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nowa rada gminy
i nowy wójt już pracują
23 listopada odbyła się i sesja rady gminy miedźna kadencji 2018-2023.
Ślubowanie złożył nowy wójt jan słoninka, którym tym samym objął urząd,
a także radni rady gminy. za pracę podziękowano ustępującemu
wójtowi Bogdanowi Taranowskiemu. w sesji udział wzięła
m.in. Barbara Bandoła (na zdjęciu), mieszkanka woli, nowy starosta pszczyński.
WIęCej NA sTr. 4 i 8

WIęCej NA sTr. 2 i 12

WIęCej NA sTr. i-iV

misTrzowie sŁowa zacHwycili

wspÓlnie Dla ojczyzny

15 listopada zorganizowano XXVII Regionalny Turniej
Recytatorski, a tydzień później – X Konkurs Poezji Śpiewanej

11 listopada świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania
niepodległości. W numerze specjalna wkładka rocznicowa
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gminne sprawy – grudzień 2018

W Woli tydzień po tygodniu odbyły się dwa niezwykle wartościowe turnieje

Mistrzowie słowa zachwycili
15 listopada zorganizowano XXVII
Regionalny Turniej Recytatorski,
a tydzień później – X Konkurs
Poezji Śpiewanej. To było święto
żywego słowa.
Do tej pory turnieje odbywały się

4w ramach jednego wydarzenia.

Tym razem organizatorzy rozdzielili je.
15 listopada w Domu Kultury w Woli
królowała niezwykła sztuka recytacji.
W ramach XXVII Regionalnego Turnieju Recytatorskiego zaprezentowało
się 35 uczestników z Pszczyny, Tychów,
Brzeszcz, Bierunia, Poręby, Miedźnej,
Woli, Frydku, Góry, Gilowic. Młodzi
artyści wystąpili w konkursie głównym
oraz gwarowym, w trzech kategoriach
wiekowych.
Uczestników oceniało jury w składzie Jerzy Kuczera (przewodniczący
jury), Ewa Polak-Walesiak oraz Michał
Skiba, które Grand Prix (statuetkę oraz
500 zł) przyznało Karolinie Bagińskiej
z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. „W wielu przypadkach dobór repertuaru był dobrze
dopasowany do wieku oraz możliwości
recytatorskich uczestników, uwzględniając również jakość i poziom tekstów.
Jury cieszy się, że sztuka żywego słowa
rozpaliła serca oraz wyobraźnię recytatorów i widzów. Jedynie w gminie Miedźna Organizatorzy kładą duży nacisk
na stworzenie odpowiedniej atmosfery
i klimatu poprzez stworzenie wręcz
teatralnej scenografii podkreślając tym
rangę poetyckiego spotkania. Cieszy nas
obecność literatury w gwarze śląskiej
i autorskich monologów” – napisano
w protokole.
Tydzień później do Domu Kultury
ponownie zawitała prawdziwa sztuka.
Tym razem młodzi artyści zaprezentowali się w ramach X Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej. Przysłuchiwało
się im nieco inne jury, bo w jego skład
weszli: Jerzy Kuczera, Ewa Polak-Walesiak oraz Karolina Ciwis. „Tegoroczni
uczestnicy Konkursu Poezji Śpiewanej

Uczestnicy, organizatorzy i jury po wręczeniu nagród X Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej

uwzględnili prośby Jury ubiegłorocznej
edycji Konkursu – sięgnięto po teksty
wartościowe literacko i muzycznie. Przyniosło to oczekiwany efekt. Jury prosi by
tendencję tę utrzymać” – podkreślono
w protokole. Tym razem Grand Prix
(statuetkę oraz 500 zł) otrzymała Zuzanna Michura z Powiatowego Zespołu nr
1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. S.
Konarskiego w Oświęcimiu. Wszyscy
uczestnicy obu przeglądów otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a laureaci – dyplomy oraz nagrody książkowe.
– To Wy tworzycie te turnieje. Gdyby
nie Wasza obecność, tych dwóch wspaniałych imprez, prawdziwego święta
żywego słowa by nie było. Cieszymy
się, że gmina Miedźna jest taką perełką,
gdzie to udaje się tworzyć – zwróciła
się do uczestników dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Joanna Stawowy.
Przewodniczący jury, Jerzy Kuczera
chwalił władze gminy za podtrzymywanie turniejów i pielęgnowanie rodzimej
kultury. – Pamiętajmy, że zawsze należy
odnosić się do wielkich mistrzów – podkreślił chwaląc uczestników za dobór
repertuaru.
Organizatorami dwóch niezwykłych
turniejów były Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania.
Więcej zdjęć z imprez publikujemy na
str. 12.
8 Paweł Komraus

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom wielu pogodnych
i refleksyjnych chwil spędzonych w gronie
rodzinnym. Niech ten czas będzie dla Państwa
kolejnym przeżyciem magii świąt, który stanie
się dobrym momentem, aby cieszyć się z tego, co
dotychczas udało się osiągnąć i z nadzieją czekać na
to, co jeszcze nieznane.

(FOT. PK)

Wyniki XXVII Regionalnego Turnieju Recytatorskiego
KONKURS GŁÓWNY
Kategoria uczniów klas V i VI szkół podstawowych
I – Sonia Stanisławska (Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach)
II – ex aequo Zofia Mynarska (Szkoła Podstawowa w Górze) oraz Nadia Masiul
(Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie)
III – Iga Masny (Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie)
Kategoria uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum
I – Wiktoria Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu)
II – Jakub Kimszal (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej)
III – Magdalena Komandera (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej)
Wyróżnienie: Jakub Stanisławski i Zuzanna Lisowska (Szkoła Podstawowa nr 5
w Tychach)
Kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I – Karolina Bagińska (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie)
II – Monika Szpyrka (I Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie)
III – Natalia Wójcik (Powiatowy Zespół Szkół nr 6 Zawodowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach)
KONKURS GWAROWY
Kategoria uczniów klas V i VI szkół podstawowych
I – Mikołaj Dziedzic (Szkoła Podstawowa we Frydku)
II – Barbara Dajka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie)
III – Patrycja Wróbel (Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie)
Kategoria uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum
I – Julia Matusz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie)
II – Karolina Pławecka (Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie)
III – ex aequo Adrian Pękala (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej) oraz
Bartłomiej Szojda (Szkoła Podstawowa we Frydku)
Kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I – Ewa Lukasek (Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach)
Grand Prix XXVII Regionalnego Turnieju Recytatorskiego Miedźna 2018 otrzymała
Karolina Bagińska z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Wyniki X Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej

Świąt pełnych radości,
spokoju i rodzinnej atmosfer y
oraz pomyślności w 2019 roku

Kategoria uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum
I – Julia Pękal (Zespół Szkół w Woli)
II – ex aequo Magdalena Komandera (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej) oraz Maksymilian Wybrańczyk (Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Pszczynie)
Kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I – Zuzanna Michura (Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. S.
Konarskiego w Oświęcimiu)
II – Zofia Pławecka (Studio Piosenki „Voicepless”)
III – Mariola Jasińska (Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach)
Wyróżnienie: Agnieszka Sochacka (Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi
w Gilowicach) oraz Dominika Mika (Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi
w Gilowicach)

życzą
redakcja „Gminnych Spraw”
oraz wydawca, Gminny Ośrodek Kultur y
w Miedźnej z/s w Woli

Grand Prix X Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej Miedźna 2018 otrzymała
Zuzanna Michura z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks.
S. Konarskiego w Oświęcimiu.

Jan Słoninka, Wójt Gminy Miedźna
wraz z Pracownikami
Andrzej Kempny, Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
wraz z Radnymi
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OSP Wola już z wozem

OdbiorĄ śmieci!

Od 17 listopada samochód pożarniczy marki Renault Midlum
jest już w podziale bojowym
OSP Wola, po tym jak przeszedł
niezbędne naprawy i przeglądy.

Podajemy terminy odbioru
śmieci w grudniu:

DOMY JEDNORODZINNE

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

Naprawy i przeglądy kosztowały

423 tys. 119 zł 88 gr, ponadto gmina

Miedźna wyposażyła wóz za łączną
kwotę 61 tys. 656 zł 26 gr. Samochód
pożarniczy dla OSP Wola jest odpowiedzią na wniosek o przekazanie sprawnego technicznie pojazdu gaśniczego,
będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych PSP, z jakim wójt Bogdan
Taranowski zwrócił się do komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach
oraz komendanta powiatowego PSP
w Pszczynie. Zgodnie z ustaleniami
wójta z komendantem wojewódzkim
PSP, Jackiem Kleszczewskim, samochód ratowniczo-pożarniczy o wartości
556 tys. 400 zł został przekazany OSP
Wola bezpłatnie.
Tymczasem 8 listopada wójt Bogdan
Taranowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa
wyposażenia jednostek OSP gminy
Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”, dzięki któremu gminne jednostki OSP otrzymają
sprzęt za ponad 500 tys. zł. Projekt jest
realizowany w ramach Regionalnego

Wóz już służy strażakom z Woli
i mieszkańcom

(FOT. UG)

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego
koszt to 509 tys. 960 zł, a wartość dofinansowania, które pozyskała gmina
Miedźna to 433 tys. 361 zł 45 gr. Dzięki temu dla jednostek OSP w Woli,
Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie m.in. sprzęt pożarniczy,
ubrania strażackie specjalne bojowe,
pilarki do drewna, łódź płaskodenna
z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony,
zestawy ratownictwa drogowego. Tym
samym gminne OSP zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji
przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie
i w zdarzeniach drogowych.
8UG

