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roztańczony jubileusz
we Frydku
w tej szkole szczególnie stawiają na kultywowanie śląskich tradycji. Dumą placówki jest
Zespół pieśni i Tańca „Frydkowianie”, prowadzony przez Jadwigę Barbarę granatyr.
11 grudnia świętowano 50-lecie budynku szkoły podstawowej we Frydku
oraz 45-lecie „Frydkowian”.
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BUDŻeT prZyJĘTy JeDnOgŁOśnie

pO śLĄsKU i nie TyLKO!

28 grudnia rada Gminy przyjęła budżet gminy
na rok 2019. Jakie zaplanowano inwestycje?

Kulturę śląską, a także włoską i gruzińską
prezentowano podczas IX Wieczoru Śląskiego
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Kulturę śląską, A także włoską i gruzińską prezentowano podczas IX Wieczoru Śląskiego

Po śląsku i nie tylko!

Podczas Wieczoru Śląskiego premierę miał spektakl pt. „Herody” w wykonaniu Amatorskiej
(FOT. PK)
Grupy Teatralnej z Woli 

Pełna sala biesiadników bawiła
się 6 grudnia w Domu Kultury
w Woli.
Wieczór Śląski to coroczna impre-

4za organizowana przez Gminny

Ośrodek Kultury, która zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Dlaczego? Bo jest tu swojsko, wesoło
i cokolwiek się dzieje, zawsze wszyscy
się śmieją! Nie inaczej było podczas
IX edycji spotkania, które odbyło się
w czwartek, 6 grudnia.
Gości powitała Joanna Stawowy,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Powitała po śląsku, włosku i gruzińsku. Wszystko dlatego, że IX Wieczór
Śląski miał kilka akcentów związanych z tymi krajami. Częstowano gruzińskim chaczapuri, czyli plackiem
zapiekanym z jajkiem, gruzińską
zupą charczo (o konsystencji gulaszu
z dodatkiem m.in. orzechów włoskich),
a także włoskim tiramisu, którego
nikomu nie trzeba było przedstawiać.
Nieco inna odsłona wieczoru możliwa
była dzięki wolontariuszkom, które
od początku lipca goszczą w gminie
Miedźna, w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Fundację

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć wesołych zabaw ze śląskimi słówkami. Uczestnicy wykazali
(FOT. PK)
się ogromną wyobraźnią! 

Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Woli i Gminny Ośrodek Kultury. O Ricie z Włoch i Natii z Gruzji
pisaliśmy w listopadowym numerze
„Gminnych Spraw”. Dziewczyny opowiedziały o swoim pobycie w naszej
gminie oraz o swoich krajach.
Była uczta dla ciała oraz dla ducha.
Amatorska Grupa Teatralna z Woli
zaprezentowała tradycyjne przedstawienie bożonarodzeniowe „Herody”,
w reżyserii Bronisławy Niesyto. Cały
wieczór grał i śpiewał chór Semper
Communio z Goczałkowic-Zdroju
oraz zespół Art Music Trio. Spotkanie

prowadziła niezawodna Renia Waliczek, która przygotowała konkurs dla
uczestników, sprawdzający ich znajomość śląskich słów, umiejętność pisania piosenek i ich śpiewania! Całość
miała miejsce 6 grudnia, więc do Domu
Kultury zawitał też Mikołaj!
Na wspólnym śpiewaniu i wesołych
rozmowach szybko minął czas. Minął
też IX Wieczór Śląski, ale organizatorzy już teraz zaprosili na kolejny, jubileuszowy. I znów pewnie sala Domu
Kultury będzie pękała w szwach!
Więcej zdjęć z imprezy publikujemy
na str. 12.
8 Paweł Komraus

Połączyła ich książka
11 grudnia w Domu Socjalnym w Grzawie
odbyła się Gala Czytelnicza zorganizowana
przez Gminną Bibliotekę Publiczną.
– Wspólnym mianownikiem dzisiejszego spot-

4kania jest książka. Mamy kilka powodów do

świętowania. Po pierwsze, w grudniu 2018 r. Gminna
Biblioteka Publiczna świętuje jubileusz 70-lecia. To
rodzi okazję, żeby podziękować wszystkim naszym
czytelnikom, zwłaszcza tym najbardziej aktywnym. Bez Was nie byłoby nas. Jest to też okazja
do podsumowania naszego rocznego konkursu na
„Przyjaciela Biblioteki”, a także do uhonorowania
pracowników biblioteki – mówiła Renata Szweda,
dyrektor placówki.
Podczas uroczystości dwie pracownice z filii
bibliotecznej nr 2 w Woli, Małgorzata Skonieczna
oraz Lucyna Piórko zostały uhonorowane odznaką
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, natomiast Magdalena
Pasamonik z filii bibliotecznej w Woli otrzymała
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

Gala była okazją do podziękowań dla pracowników Gminnej
(FOT. PK)
Biblioteki Publicznej 

Najaktywniejsi czytelnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz
(FOT. PK)
pamiątkowe sowy

go za zasługi w krzewieniu kultury i czytelnictwa.
Odznaczenia i dyplomy wręczył wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka. Za pracę dziękowano wszystkim
bibliotekarkom.
Wyróżniono też czytelników. Zwycięzcy konkursu „Przyjaciel Biblioteki” otrzymali dyplomy,

nagrody książkowe oraz pluszowe sowy lub figurki
super sowy. Nagrodzono ponadto najaktywniejszych,
z najdłuższym stażem, najstarszych i najmłodszych
czytelników. R. Szweda szczególnie dziękowała
rodzicom za zaszczepianie w dzieciach pasji do
czytania.
8 Paweł Komraus

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej została powołana w grudniu 1948 r.
przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Miedźnej. Najpierw był to punkt
biblioteczny, który w 1949 r. zmienia się w Bibliotekę Gromadzką. Pierwszym
bibliotekarzem była Maria Krzystolik. Biblioteka liczyła wtedy 500 książek.
Najpierw mieściła się w starej szkole w Miedźnej (obecnie budynek już nie
istnieje). Po wybudowaniu nowej szkoły, biblioteka została do niej przeniesiona,
a w 1963 r. ponownie wróciła do budynku starej szkoły.
6 lipca 1964 r. oddano do użytku Dom Gromadzki, a biblioteka otrzymała nowy
lokal. Księgozbiór liczył wówczas 4600 egzemplarzy. W 1974 r. biblioteka zostaje
mianowana Biblioteką Gminną, a jej filiami zostały biblioteki w Górze i w Woli.

W tym samym roku placówka zostaje przeniesiona do agronomówki w Grzawie,
by rok później znów wrócić do budynku obecnego Urzędu Gminy.
W 1977 r. miał miejsce nowy podział administracyjny – gmina Miedźna
została włączona do miasta Brzeszcze, w ten sposób biblioteka stała się jedną
z filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Brzeszcze. Ten stan trwał do 1982
r. W 1986 r. biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu
Socjalnego w Grzawie, i znajduje się tam do dziś.
Od 1 stycznia 2003 r. GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą
osobowość prawną. Ma trzy filie biblioteczne: jedną w Górze i dwie w Woli.
Biblioteka liczy ok. 50 tys. egzemplarzy książek.
8 GBP, pk
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Wójt powołał zastępcę

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy terminy odbioru
śmieci w grudniu:

Renata Łuniewska,
sekretarz gminy od
1 stycznia jest także
zastępcą wójta, na 1/4
etatu.

