
gmina miedźna jeszcze bardziej otwiera się na nowych mieszkańców i przedsiębiorców. 
Dlatego wprowadzono ulgi podatkowe, które mają zachęcić do zamieszkania u nas i założenia 
działalności gospodarczej. nowi mieszkańcy i kolejne firmy oznaczają bowiem więcej pieniędzy

w budżecie gminy. a to pozwoli np. na realizację nowych inwestycji

Ulgi na zachętę
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jest przetarg 
na budowę S1

Fundusz sołecki: 
mieszkańcy zdecydowali

Najlepsi skaciorze przyjadą 
do gminy Miedźna!

wiĘCeJ na str. 2 wiĘCeJ na str. 4 wiĘCeJ na str. 8

BĘDzie JeszCze BezpieCznieJ i łaDnieJ
Trwa szereg inwestycji i mniejszych prac remontowych 

czy pielęgnacyjnych na terenie gminy Miedźna

WIęCej NA str. 2

woDa gDzieś mUsi oDpłynĄĆ
O tym, dlaczego spółki wodne są potrzebne rozmawiamy 

z Marią Doliną, sekretarzem Spółki wodnej w Grzawie

woDa gDzieś mUsi oDpłynĄĆ

WIęCej NA str. 5
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad w październiku ogłosiła przetarg na 
budowę drogi S1 od Mysłowic do Bielska-
Białej, przez gminę Miedźna.

4
Budowę drogi o długości prawie 40 km podzie-
lono na cztery odcinki. Ogłoszono przetargi 

na trzy odcinki, przetarg na ostatni (obwodnica 
Oświęcimia) planowany jest na grudzień br. Prace 
w gminie Miedźna (droga wraz z węzłem w Woli) 
odbędą się w ramach odcinka drugiego, tj. węzeł 
Oświęcim (z węzłem) – Dankowice.

„Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą rea-
lizować zadania w formule „Projektuj i buduj”, co 

oznacza, że w ramach zadania zaprojektują i wyko-
nają nowe odcinki drogi oraz uzyskają wszystkie 
niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie 
trasy. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, 
planujemy podpisać w kwietniu 2020 roku. Realizacja 
inwestycji planowana jest na lata 2021-2023” – infor-
muje GDDKiA. 8 pk

Jest przetarg na budowę s1

Wyremontowane odcinki dróg, 
bezpieczne chodniki, nowe 
mieszkania socjalne, odnowio-
ny kompleks sportowy, a także 
ładna i estetyczna okolica – taki 
będzie lub już jest efekt licznych 
prac prowadzonych na terenie 
naszej gminy.

4
W ostatnim czasie zakończyło się 
kilka zadań drogowych realizo-

wanych przez Urząd Gminy Miedźna. 
Nowa nawierzchnia w końcu pojawi-
ła się na ul. Garażowej w Woli. Na 
odcinku 150 mb wykonano wymianę 
konstrukcji podbudowy, zabudowę 
krawężników, studzienek ściekowych, 
wykonano przyłącza kanalizacji desz-
czowej oraz zakończono położeniem 
nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Przebudowa ta nie przewidywała 
wycinki drzew, a dotyczyła odcinka 
drogi od zjazdu z ulicy Lipowej do 
ostatniego rzędu garaży. Koszt inwe-
stycji to ok. 220 tys. zł.

W kilku miejscach mieszkańcy mogą 
cieszyć się z nowych chodników. Bez-
pieczna nawierzchnia pojawiła się na 
ul. Słonecznej w Woli. Inwestycja zre-
alizowana przy współudziale funduszu 
sołeckiego kosztowała ok. 60 tys. zł. 
Wykonano ponad 160 mb chodnika. 
Nowy, bezpieczny chodnik jest też na 
ul. Stawowej w Woli.  Prace polegały 
na wymianie nawierzchni na odcinku 
250 m. Został również wymieniony słup 
oświetleniowy, wymieniono istniejącą 
kanalizację wraz z nowymi studzienka-
mi i odtworzeniem nawierzchni asfalto-
wej. Koszt prac to ok. 280 tys. zł.

W grudniu ma zakończyć się inwesty-
cja pn. „Przebudowa zdegradowanego 
budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu 
poprawy warunków w istniejących 
mieszkaniach socjalnych oraz adaptację 
nowych mieszkań”. Wyremontowane 
zostaną istniejące mieszkania zloka-
lizowane na parterze, powstanie też 5 
nowych na nieużytkowanym obecnie 
poddaszu. Głównym założeniem pro-
jektu jest poprawa sytuacji życiowej 
osób wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Warta 
ponad 1 mln zł inwestycja jest współ-
finansowana ze środków europejskich 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.

Trwa remont ul. Sportowej w Górze. 
W pierwszej kolejności zaplanowano 
wymianę przez GZGK wodociągu na 
całej długości drogi, od skrzyżowania 
z ul. Krętą do skrzyżowania z ul. Długą, 

a następnie położenie asfaltu na całej 
długości drogi z wykonaniem poboczy. 
Za tę część odpowiedzialna jest firma 
„Drogród” z Ćwiklic, a roboty pochłoną 
ponad 408 tys. zł. Inwestycja ma się 
zakończyć w tym roku. W październiku 
wójt Jan Słoninka spotkał się z miesz-
kańcami ul. Sportowej. Zapewnił, że 
gmina poczyni wszelkie starania, by 
nawierzchnia, która zostanie wykona-
na zabezpieczyła pobliskie domostwa 
przed napływającą z drogi wodą.

Roboty prowadzone są też na Orliku 
w Woli. W ramach zadania pn. „Moderni-
zacja kompleksu boisk sportowych Moje 
Boisko Orlik 2012” przewidziano: wymia-
nę nawierzchni z trawy sztucznej na boi-
sku do piłki nożnej, retoping nawierzchni 
poliuretanowej na boisku wielofunkcyj-
nym, wymianę furtki systemowej w ogro-
dzeniu od strony stacji transformatorowej, 
częściową naprawę ogrodzenia przy boi-
sku piłkarskim. Inwestycja warta prawie 
450 tys. zł finansowana jest ze środków 
gminy Miedźna oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Gmina otrzymała bowiem 
dofinansowanie w wysokości 225 tys. 800 
zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach programu „Sporto-
wa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”. Z powodu 
prac remontowych obiekt w Woli będzie 
nieczynny do 22 listopada.

Jednocześnie prowadzonych jest sze-
reg mniejszych prac, dzięki którym 
poprawia się estetyka naszych miej-
scowości. Dla przykładu, pracownicy 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej prowadzili prace pielęgnacyjne 
drzew, polegające na ich przycinaniu, 
w Woli przy ul. Lipowej, w okolicy 
banku. Ładniej będzie też na skrzy-
żowaniu ulic Górniczej i Pszczyńskiej 
w Woli. Przedstawiciele GZGK wyko-
nują prace na tzw. „łezkach”. Sadzone 
są tam niskie krzewy ozdobne, które 
nie tylko sprawią, że poprawi się este-
tyka tego miejsca. Krzewy nie zawężą 
też pola widzenia kierowców.

Ponadto, trwa inwestycja Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie. Chodzi 
o remont odwodnienia drogi powiato-
wej, ul. Wiejskiej w Grzawie na odcin-
ku ponad 690 mb za niemal 590 tys. zł. 
Prace polegają na wymianie przepu-
stów, kanalizacji deszczowej, remon-
cie ścianek czołowych przepustów, 
nawierzchni zjazdów, uszkodzonych 
umocnień rowów czy humusowaniu 
terenów zielonych.

Wszystkie te zadania mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz estetyki naszej gminy. 8pk, Ug, powiat

TrWA SzereG INWeSTyCjI I MNIejSzyCh prAC reMONTOWyCh Czy pIeLęGNACyjNyCh NA TereNIe GMINy MIeDźNA

Będzie jeszcze bezpieczniej i ładniej

Co z mostem Bronisław?
4 oferty zgłoszono do przetargu na remont mostu Bronisław w Woli. przy-
pomnijmy, pierwszy przetarg został unieważniony, bo najtańsza oferta 
była ponad dwukrotnie wyższa niż budżet zabezpieczony na to zadanie 
przez Urząd Gminy. Tym razem na remont gmina zamierza przeznaczyć 
prawie 427 tys. zł, a najtańsza oferta opiewa na kwotę niespełna 420 tys. 
zł. Wykonawca podał termin realizacji do 16 grudnia br. potencjalny Wyko-
nawca zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych został wezwany 
do przedłożenia odpowiednich dokumentów uzupełniających.

przy ul. Stawowej w Woli mieszkańcy mogą korzystać z nowego chodnika  (FOT. UG)

prace na Orliku w Woli obejmują m.in. wymianę nawierzchni  (FOT. GOSIr)

Na ul. Sportowej w Górze najpierw wymieniony zostanie wodociąg, a potem  
położony nowy asfalt  (FOT. UG)
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moBiLny pszoK w ListopaDzie
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
FryDeK:  5.11 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 

– Dom Socjalny Frydek
giLowiCe:  19.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSp Gilowice
mieDŹna:  8.11 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
grzawa:  12.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w Grzawie
gÓra:  15.11 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 

– koło kościoła w Górze
woLa:  23.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy różanej 25 – obok byłego sklepu 

spożywczego

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpa-
dami 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 wielo-
materiałowe, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, 
żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

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: 19.11, 2.12
segregacja: 2.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 20.11, 3.12
segregacja: 3.12

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: 21.11, 4.12
segregacja: 4.12

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 8.11, 25.11, 5.12
segregacja: 5.12

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: 12.11, 26.11
segregacja: 12.11

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 13.11, 27.11
segregacja: 13.11

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: 14.11, 28.11
segregacja: 14.11

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa): 
zmieszane: 18.11, 29.11
segregacja: 18.11

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 20.11
bio (odpady kuchenne): 14.11, 28.11
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

BLoKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 12.11, 14.11, 18.11, 21.11, 
25.11, 28.11, 2.12, 5.12
segregacja: 12.11, 14.11, 18.11, 21.11, 
25.11, 28.11, 2.12, 5.12
odpady wielkogabarytowe: 13.11, 27.11
bio (odpady kuchenne): 14.11, 21.11, 
28.11, 5.12
odpady zielone: 20.11   
(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.

