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rusza Uniwersytet
trzeciego wieku
Będzie to kolejna propozycja dla aktywnych seniorów w gminie Miedźna! Powstało już stowarzyszenie „Miedźniański
Uniwersytet Trzeciego wieku” (na zdjęciu – członkowie zarządu). wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach,
warsztatach, spotkaniach czy wyjazdach powinni wypełnić specjalną deklarację
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Co to był za koncert! Działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” świętowała 20–lecie istnienia

Orkiestra gra już 20 lat
Uroczysta gala urodzinowa
odbyła się w sobotę, 16 września w hali sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. prof.
Zbigniewa Religi w Gilowicach.
Wszędzie, gdzie grają pięknie promują gminę Miedźna.
Świadczą o tym choćby liczne nagrody
i wyróżnienia zdobyte podczas konkursów, także międzynarodowych.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli działająca pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 r.
zakwalifikowała się do Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych
w Ciechocinku zdobywając 17. miejsce
w Polsce. W 2015 r. zdobyła „Złoty
Dyplom” na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr „Złota Trąbka”, a rok
później – „Srebrny Dyplom”. Muzycy
z Woli w czerwcu br. zajęli I miejsce
w kategorii Koncert Estradowy na 45.
Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.
W tym roku ukazała się też pierwsza
płyta orkiestry.
Dlatego urodziny musiały być
huczne! W trakcie wyjątkowego, 2,5–
godzinnego koncertu w Gilowicach
usłyszeć można było utwory muzyki
rozrywkowej, klasycznej czy filmowej.
Razem z gośćmi gali, Zespołem Pieśni
i Tańca „Wolanie” wykonano wiązankę
śląskich pieśni. Atrakcją był też udział
mażoretek z Akademii Mażoretek
„Gracja” ze Starej Wsi, wielokrotnych
mistrzyń Polski. W uroczystości udział
wzięli sympatycy orkiestry, członkowie
OSP czy przedstawiciele zaprzyjaźnio-



Na 20–lecie orkiestra przygotowała piękny koncert 

nych orkiestr. Jak to na urodzinach, nie
mogło zabraknąć tortu.
– Mamy 50 wspaniałych, młodych
ludzi, którzy robią naprawdę dobrą
robotę. Jestem z nich dumny. U nas

(FOT. PK)

nie można narzekać na młodzież! –
przyznał kapelmistrz Piotr Olearczyk.
Dziękował sponsorom i wszystkim
współpracownikom za wspieranie
orkiestry. Były także podziękowa-

Z kart historii
Powstała w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na początku 1997 r. Jak wspomina Łukasz Czyrwik, prezes OSP
Wola głównymi założycielami byli Mirosław Czyrwik
(pierwszy prezes orkiestry), Henryk Odrobiński oraz
Mieczysław Czyrwik. Przez pierwsze lata pod przewodnictwem Zygmunta Pyrka orkiestra strażacka uświetniała
głównie uroczystości religijne. W 2000 r. po raz pierwszy
wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP
w Chorzowie, zdobywając wyróżnienie. Za czasów kapelmistrza Mariana Rypuły członków orkiestry można było
zobaczyć w filmie o historii Tyskich Browarów Książęcych.
W 2011 r. kapelmistrzem został Piotr Olearczyk. Skład

nia członków orkiestry dla – jak
podkreślano – jednego z najlepszych
kapelmistrzów w kraju. – Krzewicie
kulturę, promujecie naszą gminę
w całym kraju, a także edukujecie
młodych ludzi. Wspieranie Was to dla
nas wielki zaszczyt – powiedział wójt
Bogdan Taranowski. – Życzę Wam,
aby Wasza miłość do muzyki, do
wspólnego muzykowania nigdy nie
wygasła – mówiła Joanna Stawowy,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Posłanka Mirosława Nykiel życzyła
natomiast, by orkiestra z Woli mogła
wystąpić w najlepszej sali koncertowej
na świecie, siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach.
Więcej zdjęć z urodzinowego koncertu publikujemy na s. 12. A już 7
października będzie kolejna okazja, by
posłuchać orkiestry „Silenzio”. Więcej
informacji o koncercie w Gilowicach
– na s. 11.
8Paweł Komraus

poszerzył się o instruktora do nauki gry na instrumentach
blaszanych, Stanisława Tręblę oraz Katarzynę Sternat,
instruktora nauki gry na instrumentach drewnianych. Bo
dziś orkiestra to też swego rodzaju szkoła muzyczna, która
kształci młodych artystów! Poszerzony został też repertuar.
O różnorodności i wyjątkowości orkiestry z Woli można
przekonać się na wielu uroczystościach gminnych czy
powiatowych (ostatnio np. na dożynkach w Gilowicach),
podczas których występuje. Zespół liczy 45 członków.
Najmłodszy ma 11 lat, a najstarszy – ponad 60. Prezesem
jest Justyna Wawro. Orkiestra działa pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury, który finansuje jej działalność.
Próby odbywają się w Domu Kultury w Woli.

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” ma już 25 lat

Sto lat dla „Górzan”
Urodziny świętowano podczas biesiady „Na
śląsko nuta”, która odbyła się w sobotę, 16
września.
Zespół powstał w 1992 r. z inicjatywy m.in.
śp. ks. Piotra Zegrodzkiego, śp. Jana Rąby
oraz organisty Antoniego Botora. – Inspiracją była
potrzeba zaśpiewania „Pasji” w Niedzielę Palmową.
Zebrało się 14 osób. Zespół się rozrastał, zaczęliśmy kultywować folklor śląski – opowiada Paweł
Libera, kierownik zespołu. Od 2005 r. muzycy mają
instruktora. Do dziś jest nim Władysław Wróblewski.
Obecnie zespół liczy 19 osób.
O sukcesach „Górzan” można było przekonać się
zwiedzając tzw. kącik pamięci, gdzie znalazły się
puchary oraz dyplomy. Zespół występuje na wielu
lokalnych imprezach, przeglądach, ma na koncie
także występ w sejmie!
– Serdecznie gratuluję jubileuszu, osiągnięć,
a przede wszystkim pasji. Życzę nowych członków i jednocześnie dziękuję tym, którzy przez lata
byli w tym zespole. Bez tej ciągłości nie byłoby
dziś jubileuszu – mówił wójt Bogdan Taranowski.
– Potraficie pięknie wydobyć kulturę śpiewając,
ubierając się w śląskie stroje. Robicie to, co jest
najważniejsze – pokazujecie nasze korzenie – powie-



Goście biesiady obejrzeli jubileuszowy występ zespołu
„Górzanie” 

(FOT. PK)

działa posłanka Mirosława Nykiel. W uroczystości
udział wziął też Jan Widera, wiceminister sportu.
– Dzięki takim wspaniałym ludziom i zespołom, jak
„Górzanie”, możemy mówić w Polsce, że Śląsk jest
pięknym, dużym i dumnym regionem – stwierdził.
– Liczba pieśni śląskich jest nieskończona. Gdyby nie
„Górzanie” i inne zespoły, gdzie byśmy usłyszeli to
całe bogactwo? Te pieśni wciąż żyją, w nich kryje się
całe piękno, podziw i miłość do tej ziemi – zauważył

Pięknego jubileuszu gratulował m.in. wójt Bogdan
Taranowski

(FOT. PK)

