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Diament, który szlifują
całe życie
Każda z tych par to inna, fascynująca historia miłości oraz zrozumienia.
20 września nagrodzono pary z gminy miedźna, które w tym roku świętują 50- oraz 60-lecie
pożycia małżeńskiego. Jubilaci zdradzają swój sekret na trwały i zgodny związek.
wIęCej NA sTr. 2 i 12
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Ta gmina ZasŁUgUJe na KOmisariaT

naUKa pOprZeZ ZaBawĘ

20 września wmurowano akt erekcyjny
pod budowę komisariatu policji w woli

22 września uczniowie z całej gminy
wzięli udział w Festiwalu Nauki
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20 września parom, które świętują w tym roku 50-lecie ślubu wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Diament, który szlifują całe życie

Spotkanie było okazją do wspomnień wyjątkowego momentu, kiedy wiele lat temu
ślubowali sobie „miłość, wierność i uczciwość małżeńską”.
W czasach, kiedy rozwody stają się coraz częst-

4sze, oni mogą być wzorem dla innych. Mimo

wielu przeciwności losu i problemów, są ze sobą na
dobre i na złe, żyją wspólnie w miłości i wzajemnym
szacunku. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
zebrały się pary, które świętują w tym roku 50- oraz
60-lecie pożycia małżeńskiego. Świętujący Złote
Gody zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
– Swego czasu ks. Antoni Regulski powiedział,
że „małżeństwo to diament szlifowany całe życie”.
Wy właśnie takim diamentem jesteście – zwrócił się
do jubilatów wójt Bogdan Taranowski. – Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie
dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że
darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem.
Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych,
którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską.
Jesteście przykładem dobrych rodzin – podkreślił
wójt.
Każda z wyróżnionych par to inna, fascynująca
historia miłości oraz zrozumienia. Felicja i Tadeusz
Rąbowie z Góry świętują w tym roku 60-lecie ślubu.
Ale znają się dużo dłużej, bo pierwszy raz spotkali
się... w przedszkolu! Jak mówią, sposobem na taki
staż małżeński jest to, by być cierpliwym i wyrozumiałym. Na życzliwość wobec siebie zwracają uwagę
Irena i Sylwester Urbańczykowie z Woli. – Mąż
pracował w geologii, robił wiercenia. Rodzina, u której mieszkał często do nas przyjeżdżała. Pewnego
razu przyjechał razem z nimi. I tak się poznaliśmy
– wspomina pani Irena. Mają troje dzieci, 10 wnuków
i jednego prawnuczka.
Regina i Rufin Siutowie z Gilowic poznali się
u koleżanki na urodzinach. – Jak koleżanka

powiedziała, że będzie na urodzinach Regina,
której jeszcze wtedy nie znałem, stwierdziłem,
że muszę ją poderwać, bo nazywa się tak, jak
moja mama – opowiada pan Rufin. – Jeszcze
mnie nie widział, a już o mnie myślał – śmieje się
pani Regina. Ślub wzięli po 1,5 roku znajomości,
a w sierpniu świętowali jego 50. rocznicę. Co jest
ich zdaniem ważne w małżeństwie? – Przede
wszystkim zrozumienie. Nie można też myśleć
tylko o sobie – mówią. Mają czworo dzieci, dziewięcioro wnuków oraz troje prawnuków, ale
wkrótce będzie ich pięcioro.
Historia Wandy i Teodora Kubulusów z Góry jest
o tyle ciekawa, że pan Teodor pamięta... narodziny
swojej przyszłej żony! Jest bowiem od niej 14 lat starszy. W środku zimy przywiózł na koniu akuszerkę do
porodu, bo mieszkał po sąsiedzku. – Jak jechaliśmy
do tego porodu, akuszerka powiedziała, że skoro
tak cierpię w taki mróz, postara się, żeby urodziła
się córka i będzie moja. I to się spełniło – opowiada
pan Teodor. Łucja i Stanisław Krutakowie z Woli
poznali się natomiast w pracy. I to właśnie aktywność
jest – ich zdaniem – kluczem do dobrego związku.
– Trzeba być aktywnym. Każdy powinien mieć jakieś

swoje zajęcie, żeby czasami nabrać dystansu do
drugiej osoby. Warto mieć też wspólne zajęcie, pasję.
Trzeba też umieć iść na kompromis – przyznaje
pani Łucja.
Uroczystość uświetnił występ zespołu „Wigejce”
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli. Po wręczeniu medali i podziękowań, jubilatów zaproszono
na obiad, a także na zwiedzanie Krytej Pływalni,
gdzie mogli m.in. zagrać w kręgle.
8Paweł Komraus

50-lecie pożycia małżeńskiego świętowali w tym roku: Krystyna i Alojzy Beberokowie,
Helena i Józef Botorowie, Maria i Jerzy Farugowie, Janina i Józef Goldowie, Teresa i Teodor Grzebinogowie, Marianna i Edward Hernasowie, Gertruda i Leon Kaszycowie, Wanda
i Andrzej Kołodziejowie, Łucja i Stanisław Krutakowie, Wanda i Teodor Kubulusowie, Teresa
i Józef Maroszkowie, Anna i Ryszard Matusiakowie, Agnieszka i Konrad Mazurowie, Jadwiga i Józef Nogowie, Joanna i Stanisław Pawełkowie, Bronisława i Jan Sawiccy, Regina
i Rufin Siutowie, Cecylia i Edward Skupienowie, Małgorzata i Józef Sochaccy, Irena i Sylwester Urbańczykowie, Zofia i Czesław Wawrzyczkowie, Anna i Henryk Wojciechowie, Krystyna i Józef Wojtalowie, Maria i Jan Zwierzakowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego świętowali w tym roku: Regina i Romuald Żylińscy, Marta i Teofil Rąbowie, Felicja i Tadeusz Rąbowie, Gertruda i Franciszek Pudowie, Maria i Teofil
Niesytowie, Bogusława i Antoni Potaszyńscy.
70-lecie pożycia małżeńskiego świętowali w tym roku Cecylia i Jan Kubulusowie.
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OdbiorĄ śmieci!

Miedźna dołączy do metropolii?
25 września Rada Gminy przyjęła uchwałę, w której pozytywnie
zaopiniowała wejście gminy
Miedźna do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Przyjęcie uchwa ł y poprze-

4dziły konsultacje społeczne.

– Sąsiadujemy z gminą Bojszowy,
która należy do związku, i widzimy,
jakie są korzyści z tego wynikające.
Budżet państwa przekazuje dofinansowanie dla metropolii w wysokości
100 mln zł. W kolejnych latach będzie
to mniejsza kwota, ale korzyści i tak
są zdecydowanie większe niż składka. Jeśli nie wstąpimy do metropolii, wkład finansowy w PKM Tychy,
którego autobusy kursują też przez
naszą gminę może być dla nas wyższy. Poprzez członkostwo w metropolii liczymy na wspólne działania
w zakresie infrastruktury, komu-

nikacji czy służby zdrowia – mówił
wójt Bogdan Taranowski.
Decyzja Rady Gminy to dopiero
początek całego procesu. Opinia Rady
Gminy trafi do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
a także władz województwa. Ostateczną decyzję podejmuje premier.
Obecnie kilka innych gmin stara się
też o dołączenie do związku, to m.in.
Ornontowice czy Orzesze.
Metropolia została utworzona
w połowie 2017 r. Należy do niej 41
śląskich gmin, w tym m.in. gminy
Bojszowy, Bieruń czy Kobiór (jako
jedyna z powiatu pszczyńskiego). Do
tej pory w ramach związku udało się
m.in. stworzyć wspólny bilet komunikacji publicznej czy rozdysponować
prawie 100 mln zł w ramach Metropolitalnego Funduszu Sprawiedliwości.
8pk

Można grillować
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W nowej wiacie odbyło się m.in. wręczenie
(FOT. PK)
nagród uczestnikom Aquathlonu

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
poprzez LGD „Ziemia Pszczyńska.
Trwa opracowanie regulaminu korzystania z obiektu.
8pk