Szanowni mieszkańcy,
Urząd Gminy informuje, że w listopadzie 2019 r. nie odbędzie się planowana 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz zużytych opon spod Państwa posesji.

W związku z tym ww. odpady będzie można dostarczyć we własnym zakresie 
do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wymie-
nionych obok terminach.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
Urząd Gminy informuje jednocześnie, iż w przypadku problemów związanych 

z dostarczeniem wyżej wymienionych odpadów do Mobilnego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, można się kontaktować z Referatem 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Miedźna pod 
numerem telefonu 32 211 61 96 wew. 29 oraz 519 347 288, w terminie od 5 do 8 
listopada. Realizacja zgłoszeń nastąpi od 13 do 23 listopada br.  8 Ug

inFormaCJa ws. oDBiorU 
wieLKogaBarytÓw, eLeKtrośmieCi, 
opon

Na terenie gminy wprowadzo-
na zostanie dodatkowa frakcja 
odpadów – popiół.

4
Odpowiednie uchwały w tej spra-
wie zostały przyjęte podczas 

sesji Rady Gminy 29 października. 
Popiół będzie odbierany od mieszkań-
ców dwa razy w miesiącu w okresie 
grzewczym, od 1 października do 
30 kwietnia, a także raz w miesiącu 
w okresie od 1 maja do 30 września.
Jeszcze w tym roku właściciele nieru-

chomości jednorodzinnych na terenie 
gminy Miedźna zostaną wyposażeni 
w pojemniki o pojemności co najmniej 
120 l przeznaczone do selektywnej 
zbiórki popiołu z palenisk domowych 
– jeden pojemnik na jedną nierucho-
mość. Wraz z nim dostarczony zostanie 
też harmonogram odbioru.

Nowa usługa będzie realizowana 
bez dodatkowych opłat, w ramach 
uiszczanej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

8pk

odbiorą popiół

podczas październikowej sesji 
rady Gminy za pracę podzięko-
wano Teresie Capek, wieloletniej 
dyrektor przedszkola w Górze.

4
Teresa Capek dyrektorem Gmin-
nego Przedszkola Publicznego im. 

Jana Brzechwy w Górze była od 2002 r. 
W tym roku odeszła na emeryturę. Za 
wieloletnią pracę podziękowano jej na 
sesji Rady Gminy 29 października.

– Chcemy Pani podziękować za 
ogrom pracy, serce, miłość do dzieci, 
zaangażowanie. Wychowała Pani wiele 
pokoleń. Życzymy, by dalsze lata, już 
na emeryturze, były równie radosne 
jak śmiech dzieci, który słyszała Pani 
codziennie – powiedział wójt Jan Sło-
ninka.

– Dziękuję wszystkim, z którymi 
współpracowałam przez te 17 lat. Ode-
szłam na emeryturę mając poczucie 

dobrze spełnionego obowiązku. Pozo-
stawiłam swoją wspaniałą kadrę, roz-
budowane przedszkole, którego chlubą 
są przede wszystkim ludzie z nim zwią-
zani – powiedziała T. Capek.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 
nowym dyrektorem placówki jest 
Renata Koczy. 8 pk

podziękowania dla dyrektorki

Teresa Capek była dyrektorem przedszkola w 
Górze od 2002 r.  (FOT. pK)



4 gminne sprawy – listopad 2019 z ŻyCIA GMINy

13 października w całym kraju 
odbyły się wybory parlamen-
tarne. zagłosowało 64,44% 
mieszkańców gminy. Najwięcej 
głosów – także w skali kraju 
– uzyskali kandydaci KW prawo 
i Sprawiedliwość.

4
Frekwencja w gminie Miedźna 
była wyższa od tej ogólnopol-

skiej (wyniosła 61,74%). Swoje głosy 
w wyborach oddało 7790 mieszkańców 
spośród 12088 uprawnionych do gło-
sowania. Najwyższa frekwencja była 
w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 
(Dom Kultury w Woli) – 74,51%.

W naszej gminie w wyborach do 
Sejmu zdecydowanie największym 

poparciem cieszyli się kandydaci KW 
Prawo i Sprawiedliwość. Zagłosowało 
na nich 63,5% mieszkańców gminy 
Miedźna (4899 głosów). Indywidual-
nie najlepsze wyniki uzyskali Grze-
gorz Gaża (1514 głosów) oraz Stani-
sław Szwed (1210 głosów). Podczas 
październikowej sesji Rady Gminy 
Miedźna Grzegorz Gaża, mieszka-
niec gminy Pszczyna, który został 
posłem podziękował za oddane na 
niego głosy. 1333 głosy (17,28%) 
otrzymali kandydaci KKW Koalicja 
Obywatelska PO.NiPL Zieloni, 597 
głosów (7,74%) – kandydaci KW Kon-
federacja Wolność i Niepodległość, 
495 głosów (6,42%) – kandydaci KW 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, a 391 

głosów (5,07%) – kandydaci KW Pol-
skie Stronnictwo Ludowe.

W okręgu wyborczym nr 27, który 
obejmował także gminę Miedźna naj-
więcej, bo 5 mandatów zdobyli przed-
stawiciele KW Prawo i Sprawiedliwość 
(posłami zostali: Stanisław Szwed, 
Grzegorz Puda, Przemysław Drabek, 
Kazimierz Matuszny, Grzegorz Gaża). 
Trzy mandaty przypadły kandydatom 
KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL 
Zieloni (posłami zostali: Mirosława 
Nykiel, Małgorzata Pępek, Mirosław 
Suchoń). Mandat posła uzyskał też 
Przemysław Koperski (KW Sojusz 
Lewicy Demokratycznej).

W wyborach do Senatu mieszkańcy 
gminy Miedźna więcej głosów oddali 

na Andrzej Kamińskiego z KW Prawo 
i Sprawiedliwość (5198, 68,58%). Druga 
kandydatka, Agnieszka Gorgoń-Komor 
z KKW Koalicja Obywatelska PO.N iPL 
Zieloni zdobyła 2381 głosów (31,42%). 
Jednak w skali całego okręgu wygrała 
A. Gorgoń-Komor, i to ona uzyskała 
mandat senatora.

W całym kraju wybory do Sejmu 
wygrał PiS – uzyskał łącznie 235 
mandatów, przed KO (134 mandaty), 
SLD (49 mandatów), PSL (30 manda-
tów) i Konfederacją (11 mandatów). 
W wyborach do Senatu PiS zdobył 48 
mandatów, KO – 43 mandaty, PSL – 3 
mandaty, SLD – 2 mandaty, pozostałe 
4 mandaty przypadły kandydatom nie-
zależnym.  8 pk

Tak głosowaliśmy w wyborach

wykaz zadań do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego na 2020 r. z plano-
wanymi kwotami

mieDŹna
<  Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy 

boisku w Miedźnej – 20 tys. zł
<  Zakup altany na plac zabaw – 5 tys. 500 zł
<  Zakup koszy na śmieci (10 szt.) – 5 tys. 40 zł
<  Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na ul. 

Wiejskiej przy boisku – 7 tys. zł
<  Zakup rękawic ochronnych dla OSP Miedźna – 1 tys. zł
<  Zakup toalety na boisko przy Orliku – 2 tys. 450 zł
<  Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci 

z sołectwa Miedźna – 2 tys. 774 zł 80 gr

grzawa
<  Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5 tys. zł
<  Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby 

sołectwa – 5 tys. zł
<  Zakup warników i termosów na potrzeby sołectwa – 1 tys. zł
<  Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy 

boisku w Miedźnej – 5 tys. zł
<  Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich – 13 tys. 

716 zł 30 gr

woLa
<  Zakup iluminacji świetlnych – świątecznych na latarnie 

w sołectwie Wola – 43 tys. 764 zł 80 gr

woLa ii
<  Zakup kosy spalinowej, przyczepki i odkurzacza ogro-

dowego dla LKS „Sokół” Wola – 5 tys. zł
<  Zakup obuwia dla OSP Wola – 2 tys. zł
<  Wykonanie projektu parkingu przy ul. Lipowej w Woli 

– 16 tys. 764 zł 80 gr
<  Wykonanie parku do ćwiczeń street workout – 20 tys. zł

woLa i
<  Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8, 11, 

12, 13 – 43 tys. 764 zł 80 gr

gÓra
<  Dobudowa 1 sztuki lampy wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Zielonej – 4 tys. 800 zł
<  Dobudowa 1 sztuki lampy wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Rybackiej – 6 tys. 500 zł
<  Dobudowa 1 sztuki lampy wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Zbożowej – 4 tys. 800 zł
<  Dobudowa 1 sztuki lampy wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Długiej – 6 tys. 164 zł 80 gr

<  Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra 
– 15 tys. 500 zł

<  Doposażenie OSP Góra – 6 tys. zł

giLowiCe
<  Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym 

w Gilowicach II etap – 22 tys. zł
<  Montaż klimatyzacji w sali przy ul. Korfantego 70 w Gilo-

wicach – 11 tys. zł
<  Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku wielo-

funkcyjnym w Gilowicach – 6 tys. zł
<  Remont części ogrodzenia na placu zabaw w Gilowicach 

– 4 tys. 764 zł 80 gr

FryDeK
<  Zakup strojów dla zespołu „Swojanie” – 5 tys. zł
<  Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego 

we Frydku przy ul. Sportowej – 25 tys. zł
<  Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gilowice – 10 

tys. zł
<  Wykonanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw we 

Frydku przy ul. Potokowej – 3 tys. 764 zł 80 gr

Niemal 100 samorządowców, 
także z gminy Miedźna, wzięło 
udział w debacie o przyszłości 
pszczyńskiego szpitala, która 
odbyła się 8 października.