Ośrodek w Górze po remoncie

zmieszane: 12.12, 28.12
segregacja: 12.12

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: 27.12
bio (odpady kuchenne): 14.12
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: 4.12, 18.12
segregacja: 4.12

zmieszane: 5.12, 19.12
segregacja: 5.12

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

zmieszane: 6.12, 20.12
segregacja: 6.12

zmieszane: 10.12, 24.12
segregacja: 10.12

Zakończono modernizację budynku ośrodka zdrowia w Górze.
Remont wykonała firma ZRB
Marian Cepok z Poręby, a jego
koszt wyniósł 508 tys. 317 zł 69 gr.
Zakres inwestycji obejmował m.in.
docieplenie elewacji wraz ze ścianami piwnicznymi, ocieplenie dachu
i stropodachu, wymianę okien i drzwi
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(FOT. UG)

zewnętrznych, wymianę pokrycia
dachu, instalacji odgromowej, rynien
i rur spustowych, krat zabezpieczających doświetla piwniczne, płytek
schodów i podestów, remont balustrad,
montaż lamp zewnętrznych. Dzięki
wykonanej inwestycji poprawiła się
estetyka obiektu, a także warunki
pracy pracowników ośrodka oraz opieki medycznej dla mieszkańców. 8 UG

MIESIĘCZNIK GMINY MIEDŹNA ISSN 1233-2267
Redaktor naczelny: Paweł Komraus
Kontakt: tel. 605 863 760, email: gminnesprawy@gazeta.pl
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola
Skład: Jarosław Kaczor Druk: Grupa Terrabit Nakład: 1000 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli www.gok.miedzna.pl www.miedzna.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno
w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
NUMER ZAMKNIĘTO 2 GRUDNIA. NASTĘPNY NUMER UKAŻE SIĘ DO 9 STYCZNIA. REDAKCJA PRZYJMUJE MATERIAŁY DO 28 GRUDNIA

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: 3.12, 17.12
segregacja: 3.12

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

Inwestycja kosztowała ponad 500 tys. zł 
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Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 11.12, 27.12
segregacja: 11.12

zmieszane: 13.12, 31.12
segregacja: 13.12

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 6.12, 10.12, 13.12, 17.12,
20.12, 24.12, 27.12, 31.12
segregacja: 7.12, 11.12, 14.12, 18.12,
21.12, 27.12, 28.12
odpady wielkogabarytowe: 12.12,
27.12
bio (odpady kuchenne): 6.12, 13.12,
20.12, 27.12
odpady zielone: 19.12

(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 GRUDNIU
< F RYDEK: 3.12 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
- Dom Socjalny Frydek
< GILOWICE

: 24.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 13.12 w godz. 12.00-17.00 oraz 20.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GRZAWA

: 10.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 6.12 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 17.12
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
< WOLA

: 29.12 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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23 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Miedźna kadencji 2018-2023

Wójt i Rada Gminy już pracują
W jej trakcie ślubowanie złożyli
wybrani w wyborach radni oraz
wójt Jan Słoninka, który tym samym objął urząd. Podziękowano
także Bogdanowi Taranowskiemu
za 20-letnią pracę na stanowisku
wójta.
Decyzją komisarza wyborczego

4I sesję nowej Rady Gminy Miedźna

zwołano na piątek, 23 listopada. Obrady otworzyła Zofia Białoń, najstarsza
wiekiem radna. Radni oraz nowy wójt
Jan Słoninka odebrali zaświadczenia
o wyborze, złożyli także uroczyste ślubowanie.

Podziękowania i gratulacje
– Coś się kończy, coś się zaczyna.
Dziękuję panu Bogdanowi Taranowskiemu oraz radnym minionej kadencji
za dotychczasową pracę na rzecz gminy.
Dzisiaj miałem zaszczyt złożyć ślubowanie, w którym zobowiązałem się do
przestrzegania prawa oraz do służby
na rzecz naszej gminy i mieszkańców.
Jestem gotowy do ciężkiej, uczciwej
pracy, i z całą pewnością nie będą to
pusto brzmiące słowa – powiedział wójt
Jan Słoninka.
– Gmina jest jedna, choć w jej skład
wchodzi 6 miejscowości. Zapewniam
Państwa, że zrobię wszystko, aby łączyć
i dbać o jej zrównoważony rozwój. Mam
przekonanie, że wspólnie z wszystkimi
radnymi, bez względu na to, z jakiego
startowali ugrupowania, będziemy do
tego dążyć. Wiem, że czeka nas ciężka
praca i bardzo trudny czas, gdyż mamy
do zwrotu ogromną kwotę na rzecz podmiotów górniczych. Wierzę jednak w to,
że przy współpracy Państwa radnych
uda nam się pokonać wszelkie trudności,
jakie staną na naszej drodze, i mimo
to zrobimy wiele dobrego – powiedział
wójt po ślubowaniu, podkreślając, że
zarówno jego, jak i radnych wyborcy
obdarzyli kredytem zaufania.
Podczas inauguracyjnej sesji głos zabrał
też odchodzący wójt Bogdan Taranowski.
– Spędziłem 28 lat w samorządzie – 4 lata

Prezydium Rady Gminy, od lewej: wiceprzewodniczący Adam
Wojtala, przewodniczący Andrzej Kempny, wiceprzewodniczący
(FOT. PK)
Tomasz Nycz 

jako radny, członek zarządu, 4 lata jako
członek komisji i 20 lat jako wójt – przyznał,
wspominając najważniejsze inwestycje,
które udało się zrealizować. Jak stwierdził,
obecnie gmina ma dobrą kondycję oraz
bardzo dobrą opinię w różnego rodzaju
instytucjach. – Chciałbym podziękować
mieszkańcom za wsparcie, pomoc, radom
wszystkich kadencji za dobrą współpracę,
dziękuję współpracownikom w urzędzie
i jednostkach. Dziękuję druhom-strażakom, radom sołeckim, sołtysom, klubom
sportowym, organizacjom społecznym,
stowarzyszeniom. Gratuluję nowemu wójtowi i radzie uzyskanego wyniku. Życzę,
abyście skutecznie rozwiązywali problemy
mieszkańców – przyznał B. Taranowski,
prosząc o utrzymanie tego, co udało się
zbudować w poprzednich latach. – Będę
patrzył na Państwa z boku, ale z życzliwością. Jeżeli będę do czegoś pomocny,
pomocy nie odmówię – stwierdził.
Na sesji Rady Gminy pojawili się
również m.in. starosta Barbara Bandoła oraz burmistrz Pszczyny, Dariusz
Skrobol wraz ze skarbnikiem gminy,
Arturem Krawczykiem, którzy pogratulowali nowemu wójtowi oraz radnym.
B. Bandoła zaapelowała o współpracę
samorządów. – Jestem przekonana,
że tylko w wyniku współpracy możemy mówić o rozwoju – powiedziała.
Zwróciła się też do ustępującego wójta,
który był jej pracodawcą, gdy pracowała m.in. jako dyrektor gimnazjum
nr 2 w Woli. – Dziękuję Panu zarówno

Nowa Rada Gminy wyłoniona w wyniku tegorocznych wyborów
samorządowych na sesji po raz pierwszy spotkała się
(FOT. PK)
23 listopada 

jako pracodawcy, wójtowi, również
jako człowiekowi, z którym przeprowadziłam szereg rozmów, zawsze konstruktywnych, który potrafi pomóc
wtedy kiedy trzeba – przyznała starosta Bandoła. – Bogdanie, 12 lat, kiedy
funkcjonuję w gminie Pszczyna jako
zastępca burmistrza, a teraz burmistrz
i 8 lat jako radny to nic przy Twojej wiedzy, umiejętnościach, ale też wyjątkowych predyspozycjach do zarządzania
gminą. Gmina Miedźna zawsze była
dla nas wzorem – podkreślił burmistrz
Dariusz Skrobol.

Pierwsze decyzje nowej rady
Jednym z punktów porządku obrad
sesji był wybór przewodniczącego Rady
Gminy. Na to stanowisko Adam Wojtala
zgłosił Andrzeja Kempnego, który jest
radnym pierwszą kadencję. – Ma 42
lata, mieszka w Woli, pracuje na stanowisku kierowniczym w KWK Ziemowit.
W wyborach zdobył największą ilość
głosów na radnego w gminie, tj. 372
– argumentował A. Wojtala. Mariusz
Wojtala i Józefa Waliczek zgłosili natomiast Michała Przewoźnika. – To radny
drugiej kadencji. Jest osobą niekonfliktową, potrafi łagodzić napięcia – przyznał
M. Wojtala. W tajnym głosowaniu A.
Kempny zdobył 10 głosów, a M. Przewoźnik – 5 głosów. Tym samym przewodniczącym Rady Gminy został ten pierwszy.
– Obiecuję, że będę się starał nie zawieść

Państwa zaufania, a moje obowiązki
wynikające z pełnienia tej zaszczytnej
funkcji będę starał się wykonywać
sumiennie, mając na uwadze przede
wszystkim dobro mieszkańców i dobro
naszej gminy – powiedział po głosowaniu nowy przewodniczący.
Na wniosek A. Kempnego rada rozszerzyła porządek obrad o kilka projektów
uchwał. Jeden z nich dotyczył wyboru
wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Zgodnie z zapisami w statucie, jest ich
dwóch. Mariusz Wojtala zgłosił na to stanowisko Michała Przewoźnika, Janusz
Starzec – Mariusza Wojtalę, a Andrzej
Kempny – Adama Wojtalę i Tomasza
Nycza. W wyniku tajnego głosowania
radnych wiceprzewodniczącymi zostali
A. Wojtala (10 głosów) oraz T. Nycz (9
głosów). M. Przewoźnik zdobył 6 głosów,
a M. Wojtala – 5 głosów.
Ponadto Rada Gminy na pierwszej
sesji przyjęła uchwały w sprawie zmian
w budżecie na rok 2018, w sprawie
wynagrodzenia wójta gminy (więcej na
ten temat piszemy na str. 8), w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Miedźna z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2019” oraz w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Miedźna a gminą
Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia
nauczania religii Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Zbór w Pszczynie. 8 Paweł Komraus

Tablety i sesja na żywo w internecie
Od nowej kadencji wszystkie sesje
Rady Gminy można na żywo oglądać
w internecie.
Kamery w sali obrad i transmisja na żywo

4w internecie – to jedna z nowości od tej kadencji.

