
Urząd gminy otrzymał ekspertyzę określającą stan techniczny mostu Bronisław. 
w związku z zaleceniami specjalistów ogłoszono przetarg na remont obiektu. 

po wykonaniu robót przywrócony zostanie na nim ruch, ale z pewnymi zastrzeżeniami. 
Docelowo most ma zostać kompleksowo przebudowany

most Bronisław zostanie otwarty po remoncie
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szkoła w Górze
jak nowa

Fundusz sołecki: przyjdź 
na zebranie i zdecyduj!

strażacy otrzymali 
nowy sprzęt

wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 8

Z pamiĘCiĄ i pOmOCĄ
Emocjonujący mecz ku czci Powstańców, charytatywna 

sztafeta i rodzinna zabawa – taki był Familijny Fajer!

WIę CEj NA sTr. 2

prZeDsZKOLe pO rOZBUDOwie JUŻ DZiaŁa
Nowy rok szkolny przedszkolaki z Góry rozpoczęły 

w rozbudowanej placówce. Udało się zakończyć wszystkie prace

prZeDsZKOLe pO rOZBUDOwie JUŻ DZiaŁa

WIęCEj NA sTr. 5
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W budynku Urzędu Gminy 
można podziwiać piękne śląskie 
stroje, wystawę archiwalnych 
zdjęć oraz fotografii ukazujących 
piękno naszej gminy.

4
Na sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Miedźna jakiś czasu temu poja-

wiły się figury postaci w tradycyjnych, 
śląskich strojach. Za ich przygotowanie 
odpowiedzialna była Danuta Kocu-
rek, mieszkanka Gilowic, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego, spe-
cjalistka w zakresie edukacji regional-
nej. Piękne, śląskie stroje pokazywane 
są w sali, w której odbywają się ważne 
spotkania oraz sesje Rady Gminy. To 
odpowiednie miejsce na godne prezen-
towanie naszych korzeni.

Ale to nie wszystko. Na pustych do 
tej pory ścianach korytarza w urzędzie 
można podziwiać niezwykłe zdjęcia 
– archiwalne fotografie sprzed lat udo-
stępnione przez mieszkańców gminy. 
Przedstawiają historię rodzin, miej-
scowości, dawny styl, ubiór, sposób 
spędzania wolnego czasu. Wystawę 
przygotował Urząd Gminy oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury.

Ściany urzędu zdobią też zdję-
cia ukazujące piękno przyrodnicze 
naszej gminy, wykonane przez jed-
nego z mieszkańców. Dzięki temu 
wizyta w urzędzie może wiązać się 
również z niezwykłymi doznaniami 
artystycznymi oraz sentymentalnymi 
wspomnieniami! 

8 pk

Gmina Miedźna  
dumna ze śląskich tradycji!

Postaci w tradycyjnych śląskich strojach w sali sesyjnej Urzędu Gminy  (FOT. PK)

Ostatnia niedziela sierpnia 
pokazała, że mieszkańcy gminy 
potrafią świetnie się bawić i po-
magać potrzebującym.

4
Familijny Fajer na boisku Ognia 
– już to dawało gwarancję gorą-

cej zabawy! I właśnie taka była, nie 
tylko ze względu na piękne słońce, 
które świeciło tego dnia. Wyjątkową 
zabawę 25 sierpnia rozpoczął mecz, 
jakiego jeszcze nie było. W setną rocz-
nicę wybuchu I Powstania Śląskiego 
zorganizowano mecz piłkarski Śląsk 
kontra Reszta Świata. W drużynie 
Śląska zaprezentowały się głównie 
osoby związane z drużyną Ognia Wola, 
Resztę Świata reprezentowali przedsta-
wiciele m.in. Hiszpanii, Włoch, Gruzji 
czy Brazylii.

Emocjonujące spotkanie zakończyło 
się remisem 4:4.

Po rozgr y wkach pi łkarskich 
nadszedł czas na Sztafetę Pomocy. 
Sportowcy z ośmiu drużyn przez 
godzinę biegli w sztafecie, starając 
się osiągnąć jak najwięcej okrążeń. 
Jedną z drużyn stworzyli samorzą-
dowcy z gminy Miedźna. Wszystkim 
uczestnikom należą się wielkie brawa 
za ogromny wysiłek w szczytnym 
celu!

Podczas imprezy nie brakowało 
pysznych ciast, kiełbasy z grilla, atrak-
cji dla dzieci, dmuchańców, zabaw, 
konkursów. A przez cały czas można 
było wspomóc rodzinę Kapica z Woli, 
która została poszkodowana w pożarze 
domu. Bo w Familijnym Fajerze chodzi-
ło o pamięć o Powstaniach Śląskich, 
zabawę oraz pomoc tym, którzy tej 
pomocy potrzebują. Dzięki hojności 
mieszkańców gminy udało się zebrać 
7 309,85 zł.

Organizatorami tego niezwykłego 
wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kul-
tury, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego oraz Klub sportowy 
„PoWoli do celu”. 8 pk

EMOCjONUjąCy MECz KU CzCI POWsTAńCóW, ChAryTATyWNA szTAFETA I rOdzINNA zAbAWA – TAKI był FAMILIjNy FAjEr!

z pamięcią i pomocą

W sztafecie Pomocy udział wzięło 8 drużyn  (FOT. GOK) Ślązacy zremisowali z resztą Świata 4:4  (FOT. PK)

Mieszkańcy chętnie pomagali poszkodowanej rodzinie z Woli  (FOT. PK) Nie zabrakło zabaw sportowych dla dzieci  (FOT. GOK)

Familijny Fajer był czasem zabawy dla całych rodzin  (FOT. GOK) Środki zebrane podczas imprezy już trafiły do rodziny Kapica  (FOT. GOK)

„Najpewniejszym sposobem,  
by czuć się szczęśliwym,

to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy”
H. Jackson Brown

Kochani!
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy 
wsparli inicjatywę niesienia pomocy. Dzięki Wam udało się zebrać kwotę 7 309,85 zł.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i ofiarność.
Takimi gestami udowadniacie, że idea wzajemnej pomocy ma sens, potrafi 
poruszać i łączyć ludzi.
Bardzo dziękujemy.  Organizatorzy Familijnego Fajeru
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w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
nUmer ZamKniĘTO 1 wrZeŚnia. nasTĘpny nUmer UKaŻe siĘ DO 7 paŹDZierniKa. reDaKCJa prZyJmUJe maTeriaŁy DO 27 wrZeŚnia

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą 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 (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), 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.)

mOBiLny psZOK we wrZeŚniU

<  FryDeK:  2.09 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
– Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 17.09 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 4.09 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła 

w Miedźnej
<  grZawa: 10.09 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 12.09 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 

– koło kościoła w Górze
<  wOLa: 21.09 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu 

spożywczego

ODBiOrĄ ŚmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sporto-
wa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 16.09, 1.10
segregacja: 1.10

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 17.09, 2.10
segregacja: 2.10

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzecz-
na, Potok, Słoneczna, Topolowa, 
Zacisze), Góra (ulice: Poznańska, 
Słoneczna, Złote Łany, Mokra), 
Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 18.09, 3.10
segregacja: 3.10

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 19.09, 7.10
segregacja: 7.10

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
Gilowice (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 9.09, 23.09
segregacja: 9.09

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 10.09, 24.09
segregacja: 10.09

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, 
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 11.09, 25.09
segregacja: 11.09

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 12.09, 26.09
segregacja: 12.09

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 18.09
bio (odpady kuchenne): 12.09, 26.09
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 9.09, 12.09, 16.09, 19.09, 
23.09, 26.09, 30.09, 3.10, 7.10
segregacja: 9.09, 12.09, 16.09, 19.09, 
23.09, 26.09, 30.09, 3.10, 7.10
odpady wielkogabarytowe: 11.09, 
25.09
bio (odpady kuchenne): 12.09, 19.09, 
26.09, 3.10
odpady zielone: 18.09  
(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.

rOZKŁaD JaZDy Linii nr 19

Brzeszcze-wola
<  i kurs (rozpoczyna się o godz. 6.30 na stacji wilczkowice Pętla – ul. starowiej-

ska): Brzeszcze PKP, ul. Dworcowa (6.50), Brzeszcze Burkówka, ul. Dworcowa 
(6.51), Góra Pawilon, ul. Pszczyńska (6.53), Góra Szkoła, ul. Topolowa (6.54), 
Góra Kościół, ul. Topolowa (6.55), Góra Piaski, ul. Topolowa (6.56), Gilowice 
Piaski, ul. Lompy (7.00), Wola Osiedle, ul. Akacjowa (7.04)

