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podążali za Trzema Królami
piękna tradycja organizacji orszaków w święto Trzech Króli
zagościła też w naszej gminie. 6 stycznia po raz drugi mieszkańcy
tłumnie przeszli ulicami woli w barwnym korowodzie, by oddać pokłon Jezusowi.
WIĘCeJ NA sTr. 2

WIĘCeJ NA sTr. 11

WIĘCeJ NA sTr. 12

gOrĄCe, CZerwOne serCa DLa DZieCi

TaK panie BawiŁy siĘ we FryDKU!

Prawie 32 tys. zł zebrano podczas finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Miedźna

17 stycznia we Frydku odbyła się Babsko Biesiada,
zorganizowana przez gminny Ośrodek Kultury
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6 stycznia po raz drugi zorganizowano w gminie Miedźna Orszak Trzech Króli

Barwny korowód przeszedł przez Wolę
Licznie zebrani mieszkańcy przeszli przez miejscowość śpiewając wspólnie kolędy.
W święto Trzech Króli w wielu

4miejscowościach w kraju organi-

zowane były piękne, kolorowe orszaki,
których uczestnicy zmierzali do stajenki, by pokłonić się narodzonemu
Jezusowi. Te uliczne jasełka w 2018 r.
zorganizowano po raz pierwszy także
w Woli. Spotkały się z ciepłym przyjęciem mieszkańców, którzy licznie
zgromadzeni maszerowali wspólnie
z królami.
W niedzielę, 6 stycznia ponownie
Orszak Trzech Króli odbył się w naszej
gminie, pod hasłem „Odnowi oblicze
ziemi”. Uczestnicy wyruszyli spod koś-

cioła pw. św. Urbana w Woli. Szli ulicami: Szkolną, Górniczą i Pszczyńską
śpiewając kolędy przy akompaniamencie orkiestry „Silenzio”. To było piękne
wydarzenie, w które włączyły się całe
rodziny. Uczestnicy otrzymali specjalne kotyliony oraz korony. Przy Zespole
Szkół królowie spotkali się z Herodem.
Finał orszaku miał miejsce w kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej, gdzie
królowie złożyli dary Nowonarodzonemu. Uczniowie przygotowali też piękne
jasełka, nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd.
Organizatorami orszaku byli:
Gminny Ośrodek Kultury, Parafia św.
Urbana w Woli, Parafia Matki Bożej
Piekarskiej w Woli oraz Zespół Szkół
w Woli.
8 pk

Orszak ruszył spod kościoła pw. św. Urbana 

(FOT. PK)

Wzięły w nim udział całe rodziny

(FOT. PK)

Dla uczestników przygotowano kotyliony i korony 

(FOT. PK)

Przy Zespole Szkół królowie spotkali Heroda

(FOT. PK)

Orszak cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców

(FOT. PK)

Była to okazja do wspólnego śpiewania kolęd 

(FOT. PK)

Na zakończenie uczniowie przygotowali jasełka 

(FOT. PK)

Pamiętali o poległych
18 stycznia w Miedźnej oddano
hołd więźniom zmarłym w 1945
roku podczas ewakuacji obozu
koncentracyjnego AuschwitzBirkenau.
Minęły 74 lata od tych strasznych

4wydarzeń. W styczniu 1945 r. nazi-

ści podjęli decyzję o rozwiązaniu obozu
Auschwitz-Birkenau. Od 17 do 21 stycznia wyprowadzono 58 tys. więźniów
w pieszych kolumnach ewakuacyjnych.
Jedna z tras o długości 63 km wiodła
z Oświęcimia do Wodzisławia, m.in.
przez Miedźną. Trasę nazwano Marszem Śmierci.
Więźniowie szli w mrozie, byli
wycieńczeni, wygłodzeni, wielu

z nich zginęło od strzałów oddanych
przez esesmanów. Według szacunków
w pieszych kolumnach ewakuacyjnych
zginęło nawet 15 tys. osób. Pomiędzy
Górą a Ćwiklicami miejscowa ludność znalazła kilkadziesiąt ciał, które
pochowano w zbiorowej mogile przy
miedźniańskim kościele.
Tam właśnie odbywają się uroczystości rocznicowe. Wzięły w nich udział
władze powiatu pszczyńskiego i gminy
Miedźna, uczniowie szkół oraz mieszkańcy. Ponadto, przez gminę przeszedł
też VIII Marsz Pamięci z Oświęcimia
do Wodzisława Śląskiego, w ramach
którego uczestnicy pokonują trasę
Marszu Śmierci z 1945 r.
8pk, powiat

Uroczystość odbyła się przy mogile na cmentarzu w Miedźnej, gdzie pochowano 42 ciała

(FOT. POWIAT)
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Przedłużona linia nr 17
i autobus z Brzeszcz
Od niemal roku w ramach linii nr
17 jeździ autobus na trasie WolaOświęcim-Wola. Linia ma zostać
przedłużona, planowana jest też
nowa linia w gminie.
8 stycznia wójt Jan Słoninka
spotkał się z prezesem MZK
Oświęcim. Rozmawiano m.in. o przedłużeniu linii nr 17. Przypomnijmy,
dzięki przystąpieniu gminy Miedźna
do porozumienia międzygminnego,
1 marca 2018 r. wróciły przejazdy na
trasie Wola-Oświęcim-Wola. Linia nr 17
na tej trasie realizowana jest właśnie
przez MZK Oświęcim, dzięki finansowaniu przez gminę.
Póki co przystankiem początkowym
i końcowym jest przystanek Wola
Szkoła, przy byłym Gimnazjum nr 2

4

w Woli. Prowadzone są działania, by
linia została przedłużona – przystanek byłby także w sołectwie Wola II,
przy ul. Akacjowej. Jak poinformował
wójt na styczniowej sesji Rady Gminy,
roczny koszt takiego przedłużenia linii
to ok. 9 tys. zł.
Władze gminy chcą też doprowadzić do przedłużenia linii nr 19, która
jechałaby na trasie Brzeszcze-GóraGilowice-Wola. Rano autobus dowoziłby uczniów do liceum w Gilowicach,
a po południu odbierałby ich ze szkoły.
– Również mieszkańcy mogliby skorzystać. Roczny koszt to ok. 45 tys.
zł. To inwestycja w rozwój naszego
liceum, to inwestycja w naszą młodzież – przyznał J. Słoninka. Linia nr
19 przez naszą gminę miałaby ruszyć
od 1 września.
8 pk

Prace w gminnych
placówkach oświatowych
Trwają rozmowy na temat
rozbudowy szkoły we Frydku,
kończą się prace w przedszkolu
w Górze.
7 stycznia odbyło się spotkanie