Alojzy Lysko, Honorowy Obywatel Gminy Miedźna. W urodzinowym spotkaniu w Domu Socjalnym
w Górze udział wzięli m.in. członkowie–seniorzy oraz
delegacje innych zespołów regionalnych. Zobaczyli
jubileuszowy występ „Górzan”, odbyła się też zabawa
z Bogusiem Musiolikiem. Biesiada została zorganizowana przez Zespół Śpiewaczy „Górzanie”, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Górze.
8 Paweł Komraus
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Deszcze i podtopienia
Opady deszczu w przedostatnim
tygodniu września spowodowały
zalania i podtopienia.
W całym powiecie pszczyńskim
strażacy z powodu długotrwałych i intensywnych opadów deszczu
interweniowali w ciągu niespełna czterech dni 35 razy. Najwięcej – w gminie
Miedźna (14 interwencji). Działania
polegały głównie na monitorowaniu
wałów przeciwpowodziowych oraz
poziomu rzek w powiecie, a także pompowaniu wody z zalanych terenów oraz
obiektów.
Z powodu wysokiego poziomu Wisły
na pewien czas zamknięta została droga
Wola – Harmęże – Oświęcim prowadząca
przez most „Bronisław” w Woli. Najgorsza
sytuacja była w Woli przy ul. Powstańców



oraz w Górze w rejonie ul. Kościelnej.
Zalania odnotowano też m.in. na ul.
Kasztanowej w Górze, ul. Starorzecznej
w Gilowicach, a także w Grzawie. Do
akcji ruszyli strażacy z Ochotniczych
Straży Pożarnych z gminy Miedźna,
którzy przez kilka dni walczyli z żywiołem.
W związku z silnymi opadami deszczu
oraz występującymi przekroczeniami
stanów ostrzegawczych i alarmowych
wód na posterunkach wodowskazowych
niektórych rzek na terenie województwa 21 września wojewoda śląski ogłosił
pogotowie przeciwpowodziowe m.in.
na terenie powiatu pszczyńskiego. Na
początku ostatniego tygodnia września
opady jednak ustały, a poziom wód zaczął
spadać. Pogotowie zostało odwołane 26
września.
8 pk

Ciężarówki jeżdżą mimo zakazu
Radni i mieszkańcy zwracają
uwagę na ciężarówki, które często
przejeżdżają przez Wolę mimo
ograniczenia tonażu.
Problem pojawił się w wakacje. Przez drogę powiatową, ul.
Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli
przejeżdżają liczne wany ze żwirem.
– Czasami jest ich po 20 dziennie, ważą
z towarem po 30 ton i więcej. To pojazdy,
które jadą od żwirowni w Jedlinie przez
Wolę w kierunku Bojszów – zauważa
radny Henryk Rozmus. Problem w tym,
że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie tonażu do 8 ton.
Sprawę radni po raz kolejny poruszyli
na wrześniowej sesji Rady Gminy. Podkreślali, że prywatny przedsiębiorca płaci
podatki w innej gminie, ale jego ciężki
sprzęt niszczy drogi w gminie Miedźna.
Do tego takie pojazdy stwarzają niebezpieczeństwo, bo – jak mówili – często
przekraczają dozwoloną prędkość. – Niektórzy mieszkańcy mają zamiar występować o odszkodowania ze względu na
zniszczenie posesji i płotów – zauważył
radny Marcin Germanek.



Okazuje się, że na miejscu byli policjanci. Wystawili kilka mandatów. Kontrolę
przeprowadziła też Inspekcja Transportu
Drogowego. To jednak nic nie dało, bo
ciężki sprzęt nadal jeździ. Powiatowy
Zarząd Dróg w Pszczynie w odpowiedzi na wniosek radnego Dariusza Sosny
napisał, że w 2008 r. wydał zgodę na
przejazd tą drogą pojazdów powyżej 15
ton „w związku z planowaną budową
żwirowni w Jedlinie”. Ale radni podkreślali, że pismo nie jest jednoznaczne, bo
nie wiadomo, czy pozwolenie obowiązuje tylko na czas budowy. Dlatego Rada
Gminy przyjęła wniosek do Rady Powiatu
Pszczyńskiego, starosty oraz Powiatowego Zarządu Dróg o wygaszenie zezwolenia. – Jeśli tak się nie stanie, droga może
zostać zablokowana przez mieszkańców
– podkreślał radny Marek Gruszka.
Sprawę poruszyła też na wrześniowej
sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego przewodnicząca Barbara Bandoła. Grzegorz
Nogły, członek zarządu powiatu pszczyńskiego poinformował, że prowadzi rozmowy z przedstawicielami powiatu bieruńsko–lędzińskiego, by ciężarówki nie
jeździły przez gminę Miedźna.
8 pk

UWAGA! Od 1 października świadczenia nocnej i świątecznej pomocy

medycznej są realizowane w Szpitalu w Pszczynie, przy ul. Antesa 11, tel.
32 210 50 02 wew. 307, a nie – jak do tej pory – w CM Panaceum w Pszczynie.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00
do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
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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: 16.10, 2.11
segregacja: 16.10, weo*: 2.11

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

zmieszane: 18.10, 3.11
segregacja: 18.10, weo*: 3.11

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

zmieszane: 19.10, 6.11
segregacja: 19.10, weo*: 6.11

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

zmieszane: 6.10, 20.10, 8.11
segregacja: 21.09, weo*: 8.11

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

zmieszane: 9.10, 23.10, 9.11
segregacja: 23.10, weo*: 9.11

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

zmieszane: 11.10, 25.10
segregacja: 25.10, weo*: 10.11

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: 12.10, 26.10
segregacja: 26.10, weo*: 13.11

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

zmieszane: 13.10, 27.10
segregacja: 27.10, weo*: 15.11

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 9.10, 12.10,
16.10, 19.10, 23.10, 26.10, 30.10, 2.11,
6.11, 9.11, odpady wielkogabarytowe:
11.10, 25.10
* weo – wielkogabaryty,
elektrośmieci, opony
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 PAŹDZIERNIKU

Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

< F RYDEK: 2.10 w godz. 8.00-13.00 oraz 24.10 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 3.10 w godz. 8.00-13.00 oraz 25.10 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy
W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 4.10 w godz. 12.00-17.00 oraz 26.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 17.10 w godz. 8.00-13.00 oraz 30.10 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy
Kościelnej – koło kościoła w Grzawie
<G
 ÓRA: 18.10 w godz. 8.00-13.00 oraz 31.10 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze
< WO
 LA: 19.10 w godz. 12.00-17.00 oraz 28.10 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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Powstała Rada Gospodarcza przy wójcie gminy Miedźna

Dla dobra gminy i przedsiębiorców
Rada Gospodarcza ma na celu
zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki
gospodarczej, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
w gminie.
Rada jest reprezentantem środowiska gospodarczego gminy
i podmiotem opiniodawczo–doradczym
wójta. – Przedsiębiorcy, którzy chcą
zacząć u nas działalność gospodarczą
lub już ją prowadzą mają różne oczekiwania. Bardzo często nie wiążą się
z dużymi nakładami finansowymi,
a z różnymi rozwiązaniami organizacyjnymi ze strony samorządu lub
związane są z pomocą w innych urzędach czy jednostkach. Chcemy słuchać
przedsiębiorców, by wiedzieć, jakie są
ich problemy i oczekiwania. Chcemy
też poznać ich opinie na temat rozwiązań, które planujemy wprowadzić,
a które ich dotyczą – tłumaczy powody
powołania rady wójt gminy Miedźna,
Bogdan Taranowski.
Rada Gospodarcza składa się z 13
osób. Jak podkreśla wójt, reprezentują
różne rodzaje działalności (są przedstawiciele m.in. firm transportowych,
handlowych, it, usługowych, produkcyjnych, rolniczych), różne doświadczenia, firmy o różnej wielkości. Pierwsze
spotkanie rady odbyło się 4 września
w Urzędzie Gminy Miedźna. Przewodniczącym został Stanisław Karbowy,
a zastępcą – Marek Barczak.
Już inauguracyjne spotkanie okazało się bardzo owocne. – Reprezentant branży rolniczej zwrócił uwagę,
że jest problem z oddawaniem opon
z maszyn rolniczych. Efekt jest taki, że
do końca września mieszkańcy mogli
zgłaszać wnioski i gmina odbierze
od nich takie opony – przyznaje wójt.
Jednym z pierwszych pomysłów rady