Ruszyła budowa PSZOK-u
W Gilowicach powstaje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Inwestycję przy ul. Leśnej w Gilo-

4wicach za 659 tys. 280 zł wyko-

nuje firma OLAX z Mikołowa, która
wygrała przetarg ogłoszony przez
Urząd Gminy. W jej ramach wykonane mają zostać m.in.: zjazd z drogi
gminnej, utwardzony plac z drogami
wewnętrznymi i miejscami parkingo-

Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

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

wymi, ogrodzenie z bramą wjazdową,
oświetlenie, przyłącza, odprowadzanie
ścieków, stalowa wiata, kontenerowy
budynek socjalny, waga najazdowa.
Prace mają zakończyć się do 30 listopada. – W tym roku wykonujemy roboty budowlane, w przyszłym planowane
jest wyposażenie punktu – mówi wójt
Bogdan Taranowski. Gmina złożyła też
wniosek o dofinansowanie inwestycji
ze środków Unii Europejskiej.
8pk
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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: 15.10, 5.11
segregacja: 5.11

zmieszane: 10.10, 24.10
segregacja: 10.10

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

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

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

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 17.10
bio (odpady kuchenne): 11.10, 25.10
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem.

zmieszane: 16.10, 6.11
segregacja: 6.11

zmieszane: 17.10, 7.11
segregacja: 7.11

Dostępna dla mieszkańców jest
już wiata grillowa, która powstała w Woli.
Wiata została w ybudowana
w ramach zadania pn. „Budowa
niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości
Wola” w pobliżu leśniczówki. Lokalizację wybrano w wyniku konsultacji
z Radą Sołecką Wola II. To miejsce,
w którym mieszkańcy mogą spędzić
czas i skorzystać z grilla.
Inwestycja kosztowała 69 tys. 314
zł 97 gr, ale 44 tys. 104 zł pochodziło z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego
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Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców,
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska),
Góra (ulica Babudy):

zmieszane: 18.10, 8.11
segregacja: 8.11

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: 8.10, 22.10
segregacja: 8.10

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

zmieszane: 9.10, 23.10
segregacja: 9.10

zmieszane: 11.10, 25.10
segregacja: 11.10

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 8.10, 11.10, 15.10, 18.10,
22.10, 25.10, 29.10, 2.11, 5.11, 8.11
segregacja: 9.10, 12.10, 16.10, 19.10,
23.10, 26.10, 30.10, 2.11, 6.11, 9.11
odpady wielkogabarytowe: 10.10,
24.10
bio (odpady kuchenne): 11.10, 18.10,
25.10, 2.11, 8.11
odpady zielone: 17.10 (odbiór

odpadów zielonych odbywał się
będzie od spółdzielni, która zgłosi
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem)

Sprawdź szybko termin
wywozu śmieci dzięki darmowej
aplikacji „Kiedy wywóz”
Można ją znaleźć w sklepach
Google play, App Store,
Windows Store.

MOBILNY PSZOK W PAŹDZIERNIKU
< F RYDEK: 1.10 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 18.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 8.10 w godz. 12.00-17.00 oraz 29.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 11.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 4.10 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 15.10
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
<W
 OLA: 27.10 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu
spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte
lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej,
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone,
odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).
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20 września wmurowano akt erekcyjny pod budowę komisariatu policji w Woli

Gmina Miedźna zasługuje na komisariat
W Woli trwa budowa komisariatu, który sprawi, że mieszkańcy
gminy będą czuli się bezpieczniej.
Komisariat budowany jest przy

4ul. Lipowej w Woli, w sąsiedz-

twie ośrodka zdrowia, na działce
o powierzchni 20 arów. 20 września
wmurowano akt erekcyjny pod jego
budowę. Pod dokumentem podpisali się,
a następnie w jedną ze ścian wmurowali
go komendant wojewódzki policji nadinsp. Krzysztof Justyński, jego zastępca
insp. Piotr Kucia, starosta Paweł Sadza,
wójt Bogdan Taranowski oraz komendant powiatowy policji insp. Piotr Sidzina. Oprócz aktu erekcyjnego do tuby,
która została wmurowana włożono
dodatkowo monety polskie od 1 gr do
5 zł, egzemplarz miesięcznika „Policja
997”, wrześniowy numer „Gminnych
Spraw” oraz zdjęcia z placu budowy.
Ma to być pamiątka dla potomnych,
która może zostać odnaleziona po wielu
latach, np. w trakcie modernizacji czy
przebudowy obiektu.
Starosta Paweł Sadza dziękował
śląskiej policji za pozytywną zmianę
w funkcjonowaniu policji w powiecie pszczyńskim, policjantom za ich
codzienną służbę, wójtowi Bogdanowi
Taranowskiemu pogratulował determinacji w dążeniu do przywrócenia
komisariatu w Woli. – Życzę, aby ten
komisariat nie miał zbyt dużo pracy,
ale aby tworzył poczucie bezpieczeństwa w gminie Miedźna – przyznał
starosta.
Wójt gminy Miedźna zauważył, że po
wybudowaniu jednostka policji otwierana będzie w gminie Miedźna po raz
trzeci. – Do tej pory były to placówki
organizowane w obiektach komunalnych – gminnych lub powiatowych.

Akt erekcyjny został wmurowany przez przedstawicieli policji
oraz władz samorządowych 

Pierwszy raz powstanie obiekt, który
jest budowany od podstaw, za środki
z budżetu państwa. Wierzę, że ta historia będzie zupełnie inna – powiedział
Bogdan Taranowski. Podziękował
władzom policji, że wysłuchano próśb
mieszkańców i władz gminy. Przypomniał, że samorząd zawsze wspierał
policję – przekazano działkę o wartości
ponad 200 tys. zł pod budowę komisariatu oraz 20 tys. zł na przygotowanie
dokumentacji projektowej inwestycji.
Komendant wojewódzki policji przyznał, że jednostka policji w Woli sprawi,
że poziom bezpieczeństwa w gminie
będzie jeszcze wyższy. – Decyzję o tym,
że odtwarzamy siedzibę policji poprzedziły konsultacje, rozmowy z ludźmi,
debaty społeczne, wsłuchaliśmy się
też w głos przedstawicieli samorządu.
Wszyscy mówili, że jest potrzeba, by
w tym miejscu była jednostka policji.

(FOT. PK)

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne
w naszym życiu. Wydaje mi się, że ta
gmina zasługuje w pełni na to, by mieć
jednostkę policji – powiedział nadinsp.
Krzysztof Justyński. Plac budowy
poświęcili ks. Adam Wycisk, kapelan śląskiej policji oraz ks. Bogumił
Mazurczyk, proboszcz parafii Matki
Bożej Piekarskiej w Woli.
W komisariacie będzie pracowało
15 policjantów. Komórka patrolowa
będzie liczyła 9 policjantów. 3 etaty
przewidziano dla dzielnicowych, 2
będą przeznaczone dla policjantów
z komórki ds. kryminalnych. Na czele
jednostki stać będzie komendant.
Koszt robót to ok. 2,3 mln zł. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach. Budowa ruszyła w marcu 2018 r., ma potrwać dwa
lata.
8Paweł Komraus

Do strażaków trafi sprzęt za ponad pół miliona
To kolejny krok w poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego.
Kolejna dobra wiadomość dla

4strażaków-ochotników z gminy

Miedźna oraz mieszkańców. Złożony
przez samorząd projekt pn. „Poprawa
wyposażenia jednostek OSP gminy
Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” został wybrany
do dofinansowania w ramach konkursu
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wartość
projektu to 509 tys. 960 zł – wkład własny to 15%, pozostałe środki pochodzić
będą z dofinansowania.
Pierwotnie projekt ten znalazł się
na pierwszym miejscu listy rezerwowych. Pieniądze udało się pozyskać dzięki złożonemu przez gminę
odwołaniu. Zostaną one przeznaczone
na zakup sprzętu do Ochotniczych
Straży Pożarnych w Woli, Górze,
Gilowicach i Miedźnej. Będą to m.in.:

sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie
specjalne bojowe, pilarki do drewna,
łódź płaskodenna z wyposażeniem,
quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Szczegółowy zakres
został ustalony z zarządami jednostek. Tym samym OSP z terenu naszej
gminy zostaną wyposażone w sprzęt
do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji
ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.
Wniosek został złożony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej:
V. Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb
ratowniczych.
Przypomnijmy, w czerwcu do
wszystkich jednostek OSP w gminie
trafił sprzęt o łącznej wartości ponad

