
paLOwanie prZy sZKOLe i inne praCe
praca na terenie szkoły we Frydku wre. Ale nie jest to jedyna inwestycja 

realizowana obecnie w gminie miedźna

wIęCej NA sTr. 2

w aLKOwym świeCie
Aleksander z gilowic choruje na rzadką chorobę genetyczną 

– zespół dravet. Trwa walka o jak najlepszy rozwój 7-latka

wIęCej NA sTr. 8

rozpoczął się narodowy spis powszechny Ludności i mieszkań 2021. Udział w nim jest obowiązkowy. 
Co trzeba wiedzieć o spisie? Jak się spisać? O co zostaniemy zapytani?

wIę Cej NA sTr. 3
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Nowe urządzenia będą 
sprawdzały jakość wody

Kolejne obostrzenia. 
dbajmy o siebie!

Kolorowe dekoracje świąteczne 
w całej gminie!

wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 12

mieszkańcu! spisz się!
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2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodo-
wej. Biało-czerwone barwy są jednym 
z najważniejszych elementów tożsamo-
ści narodowej, a Dzień Flagi to jedno 
z najmłodszych świąt. Dlatego przy-
łączmy się do świętowania! Wywieśmy 
na domach, balkonach, w oknach naszą 
flagę narodową. Okażmy w ten sposób 
patriotyzm i poszanowanie naszej nie-
podległości.

Radosnej atmosfery, rodzinnego 
ciepła oraz wielu duchowych przeżyć 

z okazji Świąt Wielkanocnych
życzą redakcja „Gminnych Spraw” 

oraz wydawca, 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Miedźnej z/s w Woli

praca na terenie szkoły we 
Frydku wre. ale nie jest to jedyna 
inwestycja realizowana obecnie 
w gminie miedźna.

Trwa realizacja zadania pn. „Rozbudo-
wa, przebudowa i nadbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą”. To jedna z naj-
większych inwestycji w tej kadencji. 
Koszt rozbudowy to ponad 10,2 mln 
zł. Rozpoczęły się już prace związane 
z palowaniem pod część, która zostanie 
dobudowana.

Przypomnijmy, w części dobudowa-
nej przewidziano zagospodarowanie 
pomieszczeń m.in. na pomieszczenia 

dydaktyczne wykorzystywane dla 
potrzeb szkoły, pomieszczenia przed-
szkola 3-oddziałowego, szatnie dla 
uczniów, pomieszczenia administracji, 
techniczne i porządkowe, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne. W części istnieją-
cej planowana jest rozbudowa budynku 
w zakresie powiększenia kompleksu 
kuchennego, przebudowa istniejących 
szatni i pomieszczeń magazynowych 
zaplecza sali gimnastycznej, dostoso-
wanie pomieszczeń sanitarnych do 
obowiązujących przepisów i wymogów 
higieniczno-sanitarnych wraz z kom-
pleksowym remontem istniejącego 
budynku i przystosowaniem go do 
przepisów przeciwpożarowych.

Roboty trwają też w innej placówce, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Woli. Do 
końca kwietnia ma zakończyć się reali-
zacja zadania pn. „Modernizacja systemu 
ogrzewania w SP nr 2 w Woli – rekupera-
cja”. Jego koszt to ponad 124 tys. zł.

Kończy się załatwianie formalności 
przez wykonawcę zadania polegającego 
na wymianie systemu oświetleniowego 
– modernizacji oświetlenia dróg, ulic 
i placów na terenie gminy Miedźna 
– obręb Wola w roku 2021. Wymiana 
oświetlenia obejmuje 507 sztuk opraw 
oświetleniowych, 406 słupów w złym 
stanie technicznym, zdemontowane 
zostaną 32 słupy betonowe wraz z opra-
wami. Nowe oprawy będą ze źródłem 

oświetlenia typu LED. Wartość inwe-
stycji to 2,2 mln zł. Gmina pozyskała 
na ten cel dofinansowanie w wysokości 
850 tys. zł. Termin realizacji prac to 
koniec lipca br.

Jednocześnie za prawie 35 tys. zł 
przebudowane zostaną dwa słupy 
oświetleniowe wzdłuż cmentarza przy 
ul. Wiejskiej w Miedźnej (termin rea-
lizacji do 26 listopada), a jeden słup 
zostanie wymieniony przy ul. Stawo-
wej w Woli (termin realizacji do końca 
czerwca).

Urząd Gminy ogłosił też przetarg na 
wykonanie remontów cząstkowych dróg 
gminnych na terenie gminy Miedźna.

8paweł Komraus

SprAwdzAmy STAN INweSTyCjI NA TereNIe gmINy

palowanie przy szkole i inne prace

przy szkole we Frydku trwa palowanie  (FOT. Sp FrydeK)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć Państwu, aby w tych wyjątkowych dniach

w Waszych sercach, rodzinach, domach
zagościła miłość oraz nadzieja odradzającego się życia,

a spotkania w gronie najbliższych upływały 
w miłym wiosennym nastroju.

Niech świąteczny czas wprowadzi 
do życia spokój i harmonię,

przyniesie wiele szczęścia i radości.
Życzymy zdrowych Świąt!

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 
Andrzej Kempny

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Koszt rozbudowy szkoły we Frydku to ponad 10 mln zł  (FOT. Sp FrydeK)

wraz z Radnymi i Sołtysami Gminy Miedźna
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CO TrzebA wIedzIeć O SpISIe?

mieszkańcu! Spisz się!

rozpoczął się narodowy spis powszechny Ludności i mieszkań 2021. 
potrwa do 30 czerwca.

KTO pOwinien wZiĄĆ UDZiaŁ w spisie?
<  Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz 

stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Udział w spisie 
jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny 
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

JaK siĘ spisaĆ?
<  Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.

gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym 
zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin 
przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

<  Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię 22 279 99 
99 i spisz się przez telefon.

<  Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
możesz odmówić mu przekazania danych.

O CO ZOsTaniemy ZapyTani?
<  Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe oraz krajowe 

akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych 
zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji 
społecznych spisu. W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane: charakterystyka demograficzna, 
aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa 
domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania 
i budynki).

<  Pełną listę pytań w spisie można znaleźć na stronie spis.gov.pl/lista-pytan-w-
nsp-2021.

CZy mOJe Dane bĘDĄ beZpieCZne?
<  Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica 

statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przepro-
wadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej.

DOwieDŹ siĘ wiĘCeJ!
<  Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz zapytany w spisie? Zapoznać się z ustawą 

spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!
8gUs

Terminy odbioru odpadów komunalnych, 
po ich ustaleniu, zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Urzędu gminy miedźna – miedzna.pl 
oraz na Facebooku. Harmonogramy odbioru śmieci 

będą także rozwożone do mieszkańców.

Sprawdź szybko termin wywozu śmieci 
dzięki bezpłatnej aplikacji „Kiedy wywóz”. 

można ją znaleźć w sklepach 
google play, App Store, windows Store.

