 m2. Stosuj-
my się do zaleceń służb. Wszystko to w 
trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nasze 
i naszych bliskich!

Rząd zaleca też ograniczenie przemiesz-
czania się osób powyżej 70. roku życia 
– z wyłączeniem wykonywania czynności 
zawodowych, zaspokajania niezbędnych 
potrzeb związanych z bieżącymi sprawami 
życia codziennego czy też udziału we mszy 
świętej lub obrzędów religijnych.

Uruchomiony został program Soli-
darnościowy Korpus Wsparcia Senio-

rów, dzięki któremu pomoc seniorom 
w okresie pandemii koronawirusa 
i działania podejmowane w tym zakre-
sie przez rząd, samorządy, ośrodki 
pomocy społecznej i wolontariuszy będą 
przebiegały sprawniej, a osoby starsze 
uzyskają niezbędną pomoc w trudnym 
czasie. Koordynatorem programu jest 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej.

W ramach Korpusu uruchomiona 
została specjalna infolinia przezna-
czona dla seniorów (22 505 11 11). 
Za jej pośrednictwem osoby starsze 
będą mogły poprosić o pomoc w czyn-
nościach, które wymagają wyjścia 
z domu, a które utrudnione są przez 
pandemię.

Dane kontaktowe zgłaszającego się 
seniora będą przekazywane do właś-
ciwego terytorialnie ośrodka pomocy 
społecznej, które będą się kontaktować 
z osobą zainteresowaną  w celu ustale-
nia zakresu pomocy. W takie wsparcie 

seniorów będą zaangażowani wolon-
tariusze i organizacje pozarządowe, 
a także Ochotnicza Straż Pożarna, Woj-
ska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym 
osobom starszym, zgłoś się! Jak to zro-
bić? Zadzwoń na infolinię. Wypełnij 
ankietę dostępną na stronie: www.
wspierajseniora.pl. Przyjdź do ośrodka 
pomocy społecznej w Twojej gminie.

Udzielenie pomocy, np. zrobienie 
i dostarczenie zakupów jest bezpłat-
ne. Senior korzystający ze wsparcia 
w ramach Korpusu pokrywa jedynie 
koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powy-
żej 70. roku życia. W szczególnych przy-
padkach wsparcie otrzymają też młodsi 
seniorzy. Realizacja usługi w postaci 
dostarczenia zakupów nie przysługuje 
jednak osobie, która korzysta z usług 
opiekuńczych bądź specjalistycznych 
usług opiekuńczych. 

8 pk, gov.pl

NASzA OdpOwIedzIALNA pOSTAwA mOŻe OGrANICzyć rOzprzeSTrzeNIANIe SIę KOrONAwIrUSA!

Nie bagatelizujmy zagrożenia

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
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8 października na boisku LKs 
sokół wola wystartował bezpłat-
ny program „śląska akademia 
piłkarska dla wyrównywania 
szans piłkarskiego rozwoju 
w podokręgach”.

Program jest realizowany przez Śląski 
Związek Piłki Nożnej przy współpracy 
z gminą Miedźna, która udostępniła 
infrastrukturę sportową.

Trenerzy Damian Galeja i Jakub 
Jucha 8 października przeprowadzili 
zajęcia pilotażowe z 16 zawodnikami 
w kategorii U11 z pięciu klubów: GTS 
Bojszowy, UKS SPS Wola, LKS Frydek, 
Znicz Jankowice, LKS Rudołtowice-
Ćwiklice. Ich trening obserwowali nie 

tylko rodzice, ale także prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, wójt 
gminy Miedźna Jan Słoninka i przewod-
niczący Rady Gminy Miedźna Andrzej 
Kempny.

– Ten program adresowany jest do 
dzieci z małych środowisk piłkarskich 
– mówi Henryk Kula. – Rozpoczy-
namy zajęcia dla najzdolniejszych 
dzieci z klubów, których siedzibą 
jest wioska. Program pilotażowy 
obejmuje Podokręgi Tychy i Zabrze, 
ale docelowo na terenie całego woje-
wództwa śląskiego powstanie 18-20 
takich ośrodków, w których wiosną 
przyszłego roku będziemy robili tak 
zwaną selekcję wstępną. W tym roku 
treningi zaplanowane raz w tygodniu 

odbywać się będą do połowy listopada 
– przyznaje.