<  ii kurs (rozpoczyna się o godz. 14.55 na stacji wilczkowice Pętla – ul. 
starowiejska): Brzeszcze PKP, ul. Dworcowa (15.11), Brzeszcze Burkówka, 
ul. Dworcowa (15.12), Góra Pawilon, ul. Pszczyńska (15.14), Góra Szkoła, 
ul. Topolowa (15.15), Góra Kościół, ul. Topolowa (15.16), Góra Piaski, ul. 
Topolowa (15.17), Gilowice Piaski, ul. Lompy (15.21), Wola Osiedle, ul. 
Akacjowa (15.25)

wola-Brzeszcze
<  i kurs: Wola Osiedle, ul. Akacjowa (7.10), Gilowice Skrzyżowanie, ul. Gór-

nośląska (7.14), Gilowice Piaski, ul. Lompy (7.15), Góra Piaski, ul. Topolowa 
(7.18), Góra Kościół, ul. Topolowa (7.19), Góra Szkoła, ul. Topolowa (7.20), 
Góra Pawilon, ul. Pszczyńska (7.21), Brzeszcze Burkówka, ul. Pszczyńska 
(7.23), Brzeszcze PKP, ul. Dworcowa (7.24)

<  ii kurs: Wola Osiedle, ul. Akacjowa (15.30), Gilowice Skrzyżowanie, ul. 
Górnośląska (15.34), Gilowice Piaski, ul. Lompy (15.35), Góra Piaski, ul. 
Topolowa (15.38), Góra Kościół, ul. Topolowa (15.39), Góra Szkoła, ul. Topo-
lowa (15.40), Góra Pawilon, ul. Pszczyńska (15.41), Brzeszcze Burkówka, 
ul. Pszczyńska (15.43), Brzeszcze PKP, ul. Dworcowa (15.45), Brzeszcze 
Jawiszowice Osiedle, ul. Dworcowa (15.46) – autobus kursuje przez Prze-
cieszyn, Skidzin, Wilczkowice, Rajsko oraz Oświęcim, stacja końcowa to 
Oświęcim Dąbrowskiego Kościół, ul. Gen. Dąbrowskiego (16.20)

zgodnie z zapowiedzią 2 wrześ-
nia została uruchomiona linia nr 
19 na trasie brzeszcze-Góra-Gi-
lowice-Wola II i z powrotem.

4
Linia kursuje przez naszą gminę 
dwa razy dziennie w każdym kie-

runku, obsługuje ją Miejski Zakład 
Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu. 
– Kurs ten ma na celu dojazd młodzie-
ży szkolnej do LO w Gilowicach oraz 

usprawnienie komunikacji mieszkań-
ców na tej trasie, otwierając możliwość 
dalszego przejazdu mieszkańcom m.in. 
do Oświęcimia oraz w kierunku Biel-
ska-Białej – tłumaczy wójt Jan Sło-
ninka.

Autobus kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt w okresie od 1.09 
do 30.06. Szczegółowy rozkład jazdy 
jest dostępny na stronie miedzna.pl.

8pk

ruszyła linia do i z Brzeszcz

Końcem lipca Gminny zakład 
Gospodarki Komunalnej kupił 
nowy ciągnik Kubota L2602 wraz 
z kosiarką bijakową zbierającą z 
wysokim wysypem oraz kosiarką 
bijakową na wysięgniku.

4
Zakup ma związek z podpisaniem 
umowy w zakresie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 
Miedźna. Poza wykaszaniem poboczy 
dróg ciągnik wykorzystywany będzie 
do transportu ziemi i kruszywa pod-
czas prac bieżących wykonywanych 
przez GZGK, spółkę gminną. Ponadto, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba, traktor 
może wspomóc odśnieżanie dróg 
gminnych. 8 gZgK

nowy ciągnik w gZgK

Nowy ciągnik już został sprawdzony  
w terenie  (FOT. GzGK)
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Po otrzymaniu ekspertyzy zdecy-
dowano, że most jeszcze w tym 
roku zostanie wyremontowany, 
żeby na co najmniej 2 lata mógł 
być na nim możliwy ruch. doce-
lowo obiekt ma zostać komplek-
sowo przebudowany.

4
Przypomnijmy, most został zamknię-
ty 25 kwietnia br. ze względu na 

zły stan techniczny. Wójt Jan Słoninka 
tłumaczył, że była to trudna decyzja, 
ale wynikała ze stanowiska projektan-
ta, który stwierdził, że „użytkowanie 
mostu stwarza bezpośrednie zagrożenie 
w ruchu pieszym i kołowym”.

Gmina Miedźna zleciła opracowanie 
oceny stanu technicznego mostu wraz 
z określeniem zakresu robót koniecz-

nych do wykonania, w celu możliwości 
przywrócenia ruchu na obiekcie do 
czasu rozpoczęcia jego przebudowy. 
Dokument trafił do Urzędu Gminy 30 

lipca. Co z niego wynika? Piszemy 
o tym w ramce poniżej.

W związku z otrzymaną eksper-
tyzą zdecydowano, że most zostanie 

wyremontowany. 14 sierpnia Urząd 
Gminy ogłosił przetarg na wykona-
nie prac (oferty można było składać 
do 30 sierpnia). Zabezpieczono na 
ten cel 500 tys. zł. W dokumentacji 
przetargowej określono, że mak-
symalny czas wykonania robót to 
14 tygodni od podpisania umowy. 
– Po zakończeniu remontu zosta-
nie przywrócony ruch samochodów 
osobowych oraz autobusów komuni-
kacji miejskiej wg opisanych zasad 
(w ramce – red.). Zaznaczam tym 
samym, że kursowanie linii nr 17 
zostanie przywrócone, gdyż zostało 
tylko zawieszone na czas określony 
z przyczyn niezależnych – przyznaje 
wójt Jan Słoninka.

8pk

Szanowni Państwo,

proszę Państwa o rozumienie sprawy mostu 
Bronisław całościowo. Poważna irytacja związa-
na z mostem Bronisław nie jest i dla mnie obcym 
uczuciem. Pierwsza jej siła uderzyła mnie wówczas, 
gdy zgodnie z zasadą gospodarności chciałem 
wyegzekwować jego naprawę w ramach gwarancji 
od ekipy remontującej. Tę, jak się niestety okazało, 
straciliśmy w wyniku decyzji mojego poprzednika 
polegającej na niestosowaniu się do obwarowań 
narzuconych mu przez specjalistów, którzy opi-
niowali zasady remontu i użytkowanie mostu po 
jego wykonaniu. Informowałem już o tym Pań-
stwa wcześniej, dlatego proszę o tym jednak nie 
zapominać.

Dziś sprawa wygląda tak: na budowę nowego 
mostu na dzień dzisiejszy na pewno nas nie stać. 
Remont szacunkowo to kwota ok. 500 tys. zł, a budo-
wa nowego niespełna 20 mln zł. Jest to duża przepaść 
między kosztami jednego a drugiego. Zresztą nawet 
gdybyśmy mieli takie pieniądze na ten cel już dziś, 
nowy most projektuje się i buduje w bardziej rozle-
głym czasie niż zakładam, że niektórzy z Państwa 
to wiedzą. Jest to minimum ok. 3 lat wraz z projek-
towaniem.

Proszę także zwrócić uwagę na fakt, że grunty 
w okolicy obecnego mostu mają wciąż nieuregulo-
wany stan prawny, co jest dodatkową przeszkodą, 

aby móc w tym miejscu budować nowy obiekt 
bez wcześniejszych regulacji, co także wydłuża 
czas.

Dlatego tylko planowany remont doraźny jest 
w stanie przynajmniej na jakiś czas pozwolić nam 
korzystać z tej najkrótszej drogi do Oświęcimia. 
Odbieram bardzo dużo sygnałów względem oczeki-
wań, aby most jak najszybciej ponownie otworzyć. 
Mimo wielkiej mojej elastyczności, determinacji 
i dużego zaangażowania w pracę nie jestem w stanie 
znaleźć takiego rozwiązania, które pogodziłoby tych, 
którzy chcą jak najszybciej korzystać z mostu, z tymi 
mieszkańcami, którzy godzą się aby dobre kilka lat 
mostu nie było, w zamian za nowy. O ile będzie nas 
na niego stać, czego dziś jednoznacznie nie mogę 
powiedzieć z uwagi na zastany stan prawny i znany 
wielu z Państwa temat 17 mln zł.

Druga sprawa: komunikacja publiczna. Jest w moim 
zainteresowaniu, aby uległa poprawie. Sprawa metro-
polii została u nas przespana kadencję wcześniej. 
Dziś korygowanie tak daleko idących zaniedbań 
to jest ogromna trudność. Ale zamierzam w czasie 
swojej kadencji doprowadzić do poprawy w tym 
względzie. Nie stanie się to jednak tu i teraz. Ten 
problem wymaga i czasu i pieniędzy. Strona rządowa 
wyraziła w tym zakresie swoje plany i jeśli pójdą za 
nimi pieniądze Gmina Miedźna będzie się o nie starać. 
Nie mniej proszę też zauważyć, że zamieszkiwanie 
na terenie gminy wiejskiej prócz wielu uroków i zalet 

(jak choćby znacznie niższa cena nieruchomości) 
ma swoje minusy. Nie będę Państwa okłamywał, że 
doprowadzę do takiej komunikacji publicznej, jaka 
funkcjonuje na terenie miast, bo to niemożliwe.