110 tys. zł. Udało się go kupić dzięki
pozyskanej przez gminę Miedźna
dotacji ze środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wszystkie
cztery jednostki OSP z gminy Miedźna otrzymały zestawy ratownictwa
medycznego PSP-R1, defibrylatory
i nosze podbierakowe. Dodatkowo
do OSP Miedźna trafił zestaw narzędzi ratowniczych Lukas 2. Natomiast
w sierpniu odbyło się przekazanie
średniego samochodu ratowniczogaśniczego marki Renault Midlum
240, który trafił do OSP Wola z PSP
w Żywcu. Gmina przeznaczy ok.
85 tys. zł na doposażenie i naprawy wozu. Wójt zapowiedział, że być
może jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja projektowa, która
pozwoliłaby na budowę w przyszłym
roku dwóch boksów garażowych dla
OSP Wola.
8pk

Dotacje dla szkół
Szkoły w gminie w ostatnim czasie otrzymały środki na doposażenie
pracowni przyrodniczych oraz rozwój
czytelnictwa. 74 tys. 183 zł przyznało
gminie Miedźna Ministerstwo Edukacji
Narodowej z rezerwy części oświatowej
subwencji. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia
szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych.
Natomiast 32 tys. 800 zł dofinansowania z rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
– Priorytet 3” otrzymały cztery szkoły
z terenu gminy: LO im. prof. Z. Religi w Gilowicach, SP im. J. Korczaka
w Górze, SP im. S. Hadyny we Frydku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej. Celem programu jest
wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, promocja
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
a także wzmocnienie potencjału i roli
bibliotek szkolnych, uatrakcyjnienie
ich księgozbioru.
8 pk

Wkrótce
ruszą światła
przy szkole w Górze
Do końca października ma ruszyć
sygnalizacja świetlna na przejściu dla
pieszych na DW 933 w Górze, przy
szkole podstawowej. Zarząd Dróg
Wojewódzkich realizuje inwestycję
o wartości 190 tys. zł po wnioskach
mieszkańców i władz gminy. Światła
zwiększą bezpieczeństwo na przejściu,
z którego często korzystają m.in. dzieci chodzące do szkoły.
Jak informuje ZDW, sygnalizacja
będzie pracowała akomodacyjnie w systemie „all red”, co oznacza, że będzie miała
zmienny czas świecenia świateł w cyklach
zależnych od ruchu pojazdów i potrzeb
pieszych sygnalizowanych przyciskiem.
Przy braku ruchu pieszych i pojazdów
świecić będzie światło czerwone. ZDW
planuje też wymianę nawierzchni drogi
w rejonie skrzyżowania przy Urzędzie
Gminy.
8 pk

Petycja
ws. gazety odrzucona
Rada Gminy 25 września negatywnie
rozpatrzyła petycję złożoną przez stowarzyszenie „Nowa Energia”, które chciało
zaprzestania wydawania gazety gminnej. Autor petycji powołał się na opinię
Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdził też, że gazeta nie spełnia zapisów
uchwały Rady Gminy z 2014 r. w sprawie
wydawania gazety gminnej.
Radni przy jednym głosie wstrzymującym petycję rozpatrzyli negatywnie.
W uzasadnieniu przyznali, że przedstawione zarzuty nie znajdują potwierdzenia, i że „jest duże zapotrzebowanie
społeczne na to wydanie, które pełni
funkcję informacyjną i kronikarską”.
Świadczyć o tym mogą wyniki sprzedaży. W sierpniu sprzedało się prawie
77% całego nakładu.
8pk
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Poprosiliśmy wójta gminy oraz przewodniczącego Rady Gminy o podsumowanie
kończącej się kadencji w samorządzie

WAŻNE KONTAKTY

To nie była łatwa kadencja

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

Rozmawiamy z wójtem gminy Miedźna, Bogdanem Taranowskim
Jakie to były cztery lata dla gminy?
Była to trudna kadencja, bo zmagaliśmy się z koniecznością zwrotu podatku od podziemnych budowli. W wyniku
zmiany interpretacji przepisów prawa musieliśmy zwracać
środki za lata 1994-1996. W wyniku naszego zaangażowania
kwoty, których od nas żądano udało się obniżyć. Oddaliśmy
około 9,7 mln zł. To było bardzo duże obciążenie dla budżetu
zwłaszcza, że zakładu górniczego już nie ma. Te pieniądze
mogliśmy przeznaczyć na inwestycje. Nie doszła też do
skutku budowa elektrowni w Woli. Na szczeblu centralnym
zrezygnowano z tej inwestycji. Na te decyzje gmina nie miała
wpływu. Mimo tego, udało się wiele rzeczy zrobić.
Jakie najważniejsze zadania zrealizowano w kończącej
się kadencji?
Zrealizowaliśmy inwestycje za prawie 26 mln zł, także
przy współudziale środków zewnętrznych czy wspólnie
z powiatem pszczyńskim. Wyremontowaliśmy drogi gminne
za łączną kwotę 5 mln zł, remontowaliśmy chodniki, budowaliśmy punkty świetlne. Wybudowaliśmy halę dla zapaśników,
kończy się rozbudowa przedszkola w Górze, po latach starań
przejęliśmy tereny od SRK w sołectwie Wola I, realizujemy
programy proekologiczne – wymiana kotłów, montaż solarów,
zakup kompostowników dla mieszkańców, w planach jest
montaż ogniw fotowoltaicznych. Udało się doposażyć domy
socjalne, wiele placów zabaw, wybudować siłownie zewnętrzne, pozyskać sprzęt dla naszych jednostek OSP za 1,3 mln zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY,
STANISŁAW LUBAŃSKI:
Była to na pewno kadencja trudna, ale w mojej ocenie
– udana. Najbardziej cieszę się ze spłaty zobowiązań
z tytułu podatku od wyrobisk górniczych, ok. 9,7 mln
zł. Uregulowanie tego problemu pozwoliło zablokować
narastanie odsetek oraz ustabilizować sytuację finansową
gminy. To bardzo istotne dla podejmowania kolejnych
decyzji inwestycyjnych.
Pomimo tak dużego ubytku środków finansowych
w kolejnych budżetach obniżyliśmy zadłużenie gminy
o 3,4 mln zł. Jednocześnie udzieliliśmy powiatowi pszczyń-

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
Współnie z powiatem udało się przebudować ul. Topolową w Górze
(FOT. POWIAT)
i Lompy w Gilowicach 

Ruszyła budowa komisariatu w Woli, udało się doprowadzić
do wyboru korzystnego dla gminy wariantu drogi S1. Nasze
placówki oświatowe utrzymują wysoki poziom, realizują
wiele interesujących projektów dzięki środkom unijnym. Dla
naszych seniorów powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Utrzymaliśmy też jedną z najniższych w okolicy stawek
za odbiór odpadów. Jednocześnie obniżyliśmy dług gminy
– w skali tej kadencji o 3,4 mln zł.
Jak ocenia Pan współpracę z mieszkańcami i z Radą
Gminy?
Mimo że radni mają różne poglądy, reprezentują różne
środowiska, potrafiliśmy rozmawiać i dochodzić do konsensusu dla dobra mieszkańców. Cieszę się, że dobra była
też współpraca z mieszkańcami. 8 Rozmawiał Paweł Komraus
skiemu pomocy finansowej w wysokości ponad 4 mln zł
na modernizację dróg powiatowych w naszej gminie.
Rozwiązaliśmy wiele zadań będących w kompetencji
gminy, z udziałem środków własnych, jak i pozyskiwanych, chociaż perspektywa unijna dopiero się rozkręca.
Sukcesem jest, że pomimo reformy oświaty utrzymaliśmy
wszystkie placówki oświatowe. Poprzez jednostki organizacyjne – GOK, GOPS, GOSiR, GBP – zrealizowano wiele
inicjatyw dla mieszkańców. Odczuwam niedosyt, że nasze
działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostały
spowolnione, a to z przyczyn od nas niezależnych.
Cieszę się, że mogłem kierować Radą Gminy, współpracując z ludźmi racjonalnymi i odpowiedzialnymi.