DOMY JEDNORODZINNE

Podczas sesji Rady

4Gminy, która odbyła

się 28 grudnia wójt wręczył
R. Łuniewskiej dokument
powołujący ją na stanowisko
zastępcy wójta. – To z całą
pewnością zapewni właściwą pracę urzędu w tym czasie, kiedy być może mnie nie
będzie, bo np. będę chory Wójt ze swoim zastępcą
(FOT. PK)
– powiedział wójt Jan Słoninka. Jak czytamy w zarządzeniu z 28 grudnia w sprawie powołania zastępcy
wójta gminy Miedźna, „w zakresie działania zastępcy wójta należy wykonywanie
zadań Wójta w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków”.
Renata Łuniewska pracuje w Urzędzie Gminy Miedźna od ponad 30 lat. Sekretarzem gminy została w 2008 r. Teraz na tym stanowisku pracować będzie na 3/4
etatu, a 1/4 etatu na stanowisku zastępcy wójta. – Dziękuję wójtowi za zaufanie
i powierzenie mi tej funkcji. Pełniłam już ją w ramach upoważnień, ale teraz
mam już umocowanie. Postaram się godnie sprawować tę funkcję – powiedziała
R. Łuniewska.
8 pk

Przypomnijmy, w październiku
ub.r. Urząd Gminy wystawił kolejny raz obiekt na sprzedaż. Wszystko
dlatego, że dotychczasowy najemca
zrezygnował z prowadzenia tam sklepu
i nie było innych zainteresowanych
zagospodarowaniem budynku, który
wymaga remontu. Po głosach sprzeciwu wyrażanych przez mieszkań-
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ców zdecydowano o unieważnieniu
przetargu.
W listopadzie ogłoszony został przetarg na wynajem lokalu, ale szybko go
unieważniono. – Pojawiła się osoba,
która chciałaby wynająć cały ten budynek. Chodzi o dzierżawę wieloletnią, by
podmiot ten mógł zainwestować własne środki na remont budynku – mówi
wójt Jan Słoninka. Nie chce póki co
zdradzać, o jaką działalność chodzi,
ale zapewnia, że nie będzie w żaden
sposób szkodliwa dla mieszkańców.
8pk

Są siłownia i stroje
Zrealizowano dwa zadania
w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, na
które środki pozyskały sołectwa
Grzawa i Frydek.
Od października mieszkańcy Grzawy mogą cieszyć się nową siłownią
zewnętrzną, która powstała na placu
przy ul. Księżej. Zamówiono również
nowe stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Frydkowianie”. Przypomnijmy, Grzawa otrzymała 21,5 tys. zł dofinansowania, a Frydek – 16 tys. zł. O pomoc
finansową mogły ubiegać się sołectwa
za pośrednictwem gmin. W budżecie
województwa śląskiego zarezerwowano na ten cel ok. 4,8 mln zł. Wsparcie
otrzymały 343 projekty wybrane przez
Zarząd Województwa Śląskiego, w tym
dwa z gminy Miedźna.
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Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta,
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa,
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa):

8pk

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: 15.01, 4.02
segregacja: 4.02

zmieszane: 11.01, 24.01
segregacja: 11.01

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: 16.01
bio (odpady kuchenne): 10.01
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna

zmieszane: 16.01, 5.02
segregacja: 5.02

zmieszane: 17.01, 6.02
segregacja: 7.01, 6.02

Co z budynkiem przy ul. Różanej?
Gmina prowadzi rozmowy
z inwestorem, który chciałby rozpocząć działalność w budynku
przy ul. Różanej 25 w Woli.
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Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców,
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska),
Góra (ulica Babudy):

zmieszane: 8.01, 21.01, 7.02
segregacja: 8.01, 7.02

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

zmieszane: 9.01, 22.01, 8.02
segregacja: 9.01, 8.02

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

zmieszane: 10.01, 23.01
segregacja: 10.01

zmieszane: 14.01, 25.01
segregacja: 14.01

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 3.01, 7.01, 10.01, 14.01,
17.01, 21.01, 24.01, 28.01, 31.01, 4.02,
7.02
segregacja: 3.01, 7.01, 10.01, 14.01,
17.01, 21.01, 24.01, 28.01, 31.01, 4.02,
7.02
odpady wielkogabarytowe: 9.01,
23.01
bio (odpady kuchenne): 3.01, 10.01,
17.01, 24.01, 31.01, 7.02
odpady zielone: 16.01

Odbiór odpadów zielonych odbywał
się będzie od spółdzielni, która zgłosi taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna

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

MOBILNY PSZOK W STYCZNIU
< F RYDEK: 2.01 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 21.01 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 9.01 w godz. 12.00-17.00 oraz 23.01 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 14.01 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 7.01 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 16.01
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
<W
 OLA: 26.01 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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28 grudnia Rada Gminy przyjęła BUDŻET GMINY NA ROK 2019

Budżet przyjęty jednogłośnie
W tym roku inwestycje pochłoną prawie
12 mln zł.
Dochody gminy w 2019 roku wyniosą 75 mln 643

4tys. 38 zł 10 gr, w tym dochody bieżące – 69 mln

132 tys. 571 zł 72 gr. Wydatki gminy wyniosą natomiast
76 mln 469 tys. 786 zł 3 gr, w tym wydatki bieżące – 64
mln 472 tys. 760 zł 3 gr. Deficyt w wysokości 826 tys. 747
zł 93 gr zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków oraz z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości 631 tys. zł (28 grudnia
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia
takiej pożyczki na realizację Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji). To główne założenia budżetu na 2019
rok, który Rada Gminy przyjęła podczas ostatniej sesji
w poprzednim roku.
– Budżet to zawsze kompromis pomiędzy naszymi
możliwościami a oczekiwaniami. Oczekiwań jest
sporo, możliwości są takie, jakie daje nam budżet
– podkreślił wójt Jan Słoninka, który przedstawił
projekt dokumentu. Jak zauważył, zabezpieczono
środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach
poprzednich, a także na nowe zadania, w zakresie
których gmina ubiega się o dofinansowanie czy
dotacje. Wójt przyznał też, że gmina ciągle boryka
się z problemem podatku od wyrobisk górniczych.
– Zdajemy sobie sprawę, że rok 2019 będzie rokiem
trudnych decyzji – mówił.
Najwięcej środków pochłonie tradycyjnie oświata
– to 46,8% wszystkich wydatków bieżących. Na
zadania inwestycyjne przeznaczono prawie 12 mln
zł, co stanowi 15,7% wydatków. To m.in. działania

INWESTYCJE ZAPLANOWANE
W BUDŻECIE GMINY NA ROK
2019
Rolnictwo i łowiectwo
– 895 tys. 561 zł
< Modernizacja

oczyszczalni ścieków
w gminie Miedźna
< Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie
sołectwa Góra

Transport i łączność
– 2 mln 252 tys. 165 zł 77 gr

< Przebudowa ul. Sportowej w Górze
< P rzebudowa ul. Rzemieślniczej

w Woli
< Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej
< Przebudowa chodnika na ul. Górniczej w Woli
< Przebudowa ul. Oliwnej we Frydku
< Przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli

Rada Gminy wraz z wójtem, sekretarzem i skarbnikiem

proekologiczne (modernizacja oczyszczalni ścieków, zakończenie budowy pszok-u, montaż ogniw
fotowoltaicznych), zadania drogowe, w tym przebudowa mostu Bronisław, modernizacja oświetlenia
ulicznego czy inwestycje oświatowe (najważniejsza to
rozbudowa szkoły we Frydku). Szczegółowy wykaz
inwestycji na ten rok zapisanych w budżecie publikujemy poniżej.
– Ten budżet to materiał elastyczny, zmieniający
się w trakcie roku. Oby niezagrożone były zapisane
tam inwestycje – powiedział podczas dyskusji radny
Michał Przewoźnik. – Jedną rzecz chciałem podkreślić – w poprzedniej kadencji zobowiązaliśmy się, że
budowa boksów garażowych dla OSP Wola zostanie
ujęta w budżecie na rok 2019, i taka pozycja się tam
znajduje. Nie rzucaliśmy słów na wiatr, ze swojej
strony jako radni zrobiliśmy to, co do nas należało
– dodał. – Uchwalamy ostatni budżet przygotowany

< Przebudowa drogi w pasie drogowym

ul. Górniczej w Woli polegająca na
budowie chodnika
< Przebudowa chodnika na ul. Słonecznej w Woli
< Przebudowa ul. Garażowej w Woli
< Przebudowa mostu Bronisław w Woli

Gospodarka mieszkaniowa
– 1 mln 49 tys. 633 zł 4 gr

< Przebudowa zdegradowanego budyn-

ku przy ul. Wałowej w Woli w celu
poprawy warunków w istniejących
mieszkaniach socjalnych oraz adaptacji nowych mieszkań

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
– 703 tys. 600 zł

< Poprawa wyposażenia jednostek OSP

gminy Miedźna w celu wzmocnienia
potencjału służb ratowniczych
< Budowa boksów garażowych dla
OSP Wola

Dodatkowe roboty w przedszkolu
Urząd Gminy prowadzi działania, których celem jest zakończenie rozbudowy przedszkola
w Górze.
Ze względu na problemy z firmą,

4która wygrała przetarg na wyko-

nanie robót, nie został dotrzymany planowany termin ich zakończenia. Firma
ostatecznie zeszła z placu budowy, ale
konieczne było znalezienie rozwiąza-

nia, by placówka ruszyła. Ukończono
już prace kosztorysowe, dzięki czemu
ustalono, jakie roboty trzeba jeszcze
wykonać lub co należy poprawić. Na
sesji Rady Gminy 28 grudnia wójt Jan
Słoninka zapowiedział, że na początku
stycznia ogłoszony zostanie przetarg
na ich realizację. W budżecie zarezerwowano na ten cel 250 tys. zł. Wójt
przyznał, że jest szansa, by wszystko
było gotowe w lutym.
8 pk

(FOT. PK)

przez poprzedniego wójta i poprzednią Radę. Jest
to budżet przygotowany w sposób profesjonalny,
odpowiadający możliwościom finansowym naszej
gminy – stwierdził radny Janusz Starzec. Radny
Mariusz Wojtala zauważył, że gmina w budżecie
przeznaczyła 80 tys. zł na pomoc finansową dla
powiatu pszczyńskiego na przygotowanie projektu
przebudowy drogi powiatowej, ul. Miodowej we
Frydku. – Miejmy nadzieję, że ta dobra wola zostanie
też odzwierciedlona w zmodyfikowanym budżecie
powiatu – stwierdził.
Projekt budżetu gminy został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Katowicach i komisje stałe Rady Gminy. Rada
Gminy przyjęła go jednogłośnie. Podczas sesji przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Miedźna na lata 2019-2026.
8Paweł Komraus

Oświata i wychowanie
– 1 mln 920 tys. 75 zł

<

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
– 3 mln 894 tys. 991 zł 19 gr

Kultura fizyczna – 78 tys. zł

< Wykonanie

parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna
< Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku
< Wymiana ogrodzenia przy Gminnym
Przedszkolu Publicznym im. Marii
Kownackiej w Miedźnej
< Rozwój edukacji przedszkolnej
w gminie Miedźna
< Zakup pieca centralnego ogrzewania
w przedszkolu we Frydku

< Gospodarka

odpadami – budowa
punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
< Poprawa efektywności energetycznej
poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Miedźna

Dobudowa 5 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej
< Modernizacja oświetlenia dróg, ulic
i placów w gminie Miedźna
< Dobudowa 4 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej
< Montaż dwóch punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa
Wieś we Frydku
< Modernizacja oświetlenia boiska
sportowego
< Rozbudowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Zielonkówka
< Budowa piłkochwytu przy boiskach

w Woli

< Zakup odkurzacza podwodnego
< Doposażenie placu zabaw we Frydku

przy ul. Potokowej
placu zabaw i gier
w Woli przy ul. Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw

< Doposażenie

Skontrolują paleniska
W gminie Miedźna kontynuowane będą kontrole palenisk.
W grudniu czterech pracowników

4Urzędu Gminy zostało przeszkolonych z zakresu pobierania i zabezpieczania próbek z palenisk. Wszystko
po to, by mogli dokonywać kontroli,
czym mieszkańcy gminy palą w swoich
kotłach. Kontrolerzy będą mieli z sobą
upoważnienia wójta gminy. Uchwała

antysmogowa nakazuje gminom prowadzenie takich kontroli, co najmniej
pięć dziennie.
Jak zapowiedział wójt Jan Słoninka, kontrole będą prowadzone losowo.
Jeśli okaże się, że w piecach spalane są
materiały zabronione prawnie, sprawa
będzie przekazywana na policję. Kontrole były już przeprowadzane przez
urząd w poprzednim sezonie zimowym. 
8 pk
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Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia
Zespół Oświaty i Wychowania
zachęca mieszkańców gminy powyżej 25. roku życia do
wzięcia udziału w szkoleniach
w zakresie działalności w sieci.
Realizowane są w ramach projektu „Krok w przyszłość”.
Chciałbyś wzbogacić swoje

4doświadczenie w zakresie kom-

petencji cyfrowych? Chcesz pewniej
poruszać się po wirtualnym świecie?
Zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje, a może i nowych przyjaciół?
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
zarządzać swoją prywatnością i załatwiać w sieci sprawy urzędowe? Na te
i wiele innych pytań odpowie instruktor
podczas szkoleń, które rozpoczną się
w lutym! Weź udział w praktycznych

warsztatach przy użyciu nowoczesnego
sprzętu komputerowego.
Tematyka będzie różnorodna!
Tematy to: Rodzic w Internecie, Moje
finanse i transakcje w sieci, Mój biznes
w sieci, Tworzę własną stronę internetową (blog), Kultura w sieci, Działam
w sieciach społecznościowych.
Szkolenia przeznaczone są do
wszystkich mieszkańców gminy
Miedźna powyżej 25. roku życia. Ruszą
w lutym i potrwają do czerwca. Każde
trwać będzie 12 godzin tj. 4 spotkania po 3 godziny, w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w godzinach
popołudniowych w wybranej placówce
oświatowej w gminie (Wola, Miedźna,
Frydek lub Góra).
Zapisywać się można osobiście
w biurze projektu (Zespół Oświaty