Od 23 listopada wszystkie sesje Rady Gminy można
na żywo śledzić w internecie, na kanale „Urząd
Gminy Miedźna” na YouTube. Tam też pojawiają się
zapisy wcześniejszych sesji tej kadencji.
Od drugiej sesji radni pracują na tabletach, które
zostały kupione przez Urząd Gminy. Dzięki wprowadzeniu systemu eSesja, który umożliwia kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy oraz
obsługę głosowań, radni oddają teraz głosy właśnie
za pomocą tabletów. To wszystko sprawia, że wyniki

głosowania na bieżąco pojawiają się na wyświetlaczu
znajdującym się w sali obrad, widać, który radny
chce zabrać głos, prezentowane są treści projektów
uchwał i innych dokumentów oraz aktualny porządek
obrad. Wszelkie dokumenty radni otrzymywać będą
od teraz w wersji elektronicznej, a nie papierowej.
Dzięki temu ich obieg będzie znacznie szybszy. Do
tych dokumentów dostęp mają też mieszkańcy – linki
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy,
pod adresem: miedzna.esesja.pl.
Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wszystkie samorządy są zobowiązane
do ich wprowadzenia. Dzięki temu mieszkańcy w prosty sposób mogą śledzić pracę radnych i sprawdzić,
jak dany radny głosował w konkretnej sprawie.
8pk

Na kanale gminy na YouTube można obejrzeć archiwalne
nagrania z sesji (tej kadencji), a także śledzić obrady na
(FOT. PK)
żywo
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Rozmawiamy z wójtem gminy Miedźna, Janem Słoninką

WAŻNE KONTAKTY

Samorząd ma służyć mieszkańcom
Jakie doświadczenie zawodowe ma nowy wójt gminy
Miedźna?

W 1991 r. przyjąłem się do policji,
pracowałem w komisariacie w Woli
do 1995 r. To były inne czasy, bo funkcjonowała jeszcze kopalnia. Do 1998 r.
pracowałem w komendzie w Pszczynie.
Następnie trafiłem do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, byłem tam kierownikiem
sekcji I, która zajmowała się zabójstwami, rozbojami, napadami, gwałtami,
handlem żywym towarem. Wówczas
jako jeden z trzech policjantów z Polski
wchodziłem w skład grupy rządowej,
która miała za zadanie dostosowanie
przepisów bezpieczeństwa do przepisów unijnych. Dużo wtedy wyjeżdżałem
za granicę, poznałem wiele ciekawych
ludzi, także z parlamentu. W 2003 r.
zostałem poproszony przez komendanta
wojewódzkiego o przejście na komisariat policji w Lędzinach, żeby poznać
teren. W 2006 r. otwarto komendę policji
w Bieruniu, której zostałem komendantem. Tam pracowałem do 2011 r. Później
pełniłem funkcję doradcy burmistrza
Lędzin, a następnie – komendanta Straży Miejskiej w Lędzinach i Bieruniu. Już
wtedy miałem dużą styczność z samorządem, współpracowałem z radami,
starostą, wójtami i burmistrzami.

W wyborach startował Pan po
raz drugi. Dlaczego ubiegał się
Pan o stanowisko wójta gminy
Miedźna?

Motorem było to, że widziałem, że
nasza gmina nieco odstaje od powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w którym
pracowałem. Odstaje od pobliskich
miejscowości, które bardziej poszły do
przodu. Brakowało mi pewnych prostych
rozwiązań, które można łatwo wprowadzić, a znacznie poprawią sytuację
w gminie, np. zorganizowanie ekipy,
która sprzątałaby sołectwa. Myślę, że
przekonałem do siebie mieszkańców
swoją determinacją, pokazywaniem, że

można trochę inaczej, że jestem dla ludzi.
Zaczęliśmy wspólnie działać już kilka lat
temu, jako stowarzyszenie „Meritum”,
sprzeciwiające się budowie drogi S1
w wariancie A. Pokazaliśmy wtedy, że
jeśli mieszkańcy zbiorą się razem i będą
chcieli coś osiągnąć, jest to możliwe.

Jakie będą Pana priorytety
w najbliższym czasie?

Z całą pewnością należy kontynuować to, co rozpoczął były wójt. Ważną
kwestią jest dokończenie rozbudowy
przedszkola w Górze. To musi być zrobione jak najszybciej. Chciałbym uspokoić nastroje w gminie, bo kampania
była dynamiczna i trudna. Chciałbym
uspokoić też pracowników – nie mam
zamiaru robić żadnych radykalnych
zmian kadrowych. Zmiany będą natomiast w pewnych obszarach. Od dawna
mam bowiem zastrzeżenia do jakości wody i pracy Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Chciałbym
wykonać rewizję kosztów wody i sprawdzić możliwość nowego przyłącza wody,
co powinno podnieść jej jakość.
Dużym problemem jest most „Bronisław” w Woli, a także funkcjonowanie
zakładu produkcji mas bitumicznych
na osiedlu Wola II. Muszę zapoznać
się z dokumentacją i porozmawiać
z właścicielami firmy. Nie może być
tak, żeby ten zakład tak utrudniał życie
mieszkańcom.
W każdym sołectwie chciałbym
zrealizować co najmniej jedną dużą
inwestycję w kadencji. Będę się przy-

glądał, rozmawiał z pracownikami
i mieszkańcami. Mam zamiar zarządzić audyt urzędu, spółek i jednostek
organizacyjnych, żeby wskazać mocne
i słabe strony naszej gminy. Na chwilę obecną widzę, że mocną stroną są
nasze szkoły oraz zaplecze kadrowe.
Uważam, że w każdym człowieku tkwi
ogromny potencjał.
Jest jednak parę rzeczy do zmiany,
a to jest kwestia rozmowy z pracownikami i przekonania ich do swojej wizji
uczciwej, rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców. Samorząd i jego instytucje nie
mogą funkcjonować same dla siebie,
one mają służyć mieszkańcom.

Sporo mówi się o tym, że
gmina będzie musiała jeszcze
zwracać pieniądze spółkom
węglowym za podatek od
wyrobisk.

Może się zdarzyć, że będzie trzeba
jeszcze oddać nawet 16 mln zł odsetek. To byłoby ogromne obciążenie dla
budżetu gminy. Trzeba jednak umieć
podejmować też trudne decyzje.

Jakim jest Pan szefem?

Lubię mieć wszystko uporządkowane,
udokumentowane, jestem wymagający,
ale dużo wymagam też od siebie. Nie
cierpię kłamstwa. Staram się słuchać
ludzi, sprawdzać dlaczego podjęli taką,
a nie inną decyzję w danej sprawie.
Wiem, że nie można pracownika zostawić samego z problemem, tak samo
mieszkańca.

A jaki nowy wójt jest prywatnie?

Uwielbiam gotować. Robię to jeśli
tylko mam czas i możliwość. Prywatnie
jestem przyjacielski i oddany. Kocham
góry, tam znajduję wyciszenie. Uwielbiam jeździć na rowerze. Kiedyś latałem
na szybowcach, skakałem ze spadochronów. Stan zdrowia jednak nie pozwala
już na tego typu aktywności.
8Rozmawiał Paweł Komraus

Rada Gminy powołała komisje
Na II sesji Rady Gminy, która
odbyła się 29 listopada radni
powołali komisje Rady Gminy
i ustalili ich skład.
Rada przyjęła szereg uchwał

4w sprawie powołania komisji.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
została Zofia Białoń, a w jej skład
weszli także: Piotr Biszkant, Andrzej
Painta i Mateusz Moczulski. Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (to nowa komisja, którą
wprowadzono w znowelizowanej usta-

wie o samorządzie gminnym) został
Andrzej Painta, a członkami: Mateusz
Moczulski i Łukasz Banaś.
Ponadto, powołano 4 komisje stałe
Rady Gminy VIII kadencji. Będą to:
Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów (w składzie: Adam
Wojtala – przewodniczący, Zofia Białoń,
Andrzej Painta, Tomasz Nycz, Marek
Gruszka, Łukasz Banaś, Andrzej
Kempny, Mariusz Wojtala, Józefa
Waliczek); Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży (w składzie: Łukasz Banaś
– przewodniczący, Mateusz Moczulski,

5

Jan Nowak, Henryk Rozmus, Janusz
Starzec, Józefa Waliczek); Komisja
Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska (w składzie:
Tomasz Nycz – przewodniczący,
Andrzej Painta, Michał Przewoźnik,
Adam Wojtala, Mariusz Wojtala, Henryk Rozmus, Jan Nowak) oraz Komisja
Oświaty i Spraw Społecznych (w składzie: Józefa Waliczek – przewodnicząca, Marek Gruszka, Zofia Białoń,
Piotr Biszkant, Jan Nowak, Janusz
Starzec).
8pk

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Miedźna informuje, że przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
odbywać się będzie w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.

