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14 grudnia w woli spotkały się pary z gminy miedźna, które w 2017 r. świętowały 50- i 60-lecie
pożycia małżeńskiego. wójt wręczył medale za Długoletnie pożycie małżeńskie

BUDŻeT prZyJĘTy JeDnOgŁOśnie

pOŁĄCZyŁa iCh miŁOśĆ DO śLĄsKa

28 grudnia radni przyjęli budżet na rok 2018.
Na inwestycje gmina przeznaczy ponad 12,3 mln zł

Już po raz ósmy Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował w Woli Wieczór Śląski
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Już po raz ósmy Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w Woli Wieczór Śląski

Połączyła ich miłość do Śląska

Dla uczestników przygotowano konkursy z nagrodami 

(FOT. PK)

Teatr z Kobióra pokazał, jak kiedyś wyglądało świniobicie

(FOT. PK)

Najważniejsza była dobra zabawa 

(FOT. PK)

Sala Domu Kultury wypełniona była niemal po brzegi 

(FOT. PK)

Śląskie piosenki zagrała Kapela ze Śląska im. Józefa Poloka

(FOT. PK)

Impreza odbyła się w czwartek, 7 grudnia w Domu Kultury
w Woli.
Wieczór Śląski to impreza niezwykła. Spotykają się na niej
wszyscy ci, którzy kochają śląskie
zwyczaje, tradycje, śląską kulturę.
Jest wesoło, nie brakuje dobrej muzyki
i pysznego, lokalnego jedzenia. Jest po
prostu swojsko.
– Z utęsknieniem czekaliśmy na dzisiejszy wieczór. Jak co roku – powiedziała witając gości Joanna Stawowy,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Sala Domu Kultury w Woli została
pięknie przyozdobiona, ale – co najważniejsze – wypełniona biesiadnikami
niemal do ostatniego miejsca. – Okazją
do rodzinnych czy sąsiedzkich spotkań
bywało świniobicie. W zasadzie tak
do dzisiaj bywa, z reguły dwa razy do
roku: przed Wielkanocą i przed Bożym
Narodzeniem. I dzisiaj u nas też to
świniobicie będzie – zapowiedziała J.
Stawowy.
Kobiórski Teatr Kulturalny zaprezentował spektakl pt. „Świniobici abo... Fajer
z babuciem” autorstwa Grzegorza Sztolera, w reżyserii Romualda Kłakusa.
Ale nie byłoby Wieczoru Śląskiego
bez Reni Waliczek, która poprowadziła imprezę. To pochodząca z Góry
wielokrotna uczestniczka konkursu na
Ślązaka Roku, razem z siostrą Józefą
jest jedną z nielicznych absolwentek
studiów śląskich, zwanych silesiologią. Renia Waliczek zaprezentowała
monolog o kuchennych rewolucjach,
w którym opowiedziała, jak zmieniła
się i zmienia nasza gościnność.
Tradycją Wieczorów Śląskich są też
konkursy, w których rywalizują stoliki.
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Tym razem goście tworzyli wiersze
o świniobiciu i gościnności. Inwencja
twórcza była godna podziwu! Przygotowano także nagrody dla tych, którzy
usiedli na szczęśliwych miejscach – pod
niektórymi krzesłami ukryto bowiem
koperty, które oznaczały nagrody.
Przy śląskim kołoczu z miedźniańskiej piekarni i swojskim smalcu można
było posłuchać Kapeli ze Śląska im.
Józefa Poloka. W sali Domu Kultury
w Woli czuć było śląskiego ducha.
8Paweł Komraus
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Zmarł były naczelnik gminy
W wieku 88 lat zmarł Zbigniew
Taska, naczelnik gminy Miedźna
w latach 1982–1990.
Zbigniew Taska urodził się 23
stycznia 1929 r. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach. W latach 1959–1972 był
kierownikiem Banku Spółdzielczego
w Miedźnej. W 1976 r. został sekretarzem gminy, na skutek likwidacji
Urzędu Gminy w Miedźnej od 1977
r. do 1982 r. pracował na stanowisku
kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji w Urzędzie
Miasta i Gminy Brzeszcze.
– Śp. Zbigniew Taska był osobą,
która w sposób szczególny zabiegała
o reaktywację gminy Miedźna. Był jej
współzałożycielem – mówił w mowie
pożegnalnej wójt Bogdan Taranowski.
Z. Taska w roku 1982 został powołany
na funkcję naczelnika gminy Miedźna.
Pełnił ją do 1990 r. – Przez wszystkie
lata swojej oddanej pracy dążył do tego,
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aby nasza gmina piękniała, a jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Uczestniczył w organizacji prac budowy Domu
Strażaka w Górze. Udzielał się w organizacji prac społecznych przy budowie
wodociągu w sołectwie Grzawa oraz
Miedźna – podkreślał wójt.
Zbigniew Taska pełnił funkcję
Prezesa Zarządu Miejsko–Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Brzeszczach. Za swoją pracę został
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi w 1979 r., Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
w 1982 r. czy Krzyżem Kawalerskim
w 1987 r.
Kilka lat ze Zbigniewem Taską miała
okazję pracować Renata Łuniewska,
obecna sekretarz gminy Miedźna. – Był
człowiekiem niezwykle ciepłym, sprawiedliwym i uczciwym. Był bardzo
życzliwy zarówno dla pracowników,
jak i dla mieszkańców – wspomina.
Z. Taska zmarł 21 grudnia. Jego
pogrzeb odbył się 23 grudnia w kościele parafialnym w Grzawie.
8 pk

Z głębokim smutkiem i żalem przyszło nam poinformować, że w czwartek,
21 grudnia 2017 r. odszedł były Naczelnik Gminy Miedźna

Śp. ZBIGNIEW TASKA
Zapamiętamy go na zawsze przede wszystkim jako dobrego człowieka,
gospodarza gminy i współpracownika.
Jego śmierć zostawiła w naszych sercach wielką pustkę.
Żywe jednak będzie zawsze Jego wspomnienie, bowiem...
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wójt Gminy Miedźna 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
wraz z radnymi

Kompostowniki trafiły do mieszkańców
Do 450 posesji w gminie Miedźna
trafiły kompostowniki, które zostały
bezpłatnie użyczone przez Urząd
Gminy.
Gmina Miedźna realizuje program
bezpłatnego użyczania kompostowników o pojemności 900 l dla nieruchomości zamieszkałych. Wszystko
przez to, że w gminie obowiązuje limit
odpadów zielonych, jakie można zostawić bezpłatnie w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (wynosi
200 kg na nieruchomość rocznie). Limit
wprowadzono, by nie wzrosła stawka za
odbiór odpadów. Kompostowanie ma być
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alternatywą, która pozwoli przetworzyć
skoszoną trawę. Mieszkańcy złożyli 472
wnioski, kilkanaście po weryfikacji zostało odrzuconych. W grudniu do wszystkich, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane (głównie pod kątem
złożonych deklaracji śmieciowych i braku
zaległości finansowych wobec gminy)
trafiły kompostowniki. Użyczone zostały
na okres 5 lat. Po tym okresie przejdą na
własność użytkownika.
Gmina kupiła 450 mrozoodpornych
kompostowników z atestem o pojemności 900 l. Objęte są 5–letnią gwarancją.
Przeznaczono na ten cel 168 tys. 264 zł.

8 pk
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OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta,
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa,
Rybacka, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):

zmieszane: 2.01, 16.01, 1.02
segregacja: 2.01, 1.02

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna,
Dąbrowa, Kościelna, Krótka,
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowronków, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Wiosenna,
Zapadź, Zielona):

zmieszane: 3.01, 17.01, 5.02
segregacja: 3.01, 5.02

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: 4.01, 18.01, 6.02
segregacja: 4.01, 6.02

Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, Leśna, Lompy,
Rajska, Spokojna, Starorzeczna,
Wiejska), Góra (ulica Babudy):

zmieszane: 8.01, 22.01, 7.02
segregacja: 8.01, 7.02

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, Graniczna, Leśna, Łowiecka,
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna,
Potokowa, Sportowa, Stolarska),
Gilowice (ulice: Łączna, Plac
Jana Pawła II):

zmieszane: 9.01, 23.01, 8.02
segregacja: 9.01, 8.02

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 10.01, 24.01
segregacja: 10.01, 9.02

Wola (ulice: Błachowa, Bzów,
Cicha, Graniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Rajska,
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana,
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 11.01, 25.01
segregacja: 11.01

Gilowice (ulice: Lipowa,
Górnośląska, Strażaków), Wola
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka,
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, Przemysłowa):

zmieszane: 15.01, 29.01
segregacja: 12.01

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 2.01, 4.01,
8.01, 11.01, 15.01, 18.01, 22.01,
25.01, 29.01, 1.02, 5.02, 8.02
odpady wielkogabarytowe: 10.01,
24.01
Sprawdź szybko termin wywozu
śmieci dzięki darmowej aplikacji
„Kiedy wywóz”
Dedykowana jest dla smartfonów
działających na systemach operacyjnych typu: Android, iOS oraz
Windows 7 i Windows 8. Każdy
z systemów posiada właściwy dla
siebie sklep (Google play, App
Store, Windows Store), w którym
z łatwością można odnaleźć daną
aplikację oraz bezpłatnie ją ściągnąć i zainstalować.