4w sprawie planowanej rozbudowy

szkoły podstawowej we Frydku. Stwierdzono, że wykonany wcześniej projekt
rozbudowy zostanie zmodyfikowany.
– Nie załatwia on sprawy do końca, nie
pozwalał na uniknięcie dwuzmianowości w szkole oraz nie byłoby możliwości
przeniesienia przedszkola we Frydku
do rozbudowanego budynku – mówi

8pk

Cofną zezwolenie asfaltowni?
Wójt gminy Miedźna chce cofnięcia zezwolenia na produkcję
mas bitumicznych przez asfaltownię w Woli.
W połowie stycznia wójt Jan

4Słoninka wysłał pismo do Sta-

rostwa Powiatowego w Pszczynie,
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przedstawiciela
sanepidu w Tychach w sprawie cofnię-

cia zezwolenia na prowadzenie produkcji mas bitumicznych przez zakład na
osiedlu Wola II. – Po głębokiej analizie
wskaźników myślę, że jest podstawa
ku temu, aby to zezwolenie cofnąć
– poinformował wójt na styczniowej
sesji Rady Gminy.
Na działalność asfaltowni w pobliżu
bloków wielokrotnie skarżyli się mieszkańcy, m.in. podczas zebrań sołeckich.

8 pk
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OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

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

zmieszane: 14.02, 4.03
segregacja: 4.03

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

zmieszane: 18.02, 5.03
segregacja: 5.03

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

zmieszane: 19.02, 6.03
segregacja: 6.03

wójt Jan Słoninka. Trwają szczegółowe
ustalenia z projektantem.
Końcem stycznia rozpoczęły się
prace dodatkowe w przedszkolu
w Górze. Firma na roboty wewnątrz
budynku ma 2 tygodnie. Jak zapowiada
wójt, do rozbudowanej placówki dzieci
powinny wejść po feriach zimowych.
Tymczasem na styczniowej sesji
Rady Gminy interpelację w sprawie
stanu szkoły podstawowej w Górze
złożyła radna Zofia Białoń. Poprosiła
o wygospodarowanie środków na niezbędne remonty w placówce.
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Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców,
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska),
Góra (ulica Babudy):

zmieszane: 20.02, 7.03
segregacja: 7.03

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

zmieszane: 8.02, 21.02, 8.03
segregacja: 8.02, 8.03

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

zmieszane: 11.02, 22.02
segregacja: 11.02

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

zmieszane: 12.02, 25.02
segregacja: 12.02

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

zmieszane: 13.02, 26.02
segregacja: 13.02

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 20.02
bio (odpady kuchenne): 14.02
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 11.02, 14.02, 18.02, 21.02,
25.02, 28.02, 4.03, 7.03
segregacja: 11.02, 14.02, 18.02, 21.02,
25.02, 28.02, 4.03, 7.03
odpady wielkogabarytowe: 13.02,
27.02
bio (odpady kuchenne): 14.02, 21.02,
28.02, 7.03
odpady zielone: 20.02

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 lutym
< F RYDEK: 4.02 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 20.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 11.02 w godz. 12.00-17.00 oraz 25.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 13.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 6.02 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 18.02
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
<W
 OLA: 23.02 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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Kontrole palenisk

1 marca rusza nabór do gminnych przedszkoli

Czas na rekrutację
do przedszkoli
Rada Gminy ustaliła kryteria
naboru do gminnych przedszkoli
w II etapie rekrutacji. Znamy też
harmonogram rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne do

4przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych przeprowadza się dwuetapowo. Jeżeli o przyjęcie ubiega się
większa liczba kandydatów niż liczba
wolnych miejsc, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są

pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe. Te kryteria to:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata; niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne
wychowanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych na pierwszym

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Miedźna:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/
opiekun prawny samotnie wychowujący są zatrudnieni
na umowie o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej albo uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą – liczba punktów 20;
2) jeden z rodziców, opiekunów prawnych kandydata jest
zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie umowy
cywilno–prawnej albo uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje pozarolniczą
działalność gospodarczą – liczba punktów 10;
3) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub będzie uczęszczało
do zespołu, w którym prowadzone jest to przedszkole lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonują
oddziały przedszkolne, do których kandydat ubiega się
o przyjęcie (nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo
kończy edukację w przedszkolu lub szkole/zespole
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
odbywa się rekrutacja), lub rodzeństwo kandydata
uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego
samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej – liczba punktów 4;
4) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za

etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane
są pod uwagę kryteria określone
przez Radę Gminy. Publikujemy je
poniżej wraz z harmonogramem
rekrutacji.
Tymczasem 2 kwietnia rusza rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miedźna.

rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja wskazują jako miejsce zamieszkania
miejscowość znajdującą się w obrębie gminy Miedźna
– liczba punktów 2;
5) dochód na osobę w rodzinie kandydata – liczba punktów
od 0 do 1.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Miedźna w roku szkolnym 2019/2020:
< 1-29

marca: składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (w postępowaniu uzupełniającym: 13-17 maja)
< 1-5 kwietnia: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków i dokumentów (w postępowaniu uzupełniającym: 20-22 maja)
< 8 kwietnia: podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (w postępowaniu uzupełniającym: 23 maja)
< 9-12 kwietnia: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (w postępowaniu uzupełniającym: 24-29 maja)
< 17 kwietnia: podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w postępowaniu uzupełniającym: 30 maja).

Gminny Zakład Gospodarki

4Komunalnej to spółka, która odpo-

wiedzialna jest m.in. za dostarczanie
wody, odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków. Jej jedynym właścicielem jest
gmina Miedźna. Od jakiegoś czasu
zapowiadane były zmiany w spółce.
Wójt Jan Słoninka wielokrotnie krytykował sposób jej zarządzania, a przede
wszystkim jakość wody, która trafia do
mieszkańców.
W porządku obrad styczniowej sesji
znalazł się projekt uchwały w sprawie
udzielenia rekomendacji kandydatom

na członków Rady Nadzorczej GZGK.
Tymi kandydatami byli Tomasz Drąszkowski oraz Paweł Legut. Po jednym
z kandydatów wskazali wójt i Rada
Gminy.
Uchwała została przyjęta przez radnych (8 głosów za, 6 głosów wstrzymujących się), ale wywołała dyskusję.
Niektórzy radni podkreślali, że zmiany
w GZGK są konieczne, ale dziwili się,
że nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej poznali dopiero dzień przed
sesją, na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Rady Gminy Miedźna (na tym posiedzeniu kandydaci zostali przedstawieni, odpowiadali na pytania radnych).
Argumentowali, że w tak ważnych
sprawach powinno być zwołane posiedzenie wspólne wszystkich komisji
z odpowiednim wyprzedzeniem. Część

