
Dwie duże inwestycje – rozbudowa szkoły we Frydku i modernizacja oświetlenia ulicznego w woli – realizowane są 
z udziałem środków zewnętrznych. a do gminy miedźna trafiają kolejne dofinansowania! Tylko w ostatnim czasie

udało się pozyskać środki na cztery projekty (na zdjęciu wójt i skarbnik odbierają umowę na dofinansowanie
jednej z inwestycji). Jakie ważne dla mieszkańców zadania uda się wykonać?

WIĘ Cej NA sTr. 2

gmina skuteczna w sięganiu 
po środki zewnętrzne

nie ma prZysZŁOŚCi BeZ KOrZeni
stanisława Nycz to pasjonatka historii i kultury naszego regionu. 

swoim uczniom wpaja miłość do Śląska

WIĘCej NA sTr. 7

wspaniaŁe LaTO w gminie mieDŹna
Za nami pierwsza część wakacyjnych atrakcji dla dzieci – wycieczek, 

spotkań, warsztatów, zabaw, konkursów. było wesoło i radośnie!

WIĘCej NA sTr. 11 i 12
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Zapraszamy 
na dożynki gminne

baba z korbą 
przejechała całą Polskę!

Śląska Akademia Piłkarska 
zainaugurowana w Woli

wiĘCeJ na sTr. 2 i 3 wiĘCeJ na sTr. 8 wiĘCeJ na sTr. 9
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przebudowa drogi, budowa 
placu zabaw, odnowienie terenu 
rekreacyjnego oraz zakup sprzę-
tu do prowadzenia działalności 
kulturalnej i animacyjnej – te za-
dania uda się zrealizować dzięki 
właśnie pozyskanym dofinanso-
waniom!

Gmina planuje w swoim budżecie licz-
ne inwestycje realizowane z własnych 
środków. Jeszcze więcej takich zadań 
można wykonać, kiedy uda się pozy-
skać dofinansowania z różnych źródeł 
zewnętrznych – z Unii Europejskiej, 
programów rządowych, itp. I tutaj sku-
teczność gminy Miedźna jest bardzo 
duża. Tylko w ostatnim czasie udało się 
pozyskać środki zewnętrzne z czterech 
różnych źródeł!

Kolejny rok z rzędu nasza gmina 
została beneficjentem konkursu „Inicja-
tywa Sołecka”, realizowanego z budżetu 
Województwa Śląskiego. W ten sposób 
wspierane są drobne inwestycje lub 
projekty lokalne. Gmina Miedźna na 
dofinansowanie „Inicjatywy Sołeckiej 
–  terenu rekreacyjnego wraz z wiatą 
grillową na terenie Zapadzi w Górze” 
otrzyma 35 tys. zł. Pozwoli to na odno-
wienie zaniedbanego terenu rekreacyj-
nego. 14 lipca w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie wójt Jan 
Słoninka wraz z Ewą Ligenzą, skarb-
nikiem gminy podpisali umowę na 
dofinansowanie. W ramach konkursu 
wpłynęło 215 wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej na kwotę 5,4 mln 
zł. Pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej została udzielona na realizację 
113 zadań na łączną kwotę prawie 2,9 
mln zł.

Decyzją Zarządu Województwa Ślą-
skiego nasza gmina pozyskała także 
61 tys. zł na przebudowę ul. Zielonej 
w Górze. W ramach dużego programu 

do gmin z regionu trafi łącznie 9 mln zł 
na budowę i modernizację dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. W uroczy-
stym przekazaniu umów, które odbywa-
ło się w Hażlachu uczestniczyła członek 
Zarządu Województwa Śląskiego, Beata 
Białowąs oraz przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Jan Kawulok. 
Gminę Miedźna reprezentowali wójt Jan 
Słoninka i skarbnik Ewa Ligenza.

Przy przedszkolu w Górze powstanie 
natomiast nowy plac zabaw. To także 
dzięki środkom zewnętrznym. 14 lipca 
została podpisana umowa na dofinanso-
wanie w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z Zarządem Woje-
wództwa Śląskiego – Urzędem Mar-
szałkowskim. Gmina pozyskała na ten 
cel ok. 120 tys. zł. Jak zapowiada wójt, 
urządzenia znajdujące się obecnie przy 
przedszkolu, które nadal są sprawne 
zostaną przeniesione na plac zabaw przy 
ul. Parkowej.

I jeszcze jedna bardzo dobra infor-
macja, tym razem w dziedzinie kultury. 
Gminny Ośrodek Kultury otrzyma 98 
tys. 600 zł dofinansowania w ramach 
Konwersji cyfrowej domów kultury na 
zakup sprzętu do prowadzenia działal-
ności kulturalnej i animacyjnej, rea-
lizowanej przez Narodowe Centrum 
Kultury. Środki zostaną przeznaczone 
na realizację projektu „Z kulturą w e-
świat”. Zakłada on szkolenia pracow-
ników i instruktorów, zakup sprzętu 
do prowadzenia działalności kulturalnej 
i animacyjnej online i w sposób cyfrowy 
oraz przystosowanie strony internetowej 
GOK do zapisu ustawy o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych. Zakup sprzętu umożliwi 
transmitowanie kultury w sieci, stworzy 
możliwość rejestracji i archiwizacji war-
tościowych treści, budowania archiwum 

cyfrowego. Umożliwi dotarcie do więk-
szej publiczności, w tym także włączenie 
osób niepełnosprawnych i potencjalnie 
wykluczonych.

Warto pamiętać, że także dwie 
duże inwestycje realizowane obecnie 
na terenie gminy Miedźna są współfi-
nansowane ze środków zewnętrznych. 
Rozbudowa budynku szkoły we Fryd-
ku kosztuje ponad 10,2 mln zł, jednak 
gmina pozyskała dofinansowanie 

w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na 
wymianę systemu oświetleniowego 
– modernizację oświetlenia dróg, ulic 
i placów na terenie Woli udało się zdobyć 
850 tys. zł dofinansowania (całkowita 
wartość prac to 2,2 mln zł). A to tylko 
przykłady z tego roku!

Jak widać, pozyskane dofinansowania 
to korzyści dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy! 8 pk, Ug

KOLejNe ŚrOdKI ZeWNĘTrZNe TrAfIAją dO gmINy mIedźNA! dZIĘKI NIm reALIZOWANyCh bĘdZIe KILKA CIeKAWyCh PrOjeKTÓW NA rZeCZ mIesZKAńCÓW

gmina skuteczna w pozyskiwaniu  
środków zewnętrznych

dzięki środkom zewnętrznym odnowione zostaną tereny w rejonie Zapadzi 
w górze  (fOT. PK)

Końcem kwietnia w hali przy ul. Zamenho-
fa 5a w Pszczynie został utworzony Powia-
towy Punkt Szczepień Powszechnych, 
organizowany przez powiat. Od 2 sierpnia 
szczepienia przeciw COVID-19 są konty-
nuowane w budynkach modułowych przy 
boisku „Orlik” na terenie POSiR. Adres 
punktu szczepień pozostaje ten sam.

W punkcie możliwe są szczepienia 
bez wcześniejszej rejestracji. Jeżeli to 
możliwe organizator prosi o zgłoszenie 
wcześniej chęci zaszczepienia się bez 
rejestracji – tel. 577 877 388, 577 511 
077 (infolinia czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-16.00).

8powiat

szczepienia bez rejestracji

Od wielu lat mieszkańcy Woli wniosko-
wali o budowę bezpiecznego przejścia 
dla pieszych przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Woli. W wyniku współpracy wójta 
Jana Słoninki i starosty pszczyńskiego 
Barbary Bandoły takie przejście miało 
zostać wybudowane z nakładem finanso-

wym 50/50 ze środków własnych gminy 
i powiatu. W wyniku starań powiatu 
środki finansowe zostały pozyskane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Jest to dofinansowanie na poprawę bez-
pieczeństwa pieszych, w wysokości 136 
tys. zł. 8 Ug

Dla poprawy bezpieczeństwa
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podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 10.08, 24.08
popiół*: 24.08  segregacja: 2.09

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 11.08, 25.08
popiół*: 25.08  segregacja: 2.09

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: 12.08, 26.08
popiół*: 26.08  segregacja: 3.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 13.08, 27.08
popiół*: 27.08  segregacja: 5.08, 6.09

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: 17.08, 31.08
popiół*: 31.08  segregacja: 6.08

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 18.08, 1.09
popiół*: 1.09  segregacja: 9.08

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: 5.08, 19.08, 2.09
popiół*: 5.08, 2.09  segregacja: 10.08

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 6.08, 20.08, 3.09
popiół*: 6.08, 3.09 segregacja: 11.08

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

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

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 17.08, 
31.08
Frydek, wola: 16.08, 30.08

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 5.08, 9.08, 12.08, 16.08, 
19.08, 23.08, 26.08, 30.08, 2.09
Odpady segregowane – szkło: 4.08, 
18.08
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych i 
jednośladów: 11.08, 25.08

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

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

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

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00– 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
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OfICjALNA sTrONA INTerNeTOWA UrZĘdU gmINy mIedźNA
www.miedzna.pl

OfICjALNe PrOfILe UrZĘdU gmINy mIedźNA NA fACebOOKU

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

w niedzielę, 29 sierpnia na 
boisku w miedźnej wspólnie 
będziemy dziękowali za zebrane 
plony!