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

jest czynny w czwartki w godz. 10.00-16.00, 
w piątki w godz. 12.00-17.00 

oraz w soboty w godz. 9.00-15.00, 
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
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sprZĄTanie prZeŁOŻOne 
w CZasie

Na sobotę, 20 marca planowano akcję 
sprzątania we wszystkich sołectwach 
w gminie. Akcja została jednak prze-
sunięta w czasie z powodu pandemii. 
W dogodnym, bezpiecznym dla zdrowia 
naszych mieszkańców terminie zostanie 
przeprowadzona po ustaniu obostrzeń 
z powodu pandemii COVID-19. Jedno-
cześnie nie zapominamy, że Ziemia to 
nasz wspólny „Dom”. Nie mamy innego. 
I to my musimy o niego zadbać! 8 Ug

Zebrania w inneJ FOrmie
Tegoroczne zebrania sołeckie z powo-
du pandemii miały inny charakter. 
Wprowadzone przez rząd obostrzenia 
uniemożliwiają organizację tradycyj-
nych spotkań z mieszkańcami. Wójt 
Jan Słoninka spotykał się natomiast 
z sołtysami i Radami Sołeckimi danego 
sołectwa, którzy są przedstawicielami 
mieszkańców. Podczas tych spotkań 
omawiano problemy sołectw, prezento-
wano planowane inwestycje, składano 
wnioski. 8 pk

wODa prZyDaTna 
DO spOŻyCia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Tychach dokonał oceny rocznej 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi dla gminy Miedźna w 2020 
roku. „W pobranych próbkach wody nie 
stwierdzono przekroczeń parametrów 
mikrobiologicznych i fizykochemicz-
nych, które mogłyby zagrozić zdrowiu 
osób spożywających tą wodę oraz mogą-
cych mieć wpływ na pogorszenie jej 
oceny organoleptycznej dokonywanej 
przez konsumentów. Na terenie gminy 
Miedźna nie odnotowano zdarzeń mogą-
cych mieć negatywny wpływ na zdrowie 
publiczne związanych z jakością wody 
przeznaczonej do spożycia uznając wodę 
dostarczaną konsumentom na terenie 
gminy za bezpieczną” – napisał lek. med. 
Grzegorz Gołdynia, Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Tychach. 
Stwierdził jednocześnie przydatność 
wody do spożycia na terenie gminy 
Miedźna. 8 pk

pODZiĘKOwanie OD minisTra
22 lutego na zaproszenie wójta Jana 
Słoninki w naszej gminie gościł mini-
ster – członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik. W marcu do Urzędu Gminy 
wpłynęło podziękowanie od ministra za 
tę wizytę. „Jestem pod wrażeniem samej 
Gminy, jak i gościnności mieszkańców” 
– napisał Michał Wójcik. 8 pk

inFOrmaCJe O sZCZepieniU
Druhowie naszych gminnych OSP 
dostarczali do skrzynek pocztowych 
mieszkańców gminy ulotki informacyjne 
dotyczące zgłoszenia chęci zaszczepie-
nia się przeciw COVID-19.

Przypominamy, w naszej gminie 
aktualnie wskazane są dwa punkty 
szczepień: NZOZ Wamed w Grzawie 
(tel. 32 211 61 85) oraz Medyk Sp. z o.o. 
w Woli (tel. 32 211 95 55, 576 136 138 
– rejestracja od godz. 8.00). Szczegóły: 
gov.pl/web/szczepimysie 8 pk

Znacząco pogarsza się sytuacja epidemiczna w pol-
sce i europie, a to oznacza, że zagrożenie zarażeniem 
koronawirusem dynamicznie wzrasta. apelujemy więc 
do mieszkańców naszej gminy o ograniczenie wizyt 
w Urzędzie bez pilnej potrzeby.

Jeżeli sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej 
w późniejszym czasie/terminie.

Z uwagi na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem 
prosimy o przychodzenie do Urzędu wyłącznie w sprawach, 
które wymagają osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty telefonicznie 
z pracownikiem merytorycznym. Pozwoli to na sprawniejszą 
i bezpieczną dla obu stron obsługę.

Prosimy, aby kontakty z pracownikami urzędu przede wszyst-
kim odbywały się poprzez korespondencję tradycyjną, drogą 
elektroniczną lub telefonicznie.

Za pośrednictwem portali obywatel.gov.pl, 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 prosimy 
pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków 
bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:
<  przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
<  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 objawy gorączki, 

bólu gardła, przeziębienia.
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się telefon dla 

osób niepełnosprawnych, z którego można w aktualnej sytuacji 
skorzystać w celu kontaktu z sekretariatem.

W przedsionku Urzędu – główne wejście do budynku – znajdu-
je się aparat telefoniczny wraz z wykazem numerów wewnętrz-
nych do pracowników świadczących obsługę interesantów.

Na stoliku przy wejściu głównym znajduje się również skrzyn-
ka podawcza, do której można wrzucać listy i korespondencję 
do pracowników Urzędu.

Urzędnicy pracują w sposób nieprzerwany, ciągły z zacho-
waniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Podajemy Państwu numery kont, na które można dokonywać 
wpłaty:
<  z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób 

fizycznych należy dokonywać na indywidualny numer konta 
bankowego, który znajduje się na otrzymanej decyzji podatko-
wej lub na konto urzędu: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001,

<  z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku 
rolnego od osób prawnych, podatku od środków transpor-
towych (osoby prawne i fizyczne) zgodnie z otrzymanym 
zawiadomieniem o indywidualnym numerze konta bankowego 
lub na konto urzędu: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001,

<  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego 
zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o indywidualnym 
numerze konta bankowego lub na konto urzędu: 27 8446 
0006 2001 0000 1179 0077,

<  pozostałych wpłat należy dokonywać na numer rachunku: 42 
8446 0006 2001 0000 1179 0001

<  Numer telefonu do Urzędu Gminy Miedźna: 32 211 61 96, 
32 211 61 60

<  Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego: 32 211 61 60 wew. 21

<  Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 32 211 62 15
<  Biuro Spraw Obywatelskich: 32 211 62 17
<  Referat Podatków i Opłat: 32 211 62 18
<  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 32 

211 61 96 wew. 29
Dziękujemy za zrozumienie 

i przepraszamy za niezależne od nas utrudnienia!
Prosimy o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.

Życzymy zdrowia.
Urząd Gminy

w ramach modernizacji doposażenia zasobów 
sprzętowych wykorzystywanych w celu bieżącego 
monitorowania jakości dostarczanej wody, gminny 
Zakład gospodarki Komunalnej utworzył specjalne 
stanowisko pomiarowe.

Chcąc zapewnić odbiorcom dostawę odpowiedniej jakości 
wody, niezbędne jest bieżące kontrolowanie jej parametrów, 
takich jak poziom pH, zawartość żelaza, chloru wolnego 
oraz chloru ogólnego. W celu przeprowadzania kontroli tych 
parametrów Spółka kupiła dwa urządzenia.

Fotometr PF-12 Plus to urządzenie służące do badania 
jakości wody, które poprzez wbudowane źródło światła LED 
860 nm umożliwia pomiar w zakresie 1-1000 NTU. Dodat-
kowe akcesoria oraz testy pozwalają na prowadzenie badań 
niezależnie od panujących warunków otoczenia. Fotometr 
PF-12 Plus został wyposażony w 100 już zaprogramowanych, 
metod pomiarowych oraz dodatkowe funkcje wspierające jego 
pracę. Zamontowane w urządzeniu akumulatory pozwalają 
na wykonanie około 2000 pomiarów, a klasa szczelności IP68 
pozwala na jego pracę w trudnych warunkach. Za pomocą 
tego urządzenia można robić również pomiary absorbancji, 
transmitancji oraz faktor.

pH-METR CP-411 to urządzenie wykorzystywane do pomia-
ru pH, mV (potencjał redox) oraz temperatury, które w sposób 
automatyczny wykrywa wartości pH buforu oraz kompensację 
temperatury. W zależności od zastosowanej elektrody pH 

możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. Przyrząd 
współpracuje z czujnikiem temperatury CT2B-121 z rezystorem 
Pt-1000B oraz standardową elektrodą pH EPS-1 stosowaną do 
czystych wód. 8 gZgK

gzgK KUpIł dwA UrządzeNIA dO mONITOrOwANIA jAKOŚCI wOdy

Nowe urządzenia  
będą sprawdzały jakość wody

Stanowisko służy do pomiaru jakości wody  
w gminie  (FOT. gzgK)

praca Urzędu gminy: prośba o ograniczenie wizyt



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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pomoc w sytuacji kryzysu 
psychologicznego
poradnia psychologiczno-pedagogiczna w pszczy-
nie przygotowała cykl spotkań online dla nauczy-
cieli oraz rodziców, by pomóc dzieciom i młodzieży 
w sytuacji kryzysu psychologicznego.