Zebrania w marcu

W marcu we wszystkich sołectwach
w gminie odbędą się zebrania sołeckie.
Będą one miały charakter sprawozdawczo-wyborczy, a to oznacza, że mieszkańcy wybiorą nowych sołtysów. Terminy po ich ustaleniu zostaną podane na
stronie miedzna.pl. Podczas zebrań pod
dyskusję poddana zostanie m.in. kwestia
odśnieżania. Mieszkańcy wypowiedzą
się, czy powinno ono być przeprowadzane na biało, czy na czarno.
8 pk

Porady w GOPS-ie

W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Woli przy ul. Poprzecznej 1
(parter, Punkt Konsultacyjny) udzielane
są bezpłatne porady prawne z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego, dla
ofiar przemocy domowej oraz członków
rodzin osób uzależnionych. Wszelkie
informacje udzielane są pod numerami telefonu: 32 449 13 36, 32 448 70 90.
Bezpłatne porady udzielane są w godz.
15.00-17.00 w dniach: 12.02, 19.02, 26.02,
5.03, 12.03, 19.03, 26.03.
8 UG

Ruszyły bezpłatne
szkolenia

Zmiany w GZGK
22 stycznia radni na sesji Rady
Gminy przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji
kandydatom na członków Rady
Nadzorczej Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej.

Od stycznia 2019 r. wykwalifikowani
pracownicy Urzędu Gminy Miedźna
z upoważnieniami wójta kontrolują
paleniska. Czterech pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia zostało przeszkolonych
z zakresu pobierania i zabezpieczania
próbek z palenisk.
Do 25 stycznia zostało przeprowadzonych 36 kontroli na terenie całej gminy.
Kontrole prowadzone są również z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz
otrzymuje osoba fizyczna, u której przeprowadzona jest kontrola.
Jednocześnie Urząd Gminy informuje mieszkańców, żeby do takiej kontroli
mogli się przygotować, pracownicy
proszą o przygotowanie faktury zakupu opału wraz ze świadectwem jakości
paliw stałych.
8 UG

radnych pytała, dlaczego kandydaci do
Rady Nadzorczej nie pojawili się na sesji
i kto zaproponował ich kandydatury?
– W moim przekonaniu ta spółka nie
działa dobrze, dlatego należy dokonać
gruntownych zmian – przekonywał
wójt Jan Słoninka. Argumentował,
że konieczne jest podjęcie szybkich
działań, bo z dniem 21 stycznia (dzień
przed sesją) cała dotychczasowa Rada
Nadzorcza złożyła rezygnację. – Rada
Nadzorcza zrezygnowała, jeden
z członków zarządu również wypowiedział umowę o pracę. Tymczasem
spółka musi wykonywać swoje funkcje,
musi działać. Pilnie trzeba powołać
też zarząd – tłumaczył. Zapowiedział
kolejne spotkanie radnych z nowymi
członkami Rady Nadzorczej.
W GZGK gmina prowadzi audyt.
8pk

W styczniu w gminie Miedźna rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla
mieszkańców w ramach projektu
„Krok w przyszłość”, realizowanego
przez Zespół Oświaty i Wychowania.
Pierwsze grupy uczestników rozpoczęły pracę nad rozwijaniem swoich
kompetencji cyfrowych podczas bezpłatnych warsztatów komputerowych.
Więcej informacji o szkoleniach można
znaleźć na zoiw.miedzna.pl.
8 pk

Szkolenie dla podatników

11 lutego o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy zostanie przeprowadzone
przez pracowników Urzędu Skarbowego
darmowe szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Szkolenie obejmować będzie: zasady
korzystania z nowej usługi „Twój e-PIT”,
w tym terminy rozliczeń, terminy zwrotu
podatku lub zapłaty podatku za rok 2018
r. oraz zasady korzystania z ulg i rozliczeń.
8 UG

Z Życia gminy

gminne sprawy – luty 2019

Czekając na decyzję ws. odsetek
Podczas styczniowej sesji Rady
Gminy radni przyjęli uchwałę
popierającą działania wójta,
które mają na celu uregulowanie kwestii oprocentowania za
nadpłacony podatek od wyrobisk.
Nadpłacony podatek od wyro-

4bisk to problem, z którym gmina

Miedźna boryka się od lat, jako jedna
z ponad 30 gmin w Polsce. Wynika
on ze zmiany interpretacji przepisów
prawnych, w myśl której podatku od
nieruchomości nie można nałożyć na
całe podziemne wyrobiska górnicze,
a jedynie na niektóre obiekty i urządzenia tam zlokalizowane. W latach
90. spółka węglowa sama deklarowała wysokość tego podatku i wpłacała
pieniądze do gminy. Teraz domaga się
jego zwrotu.
– Wiele gmin, które próbowało
rozliczyć zaległe kwoty i zwrócić je
podatnikowi spotkała się z układem
naprawczym. W naszej gminie do tej
pory udało się uniknąć tego problemu
– tłumaczyła na sesji skarbnik Ewa
Ligenza. Przypomnijmy, w latach
2015-2017 gmina oddała ok. 10 mln
zł! Kiedy zapadały decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
samorząd miał 30 dni na spłatę, choć
nawet nie był stroną w postępowaniu.
I zawsze udawało się znaleźć środki
w budżecie.
Sprawa dotyczy także podatku z lat
1994-1996. Decyzja o ostatecznej kwocie nadpłaty zapadła dopiero w 2016 r.
Przez te 20 lat toczyło się postępowanie. Tymczasem podatnik zwrócił się
nie tylko o zwrot należności głównej,
którą gmina w ostatnich latach uregulowała. Podatnik chce też zwrotu