Dożynki to piękna tradycja, kiedy dzię-
kujemy za plony, które udało się zebrać. 
Każdy rok przynosi wiele trudności, ale 
i tak rolnicy chcą wspólnie podsumo-
wać żniwa. W tym roku świętujemy 29 
sierpnia, a gospodarzem uroczystości 
dożynkowych będzie Miedźna.

Całość rozpocznie uroczysta msza 
św. o godz. 14.00. Po przemarszu koro-
wodu odbędzie się ceremoniał dożyn-
kowy z udziałem Zespołu Śpiewaczego 
„Górzanie”. Wręczone zostaną nagrody 
gminy Miedźna za działalność kultural-

ną „Miedźniańskie Ule”, a także odzna-
czenia „Order Serca – Matkom Wsi” 
i „Złoty Kółkowicz”. Poznamy laureatów 
Konkursu Koron Dożynkowych.

Dużym wydarzeniem będzie występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny. Ten piękny koncert 
rozpocznie się o godz. 16.30. Wieczorem 
wystąpi zespół Long&Junior, będzie też 
zabawa taneczna z zespołem Oskar. Tra-
dycyjnie nie zabraknie wystawy plonów, 
wystawy Koła Łowieckiego „Bażant”, 
stoiska pszczelarzy i degustacji miodów, 
stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z regio-
nalnymi potrawami czy dmuchańców 
dla dzieci.

Zapraszamy do wspólnego świętowa-
nia! 8 pk

Zapraszamy na dożynki

8 lipca odbyło się  
spotkanie w sprawie „rowu 
gilowickiego”.

W spotkaniu udział wzięli wójt Jan 
Słoninka, radny i sołtys Gilowic Jan 
Nowak, Przewodniczący Spółki Wodnej 
Adam Matyjasowicz oraz przedstawicie-
le Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny 
w Pszczynie.

Wspólnie omawiano regulację prze-
pływu wody, czyszczenie rowu, a także 
naprawę przepustów. Ustalono kolejne 
kroki oraz kierunki działania zmierzają-
ce do uporządkowania dokumentacyjne-
go, pozyskania środków zewnętrznych, 
wykonania i odbioru prac. Będzie to 
proces bardzo długi, wymagający wielu 
ustaleń i zgód. 8 Ug

Dyskutowali o „rowie gilowickim”

Wspólnie ustalono, jakie są koniecz-
ne dalsze działania  (fOT. Ug)
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rusza kwalifikacja wojskowa
Dla gminy Miedźna kwalifikacja wojskowa 
przeprowadzona zostanie w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2, przy ul. Bogedaina 24 
w Pszczynie, w okresie od 13 września do 
22 października 2021 r., od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w 2021 r. podlegają m.in. męż-
czyźni urodzeni w 2002 r. czy mężczyźni 
urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie 
posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej. Szczegóły 
na miedzna.pl. 8Ug

Oto nasze perły architektury 
drewnianej

Urząd Gminy przygotował niezwykłe 
reportaże o naszych gminnych, pięknych 
historycznych perełkach – kościołach na 
Szlaku Architektury Drewnianej. „Skła-
damy podziękowania proboszczom parafii 
za udostępnienie świątyń i ‘wypowiedziane 
słowo’ – opowiedzenie historii parafii: pw. 
Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela 
w Grzawie – księdzu Jackowi Jadaszo-
wi, pw. Świętego Klemensa w Miedźnej 
– księdzu Janowi Piontkowi, pw. św. 
Barbary w Górze – księdzu Romualdowi 
Adamskiemu. Dziękujemy również bardzo 
serdecznie Pani dr Danucie Kocurek, która 
wprowadziła nas w historię świątyń” – czy-
tamy na stronie Urzędu Gminy. Reportaże 
można zobaczyć na kanale YouTube Urzę-
du Gminy Miedźna. Zapraszamy! 8pk

spotkania pOne
Punkt Obsługi Klienta dla osób zaintere-
sowanych złożeniem wniosku w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
będzie czynny w dniach: 6.08 w godz. 
9.00-14.00, 9.08 w godz. 9.00-15.00, 16.08 
w godz. 9.00-15.00, 23.08 w godz. 9.00-
15.00, 27.08 w godz. 9.00-14.00, 30.08 
w godz. 9.00-15.00. Punkt mieści się 
w sali konferencyjnej (parter) w Urzę-
dzie Gminy Miedźna.  8Ug

informacja  
Urzędu gminy

Od 3 lipca funkcjonuje nowa linia auto-
busowa pomiędzy Katowicami a Między-
rzeczem M 22. Niestety nie obejmuje ona 
naszej gminy, bo nie jesteśmy członka-
mi Związku Metropolitalnego. Decyzją 
władz gminy poprzedniej kadencji nie 
wystąpiono z wnioskiem przystąpienia 
i włączenia Gminy do Związku Metro-
politalnego.

Wójt Gminy Jan Słoninka 10 grudnia 
2019 roku wystosował pismo z proś-
bą o przystąpienie, włączenie gminy 
w skład Związku Metropolitalnego 
w województwie śląskim – Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Do dzisiaj 
prośba ta jest rozpatrywana.

Gmina podjęła również wiele starań 
o wydłużenie trasy autobusu do naszej 
gminy, ale ze względu na to, że nie 
jesteśmy członkami Związku Metropo-
litalnego aktualnie nie jest to możliwe. 
Wskazano jednak możliwość późniejsze-
go rozpatrzenia wniosku gminy.

Zapewniamy, że nadal są i będą moni-
towane w/w przystąpienia.

2 sierpnia na terenie gminy 
miedźna rozpoczęła się inwenta-
ryzacja wyrobów zawierających 
azbest. Jest przeprowadzana 
przez firmę eko-Team Konsulting 
z Bielska-Białej.

„W związku z tym zwracamy się z proś-
bą do właścicieli posesji zlokalizowanych 
na terenie Gminy Miedźna o udostępnie-

nie posesji w celu dokonania oględzin 
i ewentualną pomoc w wypełnieniu for-
mularza inwentaryzacyjnego” – apeluje 
Urząd Gminy.

Pracownicy przeprowadzający inwen-
taryzacje będą mieli ze sobą imienne 
upoważnienie wystawione przez Wójta 
Gminy (można poprosić o okazanie 
dokumentu). Inwentaryzacja będzie 
prowadzona w godzinach od 10.00 do 

18.00. Przewidywany termin zakoń-
czenia inwentaryzacji określono na 10 
września br.

W razie jakichkolwiek pytań należy 
kontaktować się z przedstawicielem 
firmy, który wyjaśni wszelkie wątpli-
wości związane z inwentaryzacją oraz 
kwestiami związanymi z wyrobami 
zawierającymi azbest (Agnieszka Chy-
lak – tel. 513 100 869). 8 Ug

Zinwentaryzują azbest

Coraz okazalej prezentuje się 
rozbudowa szkoły we Frydku, 
a w woli nowoczesne lampy 
uliczne znacznie poprawiają 
bezpieczeństwo. gotowy jest też 
audyt oświetlenia w pozostałych 
sołectwach.

Sukcesywnie w kolejnych miejscach 
w Woli pojawiają się nowoczesne lampy 
uliczne, które robią duże wrażenie. 
Wymiana systemu oświetleniowego 
– modernizacja oświetlenia dróg, ulic 
i placów na terenie gminy Miedźna 
– obręb Wola w roku 2021 obejmuje 
507 sztuk opraw oświetleniowych, 406 
słupów w złym stanie technicznym, 
zdemontowane zostaną 32 słupy beto-
nowe wraz z oprawami. Nowe oprawy 
są ze źródłem oświetlenia typu LED. 
Wartość inwestycji to 2,2 mln zł. Gmina 
pozyskała na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 850 tys. zł. 

Prace będą realizowane do końca 
sierpnia. Czasami mogą występować 
zakłócenia w pracy nowych lamp. 
Wynikają one z tego, że inwestycja cały 
czas jest w realizacji. Nowe lampy są 
estetyczne, poprawiają bezpieczeństwo 
mieszkańców. A jednocześnie wiążą 
się z oszczędnościami dla gminy, bo 
pobierają mniej energii.

