
10 września wójt Jan słoninka i przewodniczący rady gminy, andrzej Kempny wręczyli medale
za Długoletnie pożycie małżeńskie. wyróżniono 20 par z gminy miedźna, które świętują jubileusz 50
lub 60 lat małżeństwa. są razem mimo trudów życia codziennego. piękna uroczystość była okazją

do spytania jubilatów, jaka jest ich recepta na długi i szczęśliwy związek

są dla nas wzorem
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Hala dla zapaśników w woli: 
można trenować

Nowe otwarcie 
w GzGK

O szkole, która 
funkcjonowała w Grzawie

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 8

w pODZiĘKOwaniU Za pLOny
8 września we Frydku odbyły się Gminne dożynki. 
w numerze specjalna wkładka o święcie plonów

wIę CeJ w ŚrODKU

inaUgUraCJa w grUnTOwnie ODnOwiOneJ sZKOLe
w pięknej, odnowionej szkole podstawowej w Górze odbyła się 

gminna inauguracja roku szkolnego 2019/2020

wIęCeJ NA sTr. 5
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50 lat po ślubie świętuje w tym 
roku 18 par z gminy Miedźna, 
a 60 lat – dwie pary. Jubilaci 
spotkali się z wójtem Janem 
Słoninką i Andrzejem Kempnym, 
przewodniczącym Rady Gminy.

4
Obecnie 50, a nawet 60 lat wspól-
nego życia w jednym związ-

ku małżeńskim może być sporym 
wyzwaniem. Trzeba nie lada pokory 
oraz cierpliwości, aby podołać takiemu 
zadaniu. Wiedzą o tym pary, które 10 
września odebrały wyjątkowe odzna-
czenia przyznawane za długoletnie 
pożycie. Podczas uroczystości zor-
ganizowanej w restauracji Olszyna 
Events w Górze parom świętującym 
w tym roku 50-lecie ślubu Medale Pre-
zydenta RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie wręczył wójt gminy Jan 
Słoninka razem z przewodniczącym 
Rady Gminy, Andrzejem Kempnym. 
Odznaczono też pary świętujące 60-
lecie pożycia.

– Ten Państwa jubileusz jest czymś 
pięknym. Cieszymy się, że na Waszych 
twarzach gości uśmiech, bo to świad-
czy o tym, że wszystko w życiu jest 
w porządku. Na pewno zdarzały się 
te mniej lub bardziej radosne chwile. 
Ale Wasza obecność świadczy o tym, 
że pomimo trudności pokonaliście je 
i jesteście nadal razem. My młodzi 
powinniśmy brać przykład z Państwa 
w tych obecnych, trudnych czasach 
– powiedział Jan Słoninka. – Jeśli czło-
wiek kocha, ma tolerancję dla drugiej 
osoby to oznacza, że przetrwa wiele, 

wiele lat. To znaczy, że można na siebie 
liczyć. Dla nas wszystkich, mieszkań-
ców gminy, stanowicie Państwo taki 
ogromny wzór – wzór, który jest godny 
do naśladowania – dodał.

Wśród wyróżnionych par byli Broni-
sława i Józef Głąbowie z Woli. – Żona 
była kiedyś w Związku Młodzieży Wiej-
skiej. Tam ją poznałem, na zabawie. 
Ona z Woli, a ja z Ćwiklic – wspomina 
pan Józef, który chętnie dzieli się rów-
nież receptą na szczęśliwy związek. 
– Trzeba normalnie żyć, do kościoła 
chodzić. Wziąć na zabawę też można, 
pobawić się, na wczasy jeździć, odpo-
cząć, pracować – mówi. Pani Bronisława 
wspomina za to z rozrzewnieniem dzień 
ślubu. – Sal nie było. Wesele w domu. 
Orkiestra była. Pogoda była taka nie za 
ciekawa. I to życie też takie. Różnie to 
było. Tak, jak ta pogoda w dzień wesela. 
Raz słoneczko, raz było później zimno. 
I tak to życie też potem leci. Zawsze 
słońce nie może świecić. Nie ma mowy 
– dodaje. Jubilaci doczekali się czworga 
dzieci oraz pięciorga wnuków.

Anna i Jan Stawowi z Woli zazna-
czają, że w związku nie powinno się 
poddawać po pierwszej kłótni. – Trze-
ba stawiać na wzajemne zrozumienie 
i zgodę. Kochać się i głośno, i sercem, 
choćby nie było rozmowy. Te serca 
muszą pracować razem. To będzie 
zawsze zgoda – zauważa pan Jan. 
Dodaje również, że bardzo istotna jest 
codzienna, zwykła rozmowa. – Warto 
wspominać dawne czasy, przypomi-
nać sobie różne chwile, odtwarzać 
to, co było kiedyś – podkreśla. Pani 

Anna wspomina dzień ślubu i wesela. 
– Pogodę mieliśmy bardzo ładną. Sło-
neczko świeciło, wesele było w domu. 
Trzeba było wszystko wynosić z domu, 
z mieszkania, meble... A w drugi dzień, 
bo były poprawiny, no to na ogrodzie 
siedzieliśmy. Było bardzo ciepło. I tak 
było przyjemnie – przyznaje.

Państwo Maria i  Ludwik Moronio-
wie mieszkają we Frydku. Ślub brali 
jeszcze w kościele w Miedźnej, bo we 
Frydku wówczas – w 1969 r. – kościoła 
nie było. Mimo, iż w dniu ich ślubu 
padał deszcz, całą uroczystość wspo-
minają bardzo dobrze. Pytani o receptę 
na udany związek są zgodni. – Trzeba 
czasami zamknąć buzię, wstrzymać się 
od komentarza – podkreślają. Państwo 
Moroniowie doczekali się czworga 
dzieci oraz dziewięciorga wnuków.