oprocentowania. Może chodzić nawet
o kilkanaście milionów zł.
Dlatego władze gminy prowadzą
działania, by warunki spłaty były jak
najlepsze. Stąd m.in. uchwała w sprawie udzielenia poparcia wójtowi gminy
Miedźna w działaniach zmierzających
do uregulowania kwestii oprocentowania nadpłaty tytułem opodatkowania kopalnianej infrastruktury
podziemnej. „Rada Gminy Miedźna
wyraża pełną gotowość do aktywnego
udziału w zamierzeniach Wójta Gminy
Miedźna, które będą ukierunkowane
na wyeliminowanie lub ograniczenie
negatywnych konsekwencji związanych ze zwrotem przez Gminę Miedźna ewentualnego oprocentowania
nadpłat” – czytamy w uzasadnieniu
do uchwały. – Potrzebne jest takie
stanowisko, wsparcie moich działań,
żeby wybrzmiało to w sposób jednoznaczny, mocny, silny – mówił wójt Jan
Słoninka. Chodzi m.in. o negocjacje
w sprawie rozłożenia koniecznej do
zwrotu kwoty na raty. Jak tłumaczył
wójt, jeśli zapadnie decyzja o kwocie
do zapłaty, gmina może utracić płynność finansową, zagrożona będzie
realizacja inwestycji. W styczniu Jan
Słoninka wziął udział w spotkaniu
przedstawicieli samorządów zagrożonych takim zwrotem.
Istotne jest to, że póki co w sprawie
odsetek nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje. Nie wiadomo dokładnie, jaką kwotę będzie trzeba zwrócić
i w jakim terminie. Postępowanie przed
SKO toczy się już od dwóch lat. – Nasze
stanowisko cały czas jest takie, że nie
ma podstaw do zwrotu tych środków.
Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, jaki będzie wyrok – mówiła E.
Ligenza.
8 Paweł Komraus

Zwrot podatku akcyzowego po nowemu
Nastąpiły zmiany w zasadach zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2019 roku. Wnioski o zwrot podatku
akcyzowego producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego
(w tym dzierżawy).
Do 28 lutego producent rolny może składać wniosek o zwrot
podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Natomiast od 1 sierpnia
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent rolny może składać
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje też nowy wzór wniosku. Dostępny jest on na stronie www.miedzna.pl. Tam też
podano zasady dotyczące limitów obowiązujących w tym
roku.
8 UG

Bezpłatna kolej na ferie
W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci
i młodzież mogą podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.
Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego. Aby w tym czasie za
darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy
podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację
szkolną. Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podsta-

Jaka jest sytuacja
finansowa gminy?

5

WAŻNE KONTAKTY

Dochody gminy w 2018 r. wyniosły 74 mln 852
tys. 634 zł, a wydatki – 71 mln 779 tys. 207 zł. Wynik
finansowy gminy był dodatni, nadwyżka budżetowa
wyniosła 3 mln 73 tys. 427 zł. W 2018 r. zaciągnięto
zobowiązania (kredyt i pożyczka) na kwotę 2 mln
564 tys. 437 zł, spłacono też wcześniejsze zobowiązania o wartości 2 mln 249 tys. 51 zł.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek
i emisji obligacji wynosiło 8 mln 41 tys.216 zł, co
stanowi 10,7% dochodów gminy.
Obraz finansowy gminy za rok 2018 będzie możliwy do ustalenia w wersji ostatecznej w kwietniu
2019 r. Już wstępnie można zaznaczyć, że będą
wolne środki, które wynikają przede wszystkim
z ponadplanowych dochodów oraz rozliczenia kosztów bieżących i inwestycyjnych gminy. Może to być
kwota ok. 5 mln zł. Od wielu lat gmina boryka się
z problematyką rozliczenia podatku od nieruchomości należnego od podziemnej infrastruktury
kopalnianej. Ma to bezpośredni wpływ na kondycję
finansową gminy. W latach 2015-2017 tytułem
rozliczenia nadpłat w podatku od nieruchomości
należnego od podziemnej infrastruktury kopalnianej za lata wcześniejsze, uregulowano należności opiewające na kwotę ok. 10 mln zł. Do dnia
dzisiejszego toczą się jednak postępowania przed
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej, dotyczące przysługującego podatnikowi
oprocentowania z tytułu ww. nadpłat.
– Pomimo, że brak jest na dzień dzisiejszy
ostatecznej decyzji określającej wysokość oprocentowania, potencjalna kwota odsetek z tego
tytułu może wynieść nawet ok. 17 mln zł. Jeżeli
kwota ta zostanie potwierdzona, podatnikowi
co do zasady przysługiwałby zwrot oprocentowania w terminie 30 dni od podjęcia ostatecznej
decyzji – tłumaczy Ewa Ligenza, skarbnik gminy
Miedźna.
Jak podkreśla, sytuacja taka będzie miała bardzo negatywny wpływ na finanse gminy, co może
pociągnąć za sobą (na mocy przepisów o finansach
publicznych) wprowadzenie układu naprawczego,
a tym samym znaczne ograniczenie działalności
gminy.

wowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół
branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać
również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy dokument
potwierdzający wiek. Promocja obejmie całą siatkę połączeń Kolei Śląskich, z wyjątkiem odcinka przygranicznego
Chałupki – Bohumin.
8 UMWŚ

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).
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).
8UG

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

Spotkanie ze strażakami

Uczniowie otrzymali kalendarz strażacki

Uczniowie klasy VII b Zespołu Szkół
w Woli w ramach zajęć wychowawczych spotkali się ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
Krótka pogadanka dotyczyła zasad
bezpieczeństwa, pierwszej pomocy

Piknik po raz szósty

(FOT. ZS WOLA)

i alarmowania służb. Uczniowie otrzymali pamiątkowy kalendarz, zostali też
zapoznani z ofertą różnych konkursów
organizowanych w 2019 roku przez
PSP.
8ZS Wola

Coroczny piknik cieszył się dużym zainteresowaniem

6 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli miał miejsce VI
Świąteczny Piknik Rodzinny. Atrakcją
podczas pikniku był występ iluzjonisty
Adriana Mitoraja z Parku Rozrywki
„Energylandia” z Zatora. Najmłodsi

(FOT. ZSP WOLA)

uczniowie szkoły przygotowali Jasełka,
natomiast rodzice przepyszne wypieki,
słodkie desery, prawdziwe pierogi. Podczas pikniku było magicznie i bardzo
słodko. Spotkanie zakończył występ
Kolorowej Tęczy.
8 ZSP Wola

MIEDŹNA

Dla babć i dziadków

Z wizytą w świecie sztuki

Dzieci przygotowały program dla babć i dziadków

„Dziś na tej sali jest bardzo wesoło,
gdyż babcie i dziadków widzimy wokoło” – tymi słowami 14 stycznia rozpoczęła się Uroczystość Babci i Dziadka
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Miedźnej w sali GOK w Grzawie. Na
uroczystość przybyli licznie zaproszeni
goście. Ukochanym babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, opiekę
i czas, jaki poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej
miłości.
Przedszkolaki bardzo wdzięcznie
i szczerze wyraziły swoje przywiązanie