4
Wcześniej Zarząd Powiatu 
Pszczyńskiego zaprosił osiem 

gmin, których mieszkańcy najczęściej 
korzystają z pomocy Szpitala Powia-
towego w Pszczynie (6 gmin powiatu 
pszczyńskiego oraz Czechowice-Dzie-
dzice i Bestwinę) do współpracy i samo-
rządowego sojuszu na rzecz placówki. 

Propozycja współpracy opierała się na 
przystąpieniu gmin do samorządowej 
spółki, prowadzącej szpital i wspólnego 
wspierania bieżącej działalności szpi-
tala, na którą nie wystarczają środki 
z kontraktu NFZ.

– Szpitale powiatowe ciążą na 
powiatach – to naszym zadaniem jest 
prowadzić szpital. Ale nie jest zada-
niem powiatu płacenie za świadczenia 
udzielane w szpitalu. Świadczenia są 
niedoszacowane, w tym jest kłopot 
– powiedziała starosta Barbara Ban-
doła.

Uczestnicy spotkania podkreślali, 
że prawidłowe funkcjonowanie szpita-
la jest bardzo ważne. Przedstawiciele 
samorządów zadeklarowali współ-
pracę w tym zakresie. – Borykamy 
się z własnymi problemami i naj-
ważniejsza jest współpraca, żeby te 
problemy rozwiązywać. Gdyby nie 
17 mln zł zwrotu dla podmiotu górni-
czego, które ciążą na gminie Miedźna, 
nie zawahałbym się ani chwili. Bez 
zastanowienia deklarowałbym szero-
ką pomoc dla nas wszystkich, bo ten 
temat dotyczy nas wszystkich. Jeżeli 

będziemy mieć te pieniądze, zrobimy 
wszystko, żeby w taki czy inny sposób 
wpłynęły do państwa – powiedział 
wójt Jan Słoninka.

Podczas spotkania ustalono, że 
wszystkie samorządy do końca listo-
pada zdeklarują, czy jest możliwe 
ujęcie w projekcie budżetu gminy na 
2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na najbliższe lata wsparcia 
dla powiatu pszczyńskiego na prowa-
dzenie szpitala.

8powiat, pk

rozmawiali o przyszłości szpitala

NA WrzeŚNIOWyCh zeBrANIACh SOłeCKICh WyBrANO zADANIA DO reALIzACjI W rAMACh FUNDUSzU SOłeCKIeGO NA rOK 2020

Mieszkańcy zdecydowali
Do rozdysponowania było prawie 340 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. 
Na rok 2020 mieszkańcy Grzawy mieli do dyspozycji 

29 tys. 716 zł 30 gr, a pozostałych sołectw – po 43 
tys. 764 zł 80 gr. W porównaniu do tegorocznego 
funduszu sołeckiego łączna kwota przeznaczona na 
ten cel jest wyższa o 38 tys. 9 zł 61 gr. 8 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

Spółka wodna z Grzawy od lat uznawana jest za wzór, 
głównie dzięki bardzo wysokiej ściągalności składek 
wśród mieszkańców. za rok 2018 to ponad 93%, w innych 
sołectwach płaci nieraz tylko ok. 30% członków. z czego 
wynika ten fenomen?
Duża w tym zasługa Marii Miki, która od wielu lat jest skarb-
nikiem spółki. To była sołtys, a kiedyś sołtys był jednocześnie 
skarbnikiem spółki wodnej. Dobrze zna mieszkańców, jest 
bardzo doceniana za to, co zrobiła dla sołectwa. Wręcza 
wezwania do zapłaty często spotykając kogoś przy kościele 
czy sklepie. Cieszy się takim autorytetem, że nikt nie potrafi 
jej odmówić. Jesteśmy małą społecznością, więc pewnie 
dlatego tak dobrze to u nas funkcjonuje. U nas po prostu nie 
wypada nie płacić na Spółkę wodną!

nie każdy jednak wie, że na Spółkę wodną muszą płacić 
wszyscy.
Tak. U nas stawka na 2019 r. wynosi 21 zł od posesji i 8 zł za 
każdy kolejny hektar. Opłata jest jednorazowa, na cały rok. 
Znam miejscowości, gdzie ta kwota jest dużo wyższa, np. 
w okolicy Bielska wynosi nawet 50 zł od posesji. Składka jest 
obowiązkowa, bo każdy korzysta w jakiś sposób z urządzeń, 
którymi zarządza Spółka wodna. Woda z każdej posesji 
gdzieś musi popłynąć. Prawo wodne przewiduje, że każdy 
kto korzysta z tych urządzeń, powinien składkę płacić.

Co istotne, każda wpłacona przez mieszkańca złotówka jest 
pomnażana, ponieważ im więcej składek wpłacą członkowie 
spółki, tym większą można pozyskać dotację z Urzędu Gminy 
oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

o jakich kwotach mówimy w przypadku Grzawy?
Za rok 2018 członkowie wpłacili 6292 zł, dotacja z Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 12 tys. zł, a z Urzędu Gminy 
– ponad 21 tys. zł. Łącznie daje to prawie 40 tys. zł. Dla nasze-
go małego sołectwa to bardzo duże pieniądze, choć wiadomo, 
że chcielibyśmy więcej. Pracy jest bowiem sporo.

Po co mieszkańcom Spółka wodna?
Jakiś czas temu był u mnie mieszkaniec Ćwiklic. Tam spółki 
nie ma, a rolnicy bardzo chcą, żeby powstała. Wszystko 
dlatego, że rowy są pozarastane, nikt ich nie czyści, woda 
nie odpływa, ludzi zaczyna topić. Każdy chce mieć pięknie 
koło domu, wypuzlowane, ale woda musi gdzieś spłynąć, 
z każdej posesji. Spółka wodna jest od tego, żeby dbać 

o rowy, żeby woda miała gdzie odpłynąć. Spółka funkcjonuje 
dla mieszkańców, bo urządzenia wodne to dobro wspólne, 
wszyscy z nich korzystają.

Wykonujemy prace według zgłoszeń mieszkańców. W tym 
roku w budżecie także mamy ok. 40 tys. zł. Udało się już m.in. 
wyczyścić dwa rowy na długości prawie 550 m, wyczyścić 
i udrożnić sfornicę, usunąć siedem awarii drenarek. Lepiej 
jest mieć te pieniądze i przeznaczyć je na potrzebne prace, 
niż ich nie mieć.

niektórym się wydaje, że czyszczenie rowu to prosta 
sprawa...
A tak nie jest, bo rów często trzeba pogłębić. Mamy rowy, 
gdzie konieczne było wycinanie po kawałku łopatą i wycią-
ganie kawałków trawy kopoczem. Wszystko w gumowcach 
powyżej kolan. To naprawdę bardzo ciężka praca. Rolnicy 
chcą korzystać z łąk, mają ciężki sprzęt, więc chcą, żeby woda 
na polach nie stała, bo wtedy sprzęt tam nie wjedzie.

Przy okazji chciałabym zaapelować do mieszkańców, aby 
wycinali krzaki, które znajdują się wzdłuż cieków wodnych. 
To duży problem, bo kiedy wyczyścimy rowy, z takich krza-
ków spadają liście, łamią się gałęzie, przez co tworzy się tama. 
I znowu trzeba czyścić rów.

8rozmawiał paweł Komraus

O TyM, DLACzeGO SpółKI WODNe Są pOTrzeBNe rOzMAWIAMy z MArIą DOLINą, WIeLOLeTNIM  
SeKreTArzeM SpółKI WODNej W GrzAWIe

Woda gdzieś musi odpłynąć

pracownicy gzgK 
z legitymacjami
Gminny zakład Gospodarki 
Komunalnej od 4 listopada 
wprowadził legitymacje służbo-
we w wersji pCV.

4
Legitymacje zostały wprowadzone 
„mając na uwadze Państwa bezpie-

czeństwo związane z zadaniami wyko-
nanymi na terenie Gminy Miedźna 
przez pracowników Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej”. Pracownik, 
który będzie wykonywał prace zlecone 
przez spółkę, będzie posiadał iden-
tyfikator, o który mieszkańcy mogą 
każdorazowo poprosić.

„Wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom wprowadzamy zmiany 
po to, aby żadna postronna osoba nie 
mogła podać się za naszego pracowni-
ka” – informuje GZGK.

Graficzny wzór nowych legitymacji 
służbowych zamieszczony jest obok.