Specjaliści doradzą, jak wzmacniać wewnętrzną motywację 
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomogą także rodzicom, którzy 
wyrażą taką chęć. To działania wdrażane po spotkaniach 
z pedagogami i psychologami z gminnych i powiatowych 
szkół, które odbywały się jeszcze przed rozszerzeniem ogra-
niczeń.

Psychologowie i interwenci kryzysowi czekają na telefon 
siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 18.00 – tel. 
502 644 363. 8 Ug

wybierzemy radnego
na 25 kwietnia zarządzono wybory uzupełniające 
do rady gminy w części sołectwa wola i (okręg 
wyborczy nr 9).

Wybory zostały zarządzone z powodu wygaśnięcia mandatu 
radnego Janusza Starca (o sprawie pisaliśmy w styczniowym 
numerze „Gminnych Spraw”). Odbędą się w godz. 7.00-21.00. 
w części sołectwa Wola I, obejmującej: ulicę Górniczą – bloki 
od 14 do 15, od 18 do 25, 47, ulicę Pszczyńską – bloki 104, 106, 
108, oraz ulicę Szkolną – bloki 17, 19, 21. Mieszkańcy wybiorą 
jednego radnego Rady Gminy.

Wszystkich mieszkańców prosimy o śledzenie informacji 
na temat wyborów, zamieszczanych na stronie miedzna.pl. Ze 
względu na sytuację epidemiczną oraz wprowadzane przez 
rząd obostrzenia, terminarz wyborczy może ulec zmianie.

8pk

w związku z dużym wzrostem 
liczby zakażeń od 27 marca 
w całym kraju obowiązują dodat-
kowe obostrzenia.

W ostatnim czasie obserwujemy wyraź-
ny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy 
zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respi-
ratorów i przede wszystkim wzrost liczby 
zgonów. Od soboty, 27 marca rząd wpro-
wadził nowe zasady bezpieczeństwa. Obo-
wiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą 
także okres Świąt Wielkanocnych.

Zamknięte zostały wielkopowierzch-
niowe sklepy meblowe i budowlane 
o powierzchni powyżej 2 000 m2 oraz 
centra i galerie handlowe – tak jak 
obecnie, z wyjątkiem m.in.: sklepów 
spożywczych, aptek i drogerii, salonów 
prasowych, księgarni. Oprócz tego 
w placówkach handlowych na targu lub 
poczcie obowiązują nowe limity osób.

Od 27 marca także w miejscach kultu 
religijnego obowiązuje nowy limit osób 

– na 1 osobę będzie musiało przypadać 
20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek 
zakrywania ust i nosa oraz zachowy-
wanie 1,5 m odległości od innych osób. 
Zakaz działalności obejmuje także 
salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne 
w całej Polsce

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci 
i rodziców, zamknięte zostały żłobki 
i przedszkola. Wyjątkiem jest sprawo-
wanie opieki nad dziećmi pracowni-
ków medycznych i służb porządkowych 
(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji 
i straży pożarnej). Rodzice mogą sko-
rzystać z dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego. Działalność obiektów spor-
towych została ograniczona wyłącznie 
do sportu zawodowego. Wszelkie wyda-
rzenia mogą się odbywać bez udziału 
publiczności.

Rząd podkreśla: trudna sytuacja 
związana z COVID-19 wymaga ogra-
niczenia naszej aktywności społecznej 
– także podczas zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych. „Jeśli chcemy wrócić do 
czasów sprzed pandemii, musimy być 
odpowiedzialni. W okresie świąt powin-
niśmy więc ograniczyć nasze kontakty 
wyłącznie do najbliższych domowników, 
a ewentualne spotkania przełożyć na 
inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele 
zależy od nas samych. Dbajmy o siebie 
i swoją rodzinę” – apeluje rząd. W całym 
kraju rząd zaleca także pracę on-line 
– wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, 
dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki 
i częstym wietrzeniu pomieszczeń. 
Jeśli masz telefon komórkowy, poproś 
bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP 
COVID ProtegoSafe, która powiadomi 
Cię o możliwym kontakcie z osobą zara-
żoną. Pozostałe zasady bezpieczeństwa 
nadal obowiązują. To m.in. nauka zdalna 
dla wszystkich uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych, zamknięte 
są hotele, teatry, kina, muzea, siłownie, 
stoki, baseny. 8 gov.pl

zamknięte przedszkola i inne obostrzenia

policjanci w porę zdjęli mężczyźnie z szyi sznur 
i udzieli mu pomocy przedmedycznej. Desperat 
trafił pod opiekę lekarzy.

„Strzec bezpieczeństwa obywateli...” – to fragment roty ślu-
bowania każdego policjanta, którą mundurowi z Komisariatu 
Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli wypełnili w sposób 
wzorcowy w środę, 10 marca. Wtedy to ok. godz. 13.00 pod-
czas patrolu zauważyli oni na ul. Pszczyńskiej w Woli męż-
czyznę, który na przygotowanej pętli ze sznurówek próbował 
odebrać sobie życie. Natychmiast podbiegli do mężczyzny 
i zdjęli mu pętlę z szyi, przystępując do udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Na szczęście zdążyli. Mężczyzna 
trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który 
przyjechał na miejsce.

Pamiętajmy, kryzysy przemijają i można zapobiec każdej, 
podobnej tragedii. Jeśli widzisz, że twój znajomy jest przygnę-
biony, zapytaj, jak możesz pomóc, okaż troskę, poinformuj 
bliskich tej osoby o problemie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, 
że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer 
alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, 
w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, 
w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Można również skorzystać z bezpłatnych telefonów pomoco-
wych takich jak: Antydepresyjny Telefon Zaufania (22 654 40 
41), Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (116 111), Telefon 
dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 
(800 100 100). 8 Kpp pszczyna

dzIęKI błySKAwICzNej INTerweNCjI mUNdUrOwyCh 34-LATeK, KTóry próbOwAł OdebrAć SObIe ŻyCIe, 
zOSTAł UrATOwANy

policjanci z woli uratowali życie mężczyźnie

dzięki interwencji policjantów udało się uniknąć 
tragedii  (FOT. Kpp pSzCzyNA)
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mieDŹna

FryDeK giLOwiCe

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Góra zorganizowała w Szkole Podstawo-
wej im. Stanisława Hadyny we Frydku 
spotkanie. Młodzi druhowie z MDP 
przekazywali swoją nabytą wiedzę 
pierwszej pomocy klasie Ia. Podczas 
spotkania każdy z nich mógł spróbo-

wać swoich sił w udzielaniu pierwszej 
pomocy, uczniowie zapoznali się też 
z wyposażeniem torby medycznej R1. 
Oczywiście wszystko odbyło się według 
zasad reżimu sanitarnego. MDP OSP 
Góra planuje spotkania z kolejnymi 
klasami. 8mDp Osp góra

młodzi druhowie o pierwszej pomocy

dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy  (FOT. mdp OSp górA)

mistrzowie lektur
Biblioteka szkolna szkoły we Frydku zor-
ganizowała konkurs czytelniczy „Mistrz 
lektur” dla klas II. Celem konkursu było 
zachęcenie dzieci do spędzania czasu 
z książką oraz propagowanie aktywno-
ści i kultury czytelniczej. Drugoklasiści 
w ramach konkursu przeczytali dwie 
lektury: „Przygody Filonka Bezogonka” 

i „Dziecię elfów”. Do omawianych lektur 
uczniowie wykonali piękne prace pla-
styczne i rozwiązali test sprawdzający 
wiedzę z przeczytanych lektur. Dzieci 
wykazały się ogromną znajomością 
książek, trudno było wyłonić jednego 
mistrza, dlatego mamy ich aż pięciu!