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

i szacunek kochanym babciom i dziadkom prezentując program artystyczny.
Dzieci z grup starszych przedstawiły
jasełka oraz wzruszający spektakl pt.
„Dziewczynka z zapałkami”, natomiast
młodsze przedszkolaki śpiewały piosenki, tańczyły oraz składały życzenia. Uroczystość zakończono wspólną gościną,
czyli obiadem oraz domowym ciastem
przygotowanym przez rodziców.
Był to dzień niezwykły, nie tylko
dla dzieci, ale także dla zaproszonych
gości, dzień pełen wzruszeń, uśmiechów i radości.
8 ZSP Miedźna

Kto czyta książki żyje podwójnie
Podsumowując pracę na lekcjach
języka polskiego w I semestrze tego
roku szkolnego, uczniowie klas piątych szkoły w Miedźnej przygotowali
lapbooki poświęcone wybranym lekturom uzupełniającym. Wykonanie
tych lapbooków przeszło najśmielsze
oczekiwania, dzieci prześcigały się
w pomysłach, jak urozmaicić i uczynić
ciekawszym pracę na temat wybranej
lektury. Nie tylko musiały wykazać się
znajomością lektury, ale także kreatywnością i cierpliwością. Prace miały
stać się zachętą do czytania.
Klasa szósta wykonała natomiast,
wykorzystując technologię komputerową i umiejętności informatyczne,
prezentacje multimedialne poświęcone
lekturom uzupełniającym oraz książ-

kom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Dodatkową trudnością było zaprezentowanie wybranej lektury pozostałym,
zrecenzowanie jej klasie. W czasie
prezentacji uczniowie dowiedzieli się
wielu ciekawych rzeczy na różnorodne
tematy, m.in. był to temat uchodźców,
tolerancji wobec upośledzenia umysłowego, zdarzeń czasów okupacji,
zaprezentowano biografie słynnych
Polek i Polaków. W głowach uczniów,
na bazie lektury, zrodził się pomysł
drzewa życzeń.
Prezentacje zostaną umieszczone
na stronie szkoły, ponadto lapbooki
można zobaczyć w starej części szkoły.
Wszystkie książki dostępne są w bibliotece szkolnej.
8 ZSP Miedźna

11 stycznia grupa uczniów z klas Va,
Vb, VI i VII wyjechała na wycieczkę.
Celem wyjazdu był Kraków, a konkretnie Teatr Bagatela, gdzie wystawiano
sztukę na podstawie powieści F. Hudgson-Burnett „Tajemniczy ogród”. Jednak zanim chętni uczniowie obejrzeli
spektakl, zwiedzili fabrykę bombek
w podkrakowskim Bębłnie. Dzieciaki dekorowały bombki, zapoznały się
z kolejnymi etapami produkcji tych
cennych cacuszek. Okazało się, że choć
termin już poświąteczny, w fabryce
praca wre. Jak przekazały panie oprowadzające, najgorętszy okres produkcji
następuje w lipcu.
Po warsztatach w fabryce bombek
uczestnicy udali się do centrum Krakowa, by obejrzeć musical, który zachwycił wszystkich widzów. W pamięci już
na zawsze zapisał się Colin, smutny
chłopiec pozbawiony miłości rodziców,

W fabryce bombek

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

wrażliwa Mary i wesoła Marta. Do łez
rozbawił lokaj Truscott, a szacunek
wzbudzała pani Madlock. Uczniowie
zwiedzili też krakowski rynek i Kościół
Mariacki.
8ZSP Miedźna, pk

GRZAWA

Od legendy do legendy
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie zaprasza uczniów
klas III-IV szkół podstawowych gminy
Miedźna do udziału w konkursie czytelniczym pt. „Od legendy do legendy”,
który odbędzie się 12 marca o godz.
10.00 w sali Domu Socjalnego w Grza-

wie. Konkurs swym zakresem obejmuje treść wybranych legend Wandy
Chotomskiej pt. „Legendy polskie” oraz
legendy Alojzego Lyski pt. „Czorno
ksiynga”. Zgłoszenia są przyjmowane
do 26 lutego.
8GBP

Przyjaciel Biblioteki: kolejna edycja
Ruszyła kolejna edycja konkursu czytelniczego „Przyjaciel Biblioteki”, organizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną. Jego celem jest promocja
książki i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy oraz promocja biblioteki
jako miejsca przyjaznego czytelnikom.
Uczestnicy w wieku do 13 lat otrzymują

specjalną kartę, na której będą zbierać
pieczątki za wypożyczenia. Wypożyczenia starszych uczestników będą
odnotowywane na specjalnej karcie
wypożyczeń. Czytelnicy z największą
liczbą punktów otrzymają dyplomy.
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić u bibliotekarza.
8 pk

Z Twojego soŁectwa
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FRYDEK

Kolędowanie misyjne uczniów

Kolędnicy misyjni ze szkoły we Frydku

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Hadyny we Frydku jak co
roku pod opieką rodziców udali się na
wyprawę misyjną. Kolędnicy, aż 80 uczniów, rozśpiewali domy mieszkańców
Gilowic i Frydku. Spotkano się kolejny
raz z wielką serdecznością i hojnością

Bajtel na szychcie

(FOT. SP FRYDEK)

mieszkańców. Dzięki ich szczodrości
udało się zebrać rekordową sumę 7070
zł. Zebrane środki zostaną przekazane
dla dzieci z najbiedniejszych krajów
Afryki – Rwandy i Burundi. Zakupione będą przede wszystkim lekarstwa,
szczepionki i żywność.
8 SP Frydek

GÓRA

Uczniowie pod ziemią

(FOT. SP FRYDEK)

w nowoczesne multimedia, które wspierają prowadzenie zajęć edukacyjnych.
Na początku podziemnej trasy uczniowie otrzymali oryginalne, sztygarskie
stroje robocze i ekwipunek w postaci
kasku z lampą górniczą, a następnie
mogli poćwiczyć umiejętności w zakresie pierwszej pomocy w symulowanej
akcji ratowniczej.
8 SP Frydek

GILOWICE

Życzenia z Londynu
Uczniowie klasy Vc szkoły w Górze
uczestniczący w zajęciach rozwijających z języka angielskiego otrzymali życzenia noworoczne prosto z...
Londynu. Jest to odpowiedź na list
i życzenia przesłane przez dzieci do
Pałacu Kensington dla księcia i księż-