8gzgK, pk

Dzięki spółkom wodnym udaje się wyczyścić wiele rowów czy naprawić 
drenarki, co zabezpiecza mieszkańców przed zalaniami  (FOT. GrzAWA.eU)
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FryDeK

grzawa

gÓra

woLa

W październiku uczniowie klasy VIc 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górze czytali swoje ulu-
bione wiersze i fragmenty książek 
pierwszakom. Jest to początek dzia-
łań związanych z akcją „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Młodsi koledzy byli 

zadowoleni, tym bardziej, że szósto-
klasiści przygotowali dla nich zagadki 
i pytania dotyczące wysłuchanych teks-
tów. Za prawidłowe odpowiedzi dzieci 
były nagradzane. Pierwszaki nie tylko 
poznały ciekawe książki, ale też uczyły 
się uważnie słuchać. 8 sp góra

starsi czytali młodszym

Uczniowie z kl. VIIIa Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Hadyny we Frydku 
wzięli udział w VII Dyktandzie Niepod-
ległościowym „Po polsku o historii”. 
Organizatorami przedsięwzięcia były 
Fundacja „Zawsze Warto” i „Stowarzy-
szenie Polonistów”.

To wyjątkowy projekt edukacyjny, 
w którym rywalizacja w tradycyjnym 
dyktandzie jest okazją do uczenia 
się historii i refleksji nad językiem 
ojczystym. Uczestników konkursu 
obowiązywała znajomość reguł orto-
graficznych oraz zasad interpunkcyj-

nych, a także umiejętność właściwe-
go ich zastosowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem pisowni wyrazów 
związanych z ważnymi postaciami 
i wydarzeniami historycznymi od 
I wojny światowej do zmiany ustroju 
w Polsce w 1989 roku.

W szkolnym etapie konkursu, które-
go koordynatorem była Justyna Madej-
ska, wzięło udział pięcioro uczniów 
z kl. VIIIa. Spośród wszystkich piszą-
cych najlepszy wynik w dyktandzie 
uzyskała Alicja Wojciech.

8sp Frydek

po polsku o historii

Gminna Biblioteka  Publiczna w Miedźnej 
z/s w Grzawie otrzymała dotację celową 
z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 
wydawniczych w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 1 – Zakup nowości wydawniczych 
do Bibliotek Publicznych. W tym roku 
dotacja wyniosła 13 tys. 330 zł. 8gBp

Dotacja na zakup nowości wydawniczych

9 października już po raz trzeci odbył 
się Gminny Konkurs Ekologiczny dla 
klas II szkół podstawowych pt. „Mamy 
rady na odpady”, który zorganizowali: 
Urząd Gminy Miedźna oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s 
w Grzawie. W konkursie wzięło udział 
pięć drużyn z pięciu szkół: z Miedźnej, 
Góry, Frydku oraz dwie z Woli.

Drużyny mogły się zmierzyć ze sobą 
w kilku konkurencjach. Najpierw wszy-
scy razem, łącznie z kibicami zaśpie-
wali „Piosenkę plastikowego worecz-
ka” autorstwa Ewy Zachary, grając na 
instrumentach wykonanych z różnych 
odpadów. Następnie każda drużyna 
wykazała się wiedzą na temat ekologii 
i segregacji śmieci odpowiadając na 
wylosowane pytania, a także rozwią-
zując rebus i szyfr ekologiczny. Aby 
młodzi ekolodzy mogli wykazać się nie 
tylko wiedzą, ale także sprawnością 
fizyczną przygotowano dla nich kilka 
zadań sprawnościowych. Było „łowienie 
ryb” na czas w stawie pełnym zarówno 
rybek, jak i śmieci; strzelanie z ogrom-
nej procy papierowymi kulkami do 

celu, a także gra planszowa w formacie 
XL – pionkami były dzieci, a w zabawie 
chodziło o poprawne segregowanie 
śmieci do odpowiednich pojemników. 
Jak wszystkim wiadomo, pszczoły 
są nam niezbędne do życia, dlatego 
uczestnicy konkursu mieli także za 
zadanie wykonać po jednej pszczółce, 
aby zapełnić ul. Każda z drużyn zapre-
zentowała również własny eko song 
oraz przedstawiła drugie życie śmieci 
poprzez prezentację przywiezionych 
ze sobą przedmiotów własnoręcznie 
wykonanych z odpadów.

W drugiej części konkursu dla 
uczestników i kibiców przygotowano 
niespodziankę – były nią eko warsztaty 
„Zero waste”. Poprowadziła je Anna 
Jaklewicz – podróżniczka, archeolożka, 
aktywistka ekologiczna, autorka ksią-
żek o Chinach i Indonezji. Od marca 
2019 r. prowadzi społeczno-ekologicz-
ną akcję sprzątania świata: „Książka 
za worek śmieci”, za którą otrzymała 
nagrodę „EkoJanosik” przyznawaną 
przez Narodową Radę Ekologiczną.

8gBp

mają rady na odpady!

Uczniowie kolejny raz pokazali, że wiedzą, jak segregować odpady  (FOT. GBp)

Dwie szkoły podstawowe z Woli włą-
czyły się w akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej pn. „Szkoła pamięta”. Ucz-
niowie szkół razem z nauczycielami 
oraz przedstawicielami władz gminy i 
radnymi 25 października złożyli hołd 
pod znajdującymi się w Woli krzyżami. 

Uczczono tym samym pamięć Polaków 
walczących o niepodległość, w szcze-
gólności mieszkańców Woli, uczest-
ników Powstań Ślaskich. W akcję 
zaangażowały się też inne placówki 
oświatowe z gminy Miedźna.

8pk

szkoła pamięta

Od stycznia br. do 31 grudnia 2020 r. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole 
Szkół w Woli realizuje projekt „Przygoda 
z nauką”. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach tego przedsięwzięcia ucz-
niowie uczestniczyć mogą w licznych 
zajęciach z zakresu pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej. Praca odbywa się 
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzę-
tu zakupionego ze środków unijnych. Do 
dyspozycji uczniów pozostają liczne gry 
planszowe, pomoce dotykowe, zapacho-
we oraz zestawy do zabaw zręcznościo-
wych. W szkole zorganizowany został 
Gabinet Dojrzałości Szkolnej wyposa-
żony w specjalistyczne urządzenie EEG 
Biofeetback  z pakietem 12 gier. Badania 
potrzeb edukacyjnych dzieci prowadzo-
ne są przy wykorzystaniu wystandary-

zowanych narzędzi. Na potrzeby zajęć 
zakupiono specjalną literaturę fachową. 
W gabinecie logopedycznym znajduje się 
m.in. Screeningowy Audiometr Tonalny 
z testami centralnymi i modułem tera-
peutycznym.

Na potrzeby projektu zaaranżowano 
pomieszczenie do zajęć ruchowych. 
Zakupiony został specjalny zestaw 
urządzeń do integracji sensorycznej. 
Na stalowym podwiesiu zamontowano 
różne urządzenia do ćwiczeń umożli-
wiających realizację terapii dzieci.

Wielką atrakcją dla uczniów jest 
podłoga interaktywna – „Magiczny 
dywan”. W bieżącym roku szkolnym 
w ramach projektu „Przygoda z nauką” 
realizowane są zajęcia korekcyjno– 
kompensacyjne oraz zajęcia wyrów-
nawcze z różnych przedmiotów.

8tomasz Baranowski

przygoda z nauką w sp nr 1

Ósme klasy Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Woli odwiedziły Staro-
stwo Powiatowe w Pszczynie. Była 
to okazja do poznania zadań, jakie 
realizuje powiat pszczyński.

Uczniowie poznali historię Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie oraz zasa-
dy funkcjonowania poszczególnych 
wydziałów i jednostek organizacyj-
nych. Wiele dowiedzieli się o gminach, 
które tworzą powiat pszczyński oraz 

o zasadach, na jakich wybierani są 
przedstawiciele mieszkańców, czyli 
radni gminni oraz powiatowi.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć 
się, jakie sprawy można załatwić w Sta-
rostwie Powiatowym w Pszczynie. 
Zobaczyli salę sesyjną, a do swojego 
gabinetu zaprosiła ich starosta Barba-
ra Bandoła, która opowiedziała także 
o głównych działaniach, które realizuje 
powiat pszczyński. 8 powiat

Uczniowie z woli na lekcji  
o samorządzie w starostwie

podczas wizyty w Starostwie powiatowym  (FOT. pOWIAT)
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16 października przedszkolaków 
z oddziału zamiejscowego w Gilowi-
cach odwiedziły bibliotekarki Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Dzieci z grupy 
Biedronek i Motylków poznały historię 
roztargnionej kaczki, która przez swoje 
niezdecydowanie przegapiła ważne 
spotkanie. Przedszkolaki dopaso-
wywały różne części garderoby do 
odpowiednich pór roku. Młodsze dzie-

ci mogły spróbować, jaką frajdę daje 
malowanie tkanin. Starszaki z kolei 
poznały, jak zmieniał się nasz ubiór 
na przestrzeni 100 lat. Na zakończe-
nie, oprócz tradycyjnych kolorowa-
nek, wszystkie dzieci mogły wcielić 
się w rolę tytułowej kaczki przebierając 
się i zakładając różne, często zabawne 
części garderoby.

8gBp

Kaczka, co przebrała miarkę

Zespół  Szkolno -Przedszkolny 
w Miedźnej zorganizował dla szkół 
z całej gminy grę terenową „Rodzinna 
tajemnica”. Scenariusz opierał się na 
znanej lekturze pt. „Szatan z siódmej 
klasy”. Uczniowie musieli rozwiązywać 
zaszyfrowane wskazówki i zadania 
rozmieszczone na terenie Miedźnej 
i Grzawy, aby odpowiedzieć na pyta-
nie: dlaczego profesor Cisowski nie 
otrzymuje listów?