8sp Frydek

sukces międzynarodowego projektu
Pomimo trwającej pandemii, która nie 
ułatwia pracy przy międzynarodowych 
projektach Erasmus+, Liceum Ogólno-
kształcące im. prof. Zbigniewa Religi 
zakończyło z sukcesem projekt „Edu-
cating innovative and creative European 
citizen” koordynowany przez szkołę 
z Austrii.

Projekt, który rozpoczął się we wrześ-
niu 2018 roku, miał na celu poznawanie 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 
przy zaangażowaniu narzędzi cyfro-
wych. Choć w sposób nieplanowany, 
temat doskonale wpisał się w koniecz-

ność odnalezienia się w rzeczywistości 
zdalnej nauki. Dzięki udziałowi w pro-
jekcie duża grupa uczniów i nauczycieli 
uczestniczyła w międzynarodowych 
spotkaniach, poznawała kulturę kra-
jów partnerskich, nawiązywała nowe 
kontakty oraz doskonaliła umiejętności, 
w tym językowe.

Na stronie internetowej liceum można 
zapoznać się z raportem końcowym 
projektu oraz dziennikiem dokumen-
tującym działania podejmowane w pro-
jekcie.

8LO gilowice

mogę zatrzymać smog!

W ramach kampanii „Mogę zatrzymać 
smog – przedszkolaku złap oddech” 
Gminne Przedszkole Publiczne im. 
Marii Kownackiej w Miedźnej otrzymało 
2 oczyszczacze powietrza, które 
sprawnie poprawiają jakość powietrza 
w salach. Przełom lutego i marca upłynął 
przedszkolakom pod hasłem „ekologia”. 
Podczas kolejnych dni dzieci zapozna-
ły się ze sposobami dbania o czystość 
naszego powietrza i wody. Poznały rów-

nież odnawialne źródła energii. Bajka 
o księciu Apsiku i królowej Rysi, którzy 
wspólnymi siłami pokonali smog, utwier-
dziła ich w przekonaniu, jak ważne jest 
wspólne dbanie o czystość wokół nas.

Przedszkolaki wzięły też udział 
w konkursie plastycznym dotyczącym 
skutecznego  sposobu zwalczania 
smogu. Całości dopełnił ekologiczny 
teleturniej pt. „Jeden z dziesięciu”.

8gpp miedźna

dla dzieci przygotowano ekologiczne zabawy  (FOT. gpp mIedŹNA)

Dni z matematyką
Jak co roku w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miedźnej w dniach od 15 
do 20 marca odbyły się Szkolne Dni 
Matematyki. Dni matematyki są kie-
rowane do wszystkich uczniów! Nawet 
do tych (a może przede wszystkim), 
którzy stronią od matematyki. Dni mate-
matyki świętowane są po to, aby dać 
uczniom trochę odmiany w nauce tego 
trudnego przedmiotu i pokazać jego 
jasną stronę.

Głównym celem wydarzenia, które 
odbywa się pod hasłem „Matematyka 
da się lubić” jest zrozumienie i doce-
nienie roli, jaką matematyka odgrywa 
we współczesnym świecie, a zwłaszcza 
w nauce, przyrodzie, technice, kultu-
rze. Matematyka jest dziś ukryta we 
wszystkich aspektach codziennego 
życia, ale na ogół ukryta jest tak głę-

boko, że większość ludzi w ogóle nie 
uświadamia sobie, że to właśnie ona 
leży u podstaw wielu zjawisk, odkryć 
i wynalazków.

W ramach obchodów podjęto szereg 
działań. Wszystkie odbyły się zdalnie. 
Obchody tygodnia matematyki rozpo-
częto od zmiany swoich teamsowych 
avatarów na matematyczne. Następnie 
uczniowie wyznaczali doświadczalnie 
liczbę pi, brali udział w różnych konkur-
sach, rozwiązywali łamigłówki, odna-
leźli klucz i uwolnili z escape roomów 
(czwartoklasiści uwolnili Puchatka, 
piątoklasiści babcię i czerwonego kap-
turka, siódmoklasiści Małego księcia) 
wykonywali prezentacje multimedialne, 
plakaty, piekli ciasta matematyczne, 
a nawet fotografowali.

8Zsp miedźna

grZawa

mała książka – wielki człowiek
Zakończyła się druga edycja projek-
tu „Mała książka – wielki człowiek”, 
w której wzięła udział Gminna Biblio-
teka Publiczna w Miedźnej z/s w Grza-
wie wraz ze swoimi filiami w Woli 
i w Górze. Przypominamy, że akcja 
była adresowana do dzieci w wieku 
3-6 lat i miała zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym, które przyszło 
do biblioteki biorącej udział w projek-
cie, otrzymało w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W wyprawce znajdowała się książka 

„Pierwsze czytanki dla…”, dostosowane 
pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka, a także Karta Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięce-
go, mały czytelnik otrzymał naklejkę, 
zaś po zebraniu dziesięciu został uho-
norowany imiennym dyplomem.

W drugiej edycji w naszych bibliote-
kach wydano 22 wyprawki (osiemnastu 
nowym małym czytelnikom oraz czte-
rem, którzy byli już wcześniej zapisani 
do biblioteki). Wydano 9 imiennych 
dyplomów. 8 gbp

Z bajki i z baśni
17 kwietnia odbył się gminny konkurs 
czytelniczy dla klas III szkół podstawo-
wych pt. „Z bajki i z baśni”, zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną. Wzięło w nim udział 15 drużyn ze 
wszystkich szkół podstawowych naszej 
gminy. Każda placówka zgłosiła po trzy 
dwuosobowe drużyny, który zdobywały 
punkty dla siebie oraz globalnie - dla 
całej szkoły. Ze względu na obostrze-
nia sanitarne impreza ta, wyjątkowo, 
odbywała się w placówkach szkolnych. 
Szkoły otrzymały zestawy pytań i zadań, 
które przygotowała i dostarczyła im 
w specjalnych pudełkach Gminna Biblio-
teka Publiczna. Uczniowie zmierzyli się 

z pytaniami i zadaniami z następujących 
baśni i bajek: Syrena, Słowik, Ośla Skór-
ka, Wróżki. Każdy zespół odpowiadał 
pisemnie na cztery wylosowane pytania 
oraz rozwiązywał po cztery zadania. Po 
zakończeniu imprezy pytania i zada-
nia, zapakowane, trafiły z powrotem 
do biblioteki, gdzie zostały sprawdzone 
i ocenione. Wśród szkół wygrała pla-
cówka z Góry, a w kategorii drużynowej 
– uczniowie z Frydku i Góry.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagro-
dy książkowe oraz dyplomy, zwycięskie 
szkoły także uhonorowano dyplomami 
i nagrodami książkowymi.

8gbp



7gminne sprawy – kwiecień 2021z TwOjegO SOłeCTwA

ŚLĄSKO GODKA
przyszli my tu  
po śmierguście
Przyszli my tu po śmierguście,
hej hop hej da da,
ale nos do izby puście,
hej hop hej da da.
Dziołchy polejemy,
nic wom nie weźmiemy,
jak śmiergus to śmiergus,
hej da da, hej da da, rom pom pom.

Kopa jajec naszykujcie,
hej ho hej da da,
i szpyreczek nie żałujcie,
hej hop hej da da.

Dziołchy polejemy...
Jak na śmiergus dostaniemy,
hej hop hej da da,
to za roczek zaś przyjdziemy,
hej hop hej da da.
Dziołchy polejemy...