Prace są realizowane w Woli, jed-
nak wkrótce obejmą pozostałe sołe-
ctwa w gminie. Zakończony został 
bowiem audyt oświetlenia zewnętrz-
nego wszystkich miejscowości naszej 
gminy. Jest on wykonany w ramach 
zadania pn. „Dokumentacja techniczna 
przebudowy oświetlenia (Masterplan) 
z audytem energetycznym w Gminie 
Miedźna”.

– Audyt polegał na tym, że stwierdzo-
no, gdzie na terenie całej gminy należy 
wymienić słupy wraz z lampami, wska-
zano też miejsca, które trzeba doświetlić 
i postawić nowe słupy. Będziemy to robić 
systematycznie. Co istotne, wymieniamy 
tylko te słupy, które są własnością gminy 
– podkreśla wójt Jan Słoninka.

Zgodnie z zapisem w audycie, będzie 
jednorodny charakter oświetlenia w całej 
gminie. Będą to lampy w technologii 
LED, gdzie priorytetem w realizowaniu 
założeń jest osiągnięcie maksymalnie 
wysokich parametrów oświetlenia przy 
maksymalnych oszczędnościach pobo-

rów. Łącznie na terenie gminy zostaną 
wymienione 1243 oprawy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem (nie będzie przeszkód chociażby 
w postaci pandemii czy też kompletow-
nia dokumentacji) zadanie powinno 
zostać zakończone w 2022 roku. Ważne 
jest ujednolicenie struktury oświetle-
niowej gminy oraz realizacja lokalnych 
potrzeb społecznych.

Imponująco prezentują się efekty 
dotychczasowych prac związanych 
z rozbudową szkoły we Frydku, 
zwłaszcza na zdjęciach wykonanych 
z lotu ptaka. Rozbudowany obiekt ma 
pełnić funkcję 8-oddziałowej szkoły 
podstawowej wraz z wydzielonym, 3-
oddziałowym przedszkolem. Ponadto 
budynek zostanie dostosowany do obec-
nie obowiązujących przepisów przeciw-
pożarowych, a także do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Wartość prac 

to ponad 10,2 mln zł. Gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 3,5 mln 
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wszystko ma być gotowe 
końcem 2022 roku.

Ale to nie wszystko. W lipcu rozpoczę-
ła się modernizacja pomieszczeń biuro-
wych w budynku zlokalizowanym przy 
ul. Poprzecznej 1 w Woli. Do pomieszczeń 
po modernizacji zostanie przeniesiony 
Zespół Oświaty i Wychowania. Wkrótce 
wyłonieni zostaną wykonawcy kolejnych 
zadań drogowych: budowy parkingu 
przy ul. Górniczej w Woli, przebudowy 
ulic Janygowiec w Miedźnej, Ogrodni-
ków w Górze, Stawowej w Woli, Zielonej 
w Górze. Jednocześnie prowadzone są 
prace remontowe w placówkach oświa-
towych. Cały czas trwają również roboty 
porządkowe w gminie, w tym wykasza-
nie traw i czyszczenie dróg.

8pk, Ug

OTO PrZegLąd ZAdAń INWesTyCyjNyCh reALIZOWANyCh W gmINIe mIedźNA

Tempo imponujące, efekty już widać!

efekt dotychczasowych prac we frydku  (fOT. sP frydeK)

Nowe oświetlenie uliczne to dużo lepsza jakość światła, lepsza estetyka 
i oszczędność  (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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Ks. Henryk aleksa, dotychcza-
sowy proboszcz parafii pw. św. 
Urbana w woli przeszedł na 
emeryturę. nowym proboszczem 
został ks. marek gancarczyk.

Parafianie swojego proboszcza pożeg-
nali podczas uroczystej mszy św. 24 
lipca. Ks. Aleksa pełnił posługę w Woli 
11 lat. Decyzją metropolity katowickiego 
arcybiskupa Wiktora Skworca z dniem 
31 lipca przeszedł na emeryturę.

Ks. Henryk Aleksa urodził się 30 
lipca 1956 r. w Halembie. Ukończył 
Technikum Górnicze w Chorzowie 
Batorym, a we wrześniu 1976 r. wstąpił 
do Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. Święcenia 
diakonatu przyjął z rąk ks. bp. Herberta 
Bednorza w Katedrze Chrystusa Króla 

w Katowicach, tam też 31 marca 1983 r. 
przyjął święcenia kapłańskie.

Pełnił posługę duszpasterską m.in. 
w Cieszynie – Mnisztwo, Bielszowicach, 
Lipinach, Bytkowie, Wodzisławiu Ślą-
skim czy Chorzowie Batorym. 1 sierpnia 
2010 r. został proboszczem Parafii pw. św. 
Urbana Papieża i Męczennika w Woli.

Po przejściu ks. Henryka na emery-
turę, nowym proboszczem został ks. 
Marek Gancarczyk. To redaktor naczel-
ny „Gościa Niedzielnego” w latach 2003-
2018, obecnie prezes Fundacji Opoka, 
powołanej przez Konferencję Episkopatu 
Polski. Zadaniem fundacji jest służe-
nie Kościołowi katolickiemu w Polsce 
w zakresie tworzenia systemu elektro-
nicznej wymiany informacji oraz serwi-
su internetowego www.opoka.org.pl.

8pk, parafiaurbana.pl, opoka.org.pl

Zmiana proboszcza w Woli

Ks. Aleksa był proboszczem parafii 
w Woli od 2010 r.  (fOT. PArAfIAUrbANA.PL)

gminny Zakład gospodarki Ko-
munalnej realizuje kolejne prace 
modernizacyjne sieci wodociągo-
wej na terenie gminy miedźna.

W związku z realizacją przez gminę 
inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu 
przy ul. Górniczej w Woli”, GZGK prze-
prowadził na terenie objętym inwestycją 
kompleksowe prace modernizacyjne 
infrastruktury kanalizacyjno-wodocią-
gowej.

Zlikwidowano funkcjonujący od 
lat tymczasowy rurociąg tłoczny oraz 
tymczasową przepompownię ścieków. 
Wykonano nowy rurociąg tłoczny o dłu-
gości 130 m oraz rurociąg grawitacyjny 
o długości 54 m, a także wybudowano 
nową, docelową przepompownię ście-
ków o parametrach pozwalających 
w przyszłości na przetłaczanie zwięk-
szonej ilości ścieków. Wymieniono 
przebiegający pod ul. Górniczą oraz 
projektowanym parkingiem stalowy 
odcinek sieci wodociągowej o średnicy 
fi 100 ulegający częstym awariom, na 
rurociągu z materiału PE o średnicy fi 
150. Długość nowego odcinka wyniosła 
62 m.

Wykonane prace modernizacyjne 
wykluczą powstawanie w przyszłości 
awarii na sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej na obszarze inwestycyjnym.

W lipcu spółka prowadziła prace 
na sieci wodociągowej położonej w ul. 
Krótkiej w Górze. Polegały na ułoże-
niu nowego rurociągu o długości 130 
mb i średnicy 110 mm oraz wykonaniu 
nowych przyłączy do wszystkich posesji 
położonych przy tej ulicy. Stan technicz-
ny dotychczasowej stalowej sieci powo-
dował dużą awaryjność oraz ograniczał 
znacznie przepływ wody.

Ruszyła też przebudowa sieci wodo-
ciągowej w ul. Kwiatowej w Woli. 
Istniejąca stalowa sieć zostanie prze-
budowana na długości 257 m i zastą-

piona nową siecią. Do końca wrześ-
nia potrwają roboty modernizacyjne 
sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej 
w Górze. W pierwszej kolejności zosta-
nie wykonane 270 mb nowej sieci fi 110 
w miejsce istniejącej fi 40, do której 
zostaną podłączone istniejące tam 
domy. Drugi etap znajduje się w fazie 
uzgodnień projektowych, będzie to 
dalsze przedłużenie sieci o kolejne 
390 mb fi 110, co pozwoli docelowo 

zamknąć pierścieniem przepływ wody 
w ul. Cmentarnej z ul. Polną.

Wszystkie te prace poprawią jakość 
świadczonej usługi oraz pozwolą na pod-
łączanie do sieci kolejnych powstających 
domów. Prace te są tak prowadzone, aby 
mieszkańcy podłączeni obecnie do starej 
sieci nie byli pozbawieni dostawy wody, 
a wykopy w ten sposób, by zachować 
minimalny przejazd.