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

Poznali świat fizyki i stworzyli zegar słoneczny
W tym roku mija setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz 20. rocznica wybudowania
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Z tej
okazji został uroczyście otwarty zegar słoneczny,
który powstał przy udziale uczniów oddziałów gimnazjalnych szkoły, pod kierunkiem nauczyciela fizyki
Krystyny Stańczyk w ramach projektu „Doświadczam – Edukuję” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zegar słoneczny w Woli jest zegarem horyzontalnym, zaprojektowanym dla współrzędnych geograficznych miejsca instalacji 50°00’54”N, 19°06’03”E.
Wykonany został w granicie metodą piaskowania.
Zegar wyróżnia się wśród tradycyjnych czasomierzy
słonecznych wysoką precyzją działania o każdej
porze roku. Uwzględnia bowiem nie tylko poprawkę
długości geograficznej swojego położenia, ale nawet
subtelne zmiany prędkości orbitalnej Ziemi, krążącej
wokół Słońca po orbicie eliptycznej. Zegar został obliczony i wyskalowany do pomiaru czasu urzędowego
(cywilnego), zarówno w letniej, jak i zimowej porze
roku (odpowiednio duże i małe cyfry).
Gnomon (wskazówka zegara) pochylony jest
względem poziomu pod kątem szerokości geograficznej Woli, czyli 50 stopni, 0 minut i 54 sekundy
kątowe. Gnomon jest jednocześnie równoległy do
osi obrotu kuli ziemskiej, a więc wskazuje na niebie
punkt, wokół którego pozornie obraca się całe niebo,
wraz ze Słońcem. Punkt ten znajduje się na niebie
w pobliżu Gwiazdy Polarnej.

Klasyczne zegary słoneczne cyklicznie spóźniają
się lub spieszą w stosunku do czasu, jakiego używamy w życiu codziennym. Dlatego konieczne jest ich
„regulowanie” za pomocą wykresu z poprawkami
minutowymi. Słońce bowiem w różnych porach roku
nie tylko zmienia swoją wysokość nad horyzontem,
ale także zbacza w lewo lub prawo od średniej swojej
pozycji, która jest podstawą współczesnego pomiaru
czasu. Gdyby nie było wykresu poprawek, zegar
słoneczny wskazywałby dokładnie czas tylko 4 razy
w roku. Są to dni, dla których linia falista przecina
się z osi „zero” na wykresie.
Kompas kierunków świata znajduje się w centralnym położeniu na tarczy. Nazywany bywa „różą
wiatrów”, ponieważ służy do określania kierunków
wiatrów w meteorologii. Tutaj wykorzystany jest do
wskazywania 16 kierunków świata. 4 kierunki główne, zwane kardynalnymi są oznaczone literami N
(ang. North, północ), E (ang. East, wschód), W (ang.
West, zachód), S (ang. South, południe).
Zajęcia z fizyki w ramach projektu realizowane
były przez dwa lata pod nazwą „Pomiary wielkości fizycznych”. Wzięło w nich udział 36 uczniów
oddziałów gimnazjalnych. Zwieńczeniem projektu
było wybudowanie zegara słonecznego. Zegar został
ustawiony przed wejściem głównym do budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli.
Przed budową zegara uczniowie wzięli udział
w profesjonalnych warsztatach konstruowania zegarów słonecznych w Muzeum Zegarów w Jędrzejowie.
Dzięki temu uczniowie wykonali projekt tarczy zega-

Nowy plac zabaw przy przedszkolu
23 listopada został oddany do użytku nowy plac zabaw przy Gminnym
Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Juliana Tuwima w Woli (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Woli). Na placu pojawiły się różnorodne urządzenia, np.
lokomotywa z wagonikami, huśtawka
– bocianie gniazdo, bujak łódka, piaskownica, zestaw zabawowy, w skład
którego wchodzą dwie wieże, trap
z liną, ścianka wspinaczkowa, przejście linowe, rura zjazdowa, panel zegar
i kółko i krzyżyk. Dzieci miały okazję
sprawdzić nowe urządzenia.
8ZSP Wola, pk

Dzieci testują nowe urządzenia 

(FOT. ZSP WOLA)

Zegar znajduje się przed głównym wejściem do szkoły
(FOT. ZSP WOLA)

ra najpierw w formacie A4, a następnie w wymiarach rzeczywistych. Bezpośrednio w budowę zegara
byli zaangażowani uczestnicy projektu obecnego
roku szkolnego: Natalia Kwarciak, Szymon Buczek,
Wojciech Nicieja, Kacper Rąba, Karolina Kaliszuk,
Patrycja Rajwa, Wiktoria Kaim, Dominika Poliwoda,
Weronika Gontarz, Kamil Sikora – Jarczok i Jakub
Pękała. Podstawę zegara wybudowali uczniowie
szkoły podstawowej (wraz z opiekunem): Natalia
Krasoń, Julita Maląg – Wolnicka, Kacper Piłatyk,
Mateusz Dziopa, Igor Rożnawski i Wojciech Wojewodzic.
Bardzo dużej pomocy przy budowie zegara udzielił
Marek Szymocha, specjalista w zakresie zegarów słonecznych w Polsce oraz kamieniarz Marian Stompor
i Piotr Luranc.
8ZSP Wola

W Woli powstała Otwarta
Strefa Aktywności
Przy ul. Pszczyńskiej w Woli powstała siłownia plenerowa i strefa relaksu,
wyposażona m.in. w ławki, plenerowe
urządzenia do gier. Zagospodarowana
została także zieleń. Siłownię wykonała firma Herkules z Chrzanowa. Koszt
inwestycji wyniósł 47 tys. 613 zł 30 gr,
a złożony przez gminę Miedźna wniosek dotyczący budowy Otwartych Stref
Aktywności (OSA) uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Na ten cel gmina Miedźna otrzymała 25
tys. zł dotacji. Otwarte Strefy Aktywno-

FRYDEK

Na budowę strefy aktywności gmina uzyska(FOT. UG)
ła 25 tys. zł dotacji

ści są ogólnodostępnymi plenerowymi
miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku.
Miejsca te mają sprzyjać integracji społecznej, skierowane są do różnych grup
wiekowych.
8 UG

GRZAWA

Kto się bawi w teatr?
5 listopada Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku
gościła autorkę książek dla dzieci Ewę Stadtmüller, która
spotkała się z uczniami klasy pierwszej i drugiej. Pisarka
przywiozła książki oraz bogatą kolekcję pacynek, kukiełek
i marionetek wykorzystywanych do ilustrowania tekstów.
Dzieci przekonały się, że zabawa w teatr sprawia im wiele
radości. Z entuzjazmem animowały lalki, tworząc wspólnie z pisarką ciekawe scenki. Obejrzały również kolekcję
lalek – sławnych Polaków. Udało im się rozpoznać kilka
postaci.
Dzieci przekonały się, że lalki można wykonać z różnych materiałów, wystarczy pomysł i trochę cierpliwości.
A później czas na zabawę: ciekawa książka, lalka i teatrzyk
gotowy!
Spotkanie zakończyło się prezentacją książek, które autorka podpisywała dzieciom, a jedną z nich pt. „ABC kultury
żywego słowa” przekazała szkole. Teraz mali czytelnicy będą
odkrywali z nowymi bohaterami świat przygód.
8SP Frydek

Zbierają
stare zdjęcia
i dokumenty

Dzieci za pomocą pacynek i kukiełek tworzyły ciekawe
scenki 

Rada Sołecka w Grzawie zachęca
mieszkańców do podzielenia się starymi zdjęciami i dokumentami związanymi z miejscowością. Często mamy
w domach wiele takich rzeczy. Teraz
warto ich poszukać! Akcja ma na celu
zachęcić mieszkańców do poznawania
historii Grzawy oraz stworzenie galerii zdjęć, które będą wykorzystywane
przy różnych okazjach.
Pamiątki można przekazywać osobiście lub wysyłać skany mailowo na
adres zdjecia@grzawa.eu. Wszystkie
materiały po zeskanowaniu zostaną
zwrócone właścicielom.
(FOT. SP FRYDEK)

8pk

Wspólnie dla Ojczyzny
11 listopada mieszkańcy gminy Miedźna wspólnie i radośnie świętowali setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w Woli
piękny koncert pn. „Miedźna dla Niepodległej”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców! Wszyscy chcieli podziękować za niepodległość.

WSPÓLNIE ODŚPIEWALIŚMY HYMN POLSKI (FOT. GOK)

URODZINOWY TORT
JAKO PIERWSI POKROILI
ODCHODZĄCY
I NOWY WÓJT (FOT. PK)
PODCZAS KONCERTU DOMINOWAŁY
BIAŁO-CZERWONE BARWY (FOT. PK)

II

Radosne świętowanie

Zorganizowany przy Centrum Kultury w Woli
koncert „Miedźna dla Niepodległej” zgromadził prawdziwe tłumy mieszkańców!
Ale nie ma się co dziwić, bo okazja była wyjątkowa.
W poczuciu dumy i ogromnej radości z urodzin
naszej Ojczyzny w gminie Miedźna świętowano
jej setne urodziny. To już 100 lat od historycznych
wydarzeń, które sprawiły, że Polska po 123 latach
odzyskała tak upragnioną niepodległość. Niepodległość, o którą walczyli nasi przodkowie. Powinniśmy
o tym pamiętać i doceniać to każdego dnia!
Dla przybyłych na koncert przygotowano białoczerwone flagi oraz patriotyczne kotyliony. Uroczystość rozpoczęło wspólne wykonanie hymnu

narodowego. Był to niezwykle podniosły moment.
Był także ogromny tort w barwach narodowych,
a pierwsze kawałki pokroili urzędujący jeszcze
wtedy wójt Bogdan Taranowski oraz wówczas
wójt-elekt Jan Słoninka.
Radosne świętowanie rozpoczął występ Agnieszki Anteckiej i Marcina Frączka z Środowiskowego
Domu Samopomocy w Grzawie. Następnie na
scenie pojawiły się trzy gminne zespoły folklorystyczne: „Wolanie”, „Swojanie” i „Górzanie”, które
wspólnie wykonały piękne, dawne piosenki, śląskie
pieśni, a także pieśni patriotyczne. Także te, które
towarzyszyły walczącym o wolność, dodawały im
otuchy. Sporo odniesień do historii naszego kraju
było też podczas koncertu Młodzieżowej Orkiestry