Pieśń pochodząca z publikacji 
„Pieśni dla dzieci i młodzieży 

ze zbiorów prof. Adolfa Dygacza. 
Wybór: Janina Dygacz”, 

wydanej przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

O tym pisała gminna gazeta...   
w KwIETNIU

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

1993 w KOLeJCe pO.... TeLeFOn
„Zarząd Gminy w Miedźnej informuje mieszkańców sołectwa Wola, zaintereso-
wanych podłączeniem telefonu, a zapisanych przez sołtysa na listach złożonych 
w Urzędzie Gminy, że istnieje obowiązek wypełnienia na tę okoliczność wniosku 
[...]” (Gminne Sprawy, nr 4/1993)

1994 pierwsZe Zabiegi LaparOsKOpOwe
„[...] Grzawa dysponować będzie jednym z nielicznych w kraju Ośrodków Chirurgii 
Laparoskopowej. Otwarcia tego Ośrodka dokonano 8 kwietnia br. […] Poseł Bernard 
Szweda przeczytał list prof. Zbigniewa Religi […] W liście tym profesor stwierdził m.in., 
że gmina Miedźna wyprzedza o kilka lat wydarzenia, które prawdopodobnie będą działy 
się w służbie zdrowia na terenie kraju u progu 2000 roku” (Gminne Sprawy, nr 4/1994)

wOLa

przyszła wiosna na świetlicę

W ostatnim czasie na świetlicy szkolnej 
Zespołu Szkół w Woli dzieci uczyły 
się rozpoznawać i nazywać wiosenne 
kwiaty. Założono mini ogródek. Do 
każdej posadzonej cebulki zaprojek-
towano winietki z wymyśloną nazwą. 
Teraz uczniowie będą dbać, bacznie 

obserwować i cierpliwie czekać aż 
wyrosną łodyżki. Oprócz żywych, 
naturalnych form, na świetlicy poja-
wiły się też te sztuczne – stworzone 
przez uczniów.

8świetliczanki z opiekunem,
renatą Krawczyk

dzieci przygotowały mini ogródek  (FOT. zS wOLA)

9 marca w grupie 0a i 0b Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woli zostały 
przeprowadzone zajęcia „Profilaktyka 
próchnicy zębów”. Pielęgniarka przeczy-
tała bajkę „O Jurku, którego bolał ząb” 
i omówiła jej treść. Następnie zaprezen-

towała pokaz mycia zębów oraz zasady 
higieny jamy ustnej. Podsumowaniem 
zajęć była prawidłowa klasyfikacja pro-
duktów zdrowych i szkodliwych, które 
są pomocne w zachowaniu pięknych, 
zdrowych zębów. 8 Zsp wola

pielęgniarka w zerówce

gÓra

22 marca na całym świecie obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Wody. Święto 
zostało ustanowione w celu podniesienia 
świadomości, jak wielką rolę odgrywa 
woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą 
spadek jej zasobów. Obchody święta 
przyczyniają się do pogłębiania sza-
cunku do wody, która ze względu na 

swą pozorną dostępność w warunkach 
klimatu umiarkowanego, często bywa 
marnotrawiona. Ten dzień świętowano 
m.in. w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górze. Uczniowie klas IVa 
i IVb przygotowali plakaty informacyjne, 
pokazujące jak można oszczędzać wodę.
 8 sp góra, pk

Jak oszczędzać wodę?

Uczniowie pamiętają

18 marca grupa wolontariuszy ze Szko-
ły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Górze przystąpiła do uporządkowania 
po zimie mogiły żołnierskiej na cmen-

tarzu parafialnym w Górze. Młodzi 
społecznicy umyli nagrobek, posadzili 
wiosenne kwiaty na miejscu pochówku 
oraz zapalili znicze. 8 sp góra

Uczniowie dbają o mogiłę żołnierską  (FOT. Sp górA)

w ObieKTywie

Nadeszła wiosna! przedszkolaki z naszej gminy radośnie powitały tę porę roku!  FOT. gpp 1 wOLA, FOT. gpp 3 wOLA, FOT. gpp mIedŹNA
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28 marca w górze odbył się Kier-
masz świąteczny dla Filipka.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
mieszkańców oraz lokalnych organi-
zacji na parkingu przy kościele można 
było nabyć pyszne ciasta, kopy, torty, 
desery, ciasteczka, wyroby garmaże-
ryjne, przetwory, rękodzieło czy ozdoby 
świąteczne. Była to Niedziela Palmowa, 
dlatego na kiermaszu dostępne były też 
palmy wielkanocne. Strażacy przygoto-
wali również pyszny żurek strażacki.

W kiermasz zaangażowali się też 
m.in. druhowie OSP Góra oraz MDP 
OSP Góra, uczniowie z Góry czy pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, przekazując różne ozdoby. Ucz-

niowie, nauczyciele i rodzice wykonali 
piękne palmy. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zaprosił do udziału w akcji 
„Pomaganie przez kolorowanie”, w której 
wykonywano zakładki do książek z ele-
mentami mandali. Mandala to popularny 
motyw artystyczny zawierający wiele 
wartości dydaktycznych. Ta forma roz-
wija twórczą aktywność dzieci, z kolei 
dla dorosłych jest przyjemną relaksacją 
i odprężeniem. Otrzymane prace prze-
kazano na kiermasz dla Filipka.

Filipek choruje na SMA. Potrzebuje 
niezwykle drogiego leku, który kosz-
tuje ok. 10 mln zł. To kolejny kiermasz 
w naszej gminie na rzecz mieszkańca 
powiatu pszczyńskiego. Po raz kolejny 
pokazaliśmy wielkie serca! 8 pk

Świąteczna pomoc dla Filipka

w Niedzielę palmową kiermasz zorganizowano w górze  (FOT. pK)

Turnusy, rehabilitacja, sprzęt 
to duże koszty, ale praca daje 
efekty. – Dążymy do poprawy 
życia i rozwoju naszego syna 
– podkreślają rodzice.

Zespół Dravet to rzadka choroba, wystę-
puje co 20-40 tys. żywych urodzeń. Jest 
to genetycznie uwarunkowana dysfunk-
cja mózgu, która przyjmuje formę cięż-
kiej i słabo reagującej na jakiekolwiek 
leczenie padaczki. Dziecko rodzi się 
zdrowe, objawy są do pierwszego roku. 
Zaczynają się od drgawek gorączko-
wych. Charakterystyczne są długie 
i ciężkie ataki padaczki. Zwykle trwają 
do 10 minut. – W przypadku Alka to co 
najmniej 40 minut. Tydzień temu miał 
1 godz. 20 minut. Najdłuższy trwał 4 
godziny. Często napady padaczkowe 
kończą się w szpitalu – mówi Anna 
Bugajska-Morkisz, mama chłopca. 
W domu musi mieć koncentrator tlenu 
oraz pulsoksymetr.

Aleksander jest prawnukiem Fran-
ciszki Morkisz, dyrektorki Szkoły 
Podstawowej we Frydku, działaczki 
społecznej w regionie. – Urodził się 
zdrowy. W pierwszej minucie miał 9 
punktów, w drugiej – już 10. Był bardzo 
silny, w pierwszym miesiącu trzymał 
główkę, przed pół roku robił podchody 
do raczkowania. Kiedyś wieczorem, jak 
miał pół roku, dostał drgawek w łóżecz-
ku, miał wysoką gorączkę. Pojechaliśmy 
na pogotowie. Usłyszeliśmy, że drgaw-
ki gorączkowe zdarzają się u dzieci. 
Lekarze twierdzili, że wszystko jest 
w porządku. Pojawiały się jednak kolej-
ne ataki, dość często. Bardzo pogorszyło 
się przed drugimi urodzinami. Pełną 
diagnozę usłyszeliśmy jak Alek miał 
3,5 roku – opowiada mama.