Uczniowie klas piątych szkoły we Frydku od września zaczęli swoją przygodę
z geografią. Obecnie poznają krajobrazy Polski. Aby przybliżyć uczniom
krajobraz przemysłowy sąsiadującej
z naszą Kotliną Oświęcimską – Wyżyny Śląskiej – 25 stycznia została zorganizowana wycieczka przedmiotowa
z geografii do sztolni Królowa Luiza
w Zabrzu.
Zajęcia ok. 30 m pod ziemią nosiły
nazwę „Bajtel szychta”. Piątoklasiści
mogli wcielić się w rolę górnika i na
własnej skórze odczuć trudy pracy
pod ziemią. Uczniowie podczas zajęć
zobaczyli, jak wyglądają chodniki górnicze w kopalni, mogli popracować jak
górnicy w dawnych czasach, zobaczyli
również współczesne maszyny, które
pomagają obecnie w pracy górnikom
oraz mieli okazję jechać pociągiem,
który wozi górników pod ziemią do
pracy. Trasy w kopalni wyposażone są

Krew darem życia
nej Cambridge – Williama i Kate oraz
ich dzieci. Odpowiedź była zaskoczeniem, ale również sprawiła dzieciom
ogromną radość. To na pewno nie
był ostatni list wysłany do Wielkiej
Brytanii.
8SP Góra

Z pomysłem na zdrowe śniadanie

29 stycznia w gilowickim liceum odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielkami Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Pszczynie mające na celu przekazanie młodzieży informacji o honorowym krwiodawstwie i odpowiedź
na pytania: kto może zostać dawcą
krwi? jak wygląda procedura rejestra-

cji? czy oddawanie krwi jest bezpieczne? itp. Można było również zasięgnąć
informacji na temat rejestracji w bazie
danych honorowych dawców szpiku
kostnego. Organizatorzy mają nadzieję,
że to spotkanie zachęciło uczniów do
podzielenia się swoją krwią – darem
życia – z potrzebującymi.
8LO Gilowice

Patriotyczny koncert noworoczny

Tradycyjnie na przełomie roku w liceum zorganizowano koncert noworoczny 

4 stycznia odbył się tradycyjny Koncert
Noworoczny w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. Tegoroczne spotkanie było
okazją do refleksji nad znaczeniem
Ojczyzny, nad jej miejscem w naszym

(FOT. LO GILOWICE)

życiu. Aktorzy i soliści pięknie przeprowadzili widzów przez trudną historię
Polski. W szkole spektakl ten zamykał
obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i był lekcją patriotyzmu.
8 LO Gilowice

Nagrodzeni za Jasełka
Uczniowie z Góry zajęli w konkursie I miejsce

(FOT. SP GÓRA)

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
wzięli udział w konkursie „Pomysł na
zdrowe śniadanie” organizowanym
przez Zakłady Mięsne Henryk Kania
we współpracy z Urzędem Miejskim
w Pszczynie. Konkurs miał na celu promocję zdrowego odżywiania i przedstawienie ciekawych pomysłów na
śniadanie.

Trzecioklasiści opracowali przepis
na zdrowe i smaczne śniadanie oraz
wspólnie je przygotowali. Spośród 30
prac z gminy Pszczyna, Goczałkowice
i Miedźna, to właśnie szkoła z Góry okazała się najlepsza, i zajęła I miejsce w konkursie. W nagrodę klasa otrzymała czek
w wysokości 1 tys. zł na dofinansowanie
wycieczki klasowej oraz indywidualne
nagrody rzeczowe.
8 SP Góra

21 stycznia grupa starszaków z przedszkola w Gilowicach (oddziały GPP
„Bajka” we Frydku”) pojechała na
XVI Regionalny Przegląd Jasełek do
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Mali aktorzy reprezentowali gilowickie
przedszkole przedstawiając spektakl
pt. „Broda Heroda – czyli jak Bóg zło
w dobro przemieniał”. Pomimo dużej
konkurencji przedszkolakom udało się
zdobyć w Przeglądzie II miejsce. Natomiast 24 stycznia przedszkolaki wraz
z rodzicami, zaproszonymi gośćmi

i pracownikami przedszkola spotkali
się na sali we Frydku, gdzie jeszcze raz
zaprezentowały swoje Jasełka.
Nie był to jedyny sukces uczniów
z gminy Miedźna w suszeckim przeglądzie. W kategorii przedszkoli na III miejscu uplasowało się Gminne Przedszkole
Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Woli. Wśród klas IV-VI
szkół podstawowych Grand Prix zdobyli
uczniowie Zespołu Szkół w Woli.
8GPP Bajka – Oddziały w Gilowicach, pk
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31 stycznia swój premierowy spektakl wystawił Teatr Młodego Aktora „Ta!daam”,
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
Aktywne ferie z GOSiR-em!

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia sportowe podczas ferii zimowych, a także na wyjazdy na narty.
<10.02: wyjazd na narty (Wisła Klepki)
<12.02: mistrzostwa gminy Miedźna
w kręgle dziewcząt (Kryta Pływalnia)
<13.02: turniej piłki nożnej chłopców
(hala sportowa w Gilowicach)
<14.02: turniej „dwójek siatkarskich”
dziewcząt i chłopców (hala sportowa
w Gilowicach)
<15.02: turniej badmintona dla dziewcząt
(hala sportowa w Gilowicach)
<19.02: mistrzostwa gminy Miedźna
w kręgle chłopców (Kryta Pływalnia)
<20.02: turniej piłki nożnej dziewcząt
(hala sportowa w Gilowicach)
<21.02: turniej badmintona dla chłopców
(hala sportowa w Gilowicach)
<22.02: turniej tenisa stołowego dla
dziewcząt i chłopców (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli)
<24.02: wyjazd na narty (Wisła Cieńków)
<11.02-15.02 oraz 18.02-22.02 w godz.
9.30-13.00: rozgrywki na kręgielni na
Krytej Pływalni w Woli
Turnieje i mistrzostwa rozpoczynają się
o godz. 9.30. Regulaminy i szczegóły dostępne są na stronie basen.miedzna.pl.

Debiut młodych aktorów
Grupa zaprezentowała w Domu Kultury w Woli
spektakl pt. „Smerfna opowieść wigilijna”.
Najpierw przedstawienie z uniwersalnym przeka-

4zem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych zobaczyły

przedszkolaki i uczniowie szkół, a po południu zorganizowano otwarty spektakl. Młodzi aktorzy spisali się świetnie,
widownia nagrodziła ich gromkimi brawami!
Teatr Młodego Aktora „Ta!daam” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury powstał w listopadzie ub. roku.
– Póki co tworzy go 13 osób w wieku 6-16 lat. To grupa ludzi
pozytywnie zakręconych, ludzi którzy dobrze ze sobą grają
– mówi Jakub Pieczka, opiekun grupy i instruktor teatralny.
– Na spotkaniach ćwiczymy spektakle, uczymy się ćwiczeń
aktorskich, walczymy z metodyką, tremą, dykcją. Dzięki
temu uczestnicy zajęć uczą się otwartości, walczą ze swoimi
lękami, wadami – dodaje.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godz. 17.00 w Domu
Kultury w Woli. Co istotne, grupa jest otwarta, każdy zainteresowany może dołączyć!