Na naszym terenie znaczna część mieszkańców sta-
wia na swój własny transport nie tylko z konieczności, 
ale w dużej części z wygody i ekonomiki czasu dojazdu. 
Tej nie przewyższy nawet bardzo dobrze zorganizowana 
komunikacja publiczna, gdy mieszkamy na terenie 
wiejskim i wracając z pracy jeszcze robimy zakupy, odbie-
ramy dzieci ze szkół czy przedszkoli itp. Dlatego zgodnie 
z zasadą gospodarności podaż musi się nakładać na 
popyt, i w tych granicach planuję się poruszać.

Niczego nie ukrywałem i nie zamierzam ukrywać. 
Na bieżąco informuję Państwa o każdych przed-
sięwzięciach oraz o ewentualnych zagrożeniach. 
Przyznam tylko jedno, mianowicie trzeba włożyć 
ogrom energii, aby najpierw uporządkować stan 
prawny, a dopiero później podejmować inwestycje. 
Co więcej, już na etapie planowania inwestycji zapra-
szam do dyskusji zarówno Radnych, jak i pozostałe 
zainteresowane osoby.

Osoby chętne do pogłębienia tematów, które im 
dolegają jak najbardziej zapraszam do spotkania. Moje 
drzwi mam dla Państwa zawsze szeroko otwarte.

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Informacja Wójta Gminy dot. Mostu bronisław w Woli oraz komunikacji publicznej

„Ocena stanu technicznego Mostu 
bronisław w Woli wraz z określeniem 
zakresu robót w celu możliwości 
przywrócenia ruchu na obiekcie do czasu 
rozpoczęcia jego przebudowy” – wnioski 
końcowe

Most Bronisław nad rzeką Wisłą w Woli w ist-
niejącym stanie nie może być eksploatowany.  Ze 
względu na stan obiektu i uszkodzenia korozyjne, 
względy eksploatacyjne oraz zbyt niską nośność 
obiektu zaleca się wykonanie przebudowy obiektu 
bez wykorzystania jego istniejących elementów. 
Jednakże użytkowanie obiektu – zanim nastą-
pi całkowita przebudowa – zależne jest od jego 
remontu. Po wykonaniu zaleconych prac założono 

użytkowanie przez okres 2 lat. Poza remontem 
konieczne jest prowadzenie ruchu pojazdów nad 
dźwigarami, na których nie występują dylatacje 
podłużne. Wskazana jest również konieczność 
ustabilizowania pracy istniejącego obecnie pomo-
stu drewnianego. Wiąże się to z ograniczeniem 
ruchu do jednego pasa, z wprowadzeniem ruchu 
wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy zawę-
żeniu jezdni do jednego pasa ruchu, jednocześnie 
dopuszcza się do ruchu po obiekcie pojazdy o masie 
całkowitej do 3,5 t przy ograniczeniu prędkości do 
20 km/h i zachowywanie odległości między pojaz-
dami 20 m. Jako obciążenie wyjątkowe dopusz-
cza się przejazd autobusów komunikacji lokalnej 
o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 18,0 

t, przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zacho-
waniu odległości między pojazdami 20 m. Ponadto 
w cyklu comiesięcznym winna być prowadzona 
kontrola stanu technicznego obiektu. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, nagłego pogorsze-
nia się stanu technicznego, podczas wykonywania 
przeglądów należy niezwłocznie wykonać ponow-
ną „ocenę stanu technicznego” lub poinformować 
o tym fakcie autorów niniejszej ekspertyzy oraz 
podjąć działania zmierzające do zamknięcia lub 
zabezpieczenia obiektu.

Stan techniczny obiektu związany z uszkodzeniami 
typu korozyjnego będzie ulegał pogorszeniu. W przy-
padku nie przystąpienia do przebudowy obiektu 
w ciągu 2 lat należy ponownie wykonać ocenę stanu 
technicznego obiektu lub zamknąć go.

WłAdzE GMINy rObIą WszysTKO, Aby jAK NAjszybCIEj PrzyWróCONy zOsTAł rUCh NA MOŚCIE brONIsłAW W WOLI,  
I ŻEby ObIEKT był bEzPIECzNy dLA UŻyTKOWNIKóW

Most bronisław zostanie otwarty po remoncie

Most jest zamknięty od 25 kwietnia br.  (FOT. PK)
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Urząd gminy miedźna
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek – czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00
Kasa Urzędu Gminy Miedźna 

jest czynna w godzinach:
poniedziałek 7.30-14.45, 15.30-17.00

wtorek – czwartek 7.30-14.45
piątek 7.30-13.15

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek  

w godz. 15.00-17.00

sekretariat – tel. 32 211 61 96, 32 211 61 60
urzad@miedzna.pl, www.miedzna.pl

eUrząd – załatw urzędowe sprawy  
przez internet, 24 godziny na dobę

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

gminny Ośrodek Kultury
ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

tel. 32 211 83 91, www.gok.miedzna.pl
Centrum Kultury w Woli

ul. Pszczyńska 82, 43-225 Wola
tel. 32 211 95 88

gminna Biblioteka publiczna
ul. Księża 19, 43-227 Grzawa 

tel. 32 449 12 90, 
www.biblioteka.miedzna.pl

Filia w Górze – ul. Nad Wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

Filia w Woli, ul. Pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w Woli, ul. Przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

tel. 32 211 82 51, www.gops.miedzna.pl

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

ul. Lompy 19, 43-227 Gilowice
tel. 32 448 94 43, www.gzgk.miedzna.pl

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
tel. 697 070 624 lub 603 362 397

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola

tel. 32 448 89 31, www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i wychowania
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola,

tel. 32 211 61 77, www.zoiw.miedzna.pl

numer alarmowy – 112
policja – 997 lub 32 449 32 00

straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
pogotowie ratunkowe – 999

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

Całodobowy numer telefonu 
wojewódzkiego inspektoratu Ochrony 
Środowiska, na który można zgłaszać 
interwencje związane z naruszeniem 

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

WAŻNE KONTAKTy

Każdy może mieć realny wpływ na wykorzystanie 
środków z funduszu sołeckiego. We wrześniu odbę-
dą się zebrania, podczas których mieszkańcy zdecy-
dują, na co przeznaczyć łącznie ponad 336 tys. zł!

4
Fundusz sołecki to pula środków dla każdego sołectwa, 
o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. To taka 

forma budżetu obywatelskiego – mieszkańcy spotykają się 
na zebraniu i głosują, na co powinny zostać przeznaczone 
gminne pieniądze.

Projekt wniosku zadania do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego może złożyć sołtys, Rada Sołecka lub 15 pełno-
letnich mieszkańców sołectwa. Inwestycja musi należeć do 
zadań własnych gminy i służyć poprawie życia mieszkań-
ców. Projekt wniosku musi zawierać wykaz przedsięwzięć 
do realizacji wraz z kosztorysem.

Odpowiednia uchwała zebrania w sprawie wybranych 
zadań do realizacji musi zostać złożona do wójta do końca 
września. Przegłosowane na zebraniu inwestycje zamiesz-
czane są w projekcie budżetu gminy na kolejny rok.

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 mieszkańcy 
gminy rozdysponują 336 tys. 69 zł 90 gr. Mieszkańcy Grzawy 
będą mieli do dyspozycji 29 tys. 716 zł 30 gr, a pozostałych 
sołectw – po 43 tys. 764 zł 80 gr. W porównaniu do tego-
rocznego funduszu sołeckiego, kwota przeznaczona na ten 
cel będzie wyższa o 38 tys. 9 zł 61 gr. Co istotne, ustawa 
o funduszu sołeckim daje możliwość otrzymania zwrotu 
części poniesionych wydatków na fundusz sołecki z budżetu 
państwa (do 40%).

Terminy zebrań w sołectwach po ich ustaleniu zostaną 
podane na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.
miedzna.pl. 8 pk

Fundusz sołecki: przyjdź na zebranie i zdecyduj!

Nowy rok szkolny przedszkolaki z Góry rozpoczęły 
w rozbudowanej placówce. Udało się zakończyć 
wszystkie niezbędne prace.

4
W sierpniu pomyślnie zakończyły się wszystkie odbiory 
budynku Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana 

Brzechwy w Górze po jego przebudowie i remoncie. Dzięki 
temu od 2 września przedszkolaki mogą bawić się oraz uczyć 
w dobrych i bezpiecznych warunkach.

– Prace rozpoczęte jeszcze w ubiegłej kadencji miały bar-
dzo daleko idące wady uniemożliwiające oddanie obiektu do 
użytku. Aby udało się je skutecznie skorygować przy gąsz-
czu wymogów i przepisów prawnych ostatnie miesiące było 
okupione ogromnym wysiłkiem. I udało się. Tylko ciężka 
praca, profesjonalizm i świetna współpraca pozwoliły nam to 
zrobić. Dla rodziców i dzieci z pewnością był to bardzo długi 
czas oczekiwania, jednak gdy spojrzeć na skalę problemu 
wszyscy zaangażowani mają bardzo duży powód do dumy 
– tłumaczy wójt Jan Słoninka.