Uczestnicy musieli wykazać się 
umiejętnościami detektywistycznymi 
i znajomością wykorzystania techno-
logii informatycznej: mapy Google, 
aplikacji do QR kodów, stron www, 
kalkulatora czy przelicznika walut. 
Zwycięską drużyną okazali się ucz-
niowie z Zespołu Szkół w Woli (Marta 
Glińska, Natasza Odrobińska, Kacper 
Rozmus, Jakub Mieszczak) pod opieką 
Aleksandry Odrobińskiej. 8 zsp miedźna

Uczniowie detektywami

Uczniowie rozwiązywali zadania rozmieszczone na terenie Miedźnej i Grzawy  (FOT. zSp MIeDźNA)

Nagrody dla uczniów 
i nauczycieli
14 października w Domu So-
cjalnym we Frydku odbyły się 
uroczyste obchody z okazji Dnia 
edukacji Narodowej.

4
W uroczystości udział wzięli m.in. 
Jan Słoninka, wójt gminy Miedź-

na, Adam Wojtala, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Miedźna, Józefa Waliczek, 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Gminy czy Marzena Mandla, dyrektor 
Zespołu Oświaty i Wychowania. Obec-
ni byli również radni, laureaci konkur-
sów, rodzice, stypendyści, dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu gminy 
oraz nauczyciele, którzy w tym roku 
zostali wyróżnieni nagrodami wójta 
lub dyrektora szkoły. Organizatorem 
tegorocznych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej była Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Hadyny we Frydku.

Sześcioro uczniów otrzymało sty-
pendia Wójta Gminy Miedźna. Wójt 
Jan Słoninka nagrodził też 14 laure-
atów olimpiad i konkursów. Podczas 
uroczystości pedagodzy zostali uho-
norowani za swój wkład w nauczanie 
młodzieży z naszego terenu. Nagrodę 
Wójta Gminy Miedźna otrzymali m.in. 
Jarosława Kozaryszczuk, Sebastian 
Pyjas, Agnieszka Wojtala, Aleksan-
dra Hałat, Magdalena Szuster, Marek 
Pacholik.

Uroczystość została zakończona  
występem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Frydkowianie”.

16 października, także w Domu 
Socjalnym we Frydku, zorganizowano 
natomiast spotkanie dla emerytowa-
nych pracowników oświaty w gminie 
Miedźna.

8Ug, pk

 Dzień edukacji Narodowej był okazją do podziękowania nauczycielom za ich pracę  (FOT. UG)
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straŻaCy otrzymaLi  
agregat pompowy

9 października przedstawiciele Urzę-
du Gminy oraz OSP dokonali odbioru 
ostatniego elementu w ramach pro-
jektu pn. „Poprawa wyposażenia jed-
nostek OSP gminy Miedźna w celu 
wzmocnienia potencjału służb ratowni-
czych”, realizowanego w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) dla osi priorytetowej: 
V. Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystywanie zasobów, dla działa-
nia: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb 
ratowniczych. Dzięki dofinansowaniu 
z funduszy europejskich w wysokości 
85% zakupiono agregat pompowy typu 
CPD 8/30, którego głównym przezna-
czeniem jest pompowanie wody czystej 
i zanieczyszczonej. Ma to zwiększyć 
bezpieczeństwo mieszkańców podczas 
wezbrań wody w czasie zagrożenia 
powodziowego. 8 Ug

naBory wniosKÓw w LgD 
„ziemia pszCzyńsKa”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło 
kolejne nabory wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Wsparcie skierowane jest do 
osób zamieszkałych bądź podmiotów 
prowadzących działalność na obsza-
rze m.in. gminy Miedźna. W ramach 
ogłoszonych konkursów można się 
ubiegać o przyznanie dofinansowania 
na podjęcie lub rozwój działalności 
gospodarczej oraz nawiązanie współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorcami. 
Szczegółowe informacje dostępne są na 
lgdziemiapszczynska.pl oraz w Biurze 
LGD „Ziemia Pszczyńska”: Pszczyna, 
ul. 3 Maja 11, tel. 32 210 02 12, 697 
609 603.

8LgD „ziemia pszczyńska”

pomoC KrUs DLa  
poszKoDowanyCh  

roLniKÓw
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego udziela pomocy rolnikom 
poszkodowanym w wyniku wystąpie-
nia anomalii pogodowych w ramach 
Programu pomocy dla rolników i pro-
ducentów rolnych, którzy ponieśli szko-
dy spowodowane wystąpieniem w 2019 
r. suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosen-
nych lub powodzi. Szczegóły na stronie  
krus.gov.pl. 8 KrUs

e-aKtywni mieszKańCy
Gmina Pszczyna realizuje projekt „E-
aktywni mieszkańcy”, który zakła-
da organizację bezpłatnych szkoleń 
z zakresu wzmacniania kompetencji 
cyfrowych (rodzic w internecie, mój 
biznes w sieci, moje finanse i trans-
akcje w sieci, działam w sieciach 
społecznościowych, tworzę własną 
stronę internetową (blog), rolnik 
w sieci, kultura w sieci). Do projek-
tu mają możliwość przystąpić także 
mieszkańcy innych gmin z terenu 
województwa śląskiego. Szczegóły 
na stronie pszczyna.pl.

8Ug

ŚLĄSKO GODKA
ło duchach i stworkach
Diobły to się ludziom czynsto pokazywały. Miyszkały łone 
na bagnach i trzynsawiskach, pod korzyniami dzikiego bzu 
abo w spróchniałych wiyrzbach, a nojczyńścij się można 
było z nimi spotkać na rozstaju dróg. Kożdo wieś miała 
swoji diobły. Straszyły łone ludzi i wodziły ich po lasach 
i drogach tak, że do domu trefić niy poradzili. Taki dioboł to 
mog wyglądać jak człowiek, ale szło go poznać po wielkich 
ślypiach, łostrych pazurach, krowim łogonie i kopytach. 
Czasym był to gryfnie wystrojony panoczek, jak w naszej 
legyndzie ło czornej ksiyndze. Ludzie wiedzieli, jak się 
przed diobłym bronić – trza się było przeżegnać, pokropić 

świyconą wodą, a nojlepij wcale niy godać słowa „dioboł”, 
już lepij „tyn czorny” abo „tyn łogoniaty” […]

Ale niy wszystki duchy były złe. Ludzie wierzyli tyż 
w jaroszki, taki dobre leśne elfy, kiere pomagały wydostać 
się ludziom, jak ci w lesie zabłądzli. Jak taki Jaroszek 
wyglądoł, to ludzie różnie godali. To cheba był taki mały 
ludek, co z latarnią wyprowodzoł błąkanego wyndrowca na 
prosto droga. A czasym to niy było widać żodnego ludzika 
ino samo jego światełko.

„Ło pszczyńskich duchach i stworkach”, Ewa Madeja 
– fragment książki „Z tradycją za pan brat. Scenariusze 
i teksty gwarą (i nie tylko)”, wydanej przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie w 2013 r.

W dniach 7-8 grudnia w Gilowi-
cach odbędą się Indywidualne 
Mistrzostwa polski w skacie.

4
W gminie Miedźna skat ma się 
bardzo dobrze. Nie brakuje miłoś-

ników tej gry, którzy odnoszą spore 
sukcesy, indywidualne oraz druży-
nowe. Nasze kluby liczą się w ogól-
nopolskich rozgrywkach, np. w ubie-
głym roku Sokół Wola w I lidze zajął 
III miejsce.

Teraz do naszej gminy zjadą się naj-
lepsi skaciorze z całego kraju. Wszystko 
dzięki Indywidualnym Mistrzostwom 
Polski w skacie, które w dniach 7-8 
grudnia odbędą się na hali sportowej 
w Gilowicach. – Pierwszy raz taka 
impreza odbędzie się w naszej gminie. 
To dla nas duży zaszczyt – mówi Stani-
sław Klenczar, prezes sekcji skatowej 
Sokoła Wola.

W imprezie udział weźmie łącz-
nie 220 graczy z całej Polski, w tym 

spora reprezentacja gminy Miedźna. 
Uczestnikami mistrzostw będzie 180 
skaciorzy wyłonionych poprzez Grand 
Prix Polski oraz po czterech najlep-
szych zawodników ze wszystkich 10 
okręgów. Zawody rozegrane zostaną 
w kategorii ogólnej. Oznacza to, że 
rywalizować będą zarówno starsi, jak 
i młodsi, także kobiety.

Organizatorem mistrzostw jest Pol-
ski Związek Skata, a współorganiza-
torem m.in. gmina Miedźna. 8 pk

najlepsi skaciorze przyjadą do gminy miedźna!

Na terenie gminy wprowadzo-
no ulgi podatkowe dla nowych 
mieszkańców czy przedsiębior-
ców, zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w przypadku 
działalności sportowej, a także 
niższe opłaty w żłobku.

4
Gmina Miedźna staje się coraz 
bardziej atrakcyjna zarówno do 

mieszkania, jak i prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Widząc ten poten-
cjał władze samorządowe postanowiły 
jeszcze bardziej zachęcić do wiązania 
się z naszą gminą. Jak wiadomo, im 
więcej mieszkańców czy prowadzo-
nych tu firm, tym więcej pieniędzy 
trafia do budżetu. A im więcej środ-
ków w budżecie, tym więcej można 
zrealizować inwestycji, ważnych dla 
mieszkańców programów czy wpro-
wadzić więcej udogodnień. Wszyst-
kim powinno więc zależeć na rozwoju 
naszej małej Ojczyzny.