Remont dzięki przejęciu działek
Zakończył się remont ul. Górniczej przy Centrum Kultury w Woli
oraz pomiędzy blokami nr 6, 8,
9 i 11.

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

Zakres prac obejmował m.in.

4wymianę nawierzchni drogi, zabu-

dowę dodatkowej studzienki ściekowej,
wymianę odcinków krawężnika, frezowanie nawierzchni drogi, wykonanie
warstw wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego. Roboty wykonała firma
Drogród z Ćwiklic, a całkowity koszt
remontu wyniósł 276 tys. 81 zł 25 gr.
Remont przeprowadzono dzięki
przejęciu przez gminę Miedźna działek
od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Akt
notarialny został podpisany 8 marca br.
W ten sposób gmina Miedźna nabyła
nieodpłatnie majątek na kwotę 2 mln
825 tys. 125 zł. Wówczas wójt Bogdan Taranowski podkreślał, że dzięki
przejęciu samorząd jako nowy właściciel będzie miał możliwość legalnego

5

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
Ul. Górnicza po remoncie 

wykonywania napraw i remontów, na
które mieszkańcy czekali od wielu lat.
Jedną z pierwszych takich inwestycji
zrealizowano właśnie na ul. Górniczej.

(FOT. UG)

Wcześniejsze przejęcie działek nie
było możliwe, bo księgi wieczyste,
w których wpisane były działki położone przy ul. Górniczej, obciążone były
wysokimi kwotami hipoteki.
8 pk

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

6
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WOLA

GILOWICE

Biegacze na medal!
W sobotę, 15 września w Zespole Szkół
w Woli odbyły się XXVIII Gminne Biegi
Uliczne. Do Woli zjechali się uczniowie ze szkół gminy Miedźna. Młodzi
sportowcy rywalizowali w kilkunastu
kategoriach, pokonując trasę w pobliżu szkoły. Dopingowała ich licznie
zebrana publiczność: rodzice, a także
mieszkańcy Woli. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale, bo tak

Super Przedszkolaki
naprawdę wszyscy byli wygranymi!
Najlepszym w swoich kategoriach wręczono nagrody.
Impreza połączona była z piknikiem
rodzinnym, który odbył się na terenie
szkoły. Dla uczestników przygotowano
dmuchańce, malowanie twarzy, nie
zabrakło poczęstunku i rodzinnych
zabaw.
8pk

Przedszkolaki z medalami 

20 września w gilowickim przedszkolu
obchodzono „Dzień Przedszkolaka”. Z tej
okazji w ogrodzie przedszkolnym zorganizowane zostały gry i zabawy dla dzieci.
Dzieci uczestniczyły we wspólnych konkursach i grach zespołowych. Nie zabra-

(FOT. GPP BAJKA – ODDZ IAŁ W GILOWICACH)

kło uśmiechu i radości oraz słodkiego
poczęstunku. Na zakończenie panie wręczyły wszystkim dzieciom medal Super
Przedszkolaka. To był wyjątkowy dzień,
który miło będziemy wspominali.


8 GPP Bajka – Oddział w Gilowicach

FRYDEK
Biegaczy dopingowała publiczność

(FOT. PK)

Odblaski dla dzieci
W pierwszym tygodniu września
dyrektor Szkoły Podstawowej we Frydku, Kamila Drabek rozdała uczniom
klas I-II odblaski z wbudowaną migającą lampką. Tym sposobem szkoła
dołączyła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej PZU „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”. Akcja ma na celu
poprawę bezpieczeństwa i widoczności

najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kierowana jest do wszystkich
dzieci, rodziców, a także nauczycieli.
Odblaski stały się nie tylko pretekstem
do ważnej rozmowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale przede wszystkim poprawiły widoczność
dzieci na ulicach.
8SP Frydek

GRZAWA

Mała książka – wielki człowiek
Młodzi sportowcy z medalami

(FOT. PK)

MIEDŹNA

Dzień z matematyką
14 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej obchodzono
Dzień Popularyzacji Matematyki. Z tej
okazji uczniowie klas starszych wzięli
udział w warsztatach, w czasie których m.in. zmagali się z zagadkami
logicznymi. Chętni uczniowie przystąpili do konkursu „Mistrz łamigłówek”
oraz w dyktandzie matematycznym.

Podczas całego dnia można było
skosztować „filiżanki matematycznej
kawy” oraz przeczytać matematyczne
opowieści. Dni Popularyzacji Matematyki miały na celu urozmaicenie
codziennych zmagań z tym przedmiotem i pokazanie przyjaznej strony
królowej nauk.
8ZSP Miedźna

GÓRA

Rajd na orientację
14 września Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Górze po raz
piąty zorganizowała Rodzinny Rajd
Rowerowy na Orientację. Żeby zaliczyć rajd, trzeba było posługując się
mapą znaleźć na terenie Góry i Gilowic punkty oznaczone lampionami.

Dopisali uczniowie, którzy pod opieką
swoich nauczycieli lub rodziców nabyli
nowe kompetencje i aktywnie spędzili
czas wolny. Stale nasilający się deszcz
i trudności terenowe nie przeszkodziły
80 uczestnikom w odkryciu ciekawych
miejsc naszej gminy.
8 SP Góra

Instytut Książki rozpoczyna nową
odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Udział bierze w niej także Gminna Biblioteka
Publiczna. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice
nowo narodzonych dzieci w szpitalach,
ale także trzylatki, które odwiedzą
biblioteki biorące udział w akcji.
Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek,
który przyjdzie do biblioteki otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice.
Kampania społeczna „Mała książka
– wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy
życia dziecka. Projekt jest finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8 GBP

Zaprogramuj przyszłość
W czerwcu oraz we wrześniu pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedźnej z/s w Grzawie wzięli udział
w szkoleniu zorganizowanym przez
Bibliotekę Śląską w ramach projektu
„Zaprogramuj przyszłość”. Jest to kompleksowy program edukacji cyfrowej,

dzięki któremu blisko 20 tys. dzieci
z małych miejscowości i wsi pozna podstawy programowania i wykorzystania
umiejętności cyfrowych w praktyce. To
inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania.
8 GBP

Dotacja dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
w ramach „Narodowego Programu Roz-

woju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do Bibliotek
Publicznych. W tym roku dotacja wynosiła 10 tys. 600 zł.
8 GBP

AKTUALNOŚCI
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Czas na wybory
W niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy będą wybierać
wójta gminy, radnych Rady Gminy, Rady Powiatu Pszczyńskiego oraz Sejmiku Województwa
Śląskiego.
W związku ze zmianą ordynacji wyborczej, w tego-

4rocznych wyborach samorządowych będziemy wybie-

rali wójta i radnych nie na czteroletnią, a na pięcioletnią
kadencję. O stanowisko wójta gminy Miedźna ubiega się
czterech kandydatów. O 15 miejsc w Radzie Gminy walczy
51 osób.
W wyborach radnych do Rady Gminy cała gmina została
podzielona na 15 jednomandatowych okręgów – każdy
okręg wybierze jednego radnego. Mieszkańcy sołectw
Wola I i Góra wybiorą po trzech radnych, sołectw Miedźna,
Wola i Wola II – po dwóch radnych, a sołectw Frydek,
Gilowice i Grzawa – po jednym.
Oprócz tego, mieszkańcy gminy Miedźna wybiorą trzech
radnych Rady Powiatu Pszczyńskiego (cała gmina tworzy
jeden okręg wyborczy), a także (wspólnie z mieszkańcami