Przypomnijmy, w związku z problemami z brakiem 
należytej realizacji inwestycji gmina była zmuszona w paź-
dzierniku 2018 r. odstąpić od umowy z wykonawcą. Trzeba 
było dokonać inwentaryzacji wykonanych prac i ogłosić 
nowy przetarg. Wybrany w styczniu br. wykonawca zre-

alizował prace, które umożliwiły oddanie budynku do 
użytkowania. Dokończono prace budowlano-instalacyjne 
oraz wykończeniowe wewnątrz budynku, związane również 
z zapewnieniem wymaganej przepisami ochrony przeciwpo-
żarowej obiektu oraz roboty zewnętrzne związane z elewacją 
budynku i zagospodarowaniem terenu.

Wartość prac budowlanych wykonanych w tym roku 
w przedszkolu to 424 tys. 781 zł 56 gr. 8 pk

Przedszkole po rozbudowie już działa!

dzięki dodatkowym pracom wartym ponad 400 tys. zł placówka 
została oddana do użytkowania  (FOT. PK)

2 września uczniowie z Góry, 
którzy wrócili do szkolnych ław 
mogli nie poznać swojej pla-
cówki. Przeszła ona ogromną 
metamorfozę dzięki remontowi 
przeprowadzonemu przez Urząd 
Gminy.

4
Niemal całkowicie odnowione 
pomieszczenia, nowe boisko czy 

parking z prawdziwego zdarzenia 
– w takich warunkach w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze 
odbyła się gminna inauguracja roku 
szkolnego 2019/2020. Szkoła zmieniła 
się nie do poznania!

W ramach przeprowadzonych 
w trakcie wakacji prac wymieniono 
uszkodzone tynki wewnętrzne w salach 
lekcyjnych, korytarzu szkolnym oraz 
jadalni, pomalowano pomieszczenia 
w szkole, wymieniono podłogi w salach 
lekcyjnych oraz na korytarzu na par-
terze budynku, wymieniono drzwi 
wewnątrz placówki oraz balustrady 
klatek schodowych wewnętrznych. 

Ponadto wykonano wewnętrzną insta-
lację hydrantową, przeniesiono także 
wyłącznik ppoż. na ścianę zewnętrzną. 
Prace te kosztowały 406 tys. 131 zł 
90 gr.

Ale to nie wszystko. Zmieniło się 
nie tylko wnętrze szkoły, ale także 
jej otoczenie. Od kwietnia do sierpnia 
trwały bowiem prace związane z wyko-
naniem boiska wielofunkcyjnego do 
gry w koszykówkę, siatkówkę oraz 
tenisa ziemnego wraz z wykonaniem 
skoczni do skoku w dal, strefy rekre-
acyjnej do gier. Przy szkole w końcu 
powstał też parking dla samochodów 
osobowych z prawdziwego zdarzenia. 
Łączny koszt tego zadania to 641 tys. 
771 zł 56 gr.

Obie inwestycje sprawiły, że ucz-
niowie mogą się uczyć, a nauczyciele 
pracować w bardzo komfortowych 
warunkach. Wójt gminy przyznaje, 
że po rozbudowie szkoły we Frydku 
w planach będzie rozbudowa placówki 
w Górze.

8pk

szkoła w Górze jak nowa

Uczniowie mogą uczyć się w odnowionych, 
estetycznych salach lekcyjnych  (FOT. PK)

W szkole powstała też Ekopracownia, 
dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  (FOT. PK)
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mieDŹna

FryDeK

giLOwiCe

grZawa

wOLa

Działacze LKS Miedźna chcą reak-
tywować boisko sportowe i budynek 
zaplecza znajdujące się w sąsiedz-
twie kościoła. Od kilku lat obiekty 
nie były używane i niszczały. Teraz 
jest plan, by je odnowić i przenieść na 
boisko zielone zajęcia dla starszych 
grup dziecięcych. Prace już ruszyły. 
– Rozpoczęliśmy remont murawy oraz 
budynku zaplecza. Roboty jest dużo, 
bo murawa jest nierówna, a budynek 
to właściwie surowe ściany – trzeba 
wymienić okna, drzwi, instalacje. 

Kupiliśmy też traktorek do koszenia. 
Wszystko robimy własnymi siłami, to 
praca społeczna. Co weekend ktoś 
pomaga, chętnych do pomocy nie 
brakuje. Robimy tyle, na ile pozwalają 
nam finanse – mówi Szymon Głąb, 
prezes klubu.

LKS Miedźna szkoli grupy dziecięce. 
Docelowo roczniki 2008 i 2009 mają 
grać na boisku przy kościele, a młodsi 
tam, gdzie do tej pory, czyli na Orliku 
w Miedźnej, a w razie niepogody – na 
sali w szkole podstawowej. 8 pk

społecznie reaktywują boisko i zaplecze

Na boisku w centrum miejscowości znów mają grać piłkarze  (FOT. PK) 

Gmina chce sfinansować położenie 
nakładki asfaltowej na ul. Wiejskiej 
w Grzawie, drodze powiatowej. W czerw-
cu br. Rada Gminy podjęła uchwałę ws. 
udzielenia pomocy finansowej powia-
towi na ten cel w wysokości 950 tys. zł. 
„Powiat wykona remont trzech znisz-
czonych przepustów zlokalizowanych 
na ul Wiejskiej. W ramach tego zostanie 
wykonane odtworzenie nawierzchni 
w miejscu remontu przepustów. Pozo-
stała część ul. Wiejskiej o długości około 
1 km tj. odcinek od skrzyżowania z ul. 
Księża do skrzyżowania z ul. Nad Wisłą 
w zakresie przebudowy nawierzchni 
jezdni pozostaje do przebudowy” – czy-
tamy w uzasadnieniu do uchwały. Ze 
względu na zły stan techniczny tego 
odcinka oraz chęć poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa mieszkańców, gmina 
zdecydowała się na przekazanie środ-
ków na przebudowę tego fragmentu 
drogi.

Jednak podczas sierpniowej sesji 
Rady Gminy radni uchylili tę uchwałę. 
Nie oznacza to jednak, że ta potrzebna 
inwestycja nie będzie realizowana. – Po 
dokładnych pomiarach przeprowadzo-
nych przez służby Starostwa Powiato-
wego okazało się, że to droga powyżej 
1 km, dlatego trzeba uzyskać decyzję 
środowiskową. Gmina nie może takiej 
decyzji wydać. SKO musi wyznaczyć 
inny podmiot do podjęcia takiej decyzji. 
Czas oczekiwania to ok. 4-5 miesięcy 
– tłumaczył wójt Jan Słoninka.

Jak mówił, nie ma sensu układania 
nakładki zimą (przepusty powiat wykona 
w tym roku). Wójt zapewnił, że umieści 
remont ul. Wiejskiej w Grzawie w projek-
cie budżetu gminy na rok 2020. I właś-
nie w przyszłym roku – po dopełnieniu 
wszystkich niezbędnych formalności 
– droga miałaby być wyremontowana 
przez powiat dzięki środkom przekaza-
nym przez gminę Miedźna. 8 pk

remont drogi trochę później

gÓra

25 sierpnia klub z Góry powrócił do 
seniorskich rozgrywek piłkarskich. 
AKS Nadwiślan Góra rozegrał pierw-
szy mecz w B klasie. Na własnym boi-
sku przegrał 1:6 z MKS-em II Lędziny 
(bramka: P. Niesyto). W II kolejce, 
1 września AKS wygrał u siebie 
z UKS-em Warszowice 3:1. Kolejne 
mecze: Czarni Piasek – AKS (7.09), 
AKS – Czułowianka Tychy (15.09), 

AKS – LKS Mizerów (29.09). Jak pisa-
liśmy w poprzednim numerze „Gmin-
nych Spraw”, w ramach AKS-u Nad-
wiślan początkowo były tylko grupy 
młodzieżowe. Pojawiła się jednak 
stała grupa piłkarzy starszych, dzięki 
czemu klub mógł zostać zgłoszony do 
rozgrywek B klasy Podokręgu Tychy 
w tym sezonie.

8pk

pierwsze mecze

Od przegranej 0:1 w Studzionce 11 
sierpnia z tamtejszym LKS-em roz-
grywki rozpoczął LKS Frydek. Pierw-
sze punkty dał pierwszy mecz w sezo-
nie na własnym boisku – 18 sierpnia pił-
karze z Frydku wygrali 4:2 z Siódemką 
Tychy (bramki: I. Zdziech – trzy, T. 
Kapica). W III kolejce (24 sierpnia) 
LKS przegrał w Chełmie Śląskim ze 
Stalą 0:2, a w IV (1 września) – wygrał 

u siebie z Polonią Międzyrzecze 4:3 
(bramki dla LKS-u: T. Kapica – dwie, A. 
Moroń, I. Zdziech). Po czterech kolej-
kach klub ma 6 punktów i zajmuje 7. 
miejsce w A klasie.