Zostań wolontariuszem
WOŚP

Już pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej przy wójcie gminy Miedźna dało konkretne efekty

jest też stworzenie przez firmy grupy
zakupowej dla odbioru odpadów od
przedsiębiorstw w gminie.
– Rada to korzyści dla przedsiębiorców i dla samorządu. Samorząd
będzie mógł pomagać w ich działalności, ale także podejmować decyzje, które w przyszłości będą być
może procentowały pojawieniem się
nowych firm – zauważa wójt. Czym
już teraz gmina Miedźna może przyciągnąć nowych przedsiębiorców?
– Od innych przedsiębiorców słyszymy, że bezpieczeństwem. Ale także
pomocą ze strony Urzędu Gminy
w zadomowieniu się nowego inwestora, doradztwem ze strony samorządu. Dużą zachętą jest też planowana

(FOT. UG)

droga S1 wraz z węzłem w Woli.
Dzięki temu zainteresowanie tym
rejonem jest coraz większe – mówi
B. Taranowski.
Posiedzenia rady z udziałem wójta
gminy Miedźna odbywać się będą
wtedy, kiedy będzie to potrzebne,
ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
Uczestnictwo w radzie ma charakter
honorowy i społeczny. Członkowie za
udział w posiedzeniach nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia, diety
ani rekompensaty za utracone zarobki.
Każdy z lokalnych przedsiębiorców
może zgłaszać problem, pomysł bądź
uwagi, które będą analizowane i rozpatrywane przez radę na posiedzeniach.

8 Paweł Komraus

W skład rady wchodzą: Maciej Płonka (MTM CEE sp. z o.o.), Andrzej Limańczyk
(Limańczyk spółka jawna), Jakub Wojciech (Gospodarstwo Rolno–Hodowlane
„Maj” Jakub Wojciech), Stanisław Karbowy (Zakład Elektryczny „Elektron”
s.c.), Stanisław Duda (Natan Stanisław Duda), Kamil Kurek (K3 Telcom sp.
z o.o.), Marek Barczak (Fixing System sp. z o.o.), Andrzej Koczor (Dendrobud
Andrzej Koczor, Arkadiusz Koczor sp. j.), Paweł Michulec (Z.U.H Mixpol
Paweł Michulec), Bolesław Paw (PPHU „Legal” Sp. z o.o.), Roman Stalmach
(Stalmach Strefa Szkła), Krzysztof Pudełko (A.K. Trans s.c.) oraz Maria Wontorczyk–Gwiżdż (Wszystko dla domu. Firma Handlowo–Usługowa).

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców
Gmina Miedźna uruchamia
program bezpłatnego użyczania
kompostowników o pojemności
900 l dla nieruchomości zamieszkałych.
Z uwagi na to, by nie wzrosła
stawka za odbiór odpadów
komunalnych w 2017 r., limit odpadów zielonych, jakie może bezpłatnie
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostawić mieszkaniec, wynosi 200 kg na nieruchomość
rocznie. Kompostowanie ma być alternatywą, która pozwoli przetworzyć
skoszoną trawę.
Aby wziąć udział w programie
i otrzymać kompostownik, należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek
o użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy
Miedźna lub na stronie miedzna.pl).



Wysoko w rankingu

Gmina Miedźna zajęła wysokie, 65. miejsce
na ponad 1 500 gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu, w którym magazyn
„Wspólnota” wziął pod uwagę dotacje
pozyskane przez samorządy z funduszy
unijnych na finansowanie bieżących zadań
w oświacie. W rankingu uwzględniono
dotacje związane z finansowaniem bieżących zadań w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Pominięto wydatki majątkowe. Dane obejmują okres 2007–2015.
Gmina Miedźna z sumą wydatków 376,44
zł na osobę zostawiła daleko w tyle pozostałe gminy powiatu pszczyńskiego, plasując
się w czołówce w kraju.
8 pk

We wniosku należy podać swoje
dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie
ustawiony kompostownik, numer
ewidencyjny działki i numer księgi
wieczystej.
Wnioski są przyjmowane do 10 października w Urzędzie Gminy Miedźna
w Referacie Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Ochrony Środowiska,
Geodezji i Mienia oraz mailowo na
adres odpady@miedzna.pl
Po weryfikacji wniosków (pod
kątem ich prawidłowego wypełnienia
oraz spełnienia warunków udziału
w programie) wnioskujący zostaną
poinformowani telefonicznie o czasie
i miejscu podpisania umowy użyczenia
oraz odbioru kompostownika. Kompostowniki użyczane będą na okres 5 lat.
Po tym okresie przejdą na własność
użytkownika.

O użyczenie kompostownika może
wystąpić właściciel, współwłaściciel
lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
złożył deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; jest zameldowany na terenie
gminy Miedźna, nie posiada względem
gminy oraz jednostek gminy zaległości
z tytułu podatków i innych opłat oraz
danin, a także zaległości o charakterze
cywilno–prawnym.
Więcej informacji można uzyskać
w Referacie Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Ochrony Środowiska,
Geodezji i Mienia Urzędu Gminy
Miedźna, mailowo na adres odpady@
miedzna.pl oraz telefonicznie pod
numerem 519 347 289 lub 32 211 61 60
wew. 29.
8 UG

Sztab 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Woli szuka wolontariuszy. Chętni mogą zgłaszać się do 20 października w godz. 13.00 – 20.00 w Centrum
Kultury w Woli (tel. 32 211 95 88). Przy
zapisach należy podać numer pesel oraz
dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne.
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Dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pszczynie informuje, iż pozyskało środki
z PFRON na dofinansowanie do pomocy
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym, dla osób niepełnosprawnych
legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy
opłaty za naukę, czesne oraz dodatki na
pokrycie kosztów kształcenia (również dla
osób, które nie opłacają czesnego). Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PCPR
w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 do 10
października.
8PCPR

Weź udział w badaniu

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który
zrzesza 81 samorządów z naszego regionu,
w tym gminę Miedźna, rozpoczął w tym
roku działania zmierzające do opracowania Studium Transportowego Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego.
Dlatego przeprowadzi wśród mieszkańców badania, których celem jest zebranie
informacji na temat wszystkich podróży,
które odbyli w ciągu dnia, aby w efekcie
poprawić i dopasować system transportowy do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.
Badanie prowadzą ankieterzy firmy PBS
Sp. z o.o. Jest ono całkowicie anonimowe.
Więcej informacji na stronie www.studiumtransportowe.pl. 
8 UG

Stypendia dla uzdolnionych

Ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji projektu stypendialnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. Projekt realizowany przez
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ma na celu wsparcie
młodzieży uzdolnionej w zakresie języków
obcych, przedmiotów matematycznych,
informatycznych lub przyrodniczych. Uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych mają szanse na stypendia
w wysokości 500 zł miesięcznie. Nabór
wniosków trwa do 27 października. Szczegóły na efs–stypendia.slaskie.pl.  8 UM

Z Życia gminy
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W gminie Miedźna rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku

WAŻNE KONTAKTY

Seniorzy chcą być aktywni!