Jednym z pomysłów są ulgi podat-
kowe. Podczas sesji Rady Gminy, 
która odbyła się 29 października 
radni przyjęli kilka uchwał, w których 
wprowadzono preferencyjne stawki 
podatków czy nowe ulgi. Jedną z nich 
określa przyjęta uchwała w sprawie 
zwolnienia od podatku od nierucho-
mości udzielanego w ramach pomo-
cy de minimis. Oznacza ona duże 
udogodnienia dla przedsiębiorców, 
którzy chcieliby rozpocząć działal-
ność gospodarczą w gminie Miedź-
na. – Wprowadzamy zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, głównie 

dla przedsiębiorców rozpoczynają-
cych działalność. Zwolnienie doty-
czy gruntów, budowli i budynków, ma 
obejmować okres dwóch lat, później 
będzie płatność na podstawowych 
zasadach – tłumaczyła Ewa Ligenza, 
skarbnik gminy Miedźna. Co istotne, 
zwolnienie nie obowiązuje lokali wiel-
kopowierzchniowych, czyli wielkich 
sklepów oraz stacji paliw.

W październiku przyjęta została 
również uchwała w sprawie zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości nowo 
wybudowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych na terenie 
gminy Miedźna. Tym samym zwolnio-
ne od podatku będą nowo wybudowane 
budynki mieszkalne jednorodzinne 
lub ich części, także na okres dwóch 
lat. Ograniczenie jest dla tych podat-
ników, którzy mają jakieś zaległości 
podatkowe.

Nowością jest także zwolnienie od 
podatku od nieruchomości budynków 
lub ich części oraz gruntów wykorzy-
stywanych na potrzeby działalności 
statutowej w zakresie sportu i kultury 
fizycznej. Już wcześniej z tego podatku 
zwolnione były budynki gospodarcze 
o powierzchni użytkowej od 50 m 
kw, służące wyłącznie działalności 
rolniczej (inne niż budynki gospodar-
cze określone w ustawie o podatkach 
i opłatach lokalnych).

Udogodnieniem dla mieszkańców 
gminy będzie także wprowadzo-
na obniżka opłaty za pobyt dziecka 
i wyżywienie w żłobku „Kubusiowe 
Maluchy” i Klubie Dziecięcym „Kubu-
siowe Maluchy”. Od 2020 r. o 25% obni-
żona zostanie opłata na drugie i kolejne 
dziecko tego samego rodzica uczęszcza-
jące do placówki. Stawka podstawowa 
wynosi 2 zł za godzinę. 8 paweł Komraus

rADA GMINy przyjęłA STAWKI pODATKóW W 2020 r. WprOWADzONO TAKŻe NOWe ULGI  
DLA MIeSzKAńCóW I przeDSIęBIOrCóW

Gmina Miedźna zachęca ulgami

Ulgi podatkowe zostały wprowadzone podczas październikowej sesji rady Gminy  (FOT. pK)
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Szanowni Mieszkańcy,
obecne władze gminy bardzo ciężko pracują. 

Porażką jest stan gminy, jaki zastaliśmy. Mijający 
rok to dla mnie i moich współpracowników „sezon 
naprawczy”. I tak zamiast iść do przodu dreptaliśmy 
wokół tematów, które mój poprzednik uznał wcześ-
niej za swoje sukcesy. Jak się okazało, wiele z nich 
było niczym mydlane bańki. Ładne obrazki, ale czar 
szybko prysł.

I tak zajmowaliśmy się Przedszkolem w Górze 
– wreszcie zostało oddane do użytkowania, bez drogi 
„na skróty” czy z lekceważeniem przepisów. Hala 
zapaśnicza – podobnie. Mało tego. Fakt zastanych 
zaniedbań pociągnął za sobą dodatkowe, naprawdę 
spore koszty! Owe inwestycje musiały być realizowa-
ne z uzyskiwaniem nowych pozwoleń na budowę.

Remont Szkoły w Górze – gdy zobaczyłem tę szkołę 
po objęciu urzędu, zaniemówiłem, że w XXI wieku 
dzieci mogą się jeszcze uczyć w takich warunkach. 
Dziś można zaniemówić, ale z podziwu. Nadmieniam, 
że stan pozostałych szkół również pozostawia wiele 
do życzenia. Na 2020 rok potrzeba około 500 000 
zł na to, aby wykonać zalecenia pokontrolne PSP 
w Pszczynie lub Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Tychach. Te zalecenia są za lata ubiegłe. Nie wspo-
mnę już o innych potrzebach. Jak np. konieczność 
remontu domów socjalnych itp.

GZGK wreszcie zaczyna powolutku stawać na 
nogi. Odsyłam do wrześniowej sesji Rady Gminy 
i ustaleń audytora. Jeszcze jednej takiej kadencji, jak 
te poprzednie, a tego ta spółka już by nie wytrzymała. 
Moim skromnym zdaniem, gdyby nie doszło do zmia-
ny we władzach gminy i spółki i radykalnego przecię-
cia i tego pasma „sukcesów”, jak Państwo sądzą, po 
ile płacilibyście Państwo w efekcie za wodę i ścieki? 
I czy mielibyście Państwo lepszą jakość wody?

Jakość wody już na dziś jest bezdyskusyjnie lepsza, 
jeśli idzie o jej skład chemiczny. Spotkanie władz 
gminy w GPW było merytoryczne, informacyjne 
i pozwalające poszerzać nam naszą wiedzę. To nie 
były jakieś rozrywkowe pogaduchy. Każdy czło-
wiek uczy się całe życie, a nam się jeszcze chce 
chcieć wiedzieć więcej, aby mądrzej gospodarować 
i podejmować jak najlepsze decyzje. Dlatego też na 
to spotkanie byli zaproszeni Radni Gminy. Wszystko 
transparentnie.

Przyczyn zdarzających się zanieczyszczeń wody 
na Osiedlu W2 będziemy dociekać. Czy ktoś Państwu 
powiedział, że ten temat przestał dla nas istnieć? Jeśli 
tak, okłamuje Państwa i tyle. Z posiadanej przeze 
mnie wiedzy mogę stwierdzić, że można mieć uwagi 
do czystości wody ciepłej, a nie zimnej. Przypomi-
nam, że GZGK odpowiada, za jakość wody zimnej. 
W przypadku złej jakości wody zimnej proszę dzwonić 
do GZGK.

Sprawa rozliczeń za wodę była już dwukrotnie 
Państwu wyjaśniana. Raz na zebraniu sołeckim WI, 
a potem na minionej, wspomnianej powyżej sesji. 
Mieszkańcy bloków nie otrzymują żadnych rachun-
ków z GZGK dodatkowo Państwa obciążających. Jeśli 
macie Państwo coś doliczane przez spółdzielnię lub 
wspólnoty mieszkaniowe za tzw. ubytki, nie czyni tego 
GZGK. Ta firma dostarcza określoną ilość wody na 
licznik główny i za to nalicza stosowną należność. Co 
się dzieje, że suma liczników z Państwa mieszkań nie 
pokrywa się z ilością wody dostarczonej? Na to pyta-
nie trzeba odpowiadać jednak wewnątrz spółdzielni 
lub wspólnoty. Tutaj mimo szczerych chęci GZGK nie 
ma nadmiernych możliwości ustalenia, gdzie „gubi” 
się woda po dostarczeniu jej do głównego zaworu.

Przez niespełna rok wykonaliśmy wraz z moim 
zespołem wiele pomniejszych inwestycji. Tych nie 
sposób wszystkich wymieniać. Przygotowujemy 
inne, w tym i duże. Będziemy o nich informować, 
nie będę się teraz o tym rozpisywał. To co zrobiliśmy 
dotychczas, to nie koniec naszych możliwości, ku 
zmartwieniu naszych oponentów.

Sam osobiście każdego miesiąca rozwiązuję dzie-
siątki indywidualnych problemów, przez które nasi 
mieszkańcy nie umieli wcześniej w ogóle przebrnąć. 
Gdy objąłem urząd wójta nagle wcześniejsze „nie da 
się” już się dało. Tu nie mam zbyt dużych pretensji, bo 
skąd możecie Państwo o tym wiedzieć, skoro się tym 
zanadto nie chwalę? Ale zalecam ostrożność w pochop-
nych osądach co do naszej, w tym mojej pracowitości. 
Bo tej mi nie brakuje, a wręcz przeciwnie.

Oświetlenie w dużej części w miejscowości Wola 
jest w stanie agonalnym. Tyle, że… takie właśnie 
zastaliśmy. Słupy, lampy, rozdzielnie są w stanie 
bardzo złym. Przygotowujemy się obecnie do bardzo 
dużej inwestycji i wymiany oświetlenia (słupów, lamp, 
szaf rozdzielczych i okablowania) na Osiedlach WI, 
WII, ul. Przemysłowej, Kopalnianej i tzw. „Sikorówce”. 
Cały plan i kierunek tych działań jest moją diagnozą 
potrzeb i pod tym kątem ukierunkowałem pracę 
urzędników, którzy już włożyli ogrom wysiłku, aby 
przygotowywać stosowne dokumenty.

Panie A. M., a gdzie te zatkane studzienki? Po raz 
kolejny jak widzę muszę Panu wyjaśniać ten sam temat. 
Ale czemu nie? Staram się być cierpliwy z taką samą 
determinacją, z jaką Pan udaje, że nie rozumie.