8gZgK, Ug

TrWA mOderNIZACjA sIeCI KANALIZACyjNO-WOdOCIągOWej W KILKU mIejsCACh W gmINIe

gZgK nie zwalnia

Prace na ul. Cmentarnej w górze  (fOT. gZgK)

stan techniczny stalowej sieci nie był najlepszy  (fOT. gZgK)
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wOLa

mieDŹna

grZawa giLOwiCe

Zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej 
rozpoczęły „podróże” dookoła świata, 
podczas których dzieci poznały i bawiły 
się w gry pochodzące z różnych krajów. 
Było kowbojskie rodeo, bingo, z tarczy na 
tarczę. Na koniec zajęć każdy uczestnik 
otrzymał bumerang do ozdobienia. Na 
kolejnym spotkaniu w bibliotece zaroiło 
się od piratów. Bajkowa atmosfera pano-
wała na trzecich zajęciach – uczestnicy 
wybrali się do krainy bajek i bajkowych 
postaci. Jednak by się tam dostać trzeba 
było przejść tor przeszkód z Czerwonego 

Kapturka. Przygodę z wakacjami w biblio-
tece zakończyły zajęcia z podróży – tym 
razem była to podróż do przeszłości. 
Była to świetna okazja do poznania gier 
i zabaw, które towarzyszyły naszym rodzi-
com i dziadkom, gdy sami byli dziećmi. 
Można było poskakać w gumę, zagrać 
w klasy, pobawić się w głuchy telefon oraz 
bombę. W zajęcia wplecione zostały też 
elementy związane z gwarą – dziewczynki 
i chłopcy dopasowywali gwarową nazwę 
do przedmiotu. Wakacyjne zajęcia przy-
gotowano też w filiach biblioteki. 8 gBp

wakacyjne zajęcia w bibliotece już za nami

Podczas zajęć zorganizowanych przez bibliotekę  (fOT. gbP)

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie dołączyła do ogólno-
polskiej cyfrowej wypożyczalni mię-
dzybibliotecznej Academica. Darmowa 
wypożyczalnia Academica umożliwia 
korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblio-
teki Narodowej. To dostęp do prawie 3,5 
mln publikacji ze wszystkich dziedzin 
wiedzy, również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego.

Od 1 sierpnia biblioteka umożliwia 
swoim czytelnikom darmowy dostęp do 
ebooków w serwisie Ebookpoint BIBLIO, 

zawierającym bogaty wybór literatury 
pięknej, a także wydawnictwa grupy 
wydawniczej Helion, w tym cenione 
i popularne tytuły z dziedziny informa-
tyki i dziedzin pokrewnych. Udostępnia-
ne są ebooki, audiobooki oraz e-kursy. 
Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez 
przeglądarkę internetową. Dostęp uzy-
skano w ramach zadania „Książki onli-
ne dla każdego”. Zadanie finansowane 
w ramach II edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego na rok 2021. 8 gBp

nowe możliwości biblioteki

Wakacje to dobry czas na przeprowa-
dzenie prac remontowych w placów-
kach oświatowych. Tak właśnie dzieje 
się w gminie Miedźna. Dla przykładu 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 
2 im. W. Chotomskiej w Woli trwa cyklino-
wanie parkietów i malowanie sal. Wszyst-

ko po to, aby od września dzieci wróciły 
do odnowionej placówki i spędzały czas 
w ładnym, estetycznym otoczeniu!

W lipcu zakończyło się też malowanie 
sal w przedszkolu w Gilowicach oraz 
malowanie podbitki dachowej w przed-
szkolu w Górze. 8 pk

prace w przedszkolu

Abiturienci gilowickiego liceum dosko-
nale poradzili sobie z egzaminem matu-
ralnym w tym tak trudnym, pandemicz-
nym roku szkolnym. Z wyjątkiem jednej 
osoby, która nie zdała jednego egzaminu 
i ma prawo do jego poprawy w sierp-
niu, wszyscy pomyślnie poradzili sobie 
z egzaminem dojrzałości. Koniecznie 
trzeba podkreślić jak wyjątkowo wysoki 
jest to poziom zdawalności – w Polsce 
egzaminu maturalnego nie zdało 25% 
osób, które do niego przystąpiły!

Gilowiccy licealiści świetnie poradzi-
li sobie ze zdecydowaną większością 
przedmiotów. Średnie wyniki ze wszyst-

kich egzaminów obowiązkowych (język 
polski, matematyka, język angielski na 
poziomie podstawowym) znacząco 
przekroczyły średnie dla liceów ogól-
nokształcących w województwie ślą-
skim. Przy czym, z uznawanej zawsze 
za trudną matematyki średni wynik dla 
szkoły był o niemal 12 punktów procen-
towych wyższy niż średnia wojewódz-
ka! Na poziomie rozszerzonym średnie 
wyniki z następujących przedmiotów 
przekroczyły średnią w województwie 
śląskim: język polski, geografia, historia 
i biologia.

8Barbara Foltyn, dyrektor LO gilowice

Świetne wyniki matur w LO gilowice!

Cyklinowanie i malowanie sal w przedszkolu  (fOT. Ug)

24 lipca w Miedźnej odbył się VIII 
Turniej Piłki Nożnej „Alma Cup”. Do 
rywalizacji przystąpiło osiem drużyn. 
Po fascynujących spotkaniach i pięknych 
golach wygrała drużyna Gol Wola, poko-
nując w finale OKS Pszczyna. Kolejne 
miejsca zajęli: Ełka Team Pszczyna, 
Orlik Miedźna, Jakuby Pszczyna oraz 

Alma Miedźna, Profi M-Tek Pszczyna 
oraz Szybkie Banany Pszczyna.

MVP turnieju został Michał Krasoń 
(Gol Wola), królem strzelców – Michał 
Rewaj (Gol Wola), a najlepszym bramka-
rzem – Łukasz Kania (OKS Pszczyna).

Turniej sędziowali Cezary Loszyński 
i Szymon Furczyk. 8 gOsir

wola wygrywa w miedźnej

FryDeK

gÓra

Jak już informowaliśmy, od nowego roku 
szkolnego uczniowie szkoły we Frydku, 
w związku z rozbudową placówki, będą 
uczyli się w budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli. Już od 9 

sierpnia do odwołania sekretariat pla-
cówki będzie funkcjonował w budynku 
ZSP, przy ul. Przemysłowej 7 w Woli, 
na parterze (żółty budynek dawnego 
Gimnazjum nr 2). 8 pk

przenosiny do woli

Drużyna seniorów AKS Nadwiślan 
Góra zaprasza zawodników do wstą-
pienia do klubu, do gry w drużynie. 
Mile widziane są już roczniki 2005. 
Z kolei do drużyn młodzieżowych trwa 
nieustanny nabór chętnych zawodni-
ków. Obecnie grają piłkarze od rocz-
nika 2007 i młodsi, nawet z rocznika 
2012. Jeżeli znajdą się chętni do zabawy 
i rywalizacji piłkarskiej nawet z roczni-

ków jeszcze młodszych, to klub utworzy 
kolejne drużyny.

Kontaktować się w tych sprawach 
można poprzez Facebooka, wysyłając 
maila na aks.nadwislan@wp.pl lub 
przyjść na trening obecnych drużyn. 
Seniorzy trenują we wtorek i czwartek, 
a drużyny młodzieżowe podejmą tre-
ningi od początku sierpnia, również we 
wtorek i czwartek. 8 aKs nadwiślan góra

wstąp do aKs-u!

Turniej wygrała drużyna z Woli  (fOT. gOsIr)
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szkubani i śpiywani
Downo, downo tymu, kiej nasze babcie i dziadki były 
jeszcze takimi małymi bajtlami, to w chałpach szkubało 
sie piyrzy.

Bo – wiycie, dziołchy na wydaniu musiały mieć 
wiano. A nojlepij to były grube zegowki i pierzyny 
z piyrza, ale to pierzy musiało być zeszkubane, żeby 
sie pod takom pierzynom miynko spało. Chowało sie 
po chałpach gysi i kaczki i jak urosły, to ich trzeba 
było oszkubać i było piyrzy ino, że z kłonkami. Jak już 
było pora worków tego piyrza, to w adwencie w jednej 
chałpie zbierały sie dziołchy, siadały w kupie i skubały 
piyrzy. A jak sie im mierzło, to se śpiewały, a nojlepij 
ło synkach – no to dziołchy ło kawalerach.

Fragment scenariusza scenki opracowanego przez 
Urszulę Wojciech, zamieszczonego w publikacji  

„Z tradycją za pan brat. Scenariusze i teksty gwarą 
(i nie tylko)”, wydanej przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie

przedstawiamy ciekawostki z gminy miedź-
na! Czy wiesz, że niektóre źródła twierdzą, że 
znajdujący się przy skrzyżowaniu w gilowi-
cach krzyż powstał jako dziękczynienie za 
ocalenie od śmierci podczas zarazy?

Krzyż przydrożny na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej 
i Korfantego „Boża Męka” to płaskorzeźba przesta-
wiająca świętych. Widnieje na nim napis „Fundowała 
Gmina Gilowice 1858 r.” Niektóre źródła podają, że 
krzyż w Gilowicach zbudowali mieszkańcy w podzię-
kowaniu za ocalenie ich od śmierci podczas szalejącej 
na tych ziemiach w latach 1844-1848 zarazy. O tym, że 
około 1848 roku na terenie gminy i ziemi pszczyńskiej 
szalała epidemia tyfusu głodowego pisał m.in. historyk 
Zygmunt Orlik. To niezwykle ciekawe, zwłaszcza 
w czasach pandemii koronawirusa...