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

Są już w gminie liczne spotkania, wyjazdy, biesiady czy kursy
dla seniorów. Teraz powstaje
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
to liczne spotkania, warsztaty,
wykłady dla seniorów. – Były głosy
kierowane do mnie, że coś takiego
w gminie by się przydało. Spotkałem
się z prezesem Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, by dowiedzieć
się, jak on funkcjonuje. Okazało się, że
konieczne jest założenie stowarzyszenia – mówi wójt Bogdan Taranowski.
Udało się zebrać grupę mieszkańców,
która powołała takie stowarzyszenie.
Trwa jego rejestracja. Prezesem Stowarzyszenia „Miedźniański Uniwersytet
Trzeciego Wieku” jest Renata Domżoł,
wiceprezesem – Antoni Tyc, sekretarzem – Danuta Przybylska–Mika,
a skarbnikiem – Teresa Kosek. Funkcje
te pełnią społecznie, nie pobierają za
to żadnego wynagrodzenia.
Zarząd zachęca innych mieszkańców gminy Miedźna do przystąpienia
do stowarzyszenia. Wystarczy mieć
ukończonych 55 lat. Zainteresowani
powinni wypełnić wstępną deklarację uczestnictwa w stowarzyszeniu
(dostępna jest m.in. na miedzna.pl oraz
w Urzędzie Gminy) i złożyć ją w sekretariacie wójta gminy Miedźna (Miedźna, ul. Wiejska 131) lub w Centrum
Kultury w Woli (ul. Pszczyńska 82).
– Chcemy się dowiedzieć, jak dużo
osób z terenu gminy jest zainteresowanych członkostwem w stowarzyszeniu – mówi prezes Renata Domżoł.
– Deklaracje pokażą nam też, jakimi
zajęciami seniorzy są najbardziej zainteresowani – dodaje Antoni Tyc. Wśród
propozycji są m.in. zajęcia z języków
obcych, informatyki, wycieczki, zajęcia ruchowe, warsztaty taneczne czy
wokalne, wyjazdy do kina czy teatru
oraz rękodzieło. – Chcemy postawić
na zajęcia praktyczne. Dużo osób



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
Zarząd Stowarzyszenia „Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku”, od lewej: Renata Domżoł,
Antoni Tyc, Danuta Przybylska–Mika, Teresa Kosek 
(FOT. PK)

ma dzieci czy wnuki za granicą. Jest
potrzeba, żeby używać komunikatorów
internetowych, dzięki którym można
kontaktować się z członkami rodziny
za granicą. Warto też pokazać, jak
założyć konto internetowe w banku.
Z drugiej strony starsze osoby chcą się
uczyć języków obcych, głównie angielskiego. Chodzi o to, by nauczyć ludzi
porozumieć się np. na lotnisku. Z tym
wiele osób ma kłopot – przyznaje D.
Przybylska–Mika. – Wiele osób pytało
też o zajęcia ruchowe, np. na basenie,
aerobik czy taniec – dodaje R. Domżoł.
– Słyszałam opinie, że przydałyby się
warsztaty związane z modą i makijażem, np. jak odpowiednio dobrać
fryzurę, ubranie i makijaż – mówi T.
Kosek. Pomysłów jest więc sporo.
Stowarzyszenie będzie się utrzymywać głównie ze składek członkowskich
oraz ze środków pozyskiwanych w konkursach. Część zajęć ma być płatnych.
Szczegóły funkcjonowania mają zostać
ustalone przez członków podczas spot-

kania, które zostanie zorganizowane
po rejestracji stowarzyszenia.
– Zadeklarowałem pomoc organizacyjną ze strony Urzędu Gminy, a także
to, że zajęcia będą mogły odbywać się
w naszych obiektach komunalnych bezpłatnie – przyznaje wójt Bogdan Taranowski. – Myślimy nie tylko o młodzieży
czy o osobach czynnych zawodowo.
Seniorzy w naszej gminie stanowią
liczną grupę. Chcemy ich wesprzeć,
zagospodarować ich energię, zapał
i czas. Są już wyjazdy dla emerytów,
biesiady, spotkania czy kursy komputerowe. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest
uzupełnieniem tego, co oferują Gminny
Ośrodek Kultury czy różne organizacje
w gminie – podkreśla wójt.
Podobne uniwersytety świetnie działają w innych gminach, np. w Pszczynie
właśnie zainaugurowano szósty rok
działalności, a członków jest coraz więcej. Uniwersytet w Miedźnej ma ruszyć
jeszcze w tym roku.
8 Paweł Komraus

Nie dla masztu
Część mieszkańców sprzeciwia
się budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej w rejonie
ul. Miodowej we Frydku.
Spółka P4 chce na prywatnej
działce przy ul. Miodowej we
Frydku wybudować stację bazową
telefonii komórkowej. Tym planom
zdecydowanie sprzeciwia się spora
część mieszkańców. Napisali już pismo
w tej sprawie, pod którym zebrano ok.
200 podpisów. Temat poruszono także
podczas zebrania sołeckiego we Frydku, które odbyło się 25 września.
Mieszkańcy obawiają się, że maszt
będzie szkodliwy dla zdrowia osób
mieszkających w pobliżu. Pojawiły
się zarzuty, że badania natężenia pola
elektromagnetycznego prowadzone są
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tylko na początku, a z czasem dokładane są kolejne anteny na maszcie
i promieniowanie się zwiększa. – Nie
jesteśmy przeciw takim masztom.
Lokalizacja jest zła. Moje dzieci będą
miały okna swoich pokoi ok. 40 m od
masztu. To trzeba postawić w takim
miejscu, gdzie nie ma domów – mówiła
jedna z mieszkanek Frydku.
Póki co, postępowanie prowadzi burmistrz Pszczyny. – Do działki, na której
planowana jest inwestycja przylega
działka gminna. W związku z tym wójt
nie może wydawać w tej sprawie decyzji
administracyjnych. Zwróciliśmy się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie organu zastępczego.
Decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydaje burmistrz Pszczyny – tłumaczył wójt Bogdan

Taranowski. Wójt poinformował mieszkańców, jak wygląda cały proces administracyjny w przypadku takiej inwestycji.
Jak mówił, osoby mieszkające w pobliżu,
które sprzeciwiają się budowie masztu
powinny złożyć odpowiednie odwołania w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
po wydaniu decyzji przez burmistrza
Pszczyny. Ostatecznie pozwolenie na
budowę wydaje starosta.
Spółka P4, która chce wybudować
we Frydku maszt podkreśla, że nie
ma żadnych naukowych badań, które
pokazują negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na
ludzi. To jednak nie przekonuje mieszkańców. Na zebraniu 25 września przyjęli uchwałę, w której sprzeciwiają się
budowie masztu w planowanej lokalizacji.
8 pk

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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GILOWICE

MIEDŹNA

Zmarła pierwsza dyrektor liceum

O ekologii w praktyce

22 września w wieku 70 lat zmarła
Halina Brehmer, pierwsza dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. prof.
Zbigniewa Religi w Gilowicach (funkcję tę pełniła do 2002 r.) oraz Honorowy Obywatel Gminy Miedźna. Stała na
czele placówki od początku jej istnienia
– od 1994 r. jako wicedyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie (szkoła w Gilowicach
początkowo była filią „Chrobrego”),
a od 1995 r. jako dyrektor samodzielnej jednostki. – Była twórcą tej szkoły
– wspomina Barbara Foltyn, obecna
dyrektor liceum. – Była bardzo wymagającą osobą, ale jednocześnie bardzo
życzliwą. Nie tolerowała bylejakości,
mocno dbała o poziom liceum. Oddała
całe swoje życie tej szkole – mówi B.
Foltyn. Podczas uroczystości z okazji 20–lecia liceum, w grudniu 2014 r.
prowadzący przyznali, że H. Brehmer

Od lat tradycją Gminnego Przedszkola Publicznego im. Marii Kownackiej
w Miedźnej jest rozwijanie postaw
proekologicznych, zbliżanie do świata przyrody poprzez uczestniczenie
w różnych akcjach i projektach. W tym
roku szkolnym akcje na rzecz ochrony środowiska zapoczątkował konkurs plastyczno–techniczny pt. „Nie
ma śmieci, są surowce”, który ukazał
kreatywność wielu przedszkolaków
i ich rodziców.
W ramach działań, 18 września przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej
akcji sprzątania świata. W tym dniu
zaproszono do przedszkola przedstawicieli Referatu Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Ochrony Środowiska,

Halina Brehmer była dyrektorem liceum
(FOT. LO GILOWICE)
w Gilowicach do 2002 r. 