MOBILNY PSZOK W STYCZNIU
< F RYDEK: 8.01 w godz. 8.00–13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 10.01 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 12.01 w godz. 12.00–17.00 oraz 23.01 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 17.01 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 18.01 w godz. 8.00–13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze oraz 24.01 w godz. 12.00–17.00, przy ul. Parkowej
– obok OSP
<W
 OLA: 20.01 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok sklepu spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki
odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów,
odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).
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Na inwestycje w tym roku gmina przeznaczy ponad 12,3 mln zł

Budżet przyjęty jednogłośnie
28 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet na
rok 2018.
Dochody gminy w roku 2018 zaplanowano
na 71 mln 735 tys. 128 zł 32 gr, a wydatki na
72 mln 50 tys. 628 zł 32 gr. Deficyt wynosi 315 tys.
500 zł. Przychody budżetu to 2 mln 564 tys. 551 zł,
a rozchody – 2 mln 249 tys. 51 zł. To główne założenia
przyjętego 28 grudnia przez Radę Gminy budżetu
gminy Miedźna na rok 2018.
Na dochody składają się głównie dochody własne
(39,7%, to w przeważającej mierze podatki i opłaty
lokalne), subwencje (33,1%) oraz dotacje na realizację
zadań zleconych ustawami (20,1%). Gmina otrzyma
też subwencję wyrównawczą w wysokości ponad 5
mln zł. Tegoroczny budżet charakteryzuje wysoki
poziom wydatków majątkowych – to 17,2% wszystkich
wydatków. Inwestycje pochłoną aż 12 mln 364 tys.
109 zł 1 gr. Listę inwestycji, które będą realizowane
w gminie w tym roku publikujemy na str. 7. – Jesteśmy
świadomi, że w następnej perspektywie finansowej
środki dla samorządu mogą być znacznie ograniczone, dlatego nasze starania muszą się skupić na jak
największej absorpcji środków unijnych, mogących
sfinansować nasze potrzeby – podkreślał wójt prezentując projekt budżetu. Najwięcej, bo 47,8% wydatków
bieżących pochłoną zadania oświatowe.
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Zadłużenie gminy w 2018 r. wynosić będzie nieco
ponad 8 mln zł (11,2%) i sukcesywnie spada. Planuje
się, że dług ma zostać całkowicie spłacony w 2022 r.
Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, obecnie
gmina Miedźna jest na 1620. pozycji zadłużonych
gmin pośród 2478 wykazanych jednostek.
Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany
przez wszystkie komisje branżowe Rady Gminy,
a także – co istotne – uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła żadnych uwag. – Sporo gmin w tym roku nie
otrzymało pozytywnej opinii RIO albo RIO wniosła
szereg uwag – podkreślał wójt. B. Taranowski na sesji
przedstawił także Wieloletnią Prognozę Finansową
na lata 2018 – 2022. – Ostatnie lata to czas niepokoju,
ciągłej troski o dochody. To czas chęci realizacji oczekiwań i potrzeb. Ale to też czas ciągłej niepewności,
czy możemy nasze, wspólne, mieszkańców pieniądze
przeznaczyć na ich potrzeby, czy też będzie trzeba
je zwrócić podatnikowi. Rozliczyliśmy ciągnące się
latami zobowiązania, doprowadziliśmy do stabilizacji
finansów, aż wreszcie nadszedł czas, abyśmy mogli
zainwestować, spełnić oczekiwania nasze i mieszkańców. Wiemy, co jest potrzebne, ale wiemy też, na co
nas stać. Małymi krokami będziemy konsekwentnie
realizować swoje plany, spełniać oczekiwania mieszkańców – mówił Bogdan Taranowski.

– Projekt budżetu technicznie jest sprawny
– przyznał radny Michał Przewoźnik zwracając
uwagę na konieczność zachęcania przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie gminy
oraz pozyskiwania kolejnych środków unijnych.
– Ten budżet jest kompromisem pomiędzy tym, co
byśmy chcieli, a tym, co możemy – zauważył radny
Marian Brandys. – Inwestycje, które są zaplanowane
w budżecie są naprawdę potrzebne i wyczekiwane
przez mieszkańców – mówił radny Dariusz Sosna.
– Wskaźnik wydatków majątkowych to ponad 17%,
ale gdyby odjąć środki przeznaczone na program
Rodzina 500+, nakłady na inwestycje wynosiłyby
ponad 20% – zauważył przewodniczący Stanisław
Lubański. – Ukłon dla pana wójta i pani skarbnik
za to, że w ryzach trzymają budżet naszej gminy,
szczególnie w tych trudnych latach. Konsekwentna
polityka finansowa daje pozytywne efekty – podsumował radny Mariusz Wojtala.
Zarówno budżet, jak i Wieloletnią Prognozę Finansową Rada Gminy przyjęła jednomyślnie – oddano
15 głosów „za”. – Dziękuję za taki wynik głosowania. Dziękuję swoim współpracownikom z urzędu
i wszystkich jednostek za wspólną pracę, dzięki której
mogłem przedstawić taki projekt budżetu – powiedział po głosowaniu Bogdan Taranowski.
8Paweł Komraus

Z wójtem gminy Miedźna, Bogdanem Taranowskim podsumowujemy 2017 rok
i rozmawiamy o budżecie na rok 2018

To nie jest łatwy budżet, ale ambitny i realny
8Z
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nami rok 2017. Jaki to był rok dla gminy
Miedźna?
Był to rok bardzo trudny i pracowity, bo realizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji – kubaturowych,
na drogach, chodnikach, w obiektach komunalnych.
W 2017 r. perspektywa unijna jeszcze do końca nie
ruszyła, było też wiele niewiadomych z powodu
zmian w prawie. Mamy za sobą pierwszy rok reformy
oświaty, która wymusiła na samorządzie zmiany
organizacyjne. Dzięki włączeniu klas gimnazjalnych
w struktury zespołów szkół lub szkół podstawowych
utrzymaliśmy zatrudnienie. Dziś są jednak szkoły,
w których na oddział przypada ponad 2,5 sali oraz
takie, w których jest to 0,6 sali. Najgorzej jest w Górze
i we Frydku. To oznacza nowe wyzwania w zakresie
inwestycji oświatowych, na które ministerstwo dofinansowania nie przewidziało. Chcemy maksymalnie
wykorzystać bazę, którą mamy. Póki co, chcemy
wykorzystać pracownie specjalistyczne liceum
w Gilowicach na potrzeby szkół podstawowych.
Borykaliśmy się również ze sprawami związanymi
ze zwrotem podatku od budowli podziemnych.
Jednocześnie udało się wiele rzeczy zrealizować.
Było sporo inwestycji, głównie mniejszych, które
także są bardzo pracochłonne. Rozpoczęliśmy rozbudowę przedszkola w Górze i budowę hali dla zapaśników w Woli. Ruszyła wymiana instalacji solarnych
na budynkach jednorodzinnych, w roku 2017 zamontowano prawie 100, kupiliśmy też kompostowniki
dla mieszkańców.
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będzie się też działo w tym roku.
Tak, 17,2% wszystkich wydatków budżetu to
wydatki majątkowe. Te inwestycje to często kontynuacja zadań z ubiegłego roku, zadania w ramach
funduszu sołeckiego, a także realizacja wnio-

Górnośląskiej do ul. Granicznej. Powiat i gmina
zabezpieczyły na ten cel po 500 tys. zł.
Wiele rzeczy można było wykonać wcześniej. Ale
najpierw trzeba było oddać aż 10 mln zł zaległego
podatku za lata 1994–1996 podatnikowi górniczemu.
Dzięki racjonalnie prowadzonej gospodarce finansowej dziś główne zaległości są już uregulowane.
8 Jak

określiłby pan budżet gminy na rok 2018?
Na pewno jest to budżet ambitny, jednocześnie
niełatwy do realizacji i pracochłonny, bo liczba inwestycji jest duża. Ale to budżet realny. W budżecie
posiadamy rezerwy w zakresie możliwości wzięcia
kredytu i posiadamy środki własne. Jeżeli pojawi się
okazja do ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, gmina może zgromadzić środki na wkład własny,
co jest warunkiem przystąpienia do projektów.
sków mieszkańców z zebrań wiejskich. Chcieliśmy,
żeby te inwestycje realizowane były w każdym
sołectwie. Chodzi m.in. o oświetlenie uliczne,
modernizację placówek oświatowych, doposażenie
boisk czy basenu, modernizację Urzędu Gminy.
Ale to przede wszystkim modernizacja licznych
dróg gminnych i chodników, które praktycznie
są wyłączone z możliwości pozyskania środków
unijnych. Ponadto, w tym roku rozpoczynamy
program modernizacji źródeł ciepła – chcemy
wymienić 180 kotłów, po 60 na rok. Myślę, że
jednogłośne przyjęcie budżetu przez Radę Gminy
świadczy o tym, że wszystkie sołectwa potraktowaliśmy podobnie. Kontynuujemy też współpracę
z powiatem w zakresie dofinansowania inwestycji
rozpoczętej w 2017 r., tj. przebudowy drogi łączącej
Górę i Gilowice. W 2018 r. przebudowany zostanie
też odcinek drogi powiatowej w Gilowicach, od ul.