Dętej „Silenzio” z Woli. Całość w świetnym stylu
prowadził Krzysztof Respondek. Znany kabareciarz
i artysta zadbał o dobre nastroje widzów.
Podczas imprezy eksponaty historyczne
z czasów II wojny światowej prezentowała Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „Karpaty”, częstowano
też strażacką grochówką.
11 listopada był wyjątkowym dniem w całym
kraju, był też wyjątkowym dniem w gminie Miedźna. Dniem, w którym połączyła nas nasza Ojczyzna
i jej urodziny. Oddaliśmy hołd tym, dzięki którym
dziś możemy żyć w wolnym kraju. Warto dbać
o dobro naszej Niepodległej każdego dnia. Bo
Święto Niepodległości to święto wartości, o których
nie możemy zapominać.
PAWEŁ KOMRAUS

Pokazali historyczne
eksponaty
Podczas imprezy na stoisku Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Karpaty” można było podziwiać
wyposażenie uzbrojenia żołnierzy
gen. Andersa.
Dostępne były m.in. kalesony z 1940
r., znalezione na magazynie wojskowym, klucze do naprawy samochodów, czajnik, kamionki na żywność,
a także narzędzia walki. Dużym
zainteresowaniem dzieci cieszyły się
granatnik przeciwpancerny, repli-

ka karabinu maszynowego, a także
mundury wojskowe.
Grupa zbiera eksponaty od kilkunastu lat. – Mój dziadek walczył pod
Monte Cassino, zmarł kiedy miałem 8
lat. Powoli zacząłem zbierać pamiątki
po nim i tak się zaczęło – opowiada Tomasz Kołton, członek grupy.
Pamiątkowe przedmioty pozyskują
na portalach aukcyjnych czy na giełdach staroci. Niektóre kopie wykonują sami, bazując na archiwalnych
zdjęciach.
PK

PAMIĄTKOWE EKSPONATY CIESZYŁY SIĘ
DUŻYM ZAINTERESOWANIEM (FOT. GOK)

III

Połączyło nas wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych

Wystawa na urodziny Niepodległej

TO JEDNO ZE ZDJĘĆ, Z ARCHIWUM RODZINY NIESYTÓW Z WOLI,
KTÓRE MOŻNA PODZIWIAĆ NA WYSTAWIE (FOT. PK)

Można już oglądać wyjątkową
wystawę „uRodziny Niepodległej
na Ziemi Pszczyńskiej”.
Wystawa tworzona była przez
mieszkańców całego powiatu
pszczyńskiego. W jej przygotowanie
zaangażowali się też Gminny Ośrodek Kultury oraz mieszkańcy naszej
gminy, którzy przekazywali archiwalne zdjęcia rodzinne z lat 19181939. Można je podziwiać w Galerii

Fotografii Piktorialnej „Weranda”
w Goczałkowicach-Zdroju, a także
na rynku w Pszczynie i na Placu Zwycięstwa i Wolności.
Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie Fotograficzne „Przeciw Nicości”.
Przygotowany został także album ze
zdjęciami, a wirtualna wystawa znajduje się na stronie urodzinyniepodleglej.pl. W przyszłym roku wystawa
zdjęć będzie dostępna także w gminie Miedźna.
PK

25 listopada w kościele w Górze odbył się piękny koncert pieśni patriotycznych
zorganizowany przez Zespół Śpiewaczy „Górzanie” oraz Gminny Ośrodek
Kultury. Wystąpiły chóry męskie zespołów „Górzanie” i „Dankowianie” wraz
z Orkiestrą Dętą OSP Dankowice, a także soliści: Martyna Prochowska i Marek
Wadoń. Całość prowadził Tadeusz Kozieł.
FOT. AMEK BIELSKO

IV

Oddali hołd walczącym o wolną Polskę

POMNIK ZNAJDUJE SIĘ W WOLI
PRZY UL. GÓRNICZEJ (FOT. PK)

W związku z rocznicą odzyskania niepodległości, 9 listopada władze gminy, radni oraz
uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem
Powstańców Śląskich w Woli.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli wójt Bogdan Taranowski oraz przewodniczący Rady Gminy, Stani-

Dumni
z biało-czerwonych
barw!

W UROCZYSTOŚCI UDZIAŁ WZIĘLI M.IN.
UCZNIOWIE SZKÓŁ Z WOLI (FOT. PK)

sław Lubański. – Mamy to szczęście, że żyjemy
w czasach, kiedy w naszym kraju nie ma wojny,
dużych napięć społecznych. Możemy żyć w miarę
dostatnio i bezpiecznie. Jesteśmy szczęśliwi, że
możemy świętować stulecie naszej Niepodległej,
że możemy o nią dbać i ją rozwijać – przyznał wójt
Bogdan Taranowski apelując, żeby o tę niepodle-

głość się troszczyć, bo – jak stwierdził – wolność
nie jest dana raz na zawsze. Kwiaty i znicze pod
pomnikiem złożyli także radni Rady Gminy, Marzena Mandla, dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania oraz pracownicy i uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Woli oraz Zespołu Szkół w Woli,
którzy dbają o pomnik.
PK

PRZY ZSP W MIEDŹNEJ POSADZONY
ZOSTAŁ DĄB NIEPODLEGŁOŚCI (FOT. ZSP MIEDŹNA)

Szkoły i przedszkola z gminy Miedźna zaangażowały się w obchody
setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
9 listopada punktualnie o godz. 11.11
blisko 5 mln uczniów, a także prawie 480 tys. nauczycieli w 24,5 tys.
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w całej Polsce jednocześnie
odśpiewało czterozwrotkowy hymn
narodowy. Jeszcze nigdy w historii
Polski tak wiele osób w tym samym
czasie nie zaśpiewało „Mazurka
Dąbrowskiego”.
W tę wyjątkową akcję pn. „Rekord
dla Niepodległej” zaangażowali się
też uczniowie w gminie Miedźna.
W placówkach oświatowych na terenie gminy w listopadzie organizowano także wiele innych uroczystości
rocznicowych – akademie, konkursy,
wystawy, prelekcje, koncerty. Wszyscy dumnie prezentowali biało-czerwone barwy!
PK
AKADEMIĘ ROCZNICOWĄ
ZORGANIZOWANO TEŻ W SZKOLE
W GÓRZE (FOT. SP GÓRA)

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI WŁĄCZYLI SIĘ
W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „KARTKI POCZTOWE DLA
NIEPODLEGŁEJ” (FOT. ZS WOLA)

NIEPODLEGŁOŚCIOWA AKADEMIA
W SZKOLE WE FRYDKU (FOT. SP FRYDEK)

DUMNI Z BIAŁO-CZERWONYCH BARW –
PRZEDSZKOLAKI Z GPP NR 2 W WOLI (FOT. GPP 2 WOLA)

23 LISTOPADA W SZKOLE W GÓRZE ODBYŁ SIĘ
KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ (FOT. SP GÓRA)

WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU W PRZEDSZKOLU
WE FRYDKU (FOT. GPP FRYDEK)

Z Twojego soŁectwa

gminne sprawy – grudzień 2018

GILOWICE

MIEDŹNA

Dni języków obcych
Kolejne Dni Języków Obcych za licealistami! 15 listopada uczniowie LO
w Gilowicach razem z zaproszonymi
uczniami klas III gimnazjum oraz VIII
szkół podstawowych gminy Miedźna poprzez zabawę sprawdzali swoje
kompetencje językowe. Oprócz tradycyjnych już stoisk tematycznych
przygotowanych przez poszczególne
klasy, gdzie można było skosztować
specjałów z danego kraju i zanurzyć
na chwilę w kulturze tego kraju,
uczestnicy mieli do wykonania szereg
konkurencji konkursowych. Były to
konkurencje z wiedzy o krajach europejskich, znanych osobach i walutach,
znajomość przysłów i literatury oraz
poprawność wymowy przy zadaniu
z łamańcami językowymi, testowano
pomysłowość i twórczość (konkurs na
reklamę produktów życia codzienne-

Narodowe czytanie w roku jubileuszowym

Uczniowie świetnie przygotowali się do
(FOT. LO GILOWICE)
imprezy

go). Nie zabrakło elementów rozrywkowych: wspólnego tańca i wspaniale
wykonanych piosenek.
Goście z gimnazjów i szkół podstawowych uświetnili imprezę scenkami
ilustrującymi przysłowia angielskie
oraz fantastycznymi plakatami promującymi uczenie się języków obcych, za
co zasługują na ogromne „thank you”.