Otóż sprawa mostu to stan zastany po moim 
poprzedniku. Dodajmy, około 20-letnim gospodarzu. 
Jak widać słusznie Pan zauważa, że są powody do 
niezadowolenia. Tylko pod złym adresem kieruje Pan 
swoje emocje. Stan zagrożenia życia i zdrowia użyt-
kowników dla KAŻDEGO ODPOWIEDZIALNEGO 
gospodarza gminy oznacza jedno: obiekt musi zostać 
doprowadzony do tego, aby spełniać podstawowe 
normy albo nie ma mowy o jego użytkowaniu. Żadne 

narzekania ani Pana, ani innych osób nie spowodują, 
że ulegnę presji i narażę kogokolwiek na tragedię, byle 
już więcej nie słuchać narzekań i nie czytać o nich. 
Zresztą widząc Pana ogromną do mnie sympatię 
sądzę, że byłby to dla Pana wielki dar losu, aby mógł 
Pan potem już z uzasadnieniem formułować swoje 
wyrazy atencji względem mojej skromnej osoby.

Szanowni mieszkańcy,
macie prawo wielu rzeczy nie wiedzieć, ale skoro 

nie wiecie, warto najpierw pytać, zamiast pomawiać 
kogoś w mediach społecznościowych o „nic nie robienie”. 
Sprawa remontu mostu oczekiwała na PROFESJO-
NALNĄ opinię i remont. Potem na wykonawcę, na 
którego gminę stać. A nie stać nas na zapłacenie za 
most o raz więcej, niż wskazuje szacunkowy koszt. Do 
tego grunty pod mostem mają do dziś nieuregulowany 
stan prawny, co także dopiero pod moim kierownictwem 
zaczęto normalizować i pozyskiwać stosowne zgody na 
wykonanie prac. Tak. To też trwa. Niestety. Zastałem 
prowizoryczne rozwiązania i nie zamierzam pracować 
w tym standardzie. Nie wszedłbym na teren będący 
własnością np. Pana A. bez pytania go o zgodę i nie 
rozpocząłbym żadnych prac na jego posesji, nawet gdyby 
przemawiało za tym istotne dobro jego sąsiadów. Dlatego 
do momentu uzyskania wszystkich zgód nie można sobie 
ot tak podwinąć rękawów i ruszać z pracami. Stąd jak 
na obiektywne i zastane okoliczności proszę mi wierzyć, 
że tempo wszystkich formalności, jakie dopełniamy jest 
bardzo dobre, choć subiektywnie niektórzy tego nie 
zrozumieją. Ale już Ci, którzy załatwiali np. formalności 
związane z budową domu jednorodzinnego i wspomną 
o całej formalnej drodze, którą przeszli zakładam, że dla 
nich jest to bardziej oczywiste. Dlaczego nie przejęto tych 
działek wcześniej? Odpowiedź nasuwa się sama.

Komunikacja? Jest ważna. Ale już o tym pisałem, 
że kłamałbym, gdybym obiecał, że w naszej gmi-
nie wiejskiej będzie tak dobra, jak w miastach. Nie 
będzie, bo nas na to nie stać. Zwłaszcza w obliczu 
wciąż nierozstrzygniętych około 17 mln zł, które 
gmina ma zwrócić podmiotowi górniczemu. I choćby 
nie wiem co chcieć na ten temat powiedzieć, jest to 
następny bardzo bolesny spadek latami cichaczem 
ukrywany pod dywanem przez słusznie minione 
władze gminy. Trafiło na mnie, bo dywan podniosłem 
do góry. I teraz muszę posprzątać, co robię w jak 
najlepszym interesie gminy, czyli Państwa.

Tak czy owak, kadencja moja i nowej rady to 
wciąż jeszcze 4 lata. Nieprzekonanych do nas nie 
zamierzamy szczególnie przekonywać. Świat bywa 
różnorodny i takie są ludzkie poglądy. My ciężko 
pracujemy, zrobimy swoje, a mamy sporo do zrobienia 
i na szczęście nie mniej energii i zapału!

Pozdrawiam,
Jan Słoninka

Choć dzieci z rozbudowanego i bezpiecz-
nego przedszkola w Górze korzystają już od 
2 września, w październiku zorganizowano 
oficjalne otwarcie placówki.

4
Wszystkie odbiory budynku Gminnego Przed-
szkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze po 

jego przebudowie i remoncie zakończyły się w sierpniu. 
Dzięki temu od 2 września przedszkolaki mogą bawić 
się oraz uczyć w dobrych i bezpiecznych warunkach. 
18 października miało miejsce otwarcie nowego przed-
szkola, w którym udział wzięli m.in. wójt Jan Słoninka, 
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny czy 
ks. Romuald Adamski, proboszcz parafii pw. św. Jana 
Pawła II w Górze. Dzieci na tę wyjątkową okoliczność 
przygotowały ciekawy program artystyczny.

Przypomnijmy, w związku z problemami z bra-
kiem należytej realizacji inwestycji gmina była zmu-
szona w październiku 2018 r. odstąpić od umowy 
z wykonawcą. Trzeba było dokonać inwentaryzacji 
wykonanych prac i ogłosić nowy przetarg. Wybrany 
w styczniu br. wykonawca zrealizował prace, które 
umożliwiły oddanie budynku do użytkowania. 
Dokończono prace budowlano-instalacyjne oraz 
wykończeniowe wewnątrz budynku, związane 
również z zapewnieniem wymaganej przepisami 
ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz roboty 
zewnętrzne związane z elewacją budynku i zago-
spodarowaniem terenu. Wartość prac budowlanych 
wykonanych w tym roku w przedszkolu to 424 tys. 
781 zł 56 gr.

8pk

przedszkole w Górze oficjalnie otwarte

Stanowisko Wójta Gminy Miedźna

Na otwarcie przedszkolaki przygotowały wyjątkowy program 
artystyczny  (FOT. Gpp GórA)
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Wśród osób, które do 25 listopada  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

GMINNy OŚrODeK KULTUry zAprASzA

W niedzielę, 24 listopada 
w Domu Kultury w Woli będzie 
można obejrzeć wyjątkowy 
spektakl z udziałem samo-
rządowców pt. „Bajka na 
niepogodę” na rzecz szpitala 
w pszczynie.

4
„Bajka na niepogodę” to spektakl 
dla dzieci przygotowany z inicja-

tywy i z udziałem samorządowców 
związanych z powiatem pszczyńskim 
oraz gminą Pszczyna. Wszystko po 
to, by zebrać pieniądze na zakup spe-
cjalistycznego sprzętu dla Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie – głowicy 
do ultrasonografu wykorzystywanego 
na oddziale neonatologicznym. Dochód 
ze sprzedaży biletów zostanie przezna-
czony na jej zakup.

Premiera odbyła się 20 październi-
ka w Pszczyńskim Centrum Kultury, 
a w kolejnych tygodniach spektakl 
będą mogli zobaczyć w swoich ośrod-
kach i domach kultury mieszkańcy 
pozostałych gmin powiatu pszczyń-
skiego.

– Odwiedzimy z charytatywnym 
przedstawieniem każdą gminę, ponie-
waż zależy nam na tym, by jak najwię-
cej osób mogło wesprzeć naszą akcję 
i przyczynić się do zakupu sprzętu 
wykorzystywanego do diagnostyki 
noworodków – mówi Barbara Bando-
ła, starosta pszczyńska. 24 listopada 

przedstawienie odbędzie się w Domu 
Kultury w Woli. Początek o godz. 17.00. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w biurze 
GOK.

Spektakl to urocza w swej prostocie 
i obrazie historia z morałem o zaskaku-
jącej przyjaźni i życzliwości. To wspa-
niała okazja do spędzenia miłego popo-
łudnia z rodziną w teatrze. W bajce 
wystąpi kilkunastu samorządowców 
z powiatu pszczyńskiego, m.in. włoda-
rze powiatu, radni miejscy i powiatowi 
oraz dyrektorzy i kierownicy pszczyń-
skich jednostek samorządowych.

Wystąpią m.in. Barbara Bandoła – sta-
rosta pszczyński czy Damian Cieszew-
ski – wicestarosta pszczyński. Autorem 
scenariusza jest Marta Kwiek, reżyserem 
– Mirosława Gad, za scenografię odpo-
wiedzialni są Jan Żur oraz Magdalena 
Kunysz-Pudełko. 8 powiat

Spektakl na rzecz szpitala

premiera spektaklu odbyła się 20 październi-
ka w pszczynie  (FOT. pOWIAT)

zaznacz  
w kalendarzu
ponieDziałeK, 11 ListopaDa, 
goDz. 15.00: miedźna dla 
niepodległej
Świętujemy 101. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Radosne 
obchody odbędą się na parkingu przy 
Centrum Kultury w Woli. W programie: 
koncert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu Orkiestry Dętej OSP Dankowice, 
solistów Martyny Prochowskiej i Marka 
Wadonia oraz męskich głosów z Zespo-
łów Dankowianie i Górzanie, recital 
muzyki fortepianowej w wykonaniu 
Karola Lucjana oraz koncert muzyki 
rozrywkowej w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej „Silenzio”.

śroDa, 20 ListopaDa: XXViii 
turniej recytatorski, Xi Konkurs 
poezji śpiewanej
Przed nami kolejne święto żywego 
słowa. W Domu Kultury w Woli zapre-
zentują się miłośnicy literatury, recy-
tacji oraz śląskiej gwary. Uczestnicy 
zaprezentują się w konkursach głów-
nym, gwarowym i poezji śpiewanej, 
oceni ich profesjonalne jury.

nieDzieLa, 24 ListopaDa, 
goDz. 17.00: Bajka na 
niepogodę
Spektakl na rzecz szpitala w Pszczynie 
w Domu Kultury w Woli. Szczegóły 
– obok.