8 Jaka

jest sytuacja finansowa gminy?
Mimo, że dokonaliśmy zwrotu tak dużej kwoty
podatnikowi górniczemu, nasze zadłużenie wynosi
11,2%, co daje 525 zł na mieszkańca. I co istotne,
cały czas spada. Nie mając kopalni ani żadnego dużego podmiotu gospodarczego realizujemy
inwestycje, realizujemy zobowiązania, nawet z lat
wcześniejszych. Jednocześnie rosną dochody, nie
tylko z powodu realizacji programu Rodzina 500+,
ale dzięki większym wpływom z podatku PIT.
Działania dla dobra mieszkańców, istnienie strefy ekonomicznej powodują, że wydajemy coraz
więcej pozwoleń budowlanych, wzrasta liczba
mieszkańców. Wzrastają też wpływy z podatku
PIT, w ciągu roku o ponad 1 mln zł. To wszystko
sprawia, że można pozytywnie oceniać sytuację
finansową gminy.
8Rozmawiał Paweł Komraus
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Wójt gminy prowadzi rozmowy na temat przywrócenia kursów w kierunku Oświęcimia

Kursy do Oświęcimia: trwają rozmowy
Gmina Miedźna złożyła wniosek
o przyjęcie do porozumienia
w sprawie organizacji transportu
zbiorowego w kierunku Oświęcimia.
Przypomnijmy, końcem listopada
prywatny przewoźnik zlikwidował jedyne kursy z Woli w kierunku
Oświęcimia, co zaskoczyło zarówno
mieszkańców, jak i władze gminy Miedźna. O problemie dyskutowano podczas
listopadowej sesji Rady Gminy. Okazuje
się, że jedynym sposobem na dofinansowanie przewozów przez gminę jest przystąpienie do porozumienia w ramach
MZK Oświęcim. Jak informował Bogdan
Taranowski, celem jest przedłużenie
do Woli linii nr 17, która teraz jest do
Harmęż. Kursy pokryłyby się z kursami
przewoźnika, który zrezygnował, pojawiłyby się też dodatkowe kursy w soboty
i niedziele.

4

Jeszcze pod koniec listopada ub.r.
doszło do spotkania w tym temacie wójta
z prezes MZK Oświęcim. Także na listopadowej sesji Rada Gminy upoważniła
wójta do zawarcia takiego porozumienia.
15 grudnia 2017 r. Bogdan Taranowski
spotkał się z prezydentem Oświęcimia,
Januszem Chwierutem w sprawie wydłużenia linii nr 17 (Oświęcim–Harmęże–
Wola) i linii nr 19 (Brzeszcze–Wola).
Podczas spotkania wójt gminy przedstawił potrzeby mieszkańców gminy
Miedźna w zakresie dojazdu do Oświęcimia, w tym głównie osób pracujących,
uczniów i studentów dojeżdżających
do szkół i uczelni oraz mieszkańców
odwiedzających chorych w szpitalu
w Oświęcimiu. W Urzędzie Miejskim
w Oświęcimiu złożony został także
wniosek o przyjęcie gminy Miedźna do
Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji lokalnego transportu
zbiorowego w zakresie wydłużenia linii

Wyjaśnienia dotyczące
komunikacji publicznej
W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby gmina Miedźna nie podejmowała działań, aby
zorganizować transport na linii Wola–Oświęcim–
Wola, wójt gminy Miedźna uprzejmie wyjaśnia:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym gmina jest
organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów
w następujących przypadkach:
– na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
w gminnych przewozach pasażerskich,
– której powierzono zadanie organizacji publicznego
transportu zbiorowego na mocy porozumienia między
gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze
gmin, które zawarły porozumienie.
Położenie gminy Miedźna ma istotny wpływ na istniejącą lub potencjalną sieć komunikacyjną, czyli układ linii
obejmujących obszar działania organizatora publicznego
transportu zbiorowego. To znacznie utrudnia prowadzenie
przewozów osób wyłącznie w granicach administracyjnych
gminy Miedźna.
Wszelkie działania zmierzające do organizacji transportu wykraczającego poza teren gminy wymagają zawarcia
stosownych porozumień i powierzenia zadań z zakresu
pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu
zbiorowego wybranej jednostce samorządu.

nr 17 i 19. Po analizie finansowej dokonanej przez operatora tj. miasto Oświęcim
zapadnie decyzja w sprawie wydłużenia
linii 17 i 19. Kolejne spotkanie w tej sprawie ma odbyć się w styczniu.
Wcześniej prywatny przewoźnik
wyraził chęć uruchomienia busów na
w/w trasie. 11 grudnia wójt spotkał się
z przedstawicielami firmy. Wójt zadeklarował ze swojej strony pomoc w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem stosownej koncesji na przewóz
osób, jak również zgody na korzystanie
z przystanków. Zaplanowano kolejne
spotkanie, na którym miano omówić
szczegóły. Przedsiębiorcy nie pojawili
się jednak na nim, nie przedstawili także
żadnej pisemnej propozycji przejazdów
na w/w trasie.
W sprawie transportu w kierunku
Oświęcimia doszło także do spotkania
wójta z mieszkańcami, których problem
dotyczy. 
8 UG, pk

Rozmowy z sąsiednimi gminami toczą się od dłuższego
czasu, aczkolwiek porozumienie wymaga uprzedniej zgody
uczestników tych rozmów.
Zorganizowanie linii komunikacyjnej w okresie krótszym
niż 3 miesiące obrazuje determinację władz gminy Miedźna,
gdyż w normalnym trybie zawarcie stosownego porozumienia, wyłonienie organizatora i operatora, a następnie zorganizowanie linii wymaga wielomiesięcznego przygotowania.
Wybrany organizator dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, może również
realizować przewozy w ramach publicznego transportu
zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Natomiast tryb bezpośredniego zawarcia umowy
określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym odnosi się do
operatora i organizatora. Gmina Miedźna, podobnie jak
gminy sąsiednie nie jest, z uwagi na powyższe przyczyny,
organizatorem. Natomiast prywatni przewoźnicy nie są
operatorami w rozumieniu tej ustawy.
Gmina nie posiada możliwości dofinansowania przedsięwzięć prywatnych. Stąd też ewentualne roszczenia
przewoźników prywatnych nie mogą zostać spełnione.
Wójt i Rada Gminy Miedźna pozbawieni są stosownych
narzędzi, aby takie dofinansowanie zapewnić.
Z uwagi na powyższe, wójt gminy Miedźna prosi, aby
nie kierować do przestrzeni publicznej nieprawdziwych
czy też nierzetelnych informacji. Takie działania potęgują
chaos i dezorientują naszą lokalną społeczność. W przypadku chęci pomocy lub podzielenia się przydatnymi
informacjami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu
32 211 61 96 wew. 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl.

Nie truj siebie i innych
W ostatnim czasie smog znów
dał o sobie znać.
Wysokie ciśnienie atmosferyczne, brak wiatru oraz niskie
temperatury powietrza spowodowały,
że w ostatnim czasie ponownie pojawił się problem ze smogiem. Stężenia pyłu PM10, PM2,5 przekraczały
poziomy dopuszczalne, a często także
alarmowe. Co istotne, duży wpływ na
ilość emitowanych pyłów z domowych
palenisk ma sposób, w jaki pali się
w piecach.

4

Istnieją różne typy kotłów na paliwo
stałe. Warto sprawdzić, który z nich
posiadamy w swoim domu oraz to,
czy dobrze go eksploatujemy. Mogą
to być kotły górnego spalania (wylot
spalin z komory spalania u góry),
dolnego spalania (wylot u dołu) oraz
górno – dolnego spalania (wylot u góry
i u dołu).
O ile w kotłach dolnego spalania
należy rozpalać zgodnie z instrukcją
producenta, w pozostałych typach kotłów można zastosować rozpalanie od
góry, które prowadzi do redukcji emisji

pyłów w przedziale od 50 do 80%, nie
powoduje efektu „kopcenia”, a przy
okazji pozwoli zaoszczędzić ok. 30%
paliwa. Więcej na ten temat można
dowiedzieć się ze strony internetowej
czysteogrzewanie.pl.
Warto też przypomnieć, że od września ub.r. obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Zakazuje na terenie całego
województwa śląskiego stosowania
w kotłach węgla brunatnego, mułów
i fotokoncentratów oraz biomasy stałej
o wilgotności powyżej 20%.