8 LO Gilowice

Spotkanie z podróżnikiem
7 listopada Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
odwiedził Zdzich Rabenda, zawodowy gawędziarz, przewodnik, miłośnik
sportów ekstremalnych, gór i fotografii.
Od wielu lat jeździ w bardziej i mniej
odległe zakątki naszego globu poznając piękno przyrody, kulturę i dorobek
cywilizacji człowieka. Na co dzień łączy
swoje zainteresowania z wykształceniem antropologa i animatora kultury. Prowadzi na terenie całego kraju

działalność edukacyjną pod szyldem
„Tyś widzioł”, w ramach której realizuje
prezentacje oraz warsztaty o tematyce
etnologiczno-podróżniczej.
Podróżnik zabrał uczniów liceum
w podróż po Islandii – przybliżył kulturę, język, mentalność jej mieszkańców
oraz wyjątkowość i piękno islandzkiej
przyrody. Pokazał też niezwykłe fotografie zorzy polarnej, wodospadów,
lodowców, jaskiń, gejzerów, zwierząt.
8LO Gilowice, pk

Patriotycznie i pluszowo
16 listopada w oddziałach zamiejscowych w Gilowicach Gminnego
Przedszkola Publicznego we Frydku
odbyła się uroczysta akademia z okazji
setnej rocznicy „Dnia Niepodległości” z udziałem zaproszonych gości
i rodziców. Dzieci przedstawiły program słowno – muzyczny, w którym
krótko opowiedziały historię Polski
w czasie zaborów, recytowały wiersze patriotyczne, odśpiewały hymn
i piosenki o Polsce. Na zakończenie
wysłuchali przemówień dyrektor Izabeli Jędrzejewskiej, dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania, Marzeny
Mandli, a Danuta Kocurek dokonała
krótkiej prelekcji na temat wydarzeń

Dzieci podczas urodzin misia

7

z okresu zaborów. To była prawdziwa
lekcja patriotyzmu.
Tymczasem 25 listopada to dzień,
kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. W gilowickim
przedszkolu świętowano je 27 listopada. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane w pidżamy,
a także przyniosły swoje ukochane
misie. Zabawa rozpoczęła się od
poznania historii pluszowego misia,
następnie odbyły się misiowe konkursy, zagadki, wspólnie odśpiewano
misiom „Sto lat”, a na koniec odbyła
się pidżamowa dyskoteka ze słodkim
poczęstunkiem.
8GPP Gilowice

(FOT. GPP GILOWICE)

W trakcie wyjątkowej uroczystości czytano fragmenty „Przedwiośnia”

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości prezydent Andrzej
Duda wybrał do Narodowego Czytania powieść „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego. Przykładem lat poprzednich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej zorganizowane
zostało spotkanie czytelnicze, czyli
Szkolne Czytanie Żeromskiego. Spotkanie miało nie tylko charakter promocji czytelnictwa, ale było też formą
uczczenia jubileuszu.
14 listopada w sali gimnastycznej
zebrała się społeczność szkolna: zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Po krótkiej analizie biogramu
autora oraz genezie powstania utworu
odczytane zostały fragmenty powieści. Wybrane akapity wybitnej prozy
odczytali uczniowie klasy VI oraz
goście: Katarzyna Wituś – kierownik
Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Czechowicach, Bożena
Piekorz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor ZSP w Miedźnej,
Zofia Kempka i wicedyrektor Anna
Burzacka, Stanisława Nycz. Ponadto
zaprezentowano inscenizację śledztwa

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

w sprawie samobójczej śmierci Karusi,
nieszczęśliwie zakochanej w Cezarym
Baryce oraz wizytację inspektora z lektury „Syzyfowe prace” w wykonaniu
uczniów gimnazjum, przygotowanych
przez Justynę Madejską.
Uczestnicy spotkania otrzymali
biało-czerwone kotyliony oraz pamiątkowe okolicznościowe kartki z pieczęcią prezydenta. Goście spotkania
zostali przywitani i zaproszeni do
wspólnego czytania przez podobizny
Cezarego Baryki i Laury. Atmosferę ówczesnych czasów można było
poznać także poprzez ekspozycję mundurów wojskowych z przełomu XIX
i XX wieku. Uczestnikom spotkania
została zaprezentowana wystawa pt.
„Wojciech Korfanty – współtwórca II
Rzeczpospolitej”, która przedstawiała
przywódcę ludności polskiej, działacza
politycznego, parlamentarzystę. Wojciech Korfanty został przedstawiony
w kilku odsłonach. Wystawa pochodzi
ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Katowicach i była prezentowana
w budynku szkoły od 5 do 15 listopada.

8 Stanisława Nycz, Joanna Gorecka, pk

GÓRA

Z wizytą w restauracji
13 listopada uczniowie klasy II b Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka w Górze
udali się na warsztaty kulinarne do
restauracji Patio Con Gusto w Pszczynie. Po powitaniu, pracownice restauracji udzieliły dzieciom instruktażu
dotyczącego BHP przygotowywania
posiłków oraz higieny. Dzieci założyły przygotowane dla nich fartuszki
i zajęły miejsca pracy, przy których
czekały na nich deseczki, nożyki oraz
półmiski pełne różnorakich warzyw
i owoców.
Najpierw przygotowały sałatkę
warzywną, po niej owocową. Z pozostałych owoców zrobiły pyszną lemoniadę. Po degustacji sałatek, dzieci
zajęły się przygotowaniem kanapek.
W końcu przyszedł czas na deser.
Były to wspólnie upieczone muffinki.
Po zakończeniu prac polegających na
uporządkowaniu swoich stanowisk, nie

Dzieci przygotowują posiłki

(FOT. SP GÓRA)

do końca zjedzone potrawy pracownice
restauracji pomogły dzieciom zapakować do pojemniczków. Dzieci współpracowały ze sobą, a wykonane przez
nich potrawy były kolorowe i smaczne.
Przed opuszczeniem restauracji dzieci
dowiedziały się, że fartuszki, nożyki
i deseczki otrzymują w prezencie. To
była wspaniała, pouczająca i dająca
ogrom wrażeń wycieczka. 8 SP Góra

8
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Barbara Bandoła z Woli starostą pszczyńskim

Bramka przeciw
ciężarówkom

Wójt Jan Słoninka podjął kroki w kierunku uruchomienia bramki elektronicznej na moście „Bronisław” w Woli.
– Najbardziej ten most niszczą nam
przewozy ciężarowe. Taka bramka
będzie wychwytywała przejeżdżające tam pojazdy ciężarowe ponadnormatywne. Wykonane zdjęcia będą
wysyłane mailowo do urzędu, a my
przekażemy tę informację na policję
– przyznał wójt na sesji 29 listopada.
Przypomnijmy, na moście obowiązuje
ograniczenie tonażu do 3,5 ton (nie
dotyczy pojazdów MZK Oświęcim),
ale często jest ono łamane.
8 pk

19 listopada mieszkanka Woli, Barbara Bandoła
została przez Radę Powiatu Pszczyńskiego wybrana starostą pszczyńskim.
W tym dniu odbyła się I sesja Rady Powiatu Pszczyń-

4skiego. Gminę Miedźna reprezentują w niej Barbara

Bandoła (przewodnicząca rady w poprzedniej kadencji),
Danuta Kocurek oraz Alojzy Wojciech. Co ciekawe, w wyborach starosty zgłoszono dwie kandydatki, obie z gminy
Miedźna. Paweł Sadza, przez osiem lat starosta, a teraz
przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego zgłosił B.
Bandołę. Drugą kandydatką była Danuta Kocurek z Gilowic. Ostatecznie w tajnym głosowaniu radnych stosunkiem
głosów 15-8 starostą wybrana została B. Bandoła, i to ona do
2023 r. będzie stała na czele powiatu pszczyńskiego.
– Pełnienie funkcji starosty pszczyńskiego to bezsprzecznie ogromny zaszczyt, ale przyjmuję to zadanie z ogromną
pokorą. Mam świadomość odpowiedzialności, jaka wynika
z pełnienia tak ważnej funkcji. Kierowanie pracami, tą wykonawczą stroną powiatu tak rozpędzonego, jak to działo się
przez ostatnie osiem lat, to nie lada wyzwanie – powiedziała
po ogłoszeniu wyników. Do priorytetów obecnej kadencji
zaliczyła organizację szpitala, dostosowanie szkół do wymogów reformy oświaty, a także poprawę bezpieczeństwa,
rozwój infrastruktury w powiecie.
W skład nowego Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oprócz
starosty Bandoły weszli: wicestarosta Damian Cieszewski,
Grzegorz Nogły (etatowy członek zarządu) oraz Stefan Ryt
i Grzegorz Wanot (członkowie zarządu).

Starosta Barbara Bandoła pojawiła się na I sesji Rady Gminy
Miedźna 

Przedszkole dopiero
w lutym?

(FOT. PK)

Barbara Bandoła mieszka w Woli. Organizowała i przez
wiele lat kierowała dwoma szkołami, najpierw Szkołą
Podstawową nr 2, potem Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. Pracowała również jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia
dla przyszłej kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli. Jest
jedną z radnych powiatowych z najdłuższym stażem, to
jej czwarta kadencja. W latach 2010-2014 była członkiem
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
8 pk

Mieszkańcy zdecydowali, na co wydać 300 tys. zł
We wrześniu we wszystkich
sołectwach odbyły się zebrania,
podczas których mieszkańcy
zdecydowali o podziale środków
z funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to środki wydzie-

4lone z budżetu gminy, o których

przeznaczeniu decydują mieszkańcy
poszczególnych sołectw na zebraniach. Można go porównać do budżetu

obywatelskiego – poprzez głosowanie wybierane są najlepsze projekty.
Projekt wniosku zadania do realizacji
może złożyć sołtys, Rada Sołecka lub
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
We wrześniu odbyły się tegoroczne
zebrania poświęcone funduszowi sołeckiemu. Mieszkańcy sołectwa Grzawa
zdecydowali o podziale 26 tys. 284 zł
59 gr, a pozostałych sołectw w gminie

Miedźna – o podziale po 38 tys. 825 zł
10 gr. Łączna pula środków to prawie
300 tys. zł.
Zadania przyjęte przez zebrania
zostaną wprowadzone do projektu
budżetu gminy na rok 2019 r. Budżet
będzie przyjmowany przez Radę Gminy
pod koniec grudnia. Przedstawione
poniżej zadania będą realizowane
w przyszłym roku.