Strażacy z Suszca
najlepsi w kręgle

Ferie w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na
ciekawe zajęcia podczas ferii zimowych.
<11.02: Dzień zimowych odkrywców
<13.02: Dzień walentynkowych zabaw
<15.02: Dzień ciasta marchewkowego
<19.02: Dzień kota
<21.02: Dzień listonosza, poczty i doręczyciela przesyłek
Wszystkie zajęcia odbędą się w godz.
10.00-12.00. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisywać się można osobiście
lub telefonicznie – tel. 32 449 12 90.

Półkolonie w szkołach

Podczas ferii w kilku szkołach w gminie
organizowane są półkolonie zimowe.
Półkolonie przeznaczone są do dzieci od 7.
roku życia. Odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej, Szkole
Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku,
w Zespole Szkół w Woli oraz w Szkole
Podstawowej im. J. Korczaka w Górze.

Tymczasem inna grupa teatralna z gminy Miedźna,
tym razem dorosła, prezentuje się na kolejnych scenach.
Amatorską Grupę Teatralną z Woli w grudniu można było
zobaczyć na Wieczorze Śląskim w spektaklu „Herody”. 20
stycznia grupa wystąpiła w Goczałkowicach-Zdroju.
8Paweł Komraus

Po raz kolejny na kręgielni w Woli odbył się
Powiatowy Turniej Zarządów Ochotniczych Straży
Pożarnych w Kręgle.
Do zawodów, które odbyły się 12 stycznia, zgłosiło się 6

4dwuosobowych zespołów z ochotniczych straży pożar-

Darmowe pływanie

W czasie ferii można skorzystać z darmowego pływania na basenie w Woli.
W dniach 11-15 oraz 18-22 lutego Kryta
Pływalnia zaprasza do skorzystania z promocji. Dzieci przedszkolne, uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, którzy mieszkają
na terenie gminy Miedźna w godz. 16.0017.00 mogą bezpłatnie skorzystać z basenu.
Warunkiem jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu, dzieci
przedszkolne wchodzą z pełnoprawnym
opiekunem. W dniach 10-24 lutego dla
dzieci i młodzieży uczącej się bilet ulgowy na basen kosztuje 4,50 zł za 70 min.
(dopłata za każdą następną minutę - 0,06
zł). W czasie ferii obowiązuje promocja
Aktywny senior 55+.

Teatr Młodego Aktora „Ta!daam” w swoim premierowym spektaklu
(FOT. GOK)
w Woli 

Uczestnicy z pucharami 

(FOT. GOSIR)

nych powiatu pszczyńskiego. Druhowie strażacy rozegrali
dwie rundy, zdobywając punkty dla drużyny, jak również
walcząc o najwyższe miejsce indywidualnie.
Ostatecznie I miejsce zajął zespół z gminy Suszec w składzie: Czesław Bańka i Marek Marks. II miejsce zdobyła
reprezentacja gminy Miedźna (Krzysztof Sosna i Kazimierz
Ligęza), a III miejsce – gminy Pawłowice (Artur Wowra
i Jarosław Grzegorczyk). Na IV miejscu uplasował się
powiat pszczyński, na V – gmina Pszczyna, a na VI – gmina
Goczałkowice-Zdrój.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Czesław Bańka (gmina Suszec), II miejsce zajął Marek Marks
(również gmina Suszec), a III miejsce – Artur Wowra (gmina
Pawłowice). Współorganizatorem zawodów był Zarząd OSP
w Miedźnej.
8 GOSiR

Bajtle na plac
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego razem z Fundacją Puk Puk będzie realizowała na terenie Woli projekt „Bajtle na plac”.
Jest to projekt cyklu warsztatów, których celem jest

4budowanie więzi pomiędzy pokoleniami. Organiza-

torzy chcą poprzez zabawę i odwołanie do śląskich gier
podwórkowych zachęcić dzieci i pokolenie 50+ do wspólnego dialogu.

Dla dzieci wieku 7-10 lat 16 lutego zorganizowane zostaną warsztaty międzypokoleniowe na temat śląskich gier
podwórkowych. Dla dzieci w wieku 12-14 lat przygotowano
warsztaty międzypokoleniowe (najbliższe terminy: 9.02,
16.02, 23.02), a dla osób w wieku 50+ – m.in. warsztaty,
które odbędą się 16 lutego.
Projekt będzie realizowany do kwietnia. Udział w nim
jest bezpłatny. Szczegóły na stronie www.frsp.eu.
8pk

ŚLĄSKO GODKA
Antek łoskarżył Francika skuli uobrazy.
Syndzia przi rozprawje we Sóńdzie
Powiatowym pyto:
– Skuli czego czujecie sie uobrażyni?
Antek: – Francek mie spierónowoł!
– No, no. Pierón u nos to niyma fest
uobraźliwe słowo!
– Jak tak, to żegnej ty pieróński Syńdzio!

Spotyko sie dwóch łojców.
Jedyn sie chwoli:
– Ty Józek, wjysz jak moj Antek fajnie
klóńć łómje.
– A wjela mu to?
– Już 4 lata.
– A rzykać łómie to już?
– Czyś ty gupi, takje małe dziecko?!

Spotkało sie roz dwóch górników.
– Zeflik, znosz ślónski napój na „k”?
– pyto jedyn.
– Kwaśnica!
– Psinco!
– No to co?
– Krzinka piwa!
– No to ci teroz tyż powjym. Znosz ślónski napój na „d”?
– Niy.
– Dwje krzinki piwa!

10
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ
numer telefonu
Wśród osób, które do 25 lutego 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.

Segregujmy odpady!
Przypominamy zasady segregowania śmieci na terenie gminy Miedźna
Papier wrzucamy do worków/pojemników
koloru niebieskiego

Do worków/pojemników koloru niebieskiego
wrzucamy:
< opakowania z papieru, karton, tekturę (także
falistą),
< katalogi, ulotki, prospekty,
< gazety i czasopisma,
< papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
< zeszyty i książki,
< papier pakowy,
< torby i worki papierowe.
Do worków/pojemników koloru niebieskiego
nie wrzucamy:
< ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
< papieru lakierowanego i powleczonego folią,
<p
 apieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
< kartonów po mleku i napojach,
< papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
<tapet,
< pieluch jednorazowych i podpasek,
< zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
< ubrań.