WAŻNE KONTAKTY

i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola) lub
on-line, na stronie zoiw.miedzna.pl,
w zakładce „Krok w przyszłość”.
Projekt „Krok w przyszłość” realizowany jest w ramach programu
pn. „Obywatel.IT – program rozwoju
kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia zamieszkałych
w województwie śląskim i opolskim”
POPC.03.01.00-00-0052/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej III.
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa;
dla działania: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych.
8 pk, ZOiW

Bezpłatne porady prawne po nowemu
Od 1 stycznia uzyskanie darmowej porady prawnej jest znacznie łatwiejsze.
Od 2016 r. na mocy ustawy miesz-

4kańcy mogą korzystać z nieodpłat-

nej pomocy prawnej. Powiat pszczyński, w lokalach udostępnianych przez
gminy zapewnia bezpośredni dostęp
do tej formy pomocy mieszkańcom
w każdej z gmin.
– Do tej pory głównym mankamentem ustawy była zawężona lista
osób uprawnionych do korzystania
z porad. Dzięki nowelizacji, od nowego
roku z pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży

oświadczenie, że nie stać go na jej
płatną formę. To z pewnością wyjście
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla starosta Barbara
Bandoła.
W 2018 roku w okresie od stycznia
do końca listopada w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie
pszczyńskim udzielono 921 porad,
w gminie Miedźna – 117. Najczęściej
z tej formy pomocy korzystały osoby
poniżej 26. lub powyżej 65. roku życia,
posiadacze Karty Dużej Rodziny czy
osoby mające przyznane świadczenie
z pomocy społecznej. Głównie zwracano się o pomoc w zakresie prawa
cywilnego oraz spadkowego.

Złe informacje ws. ciężarówek

W grudniu wójt Jan Słoninka spotkał się z przedstawicielami
powiatów pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego oraz gminy
Bojszowy ws. ruchu pojazdów firmy ManTrans przez Wolę.
Okazało się, że powstanie drogi technologicznej nie jest takie
proste, bo samo skomunalizowanie terenów leśnych pod jej
budowę może potrwać ponad 2 lata. Tymczasem zapowiadana
droga S1 zablokuje możliwość wyjazdu ze żwirowni na planowany bypass. Dlatego ten najprawdopodobniej nie powstanie.
– Mówię to z bólem, ale uzgodniliśmy, że podejmiemy wszelkie
kroki, żeby samochody z tej firmy wyjeżdżały bezpośrednio
na ul. Wolską po oddaniu S1, i na węzeł jedliński, stamtąd
będą się rozjeżdżały. Wola powinna być odciążona od tych
samochodów – mówił wójt na grudniowej sesji.
8 pk

Akcja zima

W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn.
„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), 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).

5

Od początku 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie przysługują
każdej osobie, która nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Jednak przed uzyskaniem
takiej porady, uprawniona osoba będzie
musiała złożyć pisemne oświadczenie,
że nie stać jej na skorzystanie z płatnej
formy pomocy prawnej.
Bezpłatne porady w gminie Miedźna
udzielane są w lokalu biurowym przy
ul. Poprzecznej 1 w Woli w poniedziałki w godz. 13.00 – 17.00, we wtorki
w godz. 11.00 – 15.00 oraz w czwartki
w godz. 8.00 – 12.00.
8powiat

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).
8 UG

Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu
i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. W przeciwnym razie grozi mu grzywna. Musi
odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza
swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu
budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na
jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg musi składować
w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu
pieszych i samochodów.
Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach,
użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach
nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią
władają.
Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej,
która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio
przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości
nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega
on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej
pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu
ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek
komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone
do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.
8 KPP

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

Plemiona dziękowały najbliższym

Dzień Integracji

W ostat n i cz wa r tek l istopada
w Zespole Szkół w Woli odbyło się
Święto Dziękczynienia. Święto Dziękczynienia obchodzi się na pamiątkę
pierwszej wyprawy pielgrzymów
z Anglii do Nowego Świata. Początki
były trudne, a gdy udało się przeżyć
zimę urządzono ucztę dziękczynną,
podziękowanie Bogu za dobre żniwa
– takie nasze dożynki. Uczniowie
z Woli w tym dniu dziękowali rodzicom, krewnym, nauczycielom i przy-

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Woli obchodzono Dzień Integracji.
Święto jest związane z przypadającym
na 3 grudnia Międzynarodowym Dniem
Osób Niepełnosprawnych ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.
W szkolnej uroczystości uczestniczyli uczniowie klas 0-5, nauczyciele oraz
zaproszeni goście: wychowankowie
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Grzawie wraz z opiekunami oraz
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Specjalnych z Pszczyny.

jaciołom. Na stołach znalazło się to,
„co obrodziło i co udało się złapać
i zebrać”.
Zadaniem dla uczniów było przygotowanie i zaprezentowanie swojego
plemienia. I miejsce wśród klas IVVI zajęła klasa VIa, a II miejsce w tej
samej kategorii zajęła klasa Vd.
I miejsce wśród klas VII i III klas
oddziałów gimnazjalnych zajęła klasa
IIIag, a II miejsce – klasa IIIbg.
8ZS Wola

Uczniowie prezentują swoje plemię

Wspólnie podziwiano występy
laureatów konkursu recytatorskiego, który był zorganizowany z okazji stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, uczniów klas IIa,
IIb i IIIc, uczennic biorących udział
w konkursie regionalnym „Pogodejmy
po naszymu”, wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
zespołu Avocado.
Po występach goście brali udział
w warsztatach artystycznych i informatycznych.
8ZSP Wola

(FOT. ZS WOLA)

Spotkanie z bajkami
W grudniu w filii bibliotecznej nr 2
odbyło się kolejne Bajkowe Spotkanie, podczas którego dzieci poznały
kolejne przygody Franklina i jego
małej siostrzyczki. Tym razem bajkowi bohaterowie zostali pod opieką
pomysłowej cioci, która miała mnóstwo
pomysłów na różne zabawy. Podczas
tych zajęć dzieci przekonały się, że

naprawdę niewiele potrzeba, żeby miło
i przyjemnie spędzić czas. Wspólnie
z maluszkami udało się „wyczarować”
śnieg z mąki i wody, dzieci przekonały
się też, że wystarczy kartka papieru, by
się świetnie bawić. Zajęcia zakończyły się wykonaniem pracy plastycznej
– przestrzennych choinek.

Dzieci poznały kolejne przygody Franklina i jego małej siostrzyczki

8GBP

(FOT. GBP)

Nie brakowało wspólnych występów

(FOT. ZSP WOLA)

Pełna miska dla schroniska
W grudniu w Zespole Szkół w Woli
zakończono coroczną akcję „Pełna miska
dla schroniska – razem wspomóżmy bezdomne i głodne zwierzęta”. Już po raz
kolejny szkolne koło ekologiczne „Ekojedynka” przeprowadziło akcję dobroczynną na rzecz podopiecznych Fundacji
Zwierzęca Arkadia w Pszczynie. Celem
akcji było uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt, zmobilizowanie
uczniów do podjęcia działań mających na
celu niesienie pomocy humanitarnej oraz
ukazanie różnych aspektów działania na
rzecz wolontariatu.