ZADANIA WYBRANE DO REALIZACJI
PRZEZ MIESZKAŃCÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2019

< Doposażenie OSP w Woli – 4 000 zł
< Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej

Miedźna

< Przebudowa

z 160 m – 30 825,10 zł

8pk

ok. 110 mb

Wola I

< Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedźnej

drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej
w Woli polegająca na budowie chodnika – 29 825,10 zł
< Doposażenie jednostki OSP w Woli – 4 000 zł
< Doposażenie LKS „Sokół” w Woli w sprzęt sportowy
i gospodarczy – 5 000 zł

< Zakup

Góra

Grzawa

< Dobudowa 4 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy

< Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Pub-

licznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej – 27 675 zł

< Zakup termosów elektrycznych – 2 200 zł

– 6 000 zł
paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci
z sołectwa Miedźna – 2 950,10 zł

< Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka

– 10 000 zł
< Zakup trzech tablic z mapą sołectwa Grzawa – 7 500 zł
< Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa – 2 000 zł
< Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych,
utwardzonych – ul. Zielonkówka i Księża – 6 784,59 zł

< Dobudowa 5 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy

ul. Poznańskiej – 19 825,10 zł
ul. Długiej – 19 000 zł

Gilowice

< Zakup pompy do OSP Gilowice – 8 000 zł
< Zakup namiotu i parzalnika – 6 000 zł
< Modernizacja oświetlenia boiska sportowego – 24 825,10 zł

Wola

Frydek

w dodatkowe elementy do zabaw – 20 000 zł
< Doposażenie jednostki OSP w Woli w niezbędny sprzęt
pożarniczy – 18 825,10 zł

< Wymiana

< Doposażenie placu zabaw i gier w Woli przy ulicy Szkolnej

Wola II

< Doposażenie LKS „Sokół” w Woli

– 4 000 zł

< Zakup strojów dla zespołu „Swojanie” – 13 000 zł
< Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej

– 16 825,10 zł
bramek na boisku sportowym we Frydku
– 7 000 zł
< Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej
i Nowa Wieś we Frydku – 2 000 zł

Nadal nie zakończyła się rozbudowa
przedszkola w Górze. Pierwotnie miało
zostać otwarte we wrześniu, ale pojawiły
się problemy z firmą, która wygrała przetarg. Gmina chce znaleźć nową firmę,
która wykona niezbędne do przeprowadzenia prace. Jak przyznaje wójt Jan
Słoninka, przy braku nowych problemów przedszkole może zostać oddane
do użytku w lutym 2019 r.
8 pk

Budynek przy ul. Różanej
do wynajęcia

Urząd Gminy ogłosił przetarg na wynajem lokalu przy ul. Różanej 25 w Woli.
Gmina początkiem października wystawiła nieruchomość na sprzedaż, bo od
dłuższego czasu nie było chętnych na
wynajem. Szybko wycofano się jednak
z tej decyzji z powodu krytycznych
głosów mieszkańców oraz pojawienia
się przedsiębiorcy zainteresowanego
wynajęciem części budynku. Przetarg
odbędzie się 19 grudnia.
8 pk

Wynagrodzenie dla wójta

23 listopada, podczas I sesji Rady
Gminy radni przyjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta. Będzie ono
wynosiło: 4 700 zł wynagrodzenia
zasadniczego, 2 000 zł dodatku funkcyjnego oraz 40% dodatku specjalnego,
tj. 2 680 zł (wójtowi przysługują także
dodatek za wieloletnią pracę, nagrody
jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne).
Pierwotnie w projekcie uchwały
zapisano wynagrodzenie zasadnicze
i dodatek funkcyjny o 100 zł wyższe
(maksymalne możliwe kwoty), jednak
rada niejednomyślnie przyjęła wniosek
wiceprzewodniczącego Adama Wojtali,
by wynagrodzenie symbolicznie obniżyć.
8 pk

Nie żyje
były redaktor naczelny
„Gminnych Spraw”

Zmarł Jerzy Suchanek, pisarz, poeta
i publicysta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był związany z gminą Miedźna, bo pracował
jako redaktor „Gminnych Spraw” od
początku istnienia gazety, tj. od 1992
r. W latach 2002-2004 był redaktorem naczelnym pisma. Po zaprzestaniu wydawania przez gminę gazety
wydawał „Miedźniański Kwartalnik
Kulturalny”.
8 pk

AKTUALNOŚCI I SPORT

gminne sprawy – grudzień 2018

Sukcesy
zapaśników

Krok w przyszłość
– ruszyły zapisy
Rozpoczęła się rekrutacja uczestników
na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Krok w przyszłość”, realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania. Przypomnijmy, na jego realizację
gmina Miedźna otrzymała dotację
w wysokości 56 tys. zł. Do wyboru
są szkolenia: Rodzic w Internecie;
Moje finanse i transakcje w sieci; Mój
biznes w sieci; Tworzę stronę internetową (blog); Kultura w sieci; Działam
w sieciach społecznościowych.
Dokumenty niezbędne do zgłoszenia, a także zasady rekrutacji dostępne
są na stronie zoiw.miedzna.pl. Rekrutacja trwa do stycznia 2019 r.
8 pk

Zdolni zapaśnicy z Woli zdobyli
kolejne medale.
W dniach 9-11 listopada w Bie-

4lawie odbyły się Mistrzostwa

Polski Młodziczek, gdzie o tytuły
mistrzowskie walczyło 177 zawodniczek z 55 klubów. GKS „Piast” Wola
reprezentowały dwie zawodniczki.
Amelia Tomala w kategorii do 36
kg zdobyła złoty medal, a Wanesa
Kania w kategorii do 46 kg brązowy.
Natomiast w dniach 16-18 listopada w Krotoszynie odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików.
Wystartowało w nich 209 zawodników z 54 klubów. Klub z Woli
reprezentowało trzech zawodników.
Błażej Tomala w kategorii do 68 kg
wywalczył brązowy medal, Eryk
Tomala zajął 5. miejsce, a Bartosz
Piwowar – 9. miejsce.
8GKS „Piast”, pk

Sprawdź bezpłatnie
światła w aucie

Medale dla zapaśniczek z Woli podczas zawodów w Bielawie

(FOT. GKS „PIAST”)

Nasze drużyny w drugiej połowie tabel
Piłkarze z gminy Miedźna w listopadzie zakończyli rozgrywki
w rundzie jesiennej sezonu
2018/2019. Jak wypadli w pierwszej połowie sezonu?
17 punktów zdobytych w 15

4meczach, 5 zwycięstw, 2 remisy,

8 porażek – to bilans Sokoła Wola
w rundzie jesiennej w klasie okręgowej. W ostatnich dwóch tegorocznych
spotkaniach Sokół nie zdobył żadnego
punktu. 3 listopada przegrał u siebie
z Pogonią Imielin 1:2 (bramka dla Woli:
P. Bula), a tydzień później – w Katowicach z Górnikiem 3:5 (bramki dla Woli:
J. Krawczyk – dwie, R. Kula).
Piłkarze z Woli strzelili w zakończonej rundzie łącznie 30 goli, tracąc
przy tym 32. Zdobycie 17 punktów
pozwoliło zająć im w połowie sezonu
11. miejsce w tabeli (na 16 drużyn, po
rundzie wiosennej do A klasy spadną
3 drużyny).
Przedostatnie, 15. miejsce w A klasie po rundzie jesiennej zajmuje nato-

9

miast LKS Frydek. To niedobra
informacja, bo najgorsza drużyna
w tabeli po rundzie wiosennej spadnie
do B klasy. Na zakończenie rundy
jesiennej piłkarze LKS-u zdobyli 3
punkty w trzech meczach. 4 listopada wygrali na własnym boisku 1:0
z Polonią Międzyrzecze (bramka M.

Zabłockiego), 11 listopada przegrali
u siebie 0:1 z LKS-em Woszczyce,
a tydzień później także 0:1 z Siódemką w Tychach.
Piłkarze z Frydku w 15 meczach
zdobyli 11 punktów – wygrali 2 mecze,
5 zremisowali, a 8 przegrali. Strzelili
20 bramek, stracili 30.
8 pk

Klasa okręgowa

A klasa

1. AKS Mikołów 
2. Pogoń Imielin 
3. Podlesianka Katowice 
4. Sparta Katowice 
5. Iskra Pszczyna 
6. MKS Lędziny 
7. Fortuna Wyry 
8. Górnik Katowice 
9. Urania Ruda Śląska 
10. Piast Bieruń 
11. Sokół Wola 
12. LKS Studzienice 
13. Górnik 09 Mysłowice 
14. Wyzwolenie Chorzów 
15. Ogrodnik Tychy
16. LKS Łąka

37
33
33
29
28
25
24
23
22
19
17
17
12
8
8
7

1. LKS Wisła Wielka 
2. Juwe Jaroszowice 
3. LKS Rudołtowice 
4. Stal Chełm Śląski
5. LKS Brzeźce
6. GTS Bojszowy 
7. Zet Tychy 
8. LKS Woszczyce 
9. Siódemka Tychy 
10. LKS Studzionka 
11. Iskra II Pszczyna 
12. Znicz Jankowice 
13. Czapla Kryry 
14. Krupiński Suszec
15. LKS Frydek
16. Polonia Międzyrzecze 

37
35
30
29
29
27
25
20
19
18
17
13
13
12
11
6

Akcja zima
Gmina Miedźna jest przygotowana na tegoroczną
zimę.
W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania

4pn. „Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez

gminę Miedźna w sezonie zimowym 2018/2019” w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest wyłoniona w drodze
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego firma Bud-Ris
z Dankowic.
Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną
usługę odśnieżania są sołtysi poszczególnych sołectw:
< Miedźna – Tomasz Nycz (tel. 502 668 824),

Powiat pszczyński, policja oraz wszystkie stacje kontroli pojazdów w powiecie
włączyły się w ogólnopolską akcję „Twoje
Światła – Twoje Bezpieczeństwo”. Do
15 grudnia kierowcy mogą bezpłatnie
sprawdzić stan i ustawienie świateł
w swoich pojazdach. Jest to możliwe
także na stacjach kontroli pojazdów
w Woli – przy ul. Międzyrzeckiej 4 oraz
przy ul. Międzyrzeckiej 12A (w godzinach otwarcia stacji).
8 pk

Otwarty
konkurs ofert
Wójt gminy Miedźna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych gminy Miedźna w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pt. Zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny. Ponadto
ogłoszono nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych
na członków komisji konkursowej
oceniającej oferty składane w ramach
otwartych konkursów ofert. Szczegóły
– w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.miedzna.pl).
8 pk

Na basenie
zapłacisz kartą
Od 22 listopada na Krytej Pływalni
w Woli istnieje możliwość płatności
kartą. Można w ten sposób zapłacić
za bilety, jak również za przekroczony
czas korzystania z pływalni.
8 pk

Promocja
dla seniorów
< Grzawa – Barbara Maroszek (tel. 697 447 603),
< Frydek – Janusz Pławecki (tel. 519 347 293),
< Gilowice – Jan Nowak (tel. 519 347 294, 606 664 727),
< Góra – Marian Libera (tel. 519 347 299),
< Wola – Czesław Rozmus (tel. 519 347 297, 692 232 264),
< Wola I – Andrzej Nelec (tel. 519 347 296),
< Wola II – Andrzej Biszkant (tel. 519 347 295).