„zastała szkołę tekturową, a zostawiła
wymurowaną”.
Pogrzeb odbył się 30 września w Śremie, skąd pochodziła.
8 pk

Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna, którzy przedstawili dzieciom ważne
informacje związane z segregowaniem
odpadów oraz recyklingiem. Niemałą
atrakcją był przyjazd śmieciarki, której
dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska
i dowiedzieć się, jak wygląda załadunek
śmieci. Następnie wszyscy pełni zapału
i sił, zaopatrzeni w rękawiczki, wyruszyli do ogrodu przedszkolnego, aby go
uporządkować i posprzątać z odpadów,
pamiętając o wrzucaniu ich do odpowiednich pojemników.
Na koniec najstarsza grupa dwujęzyczna podsumowała miniony dzień
utrwaleniem najważniejszych słówek
związanych z ekologią w języku angielskim.
8 GPP Miedźna

Z głębokim smutkiem i żalem przyszło nam poinformować,
że w piątek, 22 września 2017 r. zmarła

Śp. dr Halina Brehmer
Honorowa Obywatelka Gminy Miedźna,
pierwsza dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach.

Dzieci chętnie sprzątały ogród 

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wójt Gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna wraz z radnymi

FRYDEK

Nowa pracownia komputerowa
Z początkiem nowego roku szkolnego
2017/2018 w Szkole Podstawowej im.
Stanisława Hadyny we Frydku została
uruchomiona nowoczesna pracownia
komputerowa, na którą składa się 20
terminali komputerowych z oprogramowaniem oraz 20 monitorów. Terminale są połączone za pomocą najwyższej jakości serwera z odpowiednim
oprogramowaniem.

Ogromnym atutem stosowania terminali komputerowych jest ograniczenie kosztów inwestycji w porównaniu
z zakupem tradycyjnych komputerów,
niższe koszty eksploatacji i mniejsze
zużycie energii elektrycznej. Terminale
nie posiadają elementów ruchomych,
więc nie generują żadnego hałasu,
a poziom wydzielanego ciepła jest
znikomy.
8 SP Frydek

(FOT. GPP MIEDŹNA)

WOLA

Remontują dach kościoła
Od lipca trwa spora inwestycja w kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli.
– Wymieniamy dach, bo przeciekał w wielu miejscach. Wykonane jest docieplenie, zakładana jest nowa folia i wymieniana cała blacha na dachu. Wymienione
zostaną też niektóre okna, które się nie otwierały – mówi wikary ks. Mateusz
Kasprowicz. Jak przyznaje, roboty powinny zakończyć się przed zimą.
Parafia prowadzi zbiórkę środków na remont. – To na tyle duży koszt, że
sami nie dalibyśmy rady – zauważa wikary. Inwestycję można wspomóc m.in.
wpłacając darowiznę na konto parafii – nr 97 8446 0006 2011 0001 7040 0001,
tytuł przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego.
8 pk

GRZAWA

Głosuj na bibliotekę
Gminna Biblioteka Publiczna bierze udział w konkursie „Kinder Mleczna Kanapka
– przerwa na wspólne czytanie”. Placówka może otrzymać zestaw 250 książek oraz
pufy do czytania. Aby oddać głos, należy na stronie wspolneczytanie.pl, w zakładce
„Głosowanie” zarejestrować się i zalogować. Z listy bibliotek należy wybrać Gminną
Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie i oddać głos. Głosować można
też bez rejestracji logując się przez konto na Facebooku. Głosowanie trwa do 31
października. Codziennie można oddać jeden głos.
8 pk

GÓRA

Uczcili rocznicę

Uczniowie mogą już korzystać z nowej pracowni 

(FOT. SP FRYDEK)

5 września cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
zebrała się na uroczystości upamiętniającej wybuch II wojny światowej. Klasa VII
przypomniała wydarzenia sprzed 78 lat. Odczytano fragment wspomnień dotyczących
Bitwy Pszczyńskiej 1939 r. Uczniowie złożyli kwiaty na mogile dwóch nieznanych
żołnierzy, którzy polegli 2 września 1939 r. w walce w obronie Góry. Żołnierze walczyli w 6. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Nad ich mogiłą patronat objęła szkoła,
a troszczy się o nią Joanna Arendarczyk z grupą wolontariuszy.
8 SP Góra
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Emeryci w Bieszczadach

Uchwała
antysmogowa
już obowiązuje

W dniach 2–4 września Koło
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miedźnej przebywało
na trzydniowej wycieczce w
Bieszczadach.
Przy przepięknej pogodzie uczestnicy najpierw udali się do Łańcuta, gdzie zwiedzili zamek, wozownię
i oranżerię, a następnie do wytwórni
wódek gatunkowych, gdzie zwiedzili
muzeum wytwórni. Na koniec zaplanowano degustację wszystkich gatunków,
jakie są tam wytwarzane. Wesoła po
degustacji grupa udała się w kierunku
Bieszczad na nocleg do Hotelu Salamandra w miejscowości Hoczew.
W drugim dniu uczestnicy wycieczki udali się w podróż Ciuchcią Bieszczadzką w góry na trasie Majdan–Balnica–Majdan. Grupa przeszła pieszo
granicę ze Słowacją, gdzie zrobiono
pamiątkowe zdjęcie. Następnie turyści
udali się do Polańczyka, gdzie zeszli na
przystań, by odbyć przepiękny rejs po
Zalewie Solińskim.

7

Od 1 września nie można palić
w piecach mułem, flotem,
węglem brunatnym czy
wilgotnym drewnem.



Jak podkreślają uczestnicy, to była wspaniała wyprawa 

Grupa zwiedziła też koronę zapory
na Solinie i pojechała do Parku Miniatur w Centrum Kultury Ekumenicznej
w Myczkowcach, gdzie podziwiano
miniatury cerkwi greckokatolickich,
prawosławnych i kościołów rzymskokatolickich z terenu południowo–wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy.
Po wyczerpującym dniu i smacznej
obiadokolacji uczestnicy wycieczki zakotwiczyli pod wiatą grillową, gdzie przy
rytmach muzyki bawiono się do późnych
godzin nocnych. Po śniadaniu i wykwa-

(FOT. KERiI MIEDŹNA)

terowaniu wyruszono do Sanoka, gdzie
zwiedzano Skansen, czyli Muzeum
Budownictwa Ludowego, należące do
największych pod względem liczby eksponatów i najpiękniejszych tego typu
muzeów w Europie, prezentujące kulturę
polsko–ukraińskiego pogranicza wschodniej części Karpat i Podkarpacia.
W 2017 r. koło zaprasza jeszcze
członków na spotkanie andrzejkowe,
wyjazd na gorące źródła w Szaflarach
oraz spotkanie opłatkowe.
8Marek Gruszka, przewodniczący koła

Sukcesy wędkarzy z Woli
Rok 2017 jest kolejnym, w którym członkowie Koła
PZW nr 87 Sazan w Woli biorący udział w zawodach wędkarskich osiągają znaczące sukcesy.
Największym sukcesem jest Indywidualne Mistrzostwo Polski Górników Mariana Kowalskiego, prezesa
koła. Ten zaszczytny tytuł zdobył w zawodach wędkarskich
w Wieliczce, organizowanych przez Federację Związków
Zawodowych Górników w Polsce.
Kolejnym sukcesem jest I miejsce Mariana Kowalskiego
i III miejsce Radosława Porady w Okręgowych Zawodach
Sędziów wędkarskich w Paruszowcu. Podczas Drużynowych Zawodów Aktywu Kół V Rejonu I miejsce zajęła
drużyna z Woli w składzie: Marian Kowalski, Radosław
Porada, Marek Gruszka. W zawodach prezesów kół i członków Zarządu Okręgu w Katowicach Marian Kowalski zajął
II miejsce.
8 Marek Gruszka