Spotkanie
bez zainteresowanych

Katowic, Mysłowic, Tychów oraz powiatów bieruńskolędzińskiego i pozostałych gmin powiatu pszczyńskiego)
sześciu radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
Mieszkańcy Grzawy oraz części Miedźnej (ul. Pszczyńska i ul. Wiejska 1-19 oraz 120-130) będą mogli głosować
w Domu Socjalnym w Grzawie, pozostali mieszkańcy
Miedźnej – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej,
mieszkańcy Frydku – w tamtejszej szkole, mieszkańcy
Gilowic – w liceum, mieszkańcy sołectwa Wola – w Domu
Kultury, mieszkańcy sołectwa Wola I – w Zespole Szkół
przy ul. Górniczej, mieszkańcy sołectwa Wola II – w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Lipowej, a mieszkańcy
Góry – w tamtejszej szkole podstawowej.
Głosować będzie można w godz. 7.00 – 21.00. Do lokalu
wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Jeśli w wyborach na wójta żaden z kandydatów nie
zdobędzie ponad 50% głosów, 4 listopada odbędzie się druga
tura, w której udział weźmie dwóch kandydatów, którzy 21
października uzyskali największą liczbę głosów.
W gminie Miedźna na 15 467 mieszkańców uprawnionych
do głosowania jest 12 249.
8 pk

Na sesji o problemie z oczyszczalnią
Funkcjonowanie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie było
głównym tematem sesji Rady
Gminy, która odbyła się 4 września. Dyskusję zdominowała
kwestia oczyszczalni w Miedźnej-Bodzowie.
Na sesji pojawiły się osoby miesz-

4kające w pobliżu oczyszczalni

ścieków Lemna. Skarżyli się nie tylko
na smród, ale również szkodliwe substancje. Kolejny raz poprosili władze
gminy o rozwiązanie tego problemu.
Dziwili się, że choć mówili o nim już
kilka lat temu, oczyszczalnia nadal
funkcjonuje i powoduje uciążliwości.
Wójt Bogdan Taranowski podkreślił, że gmina docelowo nadal chce ją
zlikwidować. Jej zadania miałaby przejąć oczyszczalnia Promlecz w Woli,
którą należy wcześniej zmodernizować i wybudować rurociąg z zakładu
w Miedźnej. Dlatego gmina przygotowała dokumentację techniczną, która
była niezbędna, by ubiegać się o środki
unijne w ramach tzw. ZIT-ów na rea-

lizację tej inwestycji. Jak tłumaczył
wójt, złożony został wniosek o dofinansowanie, ale w trakcie weryfikacji
okazało się, że na tego typu zadanie,
o podwyższonym standardzie gmina
może otrzymać nie 6,6 mln zł (jak
zakładano), a 4 mln zł dofinansowania.
– Inwestycja miała kosztować nawet
27 mln zł. 23 mln zł musiałby dołożyć
samorząd, więc poza tym zadaniem
nie moglibyśmy realizować żadnego
innego. Jest ono ważne, ale przed nami
inne istotne inwestycje, jak rozbudowa
szkoły we Frydku, generalny remont
mostu Bronisław, chcemy kontynuować inne działania proekologiczne
– podkreślał B. Taranowski.
Dlatego gmina wycofała wniosek
o dofinansowanie, ale tylko po to, żeby
zmienić koncepcję inwestycji. – Będzie
inny konkurs, zamierzamy wykonać
aneks do dokumentacji. Obok oczyszczalni w Woli wybudujemy drugą,
modułową i będą dwie nitki. Dzięki
temu jest możliwość zrealizowania
całej inwestycji taniej, bo za ok. 10
mln zł, przy dofinansowaniu 6,6 mln
zł. Wtedy na brakującą część łatwiej

będzie znaleźć środki i zrealizować to
zadanie – mówił wójt.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wkrótce wyłoni projektanta
rurociągu z jednej do drugiej oczyszczalni. Roboty mogą ruszyć po modernizacji oczyszczalni w Woli. Te prace
mają trwać 2-3 lata. Następnie zakład
w Miedźnej-Bodzowie zostanie zlikwidowany. Radni pytali, czy jest szansa
na zastosowanie rozwiązań tymczasowych, które ograniczyłyby uciążliwości.
Prezes GZGK, Roman Pająk przyznał,
że wiązałyby się z ogromnymi kosztami. Podkreślał też, że zdaje sobie sprawę z problemów, jakie generuje zakład,
i że powinien zostać zlikwidowany, ale
zapewniał, że oczyszczalnia spełnia
wszystkie wymogi, o czym świadczy
fakt, że w 2017 r. otrzymała pozwolenie
wodno-prawne na kolejny okres.
– Nikt nie lekceważy Państwa problemu. To, co można było zrobić – zrobiliśmy. Robimy wszystko, by uciążliwość
była jak najmniejsza. Nie rezygnujemy
z tej inwestycji i likwidacji oczyszczalni
– wójt zwrócił się do mieszkańców na
sesji.
8 pk

Jak poprawić sytuację na ul. Garażowej?
Mieszkańcy sołectwa Wola II chcieli w ramach
funduszu sołeckiego wykonać odwodnienie ul.
Garażowej. Okazuje się, że nie jest to takie proste.
Na wrześniowym zebraniu mieszkańcy zdecydowali

4o przekazaniu środków z funduszu sołeckiego na odwod-

nienie ul. Garażowej. Jest to konieczne, bo z terenu garaży
(ok. 1 ha, teren prywatny) woda zlewa się na drogę gminną
i dalej na pobliskie ogródki działkowe. – Trzeba w gumowcach
chodzić, bo tyle jest wody przy garażach – mówi jedna z mieszkanek, która dziwiła się, że wbrew zapewnieniom problemu
nie udało się jeszcze rozwiązać.
Wójt jednak wniosek odrzucił. O powodach tej decyzji
mówił na sesji Rady Gminy 25 września. Jak przyznał,
wykonanie rurociągu wzdłuż drogi oznaczałoby realizację
inwestycji na terenie prywatnym, czego gmina robić nie
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może. Innym powodem było to, że wartość inwestycji to
nawet 90 tys. zł, a w ramach funduszu sołeckiego sołectwo
ma do dyspozycji ok. 30 tys. zł. Zaproponował, by złożyć
wniosek o wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji
w ramach budżetu gminy na 2019 rok.
Na sesji wśród części radnych pojawiły się jednak wątpliwości, czy zgodne z prawem byłoby odwodnienie przez
gminę terenów prywatnych, które są znacznie większe niż
przebiegająca przy nich gminna droga. Pojawiały się opinie,
że jest to zadanie właściciela terenów przy ul. Garażowej.
Zwłaszcza, że woda nie pochodzi z gminnej drogi, a z terenów prywatnych. Ostatecznie Rada Gminy przyjęła wniosek
o przygotowanie koncepcji technicznej odwodnienia ul.
Garażowej oraz kosztorysu. A mieszkańcy zdecydowali
o realizacji innej inwestycji w ramach funduszu sołeckiego.