Kolejne mecze: Zet Tychy – LKS 
(7.09), LKS – Iskra II Pszczyna (14.09), 
Czapla Kryry – LKS (21.09), LKS – LKS 
Brzeźce (29.09). 

8 pk

LKs w grze

Z Parafią pw. Matki Bożej Piekarskiej 
w Woli w sierpniu pożegnał się wika-
ry ks. Mateusz Kasprowicz. Decyzją 
metropolity katowickiego, zgodnie 
z zasadami, po trzech latach posługi 
trafił do nowej parafii, pw. Świętego 

Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Żorach.

Podczas mszy św. 25 sierpnia para-
fianie podziękowali za dar kapłańskiej 
posługi ks. Mateusza we wspólnocie.

8pk

pożegnanie wikarego

Sokół Wola ma za sobą pierwsze mecze 
w tym sezonie. Pierwsze rozgrywki 
dały pierwsze punkty. 15 sierpnia Sokół 
wygrał w Woli 5:0 z KS-em Bestwinka 
(bramki: J. Krawczyk – dwie, B. Koczy, 
T. Porczyński i P. Bula), a 18 sierpnia 
2:1 z GKS-em Czarni w Jaworzu (gole 
P. Wyrobka i J. Krawczyka). IV kolejka 
(24 sierpnia) dała remis u siebie z LKS-
em Studzienice 2:2 (bramki: A. Sosna, 
J. Krawczyk), a V kolejka (1 września) 
wygraną 1:0 na wyjeździe z BTS-em 

Rekord II Bielsko-Biała (bramka P. 
Wyrobka). 28 sierpnia Sokół zagrał 
zaległy mecz I kolejki – piłkarze z Woli 
w Wiśle Wielkiej przegrali z LKS-em 
0:2. Po pięciu kolejkach klub ma 10 
punktów, co daje 2. miejsce w tabeli 
klasy okręgowej.

Kolejne mecze: Sokół – Stal Bielsko-
Biała (7.09), MKS Lędziny – Sokół 
(14.09), Sokół – Piast Bieruń (21.09), 
MRKS II Czechowice – Sokół (29.09).
 8 pk

pierwsze punkty zdobyte

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 
Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej przygotował kolejną niespodzian-
kę dla najmłodszych mieszkańców. 
Na placu zabaw w pobliżu Gminnego 
Przedszkola Publicznego „Bajka” we 
Frydku – Oddziału Zamiejscowego 
w Gilowicach postawiono hydrant 
„Pawełek”.

Pierwsza tego typu uśmiechnięta 
„postać” pojawiła się w maju br. przy 
Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 
1 w Woli. Jak przyznaje spółka, taka 
nietypowa instalacja ma przysłużyć się 
do wzbogacania wiedzy wśród przed-
szkolaków na temat sposobu poboru 
wody i dostarczania jej do domów. Jest 
też piękną i kolorową ozdobą! 8 pk

Hydrant bawi i edukuje

Kolorowy hydrant postawiono na placu zabaw przy przedszkolu  (FOT. GzGK)
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Do sądu ws. wyrobisk
Gmina Miedźna zamierza wystąpić 
do sądu w związku z żądanym przez 
podmiot górniczy zwrotem prawie 17 
mln zł odsetek za nadpłacony podatek 
od wyrobisk (o problemie pisaliśmy już 
wielokrotnie w poprzednich numerach 
„Gminnych Spraw”). – Nie zgadzamy 
się ze stanowiskiem, że podmiot gór-
niczy żąda od nas wpłacenia prawie 
17 mln zł. Doszliśmy do wniosku, że 
możemy wystąpić do sądu o to, aby sąd 
rozstrzygnął, czy podmiot górniczy jest 
właściwym podmiotem do dochodze-
nia tego typu roszczeń – przyznał na 
sierpniowej sesji Rady Gminy wójt Jan 
Słoninka. W budżecie gminy zabez-
pieczono środki na poczet wniesienia 
pozwu do Sądu Okręgowego w Kato-
wicach. 8 pk

s1 jednak nie  
na eskapadach

Wójt Jan Słoninka wziął udział 
w spotkaniu poświęconym budo-
wie drogi S1 na odcinku Mysłowice 
(węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała 
(węzeł „Suchy Potok”), które odbyło 
się w siedzibie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w War-
szawie. – Optowałem za tym, żeby 
projektowana droga była na terenie 
naszej gminy ukształtowana po tere-
nie gruntu, żeby nie była prowadzona 
na eskapadach – przyznaje wójt. Cho-
dzi o odcinek drogi w lesie pomiędzy 
Gilowicami a Wolą. Wójt argumento-
wał, że droga ekspresowa na eskapa-
dach oznaczać będzie hałas i kurz, bo 
las nie będzie ich tłumił w przypadku 
drogi położonej tak wysoko. Jak poin-
formował, GDDKiA przystała na tę 
propozycję, dlatego droga powiatowa 
relacji Gilowice-Wola ma być popro-
wadzona nad S1.

GDDKiA informuje, że rozpoczęcie 
postępowania przetargowego na opra-
cowanie dokumentacji projektowej oraz 
realizację robót budowlanych w trybie 
„Projektuj i Buduj” obecnie przewidywa-
ne jest we wrześniu 2019 r. Roboty mają 
ruszyć we wrześniu 2021 r., a zakończyć 
się dwa lata później 8 pk

Dofinansowanie na remont 
Orlika w woli

Gmina Miedźna otrzyma kolejne dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Złożony przez gminę 
wniosek związany z realizacją zada-
nia pn. Remont Kompleksu Boisk 
Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” 
w Woli pozytywnie przeszedł ocenę 
formalno-merytoryczną. Dofinanso-
wanie ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu 
„Sportowa Polska – Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej” ma 
wynieść 225 tys. 800 zł. 8 pk

spotkanie z wiceministrem
10 sierpnia na terenie wiaty grillo-
wej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli 
odbyło się spotkanie przy ognisku, 
zorganizowane przez Grzegorza Pudę, 
wiceministra inwestycji i rozwoju. Była 
to okazja do spotkania się z wicemi-
nistrem, porozmawiania o sprawach 
związanych z gminą Miedźna. 8 pk

W okresie wakacyjnym Gminny 
zakład Gospodarki Komunalnej 
realizował nie tylko prace bieżące. 
Wykonano też szereg ważnych dla 
mieszkańców robót moderniza-
cyjnych.

4
W ostatnim czasie zmodernizowa-
ne zostały stanowiska dozowania 

środków poprawiających jakość wody 
w Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach 
i Woli. Zaprojektowano i zlecono też 
wykonanie podobnego stanowiska dla 
miejscowości Góra i Miedźna. – Jakość 
wody to priorytet. Dlatego dokonaliśmy 
analizy jakości wody i choć wyniki 
wyszły, iż jej parametry są zachowane, 
to wciąż chcemy tą jakość poprawiać. 
Dlatego rozmawialiśmy z ekspertami 
w tym zakresie, dokonaliśmy analizy 
parametrów wody na poszczególnych 
odcinkach, w wyniku czego zwiększo-
no reżim technologiczny na sieci oraz 
postanowiliśmy o zaprojektowaniu 
i budowie stanowiska do dozowania 
środków poprawiających jakość wody 
dla Miedźnej i Góry. Początkowo ta 
jakość miejscami może się delikatnie 
pogorszyć z racji konieczności dokona-

nia płukań, ale docelowo mieszkańcy 
powinni zauważyć różnicę – tłumaczy 
Andrzej Mańka, prezes GZGK.

Spółka gminna wykonała komplekso-
wy remont przepompowni ścieków na ul. 
Wiejskiej w Gilowicach. – Zwiększyliśmy 
jej przepustowość tak, aby ograniczyć 
zalewanie terenów przyległych do prze-
pompowni. Ten problem był już zgłaszany 

wielokrotnie przez mieszkańców. Dziś 
można powiedzieć, że zrobiliśmy wszyst-
ko, aby takich sytuacji unikać – przyznaje 
A. Mańka. Kolejne przepompownie będą 
modernizowane w następnych miesią-
cach.

Poza tym, wymieniono podbicie dacho-
we i opierzenie na kaplicy przedpogrzebo-
wej znajdującej się na cmentarzu w Woli. 
Od lutego do końca lipca GZGK zrealizo-
wał 46 usług zleconych w zakresie wyko-
nania przyłączy wodno-kanalizacyjnych 
przez mieszkańców gminy.