W akcji chętnie brali udział uczniowie klas I – VIII. Od października
do grudnia zbierano różnego rodzaju
artykuły spożywcze. Dzieci wykazały
ogromną wrażliwość. Zebraną w szkole żywność dla zwierząt przekazano
przedstawicielce fundacji 6 grudnia.
Organizatorzy dziękują wszystkim
dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie na rzecz psiaków i kociaków,
podkreślając jak ważne jest wychowanie w duchu poszanowania zwierząt
i pomaganie innym.
8Iwona Przenzak, opiekun „Ekojedynki”

GILOWICE

Licealiści na Węgrzech
W dniach 3-7 grudnia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Gilowicach pojechali na Węgry
w ramach projektu „Hand to hand with CLIL”. „Pierwszy
dzień projektu rozpoczął się bardzo miłym akcentem.
Węgierski chór zaśpiewał piosenki we wszystkich językach
krajów partnerskich. Zaraz po przywitaniu wzięliśmy udział
w integracyjnych zabawach, które pozwoliły nam poznać
innych uczestników. W pierwszy dzień zwiedziliśmy Jászberény. Mieliśmy również przyjemność brać udział w tańcach ludowych” – wspominają Marysia, Natalia, Bogusia
i Angelika, uczennice liceum.
Licealiści zwiedzili lokalne zoo, uczyli się robić koszyki
wiklinowe. Byli również w Budapeszcie, gdzie podziwiali
panoramę miasta, odwiedzili centrum nauki. „Wyjazd na
Węgry bardzo nam się podobał. Poznałyśmy wiele nowych
ludzi i podszlifowaliśmy język angielski. To była świetna
przygoda” – podkreślają uczestnicy.
Projekt „Hand to hand with CLIL” w ramach Erasmus+
zakłada współpracę sześciu szkół z Włoch, Słowenii, Rumunii,

O terroryzmie
na świecie

Podczas spotkania projektowego na Węgrzech

(FOT. LO GILOWICE)

Bułgarii, Węgier i Polski. Głównym celem jest wspólne wdrażanie elementów nauczania dwujęzycznego, w szczególności
na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych.8 pk, LO Gilowice

4 grudnia w LO w Gilowicach goszczono
dr Karolinę Wojtasik z Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Pracuje m.in.
w Instytucie Socjologii i prowadzi badania nad terroryzmem. Jej wykład pt. „Terroryzm i terroryści” odbył się w ramach
cyklu spotkań „Świat wokół nas”. Wzbudził on zainteresowanie zarówno wśród
młodzieży, jak i nauczycieli, którzy jeszcze po wykładzie mieli wiele pytań do
dr Wojtasik. Spotkanie z tym trudnym
tematem, wyjaśnienie mechanizmów
powstawania terroryzmu i działania
terrorystów uświadomiło słuchaczom
jeszcze dobitniej, że niestety w każdym
miejscu na świecie możemy być narażeni
na takie działania.
8 LO Gilowice

Z Twojego soŁectwa
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MIEDŹNA

Mikołajkowy escape room
4 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej można było
odwiedzić „Mikołajkowy escape room”.
Uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami matematycznymi, których rozwiązanie pozwoliło uwolnić się z pokoju.
Podczas tego wyjątkowego spotkania
każda z grup musiała rozwiązać sześć
zadań, aby uzyskać klucz do wyjścia.

W drodze do Betlejem

Maksymalny czas na wykonanie zadań
to 45 minut. Zadania w escape roomie
różniły się od siebie stopniem trudności.
Dotyczyły zagadnień matematycznych
omawianych na lekcji i były ze sobą
powiązane. Wszystkie grupy biorące
udział w spotkaniu chętnie rozwiązywały przygotowane zadania i współpracowały ze sobą.
8 ZSP Miedźna

Podczas jasełek w szkole

Uczniowie musieli rozwiązać zagadki, by uwolnić się z pokoju 

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

FRYDEK

byli liczni goście, nawet tak honorowi,
jak trzej mędrcy i złożyli dzieciątku
pokłon.
Całość przedstawienia pokazująca
scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka przeplatana była kolędami, które
przygotowała Katarzyna Maroszek ze
szkolnym chórem. Po jasełkach każda
klasa miała swoją wigilijkę, na której
uczniowie złożyli sobie życzenia oraz
wręczyli prezenty.
8 ZSP Miedźna

GÓRA

Wizyta przedszkolaków
7 grudnia grupa 28 przedszkolaków
z Gminnego Przedszkola Publicznego
„Bajka” we Frydku gościła w murach
Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny
we Frydku. Dzieci z ciekawością
obejrzały przedstawienie pt. „Tomcio
Paluszek idzie do szkoły”, autorstwa
Kamili Drabek, w wykonaniu uczniów
klasy Ia i Ib pod kierunkiem Anety
Pełki i Małgorzaty Ulczak. Kolejnym

Jak co roku w ostatni dzień przed przerwą świąteczną w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Miedźnej Barbara
Lukowiec i Halina Krasoń przygotowały jasełka pt. „W drodze do Betlejem”.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa szukających
miejsca do schronienia na noc, którzy
po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni.
Jednak do nich i małego Jezusa przy-

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

Na spotkaniu szkół korczakowskich

punktem programu była prezentacja
tańca z parasolkami. Przedszkolaki
miały okazję podziwiać umiejętności i
wspaniałą grę aktorską starszych kolegów, których część jest absolwentami
ich przedszkola. Na koniec uczniowie
wręczyli zaproszonym gościom samodzielnie przygotowane paluszkowe
misie, a przedszkolaki odwdzięczyły
się cukierkami.
8 SP Frydek

Uczniowie z Góry spotkali się z przedstawicielami innych placówek noszących imię
J. Korczaka

Przedszkolaki odwiedziły szkołę we Frydku

(FOT. SP FRYDEK)

Listy w szczytnym celu
Maraton Pisania Listów Amnesty
International to coroczne światowe
wydarzenie. Szkoła Podstawowa we
Frydku włączyła się do niego po raz
drugi. W tym roku pisano listy w obronie Nawal Benaissy z Maroka, Gulzar
Duszenowej z Kirgistanu oraz Pavitri
Manjhi z Indii. Kobiety te są prześladowane w swoich krajach za walkę

o prawa osób niepełnosprawnych,
słabych. Cierpią, ponieważ domagają
się równego traktowania wszystkich
ludzi i mają odwagę wyrażać swoje
poglądy.
Maraton wsparło w tym roku wyjątkowo wielu uczniów – aż 62. Udało się
napisać 202 listy.
8SP Frydek

Spotkanie z Gruzinką
3 grudnia uczniowie klas VIIa oraz
VIIIa szkoły we Frydku mieli okazję
sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego podczas spotkania
z wolontariuszką Gminnego Ośrodka
Kultury w Woli – Natią z Gruzji. Przedstawiła uczniom ciekawe informacje na

temat swojej ojczyzny, tradycyjnego
jedzenia oraz zwyczajów świątecznych.
Uczniowie doskonale wykorzystali tę
okazję, zadawali pytania, dzielili się
wiedzą, doskonaląc umiejętność komunikowania się w języku angielskim.
8SP Frydek