Z myślą o zdrowych zębach
26 września Rada Gminy Miedźna przyjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej
pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci
w wieku 8 – 10 lat z terenu Gminy Miedźna na lata 2018
– 2022”.
Program skierowany będzie do dzieci w wieku 8 – 10
lat z gminy Miedźna oraz do ich rodziców lub opiekunów.
Szacuje się, że w latach 2018 – 2022 obejmie 1 362 dzieci.
Planowane są badania stomatologiczne oraz profilaktyka
stomatologiczna. Program ma być finansowany przez
Urząd Gminy Miedźna oraz Śląski Oddział Narodowego
Funduszu Zdrowia. Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.
8 pk

Bezpłatne przejazdy
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli można
ubiegać się o wydanie zaświadczenia uprawniającego
do bezpłatnych przejazdów na terenie gminy Miedźna
publiczną komunikacją autobusową, organizowaną przez
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach oraz gminę Miedźna w ramach porozumienia międzygminnego na liniach
nr 251 i 56.

Wędkarze z Woli mają na koncie kolejne sukcesy (FOT. KOŁO PZW NR 87 SAZAN)

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać dzieci i młodzież
ucząca się do 21. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku
osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności – pobierająca zasiłek rodzinny na
terenie gminy Miedźna, na podstawie zaświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego wydanego przez GOPS.
Powyższe zaświadczenie będzie uprawniać do korzystania z komunikacji autobusowej na terenie gminy, miejsca
zamieszkania – uczeń będzie mógł na jego podstawie
korzystać z bezpłatnej komunikacji tylko na terenie gminy
Miedźna, na liniach organizowanych przez MZK Tychy
oraz przez gminę Miedźna.
Możliwość przejazdu na terenie innych gmin wchodzących w skład porozumienia międzygminnego autobusami
sieci MZK ww. osoby mogą uzyskać poprzez wykupienie
dopłaty miesięcznej – biletu imiennego D–2 (koszt 13,50 zł).
Informacji dotyczących wydawania zaświadczeń udziela
GOPS – tel. 32 449 13 36.
W skład porozumienia międzygminnego wchodzą:
gmina Tychy, gmina Bieruń, gmina Bojszowy, gmina
Chełm Śląski, gmina Imielin, gmina Kobiór, gmina Lędziny, gmina Łaziska Górne, gmina Miedźna, gmina Mikołów,
gmina Mysłowice, gmina Ornontowice, gmina Orzesze,
miasto Oświęcim, gmina Oświęcim, gmina Pszczyna,
gmina Wyry.
8 UG

Na terenie całego województwa
śląskiego weszła bowiem w życie
uchwała antysmogowa. Jej głównym
celem ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się
na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje
spalania węgla czy drewna, tylko złych
jakościowo paliw.
Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację
urządzeń grzewczych. Użytkownicy
mają określony czas, by zaopatrzyć
się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów
został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany
kotłów w zależności od długości ich
użytkowania. W przypadku kotłów
eksploatowanych powyżej 10 lat od
daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
Ci, którzy użytkują kotły od 5–10 lat,
powinni wymienić je do końca 2023
roku, a użytkownicy najmłodszych
kotłów mają czas do końca 2025 roku.
Ze względu na to, że do roku 2016
wymiana na kotły 3 i 4 klasy była
dofinansowywana, graniczną datę
ich obowiązkowej wymiany na klasę 5
wydłuża się do końca roku 2027.
We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego
oraz paliw stałych produkowanych
z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw,
w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej
3 mm wynosi więcej niż 15 procent,
a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza
20 procent. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową
dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia
2017 r.
W związku z jej wejściem w życie,
pytamy wójta gminy Miedźna, czy
w gminie mieszkańcy będą mogli
skorzystać z programu dopłat do
wymiany kotłów. – Na dzień dzisiejszy realizujemy inną inwestycję ekologiczną, czyli montaż
instalacji solarnych na ponad 200
domach jednorodzinnych w gminie.
Kolejnym etapem będzie właśnie
program dofinansowania wymiany
kotłów – mówi Bogdan Taranowski.
Przetarg na realizację inwestycji
pn. „Modernizacja źródeł ciepła
w budownictwie jednorodzinnym
na terenie gminy Miedźna” wygrała
firma EcoJura z Częstochowy, która
zaoferowała cenę 2 mln 434 tys. 741
zł 92 gr. Termin realizacji mija 31
maja 2018 r.



8UM, pk
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Otwarte drzwi
do świata mody

Wicemistrz Europy z Frydku
Mieszkaniec Frydku, Sławomir
Pietkiewicz został wicemistrzem
Europy w zbieraniu grzybów!
W dniach 9–10 września w Węglińcu (woj. dolnośląskie) spotkali się
miłośnicy grzybów. Wzięli udział w XXI
Mistrzostwach Europy w zbieraniu grzybów. Wśród ok. 60 uczestników z całej
Polski znaleźli się też mieszkańcy gminy
Miedźna. Jeden z nich, Sławomir Pietkiewicz z Frydku zdobył wicemistrzostwo
Europy!
– Grzyby zbieram od ok. 15 lat.
Dzięki temu mogę się odprężyć, zrelaksować. Na zawody do Węglińca
pojechałem drugi raz. Nie po to, by
rywalizować, a dla przyjemności.
Kiedy okazało się, że zająłem II miejsce, byłem bardzo zaskoczony – mówi
S. Pietkiewicz.
Uczestnicy zostali wywiezieni do
lasu, nieznanego im wcześniej miejsca. Mieli ok. 4 godzin na zbieranie
grzybów. Mieszkaniec Frydku zebrał
niespełna 3 kg. Były to głównie praw-



Daria Michalska z Woli ma za sobą pierwsze sukcesy 

16–letnia Daria Michalska z Woli
znalazła się wśród 20 najbardziej obiecujących nowych
twarzy modelingu w Polsce.
Daria na casting do konkursu
„The Look of the Year” w Katowicach trafiła przypadkiem. Namówił
ją chłopak. Miała już doświadczenie,
bo wcześniej brała udział w Miss Śląska Nastolatek w Tychach. Okazało
się, że w „The Look of the Year” dostała się do grupy 20 najbardziej obiecujących modelek i modeli w kraju.
Dlatego 8 września zaprezentowała
się podczas gali finałowej konkursu w Łodzi. I choć nie wygrała i nie
zakwalifikowała się do edycji międzynarodowej we Włoszech, i tak
twierdzi, że osiągnęła sukces.
– Nie sądziłam, że otrzymam szansę
pokazu kolekcji najbardziej rozpoznawalnych projektantów mody w Polsce.
Wyzwaniem dla mnie było to, iż to
ja otwierałam pokaz. Dreszcz emo-



Sławomir Pietkiewicz prezentuje statuetkę za
zajęcie II miejsca w mistrzostwach  (FOT. PK)

dziwki i podgrzybki. Do mistrzostwa
zabrakło mu zaledwie 3–4 grzybów!
W nagrodę otrzymał statuetkę oraz
robot kuchenny. – To moja pierwsza
nagroda w tego typu konkursie. Za
rok też pojadę. Chcę poprawić wynik
tegoroczny – śmieje się.
8 pk