DBaJmy O CZysTOŚć  
na prZysTanKaCH

Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej apeluje o to, byśmy dbali o czystość na 
przystankach autobusowych. W sierpniu 
gminna spółka rozpoczęła prace związa-
ne z utrzymaniem czystości i porządku 
na przystankach autobusowych. Jed-
nocześnie GZGK przypomina, że na 
przedmiotowych obiektach obowiązuje 
zakaz umieszczania wszelkich ogłoszeń 
i reklam. „Dbajmy wspólnie o estetykę 
i czystość naszych przystanków” – apeluje 
spółka. 8pk, gZgK

GMINNy zAKłAd GOsPOdArKI KOMUNALNEj MOdErNIzUjE I rEMONTUjE

dla poprawy jakości wody i nie tylko

Gminna spółka realizuje inwestycje, których 
celem jest poprawa jakości wody trafiającej 
do mieszkańców  (FOT. GzGK)

W związku ze wzrostem ilości 
odpadów oddawanych przez 
mieszkańców gminy oraz 
potrzebą efektywniejszego 
przetwarzania śmieci zmiesza-
nych, planuje się wprowadzenie 
dodatkowej frakcji odbieranej 
selektywnie – popiołu. zapotrze-
bowanie na pojemnik można 
zgłaszać do 10 września.

4
Aktualnie mieszkańcy oddają 
selektywnie frakcje takie, jak two-

rzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło 
i odpady biodegradowalne. Kolejną 
frakcję stanowić będzie popiół. Podyk-
towane jest to stale wzrastającą ilością 
oddawanych odpadów. Większe ilości 
odpadów równają się większym opła-
tom ponoszonym przez mieszkańców. 
Należy wobec tego starać się, by jak 
najwięcej z oddawanych śmieci prze-

tworzyć i właściwie zagospodarować.
Popiół może być zagospodarowany 

w sposób ekologiczny, jest łatwy do 
wydzielenia spośród innych frakcji, 
a co więcej, jego selektywny odbiór 
pozwoli zmniejszyć ilość odpadów 
zmieszanych, odbieranych od miesz-
kańców i oddawanych do Regional-
nej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych. Co więcej, wydziele-
nie frakcji popiołu powinno wpłynąć 
korzystnie na ceny, gdyż cena przyjęcia 
na składowisko 1 Mg popiołu jest nieco 
niższa niż kwota, jaką płacimy za 1 Mg 
odpadów zmieszanych.

Kolejnym argumentem są nakła-
dane na gminę konkretne wytyczne 
w zakresie odpadów poddawanych 
recyklingowi. Zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z 14 grudnia 
2016 r. w sprawie poziomów recyklin-
gu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunal-
nych, poziom ten w 2019 roku winien 
wynosić 40%, zaś w 2020 r. już 50%. 
W przypadku niedotrzymania tych 
wytycznych, gminę czekają dotkliwe 
kary finansowe.

W związku z planowaną zmianą, 
Urząd Gminy prosi o informację, kto 
z mieszkańców oddaje popiół i nie 
zagospodarowuje go we własnym 
zakresie. Informacja ta jest niezbęd-
na do oszacowania kosztów pojemni-
ków na popiół, w jakie urząd chciałby 
zaopatrzyć mieszkańców. Z taką infor-
macją można zgłaszać się pod nume-
rem telefonu 32 211 61 96 wew. 24, 519 
347 289, mailowo na adres odpady@
miedzna.pl lub osobiście w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Miedźna, 
do 10 września 2019 r. 8 Ug

Chcesz oddawać popiół? zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik!

29 sierpnia w Urzędzie Gminy, 
po przeprowadzonych postę-
powaniach egzaminacyjnych, 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia Aktów nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego.

4
Decyzje, poprzedzone uroczystym 
ślubowaniem, odebrali następują-

cy nauczyciele: Aleksandra Nowotko 
(Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” 
we Frydku), Alicja Szafron (Gminne 
Przedszkole Publiczne „Bajka” we Fryd-
ku) oraz Monika Gradus-Jarnot (Zespół 
Szkół w Woli). 8 Ug

nauczyciele odebrali akty mianowania
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Odbiór gruzu i wielkogabarytów  
z nieruchomości wielorodzinnych

W związku z komunikatem, który pojawił się na altanach 
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA infor-
mujemy, że panele, wanny oraz opony samochodowe są 
odbierane od mieszkańców bezpłatnie dwa razy w mie-
siącu, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów 
komunalnych z nieruchomości wielorodzinnych. Gruz 
i odpady poremontowe, płytki oraz umywalki odbierane są 
od mieszkańców odpłatnie, w ramach usługi dodatkowej. 
Limit bezpłatnego odbioru gruzu i odpadów rozbiórkowych 
wynosi 50 kg na nieruchomość rocznie.

Gruz i odpady rozbiórkowe są odbierane bezpośrednio 
spod nieruchomości. Do gromadzenia tego typu odpadów 
służy worek big bag. Zapotrzebowanie na jego dostarczenie 
składa się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Miedźna osobiście, telefonicznie 
pod numerem tel. 32 211 61 96 wew. 24, 519 347 289 lub 
mailowo na adres odpady@miedzna.pl.

Po zapełnieniu worka, konieczność jego odbioru składa 
się za pomocą formularza. W formularzu wpisać należy 
proponowaną datę odbioru, która jest dodatkowo ustalana 
telefonicznie z pracownikiem Urzędu. Formularz wypełnia 
osoba, która w deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi widnieje jako właściciel 
nieruchomości.

Odbiór gruzu i odpadów poremontowych może być 
realizowany również na indywidualne zlecenie mieszkańca 
i za jego odpłatnością, z pominięciem procedury gminnej. 
W takim wypadku nie obowiązuje limit bezpłatnego odbio-
ru odpadów. 8 Ug

stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy 
składać w terminie:
< �od 1.09.2019 do 15.09.2019,
< �słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych: od 

1.10.2019 do 15.10.2019.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podkreśla, że 

w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: obuwie i odzież 

mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie 
w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni 
z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenu-
jącego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub 
obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły 
(kurtka, buty) nie może być finansowany w ramach sty-
pendium szkolnego. Taki wydatek powinien zostać pokryty 
np. ze świadczenia wychowawczego (500+), które jest 
przeznaczone właśnie na pokrycie kosztów związanych 
z utrzymaniem potomka.

Stypendia szkolne przyznawane są decyzją dla konkret-
nego ucznia, a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione 
powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakupu jednej 
pary obuwia sportowego, z przeznaczeniem na zajęcia 
wychowania fizycznego, dla konkretnego dziecka. 8 gOps

wybory parlamentarne  
– ważne terminy

W niedzielę, 13 października odbędą się wybory parla-
mentarne. Wybierzemy posłów oraz senatorów na kolejną 
kadencję. Oto ważne terminy związane z uprawnieniami 
wyborców niepełnosprawnych:
<�Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru 

głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 30 
września 2019 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach 
pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsłu-
gującej komisarza wyborczego.

<�Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
upływa w dniu 4 października 2019 r. Wniosek należy 
złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

<�Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upły-
wa w dniu 11 października 2019 r. Oświadczenie należy 
złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie 
tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwo-
dowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 13 
października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod 
warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

<�Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydento-
wi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców 

w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym 
w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, upływa w dniu 8 
października 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach 
pracy urzędu gminy.

Zgłaszanie przypadków naruszeń  
z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami

W razie zauważenia przypadków naruszania przepisów 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
(porzucania lub składowania odpadów i substancji nie-
bezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
spalania odpadów w paleniskach domowych i przy-
domowych ogródkach, zanieczyszczania wód i gleby 
m.in. poprzez wylewanie nieoczyszczonych ścieków lub 
substancji mogących doprowadzić do skażenia środowi-
ska bezpośrednio na powierzchnię ziemi lub w okolicy 
zbiorników wodnych i cieków, ponadnormatywnej emisji 
hałasu z instalacji lub urządzeń) mieszkańcy mogą zgła-
szać tego typu naruszenia całodobowo pod numerem 
telefonu 539 344 130, który został uruchomiony przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kato-
wicach. 8 Ug

nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 
sierpnia br. wnioski na świadczenia wychowawcze (500+) 
na okres 2019/2021, Dobry start na okres 2019/2020, świad-
czenia rodzinne na okres 2019/2020, fundusz alimentacyjny 
na okres 2019/2020 można składać drogą tradycyjną (papie-
rową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwar-
tek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

GOPS informuje, że w dalszym ciągu można składać w/w 
wnioski drogą elektroniczną (Emp@tia, ePUAP, bankowość 
elektroniczna, PUE ZUS).

Wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się 
o świadczenia. 8 gOps

został on przekazany i zapre-
zentowany podczas sesji rady 
Gminy, która odbyła się 13 
sierpnia.

4
Jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z nowoczesnym 

sprzętem to większe poczucie bezpie-
czeństwa dla wszystkich mieszkań-
ców gminy. Dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu przez gminę Miedźna 
strażacy-ochotnicy otrzymali właśnie 
nowoczesny sprzęt do prowadzenia 
akcji przeciwpożarowych, przeciw-
powodziowych, akcji ratowniczych na 
lodzie i w zdarzeniach drogowych. 
Został on przekazany i zaprezento-
wany podczas sierpniowej sesji Rady 
Gminy.