30 listopada w Szkole Podstawowej nr 3
w Czeladzi spotkali się uczniowie szkół
noszących imię Janusza Korczaka.
Szkołę w Górze reprezentowali najaktywniejsi uczestnicy projektu „Młodzi
w Akcji”: Nadia, Emilka, Kamil i Błażej.
Spotkanie miało charakter konkursu,
podczas którego uczestnicy współpracując z osobami ze szkół imienniczek

(FOT. SP GÓRA)

musieli napisać list gratulacyjny do Korczaka z okazji przyznania mu Orderu
Orła Białego, rozpoznać tytuły jego
publikacji, stworzyć krzyżówkę, skomponować collage i plakat – ilustrację do
Króla Maciusia I. Wszyscy świetnie się
zintegrowali, stworzyli ciekawe projekty, pracowali zespołowo nawiązując
nowe znajomości.
8 SP Góra

GRZAWA

Tworzą mapę ciekawych miejsc
Mieszkańcy Grzawy postanowili stworzyć interaktywną mapę ciekawych
miejsc w sołectwie. Chodzi o dawne,
historyczne obiekty, budowle, domy.
Mapa dostępna jest na stronie internetowej grzawa.eu. Tam też (poprzez
zamieszczenie komentarza) można
dodać kolejny obiekt.
Przypominamy też o innej inicjatywie mieszkańców. Rada Sołecka
w Grzawie zachęca do podzielenia

się starymi zdjęciami i dokumentami
związanymi z miejscowością. 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.
8 pk
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W tej szkole szczególnie stawiają na kultywowanie ŚLĄSKICH TRADYCJI. Dumą placówki jest zespół „Frydkowianie”

Roztańczony jubileusz we Frydku
11 grudnia świętowano 50-lecie budynku
Szkoły Podstawowej we Frydku oraz 45-lecie
Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie”.
Historia szkolnictwa we Frydku ma swoje

4początki w 1881 r., kiedy to powstał pierwszy

budynek szkoły, w którym rok później naukę w trzech
klasach rozpoczęło ok. 150 uczniów z Frydku i Gilowic. Wcześniej mieszkańcy tych sołectw uczyli się
w szkole przy parafii w Miedźnej. Obecny budynek
szkoły został oddany do użytku w 1968 roku. Początkowo placówka nosiła imię Juliana Marchlewskiego
(do roku 1993). Od 2001 r. patronem jest Stanisław
Hadyna, kompozytor, dyrygent, pisarz, założyciel
i wieloletni kierownik artystyczny Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Frydecka szkoła szczyci się nie tylko dobrymi wynikami uczniów podczas egzaminów, ale
również kultywowaniem śląskiej kultury. Doskonałym dowodem jest funkcjonowanie Zespołu
Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, który od 1973 r.
wychowuje kolejne pokolenia muzyków i tancerzy
śląskich. Zespół założyła Jadwiga Barbara Granatyr, laureatka „Miedźniańskiego Ula” za działalność kulturalną z 2016 r., Zasłużony Obywatel
Gminy Miedźna, do teraz prowadzi go wspólnie
z Zygmuntem Pyrkiem. Z sukcesami, bo artyści
z Frydku prezentując dawne i piękne pieśni oraz
tańce zdobywają wiele nagród i wyróżnień podczas
ważnych konkursów czy przeglądów (m.in. Grand
Prix „Śląskiego Śpiewania”).
Gości podwójnego jubileuszu powitała Kamila
Drabek, dyrektor szkoły. Uczniowie przygotowali piękne występy, nie mogło zabraknąć tortu
w kształcie budynku placówki. W uroczystości udział wzięli też byli i obecni pracownicy,
w tym m.in. Teresa Kłeczek, która do 2017 r.,
przez 27 lat była dyrektorem szkoły. Czasy, kiedy
przenoszono się ze starego do nowego budynku
wspominała Monika Morkisz. – Z ogromnym
sentymentem wracam do tej szkoły, bo jestem
jednym z 11 nauczycieli, którzy przeprowadzali
i urządzali szkołę. Cały sierpień pracowaliśmy,
zaangażowanie było wielkie, również rodziców
– mówiła pokazując zdjęcie z 1968 r. wykonane
po przeprowadzce.

Jubileuszowy występ „Frydkowian” zachwycił publiczność (FOT. PK)

Jadwidze Barbarze Granatyr dziękował m.in. Alojzy Lysko (FOT. PK)

Podczas uroczystości szczególnie dziękowano
Jadwidze Barbarze Granatyr, która od 45 lat z wielką
pasją i zaangażowaniem prowadzi Zespół Pieśni
i Tańca „Frydkowianie”. – Naród istnieje z kultury
i dla kultury – powiedziała. Podkreślała, że piękno
świata wynika z różnorodności naszych kultur,
o które musimy dbać. – Niech polska kultura, śląska
kultura rozwija się i wzbogaca naszą ziemię. A nasze
dzieci należące do zespołu „Frydkowianie” niech jak
najdłużej tańczą i śpiewają na chwałę Bogu i ludziom
– stwierdziła.
– Każdy liczący się badacz śląskiej kultury ludowej
nie omijał i nie omija gminy Miedźna. To miejsce
niezwykłe – powiedział Alojzy Lysko, pisarz śląski
i Honorowy Obywatel Gminy Miedźna. – Jadwiga
Barbara Granatyr wychowała 10 pokoleń zespolaków, jeśli przyjąć, że musiała co 4-5 lat skład zespołu
odmładzać. Wychowała całą armię rozśpiewaną i roztańczoną. Wyuczyła kilkadziesiąt tańców śląskich,
które teraz według jej choreografii wykonują dzieci
z okolicznych przedszkoli, szkół i grup folkowych.
Stała się w dziedzinie śląskich tańców ludowych
niekłamanym autorytetem, a jej zespół zdobywa
w oczach fachowców uznanie i podziw. Dzięki temu
zrodziła się legenda frydeckiej szkoły jako kuźni
talentów artystycznych, jako źródła żywej kultury
ziemi pszczyńskiej – mówił A. Lysko.
Podczas uroczystości zaprezentowali się wyjątkowi artyści – ubrani w tradycyjne, śląskie stroje
„Frydkowianie” tańcem i śpiewem pokazali, że

Podczas jubileuszu spotkali się przedstawiciele szkół hadynow(FOT. PK)
skich

regionalizm mają w sercach. Wyjątkowy prezent
z okazji jubileuszu przekazał też przedstawiciel
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – zaproszenie na
trzydniowe warsztaty do Koszęcina prowadzone
przez członków i instruktorów zespołu. Gratulacje
złożyli m.in. wójt Jan Słoninka, który zapowiedział,
że najprawdopodobniej za trzy lata uczniowie będą
mogli korzystać z nowych pomieszczeń, bo szkoła
ma być rozbudowana, wicestarosta Damian Cieszewski, przedstawiciele innych szkół oraz jednostek
organizacyjnych. Uroczystość była też okazją do
spotkania przedstawicieli szkół hadynowskich.
8Paweł Komraus

To był dobry rok dla emerytów!
Rok 2018 był 16. rokiem działalności Koła Emerytów i Rencistów
w Górze. I jednym z najbardziej
aktywnych okresów, bo zrealizowane zostały wszystkie imprezy,
wycieczki i wczasy.
Cieszyliśmy się z każdego wspól-