8pk, UG
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WAŻNE KONTAKTY
Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Kasa Urzędu Gminy Miedźna
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45,
15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15
Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl
NIP 6381642424 REGON 276258291
Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51
e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl
Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43
www.gzgk.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl
Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77
e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl
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MIEDŹNA

GÓRA

Wyspiański pod mikroskopem

Nagroda dla wolontariuszy

Po takim tytułem w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Miedźnej 27 listopada odbyło się spotkanie czytelnicze
mające na celu uczczenie 110. rocznicy
śmierci genialnego artysty Stanisława
Wyspiańskiego. Jego dramat „Wesele”
był rekomendowany do tegorocznego
Narodowego Czytania, organizowanego pod patronatem pary prezydenckiej.
Organizacją tegorocznego spotkania
zajęły się bibliotekarki J. Gorecka, B.
Faruga z pomocą polonistek J. Madejskiej, S. Nycz oraz A. Morkisz. Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice, przyjaciele biblioteki, a przede wszystkim
uczniowie. Kółko teatralne „Fuzekle”
pod kierunkiem Justyny Madejskiej
przygotowało inscenizację scen z dramatu „Wesele”. Ekspresyjna gra aktorów gimnazjum, ich uniesienia miłosne
wywołały na twarzach zgromadzonych
gości radość i uśmiech. Duet muzyczny tj. Magdalena Komandera – śpiew,
Grzegorz Cygan – gitara wykonał
piosenkę zespołu Dwa plus jeden pt.
„Windą do nieba”. Był to prawdziwy
popis talentów muzycznych młodych
artystów.
Uczniowie klasy V pod kierunkiem
wychowawczyni Stanisławy Nycz odegrali scenkę gwarową zatytułowaną
„Wesele po śląsku”. Inscenizacja składała się z kilku scen pokazujących
tradycję strojenia bramy, pieczenia
kołocza, wykupu panny młodej, wywodzenia z panieństwa, błogosławieństwa
rodziców i biesiady weselnej. Młodsi
aktorzy byli przejęci swoimi rolami,
a pan młody prawie uciekł sprzed

4 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się uroczysta Gala
Wolontariatu, na której rozstrzygnięty
został konkurs zorganizowany przez
Regionalne Centrum Wolontariatu
w Katowicach – Barwy Wolontariatu
2017 w woj. śląskim. Szkolny Klub
Wolontariatu „Parantela”, który działa w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Górze zdobył I miejsce
w kategorii grup wolontariackich.
SKW „Parantela” okazał się najprężniej działającym klubem wolontariatu
w całym województwie śląskim. W klu-

W szkole uczczono 110. rocznicę śmierci
(FOT. ZSP MIEDŹNA)
artysty 

ołtarza. Jednak wesele odbyło się,
a biesiada weselna toczyła się przy
kawie, kołoczu i grze planszowej, która
zawierała informacje o Stanisławie
Wyspiańskim.
Inscenizacje przeplatane były wystąpieniami S. Nycz, która przedstawiła
sylwetkę bohatera, genezę powstania
utworu oraz przybliżyła sens symboli
w dramacie. Przytoczyła wiele ciekawostek z życia tego wybitnego artysty,
grafika, dramatopisarza. Dopełnieniem całości imprezy była prezentacja multimedialna oraz wystrój sali
– wystawy zdjęć, strojów ludowych,
fotografii i reprodukcji dzieł. Dziękujemy uczniom: Aleksandra Wojtala,
Agnieszka Grabowska, Weronika
Lisek, Ewa Lukasek, Agata Lubańska,
Oliwia Soloch, Julia Jamrozik, Justyna Sajdok, Emilia Wojtala, Kornelia
Olesiak, Hanna Wojtkowiak, Zuzanna
Foltyn, Ewelina Sajdok, Mateusz Pudełko, Oskar Blacha, Szymon Brańczyk.

8 Joanna Gorecka, Stanisława Nycz

Zabawy z wróżbami
30 listopada przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego im. Marii Kownackiej
w Miedźnej przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci
uczestniczyły w wielu konkursach, wróżbach i tańcach. Atmosfera od samego rana
była gorąca. Dzieci podekscytowane nie mogły doczekać się rozpoczęcia zabawy.
Przedszkolaki mogły poznać swoją przyszłość, imię ukochanej/ukochanego i dowiedzieć się, co może zdarzyć się w ich życiu w niedalekiej przyszłości. Nie mogło też
zabraknąć wróżenia z butów. Kiedyś wróżbę ustawiania butów do drzwi stosowały
niezamężne panny, chcąc dowiedzieć się, która z nich pierwsza wyjdzie za mąż.
Wróżby andrzejkowe miały charakter zabawy. Ten magiczny dzień był okazją do
zapoznania się z tradycją andrzejkową oraz służył integracji grupy.
8 GPP Miedźna

bie tym działają wszyscy uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
rodzice. Różnorodność podejmowanych działań, aktywność wolontariuszy i ich zaangażowanie w pomaganie
innym zostały docenione i wyróżnione
główną nagrodą. Kapituła konkursu
była pod wielkim wrażeniem zasięgu
działań, innowacyjności, długofalowości i liczebności klubu, w którym
pomaganie innym daje radość, energię
i wypływa z wewnętrznej potrzeby
każdego serca. Bo w „Paranteli” pomaganie jest fajne!
8 SP Góra

Wolontariusze cieszą się z nagrody 

(FOT. SP GÓRA)

FRYDEK

Godzina kodowania w szkole
Godzina Kodowania to największa inicjatywa edukacyjna dedykowana uczniom, nauczycielom i innym osobom
na całym świecie. W Polsce cieszy się
ogromną popularnością, która wciąż
rośnie. Godzina Kodowania to także
główna inicjatywa Tygodnia Edukacji
Informatycznej, który w tym roku przypadał w dniach 4–10 grudnia. W tym
czasie organizowane były wydarzenia
oraz zajęcia związane z godzinnym
kodowaniem.

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku
uczestniczyli w tej popularnej inicjatywie – spotkali się 7 grudnia w pracowni komputerowej i przez godzinę
kodowali. Ta nowa forma zajęć bardzo
przypadła im do gustu, świetnie sobie
radzili z rozwiązywaniem łamigłówek i już wyrazili zainteresowanie
udziałem w przyszłorocznej Godzinie
Kodowania.
8SP Frydek

GRZAWA
W grudniowym numerze „Gminnych Spraw” (nr 12/2017) informację
i zdjęcie z GPP w Miedźnej omyłkowo podpisaliśmy jako informację i zdjęcie
z GPP w Górze. Za pomyłkę przepraszamy.
8Redakcja

GILOWICE

Potwierdziły świetną formę
12 grudnia na pływalni w Dąbrowie
Górniczej odbyły się finały drużynowe
województwa śląskiego szkół ponadgimnazjalnych w pływaniu. Wystartowała w nich reprezentacja dziewcząt
LO w Gilowicach, wcześniej wygrywając
finały na szczeblu powiatowym i rejonowym. W zawodach udział wzięło
15 najlepszych szkół w województwie

(w tym szkoły sportowe i SMS, gdzie trenują wyczynowo pływanie). Ponownie
świetnie zaprezentowały się dziewczęta
z Gilowic, zajmując 7. miejsce drużynowo
i kilka czołowych miejsc indywidualnie.
Skład drużyny: Julia Stosio, Aga Pęcak,
Sandra Myalska, Arkadia Kóska, Kamila
Nycz, Weronika Głąb, Natalia Wróbel,
Aneta Noga, Kinga Indeka. 8 LO Gilowice

„Folkowianie” nagrali płytę
Laureaci Miedźniańskiego Ula, działający w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grzawie zespół integracyjno–folklorystyczny „Folkowianie” w grudniu
wydał swoją pierwszą płytę. Płyta pt. „Zrównoważony rozwój życia: OD–czytanie
i DO–świadczenie przesłania Bożego Narodzenia” zawiera siedem dawnych
i szerzej nieznanych pastorałek. Do jednej z nich, „Idą, idą kolędnicy” nagrano
nawet teledysk. Można go zobaczyć na portalu YouTube.
W nagraniach udział wzięli także uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
w Pszczynie oraz studenci Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu
Śląskiego. Płyta powstała w ramach międzynarodowego projektu Pilgrim, którego
hasło brzmi: „Żyjąc świadomie budujesz przyszłość”.
8 pk

Ferie w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Grzawie zaprasza dzieci na zimowe zajęcia.
29 stycznia to dzień czekolady, 31 stycznia – dzień makaronu, 2 lutego – dzień
iluzjonisty, 6 lutego – dzień kota, a 8 lutego – dzień serca. Wszystkie zajęcia
odbędą się w godz. 10.00 – 12.00.
8 GBP
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TE INWESTYCJE BĘDĄ REALIZOWANE
W GMINIE MIEDŹNA W 2018 ROKU

W świątecznym nastroju

Wśród inwestycji zaplanowanych na rok 2018
znaleźć można przede wszystkim:
w zakresie działań proekologicznych:

<m
 odernizację oczyszczalni ścieków w gminie Miedźna
< d okończenie realizacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów
<k
 ontynuację zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych
< d alszą modernizację budynków stanowiących gminne mienie komunalne
< d alszą realizację programu w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy

w zakresie dróg:
Uczniowie przygotowali piękne jasełka

(FOT. ZS WOLA)

22 grudnia społeczność szkolna Zespołu Szkół w Woli spotkała się w auli
szkoły, aby za sprawą jasełek przygotowanych przez uczniów klas VIa i VIIb
oraz gimnazjum wspieranych przez uczniów zerówek i klas nauczania początkowego wprowadzić wszystkich w magiczny nastrój świąteczny. Występ został
przygotowany przez katechetów: Urszulę Urbańczyk i Zofię Stolecką. O oprawę muzyczną zadbała Joanna Dolata. Uczniowie klas młodszych pod opieką
Agnieszki Smolarczyk uświetnili występ tańcem. Na koniec zaprezentowały się
najmłodsze dzieci z zerówek pod opieką Ewy Orzeł.
Dyrektor Teresa Koczor złożyła wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.
Lucyna Taranowska i Tomasz Baranowski przedstawili dotychczasowe osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Na koniec
Marika Leńczyk w imieniu Rady Rodziców podsumowała konkurs zorganizowany
w grudniu przez rodziców na „Bombkę świąteczną”, z którego fundusze zostały
przeznaczone na cele charytatywne. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i dyplomy. Po jasełkach wszystkie klasy udały się z wychowawcami na spotkania
wigilijne.
8 ZS Wola

Te listy mają moc
8 grudnia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Woli
odbył się XVIII Maraton Pisania Listów
Amnesty International. W ciągu jednego dnia napisano 1 500 listów. W akcję
zaangażowali się przede wszystkim
uczniowie, absolwenci, dyrekcja szkoły
i nauczyciele oraz mieszkańcy Woli.
W trakcie trwania maratonu szkołę
odwiedziło wiele osób!
Uczestnicy maratonu najchętniej
pisali w obronie Tadżadine Mahamat
Babouri, więzionego za pokojową kry-

w zakresie oświetlenia ulicznego:

< b udowę oświetlenia na ul. Lipowej w Gilowicach
< r ozbudowę oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej, przy ul. Polnej
w Grzawie oraz przy ul. Janygowiec w Miedźnej i ul. Złote Łany w Górze
<m
 odernizację oświetlenia dróg i placów w gminie Miedźna (na terenie osiedla
Wola I)
< p rzebudowę sieci energetycznej przy SP w Miedźnej

w ramach działalności oświatowej gminy:
tykę rządu w Czadzie, którą wyraził
na Facebooku, Hanan Badr el–Din
– Egipcjanki uwięzionej za poszukiwanie swego męża, którego uznano
za zaginionego oraz 11 osób, znanych
jako „10 ze Stambułu”, które poświęciły
się obronie praw człowieka w Turcji.
Każdy napisany list ma znaczenie,
pomaga walczyć z niesprawiedliwością
i działać ramię w ramię z obrońcami
praw człowieka. Maraton zorganizowano także m.in. w SP we Frydku.
8ZSP Wola, pk

Uczniowie na basenie
18 grudnia na Krytej Pływalni w Woli odbyły się Gminne Drużynowe Zawody
Pływackie Szkół Podstawowych, w których rywalizowali uczniowie szkół z gminy
Miedźna. Każda reprezentacja liczyła po 8 dziewcząt i 8 chłopców, po dwóch z
każdego rocznika urodzonych w latach 2005–2008. Pływacy walczyli na dystansie
50 m. Po startach indywidualnych zawodnicy zmierzyli się ze sobą w sztafetach
8 x 50 m stylem dowolnym. W rywalizacji dziewcząt wygrała reprezentacja
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli, a wśród chłopców – reprezentacja
Zespołu Szkół w Woli.
8 pk, ZSP Wola

Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem
7 grudnia filię biblioteczną nr 2 w Woli
odwiedził Krzysztof Petek – dziennikarz, detektyw, instruktor survivalu,
organizator wypraw, adept kung–fu
oraz twórca znanych i popularnych
książek przygodowych dla młodzieży.
Napisał ponad 25 książek sensacyjno–
przygodowych dla dzieci i młodzieży.
Pisarz zabrał uczestników spotkania w podróż od Amazonii, Rumunii,
Syberii po... Mazury. Zdjęcia z wypraw
były niezwykłą atrakcją, dzięki której

<m
 odernizację dróg gminnych m.in. ul. Leśnej, Słonecznej i Poprzecznej
w Miedźnej, Przemysłowej i Poprzecznej w Woli, Wiosennej w Górze, Granicznej i Kaczeńców w Gilowicach oraz modernizację ul. Zielonkówka
w Grzawie
< p rzebudowę nawierzchni przy ul. Zielonej oraz Skowronków w Górze
< p rzebudowę chodników przy ul. Szkolnej, Słonecznej i Wałowej w Woli
< p rzebudowę ul. Rzemieślniczej i Górniczej w Woli oraz Leśnej i Łowieckiej
we Frydku
< b udowę parkingu przy ul. Sosnowej w Woli i przebudowę parkingu przy
przedszkolu w Miedźnej
<w
 ymianę płyt na moście Bronisław oraz wymianę drewnianych elementów
mostu „Wójtowego” w Woli

uczniowie odkryli piękno tych miejsc.
Krzysztof Petek opowiedział o przygotowaniach do wyprawy wplatając w
swoją opowieść liczne ciekawostki, wiadomości i anegdoty. Mówił o ludziach,
których spotkał, o ich odmiennym stylu
życia i problemach. Autor podkreślał,
jak ważna jest nauka języków, która
otwiera przed człowiekiem cały świat.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie
ostatnich klas gimnazjum w Woli.
8GBP

<w
 ykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP w Miedźnej
<m
 odernizację szkoły podstawowej oraz parkingu przy szkole we Frydku
<m
 odernizację systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli

w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej:

<m
 odernizację boisk sportowych we Frydku i Gilowicach
< p rzebudowę ogrodzenia wokół boiska w Gilowicach
< b udowę piłkołapu na terenie boiska we Frydku
< d oposażenie Krytej Pływalni w Woli (orbitrek i maszyna Hammer)
< b udowę wiaty grillowej wraz z grillem w sołectwie Wola
< r ozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Woli – dobudowa sali treningowej

w ramach działalności administracyjnej
zaplanowano środki na:

< r ealizację projektu w ramach programu unijnego, mającego na celu rozbudowę i modernizację sieci teleinformatycznej urzędu oraz rozszerzenie oferty
cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy
<m
 odernizację korytarzy i rozbudowę węzłów sanitarnych oraz izolację fundamentów wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku Urzędu Gminy
< b udowę parkingu przy Ośrodku Kultury w Woli oraz modernizację wejścia
do Domu Kultury w Woli

Dodatkowo zaplanowano dotację
z przeznaczeniem na:

< p omoc finansową dla powiatu pszczyńskiego na dofinansowanie przebudowy
ulic Korfantego oraz Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna
<w
 kład własny do projektu w ramach środków Ministra Kultury na zadanie
w zakresie doposażenia Domu Kultury w Woli
< d otację na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego
< d otacje dla mieszkańców w związku z realizacją Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna – dofinansowanie kosztów zakupu nowych
kotłów grzewczych

Przybywa mieszkańców
Na koniec roku 2017 gmina Miedźna liczyła 15 472 mieszkańców. Rok
wcześniej liczba ta wynosiła 15 456. W ubiegłym roku w gminie odnotowano
224 urodzenia (w 2016 r. – 195) oraz 109 zgonów (w 2016 r. – 111).
8 pk
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14 grudnia wójt gminy wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Razem idą przez życie
Są razem 50 lub 60 lat. Idą
razem przez życie, na dobre i na
złe. Bo choć nie zawsze w życiu
było idealnie, dotrzymują złożonej sobie przysięgi małżeńskiej.
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznawane są przez
prezydenta RP. Symbolicznie wyrażają uznanie dla wartości życia i rodziny
oraz wdzięczność za ofiarny, codzienny
trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie. 14 grudnia w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym w Woli zorganizowano uroczystość, podczas której
wójt Bogdan Taranowski w imieniu prezydenta wręczył medale parom z gminy
Miedźna, które w 2017 r. obchodziły
50–lecie pożycia małżeńskiego. Wyróżnił też dyplomami gratulacyjnymi pary,
które świętowały 60–lecie ślubu.
– Minęło sporo czasu od chwili, kiedy
połączyliście swój los, powiedzieliście
sobie „tak” i włożyliście obrączki. Mimo
wielu przeciwności losu, danego sobie
przyrzeczenia dotrzymaliście. Jest to
możliwe, bo darzycie się wielkim uczuciem, poszanowaniem. Jesteście przykładem dla wielu innych rodzin – przyznał
wójt Bogdan Taranowski. – Składam
Wam serdeczne gratulacje przeżycia tak
pięknej, wspólnej drogi. Za Waszą ofiarną
miłość, przykład życia, cierpienia, łzy
radości, noce nieprzespane, słowa otuchy,
za każdy siwy włosy na Waszej skroni.
Życzę długich, pogodnych lat życia, zdrowia, miłości i szacunku – mówił.
Wójt razem z przewodniczącym
Rady Gminy, Stanisławem Lubańskim
wręczył Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Złote Gody w ubiegłym
roku świętowało 11 par z gminy Miedźna, a Diamentowe Gody – 4 pary. Wśród
nagrodzonych byli Maria i Janisław
Rosińscy. Pani Maria pochodzi z Kujaw,
a pan Janisław – spod Poznania. Poznali
się na zabawie. – Tam zaczęła się nasza
znajomość i trwa do dziś. To była miłość
od pierwszego wejrzenia – mówią. Rocznicę świętowali 23 grudnia. Dziś mają
troje dzieci, sześcioro wnucząt, w marcu