Plastik wrzucamy do worków/pojemników
koloru żółtego

Do worków/pojemników koloru żółtego wrzucamy:
< odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po
napojach,
< nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych,

< plastikowe

opakowania po produktach spożywczych,
< opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach),
< opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
do zębów) itp.,
< plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
< aluminiowe puszki po napojach i sokach,
< puszki po konserwach,
< folię aluminiową,
< metale kolorowe,
< kapsle, zakrętki od słoików,
< zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Do worków/pojemników koloru żółtego nie wrzucamy:
< butelek i pojemników z zawartością,
< opakowań po lekach, zużytych artykułów medycznych,
< opakowań po olejach silnikowych,
< części samochodowych,
< zużytych baterii i akumulatorów,
< puszek i pojemników po farbach i lakierach,
< zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Szkło wrzucamy do worków/pojemników
koloru zielonego

Do worków/pojemników koloru zielonego wrzucamy:
< butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym
butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
< szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie
są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Do worków/pojemników koloru zielonego nie
wrzucamy:
< ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
< szkła okularowego,
< szkła żaroodpornego,
< zniczy z zawartością wosku,
< żarówek i świetlówek,
< reflektorów,
< opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
< luster,
< szyb okiennych i zbrojonych,
< monitorów i lamp telewizyjnych,
< termometrów i strzykawek.
Do worków i pojemników koloru brązowego mieszkańcy mogą wrzucać odpady bio, czyli resztki
jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owoców
i warzyw. Nie należy natomiast wrzucać skoszonej trawy, opadłych owoców i liści, rozdrobnionych gałęzi, folii, plastiku, szkła, metali, odpadów
higienicznych, popiołów. Odpady zielone to liście,
chwasty, trawa i gałęzie w formie zrębkowej. Odpady zielone i bio można umieszczać w kompostownikach.
W gminie za odbiór odpadów obowiązują stawki 8 zł
za osobę w przypadku segregowania odpadów oraz
15 zł w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.
Informacje o terminach odbioru śmieci dostępne są
na stronie www.miedzna.pl, w każdym wydaniu
„Gminnych Spraw” (na str. 3) oraz w bezpłatnej
aplikacji mobilnej na smartfony „Kiedy wywóz”.
Segregacja jest ważna, bo do 2020 r. każda gmina
musi zadbać o to, by poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów takich jak papier, metal, tworzywa
sztuczne i szkło wynosił min. 50%. Osiągnięcie tego
poziomu pomoże gminie uniknąć kar pieniężnych
nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.

ROZRYWKA
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Prawie 32 tys. zł zebrano podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Miedźna

Gorące, czerwone serca dla dzieci

Natalia Dobry była wolontariuszem po raz trzeci. Pomagała
(FOT. PK)
jej Żaneta Rozmus

Kolejki ustawiały się po kupony konkursowe i fanty 

(FOT. PK)

Mimo mrozu, mieszkańcy dopisali

(FOT. PK)

Na scenie przy Centrum Kultury zagrał zespół Bracia PL 

(FOT. PK)

W niedzielę, 13 stycznia mieszkańcy gminy
okazali swoją hojność i wsparli szpitale
dziecięce.
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

4Pomocy odbył się pod hasłem „Pomaganie jest

dziecinnie proste”. Nie dość, że jest proste, to daje też
ogromną frajdę. – Zaangażowałam się w orkiestrę,
bo chciałam zobaczyć, jak to jest pomagać innym,
dawać szczęście. To coś wspaniałego! Poza tym dzieci
bardzo lubią naklejki w kształcie serca i cieszą się, jak
je otrzymują – mówi Natalia Dobry z Woli, która była
wolontariuszem po raz trzeci. W gminie w zbiórkę
zaangażowanych było w sumie 40 wolontariuszy.
– Najmłodszy miał rocznikowo 9 lat, a najstarszy – 41
– mówi Mirosława Pytel, szefowa sztabu.
Od godz. 16.00 dużo działo się na parkingu przy
Centrum Kultury, jak i w samym Centrum Kultury.
Tradycyjnie ogromnym powodzeniem cieszyły się
kupony konkursowe, przygotowano pyszne ciasta, strażacką grochówkę. O dobrą zabawę zadbał
zespół Bracia PL, który na plenerowej scenie zagrał
największe polskie i zagraniczne przeboje. Nie zabrakło licytacji – za 140 zł sprzedano srebrny dolar od
wójta Jana Słoninki oraz koszulkę WOŚP. Imprezę
zakończyło „światełko do nieba”. Całość poprowadzili
Daria Michalska i Kamil Sochacki.

W gminie Miedźna dzięki hojności mieszkańców zebrano w sumie 31 tys. 899 zł 23 gr. Środki
te przekazano na rzecz Fundacji WOŚP. Podczas
tegorocznego finału zbierano środki na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
8 pk

Światełko do nieba na zakończenie imprezy

(FOT. PK)

Członkowie oraz szef sztabu 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działającego
przy Centrum Kultury w Woli składają serdeczne podziękowania wolontariuszom, opiekunom, sponsorom, strażakom, wszystkim mieszkańcom gminy Miedźna oraz tym, który
w najdrobniejszy sposób przyczynili się do organizacji 27. finału WOŚP w Woli za okazaną
hojność i otwarte serca.

Radosne kolędowanie
zespołów folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich, lokalnych organizacji, radni oraz władze
gminy. Wszystkich przywitała Łucja Krutak, prezes
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Miedźnej. Rozpoczęto od „Kolędy dla

nieobecnych”, dedykowanej tym, którzy odeszli oraz
zamordowanemu prezydentowi Gdańska, Pawłowi
Adamowiczowi.
Uczestnicy spotkali się, aby w radosnym okresie świąt Bożego Narodzenia wspólnie kolędować.
Kolędy i pieśni świąteczne, także te śląskie, zaprezentowały: Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, Zespół
Folklorystyczno-Integracyjny „Folkowianie”, Zespół
„Swojanie” z Frydku oraz Zespół Śpiewaczy „Górzanie”.
8 pk

Kolędników powitali „Wolanie” oraz Łucja Krutak 

(FOT. PK)

Świąteczne pieśni po śląsku zaprezentowali „Folkowianie” (FOT. PK)

Na scenie „Swojanie” z Frydku

Kolędy przygotowali też „Górzanie” 

(FOT. PK)

6 stycznia odbył się XV Gminny Wieczór
Kolędowy.
W sali Domu Kultury w Woli zebrali się miesz-

4kańcy, sołtysi, członkowie rad sołeckich,

(FOT. PK)
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W obiektywie

Tak Panie bawiły się we Frydku!
Czy to szpital, czy biesiada dla Pań? Najważniejsze, że zabawa była przednia! 17 stycznia we Frydku odbyła się
Babsko Biesiada, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
FOT. PK, GOK