4nego wyjazdu. Były to dla nas

– seniorów dni pełne wrażeń i wzajemnej życzliwości oraz radości z każdego
przeżytego dnia. Byliśmy w teatrze
w Cieszynie, na termach w Orawicy,
na majówce w Dolinie Chochołowskiej
i Zakopanem, podziwialiśmy piękno
krajobrazu i zabytki okolic Żywca.
Pielgrzymowaliśmy do Częstochowy
i Kalwarii Zebrzydowskiej. Rok zakończyliśmy biesiadą i zabawą taneczną
podsumowującą prace Koła.
We wszystkich imprezach uczestniczyło 375 osób. Oprócz imprez, odpoczywaliśmy na wczasach, podziwiali-

śmy piękno nie tylko naszej Ojczyzny,
ale także krajów Europy. Byliśmy na
Riwierze Francuskiej, w Ostródzie
na Mazurach, w Świnoujściu oraz
w Mrzeżynie na wczasach zdrowotnych. W dłuższych wyjazdach brało
udział 130 osób.
W roku stulecia obchodów odzyskania niepodległości promowaliśmy
Ojczyznę w Lourdes, La Salet, Awinion, natomiast naszą gminę i Górę
– w Gietrzwałdzie, Ostródzie, Olsztynie,
Świętej Lipce, Mikołajkach, na wyspie
Wolin, Mrzeżynie, Kalnej, Rychwałdzie i w Żywcu. Wszędzie tam, gdzie
przebywamy ukazujemy w różnych formach i strojach piękno Śląska i naszej
Górzańskiej wioski. Jesteśmy dumni, że
nas – seniorów znają w uzdrowiskach
nadmorskich oraz różnych miejscach
w kraju. Dziękujemy Bogu, iż daje nam
tyle radości bycia z sobą w tym jakże
pięknym okresie naszego życia.

Członkowie Koła w Cannes, na Riwierze Francuskiej 

Dziękuję Zarządowi Koła oraz
wszystkim członkom za pomoc i wsparcie w trudnych czasem dla mnie okresach. Jestem dumna z Was wszystkich

(FOT. KOŁO EMERYTÓW GÓRA)

i życzę dużo zdrowia oraz spełnienia
swoich marzeń, bo przecież takie wszyscy mamy.
8Monika Morkisz, przewodnicząca Koła
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Pomóżmy Nikosiowi

Nagrody i wyróżnienia
w dziedzinie sportu
Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji ds.
przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie
sportu z 17 grudnia 2018 r. i stosownie do uchwały
Rady Gminy Miedźna z 16 sierpnia 2011 r. w sprawie
nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, nagrody
otrzymali: Amelia Tomala (450 zł), Wanesa Kania
(400 zł), Błażej Tomala (400 zł), Mateusz Norek
(350 zł), Eryk Tomala (300 zł), Bartosz Piwowar
(300 zł), Aleksandra Fuks (300 zł).
8 UG

U 10-latka z Frydku zdiagnozowano guza
pnia mózgu. Przed nim roczna chemioterapia. Można pomóc w jego leczeniu.
W sierpniu 2018 r. Nikodem Krasoń trafił na

4oddział laryngologiczny Górnośląskiego Cen-

trum Zdrowia Dziecka z powodu nagłego porażenia
nerwu twarzowego oraz zapalenia ucha. Wykonano
tomografię komputerową, której wyniki były ogromnym zaskoczeniem: w główce Nikosia zdiagnozowano
guza pnia mózgu. 6 października chłopczyk trafił na
blok operacyjny. Niestety ze względu na lokalizację
nowotworu możliwe było usunięcie tylko części
zmiany. Przed Nikosiem roczna chemioterapia.
Nikodem lubi pływać, lubi konstruować roboty
z klocków lego oraz oglądać polskich youtuberów.
Bardzo przeżywa rozłąkę z kolegami, tęskni za pływaniem i nurkowaniem. Rodzina chłopca oraz fundacja „Iskierka”, której jest podopiecznym zwracają się
z prośbą o wsparcie leczenia Nikosia i o przekazanie
dobrowolnej darowizny na indywidualny numer
subkonta oraz podzielenie się swoim 1% podatku
w okresie rozliczeniowym.
8pk, Iskierka

Siłownia zewnętrzna w Miedźnej
już gotowa
17 grudnia została zakończona realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i instalacja
siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Leśnej
w Miedźnej”. W ramach zadania zamontowano
sześć urządzeń sportowych umieszczonych na
trzech pylonach.
8 UG

Przed Nikodemem Krasoniem z Frydku roczna
chemioterapia

Iluminacje świąteczne
– informacja
(FOT. ARCH.)

Jak można pomóc?

Fundacja ISKIERKA – ING Bank Śląski, nr konta: 05 1050 0099 6781 1000 1000 0789
1% podatku – KRS 0000248546, cel szczegółowy: „Nikodem KRASOŃ”

Strażacy z Woli najlepsi
29 grudnia Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował na hali sportowej
w Gilowicach Noworoczny Turniej Halowej
Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków.
W imprezie wystartowało pięć drużyn. Zasto-

4sowano system rozgrywek „każdy z każdym”.

Po pasjonujących meczach najlepsza okazała się
drużyna OSP Wola, która wygrała wszystkie spotka-

9

Urząd Gminy informuje, że iluminacje świąteczne
zamontowane na słupach oświetlenia ulicznego
w Woli przy ul. Pszczyńskiej zostały zakupione
w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Wola
I.
8 UG

Instalacje solarne
– informacja

nia. Dzięki temu strażacy z Woli będą reprezentować
gminę Miedźna na rozgrywkach powiatowych. II
miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie, III miejsce – OSP Gilowice, IV miejsce
– OSP Miedźna, a V miejsce – OSP Międzyrzecze.
Królem strzelców został Adrian Potasiak z OSP Wola.
Za najlepszego bramkarza został uznany Damian
Lekki z KPP w Pszczynie.

Wójt gminy Miedźna informuje, iż zestawy instalacji solarnych dla mieszkańców w ramach projektu „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie
jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna” na
okres trwałości projektu tj. przez 5 lat są i będą
ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia poniesie
gmina Miedźna, a niezbędne formalności zostaną
załatwione przez pracowników Urzędu Gminy.