Osoby z zespołem Dravet mają zabu-
rzenia termoregulacji. To oznacza, że 
każda nagła zmiana temperatury, 
zmęczenie fizyczne sprzyjają atakowi 
padaczki. Alek jest bardzo podatny na 
różnego rodzaju wirusy, które także 

kończą się atakami. Każdy taki atak jest 
bardzo niebezpieczny dla zdrowia dzie-
cka. Jest też nadpobudliwy. Ma obniżone 
napięcie mięśniowe. Jeździ na rowerze, 
ale trójkołowym, ze wspomaganiem. Ma 
też zaburzenia równowagi i koordynacji, 
wadę wymowy. Sprawność rąk 7-latka 
jest na poziomie 4-latka. – Nie wiem, czy 
syn będzie mógł pisać. Jest tylko jeden 
„Draveciak” w Polsce, który potrafi pisać 
– zauważa pani Anna.

Alek jest bardzo mądry, inteligentny 
i wesoły. Pięknie opowiada. Chodzi 
do przedszkola w Gilowicach. Lubi się 
przytulać. Jest jednym z normalnie 
funkcjonujących „Draveciaków”. Są 
takie dzieci, które są mocno upośle-
dzone i nie mogą się poruszać. Chłop-
ca nie można jednak spuścić z oka. 
Dzięki terapiom i rehabilitacjom wiele 
rzeczy potrafi zrobić sam. Codziennie 
ma jakieś zajęcia, dzięki którym się 
rozwija. Postępy są widoczne. Dłuższa 
przerwa w rehabilitacji, na przykład na 
początku pandemii, spowodowała, że 
jego stan pogorszył się. Kosztowne są 
także leki dla chłopca. Jakie są rokowa-
nia, co można osiągnąć dzięki rehabili-
tacjom? – To, co jest teraz – jest dobrze. 
Jeśli przestaniemy to robić, Alek leci 
w tył. Zostanie dzieckiem leżącym czy 
funkcjonującym na wózku. Nie będzie 
mógł nawet sam zjeść czy skorzystać 

z toalety – mówi Anna Bugajska-Mor-
kisz.

Pani Anna prowadzi na Facebooku 
stronę „Alkowy świat Draveciaka”, a także 
bazarek charytatywny, na którym można 
nabyć piękne rękodzieło i wesprzeć reha-
bilitację chłopca. Wiele prac jest wyko-
nanych przez mamę Alka, która tworzy 
wspaniałe maskotki, torby czy ozdoby. 

Można było je podziwiać także podczas 
kiermaszu charytatywnego, który zor-
ganizowała w niedzielę, 21 marca przy 
kościele we Frydku. Były także ciasta, 
przetwory, kartki świąteczne. W ten spo-
sób mogliśmy zaangażować się w pomoc 
mieszkańcowi Gilowic. Łącznie udało się 
zebrać 8 tys. 884 zł 60 gr.

8paweł Komraus

ALeK z gILOwIC ChOrUje NA rzAdKą ChOrObę geNeTyCzNą – zeSpół drAveT. TrwA wALKA O jAK NAjLepSzy rOzwój 7-LATKA

w Alkowym świecie

JaK pOmÓC aLKOwi Z giLOwiC?
<  Przekaż 1% podatku: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS: 0000037904, 

cel szczegółowy 33204 Bugajski Aleksander
<  Wpłać darowiznę: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, nr konta:  

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994, z dopiskiem: 33204 Bugajski Aleksander 
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

<  Bazarek na Facebooku: strona Alkowy świat Draveciaka – Butik Cuda 
Misiowe

8884,60 zł – taka mega kwota 
została zebrana na Kiermaszu 
w niedzielę, 21 marca we Fryd-
ku. Jesteście wieLCy!

Jeszcze raz serdecznie dziękuję:
<  za pomoc w organizacji,
<  za rozpowszechnianie informacji 

o Kiermaszu,
<  za podarowane ciasta,
<  za podarowaną piękną szytą kurę 

na Kiermaszu,

<  za podarowane stroiki i kartki od 
przedszkolaków,

<  za kolorowanie zakładek uczniom 
klasy 3b oraz seniorom z projektu 
w Pszczynie,

<  za podarowane kartki od Kurbla 
– rękodzieło na rzecz Hani Winter 
oraz Inspiracje Wioli,

<  za przybycie na Kiermasz mimo 
pogody,

<  za chęć pomocy Alkowi.
anna bugajska-morkisz
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gminny Ośrodek pomocy spo-
łecznej w miedźnej z/s w woli 
ogłasza nabór osób chętnych 
do świadczenia usług asystenta 
w ramach programu „asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej 
– edycja 2021”.

Usługi asystenta mogą świadczyć: osoby 
posiadające dokument potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji w następujących 

kierunkach: asystent osoby niepełno-
sprawnej, opiekun osoby starszej, opie-
kun medyczny; osoby posiadające co naj-
mniej 6-miesięczne, udokumentowane 
doświadczenie w udzielaniu bezpośred-
niej pomocy osobom niepełnosprawnym 
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie 
wsparcia osobom niepełnosprawnym 
w formie wolontariatu.

Szczegółowe informacje – tel. 32 211 
82 51. 8 gOps

nabór osób chętnych do świadczenia 
usług asystenta

ruszył ii nabór do programu „moja woda”, 
organizowany przez wojewódzki Fundusz 
Ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w Katowicach. można pozyskać bezzwrotne 
dofinansowanie do zbiorników retencyjnych

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej chcąc edukować 
i mobilizować obywateli do zbierania wody deszczo-
wej zainicjowały program „Moja Woda”. Na ten cel 
przeznaczono 100 mln zł, dzięki temu mieszkańcy 

domów jednorodzinnych będą mieli realny wpływ na 
łagodzenie skutków suszy w Polsce.

„Moja Woda” to nic innego jak dofinansowanie inwe-
stycji związanych z zatrzymaniem wody deszczowej 
i roztopowej przy budynkach jednorodzinnych, po to 
aby móc ją ponownie wykorzystać np. do podlewania 
kwiatów w ogrodzie.

Z refundacji może skorzystać osoba fizyczna, która 
jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. Jeśli dom jednorodzin-
ny ma kilku właścicieli, to o dofinansowanie składa 

wniosek tylko jedna osoba, za pełnomocnictwem 
pozostałych współwłaścicieli. Z programu „Moja Woda” 
można skorzystać jednorazowo, otrzymując dofinan-
sowanie nie większe niż 80% kosztów poniesionych 
przez beneficjenta, do 5 tys. zł.

Chcąc otrzymać dofinansowanie na działania 
retencyjne należy złożyć wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Szczegółowe informacje: 
tel. 32 722 77 09, mojawoda@wfosigw.katowice.pl,  
www.wfosigw.katowice.pl. 8wFOśigw

mOŻNA pOzySKAć dO 5 TyS. zł dOFINANSOwANIA NA bUdOwę zbIOrNIKA reTeNCyjNegO

pozyskaj dotację na zbiornik retencyjny

O bezzwrotną premię w wyso-
kości 150 tys. zł mogą ubiegać 
się młodzi rolnicy. ruszył też 
nabór wniosków o przyznanie 
60 tys. zł bezzwrotnej pomocy 
na „restrukturyzację małych 
gospodarstw”. Oba nabory 
potrwają do 29 maja 2021 r. i są 
finansowane z budżetu prOw 
2014-2020.

premie dla młodych rolników

Od 31 marca młodzi rolnicy, którzy chcą 
rozwijać swoje gospodarstwo, mogą starać 
się o dofinansowanie. Kwota jest niebaga-
telna – to 150 tys. zł. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje 
wnioski przez najbliższe dwa miesiące 
– do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi 
rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które 
m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie 
więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je 
w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy); posia-
dają gospodarstwo rolne o powierzchni 
minimum 1 ha; rozpoczęły prowadzenie 
działalności rolniczej przed dniem złożenia 
wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące 
przed dniem złożenia wniosku; posiadają 
lub utworzą gospodarstwo o wielkości eko-
nomicznej mieszczącej się w przedziale od 
13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznes-
plan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przezna-
czona na prowadzenie gospodarstwa lub 
przygotowanie do sprzedaży wytwarza-
nych w nim produktów rolnych.