8 pk

10 września w Starostwie Powiatowym
w Pszczynie odbyło się spotkanie w sprawie budowy drogi technologicznej dla
pojazdów tyskiej firmy Man-Trans. Po
jej stworzeniu ciężkie auta nie jeździłyby
już drogami powiatowymi przez Wolę.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
m.in. pszczyńskiego starostwa i gminy
Miedźna. Nie było niestety przedstawicieli
starostwa bieruńsko-lędzińskiego oraz
gminy Bojszowy, a to od tych samorządów zależy realizacja inwestycji. Póki co,
nadal niewiele się dzieje w tym temacie.
„Zwracamy się do Państwa o pilne podjęcie konkretnych działań zmierzających do
wytyczenia drogi dojazdowej do żwirowni
w Jedlinie” – napisał starosta pszczyński
do przedstawicieli tych samorządów. Jak
podkreślano, szybkie rozpoczęcie budowy drogi jest o tyle ważne, że wkrótce ma
zostać ogłoszony przetarg na budowę S1,
co utrudni powstanie drogi technologicznej.
8 pk

DOTACJA NA ZABYTEK

We wrześniu Rada Gminy przyjęła
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
w 2018 r. na prace konserwatorskie
przy obiekcie zabytkowym wpisanym
do rejestru zabytków. Parafia pw. św.
Urbana w Woli otrzyma 10 tys. zł na
zakup materiałów potrzebnych do
odnowienia elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego.
8 pk

PRZEDSZKOLE
OD PAŹDZIERNIKA?

Pierwotnie przedszkole w Górze po
rozbudowie miało zostać otwarte we
wrześniu. Wykonawca inwestycji nie
wywiązał się jednak z terminu jej
zakończenia. Z tego powodu od września przedszkolaki wożone są na zajęcia
do dwóch szkół w Woli. Jest to jednak
sytuacja przejściowa. Jest szansa, że
przedszkole po rozbudowie zostanie
otwarte jeszcze w październiku.
8 pk

Wykonają
dokumentację

Prawie 80 tys. zł kosztować będzie
opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. „Przebudowa mostu
Bronisław w Woli”. We wrześniu podpisana została umowa z firmą EM-MAL,
która wygrała przetarg ogłoszony przez
Urząd Gminy. Most ma zostać gruntownie przebudowany przy udziale dofinansowania z budżetu państwa. Pozostałe
środki mają wyłożyć gminy Miedźna
i Oświęcim oraz powiaty pszczyński
i oświęcimski. Wcześniej obiekt został
awaryjnie wyremontowany po to, żeby
nie trzeba było go zamykać ze względu
na zły stan techniczny.
8 pk

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze podaliśmy
nieprawidłowo nazwisko jednej z laureatek nagrody „Order Serca Matkom
Wsi”, przyznanej podczas dożynek
w Górze 26 sierpnia. Laureatką była
m.in. Róża Niesyto-Waranica. Za
pomyłkę przepraszamy.

8
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Nauka poprzez zabawę
22 września uczniowie z całej
gminy wzięli udział w Festiwalu
Nauki, który zorganizowano
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli.
Często wiele zagadnień może być

4dla uczniów niezrozumiałych,

kiedy słuchają o nich na lekcjach czy
czytają w książce. Dlatego tak ważne
jest pokazanie ich praktycznego zastosowania w naszym życiu, poprzez
zabawę. Dzięki temu uczniowie łatwiej
się uczą. Temu właśnie służył I Festiwal
Nauki, który został zorganizowany
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Woli przez środowisko oświatowe
gminy Miedźna.
W pasjonujący świat nauki uczniów
zaprosili przedstawiciele wszystkich
szkół w gminie. Było mobilne planetarium, prezentowano eksperymenty
chemiczne, doświadczenia fizyczne,
gry i zabawy językowe czy matematyczne, naukę tańca, przygotowano

zajęcia artystyczne, sportowe, grę plenerową, a także wiele innych atrakcji.
Przez cały czas trwania festiwalu placówkę odwiedziły grupy uczniów ze
wszystkich szkół w gminie.
Na stoisku przygotowanym przez
Zespół Szkół w Woli można było m.in.
przygotować bańki w bańce, układać
magiczne wieżyczki z kostek za pomocą wody, stworzyć wyjątkowe grafiki
na papierowych ręcznikach z użyciem... octu. Uczniowie z nauczycielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli przygotowali m.in. doświadczenia z rozproszeniem światła czy z kulą
plazmową, a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej – kodowanie
podczas zajęć z robotami. Tego typu
ciekawych doświadczeń i eksperymentów było dużo więcej! Dzięki nim
najmłodsi mieli szansę doświadczyć
nauki poprzez zabawę.
Podczas imprezy nagrodzono też laureatów konkursów przedmiotowych, ich
nauczycieli oraz rodziców.
8 pk

Uczniowie mogli brać udział w ciekawych eksperymentach

(FOT. PK)

Podczas festiwalu nagrodzono laureatów konkursów przedmiotowych 

(FOT. PK)

Zapaśnicy zaprosili do siebie Gotowi na przygodę z nauką
16 września odbył się dzień
otwarty GKS „Piast” Wola.
Mieszkańcy mogli zapoznać się
z działalnością klubu i zobaczyć
nową halę.
Od niedawna zapaśnicy z Woli

4trenują w nowoczesnej hali, która

została dobudowana do budynku przy
ul. Poprzecznej. Przypomnijmy, inwestycja realizowana przez gminę Miedźna kosztowała ponad 1 mln zł, z czego
438 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki niej,
młodzi sportowcy mogli przenieść się
ze zniszczonego budynku byłej stołówki kopalnianej do obiektu, w którym
mogą trenować w świetnych warunkach z odpowiednim zapleczem.
W niedzielę, 16 września mieszkańcy mogli obejrzeć obiekt i zapoznać się
z działalnością klubu, który na koncie
ma wiele sukcesów. Dzieci chętnie szalały na wielkiej macie, która służy do

trenowania zapasów. Działacze zachęcali także do trenowania tej dyscypliny
sportu. – Zapasy nie są takie proste.
Trzeba się nauczyć odpowiedniego
upadania czy przerzutów. To jednak
sport, który znacznie poprawia sprawność dziecka, tężyznę. Już po miesiącu
treningów widać duże postępy, poprawę kondycji – mówi Witold Ciemierz,
wiceprezes GKS „Piast” Wola.
Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone
dla dzieci i młodzieży. Treningi odbywają się w dwóch grupach: początkująca ma we wtorki i czwartki w godz.
16.00 – 17.00, grupa starsza, zaawansowana trenuje od poniedziałku do
piątku w godz. 17.00 – 19.00. W tych
godzinach można przyjść na halę,
zobaczyć treningi oraz zapisać się do
klubu. Obecnie w klubie trenuje ok. 30
zawodników, którzy z powodzeniem
startują w najważniejszych imprezach
sportowych w całym kraju.
8pk

W OBIEKTYWIE

18 września w Domu Socjalnym we Frydku odbył się XVII Gminny Konkurs „Nasze kulinarne
dziedzictwo”, w którym udział wzięło sześć kół gospodyń wiejskich z gminy Miedźna. Tematem
była „spiżarnia śląskiej gospodyni”. Zdaniem jurorów, najsmaczniejsze potrawy przygotowały
(FOT. ARCH)
gospodynie konkursu, KGW Frydek (na zdjęciu).

Dzięki pozyskanemu przez
gminę Miedźna dofinansowaniu
w dwóch szkołach realizowany
będzie projekt „Przygoda z nauką”. Jego wartość to prawie 814
tys. zł.
W ramach projektu w Szkole Pod-