(FOT. MALWINA SULIMA, THELOOKOFTHEYEAR.PL)

cji, podniecenia i chęci przejścia po
wybiegu czuję do tej pory. Nie czuję
się przegrana. Dostałam się do finałowej 10–tki dziewczyn w Polsce, nie
sądziłam, że przejdę aż tak daleko
– mówi Daria.
16–latka podkreśla, że lubi pływać,
jeździć konno, biegać, ale jej największą
pasją jest śpiewanie. Śpiewa od siódmego roku życia, a we wrześniu rozpoczęła naukę w jednym z krakowskich liceów o profilu teatralno–wokalnym. Po
udziale w konkursie „The Look of the
Year” nie zamierza jednak rezygnować
z modelingu. Właśnie została modelką
agencji More Models w Warszawie! Jak
mówi Daria, otrzymała dużą szansę
i nie zamierza jej zmarnować.
„The Look of the Year” to konkurs,
w którym w ponad 50 krajach na świecie poszukiwane są nowe twarze świata
mody. W tym konkursie swoje kariery
zaczynały m.in. Cindy Crawford, Gisele
Bundchen czy Kasia Smutniak.
8Paweł Komraus

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 58,32 m2 zlokalizowanego w budynku położonym w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2 A, 43-227 Miedźna składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni 58,32 m2.
Budynek zlokalizowany jest na działce 1418/119 zapisanej w KA1P/00033882/3 Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 18.10.2017r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 2,97 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy podczas licytacji w wysokości co najmniej 10 % ceny wywoławczej 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została na podstawie Zarządzenia nr 123/2017 Wójta Gminy Miedźna z dnia 25.07.2017r. w sprawie
ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Miedźna.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.
Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych
z przedmiotem najmu.

Oto pożeracze książek!
15 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s
w Grzawie miało miejsce ogłoszenie wyników wakacyjnego
konkursu czytelniczego.
W konkursie wzięło udział 20
czytelników dziecięcych oraz
10 dorosłych. Najlepszymi „Pożeraczami” w kategorii dziecięcej okazali
się: I miejsce – Amelia Kulka i Emi-



Laureaci wakacyjnego konkursu

lia Kulka, II miejsce – Ania Sosna
i Bartosz Mrzyk, III miejsce – Wiktor Trzaska, wyróżnienie – Mateusz
Kempka.
W kategorii dorosłych najlepsi okazali się: I miejsce – Janina Mrzyk, II
miejsce – Renata Komandera i Zofia
Wojas, III miejsce – Irena Brańczyk.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, Pożeracza oraz nagrody książkowe.
8GBP

(FOT. GBP)

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji
zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu uzyskanego
w postępowaniu przetargowym.
Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2016r. poz. 1610 z późniejszymi
zmianami).
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym
niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy najmu
w ww. terminie osoba wygrywająca przetarg traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia obowiązywania umowy najmu.
Wadium w wysokości 400,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484460006200
1000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 16.10.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.
Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.180.2017 Wójta Gminy Miedźna
z dnia 21.09.2017r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne oraz
Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali
mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Miedźna oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji
i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21 lub telefonicznie
pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 43 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00).

przetargi

gminne sprawy – październik 2017

Wójt Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola
o pow. 12,02 m2 składającego się z jednego pomieszczenia wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 6,01 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe. Razem powierzchnia przedmiotu
najmu: 18,03 m2.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 18.10.2017r. o godz. 13.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł netto/1 miesiąc.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi
10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użytkowej.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę)
związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze
Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż
30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia obowiązywania umowy najmu.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484460006200
1000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 16.10.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy
Miedźna.
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna
z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących
gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32
211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 43.

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza

III Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 4 i 5 o pow. 17,92 m2 znajdującego
się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska 100, 43-225 Wola z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 13.10.2017r. o godz. 11.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,00 zł netto/1 miesiąc.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi
10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użytkowej.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę)
związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze
Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż
30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od 01.11.2017r.
I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 20.06.2017r.
II przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 16.08.2017r.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484460006200
1000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 11.10.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy
Miedźna.
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ogłasza

IV Ustne Przetargi Nieograniczone w formie licytacji
na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych
zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze w budynku położonym
przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych
Lp.

Powierzchnia
przedmiotu najmu

Opis przedmiotu najmu

Termin i godzina
przetargu

1.

29,02 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 15,27 m2, WC o powierzchni 3,75 m2 wraz z udziałem w
częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2

12.10.2017r.
godz. 9.00

2.

68,84 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 4 pomieszczeń
o łącznej powierzchni 41,78 m2, korytarza wewnętrznego o pow. 4,06 m2
wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 23,00 m2

12.10.2017r.
godz. 9.20

3.

30,67 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 19,67 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 10,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 9.40

4.

48,88 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 31,88 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 16,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 10.00

5.

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 10.20

6.

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz
– 8,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 10.40

7.

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 11.00

8.

22,03 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia
o powierzchni 14,03 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 7,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 11.20

9.

81,10 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 2 pomieszczeń
o powierzchni 53,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj.
korytarz – 27,00 m2, WC – 1 m2

12.10.2017r.
godz. 11.40

Pierwsze przetargi na najem ww. pomieszczeń odbyły się w dniu 23.01.2017r.
Drugie przetargi na najem ww. pomieszczeń odbyły się w dniu 15.05.2017r.
Trzecie przetargi na najem ww. pomieszczeń odbyły się w dniu 17.08.2017r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 2,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc
(słownie: dwa złote 00/100) i obowiązuje przez okres 1 roku.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %.
Po upływie 1 roku obowiązywania umowy stawka czynszu najmu ustalona w wyniku postępowania przetargowego wzrasta do 5,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc
(słownie: pięć złotych 00/100). W przypadku ustalenia podczas postępowania przetargowego
stawki wyższej niż 5,00 zł + 23 % VAT pozostaje stawka wylicytowana podczas postępowania
przetargowego.
Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użytkowej.
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza
określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie
wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz Zarządzeniu
nr 175/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 07.12.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2015
Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r.
Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów
mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem
najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta
umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
Wadium w wysokości 200,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr
04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 10.10.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie
Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna
z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących
gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy
Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie
internetowej: bip.miedzna.pl .

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32
211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.
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gminne sprawy – październik 2017

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

październik 2017
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 26 października 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
Natalia Lotawiec z Miedźnej.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Wójt Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza

ogłasza

III Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

na najem lokalu użytkowego o pow. 21,52 m2 zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W. Korfantego 72,
43-227 Miedźna, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 13.10.2017r. o godz. 10.00.

na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 1, 2, 3 o pow. 35,96 m2 znajdującego
się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska 90, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł netto/1 miesiąc.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 18.10.2017r. o godz. 11.00.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł netto/1 miesiąc.

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości
minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę)
związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze
Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż
30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi
10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użytkowej.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę)
związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze
Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 12.06.2017r.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż
30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

II przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 16.08.2017r.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia obowiązywania umowy najmu.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484460006200
1000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 11.10.2017r.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484460006200
1000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 16.10.2017r.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy
Miedźna.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy
Miedźna.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna
z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących
gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna
z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących
gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32
211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32
211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 43.
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Turniej recytatorski,
a wcześniej – warsztaty
Gminny Ośrodek Kultury
oraz Zespół Oświaty i Wychowania zapraszają do
udziału w XXVI Regionalnym
Turnieju Recytatorskim i IX
Konkursie Poezji Śpiewanej Miedźna 2017, a także
w warsztatach recytatorskich.
Turniej odbędzie się w czwartek, 16 listopada w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli. To
impreza o dużej randze w regionie,
w której prezentują się miłośnicy
literatury polskiej. Jej celem jest
m.in. zainteresowanie sztuką recytacji, inspirowanie do twórczych
poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi,
propagowanie poezji i piosenki
poetyckiej wśród młodzieży czy
kształtowanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej.
Uczestnicy prezentować się będą
w konkursach: głównym, gwarowym i poezji śpiewanej, w trzech
kategoriach wiekowych: uczniowie
klas V i VI szkół podstawowych,
uczniowie klas VII szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do