Znasz jakąś ciekawą historię związaną z gminą 
Miedźna? Napisz do nas: gminnesprawy@gazeta.pl 
lub zadzwoń: tel. 605 863 760.

ŚLĄSKO GODKACZy wiesZ, Że...

promowanie historii oraz tradycji 
naszego regionu to bardzo waż-
ne zadanie. Zwłaszcza wśród 
dzieci oraz młodzieży. i właśnie 
tym zajmuje się stanisława nycz, 
polonistka w szkole w miedźnej 
oraz pasjonatka śląskości.

– Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się 
od pracy w bibliotece w szkole w Miedź-
nej. Był już Turniej wiedzy o regionie, 
organizowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną. Prezentowano tam scenki 
gwarowe. Jednego roku zaproponowano 
mi, żebym taką scenkę napisała. Potem 
już każdego roku je pisałam – opowiada. 
Inspiracje czerpie głównie ze śląskich 
publikacji, z kroniki szkolnej czy od 
starszych mieszkańców. Jedna ze sce-
nek to efekt rozmów z sąsiadką, która 
opowiadała, jak po wykopkach robiono 
swaczyna, czyli swego rodzaju kolację 
po wykonanych pracach. – Gwarę ślą-
ską znam dość dobrze, ale nie idealnie. 
U nas w domu mówiło się gwarą, ale 
nie zawsze, bo tata nie jest Ślązakiem 

– dodaje. Pani Stanisława od urodzenia 
mieszka w Gilowicach. – Bardzo lubię 
gwarę, ale przekonać do niej dzieci 
jest coraz trudniej, zwłaszcza starsze 
– zauważa.

Niektóre teksty pani Stanisławy 
zostały wydane w publikacji Gminnej 
Biblioteki Publicznej pt. „Z tradycją za 
pan brat. Scenariusze i teksty gwarą 
(i nie tylko)”. Wspólnie z Danutą Kocu-
rek napisały książkę o cioci pani Sta-
nisławy, Franciszce Morkisz (pedagog 
i działacz społeczno-kulturowy we 
Frydku i Gilowicach), napisała też krót-
kie wspomnienia do rozdziału książ-
ki o 100-leciu kaplicy w Gilowicach 
(wspomnienia na temat procesji Boże-
go Ciała) autorstwa D. Kocurek. Stara 
się kultywować pamięć o Powstaniach 
Śląskich oraz powstańcach. W końcu 
pracuje z uczniami w szkole, która nosi 
imię Powstańców Śląskich. Uczniowie 
z Miedźnej wzięli na przykład udział 
w projekcie „Przeczytane powstanie”, 
realizowanym przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach 

Filię w Pszczynie z okazji obchodów 
100-lecia Powstań Śląskich. Odczytano 
fragment kroniki szkolnej, poświęco-
nej powstaniom. A przed wakacjami 
dzieci wzięły udział w powstańczej 
grze, która okazała się dużym suk-
cesem.

Ze swoimi uczniami realizuje wiele 
ciekawych projektów o regionie, dzieci 
z sukcesami biorą udział w konkur-
sach. – Niesamowity był projekt „Nasze 
korzenie”. Dzieci przynosiły informacje, 
pamiątki, zdjęcia, drzewa genealogiczne 
swoich rodzin. Uczniowie bardzo się 
zaangażowali, opowiadali niezwykłe 
historie rodzinne. To były chyba nasze 
najfajniejsze lekcje – wspomina.

Za swoją działalność w ubiegłym 
roku została nagrodzona Miedźniań-
skim Ulem, nagrodą Gminy Miedźna za 
działalność kulturalną, zaangażowanie 
w pracę na rzecz kultury, jej upowszech-
nianie i ochronę. – Nigdy nie jest tak, że 
sukces ma jednego ojca. Jest ich wielu. 
Jak nam się udaje, to zawsze razem 
– powiedziała odbierając statuetkę. 

Pani Stanisława ciągle podkreśla, że to 
wszystko udaje się dzięki życzliwości 
i wsparciu dyrekcji szkoły w Miedźnej 
oraz wielu innych osób, a także zaanga-
żowaniu uczniów.

Stanisława Nycz to polonistka 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej i jednocześnie pasjonatka 
historii naszego regionu. – Dla mnie 
region to rodzina. W tym wszystkim naj-
bardziej podobają mi się więzy rodzinne. 
Śląsk od zawsze kojarzy się z wielopo-
koleniowością, z tradycjami rodzinnymi, 
życzliwością i otwartością na drugiego 
człowieka – mówi. – Mała ojczyzna to 
początek, cegiełka tej wielkiej ojczyzny. 
Mam poczucie, że przez to, co robię 
mogę pozostawić coś wartościowego 
dla potomnych. Przeszłość to nasza 
przyszłość – nie pójdziemy do przodu, 
jeśli nie będziemy pamiętać o naszej 
przeszłości, o korzeniach. Cieszę się, że 
szkoła w Miedźnej to taka ostoja regio-
nalizmu. W dużej mierze motywuje nas 
nasz patron – zauważa.

8paweł Komraus

sTANIsŁAWA NyCZ TO PAsjONATKA hIsTOrII I KULTUry NAsZegO regIONU. sWOIm UCZNIOm WPAjA mIŁOŚć dO ŚLąsKA

Nie ma przyszłości bez korzeni

stanisława Nycz to polonistka w ZsP w miedźnej i pasjonatka historii naszego 
regionu  (fOT. PK)

jest współautorką kilku cennych publikacji o regionie  (fOT. PK)
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w OBieKTywie

W lipcu prowadzono prace związane z nowym 
oznakowaniem na osiedlu W2 w Woli. 
Zamontowano także nowe progi zwalniające, 
a także lustra na ul. szkolnej oraz mokrej w Woli. 
Wszystko dla poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców!  (fOT. Ug)

11 lipca 23 strażaków z jednostek OsP 
z naszej gminy ukończyło kurs sternika moto-
rowodnego w Osieku. Wszyscy druhowie 
i wszystkie druhny otrzymały wynik pozytywny. 
gratulujemy!  
 (fOT. OsP WOLA)

To po prostu wandalizm! W lipcu uszkodzona 
została wiata przystankowa w Woli. Ktoś wybił 
szybę. szanowni mieszkańcy! jeśli widzicie akt 
wandalizmu – reagujcie i zgłaszajcie niewłaściwe 
zachowania odpowiednim służbom. dbajmy 
o nasze wspólne mienie!  (fOT. Ug)

Zrobić przelew? Obejrzeć mszę św. w sieci? 
Umówić się przez internet do lekarza? Dla 
nich to żaden problem! wszystko dzięki 
Śląskiej akademii seniora.

Grupa 16 seniorów z gminy Miedźna bierze udział 
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, orga-
nizowanych dzięki funduszom europejskim przez 
Fundację Partycypacji Społecznej przy współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury. – Seniorzy uczą się 
wielu praktycznych umiejętności, by mogli oswoić się 
z cyfrowym światem, który nas otacza. Dzięki zajęciom 
będą mogli zrobić przelew bankowy, obejrzeć mszę św. 
w internecie, umówić się do lekarza przez internet, 
obejrzeć film w sieci czy wysłać maila – mówi jedna 
z opiekunek.

Obecnie działają cztery grupy w czterech sołectwach 
(Góra, Grzawa, Gilowice, Wola), ale w zajęciach udział 

biorą mieszkańcy wszystkich sołectw w gminie, łącznie 
16 osób powyżej 65. roku życia. Zajęcia ruszyły 21 
lipca i potrwają do końca sierpnia. Na zakończenie 
planowany jest wspólny projekt o gminie Miedźna. 
Tempo jest dostosowane do poziomu grupy.

Wcześniej, do kwietnia br. w ramach pierwszej serii 
zajęć projektu Śląskiej Akademii Seniora umiejętności 
obsługi komputera, telefonu, internetu uczyło uczyło 
się 10 osób. 8 pk

seniorzy szkolą się w sieci

agnieszka wojtala to nie tylko 
pedagog i dyrektorka szkoły 
podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w górze. To także wielka 
miłośniczka jazdy na rowerze. 
właśnie dokonała niezwykłego 
wyczynu – w rewelacyjnym 
czasie przejechała wzdłuż wisły 
przez całą polskę!

O Rowerowym Maratonie Wisła 1 200 
po raz pierwszy na łamach „Gminnych 
Spraw” pisaliśmy trzy lata temu. Wtedy 
w tej ekstremalnej wyprawie rowerowej 
udział wzięło troje mieszkańców Woli: 
Barbara i Przemysław Wawrzyniakowie 
oraz Stanisław Duda. W tegorocznej 
edycji wystartowała Agnieszka Wojtala, 
dyrektorka szkoły w Górze. Pokona-
ła trasę o długości 1 200 km wzdłuż 
Wisły, od źródeł na Baraniej Górze do 
ujścia w Gdańsku, często w niezwykle 
trudnych warunkach, jako najszybsza 
kobieta w tym roku!