4stawowej nr 1 im. B. Malinowskie-

go w Woli wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Woli i Szkole Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Woli wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli realizowane będą zajęcia
rozwijające, terapeutyczne, logopedyczne, wspierające dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.
W Zespole Szkół w Woli utworzony
zostanie Gabinet Dojrzałości Szkolnej, który będzie wspierał uczniów na
etapie przekraczania progu danego
etapu edukacyjnego. W tym celu, dzięki udziałowi w licznych szkoleniach,
nauczyciele zostaną przygotowani
do pracy z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a szkoła
wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt
i pomoce dydaktyczne, m.in. urządzenie EEG Biofeedback, zestaw do integracji sensorycznej, magiczny dywan
czy urządzenie do diagnozy słuchu
obwodowego oraz diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego.
Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli pojawi się nowa,
składająca się z 20 stanowisk pracownia matematyczno-informatyczna
wyposażona w monitor interaktywny
oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto
obydwie szkoły zostaną doposażone
w pomoce dydaktyczne niezbędne
do przeprowadzania zajęć w ramach

niniejszego projektu. To m.in. drukarka
3D, którą uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Woli będą wykorzystywali na zajęciach pn. „Młody
Mechatronik”.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. Jego całkowita wartość wynosi 813 tys. 796 zł
1 gr (z czego ok. 200 tys. zł na doposażenie szkół), w tym dofinansowanie
w wysokości 732 tys. 416 zł 41 gr, wkład
własny rzeczowy gminy to 81 tys. 364
zł 50 gr, a wkład własny pieniężny – 15
zł 10 gr.
Na sesji Rady Gminy 4 września
radni przyjęli uchwałę ws. przystąpienia gminy do realizacji projektu.
Wcześniej pytali, dlaczego realizowany
będzie akurat w tych dwóch szkołach?
Marzena Mandla, dyrektor Zespołu
Oświaty i Wychowania tłumaczyła,
że wynika to z wymogów konkursowych – dofinansowanie mogły otrzymać tylko te szkoły, które uzyskiwały
wyniki ze sprawdzianów końcowych
na poziomie niższym niż średnia wojewódzka. W gminie Miedźna tylko te
dwie szkoły spełniały ten warunek.
Jak przyznała M. Mandla, teraz takiego
wymogu nie ma, więc ZOiW przygotowuje podobne projekty dla pozostałych
szkół w gminie.
Dofinansowanie pozyskano ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 11.1.1. „Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT”, Działania
11.1. „Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego”, Priorytetu
XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”.
8 pk, ZOiW
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Dwa przeglądy

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA

15 listopada odbędzie się XXVII Regionalny
Turniej Recytatorski, a tydzień później – X
Konkurs Poezji Śpiewanej. Można już się
zgłaszać do obu przeglądów.
Organizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury
oraz Zespół Oświaty i Wychowania postanowili
rozdzielić obie imprezy. W czwartek, 15 listopada na
scenie Domu Kultury królować będzie niezwykła
sztuka recytacji. W ramach XXVII Regionalnego
Turnieju Recytatorskiego uczestnicy zaprezentują się
w konkursach głównym (zaprezentować należy jeden
wiersz oraz fragment prozy) i gwarowym (jeden
wiersz oraz fragment gawędy autorów śląskich lub
autorów związanych ze Śląskiem), w trzech kategoriach wiekowych (uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, klas VII, VIII i gimnazjum oraz uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych). Uczestników oceni
jury, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dykcję,
interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
Celem konkursu jest popularyzacja literatury polskiej, zainteresowanie sztuką recytacji, a tym samym
pielęgnowanie ojczystego języka oraz gwary śląskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę
i estetykę tzw. „żywego słowa”, inspirowanie do
twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów
artystycznej wypowiedzi.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz załącznika do
Regulaminu imprezy do 31 października na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Pszczyńska 110, 43-225
Wola. Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub
na adres mailowy: gok@miedzna.pl.
Tydzień później odbędzie się kolejna artystyczna
uczta, X Konkurs Poezji Śpiewanej. Celem konkursu
jest propagowanie poezji i piosenki poetyckiej wśród

Cennik zajęć w październiku:
< Zdrowy kręgosłup (poniedziałki i/lub środy, godz.

4

Podczas turnieju w ub. roku	

(FOT. GOK)

młodzieży, rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów
w gronie młodych wokalistów, kształtowanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej. Każdy uczestnik
zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów
śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi,
publikowanymi w książkach lub prasie literackiej.
Występ nie może trwać dłużej niż 10 minut. Konkurs
rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Jurorzy pod uwagę wezmą: dobór repertuaru, dykcję,
interpretację, ogólny wyraz artystyczny, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, oryginalność
kompozycji i aranżacji.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz załącznika do
Regulaminu imprezy do 5 listopada na adres Gminny
Ośrodek Kultury, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola.
Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adres
mailowy: gok@miedzna.pl.
Regulaminy konkursów dostępne są na stronie
gok.miedzna.pl.
8 pk

Świętujmy urodziny Niepodległej
11 listopada w gminie Miedźna będziemy
świętować setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

4na parking przy Centrum Kultury w Woli, gdzie

od godz. 16.00 odbędą się radosne obchody tego
wielkiego narodowego święta, pn. „Miedźna dla
Niepodległej”. W programie m.in. występ Krzysztofa

9

Respondka, koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„Silenzio”, stoisko Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„Karpaty” z eksponatami historycznymi z czasów II
wojny światowej czy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z lokalnymi zespołami: Wolanie, Górzanie
i Swojanie. Nie zabraknie urodzinowego tortu.
Świętujmy wspólnie urodziny naszej Ojczyzny!
Szczegóły – na plakacie na s. 11.
8pk

19.00) – 50 zł (10 zajęć), 25 zł (5 zajęć), 10 zł (wejście jednorazowe)
< Cardio i siła (poniedziałki i/lub środy, godz. 19.30)
– 90 zł (10 zajęć), 45 zł (5 zajęć), 15 zł (wejście
jednorazowe)
< Aerobik (wtorki i/lub czwartki, godz. 18.30) – 54
zł (9 zajęć), 30 zł (5 zajęć), 24 zł (4 zajęcia), 10 zł
(wejście jednorazowe)
< Pilates (wtorki i/lub czwartki, godz. 19.30) – 81
zł (9 zajęć), 45 zł (5 zajęć), 36 zł (4 zajęcia), 15 zł
(wejście jednorazowe)
< Klub Malucha Puchatek, dla dzieci od 20. miesiąca
do trzech lat (poniedziałki, godz. 16.45) – 70 zł
(5 zajęć)
< L ogorytmika ze Smokiem Głoskiem, dla dzieci
w wieku 4-6 lat (poniedziałki, godz. 17.30) – 70
zł (5 zajęć)
< Balet (grupa początkująca – wtorek, godz. 16.00;
grupa zaawansowana – wtorek, godz. 16.45) – 70
zł (5 zajęć)
< Disco dance, dla dzieci w wieku 6-9 lat (wtorek,
godz. 17.30) – 70 zł (5 zajęć)
< Hip hop, dla dzieci od 7 lat (czwartki, godz. 16.30)
– 64 zł (4 zajęcia)
< Rysunek i malarstwo, dla dzieci od 7 lat (wtorek,
godz. 16.00 oraz godz. 18.00) – 80 zł (4 zajęcia)
< Kurs tańca towarzyskiego – poziom podstawowy.
Zajęcia będą odbywać się w piątki o godz. 18.00
w Centrum Kultury w Woli. Kurs przeznaczony
jest do pasjonatów tańca, do tych, którzy chcieliby
postawić swoje pierwsze kroki na parkiecie oraz
dla wszystkich, którzy chcieliby miło spędzić
czas.
< Godzina zajęć kosztuje 15 zł od osoby. Szczegóły
– tel. 607 131 772.

Wernisaż wystawy
„uRodziny Niepodległej
na Ziemi Pszczyńskiej”
Stowarzyszenie fotograficzne „Przeciw Nicości”
zaprasza na wernisaż, który odbędzie się 13 października o godz. 16.00 w Galerii Fotografii Piktorialnej „Weranda” w Goczałkowicach-Zdroju, przy
ul. Uzdrowiskowej 54.
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ
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.
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru
skontaktujemy się telefonicznie.

Czyste powietrze: ruszył nabór

Śmierć na drodze
W wypadku samochodowym,
do którego doszło 9 września na
ul. Pszczyńskiej w Górze zginął
78-letni mieszkaniec tej miejscowości.
Z relacji policjantów wynika, że

478-latek ok. godz. 11.45 wyjeżdżał

swoim oplem z drogi podporządkowanej, ul. Topolowej na drogę z pierw-

szeństwem, czyli na ul. Pszczyńską.
W tym momencie zderzył się z jadącym
ul. Pszczyńską w kierunku Brzeszcz
samochodem marki Honda.
Uderzenie było na tyle silne, a obrażenia 78-latka tak poważne, że ostatecznie mężczyzna poniósł śmierć na
miejscu. Wiadomo, że 33-letni kierowca
hondy był trzeźwy.
8pk

Poważny wypadek przy wykopkach
Maszyna rolnicza wciągnęła
włosy 26-latki i zerwała skórę
z głowy oraz część skóry z jej
twarzy.
W sobotę, 15 września ok. godz.