Jaki konkretnie sprzęt trafił do straża-
ków? Wszystkie jednostki wzbogaciły się 
o ubrania strażackie specjalne bojowe, 
węże strażackie, kurtki przeciwdesz-
czowe, buty gumowe specjalne, mostki 
przejazdowe, parawany ochronne do 
osłony miejsc wypadków. Ponadto OSP 
Gilowice otrzymała m.in. motopompę, 

zestaw ratownictwa drogowego, radiote-
lefon cyfrowy. OSP Góra wzbogaciła się 
m.in. o quada, wentylator oddymiający, 
urządzenie do suszenia węży. Do OSP 
Miedźna trafiły m.in. łódź płaskodenna 
z wyposażeniem czy przyczepa podło-
dziowa, a do OSP Wola – m.in. pilarki 
do drewna, piła ratownicza.

Sprzęt został zakupiony dzięki rea-
lizacji projektu „Poprawa wyposaże-
nia jednostek OSP Gminy Miedźna 
w celu wzmocnienia potencjału służb 
ratowniczych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa: V. Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystywanie zasobów 
Działanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału 
służb ratowniczych. Planowana według 
umowy całkowita wartość projektu to 
509 tys. 960 zł, w tym współfinansowa-
nie z UE to 433 tys. 361 zł 45 gr, wkład 
własny gminy wynosi 76 tys. 475 zł 55 
gr. Dofinansowanie udało się pozyskać 
jeszcze za kadencji poprzedniego wójta 
i poprzedniej Rady Gminy. 8pk

dzIęKI PrOjEKTOWI WArTEMU PONAd 500 Tys. zł dO WszysTKICh CzTErECh jEdNOsTEK OsP  
z GMINy MIEdźNA TrAFIł NOWy sPrzęT

strażacy otrzymali nowy sprzęt

OGłOszENIA

Wśród zakupionego sprzętu znalazła się m.in. łódź płaskodenna z wyposażeniem   (FOT. OsP MIEdźNA)

Chłopcy w tym 
wielkim powstaniu
„dziennik zachodni” przygotował 
wyjątkowy reportaż o uczest-
nikach Powstań Śląskich, także 
z gminy Miedźna.

4
W sierpniu obchodziliśmy setną 
rocznicę wybuchu I Powstania 

Śląskiego. Wybuchło 17 sierpnia 1919 
r., trwało do 26 sierpnia. Powstańcy 
dążyli do przyłączenia ziem Górnego 
Śląska do Polski. Z tej okazji redakcja 
„Dziennika Zachodniego” przygotowała 
wyjątkowy reportaż pt. „Chłopcy w tym 
wielkim powstaniu”, w którym przedsta-
wiono losy 7 powstańców. O bohaterach 
opowiadają także mieszkańcy naszej 
gminy. Tomasz Waloszek z Miedźnej 
wspomina Ludwika Gasteckiego, Hali-
na Świadek z Woli opowiada o swoim 
wujku Sylwestrze Janoszu, a Hanna 
Janosz z Woli – o swoim ojcu Tomaszu 
Niesyto. Reportaż można obejrzeć na 
stronie dziennikzachodni.pl.

Przypominamy, że historię Powstań 
Śląskich oraz mieszkańców, którzy brali 
udział w walkach opisaliśmy w czerw-
cowym numerze „Gminnych Spraw”, 
w artykule autorstwa Danuty Kocurek.

8pk
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OgŁOsZenie
kierownik Gminnego ośrodka sportu 
i rekreacji w Miedźnej z/s w woli 
informuje, że w dniach od 02.09.2019 
r. do 13.09.2019 r. trwa przerwa tech-
niczna.

Ośrodek w ww. dniach jest nieczyn-
ny (za wyjątkiem siłowni i Orlika).

ŚLĄSKO GODKA
A ta nasza Wola

A ta nasza Wola
A ta nasza Wola
łona tako piykno jest

Niy zapomnij o tym
Niy zapomnij o tym
docynioj dorobek jej

Godali ci matka
godali ci babka
Jak stare korzynie są

Beroł o tym dziadek
beroł o tym ojciec
Że to szczyro prowda jest

A te nasze dzieci
A te nasze dzieci
niechaj bydą dumni z niyj
A ty miły gościu
pokochoj zakontek tyn

Pieśń napisana i wykonywana 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”

W Górze rozpoczęła działalność 
Młodzieżowa drużyna Pożar-
nicza OsP. To grupa młodych 
osób, wśród których z pew-
nością znajdują się tacy, którzy 
w przyszłości zasilą szeregi 
dorosłej jednostki.

4
Zaczęło się od majowego dnia 
otwartego OSP Góra. – Pokazali-

śmy, czym się zajmujemy, jak działamy, 
jaki mamy sprzęt. Jednocześnie pro-
wadzone było zapisy do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Zainteresowa-
nie przekroczyło nasze oczekiwania – 
przyznaje Mariusz Szmagaj, naczelnik 
OSP Góra. Pytamy, z czego może ono 
wynikać? – Pewnie z tego, że mamy 

dużo sprzętu. Ale przede wszystkim 
jest to szczytny cel, bo pomagamy bliź-
niemu – dodaje.

Już w czerwcu uformowała się MDP 
OSP Góra, która obecnie liczy 28 osób 
w wieku od 8 do 16 lat, mniej więcej po 
połowie dziewcząt i chłopców. Grupę pro-
wadzą Agnieszka Cofała, Michał Noga, 
Mateusz Faruga oraz Wioletta Siuta. 28 
lipca odbyło się uroczyste ślubowanie. 
Młodzież ślubowała „ze wszystkich sił 
służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospo-
litej Polskiej ofiarną pracą w szeregach 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przy-
czyniać się do ochrony życia i mienia jej 
Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego 
i materialnego przed pożarami i innymi 
klęskami żywiołowymi”.

W wakacje zbiórki odbywały się 
w środy i soboty, od września – tylko 
w soboty, ze względu na obowiązki 
szkolne członków. Młodzi strażacy nie 
tylko poznają zagadnienia związane 
z ratownictwem, pomocą, działalnością 
OSP w teorii i praktyce, mają też czas 
na inne aktywności. Organizowane 
były już m.in. nocowanie w remizie, 
pływanie pontonem po stawie czy 
ognisko. W planach jest wyjazd do 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie.

– Członkowie są bardzo zaangażo-
wani. Naszym celem jest odciągnąć 
młode osoby od komputerów, telefonów, 
żeby nie marnowali czasu. Chcemy 
też nauczyć ich współpracy z innymi, 

a także przygotować do ewentualnej 
służby w straży pożarnej. Potencjał 
jest, w niektórych ogromny. Są tacy, 
którzy mówią wprost, że są zakochani 
w straży – przyznaje Agnieszka Cofała, 
jedna z opiekunek MDP. – Mam nadzie-
ję, że rośnie nam kolejne pokolenie 
strażaków. Jeśli coś jest wpajane od 
małego, to zostaje na dłużej – przyznaje 
naczelnik OSP Góra.

Jak mówi Adam Tomala, Komendant 
Gminny OSP, choć w każdej jednost-
ce gminnej prowadzone jest szkole-
nie dzieci i młodzieży, Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Góra to na 
chwilę obecną największa tego typu 
grupa w gminie.

8paweł Komraus

rośnie kolejne pokolenie strażaków!

Podczas sierpniowego nocowania MdP w remizie  (FOT. OsP GórA) W trakcie zbiórek członkowie MdP uczą się m.in. zasad pierwszej pomocy  (FOT. OsP GórA)

W sobotę, 28 września w Woli odbędzie się druga 
edycja Aquathlonu.

4
Najpierw popłyną, a potem pobiegną – tak w skrócie można 
opisać zasady Aquathlonu. W zawodach mogą startować 

dziewczęta i chłopcy od rocznika 2008 i starsi. Rozegrane zosta-
ną w konkurencji pływackiej (na basenie w Woli) i biegowej (na 
trasie leśnej w Woli, w pobliżu leśniczówki). Długość dystansu 
pływackiego dla wszystkich to 200 m. Długość dystansu bie-
gowego dla rocznika 2004 i młodsi to 2 000 m, a dla rocznika 
2003 i starsi – 4 000 m. Na mecie biegu suma czasów z pływania 
i biegu wyłoni zajęte miejsca w zawodach.

Zgłaszać można się tylko elektronicznie, poprzez stronę 
bgtimesport.pl, do 12 września (do godz. 14.00). Wpisowe 
wynosi 15 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz 25 zł dla 
pozostałych osób.