– Z otwartymi rękoma wchodzimy 
w ten program – mówi Jan Słoninka, 
wójt gminy Miedźna, która użyczyła 
obiektów. – Gdy prezes Henryk Kula 
przedstawił ten pomysł to nawet się nie 
zastanawiałem. Nie można nie wykorzy-
stać takiej szansy, którą naszym najbar-
dziej uzdolnionym piłkarsko dzieciom 
stwarza Śląski Związek Piłki Nożnej. 
Dzięki niemu wyłowimy te najbardziej 
utalentowane dzieci i stworzymy im 
możliwości doskonalenia swoich umie-
jętności w gronie równie utalentowa-
nych rówieśników, którzy – co także jest 
ważne – poznają się i mogą się wzajem-
nie mobilizować – podkreśla wójt.

– Choć sam grałem w piłkę, a teraz 
piłkarską drogą podąża mój syn, to 
sam program zaproponowany przez 
Śląski Związek Piłki Nożnej jest dla 
mnie nowością – mówi Andrzej Kem-
pny. – Uważam, że jest potrzebny takim 
gminom jak nasza i takim wioskom 
jak nasze. Nie mamy takiego modelu 
kształcenia narybku, który pozwoliłby 
tym najbardziej utalentowanym roz-
wijać się w swoim środowisku. Tym 
bardziej, że mamy odpowiednią bazę 
i trzeba ją jak najlepiej wykorzystać. 
Dlatego z naszej strony – samorządu 
i gminy – ten program ma pełne popar-
cie – zapewnia przewodniczący Rady 
Gminy.

8śZpn, pk

młOdzI pIłKArze SzLIFUją SwOje UmIejęTNOŚCI pOd OKIem SpeCjALISTÓw

Nowe możliwości dla zdolnych piłkarzy

podczas pierwszych zajęć spotkali się sportowcy z pięciu klubów  (FOT. ŚzpN) Treningi odbywają się na stadionie Sokoła w woli  (FOT. ŚzpN)

Z powodu wprowadzonych przez rząd ob-
ostrzeń gOK zawiesza zajęcia i prowadzoną 
działalność. wiele dzieje się w sieci!

Decyzja o zawieszeniu wynika z Rozporządzenia 
Rady Ministrów z 23 października. To, że nie 
możemy się spotkać osobiście nie oznacza, że nie 
będziemy się spotykali w żaden sposób! Już teraz 
GOK zaprasza na swojego Facebooka, gdzie można 

znaleźć wiele inspirujących filmików, propozycji, 
ciekawe zdjęcia.

Jednym z ciekawych pomysłów Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnego Związku Rolników Kółek i Organi-
zacji Rolniczych jest pokazywanie na Facebooku wspo-
mnień wydarzeń, które planowo powinny się odbyć, 
ale jest to niemożliwe z powodu pandemii. - Jesienią 
planowaliśmy konkurs potraw „Nasze kulinarne dzie-
dzictwo”, nie będzie spotkań wigilijnych, nie wiadomo, 

co z X Wojewódzkim Przeglądem Kolędowym, który 
ma się odbyć w styczniu 2021 r. Chcemy pokazać na 
zdjęciach poprzednie edycje tych wydarzeń, tego, co 
i teraz miało się odbyć – mówi Łucja Krutak, prezes 
GZRKiOR.

A to nie wszystkie pomysły na działalność kulturalną 
w sieci. Śledźcie profil Gminnego Ośrodka Kultury na 
Facebooku!

8pk  

gminny Ośrodek Kultury działa w sieci

28 października rozdano nagrody II Gmin-
nego Konkursu Wieńców Dożynkowych 
Żniwne 2020 pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Miedźna, zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Gmin-
ny Związek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych. I miejsce zajęły KGW Frydek, 
Grzawa i Miedźna (nagrody po 500 zł), II 
– KGW Gilowice i Wola (nagrody po 350 zł), 
a III – KGW Góra (nagroda 200 zł). FOT. Ug

w ObieKTywie
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pierwszaki ślubowały
To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów. w szkołach podstawowych w gminie miedźna uczniowie klas i  

składali uroczyste ślubowanie, odbyło się też pasowanie na uczniów
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