Warsztaty recytatorskie poprowadzi reżyser Michał Skiba. Na zdjęciu podczas zajęć
(FOT. PK)
w ramach ubiegłorocznego turnieju 

3 listopada. Regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenie dostępne
są na stronie gok.miedzna.pl.
Przed samym turniejem organizatorzy zapraszają do udziału
w warsztatach recytatorskich,
które odbędą się w środę, 25 października w godz. 9.00 – 11.00
w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli. Warsztaty „żywego
słowa” obejmują warsztat dykcji,
emisji, ekspresji, wokalu i pracy

na żywym tekście. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty poprowadzi Michał
Skiba – dydaktyk, reżyser, instruktor teatralny przygotowujący do
prowadzenia teatrów amatorskich
w szkołach i placówkach. Zgłoszenia chętnych osób są przyjmowane
w Gminnym Ośrodku Kultury do
18 października. Liczba miejsc jest
ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
8 GOK, pk

Tak grali nasi piłkarze
we wrześniu
Oto wyniki ostatnich spotkań
pierwszej i drugiej drużyny Sokoła oraz LKS–u Frydek.
Sokół Wola
(klasa okręgowa)
2.09: Sokół – Wawel Wirek 2:1 (bramki
dla Woli: B. Więckowski, M. Bereza)
9.09: Sparta Katowice – Sokół 5:1
(bramka dla Woli: B. Więckowski)
16.09: Piast Bieruń – Sokół 3:0
23.09: Sokół – Krupiński Suszec (mecz
przełożony z powodu złego stanu boiska)
Po sześciu kolejkach Sokół Wola ma 5
punktów, co daje 12. miejsce w tabeli
(na 16 drużyn).
Kolejne mecze: Pogoń Ruda Śląska
– Sokół (30.09), Sokół – Krupiński
Suszec (4.10), Sokół – Grunwald Ruda
Śląska (7.10), AKS Mikołów – Sokół
(14.10), Sokół – Unia Kosztowy (21.10),
Iskra Pszczyna – Sokół (28.10)
LKS Frydek (A klasa)
3.09: LKS – Juwe Jaroszowice 1:4
(bramka dla Frydku: T. Kapica)
10.09: Znicz Jankowice – LKS 1:3
(bramki dla Frydku: K. Chrobok, D.
Bujak, P. Żemła)
17.09: LKS – Fortuna Wyry 0:7

23.09: Siódemka Tychy – LKS 3:4
(bramki dla Frydku: T. Kapica – trzy,
A. Moroń)
Po siedmiu kolejkach (przy czym większość spotkań siódmej kolejki zostało
przełożonych) LKS Frydek ma 9 punktów, co daje 6. miejsce w tabeli (na 16
drużyn).
Kolejne mecze: LKS – Iskra II Pszczyna (1.10), Zet Tychy – LKS (7.10), LKS
– Czarni Piasek (15.10), LKS Studzionka – LKS (22.10), GTS Bojszowy – LKS
(28.10)
Sokół II Wola (B klasa)
2.09: Leśnik Kobiór – Sokół II 5:0
17.09: Zet II Tychy – Sokół II (mecz
przełożony)
24.09: Sokół II – LKS Gardawice (mecz
przełożony)
Po sześciu kolejkach Sokół II Wola
(rozegrał tylko 4 mecze) ma na koncie
1 punkt i zajmuje ostatnie, 15. miejsce
w tabeli.
Kolejne mecze: Sokół II – Krupiński II
Suszec (1.10), LKS Brzeźce – Sokół II
(7.10), Zet II Tychy – Sokół II (11.10),
Sokół II – Pniówek II Pawłowice
(15.10), UKS Warszowice – Sokół II
(22.10), Sokół II – LKS II Goczałkowice
(29.10)
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Gminny Ośrodek
Kultury zaprasza
< 7 października w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
odbędzie się kolejny koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej „Silenzio” z Woli, działającej pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Tym razem z muzykami z Woli
zagra zaprzyjaźniona orkiestra „Quantum” z Rychwała.
Początek o godz. 17.30.
< 1 2 października o godz. 17.00 na scenie Domu Kultury
w Woli zaprezentowany zostanie spektakl Teatru Kortez
pt. „Mianujom mie Hanka” na podstawie tekstu Alojzego
Lyski „Jak Niobe. Opowieść górnośląska”. W roli głównej
wystąpi Grażyna Bułka, zdobywczyni nagrody teatralnej
„Złota Maska” w województwie śląskim za rok 2016
w kategorii Aktorstwo – rola kobieca za rolę Hanki
w monodramie „Mianujom mie Hanka”. Bilety w cenie
20 zł do nabycia w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
(tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 423).
< W Centrum Kultury w Woli od października organizowane są nowe zajęcia dla najmłodszych wraz z rodzicami. Klub Malucha „Puchatek” zaprasza dzieci od
20. miesiąca do trzech lat. Spotkania odbywają się we
wtorki o godz. 16.00. W tym czasie dzieci uczestniczą
w zajęciach manualnych, ruchowych i intelektualnych,
poznają rówieśników i uczą się komunikacji między sobą.
Zajęcia odbywają się w formie miłej i wesołej zabawy.
Dodatkowym atutem jest obecność i współudział rodzica
bądź opiekuna. Zajęcia prowadzi Anna Krzempek.
Koszt zajęć w październiku to 70 zł (opłata miesięczna
uzależniona jest od liczby spotkań). Zapisy: Centrum
Kultury w Woli (tel. 211 95 88).
< Przewodniczący Rady Gminy Miedźna, wójt gminy
Miedźna oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na
radosne obchody Święta Niepodległości. 9 listopada
w Domu Kultury w Woli odbędzie się specjalny koncert.
Szczegóły – na s. 12.

GKS Piast zdobywa złoto
16 września w Rudniku odbyły
się zawody zapaśnicze o Puchar
Śląska dzieci, młodziczek i młodzików.
W sobotnich zawodach GKS Piast
Wola reprezentowało siedmioro
wychowanków w grupach żaków,
dzieci, młodziczek i młodzików, zdobywając siedem medali. Złoto wywalczyli: Amelia Tomala, Eryk Tomala,
Wanesa Kania, Daria Jaczyńska oraz
Błażej Tomala. Ze srebrnymi medalami z zawodów wrócili Filip Madejski
(był to jego pierwszy start w zawodach
zapaśniczych) oraz Gabriela Płoszczyca, która przegrała tylko ze swoją
koleżanką klubową Darią. 8 GKS Piast



Zapaśnicy z Woli z kolejnymi medalami

(FOT. GKS PIAST)

Rajd przez gminę
W sobotę, 14 października przez
gminę Miedźna przejedzie Rajd
Śląska.
Impreza w tym roku jest ostatnią rundą rywalizacji w ramach
Inter Cars Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski. Na trasie zmierzą
się także pretendenci do tytułu Rajdowego Mistrza Śląska, bowiem zawody
organizowane przez Automobilklub
Ziemi Tyskiej są jednocześnie czwartą
rundą tego cyklu.



Trasa przebiega także przez gminę
Miedźna. Odcinek specjalny będzie
liczył ponad 17 km. Pierwszy raz rajdowcy przejadą przez naszą gminę
od godz. 13.37, a drugi raz – od godz.
17.22. Trasa tego odcinka specjalnego
wiedzie przez Gilowice, Górę, Miedźną i Jankowice. Należy tam liczyć się
z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
Patronat honorowy nad imprezą
objął Marszałek Województwa Śląskiego.
8pk
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W obiektywie

Orkiestra gra już 20 lat
16 września w hali sportowej przy LO w Gilowicach hucznie świętowano 20-lecie działającej pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”. Muzycy dali wspaniały koncert!

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

FOT. PK