CzwarteK, 28 ListopaDa, 
goDz. 17.00: X wieczór śląski
To już X edycja popularnej imprezy orga-
nizowanej przez Gminny Ośrodek Kul-
tury! Tym razem na spotkaniu z kulturą 
śląską w Domu Kultury w Woli będzie 
można obejrzeć spektakl „Kiszyni kapu-
sty” (reż. Bronisława Niesyto) w wykona-
niu Amatorskiej Grupy Teatralnej z Woli, 
wystąpi zespół „Karlik” z Koszęcina, 
będą też kreple, zista i wypasiony bigos! 
Spotkanie poprowadzi Renia Waliczek. 
Bilety w cenie 30 zł dostępne są w Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

nieDzieLa, 1 grUDnia, goDz. 
14.30: wyjazd na Finał XXX 
Konkursu „po naszymu  
czyli po śląsku” o tytuł ślązoka 
na medal
Wyjazd do Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu na galę finałową popular-
nego konkursu. W programie m.in. 
występ zespołu Feel. Zapisy i wpła-
ta w wysokości 70 zł – w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

CzwarteK, 5 grUDnia, 
goDz. 16.00: spotkanie  
ze świętym mikołajem
W Domu Kultury w Woli na dzieci 
będzie czekał św. Mikołaj z pomocni-
kami, którzy zaproszą do wspólnych 
zabaw. Zapisy i wpłata (5 zł) – w Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

Więcej informacji 
– na plakatach na str. 12
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taK graLi nasi piłKarze 
w paŹDzierniKU

sokół wola (klasa okręgowa)
<  5.10: Sokół – Ogrodnik Tychy 1:3 

(bramka dla Sokoła: J. Faruga)
<  12.10: Iskra Pszczyna – Sokół 

2:0
<  19.10: Sokół – LKS Łąka 2:2 (bramki 

dla Sokoła: J. Krawczyk – dwie)
<  26.10: Pasjonat Dankowice – Sokół 

5:0
<  3.11: Sokół – LKS Bestwina 0:3

Po 14 kolejkach Sokół ma 13 punktów 
i zajmuje 13. miejsce w tabeli.
Ostatni mecz w rundzie jesiennej: LKS 
Rudołtowice-Ćwiklice – Sokół (9.11)

LKs Frydek (a klasa)
<  5.10: Krupiński Suszec – LKS 1:1 

(bramka dla LKS-u: T. Kapica)
<  13.10: GTS Bojszowy – LKS 8:1 

(bramka dla LKS-u: I. Zdziech)
<  20.10: LKS – Juwe Jaroszowice 1:3 

(bramka dla LKS-u: T. Moroń)
<  27.10: Polonia II Łaziska Górne – LKS 

1:1 (bramka dla LKS-u: I. Zdziech)
<  3.11: LKS – LKS Woszczyce 5:0 (bram-

ki dla LKS-u: T. Kapica, M. Zabłocki, 
T. Moroń, samobójcze – dwie)

Po ośmiu kolejkach LKS ma 14 punk-
tów i zajmuje 11. miejsce w tabeli.
Ostatnie mecze w rundzie jesiennej: 
Leśnik Kobiór – LKS (9.11), LKS 
– Znicz Jankowice (16.11)

aKs nadwiślan góra  
(B klasa)

<  6.10: LKS Gardawice – AKS 1:1 
(bramka dla AKS-u: A. Bebek)

<  12.10: LKS Wisła Mała – AKS 2:4 
(bramki dla AKS-u: K. Grzesica, P. 
Niesyto, J. Radko, P. Biernat)

<  19.10: AKS – Unia Bieruń Stary 1:3 
(bramka dla AKS-u: J. Radko)

AKS zakończył już rozgrywki w rundzie 
jesiennej. W połowie sezonu 2019/2020, 
po dziewięciu meczach, piłkarze z Góry 
zajmują 7. miejsce w tabeli B klasy (na 
10 drużyn). Zdobyli 13 punktów (4 
mecze wygrane, jeden zremisowany 
i 4 przegrane). AKS wróci do walki 
o ligowe punkty na wiosnę.

14 zawodników LKS Miedźna 
otrzymało nowe dresy sportowe 
z logo gminy Miedźna.

4
W sezonie 2018/2019 LKS Miedź-
na pod przewodnictwem trenera 

Bogdana Tana zdobył I miejsce w roz-
grywkach Ligi Okręgowej Orlików 
w podokręgu Tychy. Z tej okazji 13 
października podczas meczu druży-
ny LKS-u z UKS-em SPS Wola wójt 
Jan Słoninka oraz Andrzej Kempny, 
przewodniczący Rady Gminy uhonoro-
wali młodych sportowców z Miedźnej 
upominkami. 14 zawodników wraz 
z trenerem otrzymało dresy sportowe 
z logo gminy. Od tej pory, wychodząc 
na murawę z dumą będą mogli repre-
zentować naszą gminę. 8 UgMłodzi sportowcy otrzymali upominki i nowe stroje  (FOT. UG)

Dwa złote i jeden srebrny medal wywalczyli 
zawodnicy GKS „piast” Wola podczas zawodów 
w Miliczu.

4
W dniach 25-26 października w Miliczu odbył się Ogól-
nopolski Turniej Zapaśniczy młodziczek i młodzików. Na 

matach walczyło również troje podopiecznych GKS „Piast” 
Wola. Z sukcesami! Amelia Tomala w kategorii do 42 kg 
wywalczyła złoty medal, Wanesa Kania w kategorii do 54 kg 
również wywalczyła złoty medal, została też wybrana najlep-
szą zawodniczką całego turnieju. Eryk Tomala w kategorii do 
48 kg zdobył srebrny medal. 8gKs „piast”

Kolejny sukces naszych zapaśników

nowy roK aKaDemiCKi  
rozpoCzĘty

8 października rozpoczął się nowy 
rok akademicki Miedźniańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na 
inaugurację uczestnicy wzięli udział 
w wykładzie lekarza okulisty Doroty 
Ślifirskiej na temat chorób i dbania 
o oczy. Studenci Uniwersytetu obejrzeli 
również sztukę teatralną pt „Wasow-
ski i Przybora z Pazurem” w Teatrze 
Korez. Kolejny wykład planowany jest 
na 8 listopada. Tematem będzie wpływ 
światła na funkcjonowanie człowieka. 
Natomiast 24 listopada MUTW jedzie 
do teatru w Cieszynie z gościnnymi 
występami aktorów warszawskich.
 8mUtw, pk

spotKanie seniorÓw  
w woLi

15 października odbyło się spotkanie 
seniorów z Woli. Rozpoczęło się uro-
czystą mszą św. w kościele pw. św. 
Urbana w Woli. Wśród gości byli m.in. 
wójt Jan Słoninka, przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Kempny, ks. Hen-
ryk Aleksa, prezes Gminnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Miedźnej oraz przewodniczą-
ca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich w Katowicach Łucja Krutak, 
sołtys Woli Anna Nycz czy honorowa 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Woli Helena Rozmus. Podczas 
biesiadowania w Domu Kultury w Woli 
seniorzy mieli okazję miło spędzić czas 
w wesołym gronie. Poczęstunek został 
przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Woli. 8Ug, pk

oDpoCzyneK  
w termaCh

24 października Gminny Ośrodek Kul-
tury zorganizował wyjazd do Term 
Chochołowskich. Uczestnicy mogli 
odpocząć w basenach oraz w najwięk-
szym saunarium na Podhalu z impo-
nującą, przeszkloną sauną widokową.
 8pk

świĘto pieCzonego  
ziemniaKa

20 października mieszkańcy gminy 
spotkali się przy wiacie grillowej 
w Woli na I Święcie Pieczonego Ziem-
niaka. To ciekawe wydarzenie zostało 
zorganizowane m.in. przez stowarzy-
szenie „Nowa Energia”. Uczestnicy 
mogli spróbować pieczonych ziemnia-
ków z ogniska, prażonych czy zupy 
dyniowej. Te pyszności oraz słoneczna 
pogoda zachęcały do udziału w zaba-
wie! 8pk

zapraszamy na roDzinne 
KULanie

W sobotę, 16 listopada na kręgielni 
znajdującej się na Krytej Pływalni 
w Woli odbędą się Rodzinne Mistrzo-
stwa Gminy Miedźna w kręgle, organi-
zowane przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. W zawodach mogą wziąć 
udział dwuosobowe drużyny rodzinne, 
udział jest bezpłatny. Zapisy prowadzo-
ne są do 14 listopada, mailowo na adres 
i.mietlinski@miedzna.pl. Szczegóły 
i regulamin dostępne są na stronie 
basen.miedzna.pl. 8pk

strażacy grali w kręgle

orliki w nowych strojach

12 października na kręgielni w Krytej pływalni 
w Woli odbyły się Strażackie Drużynowe Mistrzo-
stwa Gminy Miedźna w Kręglach.

4
Do turnieju zgłosiły się trzy czteroosobowe drużyny. Druho-
wie rozegrali dwie rundy, walcząc o jak najwyższe miejsce 

dla zespołu, jak również indywidualnie. Rozgrywki były bardzo 
wyrównane i obfitowały w wiele celnych trafień. Ostatecznie 

w drużynowej klasyfikacji końcowej najlepsza okazała się dru-
żyna OSP Gilowice (814 pkt.) w składzie: Katarzyna Rozmus, 
Mateusz Lisek, Daniel Nycz, Janusz Watoła. II miejsce zajęła 
OSP Góra (809 pkt.), a III – OSP Miedźna (777 pkt.).

W klasyfikacji indywidualnej triumfował Mateusz Lisek 
z OSP Gilowice (262 pkt.), pokonując Szymona Kamińskiego 
z OSP Góra (245 pkt.) oraz Szymona Przewoźnika z OSP 
Miedźna (222 pkt.). 8 Ug

Uczestnicy zawodów  (FOT. GOSIr)
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