418.30 pszczyńska policja otrzy-

mała zgłoszenie o wypadku podczas
zbierania ziemniaków przy ul. Zacisze w Miedźnej. W trakcie prac zaczął
zawodzić kombajn do zbierania ziemniaków. 26-letnia mieszkanka Miedźnej
podeszła do niego, by sprawdzić, jaka
jest przyczyna nieprawidłowego działa-

nia. Nagle w mechanizm podbierający
z pola ziemniaki zostały wciągnięte
włosy kobiety.
Maszyna nie tylko wciągnęła włosy,
ale także zerwała skórę z głowy i części twarzy. Na miejscu interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Poszkodowaną przetransportowano
helikopterem na oddział chirurgii plastycznej jednego z małopolskich szpitali. 26-latka była w stanie poważnym,
ale stabilnym. Tam przeszła operację.
Dokładne przyczyny zdarzenia ustala pszczyńska policja. 
8 pk

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie w związku z utrzymującym się zagrożeniem wystąpienia
w kraju grypy ptaków przypomina gospodarstwom utrzymującym drób o właściwym zabezpieczeniu
przed wirusem. Zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa,
w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Nakazuje się m.in.
utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami. Zastosowanie właściwych środków bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby, szczególnie
w okresie jesienno-zimowej emigracji ptaków.
8 PIW

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie
w ramach programu „Czyste
powietrze”. Skorzystać z niego
mogą także mieszkańcy gminy
Miedźna.
Celem programu jest poprawa

4efektywności energetycznej

i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji
zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z programu skorzystać mogą
osoby fizyczne posiadające prawo
własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego lub osoby fizyczne,
które uzyskały zgodę na rozpoczęcie
budowy jednorodzinnego budynku
mieszkalnego i budynek nie został
jeszcze przekazany lub zgłoszony
do użytkowania.
W ramach programu „Czyste powietrze” przewiduje się dofinansowanie
takich przedsięwzięć, jak demontaż
i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe
starej generacji, instalacja urządzeń
i instalacji spełniających wymagania
techniczne: kotły na paliwa stałe,
węzły cieplne, systemy ogrzewania
elektrycznego, kotły olejowe, kotły
gazowe kondensacyjne, pompy ciepła

powietrza, pompy ciepła odbierające
ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami; zastosowanie odnawialnych
źródeł energii: kolektory słoneczne,
mikroinstalacje fotowoltaiczne; wykonanie termomodernizacji budynków
jednorodzinnych (docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji
wewnętrznych ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej).
Budżet na realizację programu
wynosi do 103 mld zł, w tym dla
bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld zł oraz
dla zwrotnych form dofinansowania
(pożyczki) – do 39,7 mld zł. Wartość
możliwego do uzyskania dofinansowania zależy od kwoty miesięcznego
dochodu na osobę w gospodarstwie.
Im niższy dochód, tym szansa na wyższą dotację. Im dochód wyższy, tym
można uzyskać większą pożyczkę.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7
tys. zł, a maksymalna wartość kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia, od
których liczona jest wysokość dotacji
wynosi 53 tys. zł.
Można już składać wnioski o dofinansowanie (jest to możliwe do 2027 rroku).
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice)
lub elektronicznie. Szczegóły na stronie
wfosigw.katowice.pl.
8 pk

ROZRYWKA I SPORT

gminne sprawy – październik 2018

TAK GRALI NASI PIŁKARZE
WE WRZEŚNIU

29 września zorganizowano Aquathlon z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

Najpierw pływali,
potem pobiegli
Uczestnicy mieli za zadanie najpierw przepłynąć 200 m, a później przebiec 3 800 m.
Aquathlon został zorganizowany przez Gminny

4Ośrodek Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny

Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach
oraz Nadleśnictwo Kobiór. Pierwsza część zawodów
odbyła się na Krytej Pływalni w Woli, a druga – na
trasie leśnej w pobliżu leśniczówki. Wystartowało
17 zawodników.

11

Sokół Wola (klasa okręgowa)
< 1.09:

Z łącznym czasem 16 min. 9,4 sek. najlepszy okazał
się Paweł Wójcik. II miejsce zajął Marcin Mieszczak
(16 min. 47,4 sek.), a III – Tomasz Doniec (17 min.
53,6 sek.). Medale i nagrody wręczono w nowej
wiacie grillowej w pobliżu leśniczówki, tam też na
uczestników czekał poczęstunek.
Celem imprezy było rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy Miedźna, popularyzacja aquathlonu, propagowanie pływania i biegania
oraz integracja społeczności lokalnej.
8 pk

Sokół – Iskra Pszczyna 2:3 (bramki dla
Sokoła: S. Magiera – dwie)
< 8.09: Ogrodnik Tychy – Sokół 0:3 (bramki dla
Sokoła: G. Kuźnik – dwie, B. Więckowski)
< 15.09: Sokół – Wyzwolenie Chorzów 5:4 (bramki
dla Sokoła: S. Magiera – dwie, B. Koczy, P. Wyrobek, G. Kuźnik)
< 23.09: LKS Studzienice – Sokół 0:0
< 29.09: Sokół – Fortuna Wyry 1:2 (bramka dla
Sokoła: M. Jarnot)
Po dziewięciu kolejkach Sokół ma 11 punktów
i zajmuje 11. miejsce w tabeli. Kolejne mecze: Sparta
Katowice – Sokół (7.10), Sokół – Górnik 09 Mysłowice (13.10), Urania Ruda Śląska – Sokół (20.10),
Sokół – AKS Mikołów (27.10), Sokół – Pogoń Imielin
(3.11).

LKS Frydek (A klasa)
< 1.09:

Zawody rozpoczęła konkurencja pływacka
na basenie 

(FOT. GOSiR)

Druga część to bieg na trasie leśnej przy
leśniczówce

(FOT. GOSiR)

Krupiński Suszec – LKS 1:4 (bramki dla
LKS-u: Ł. Wyroba, M. Kapustka, B. Ulczak, T.
Kapica)
< 9.09: LKS – Czapla Kryry 3:3 (bramki dla LKS-u:
K. Chrobok, T. Kapica, D. Klaja)
< 16.09: LKS Wisła Wielka – LKS 2:1 (bramka dla
LKS-u: T. Jarek)
< 23.09: LKS – Zet Tychy 1:3 (bramka dla LKS-u:
Ł. Sajdok)
< 29.09: Juwe Jaroszowice – LKS 0:0
Po ośmiu kolejkach LKS ma 6 punktów i zajmuje
14. miejsce w tabeli. Kolejne mecze: LKS – Iskra II
Pszczyna (7.10), LKS Studzionka – LKS (14.10), LKS
– LKS Brzeźce (21.10), Znicz Jankowice – LKS (27.10),
LKS – Polonia Międzyrzecze (4.11).

Zagrają w skata
Sekcja skatowa Sokoła Wola oraz Gminny Ośro-

4dek Kultury 13 października organizują Turniej

O miejscu w klasyfikacji decydowała suma czasów
z pływania i biegu 

(FOT. GOSiR)

Nagrody dla najlepszych uczestników 


(FOT. GOSiR)

Skata z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości (XII Grand Prix okręgu Tychy). Impreza
odbędzie się w Domu Kultury w Woli, początek
o godz. 9.00.
Tymczasem we wrześniu zakończyły się rozgrywki
I ligi skata. Sokół Wola zajął III miejsce w najwyższej
klasie w Polsce!
8 pk
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W obiektywie

Medale i nagrody
za długoletnie pożycie małżeńskie
20 września parom, które świętują w tym roku 50-lecie ślubu
wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie FOT. PK