Aquathlon organizują Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” 
w Gilowicach oraz Nadleśnictwo Kobiór. Celem imprezy 
jest: rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców 
gminy Miedźna, popularyzacja aquathlonu, propagowanie 
pływania i biegania, integracja społeczności lokalnej. 
Regulamin zawodów można znaleźć na stronie basen.
miedzna.pl. 8 pk

aquathlon po raz drugi

Wszystko co dobrze szybko się 
kończy – to powiedzenie jak 
ulał pasuje do wakacji. W lipcu 
i sierpniu dla mieszkańców 
przygotowano sporo ciekawych 
zajęć, wyjazdów, imprez.

4
2 września uczniowie wrócili 
do szkolnych ław. Wypoczęci 

i zrelaksowani, po dwumiesięcznych 
wakacjach. I ze wspaniałymi wspo-
mnieniami z wakacyjnych wypraw, 
spotkań. Gminny Ośrodek Kultury 
zaprosił mieszkańców na ciekawe 
warsztaty, spotkania. Przygotowy-

wano wspaniałe potrawy, ozdoby, 
konstruowano roboty, nie brakowało 
zajęć sportowych, wspólnego skaka-
nia na trampolinach. Dzieci miały 
okazję spotkać się z wolontariuszami 
z zagranicy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się wakacyjne wycieczki. Wspólnie 
z GOK-iem zwiedzano m.in. zamek 
w Ogrodzieńcu, zoo w Krakowie, 
Racibórz, Ojcowski Park Narodowy, 
wioskę indiańską i zamek Lipowiec, 
Miasteczko TwinPigs w Żorach. Zdję-

cia z sierpniowych warsztatów i wyjaz-
dów publikujemy na str. 12.

Na wakacje Gminna Biblioteka Pub-
liczna przygotowała serię ciekawych 
zajęć tematycznych (pisaliśmy o nich 
w poprzednim numerze), a Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji – promocyjne bilety 
na basen, bezpłatną kąpiel w wyznaczo-
nych godzinach, a także gratisową inha-
lację. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli w lipcu zorganizowano półkolonie 
letnie. To były ciekawe, radosne wakacje 
w gminie! 8pk

wakacyjne wspomnienia

4
Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/G/2016 Rady Gminy 
Miedźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu wspierania finansowanego rozwoju sportu 
na terenie gminy Miedźna, Wójt Gminy Miedźna informuje, 

że wnioski na realizację zadania w zakresie sportu w 2020 r. 
należy składać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9 do dnia 15 września 2019 
r. Wnioski do pobrania: www.miedzna.pl/kluby-sportowe

wnioski na realizację zadania w zakresie sportu
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WrzEsIEń 2019

Wśród osób, które do 24 września  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.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

imiĘ i naZwisKO, mieJsCOwOŚć

HasŁO

Gmina Miedźna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury organizują V 
Plener Plastyczny „Ocalić od 
zapomnienia” pt. „Miedźniańska 
ziemia pędzlem malowana...”. 
Wernisaż planowany jest w paź-
dzierniku.

4
Na terenie naszej gminy jest 
wiele pięknych zakątków, zabyt-

ków architektury i krajobrazu. Dla-
tego organizowany jest plener, żeby 

je utrwalić i prezentować w godnych 
miejscach. Wybrani twórcy nieprofe-
sjonalni zostaną zaproszeni do udziału 
w plenerze. Zostanie on otwarty 17 
września o godz. 11.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli.

Każdy twórca wykona co najmniej 
trzy prace na płótnie prezentujące pięk-
no naszej gminy. Najlepsze zostaną 
zaprezentowane podczas wernisażu, 
który odbędzie się 24 października 
w sali Urzędu Gminy Miedźna. 8 pk

miedźniańska Ziemia pędzlem malowana...

DLa DZieCi
<  balet dla dzieci od 4 lat
<  Klub Malucha Puchatek (dzieci od 

20. miesiąca do 3 lat)
<  hip hop dla dzieci od 7 lat
<  logorytmika dla dzieci w wieku 

4-6 lat
<  disco dance dla dzieci w wieku 

6-9 lat
<  kick boxing dla dzieci  

od 8 lat
<  Warsztaty Młodego Inżyniera dla 

dzieci od 5 lat

<  nauka gry na gitarze dla dzieci od 
7 lat

<  Grupa Teatralna Ta!daam dla 
dzieci od 7 lat

<  zajęcia wokalne dla dzieci od 12 lat 
i młodzieży

DLa DOrOsŁyCH
<  zdrowy kręgosłup
<  cardio i siła
<  fitness dla kobiet w Woli i Górze
<  pilates
<  zajęcia teatralne dla dorosłych

zAjęCIA Od WrzEŚNIA
W połowie września ruszają zajęcia organizowane  
przez Gminny Ośrodek Kultury w Centrum Kultury  

oraz w domu Kultury w Woli

szczegóły na plakatach
gOK – tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 423

g m i n n y  O Ś r O D e K  K U L T U r y  Z a p r a s Z a
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Końcem lipca na boisku Orlik 
w Miedźnej został rozegrany VII 
Turniej o Puchar Prezesa Alma 
Cup 2019, zorganizowany przez 
LKs Miedźna i firmę Alma.

4
Zwycięzcą turnieju została Ełka 
Team Pszczyna pokonując w fina-

le zespół Orlik Miedźna 2:1. Natomiast 
w meczu o III miejsce gospodarze turnie-
ju, zeszłoroczni zwycięzcy Alma Miedźna 
pokonali po rzutach karnych drużynę Gol 

Wola. Królem strzelców został Gabryś 
Sochacki (Alma), najlepszym zawodni-
kiem – Mirosław Madeja (Orlik Miedźna), 
a najlepszym bramkarzem – Mateusz 
Mendrok (Ełka Team Pszczyna).

Klasyfikacja końcowa turnieju: I – 
Ełka Team Pszczyna, II – Orlik Miedź-
na, III – Alma Miedźna, IV – Gol Wola, 
V – OKS 4 Kąty Pszczyna, VI – Profi 
M-Tec Pszczyna, VII – Ośrodek Nad 
Dokawą, VIII – Vein Jankowice.

8aŻ, pk

Pszczyna górą

W turnieju udział wzięło osiem drużyn  (FOT. AŻ)

24 sierpnia na Orliku w Woli 
odbył się Amatorski Turniej Piłki 
Nożnej.

4
Zawody zostały zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Sportowe 

„Gol” oraz Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji. Po emocjonujących 

meczach najlepsza okazała się druży-
na Gol z Woli. II miejsce zajął zespół 
Zaborze Zdrój z Zaborza, a III miejsce 
– Wiśniówka Team z Woli.

Królem strzelców został Szymon 
Rozmus z Gola, a najlepszym bram-
karzem okazał się Dariusz Marszałek 
z Zaborza. 8 pk

Piłkarski turniej 
amatorów rozstrzygnięty

zawody rozegrano na Orliku w Woli  (FOT. GOsir)

jazda na rowerze to same za-
lety. A zwłaszcza, kiedy można 
w ten sposób spędzić czas 
z rodziną!

4
Bo właśnie całe rodziny biorą 
udział w corocznym rajdzie. 

W tym roku jego hasło brzmiało: „Nie 
siedź przed komputerem, zacznij jeź-

dzić rowerem!”. Dla niektórych rajd 
to już wydarzenie obowiązkowe na 
przełomie sierpnia i września.

W tym roku prawie 640 uczestni-
ków korzystając z pięknej, słonecznej 
pogody w ostatnim dniu sierpnia prze-
jechało trasę o długości prawie 25 km 
– ruszyli spod basenu, gdzie imprezę 
otworzył wójt Jan Słoninka. Meta była 

na stadionie Sokoła. Tam tradycyjnie 
na cyklistów czekał poczęstunek i emo-
cjonujący konkurs z nagrodami. Do 
wygrania były m.in. wyjazd weeken-
dowy czy rowery. Nagrodzono też naj-
liczniejszą rodzinę oraz najstarszego 
i najmłodszego uczestnika.

Organizatorem wydarzenia był 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekrea-

cji, a współorganizatorami: Zespół 
Szkół w Woli i Sokół Wola. Celem 
rajdu jest rozwijanie aktywności 
ruchowej wśród mieszkańców gminy 
Miedźna, propagowanie turystyki 
rowerowej oraz integracja społecz-
ności lokalnej. I po raz kolejny udało 
się to doskonale!

8pk

31 sIErPNIA Odbył sIę XIII MIEdźNIAńsKI rOdzINNy rAjd rOWErOWy POd PATrONATEM WójTA GMINy MIEdźNA

rowerowe zakończenie wakacji

Uczestnicy wyruszyli spod basenu w Woli  (FOT. PK)

Trasa wiodła przez miejscowości gminy Miedźna  (FOT. PK)

Wszyscy mieli na sobie charakterystyczne, czerwone koszulki  (FOT. PK)

jak zwykle na stadionie sokoła był poczęstunek oraz nagrody  (FOT. GOsir)
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Wakacyjne wspomnienia
Wakacje za nami! Pozostaną po nich wspaniałe wspomnienia, m.in. z wycieczek, warsztatów czy spotkań 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury! Tak bawiliśmy się w sierpniu   FOT. GOK