4

Złote Gody w ubiegłym roku świętowało 11 par z gminy Miedźna,
(FOT. PK)
a Diamentowe Gody – 4 pary 

Nie mogło zabraknąć toastu na cześć dostojnych jubilatów 

Swoje medale pokazują Anna i Augustyn Mrozikowie z Frydku

Po części oficjalnej jubilaci mogli m.in. zwiedzić Krytą Pływalnię (FOT. PK)

doczekają się pierwszego prawnuka.
Państwo Rosińscy w Woli mieszkają
niespełna 2 lata, przeprowadzili się tu
z Tychów, gdzie mieszkali ponad 40
lat. – Bardzo nam się w Woli podoba
– podkreślają. Pytani o przepis na tak
długi staż małżeński mówią, że to przede wszystkim wyrozumiałość. – Jeden
drugiemu musi ustępować, nie można
być zawziętym – zauważają. – Różnie
w życiu bywało, raz było gorzej, raz
lepiej. Trzeba być ze sobą mimo przeciwności losu – mówią o swojej recepcie
Irena i Józef Uszokowie z Gilowic. Marta
i Zygmunt Dobry z Frydku Złote Gody
świętowali 20 listopada. Poznali się już
w szkole. – Pochodzę z Woli. Kiedyś, jak
był odpust poszłam z kuzynami i koleżankami na tamtejszy wał. Mój przyszły
mąż kupił ciastka i przyjechał do nas na
motorze. Trochę mi tym zaimponował
– opowiada pani Marta. Podkreślają, że

Akcja zima
W związku z podpisaną umową
na wykonanie zadania pn.
„Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2017/2018” w zakresie
dróg gminnych wykonawcą jest wyłoniona w drodze przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego firma Bud–Ris z siedzibą
w Dankowicach.
Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę odśnieżania są
sołtysi poszczególnych sołectw. Numery kontaktowe:
Miedźna – Tomasz Nycz,
tel. 502 668 824
Grzawa – Marcin Sosna,
tel. 785 368 546

4

Frydek – Janusz Pławecki,
tel. 519 347 293
Gilowice – Jan Nowak,
tel. 519 347 294, 606 664 727
Góra – Marian Libera,
tel. 519 347 299
Wola – Czesław Rozmus,
tel. 519 347 297, 692 232 264
Wola I – Andrzej Nelec,
tel. 519 347 296
Wola II – Andrzej Biszkant,
tel. 519 347 295
Drogi powiatowe znajdujące się na
terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 utrzymywane są przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
– tel. 32 212 80 68, całodobowy numer
telefonu 501 716 376.
8 UG

(FOT. PK)

w małżeństwie nie omijały ich problemy,
także zdrowotne. – Najważniejsze to
kochać się – zauważają. Jubilaci mają
trzech synów oraz sześcioro wnucząt.
Takich wyjątkowych, wzruszających
historii oraz wspomnień było tego dnia
zdecydowanie więcej...
W tym podniosłym dniu dla jubilatów wystąpili Młodzieżowa Orkiestra
Dęta „Silenzio” działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury

(FOT. PK)

w Woli oraz zespół folklorystyczny
„Wigejce” z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli, prowadzony przez
Irenę Świerkot. Po uroczystości małżonków zaproszono na poczęstunek.
Jubilaci zwiedzili też Krytą Pływalnię
w Woli, mogli zagrać w kręgle. To
był czas wspólnych rozmów, a także
wspomnień.
Więcej zdjęć z uroczystości publikujemy na str. 12.
8 Paweł Komraus

50–lecie pożycia małżeńskiego obchodzili w 2017 roku: Marta i Zygmunt
Dobry, Jadwiga i Stanisław Gacki, Lidia i Stanisław Kubeczkowie, Irena
i Henryk Lotawcowie, Stefania i Augustyn Maśkowie, Anna i Augustyn
Morkiszowie, Anna i Augustyn Mrozikowie, Maria i Janisław Rosińscy,
Cecylia i Zygmunt Samelowie, Bronisława i Jan Sosnowie oraz Irena i Józef
Uszokowie.
60–lecie pożycia małżeńskiego obchodzili w 2017 roku: Maria i Augustyn
Grabowscy, Aniela i Eugeniusz Krasoniowie, Jadwiga i Jan Niesytowie oraz
Edeltraut i Mieczysław Przewoźnikowie.

Porady także w tym roku
Także w 2018 r. na terenie gminy Miedźna udzielane będą bezpłatne
porady prawne. Organizowane są przez powiat pszczyński w lokalu
udostępnionym przez gminę. Pomoc można uzyskać w lokalu
nr 5 przy ul. Kopalnianej 6 (były budynek dworca autobusowego)
w Woli: w poniedziałki (godz. 13.00 – 17.00), we wtorki (godz.
11.00 – 15.00) i w czwartki (godz. 8.00 – 12.00). Telefon kontaktowy: 32 211 91 77 wew. 30.
Darmową pomoc prawną (na
etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65
lat, osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, kombatanci, weterani,

4

zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną oraz kobiety
w ciąży, za okazaniem zaświadczenia
lekarskiego.
W 2017 roku w okresie od stycznia do końca października w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej w Woli
udzielono ponad 150 porad.
8 pk
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Uniwersytet formalnie już działa!
6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy
w Katowicach dokonał
rejestracji stowarzyszenia
Miedźniański Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Pozwala
to na formalne rozpoczęcie
działalności.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
to liczne spotkania, warsztaty,
wykłady dla seniorów. Takie inicjatywy cieszą się dużym powodzeniem
w wielu innych gminach. Od kilku lat
podobny z sukcesem funkcjonuje np.
w Pszczynie. Jakiś czas temu pojawił
się pomysł, by UTW powstał także
w gminie Miedźna. Powołane zostało stowarzyszenie, które w grudniu
zostało zarejestrowane przez sąd.

4

UTW w gminie Miedźna formalnie
rozpoczął działalność!
W połowie grudnia w Miedźnej oraz
w Woli odbyły się spotkania organizacyjno–informacyjne dla zainteresowanych członkostwem w stowarzyszeniu. – Działalność uniwersytetu
finansowana będzie z trzech źródeł.
Będą to: składki członkowskie, udział
w programach i grantach, pewne środki na funkcjonowanie UTW zabezpieczyliśmy także w budżecie gminy
– przyznał wójt Bogdan Taranowski,
który był jednym z inicjatorów uruchomienia uniwersytetu. – Cieszę się,
że zdecydowaliście Państwo, że chcecie spędzić czas wspólnie i w ciekawy
sposób. Życzę powodzenia – powiedział
deklarując wsparcie dla organizacji ze

strony Urzędu Gminy, m.in. poprzez
nieodpłatne udostępnienie gminnych
pomieszczeń (w szkołach czy domach
socjalnych) na potrzeby prowadzenia
zajęć.
Członkami uniwersytetu mogą
być osoby, które ukończyły 55. rok
życia. Podczas spotkań szczegóły
dotyczące funkcjonowania UTW
przedstawiła prezes stowarzyszenia,
Renata Domżoł. Uczestnicy rozmawiali o propozycjach finansowania,
m.in. o wysokości składek, opłat za
niektóre zajęcia. Praca ma być podzielona na dwa semestry w roku, jak na
każdym uniwersytecie. O tym, jakie
zajęcia będą prowadzone (np. językowe, komputerowe, sportowe czy
manualne) zdecydują sami członko-

9

Zarząd Miedźniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wszystkich
zainteresowanych, wyrażających
chęć przystąpienia do stowarzyszenia i udziału w zajęciach
zaprasza na dyżury pełnione
w Centrum Kultury w Woli, przy
ul. Pszczyńskiej 82. Dyżury odbywać się będą w każdy wtorek
w godzinach od 14.00 do 16.00.
Pierwszy dyżur odbędzie się we
wtorek, 9 stycznia 2018 r.