8 UG

8pk

Zaproś kominiarza

Uczestnicy turnieju na hali sportowej w Gilowicach
15 grudnia na Krytej
Pływalni w Woli odbyły się
XV Mikołajkowe Zawody
Pływackie, zorganizowane
przez MUKS „Gilus” Gilowice
oraz GOSiR. Wystartowało
378 zawodników z 30 klubów, rywalizowano w ośmiu
grupach wiekowych w 13
konkurencjach pływackich.
Najlepszy w punktacji klubowej okazał się Górnik Radlin.
II miejsce zajęli pływacy z
„Gilusa”, którzy zdobyli 17
medali


(FOT. MUKS „GILUS”)

(FOT. GOSiR)

W związku z trwającym okresem grzewczym,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, straż
pożarna zachęca do włączenia się w akcję „Zaproś
kominiarza!”. Temperatura palącej się sadzy przekracza 1000 st. C! Taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Dlatego trzeba pamiętać,
że przewody kominowe należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez wykwalifikowanego kominiarza. Profesjonalne wykonanie
powyższych usług to nie tylko obowiązek prawny,
ale główna zasada bezpieczeństwa, zapobiegająca
zaczadzeniom, pożarom i będąca realizacją warunków ubezpieczeniowych domu.
8 UG, pk

29 grudnia skaciorze z Sokoła Wola świętowali zakończenie
sezonu. Były ostatnie rozgrywki, nagrody dla najlepszych
(FOT. GOK)
zawodników i śląski poczęstunek

10

ROZMAITOŚCI

gminne sprawy – styczeń 2019

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

styczeń 2019
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ
numer telefonu
Wśród osób, które do 28 stycznia wyślą
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki
do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę
– podwójne zaproszenie
do kina Planet Cinema
w Oświęcimiu
(GH Niwa, Oświęcim,
ul. Powstańców Śląskich 1,
tel. 32 471 17 12).
Prosimy o podanie numeru telefonu.
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru
skontaktujemy się telefonicznie.

Dom w płomieniach

Z promilami w rowie

W nocy 17 grudnia doszło do pożaru w domu przy ul. Korfantego
w Gilowicach.

20-latek jechał samochodem
mając prawie 2 promile. Podróż
zakończył w rowie w Miedźnej.

Jak informuje pszczyńska policja,

Był u znajomych w Oświęcimiu.

4płomienie pojawiły się w kuchni

ok. godz. 3.00. Ogień rozprzestrzeniał
się z każdą minutą. W momencie, kiedy
na miejsce dotarli strażacy, płonęła już
cała kuchnia. Szczęśliwie, domownicy
znajdowali się już wtedy na zewnątrz
budynku.
Niestety, 31-latek, który próbował ugasić ogień, doznał rozległych
poparzeń górnych partii ciała i został
przetransportowany na siemianowicką „oparzeniówkę”. Do szpitala,
na obserwację, trafiła także jego
żona. Spłonęło całe wyposażenie
kuchni.

4Nie planował szybkiego powrotu

do domu, jego plany pokrzyżowała
kłótnia z biesiadnikami. Postanowił
jechać autem, mimo że pił alkohol. Miał
prawie 2 promile alkoholu. Swoją jazdę
zakończył w przydrożnym rowie.
Po pożarze w Gilowicach

(FOT. KP PSP PSZCZYNA)

Akcję gaśniczą zakończono o godz.
4.00. Brało w niej udział 5 zastępów
straży pożarnej, 2 z pszczyńskiej „państwówki” i 3 z pobliskich ochotniczych
straży pożarnych.
8pk, KPP

Uratowali rowerzystę
Interwencja dwóch młodych
chłopców pozwoliła uratować
życie 75-latka, który wpadł do
rowu.
Wracający do domu rowerzy-

4sta stracił równowagę i wpadł

do przydrożnego rowu we Frydku.
Było już bardzo późno i temperatura
powietrza spadła poniżej zera. W takiej
sytuacji brak pomocy mógł zakończyć
się tragicznie.
Szczęśliwie po godz. 22.00 przechodzili tamtędy dwaj młodzi chłopcy.
Spostrzegli w rowie małe światełko.

Był to odblask zamontowany z tyłu
roweru. Nastolatkowie od razu zorientowali się, że musiało stać się coś złego,
ponieważ leżący obok roweru mężczyzna nie dawał oznak życia.
Skontaktowali się więc z dyspozytorem pogotowia i do czasu przyjazdu
karetki wykonywali jego polecenia.
Po niedługim czasie dotarli ratownicy
medyczni i policjanci. Czas masażu
serca 75-latka przekroczył godzinę.
Szczęśliwie udało się przywrócić krążenie i oddech u rannego rowerzysty.
75-latek został następnie przewieziony
do szpitala.
8 pk, KPP

Wszystko to miało miejsce 1 grudnia. 20-latek jechał skodą od strony
Oświęcimia, stracił panowanie nad
pojazdem i zjechał z drogi. Stało się
to na ul. Pszczyńskiej w Miedźnej,
w okolicach Urzędu Gminy. Stracił
już prawo jazdy, a o jego losie, już
wkrótce, zdecyduje sąd i prokurator.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.
8pk

Potrącił 66-letniego pieszego
1 grudnia doszło do potrącenia
pieszego na ul. Pszczyńskiej
w Miedźnej.
Poszkodowany w rozmowie

4z policjantami zaznaczył, że
miał na swojej odzieży elementy
odblaskowe i za każdym razem,
kiedy zbliżał się jakiś samochód,
schodził na bok, na trawę. Przede

wszystkim jednak, szedł poboczem,
w kierunku Pszczyny. Mimo tego, ok.
godz. 21.00 został potrącony przez
samochód w okolicach skrzyżowania
z ul. Rudawki.
66-letni mieszkaniec Kobyłki trafił
do szpitala, lekarze stwierdzili u niego
uraz lewej nogi. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
8 pk, KPP

Z Paryża do aresztu
Poszukiwany od ponad czterech lat mieszkaniec Woli został
odnaleziony w Paryżu.
Poszukiwania za mieszkańcem

4Woli zostały wszczęte w lipcu 2014

roku. Podstawą uruchamiającą procedurę było wydanie przez pszczyński
sąd listu gończego. Kryminalni zdołali
wówczas potwierdzić fakt, że poszuki-

wany przebywa poza granicami kraju.
Został więc wydany Europejski Nakaz
Aresztowania.
Ustalono, że przebywa w Anglii
lub Francji. Na początku grudnia 35latek został zatrzymany w Paryżu.
Mężczyzna był ścigany przez wymiar
sprawiedliwości za przestępstwo rozbójnicze.
8pk

ROZRYWKA
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Mikołaj przyszedł z prezentami
W grudniu w sołectwach zorganizowano spotkania z Mikołajem.
Rady Sołeckie poszczególnych

4sołectw wraz z sołtysami zorga-

nizowały piękne wydarzenia dla najmłodszych, podczas których nie brakowało wspólnych zabaw. Najważniejszym
punktem była jednak za każdym razem
wizyta Mikołaja. Dzieci otrzymały wspaniałe prezenty!
8 pk

Mikołajkowa zabawa we Frydku, 8 grudnia 

Spotkanie z mikołajem w Górze, 8 grudnia

(FOT. PK)

Mikołaj rozdaje prezenty podczas spotkania w Grzawie

(FOT. PK)

(FOT. D. OLEJARCZYK, GRZAWA.EU)

W OBIEKTYWIE

29 grudnia w kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli odbył się piękny koncert świąteczny
w wykonaniu grupy Carrantuohill oraz chóru AF Music. Został zorganizowany przez Gminny
(FOT. PK)
Ośrodek Kultury i Urząd Gminy

Tradycyjnie w grudniu podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie przygotowali świąteczne spotkanie z przedstawieniem „Śląskie Boże Narodzenie” dla rodziców i
(FOT. ŚDS GRZAWA)
zaproszonych gości
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Po śląsku i nie tylko!
IX Wieczór Śląski był niezwykły. Biesiadowano po śląsku, ale także po gruzińsku i włosku! Więcej o imprezie piszemy
na str. 2
FOT. PK