A. Wojtala prowadzi na Facebooku 
bloga o nazwie „Baba z korbą”. Tam 
właśnie opisała swoje wrażenia z wypra-
wy. Jak to się stało, że zdecydowała się 
na udział w tym niezwykle trudnym 
rajdzie? Niespełna rok temu zaczęła 
intensywnie trenować „Miałam marze-
nie. Zostać kropką i przejechać Wisłę. To 
marzenie ma ze 4 lata. Kropką zostałam 
po raz pierwszy na Sudovii (maraton 
rowerowy po Suwalszczyźnie – red.) 
– jedno marzenie spełniłam. Wisłę prze-

jechałam – spełniłam drugie. Osiągnę-
łam najważniejszy cel, który postawiłam 
sobie na ten rok. Satysfakcji nie da się 
opisać” – zauważa.

Maraton wystartował 3 lipca. Już na 
początku, w Goczałkowicach trzeba 
było pokonać niezwykle trudny odcinek. 
Trasa wiodła przez wał niedaleko Woli, 
gdzie ekipa z gminy Miedźna urządziła 
jej wspaniały doping. Wspomina, że nie-
raz trzeba było jechać w palącym słońcu 
i temperaturze ponad 40 st. C, nieraz 
w deszczu. Trasa wiodła przez asfalt, 
ale też często przez trawę, łąki, po pia-
sku, nieraz nad samym brzegiem rzeki. 
Jednocześnie trzeba było na bieżąco 
dbać o sprzęt, pamiętać o odpoczynku, 

organizować sobie odpowiednie jedze-
nie, pamiętając, że były wielokilome-
trowe odcinki bez żadnego sklepu czy 
nawet zabudowań. Na blogu opisuje, 
że to właśnie przed jedną z sieciówek 
spożywczych, którą często na trasie 
odwiedzała wraz z towarzyszami rodzi-
ły się nowe znajomości.

„Baba z korbą” poznała wiele życzli-
wych ludzi biorących udział w marato-
nie, ale także takich, którzy wspierali 
uczestników, organizując bezintere-
sownie tzw. pit stopy. „Niewiarygodne 
jak ludziom chce się stać przy trasie, 
kupować hektolitry wody, kg bananów, 
batonów, musów, piec ciasta i robić 
milion jeszcze innych rzeczy tylko za 

„dziękuję!”. O ile jeszcze na początku 
wyścigu ten wąż wyścigowy porusza się 
w miarę płynnie i zwarty jakiś, o tyle, 
przecież na wysokości takiego Torunia, 
to już kilka dni Wiślacy się przewalają! 
I te kilka dni i nocy trzeba na pitstopie 
poświęcić! Nie wiem jak powiedzieć 
„dziękuję”. Ale robicie niesamowitą 
robotę” – pisze na blogu.

Na metę dojechała 8 lipca ok. godz. 
4.30 nad ranem, jadąc prawie 24 godzi-
ny bez przerwy! „Żołądek nie działa, 
mózg nie działa, oczy nie działają. Tylko 
nogi jakoś kręcą” – opisuje. Walczyła 
z sobą i ze swoimi słabościami. „Na 
mecie zapomniałam o wszystkim. I był 
koniec. I spełnienie. I szczęście pełne. 
I satysfakcja. I radość” – opisuje swoje 
emocje. Trasę o długości 1 178,6 km 
pokonała w 115 godzin i 47 minut. Zajęła 
pierwsze miejsce wśród kobiet! „Moja 
Wisła1200 zdobyta. Tyle godzin, tyle 
wydarzeń, tyle emocji” – przyznaje.

Po maratonie dzieli się swoim prze-
słaniem z innymi. „Nie oczekujcie, że 
coś się wydarzy samo, że forma nagle 
spadnie z obłoków, że siła się pojawi 
z samej wewnętrznej chęci bycia silnym. 
Że marzenia się spełnią tak po prostu. 
Tak to nie działa. Ale każdy z Was MOŻE 
WSZYSTKO. Podczas Wisły przekony-
wałam się 1200 razy, że żadne granice 
nie istnieją. MOŻNA WSZYSTKO, BO 
WSZYSTKO zależy od naszego zaan-
gażowania i pasji w działaniu” – pisze 
Agnieszka Wojtala. 8 paweł Komraus

WZdŁUŻ WIsŁy, Od bArANIej gÓry dO gdAńsKA, rOWerem W NIesPeŁNA 116 gOdZIN! TO WyCZyN dyreKTOrKI sZKOŁy W gÓrZe!

baba z korbą przejechała całą Polskę!

Agnieszka Wojtala podczas maratonu Wisła 1 200 – najszybsza kobieta  
w tym roku!  (fOT. fb bAbA Z KOrbą)
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nasi piłkarze zakończyli rozgryw-
ki w sezonie 2020/2021. w sierp-
niu rozpoczynają nowy sezon.

W ostatnim meczu sezonu Sokół Wola 
przegrał w Tychach z Zetem 0:2. To było 
pożegnanie piłkarzy z Woli z klasą okrę-
gową. Sokół zajął 10. miejsce (na 11 dru-
żyn) w grupie spadkowej klasy okręgowej, 
spadając tym samym do A klasy. W 10 
meczach grupy spadkowej klub zdobył 
7 punktów (2 zwycięstwa, jeden remis, 7 
porażek), strzelił 16 bramek, tracąc 22.

Także LKS Frydek zakończył sezon 
porażką, 1:2 z Polonią w Międzyrzeczu. 
Z tą różnicą, że LKS zajął w A klasie wyso-
kie, 4. miejsce (na 15 drużyn). LKS wygrał 
12 spotkań, 7 zremisował, a 9 przegrał. 
Dało to 43 punkty. Piłkarze z Frydku 
strzelili łącznie 64 bramki, tracąc 52.

Na 10. miejscu B klasy rozgrywki 
kończy AKS Nadwiślan Góra (na 15 

drużyn). To efekt 11 wygranych, trzech 
remisów i 14 porażek (łącznie 36 punk-
tów). Piłkarze z Góry zdobyli w zakoń-
czonym sezonie 44 gole, a stracili 69. 
W ostatnim meczu przegrali w Tychach 
z Czułowianką 0:2.

Rozgrywki w sezonie 2021/2022 
ruszą w połowie sierpnia. W pierwszych 
meczach o punkty Sokół zagra u siebie 
z LKS-em Brzeźce (14.08), w Jankowi-
cach ze Zniczem (21.08) oraz u siebie 
z Leśnikiem Kobiór (28.08). Od meczu 
wyjazdowego w Tychach z Siódemką 
(15.08) rozgrywki rozpocznie LKS Fry-
dek. Potem jeszcze zagra w Kryrach 
z Czaplą (21.08) oraz u siebie z LKS-
em II Goczałkowice (29.08). Natomiast 
w B klasie AKS Nadwiślan Góra walkę 
o punkty rozpocznie spotkaniami u sie-
bie z Fortuną Wyry (21.08) oraz w Pia-
sku z Czarnymi (28.08).

8pk

spadek sokoła, Frydek w czołówce

program jest skierowany do 
dzieci od 10 do 15 lat. To pilotaż 
współpracy Urzędu marszałkow-
skiego ze Śląskim Związkiem 
piłki nożnej.

Akademia to pomysł Henryka Kuli, pre-
zesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
człowieka mocno związanego z gminą 
Miedźna, byłego prezesa Sokoła Wola. 
I właśnie w Woli, na stadionie Sokoła 
została zainaugurowana.

Ale wszystko zaczęło się już nieco 
wcześniej. Dla wyrównania szans rozwoju 
dla talentów z małych klubów i ograni-
czenia emigracji młodych zawodników 
z województwa śląskiego powstał program 
pilotażowy, a pierwsze zajęcia wystartowa-
ły w październiku 2020 r. w Woli i Toszku. 
W tym roku już w 16 ośrodkach zorgani-
zowane zostały treningi dla najbardziej 
wyróżniających się zawodników z rocznika 
2010, a poprzez Dni Talentu wyselekcjono-
wana została grupa zawodników, którzy 
zostali zaproszeni do Woli.