wie. W planach są też wykłady plenarne także dla osób z zewnątrz,
spotkania z ciekawymi ludźmi. Do
uniwersytetu będzie można się zapisać
w każdej chwili. – Siedziba MUTW
będzie w Centrum Kultury w Woli.
Tam członkowie zarządu będą mieli
dyżury raz w tygodniu – mówiła R.
Domżoł.
8pk

Podziękowali za dar krwi
14 grudnia w Centrum Kultury w Woli
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dni
Honorowych Dawców Krwi dla członków
i sympatyków Klubu HDK – PCK przy
KWK Piast Ruch II w Woli.
W spotkaniu udział wzięli prezes Oddziału
Rejonowego PCK w Bielsku–Białej, Bogdan
Ogrocki, przewodniczący Rejonowej Rady HDK,
Jerzy Zużalek, wójt gminy Miedźna, Bogdan Taranowski, przewodniczący Komisji Socjalnej KWK
Piast–Ziemowit, Mirosław Mastykarz, którzy wręczali Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi
odznaczenia ZHDK I, II i III stopnia oraz puchary
za ilość oddanej honorowo krwi. Przewodniczący
klubu Marek Gruszka podziękował krwiodawcom
za ich ofiarność i oddane litry krwi, a sponsorom
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za ich serce wręczając im ufundowane przez klub
statuetki.
Odznaki ZHDK I stopnia otrzymali: Michał
Czembor, Adriana Kurkowska, Krzysztof Stawowy.
Odznaki ZHDK II stopnia otrzymali: Krzysztof Hojoł,
Damian Jaworski, Mariusz Krenzel, Mariusz Łaszkiewicz, Krzysztof Skarboń i Tomasz Tabor. Odznaki
ZHDK III stopnia otrzymali: Mariusz Nabolski, Ewa
Mazurkiewicz, Beata Kula, Paweł Surdyka, Marcin
Kula, Rafał Kula.
Puchar za oddanie 25 litrów krwi otrzymali Zbigniew Gruszka i Michał Mazurkiewicz, puchar za
oddanie 35 litrów krwi – Andrzej Kołodziej i Wiesław
Skrobucha, puchar za oddanie 40 litrów krwi – Jan
Ćwiertnia, puchar za oddanie 45 litrów krwi – Tadeusz Bizewski i Leszek Bizewski, puchar za oddanie 50
litrów krwi – Piotr Chrobak i Henryk Gulan, a puchar

Podczas akademii wręczono odznaczenia i puchary za oddaną
(FOT. KLUB HDK–PCK PRZY KWK PIAST RUCH II W WOLI)
honorowo krew 

za oddanie 60 litrów krwi – Adam Kowalczyk. Słowa
podziękowania dla odznaczonych, dawców i sponsorów skierowali prezes PCK Bogdan Ogrocki, wójt
Bogdan Taranowski oraz w imieniu dyrekcji KWK
Piast – Ziemowit, Mirosław Mastykarz.
8Marek Gruszka, prezes Klubu HDK–PCK
przy KWK Piast Ruch II w Woli

Emeryci podsumowali rok
12 grudnia członkowie Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Miedźnej jak co roku spotkali
się, by zakończyć rok na spotkaniu opłatkowym.
Tym razem gospodarzem było
sołectwo Frydek. Spotkanie rozpoczęto mszą św., a następnie udano
się do Domu Socjalnego, gdzie pro-
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Koło Emerytów w Miedźnej
– planowane imprezy
i wyjazdy w 2018 roku
<Kulig – Istebna lub Wisła, 17 stycznia, w sprzyjających warunkach
śniegowych
<Spotkanie karnawałowe – Dom
Kultury w Woli, 7 lutego
<Jednodniowa wycieczka do kopalni
srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga,
26 kwietnia
<Biesiada nad wodą w Wilczkowicach, 9 maja
<Pielgrzymka mężczyzn do Piekar,
27 maja

boszcz Leon Kraiński poświęcił posiłki
i opłatki, którymi uczestnicy podzielili
się wraz z życzeniami świątecznymi
i noworocznymi.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący Oddziału
Rejonowego PZERiI w Pszczynie,
Roman Czarnecki, proboszcz parafii NMP Królowej Wszechświata we
Frydku, ks. Leon Kraiński, wójt gminy

Miedźna, Bogdan Taranowski, przewodniczący Rady Gminy Miedźna,
Stanisław Lubański oraz sołtys sołectwa Frydek, Janusz Pławecki.
W części oficjalnej przewodniczący
koła przedstawił sprawozdanie z działalności koła za 2017 rok, a następnie
przedstawił harmonogram działań koła
na rok 2018. Najbardziej zasłużonym
o długoletnim stażu w kole wręczono

dyplomy uznania i podziękowania.
Otrzymali je: Anna i Jan Stawowy,
Helena i Alojzy Jakutowie oraz Mariusz
Sajdok. W poczet nowych członków
przyjęci zostali: Teresa Bywalec, Józef
Biegun i Stanisław Dobry.
Część kulturalno–rozrywkową prowadził Marek Kapias. Było też wspólne
śpiewanie kolęd.
8 M. Gruszka

<S
 pacer po koronach drzew – Słowacja, 30 maja
<14–dniowe wczasy nad morzem
w Niechorzu (Stoltur), 9–23 czerwca
<Jednodniowa wycieczka – Sanktuarium Kalna, Muzeum Piwowarstwa i Browar Żywiec, Żabnica,
4 lipca
<3–dniowa wycieczka do Budapesztu z rejsem statkiem po Dunaju,
1–3 sierpnia
<Wycieczka na grzyby do Leśnej,
12 września
<14–dniowe wczasy nad morzem
w Łebie (OW Diuna), 19 września
– 3 października

<2 –dniowy wyjazd na gorące źródła
– Szaflary oraz biesiada w Poroninie, 17–18 października
<Spotkanie andrzejkowe – Dom
Kultury w Woli, 24 listopada
<Spotkanie opłatkowe – Dom Kultury w Woli, 11 grudnia
Przy zapisach na poszczególne imprezy
pobierane będą zaliczki. W ramach
wolnych miejsc na każdą z imprez
mogą się zapisywać emeryci, renciści spoza koła oraz osoby nie będące
emerytami, rencistami. Opłaty składek, zapisy na poszczególne imprezy
organizowane przez koło oraz zapisy
do koła można dokonywać w każdy
piątek w godzinach 15.00 – 17.00 od

stycznia do maja w pomieszczeniach
koła wędkarskiego mieszczącego się
obok biblioteki w Domu Kultury w Woli
(ul. Pszczyńska 110). Po tym terminie
– zapisy na telefon u przewodniczącego
lub pozostałych członków zarządu: Bernardyna Zbijowska (sołectwa Grzawa
i Miedźna), Kazimierz Czaja (sołectwo
Frydek), Jerzy Richlewski (sołectwo
Gilowice), Elżbieta Buss (solectwo
Wola II), Kazimierz Świadek i Antoni
Kubeczko (sołectwo Wola) oraz Marek
Gruszka (sołectwa całej gminy).
Wszelkich informacji dotyczących
imprez oraz zapisów udziela przewodniczący koła, Marek Gruszka – tel.
693 550 979.
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

styczeń 2018
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 26 stycznia wyślą
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki
do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę
– podwójne zaproszenie
do kina Planet Cinema w Oświęcimiu
(GH Niwa, Oświęcim,
ul. Powstańców Śląskich 1,
tel. 32 471 17 12).
Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu.
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa
Grzegorz Kucz z Frydku.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Prawo wodne – jakie zmiany?
1 stycznia weszła w życie nowa
ustawa Prawo wodne. Co to
oznacza dla mieszkańców?
– Wprowadzenie nowego Prawa
wodnego nie przewiduje skokowych podwyżek opłat za pobór wody
dla mieszkańców. Pozostaną one na
niezmienionym poziomie do 2019 r.
Jeżeli zajdzie taka konieczność, to będą
one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno–ekonomicznych.
Nowe prawo wprowadza jedynie opłatę
stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Z tego tytułu
koszty roczne dla 4–osobowej rodziny
wzrosną maksymalnie o 20 zł rocznie
– podkreśla Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.
Ministerstwo informuje, że nowe
Prawo wodne ma się przyczynić m.in.
do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce. Z początkiem
roku zaczęło funkcjonować Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.
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W imieniu Skarbu Państwa będzie ono
pełniło rolę gospodarza na wszystkich
wodach publicznych.
Nowe przepisy oznaczają też pewne
utrudnienia. Jak pisze „Rzeczpospolita”, skomplikują one sprzedaż domu
z przydomowym basenem czy oczkiem
wodnym. W myśl ustawy, Skarb Państwa ma prawo pierwokupu gruntów
pod „stojącymi wodami śródlądowymi”. I w tym wypadku nie chodzi tylko
o jeziora czy stawy, ale także o „wody
znajdujące się w zagłębieniach terenu
powstałych na skutek działalności człowieka niebędących stawami”.
Specjaliści zauważają, że chodzi
także właśnie o baseny czy oczka
wodne. Co muszą więc zrobić właściciele takich nieruchomości, którzy
planują ich sprzedaż? Jak pisze gazeta,
zaoferować staroście prawo pierwokupu nieruchomości. Kiedy stwierdzi, że
nie jest zainteresowany taką transakcją, można będzie sprzedać posiadłość
wybranemu kupcowi.
8 pk, MŚ