restrukturyzacja 
małych gospodarstw

Do 29 maja 2021 r. można składać 
wnioski o wsparcie na „Restrukturyzację 
małych gospodarstw”. Pomoc finansowa-
na jest z budżetu PROW 2014-2020, a tego-
roczny nabór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe może starać się 
rolnik posiadający gospodarstwo obejmu-
jące co najmniej 1 hektar użytków rolnych 
lub nieruchomość służącą do prowadzenia 
produkcji w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna 
takiego gospodarstwa musi być mniejsza 
niż 13 tys. euro.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój 
swojego małego gospodarstwa, może 
uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej 
premii. Wsparcie można przeznaczyć 
wyłącznie na działalność rolniczą lub 
przygotowanie do sprzedaży produktów 
rolnych wytworzonych w gospodarstwie. 
Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii 
należy wydać na inwestycje w środki 
trwałe.

posadziłeś las ze wsparciem 
arimr? Złóż wniosek 
o dwie premie

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przy-
znanie premii pielęgnacyjnej i zalesienio-
wej w ramach poddziałania Wsparcie na 
zalesianie i tworzenie terenów zalesio-
nych finansowanego z PROW 2014-2020. 
Można je złożyć tylko za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus.

Szczegóły: arimr.gov.pl

Kolejne nabory wniosków z prOwwypalanie traw jest niebezpieczne 
i się nie opłaca!
Z nastaniem wiosny rośnie 
zagrożenie pożarowe związane 
z wypalaniem traw. warto przy-
pomnieć, że proceder ten jest 
niezgodny z prawem i grożą za 
niego surowe sankcje karne oraz 
cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez arimr.

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie 
powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie 
poprawia też jakości gleby. Co więcej, 
w znacznym stopniu obniża wartość plo-
nów. Po przejściu pożaru gleba staje się 
jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby 
powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla 
całego ekosystemu – zniszczona zostaje 
nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, 
giną również zwierzęta. Podpalanie traw 
bywa często przyczyną pożarów lasów 
i zabudowań gospodarczych, w których 
życie tracą także ludzie.

Zakaz wypalania traw określony został 
w Ustawie o ochronie przyrody oraz 
w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może wynieść 
od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli 
w wyniku podpalenia trawy dojdzie do 

pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty 
zdrowia lub życia wielu osób albo znisz-
czenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy 
sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat. 

Oprócz wspomnianych sankcji wypa-
lającemu grożą również dotkliwe kary, 
które nakładać może Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz 
wypalania gruntów rolnych jest jednym 
z warunków, których rolnicy zobligowa-
ni są przestrzegać, aby móc ubiegać się 
o płatności bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe w ramach PROW 2014-2020. 
W przypadku jego złamania ARiMR może 
nałożyć na rolnika karę finansową zmniej-
szającą wszystkie otrzymywane przez 
niego płatności o 3 proc. W zależności od 
stopnia winy, może zostać ona obniżona 
do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. 
Jeszcze wyższe sankcje przewidziane 
są dla tych, którzy świadomie wypalają 
grunty rolne – muszą oni liczyć się z obni-
żeniem płatności nawet o 25 proc. Agen-
cja może również pozbawić rolnika całej 
kwoty płatności bezpośrednich za dany 
rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe 
wypalanie przez niego traw.

8arimr
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w związku z nowym rozporządzeniem rady ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 27 marca 2021 r. wszystkie obiekty 

sportowo – rekreacyjne znajdujące się w budynku Krytej pływalni oraz kompleks boisk „moje boisko Orlik 2012” w woli są nieczynne do odwołania.
prosimy wszelkie sprawy z gOSir załatwiać telefonicznie lub e-mailem: nr tel. 32 448 89 31 wew. 26, 519 347 291, e-mail: basen@miedzna.pl

runda wiosenna sezonu 
2020/2021 z powodu pandemii 
nie ruszyła zgodnie z planem.

W drugiej połowie marca na ligowe 
boiska wrócić mieli piłkarze LKS Fry-
dek oraz AKS Nadwiślan Góra. Walkę 
o punkty w rundzie wiosennej Sokół 
Wola miał rozpocząć 3 kwietnia. 19 
marca Śląski Związek Piłki Nożnej 
poinformował jednak o wstrzymaniu 
rozgrywek, co najmniej do 9 kwietnia.

„W związku z obowiązującymi przepi-
sami związanymi z pandemią COVID-19 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2021 r. –  jesteśmy zmuszeni 

do wstrzymania rywalizacji w ligach 
seniorskich w okresie od 20 marca do 
9 kwietnia. Zgodnie z planem toczyć 
się będzie rywalizacja w rozgrywkach 
młodzieżowych. Ww. spotkania muszą 
obywać się w reżimie sanitarnym i bez 
udziału publiczności. W przypadku IV 
ligi rozgrywki będą prowadzone po speł-
nieniu przez kluby wymagań określo-
nych w Rozporządzaniu Rady Ministrów 
z dnia 19.03.2021 r.” – informuje ŚZPN 
w komunikacie.

Dalsze kroki w sprawie terminów 
spotkań ligowych będą podejmowane 
w oparciu o decyzje rządu o kolejnych 
obostrzeniach. 8 pk

piłkarze nie wrócili na boiska

23 marca w woli odbyły się 
drugie zajęcia naborowe do 
programu współfinansowanego 
ze środków Urzędu marszałkow-
skiego województwa śląskiego 
pod nazwą śląska akademia 
piłkarska.

Na boisku Sokoła trenerzy Michał 
Goryczka i Marcin Bereza pod nadzo-

rem trenera koordynatora Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Damiana Galei 
przeprowadzili trening, w którym wzięło 
udział 15 dzieci.

Po rozgrzewce przyszedł czas na 
gry sprawdzające, a do notesów szkole-
niowców, którzy będą realizować zajęcia 
opracowane przez Śląski Związek Piłki 
Nożnej, po drugim Dniu Talentów trafiły 
kolejne nazwiska. 8 śZpn

Coraz więcej talentów!

dzięki współpracy z gminą miedźna, zajęcia odbywają się na boisku Sokoła   (FOT. ŚzpN)

Zapaśnicy gKs „piast” wola 
mają na koncie kolejne medale!

Dwa złote medale wywalczyły nasze 
zawodniczki podczas Otwartych 
Mistrzostw Śląska Kadetek 27 lutego 
w Rudzie Śląskiej. Amelia Tomala była 
najlepsza w kategorii do 49 kg, a Wanesa 
Kania – do 57 kg.

Dzień później w Bielawie odbyły się 
Mistrzostwa Dolnego Śląska kadetek 
i kadetów oraz VIII Międzynarodowy 
Turniej o Puchar Burmistrza Bielawy 
młodzików. Podopieczni GKS „Piast” 
Wola wywalczyli cztery medale! Amelia 

Tomala w kategorii do 49 kg zdobyła złoty 
medal w MDŚ kadetek, Wanesa Kania 
w kategorii do 57 kg – również złoty 
medal w MDŚ kadetek, Błażej Tomala 
w kategorii do 92 kg wywalczył brązowy 
medal w MDŚ kadetów, a Filip Madejski 
w kategorii do 44 kg – srebro w VIII Mię-
dzynarodowym Turnieju młodzików.

Nasi zapaśnicy do udanych mogą 
zaliczyć też Mistrzostwa Śląska Kade-
tów, które odbyły się 6 marca w Rudzie 
Śląskiej. Błażej Tomala w kategorii do 92 
kg zdobył złoty medal, a Eryk Tomala w 
kategorii do 60 kg – srebrny.