30 czerwca w obecności 41 młodych 
piłkarzy przedstawiciele Akademii 

Wychowania Fizycznego – kanclerz 
Krzysztof Nowak, Grupy Kapitałowej 
Fasing SA – prezes Zdzisław Bik, Sta-
dionu Śląskiego – prezes Jan Widera 
oraz Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
– prezes Henryk Kula podpisali list 
intencyjny w sprawie powołania Śląskiej 
Akademii Piłkarskiej, czyli programu 

współfinansowanego ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. W uroczystości udział wzięli 
też poseł Grzegorz Gaża, radny Sejmi-
ku Województwa Śląskiego Bartłomiej 
Kowalski, wójt gminy Miedźna Jan Sło-
ninka i przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna Andrzej Kempny.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień 
dla Śląska i dla śląskiego sportu 
– powiedział do zebranych... z ekra-
nu marszałek województwa śląskiego 
Jakub Chełstowski, którego obowiązki 
zatrzymały w Katowicach. – Powołujemy 
we współpracy ze Śląskim Związkiem 
Piłki Nożnej, ze Stadionem Śląskim 
i Akademią Wychowania Fizycznego 
Śląską Akademię Piłkarską, która prze-
de wszystkim będzie kuźnią talentów 
i też kuźnią charakterów. Program 
jest skierowany do dzieci od 10 do 15 
lat. Jest to de facto pilotaż współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego ze Śląskim 
Związkiem Piłki Nożnej, ale pilotaż, 
który – jestem o tym przekonany – stanie 
się standardem. Bardzo się cieszę, że 
spotkali się ludzie, którzy kochają sport 
i postanowili dla tego młodego pokolenia 
zrobić dobry projekt. Cieszę się, że ten 
projekt rusza – przyznał.

Treningi przygotowujące zawodników 
do turniejów selekcyjnych w kategorii 
U12 rozpoczną się już w sierpniu, a ich 
areną będą boiska Stadionu Śląskiego.

8pk, ŚZpn

30 CZerWCA W WOLI POdPIsANO LIsT INTeNCyjNy W sPrAWIe POWOŁANIA ŚLąsKIej AKAdemII PIŁKArsKIej U11

Śląska Akademia Piłkarska zainaugurowana w Woli

rusza Śląska Akademia Piłkarska U11. List intencyjny podpisano  
na stadionie w Woli (fOT. ŚZPN)

3 lipca w woli rozpoczęto 
cotygodniowe spotkania parkrun 
Bulwar nad wisłą.

– Czekaliśmy ponad 60 tygodni, żeby 
w końcu wystartować, ale nareszcie 
udało się – przywitał zebranych podczas 
pierwszego spotkania Arkadiusz Wojtas, 
prezes klubu PoWoli do celu, organizator 
wydarzenia. To 78. parkrun w Polsce!

Inicjatywa parkrun narodziła się 
w Wielkiej Brytanii. Organizowany jest 
wyłącznie przez wolontariuszy. Cecha 
charakterystyczna to luźna, pozbawio-
na rywalizacji atmosfera. Parkrun to 
bieg, trucht lub marsz na dystansie 5 
km z pomiarem czasu. Tutaj nikt nie jest 
ostatni, bo na końcu na metę przybiega 

wolontariusz. Dlatego przyjść może 
każdy, bez względu na umiejętności. 
Można pobiec, pójść z kijkami. Udział 
jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześ-
niejsza rejestracja na stronie parkrun.pl/
bulwarnadwisla. Rejestracja w parkrun 
jest jednorazowa, tzn. po jej dokonaniu 
można wziąć udział w dowolnej liczbie 
spotkań, w dowolnej lokalizacji w Polsce 
lub na świecie.

Spotkania odbywają się w każdą 
sobotę od godz. 9.00, przed Mostem 
Wójtowym w Woli.

8pk

bIegAj, TrUChTAj, mAsZerUj – W KAŻdą sObOTĘ

jak sobota, to... na parkrun!

start pierwszego, historycznego parkrun w Woli (fOT. PK)
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Od 1 lipca do 30 listopada można 
składać wnioski o świadczenie 
z rządowego programu Dobry 
start (tzw. 300 plus).

W ramach programu Dobry Start rodzi-
ce i opiekunowie dzieci mogą otrzymać 
jednorazowe wsparcie w wysokości 300 
zł na zakup podręczników i artykułów 
szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca 
do 30 listopada wyłącznie online: przez 
serwisy bankowości elektronicznej tych 
banków, które udostępniły taką możli-
wość, na portalu PUE ZUS, na portalu 
Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, 
przyznawaniem i wypłatą świadczeń 
zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie 
informacje o złożonym wniosku i świad-
czeniu będą dostępne na portalu PUE 
ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze 
swojego profilu na PUE ZUS, mogą go 
założyć samodzielnie przez internet lub 
z pomocą pracownika ZUS – w placów-
ce, podczas e-wizyty, w czasie dyżuru 
w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto 
bankowe wskazane we wniosku. Wypła-

ta będzie realizowana do 30 września 
2021 r. – na podstawie wniosków zło-
żonych do końca sierpnia lub w ciągu 
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
– na podstawie wniosków składanych 
od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składa-
nie wniosku o świadczenie z programu 
Dobry Start przez rodziców, opiekunów 
prawnych oraz osoby sprawujące pieczę 
nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępnio-
no intuicyjny kreator wniosków. Kreator 
krok po kroku prowadzi wypełniające-
go wniosek przez proces uzupełniania 
wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrze-
bowała wsparcia w złożeniu wniosku 
o świadczenie z programu Dobry Start 
może liczyć na pracowników ZUS. 
Pomoc można uzyskać na specjalnej 
infolinii pod numerem 22 290 22 02 
w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00-
15.00, w Centrum Obsługi Telefonicz-
nej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) 
w godz. 7.00-18.00 pod numerem telefonu  
22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila 
na adres: cot@zus.pl. Więcej informacji 
na www.zus.pl.

8ZUs

dobry start od ZUs
W czasie pandemii nieodpłatna pomoc 
prawna udzielana była telefonicznie. 
Teraz porady udzielane są także sta-
cjonarnie w punktach zlokalizowa-
nych w każdej gminie. 5 lipca punkty 
nieodpłatnego poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego na terenie powiatu 
pszczyńskiego wznowiły stacjonarną 
działalność. W dalszym ciągu możliwe 
będzie uzyskanie porady przez telefon, 
przy użyciu komunikatora internetowe-
go lub maila.

Aby uzyskać poradę, wystarczy 
zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 
78 w godzinach pracy Starostwa Powia-
towego w Pszczynie oraz ustalić termin. 
Zgłoszenie można wysłać także mailowo 
(niepelnosprawni@powiat.pszczyna.
pl) lub umówić się na poradę osobiście 

w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, 
ul. Antesa 11, pokój nr 1 (obok kaplicy 
szpitalnej).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradni-
ctwa obywatelskiego odbywa się według 
kolejności zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz 
poradnictwo obywatelskie są udzielane 
mieszkańcom, których nie stać na praw-
nika. Z bezpłatnych porad mogą skorzy-
stać także przedsiębiorcy prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
którzy w ostatnim roku nie zatrudniali 
żadnych pracowników.

Organizatorem pomocy prawnej jest 
Powiat Pszczyński. Zadanie finansowa-
ne jest ze środków Budżetu Państwa.

8powiat

Dla Kgw na promowanie szczepień
Do 15 września biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich na 
realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej 
społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Szczegóły na 
arimr.gov.pl. 8 arimr

wróciły stacjonarne nieodpłatne 
porady prawne

Od 1 lipca można skorzystać 
z pakietu badań profilaktycznych 
w ramach programu profilaktyka 
40 pLUs.

Program skierowany jest do Polaków, 
którzy w roku przeprowadzenia badania 
ukończą lub ukończyli 40 lat, nie korzy-

stali wcześniej z programu Profilaktyka 
40 PLUS oraz uzupełnili ankietę przez 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub 
przez infolinię 22 735 39 53.

Jak skorzystać z pakietu? Wypełnij 
ankietę na Internetowym Koncie Pacjen-
ta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53. 
Poczekaj 2 dni robocze na wystawie-

nie e-skierowania. Wybierz placówkę, 
w której chcesz zrealizować badania, 
skontaktuj się z nią i umów na termin 
badania. Na badanie zabierz dowód oso-
bisty. Odbierz wyniki badań w placówce, 
w której realizowałeś świadczenie, lub 
przez IKP. E-skierowanie jest ważne do 
końca 2021 roku.

Badania diagnostyczne, które wcho-
dzą w skład programu Profilaktyka 40 
PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania 
dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet 
wspólny. To, jaki zakres badań będzie 
dostępny dla Ciebie, zależy od odpowie-
dzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Szczegóły na pacjent.gov.pl. 8 gov.pl

skorzystaj z bezpłatnych badań

w narodowym spisie po-
wszechnym Ludności i mieszkań 
2021 rachmistrzowie spisowi 
przeprowadzają wywiady 
bezpośrednie oraz wywiady 
telefoniczne. Kontaktu ze strony 
rachmistrza mogą spodziewać 
się osoby, które dotychczas nie 
spisały się samodzielnie przez 
internet lub telefon na infolinii 
spisowej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a 
ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r., nie można odmówić przeka-
zania danych rachmistrzowi kontaktują-
cemu się z osobami fizycznymi objętymi 
spisem. Oznacza to, że czas na samospis 
mamy do momentu, gdy skontaktuje się 
z nami rachmistrz.