Rusza budowa komisariatu
Zakład Remontowo – Budowlany „IZ–BUD” z Pszczyny wygrał
przetarg na budowę komisariatu
policji w Woli.
Pod koniec grudnia Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach podpisała umowę z wykonawcą
inwestycji. Jak poinformował na grudniowej sesji Rady Gminy wójt Bogdan

4

Taranowski, prace budowlane mają
ruszyć w styczniu.
Przy ul. Lipowej w Woli, w pobliżu
ośrodka zdrowia, na działce przekazanej nieodpłatnie przez gminę Miedźna
powstanie dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 377 m
kw. Inwestycja będzie realizowana
ze środków Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.
8 pk

Zamkną most po nowym roku
Wkrótce ruszą roboty na moście
Bronisław.
Z powodu złego stanu technicznego mostu Bronisław w Woli,
w listopadzie Urząd Gminy Miedźna
ogłosił przetarg na realizację zadania
pn. „Wykonanie awaryjnego wzmocnienia płyt pomostowych na moście
Bronisław w Woli”. Zakres prac to:
wzmocnienie doraźne stalowych płyt
pomostowych poprzez kształtowniki
stalowe, nałożenie na istniejące płyty
nawierzchni z dylin drewnianych ryflowanych oraz montaż dylin drewnianych impregnowanych.

4

Przyjęli program
rewitalizacji
Podczas sesji Rady Gminy 28 grudnia radni przyjęli Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy Miedźna na
lata 2017–2023. Celem dokumentu jest
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu
rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji
wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców.
Jak mówi wójt, dokument sporządzono, by aplikować o środki
zewnętrzne na kolejne inwestycje.
– W pierwszym etapie chcemy pozyskać dofinansowanie na rewitalizację
obiektów zdegradowanych przy ul.

Wybrano ofertę firmy Q–Bud za 154
tys. 53 zł 32 gr. Pierwotnie roboty miały
zostać przeprowadzone w grudniu. Na
czas ich trwania, na 2–3 tygodnie most
miał zostać zamknięty dla ruchu. – Po
sugestiach mieszkańców stwierdziliśmy, że zamknięcie mostu w okresie
przedświątecznym nie byłoby dobrym
pomysłem – mówi wójt Bogdan Taranowski.
Jak poinformował, firma rozpocznie
prace po nowym roku. Informacja
o czasowym zamknięciu obiektu pojawi się na stronie internetowej Urzędu
Gminy miedzna.pl.
8 pk

Wałowej w Woli i przy ul. Rybackiej
w Górze. Konkurs ma być ogłoszony
na początku roku, przygotowujemy
dokumentację. Program jest warunkiem koniecznym, by uzyskać takie
dofinansowanie – mówi Bogdan Taranowski.
8 pk

Dotacja dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie otrzymała
dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1
– Zakup nowości wydawniczych do
Bibliotek Publicznych. Wysokość otrzymanej dotacji to 10 tys. 600 zł.
8GBP
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W przededniu świąt Bożego Narodzenia gospodynie z gminy Miedźna zaprezentowały świąteczne potrawy

Pokazały, jak smakują święta
12 grudnia w Domu Socjalnym
w Górze odbył się XV Gminny
Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”.
W grudniu temat konkursu nie
mógł być inny – gospodynie
z wszystkich sześciu kół gospodyń
wiejskich w gminie Miedźna zaprezentowały potrawy, które tradycyjnie
królują na śląskich stołach w trakcie
świąt Bożego Narodzenia. I tak panie
z Frydku, Góry, Woli, Grzawy, Miedźnej
i Gilowic serwowały m.in. karpia, różne
rodzaje śledzi, szałot, żurek, barszcz
czy makówki.
Wszystko było pyszne, nie zabrakło
też wyjątkowych, świątecznych ozdób.
Dlatego komisja oceniająca nie miała
łatwego zadania, bo musiała wybrać
najlepszą drużynę. – Wszystkie potrawy
były smakowite, pięknie podane, związane z tradycją i z pewnością oparte
na rodzimych produktach. Wszystkim
gratulujemy – mówił w imieniu komisji
wójt Bogdan Taranowski. Zdanie jurorów najwyraźniej podzielali uczestnicy
spotkania, którzy mogli próbować dań
przygotowanych przez wszystkie koła.
Wygrało Koło Gospodyń Wiejskich
z Miedźnej, które zostało wyróżnione
przede wszystkim za karpia smażonego, zupę rybną z grzankami, śledzie
z cebulą, moczkę, makówki, sernik
oraz murzynka. – Najważniejsze to
gotować z miłości do świąt i tradycji. To
jest klucz do sukcesu – przyznaje Maria
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Nagrody trafiły do wszystkich kół gospodyń wiejskich

(FOT. PK)

KGW Miedźna, zwyciężczynie konkursu 

Gospodynie z gminy Miedźna przygotowały świąteczne potrawy

(FOT. PK)

Statuetki Złotego Kółkowicza odebrali Jan Cofała i Zdzisław Szczepański (FOT. PK)

Lazar z KGW Miedźna. Podczas imprezy wystąpił zespół śpiewaczy „Górzanie”. W podziękowaniu za wieloletnią
pracę dla miejscowych kółek rolniczych
statuetki Złotego Kółkowicza odebrali

Jan Cofała (prezes Kółka Rolniczego
w Miedźnej) i Zdzisław Szczepański
(prezes Kółka Rolniczego w Górze).
Konkurs został zorganizowany przez
Gminny Związek Rolników, Kółek

Św. Mikołaj przyszedł z prezentami
W grudniu dzieci z gminy Miedźna odwiedził
św. Mikołaj. Zapewnił sporo atrakcji, nie
mogło zabraknąć też prezentów!
W sołectwach w gminie odbyły się spotkania
z Mikołajem zorganizowane przez rady
sołeckie oraz sołtysów. Były wspólne zabawy,

4

Mikołaj odwiedził dzieci w świetlicy GOK w Woli 

Dzieci przybijają sobie „piątki” z Mikołajem we Frydku

(FOT. GOK)

(FOT. PK)

radosne tańce, a największą atrakcją była i tak
wizyta wielkiego pana z brodą w biało–czerwonym stroju.
Ci odważniejsi usiedli Mikołajowi na kolanach
i szczerze przyznali, czy w ostatnim roku byli grzeczni. Jeśli tak, otrzymali prezent. To były spotkania
pełne zabawy i radości!
8 pk

W Grzawie także było sporo chętnych do spotkania
(FOT. GRZAWA.EU)
z Mikołajem 

Świąteczne zabawy w Górze

(FOT. ARCH.)

(FOT. PK)

i Organizacji Rolniczych w Miedźnej,
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli.
8Paweł Komraus

GOK zaprasza
< W niedzielę, 14 stycznia odbędzie się 26. finał

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie sztab zorganizowany zostanie w Centrum Kultury w Woli. W tym roku w gminie
Miedźna orkiestra zagra w rytmach disco! Od
godz. 16.00 na parkingu przy Centrum Kultury
planowane są liczne atrakcje. Nie zabraknie
konkursów, strażackiej grochówki, fantów,
domowego ciasta, licytacji oraz światełka do
nieba o godz. 20.00.
< Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież na ferie zimowe! W dniach 29 stycznia
– 9 lutego przygotowano sporo atrakcji: wyjazdy
do kina, na kulig czy do parku trampolin. Będą
też warsztaty. Szczegóły na gok.miedzna.pl, na
plakatach i na profilu GOK–u na Facebooku.

Nagrody dla sportowców
Komisja ds. przyznawania nagród i wyróżnień
w dziedzinie sportu informuje, że na posiedzeniu
członków komisji w dniu 18 grudnia 2017 r. rozpatrzyła 7 wniosków. Wnioski spełniały wymogi
formalne i w związku z powyższym Komisja proponuje przyznanie nagród wójta gminy Miedźna
za okres od 23 maja 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
w następującej wysokości: Aleksandra Fuks – 450
zł, Daria Jaczyńska – 450 zł, Wanesa Kania – 400
zł, Mateusz Norek – 400 zł, Amelia Tomala – 300
zł, Michał Mrzygłód – 250 zł, Bartosz Chowaniec
– 250 zł.
8 UG
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W OBIeKTyWIe

Świętowali złote i Diamentowe Gody
W 2017 r. 50. rocznicę ślubu świętowało 11 par z gminy miedźna, a 60. rocznicę – 4 pary. 14 grudnia wójt wręczył
medale za Długoletnie pożycie małżeńskie. Więcej na ten temat piszemy na str. 8.

FOT. pK