8gKs „piast”, pk

medale dla zapaśników

Silna ekipa z woli podczas zawodów w bielawie  (FOT. gKS „pIAST”)

gminny Ośrodek sportu i 
rekreacji podał wyniki końcowe 
9. edycji współzawodnictwa 
sportowego „bijemy rekord na 
basenie w woli”.

Celem uczestników było przepłynięcie 
najdłuższego dystansu na basenie spor-
towym, doskonalenie wytrzymałości 
pływackiej. We współzawodnictwie 
mógł wziąć udział każdy, bez względu 
na umiejętności, a przepłynięty dystans 

każdorazowo należało zgłaszać ratow-
nikowi.

Ostatecznie wśród kobiet najdłuższy 
łączny dystans przepłynęły: Helena 
Malorny (37 700 m), Justyna Komraus 
(37 100 m) i Maria Jacoszek (31 000 
m). W kategorii mężczyzn na podium 
znaleźli się: Eugeniusz Morkisz (70 600 
m), Paweł Borek (70 500 m) oraz Paweł 
Targoni (65 400 m). Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom wspaniałych wyników!
 8 pk

najlepsi w pływaniu

dzięki otrzymanej dotacji z projektu „Śląski program Klub 2020” województwa 
Śląskiego LKS-owi miedźna udało się zakupić komplet bramek wraz z siatkami, 
których będą używać grupy dziecięce i młodzieżowe podczas treningów i tur-
niejów  (FOT. LKS mIedŹNA)

13 marca na boisku w górze odbyło się sparingowe spotkanie dwóch drużyn 
piłkarskich z naszej gminy: AKS Nadwiślan góra i LKS Frydek. po emocjonują-
cym meczu i wielu ciekawych akcjach goście z Frydku wygrali 4:3
  (FOT. AKS NAdwIŚLAN górA)

w ObieKTywie
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jak dawniej  
w woli robiono 
palmy
gminny Ośrodek Kultury przygotował wyjąt-
kowy film.

28 marca obchodziliśmy Niedzielę Palmową. To szósta 
niedziela Wielkiego Postu nazywana też Niedzielą Męki 
Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej 
uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.

W tym dniu święciliśmy palmy. Gminny Ośrodek 
Kultury przygotował film, na którym pokazano, jak 
dawniej w Woli robiono palmy. Zrealizowany został 
na podstawie opowieści najstarszych mieszkańców 
Woli, zebranych przez Bronisławę Niesyto. GOK składa 
podziękowania Antoniemu Kubeczko, Bronisławie 
Niesyto, Edwardowi Niesyto, Michałowi Glomb. Film 
można obejrzeć na Facebooku GOK-u.

8pk

w pierwszym etapie obowiązuje formuła 
online – nagrania i prezentacje wokalno-
instrumentalne należy przesyłać w formie 
audio-video do 23 kwietnia.

Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. 
prof. Adolfa Dygacza to wspaniały konkurs, który ma 
wieloletnią tradycję. W tym roku odbędzie się jego 27. 
edycja. Założenia programowe tegorocznego przeglądu 
odwołują się do 100. rocznicy Powstań Śląskich i upa-
miętnienia walk o powrót Śląska do Polski w latach 
1919-1921. „Celem Przeglądu jest upowszechnianie 
w pieśni historii o bohaterskich czynach Powstańców 
Śląskich, a także wzmocnienie poczucia wspólno-
ty narodowej i świadomości historycznej Polaków. 
Prezentacje sceniczne śląskich pieśni powstańczych, 
wykonywane przez dzieci, młodzież i dorosłych, stano-
wić będą swoisty hołd złożony ludziom czynu z okresu 
górnośląskich powstań” – podkreślają organizatorzy.

Tegoroczna edycja przeglądu, na pierwszym etapie, 
uwzględniać będzie formułę online, opierającą się na pre-
zentacjach nagrań wokalno-instrumentalnych audio-video 

uczestników „Śląskiego Śpiewania”. W miarę możliwości 
organizatorzy dołożą starań, aby II i III etap przeglądu 
odbył się w formie tradycyjnej. II etap to przegląd finałowy 
(22-23 maja w Katowicach), a III – koncert galowy, pla-
nowany w czerwcu w Koszęcinie. Zgłoszenia i nagrania 
audio-video do I etapu należy przesyłać do 23 kwietnia. 
Są następujące kategorie wiekowe: przedszkole, szkoła 
podstawowa kl. I-III; szkoła podstawowa kl. IV-VIII; 
szkoły ponadpodstawowe, dorośli, a także kategorie 
wykonawcze: soliści, duety wokalne; zespoły wokalne 
i zespoły wokalno-instrumentalne, chóry (powyżej 15 
osób, śpiew wielogłosowy a cappella lub z akompania-
mentem fortepianu) oraz zespoły pieśni i tańca.

Organizatorami wydarzenia są: Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, Związek 
Górnośląski w Katowicach, placówki kultury samorzą-
dów lokalnych – współorganizatorzy pierwszego etapu 
przeglądu, w tym Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej 
z siedzibą w Woli, Telewizja TVS, Pałac Młodzieży im. 
prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Szczegóły, regulamin oraz repertuar można znaleźć 
na stronie zespolslask.pl. 8 pk 

mOŻNA zgłASzAć SIę dO TegOrOCzNegO KONKUrSU „ŚLąSKIe ŚpIewANIe”. jedNym  
ze wSpółOrgANIzATOrów jeST gmINNy OŚrOdeK KULTUry

zaśpiywejmy po śląsku!
nagroda dla „wolan”

Zespół pieśni i Tańca „wolanie” ma na koncie 
kolejną nagrodę.

25 marca kierowniczka zespołu Halina Świadek ode-
brała z rąk starosty Barbary Bandoły i wicestarosty 
Damiana Cieszewskiego Nagrodę Starosty Pszczyńskie-
go za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

Zespół istniejący od 1979 r. pięknie krzewi śląską 
kulturę i obyczaje, uświetnia wiele lokalnych wydarzeń 
i uroczystości, a jednocześnie zdobywa cenne nagrody 
i wyróżnienia. „Wolanie” to jedna ze wspaniałych 
wizytówek gminy Miedźna! 8 pk

Nagrodę odebrała halina Świadek
 (FOT. pOwIAT pSzCzyŃSKI)

TO był CzAS wIeLKOpOSTNej zAdUmy I reFLeKSjI...

Ostatnia droga 
jezusa Chrystusa
w niedzielę palmową gminny Ośrodek 
Kultury zaprosił na piękny spektakl „mi-
sterium męki pańskiej” w formie transmisji 
on line.

Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Niezależna z 
Chełmka odbył się 28 marca w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Woli bez udziału publiczności. Mieszkańcy 
mogli go obejrzeć w formie transmisji na żywo poprzez 
Facebooka GOK.

„Misterium Męki Pańskiej” to coś więcej niż przeżycie 
artystyczne. Śledząc ostatnią drogę Jezusa Chrystusa 
mogliśmy przed Świętami Wielkanocnymi, choć na 
chwilę dostąpić wielkopostnej zadumy i refleksji... 8pk misterium przedstawili artyści z Chełmka  (FOT. dAwId zAjdA)
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Kolorowe dekoracje świąteczne w całej gminie!
za sprawą gminnego Ośrodka Kultury końcem marca w naszej gminie zrobiło się kolorowo i świątecznie! pracownicy gOK 
przygotowali wspaniałe ozdoby wielkanocne, które pojawiły się na terenie całej gminy. wesołe zające i jaja nadają świątecz-
ny charakter! FOT. gOK

najpiękniejsze pisanki i ozdoby nagrodzone
67 prac zgłoszono do konkursu „pisanki i ozdoby wielkanocne”, zorganizowanego przez gminny Ośrodek Kultury. pomysło-
wość i kreatywność twórców była ogromna! FOT. Ugwość i kreatywność twórców była ogromna! wość i kreatywność twórców była ogromna! wość i kreatywność twórców była ogromna! 