W jaki sposób rachmistrz może się 
z nami skontaktować? W przypadku 

wywiadów telefonicznych, niezależ-
nie od województwa, rachmistrzowie 
dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99. Rachmistrz może również 
zapukać do drzwi naszego mieszkania 
w celu przeprowadzenia wywiadu bez-
pośredniego.

Jak zweryfikować tożsamość rach-
mistrza? Można to zrobić w prosty 
sposób. Poprzez specjalnie przygo-
towaną aplikację dostępną na stronie  
spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99, 
(po uzyskaniu połączenia wybierz  
1 – Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań, a następnie 
2 – weryfikacja tożsamości rachmi-
strza).

Każdy rachmistrz posiada identyfi-
kator, którym legitymuje się na prośbę 
respondenta. Po pozytywnej weryfikacji 
tożsamości rachmistrz przeprowadzi 
spis.

W przypadku uzasadnionych wąt-
pliwości dotyczących wiarygodności 
i rzetelności rachmistrza spisowego, 
zaistniały incydent należy niezwłocz-
nie zgłosić na infolinię spisową lub do 
właściwego Gminnego Biura Spisowego 
w swoim miejscu zamieszkania.

Przypominamy, że wszystkie dane 
przekazane w spisie są objęte tajemnicą 
statystyczną regulowaną przez ustawę 

o statystyce publicznej i służą wyłącz-
nie zbiorczym analizom statystycznym. 
Każda osoba biorąca udział w spisie ma 
zapewnioną pełną anonimowość. Osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowiąza-
ne do przestrzegania tajemnicy statystycz-
nej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, 
w tym kara pozbawienia wolności.

Spis trwa do 30 września 2021 r.
8spis.gov.pl

Nie spisałeś się?  
spodziewaj się rachmistrza!

szanowni mieszkańcy gminy miedźna!
Przypominam, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 
który jest obowiązkiem każdego mieszkańca Polski. W związku z powyższym 
zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o spełnienie tego 
obywatelskiego obowiązku i dokonanie internetowego samospisu. Dla osób, 
które nie mają dostępu do internetu, albo nie potrafią samodzielnie się spisać, 
proszę o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Urzędzie Gminy Miedźna 
pod nr. tel. 32 211 62 17 w godzinach pracy Urzędu.

gminny Komisarz spisowy
Jan słoninka
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informacja gBp
Gminna Biblioteka Publiczna informuje, że w dniach od 2 do 13 sierpnia br. filia 
biblioteczna w Woli (ul. Pszczyńska 110) będzie nieczynna, natomiast od 2 do 29 
sierpnia nieczynna będzie filia biblioteczna w Górze.

Trwa Lato w gminie miedźna!
Zobaczcie, jakie atrakcje przygotowano na sierpień w ramach akcji 
„Lato w gminie miedźna pod patronatem wójta gminy”.

<  Sierpień 11.00-12.00: darmowa godzina na basenie dla przedszkolaków i dzieci 
ze szkół podstawowych z gminy Miedźna (GOSiR)

<  Sierpień 17.00-18.00: darmowa godzina na basenie dla młodzieży uczącej się 
i studiującej z gminy Miedźna (GOSiR)

<  2.08, godz. 9.00: Młodzieżowy turniej piłki plażowej (GOSiR, boisko w Górze)
<  3.08, godz. 10.00: warsztaty z Tamuną – masterclass w ruchu (GOK, Dom 

Kultury w Woli)
<  4.08: animacje i zabawy z „Atomówką” (GOK, godz. 10.00 – boisko przy ul. 

Różanej w Woli, godz. 13.00 – ogród przy Centrum Kultury w Woli)
<  5.08, godz. 8.00: wycieczka do Rud (GOK)
<  9.08, godz. 9.00: Turniej tenisa ziemnego (GOSiR, kort tenisowy)
<  10.08, godz. 10.00: Twórczo i aktywnie – malowanie na wodzie (GOK)
<  11.08, godz. 10.00: wyjazd młodzieży na strzelnicę sportową (GOK)
<  12.08, godz. 8.00: wycieczka do Kleczy Dolnej (GOK)
<  13.08, godz. 18.00: koncert dla młodzieży – zespół VHS (GOK, ogród przy 

Centrum Kultury w Woli)
<  16.08, godz. 16.00: Młodzieżowy wielobój sprawnościowy (GOSiR, street workout 

obok basenu)
<  17.08, godz. 10.00: warsztaty fotograficzne (GOK, Centrum Kultury w Woli)
<  18.08, godz. 16.00: Stylowe warsztaty dla młodzieży (GBP)
<  19.08, godz. 19.00: Młodzieżowe kino w Domu Kultury (GOK, Dom Kultury 

w Woli)
<  19.08, godz. 8.00: wycieczka do Cieszyna (GOK)
<  19.08, godz. 16.00: Stylowe warsztaty dla młodzieży (GOK, Dom Socjalny 

w Górze)
<  20.08, godz. 16.00: Stylowe warsztaty dla młodzieży (GOK, Centrum Kultury 

w Woli)
<  23.08, godz. 19.00: Młodzieżowy turniej piłki nożnej (GOSiR, Orlik w Woli)
<  24.08, godz. 10.00: warsztaty muzyczne (GOK, Centrum Kultury w Woli)
<  25.08, godz. 16.00: Stylowe warsztaty dla młodzieży (GOK, Dom Socjalny we 

Frydku)
<  26.08, godz. 8.00: wycieczka do zoo w Krakowie (GOK)
<  26.08, godz. 16.00: Stylowe warsztaty dla młodzieży (GOK, Centrum Kultury 

w Woli)

Akcja jest organizowana przez gminę Miedźna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Oświaty i Wychowania, Gminną Bibliotekę 
Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Miedźna na rok 2021. Szczegóły na stronach: miedzna.pl, gok.miedzna.pl, 
basen.miedzna.pl, zoiw.miedzna.pl, biblioteka.miedzna.pl oraz na Facebooku.

iii KOnKUrs KOrOn DOŻynKOwyCH
Zachęcamy do wzięcia udziału w III Konkursie Koron Dożynkowych pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Miedźna „Wieniec dożynkowy jako tradycja kulturowa polskiej 
wsi”. Konkurs jest organizowany przez Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Miedźnej i Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli. Należy wykonać 
wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców 
dożynkowych występujących na terenie Śląska. Celem jest m.in. kultywowanie oraz 
popularyzowanie kulturowych tradycji regionalnych, promocja dorobku kultury polskiej 
wsi. Wyniki zostaną ogłoszone podczas dożynek, 29 sierpnia w Miedźnej.

ZagraJ w pODCHODy!
Zapraszamy całe rodziny na podchody w gminie Miedźna. Waszym zadaniem w oparciu 
o otrzymaną mapkę z obszarem gry będzie odnalezienie wskazanych na niej miejsc 
lub elementów (np. hydrant) oraz udzielenie odpowiedzi na karcie zadań. Mapę oraz 
kartę można pobrać w GOK-u lub ze strony gok.miedzna.pl. Najbardziej aktywni 
uczestnicy podchodów załapią się na zestawy gadżetów. Aby je zgarnąć należy wziąć 
udział w czterech różnych grach. Do 31 sierpnia trwa gra nr 3 – podchody na flagach. 
9 sierpnia ruszy gra nr 4 – podchody z krzyżówki. Udział w zabawie jest bezpłatny.

prZeD nami KOnCerTy mUZyKi DawneJ
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na niezwykłe wydarzenie kulturalne. We wrześniu i 
październiku w gminie Miedźna odbędą się piękne koncerty muzyki dawnej. Szczegóły - 
już wkrótce na plakatach, na stronach miedzna.pl, gok.miedzna.pl oraz na Facebooku!

GOK ZAPRASZA

Dla dzieci przygotowano szereg 
atrakcji oraz ciekawych zajęć 
i wyjazdów.

W placówkach oświatowych zorgani-
zowano dwa turnusy – w dniach 28 
czerwca-2 lipca oraz 5-9 lipca. Dzieci 
wzięły udział w ciekawych wyciecz-
kach, zabawach, zajęciach na basenie 
czy w Domu Kultury w Woli czy poka-
zach filmów.

Półkolonie letnie zostały zorganizo-
wane przez Zespół Oświaty i Wychowa-
nia, placówki oświatowe w gminie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury.

8pk

W sZKOŁACh NA TereNIe gmINy  
W LIPCU OdbyŁy sIĘ PÓŁKOLONIe LeTNIe

Lato w szkole
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wspaniałe 
lato w gminie 
miedźna
Za nami pierwsza część wakacyjnych 
atrakcji dla dzieci. Było wesoło i radoś-
nie!

FOT. gOK