Jednocześnie Urząd Gminy informuje, że drogi powiatowe
znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie (tel.
32 212 80 68, całodobowy numer telefonu 501 716 376).

Kryta Pływalnia w Woli zaprasza
seniorów 55+ do korzystania z basenów i jacuzzi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00 w cenie
6,00 zł za 70 min (dopłata za każdą
następną minutę – 0,09 zł).
Aby skorzystać z promocji należy w kasie przedstawić dokument
potwierdzający datę swoich urodzin.
Oferta obejmuje te godziny, w których
są wolne lub częściowo zarezerwowane
baseny plus jacuzzi 6-osobowe.

8UG

8GOSiR
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ
numer telefonu
Wśród osób, które do 27 grudnia 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.

Nagrodzili za dar krwi

Bezpieczny senior
26 listopada Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie dla seniorów
poświęcone bezpieczeństwu.
Na debacie w Domu Kultury w Woli

4pojawili się m.in. policjanci, stra-

Uczestnicy akademii w Woli

Krew to dar bezcenny, bo może uratować komuś
życie. 23 listopada uhonorowano krwiodawców
z gminy Miedźna.
W Domu Kultury w Woli odbyła się uroczysta akademia

4Honorowych Dawców Krwi Klubu HDK-PCK działają-

cego przy KWK Piast Ruch II w Woli. W uroczystości udział
wzięli m.in. wójt Jan Słoninka, Marek Gruszka – przewodniczący klubu, Wiesław Smaza – wiceprzewodniczący klubu,
Marek Mielnik – dyrektor oddziału rejonowego PCK w Bielsku-Białej, Eugeniusz Stolarz – prezes Klubu HDK-PCK
im. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach, Andrzej
Lis – przewodniczący Koła PCK i Klubu HDK przy FCA
Poland w Tychach, Mirosław Mastykarz – kierownik Komisji
Socjalnej, Andrzej Piecuch – zastępca kierownika Komisji
Socjalnej, Leszek Majcherek – przewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce przy KWK Piast.
< Odznaczenia Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali:
Zbigniew Gruszka, Wiesław Skrobucha, Jan Ćwiertnia,
Janusz Starzec, Zenon Jasiński, Maciej Bartnik, Stefan
Dąbrowski.

(FOT. HDK-PCK PRZY KWK PIAST RUCH II W WOLI)
< Odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

po oddaniu powyżej 18 litrów krwi otrzymali: Monika
Moric, Damian Jaworski, Bogdan Rudzielewicz, Daniel
Knapik, Mariusz Krenzel, Szymon Wirkus.
< Odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia po oddaniu powyżej 12 litrów krwi otrzymali: Gabriel
Krzyszkowski, Artur Czopka, Anna Pruczkowska.
< Odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia po oddaniu powyżej 6 litrów krwi otrzymali: Gabriel
Krzyszkowski, Paweł Niesyto, Beata Kycior, Arkadiusz
Sosna, Anna Borys, Marcin Kula, Dawid Czyrwik.
< Puchar za oddanie 25 litrów krwi otrzymali Sebastian
Papciak i Marcin Mikołajewski.
< Puchar za oddanie 30 litrów krwi otrzymali Kazimierz
Woźniak, Michał Mazurkiewicz i Jarosław Bazylewicz.
< Puchar za oddanie 40 litrów krwi otrzymał Andrzej
Kołodziej.
< Puchar za oddanie 55 litrów krwi otrzymał Piotr Chrobak.
< Puchar za oddanie 60 litrów krwi otrzymał Zbigniew
Komorowski.
8 pk

żacy, ratownicy medyczni, a nawet
kominiarze. Poruszono m.in. problem
oszustw „na wnuczka”, technik stosowanych przez sprzedających podczas
prezentacji drogich towarów, omówiono
przepisy ruchu drogowego i korzyści
wynikające z noszeniem przez pieszych
odblasków, a także założenia „Koperty
życia”. Przekonywano, że przechowywany w lodówce wypełniony kwestionariusz z danymi dotyczącymi schorzeń,
historii choroby, zażywanych leków,
może uratować życie.
Poruszono również temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Specjalista pszczyńskiej drogówki
zaapelował do kierowców o tworzenie w sytuacjach zagrożeń, głównie
wypadków tzw. korytarza życia.
Ratownicy medyczni opowiedzieli, jak
w prosty i skuteczny sposób pomóc
rannemu lub osobie nieprzytomnej do
czasu przyjazdu karetki pogotowia.
Kominiarze i strażacy przypomnieli o zagrożeniach związanych z tak
popularnym w porze zimowej czadem.
Omówili skutki i objawy zatrucia tlenkiem węgla oraz najczęstsze przyczyny
jego występowania w domach.
Wykłady zamknęła dyskusja na
temat bezpieczeństwa w gminie oraz
ankieta.
8 pk, KPP

ROZRYWKA I KULTURA

gminne sprawy – grudzień 2018

Moda może być eko!
21 listopada w Grzawie odbył się
konkurs ekologiczny dla uczniów klas II szkół podstawowych
„Mamy rady na odpady”.
Do III edycji zabawy zgłosiły się

4czteroosobowe drużyny ze wszyst-

kich szkół podstawowych w gminie
Miedźna. Dzieci pięknie przygotowały
się do zabawy – miały kolorowe banery,
ciekawe stroje, gadżety, nauczyły się
też haseł zachęcających do segregowania odpadów i dbania o środowisko.
Bo ta zabawa miała też szczytny cel
– pokazać, że dzieciom zależy na tym,
żeby żyć w czystym otoczeniu.
Wśród konkurencji były pytania
ekologiczne, zadanie sprawnościowe,

śpiewanie piosenek ekologicznych,
wykonanie zabawek z opadów czy
tematyczne rebusy. Najbardziej
widowiskow y był jednak pokaz
eko-mody. Uczniowie zaprezentowali wyjątkowe kreacje stworzone
z myślą o naszym środowisku. Efekt
był niesamowity!
Jury składające się z publiczności
i wychowawców stwierdziło, że wszystkie drużyny wykazały się świetną
wiedzą i dużą kreatywnością, dlatego
wszyscy zajęli I miejsce i otrzymali
ciekawe nagrody. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę
Publiczną we współpracy z Urzędem
Gminy.
8pk
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Z KULTURĄ
Wieczór z Zemstą Nietoperza

8 listopada sceną Domu Kultury w Woli zawładnęli soliści Śląskiej Operetki
Kameralnej, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Wieczór z Zemstą Nietoperza”.
To niezwykłe wydarzenie artystyczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury przyciągnęło miłośników prawdziwej sztuki.

Krosny
rozbawił
do łez

Pełna sala Domu Kultury
w Woli podziwiała znakomity występ Ireneusza
Krosnego. Ten najsłynniejszy polski mim wystąpił
w naszej gminie 22 listopada, na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury.
Dzieci przygotowały zachwycające kreacje z odpadów! 

Znów zagra orkiestra

(FOT. PK)

W niedzielę, 13 stycznia odbędzie się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tradycyjnie sztab będzie działał w gminie Miedźna, a przy Centrum
Kultury w Woli odbędą się koncerty i licytacje. Szczegóły już wkrótce na plakatach.

Współpraca z PGNiG

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli wspólnie z Polskim Górnictwem
Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną realizuje projekt pn. Połączyła Nas
muzyka – rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli.

Mikołajkowa zabawa

Podczas zabawy w Domu Kultury

Początek grudnia to tradycyjnie czas, kiedy grzeczne dzieci
odwiedza św. Mikołaj. 2 grudnia pojawił się w Domu Kultury
w Woli.
Spotkanie zorganizowane przez

4Gminny Ośrodek Kultury cieszyło się ogromnym zainteresowaniem

(FOT. PK)

milusińskich. Przygotowano dla nich
animacje z elfami, zawody w ciągnięciu
Mikołajowych sań, Mikołajowy taniec,
zamykanie w bańkach, malowanie twarzy. Były też elficka orkiestra, magiczne lustro i pamiątkowe zdjęcia.
W grudniu św. Mikołaj wyruszy na
kolejne spotkania z dziećmi z gminy
Miedźna!
8 pk
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W obiektywie

Mistrzowie słowa zachwycili
15 listopada w Woli zorganizowano XXVII Regionalny Turniej Recytatorski, a tydzień później – X Konkurs Poezji Śpiewanej. To było święto żywego słowa.
FOT. GOK, PK