Podczas podniosłej uroczystości 
można było usłyszeć wiele wzrusza-

jących opowieści, dostrzec gesty oraz 
wymiany spojrzeń świadczące o wza-
jemnej miłości małżonków. Po części 
oficjalnej jubilatów zaproszono na 
poczęstunek. Uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie uświetniły występy Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Silenzio”, działającej 
pod patronatem Gminnego Ośrodka 
Kultury, a także Zespołu Pieśni i Tańca 
„Frydkowianie”, działającego przy 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku.

Większość par przyznaje, że pragnie 
dla siebie na kolejne lata tylko zdrowia, 
bo miłości, jak twierdzą, mają dużo. 
Pozostaje nam w takim razie życzyć 
szanownym jubilatom jak najwięcej 
sił, sprawności i ciągłego uśmiechu 
na twarzy.

Więcej zdjęć z uroczystości publiku-
jemy na str. 12. 8mO 

10 wRzeŚNIA wRęCzONO MedALe zA dłUGOLeTNIe POżyCIe MAłżeńSKIe

Mają swoje sposoby na szczęśliwe małżeństwo

pary z gminy miedźna obchodzące  jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego w 2019 roku: Jadwiga i Teodor Boryczkowie, 
Helena i Bolesław Chmielowscy, Bronisława i Józef Głąbowie, 
Helena i Alojzy Jakutowie, elżbieta i Karol Jarubaszowie, Anna 
i Roman Krasoniowie, Maria i Marceli Maroszkowie, Maria 
i Ludwik Moroniowie,  emilia i Ludwik Narolscy, Felicja i Czesław 
Opołkowie, Róża i Józef Rozmusowie, Maria i Alojzy Skrzypczy-
kowie, Małgorzata i Jan Stalmachowie, Anna i Jan Stawowi, 
łucja i Jan Stoleccy, Magdalena i edward Sycowie, Anna i Antoni 
wasztylowie, Małgorzata i Konstanty wojtalowie.

pary z gminy miedźna obchodzące jubileusz 60-lecia poży-
cia małżeńskiego w 2019 roku: Krystyna i Józef Malcherowie, 
Maria i Bolesław Rozmusowie.
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Uwaga!
Terminy mobilnego psZOK-u  
w październiku dostępne są  

na stronie internetowej Urzędu gminy  
– www.miedzna.pl

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, wyposa-
żenie 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 wypeł-
nieniu 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.)

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: 15.10, 5.11
segregacja: 4.11, weo*: 4.11

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 16.10, 6.11
segregacja: 5.11, weo*: 5.11

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: 17.10, 7.11
segregacja: 6.11, weo*: 6.11

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 7.10, 22.10, 8.11
segregacja: 7.10, 7.11, weo*: 7.11

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: 8.10, 23.10
segregacja: 8.10, weo*: 12.11

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 9.10, 24.10
segregacja: 9.10, weo*: 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: 10.10, 25.10
segregacja: 10.10, weo*: 14.11

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa): 
zmieszane: 11.10, 29.10
segregacja: 11.10, weo*: 18.11
* weo – wielkogabaryty,  
elektrośmieci, opony

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 16.10
bio (odpady kuchenne): 10.10, 24.10
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

bLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 7.10, 10.10, 14.10, 17.10, 
21.10, 24.10, 28.10, 31.10, 4.11, 7.11
segregacja: 7.10, 10.10, 14.10, 17.10, 
21.10, 24.10, 28.10, 31.10, 4.11, 7.11
odpady wielkogabarytowe: 9.10, 
23.10
bio (odpady kuchenne): 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10, 7.11
odpady zielone: 16.10   
(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.

Sołectwo wola ma nowego soł-
tysa. została nim Anna Nycz.

4
We wrześniu we wszystkich 
sołectwach w gminie zostały 

zorganizowane zebrania poświęcone 
przeznaczeniu środków z funduszu 
sołeckiego (o ich wynikach poinformu-
jemy w kolejnym numerze „Gminnych 
Spraw”). Dodatkowo, w sołectwie Wola 
mieszkańcy wybrali nowego sołtysa.

Czesław Rozmus, który do tej pory stał 
na czele sołectwa (w marcu br. został 
wybrany na sołtysa na kolejną kaden-

cję), zrezygnował z funkcji z powodów 
zdrowotnych. 18 września mieszkańcy 
Woli zdecydowali, że nowym sołtysem 
zostanie Anna Nycz. Była jedynym kan-
dydatem na to stanowisko.

A. Nycz w Woli mieszka od uro-
dzenia. Wcześniej była członkiem 
Rady Sołeckiej, pomagała sołtysowi. 
– Sprawy sołectwa są mi bardzo dobrze 
znane. W pracy sołtysa bardzo ważna 
będzie dla mnie współpraca z miesz-
kańcami. Liczę na ich głosy, sugestie, 
co należy zrobić w naszej miejscowości 
– mówi Anna Nycz. 8 pk

Nowy sołtys

Końcem września wydana 
została decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie hali dla zapaśników 
w woli przy ul. Poprzecznej 1.

4
Przypomnijmy, 18 lutego br. wpro-
wadzony został zakaz użytkowa-

nia hali sportowej dla zapaśników 
w Woli. „Zakaz użytkowania ww. 
obiektu obowiązywał będzie do czasu 
spełnienia obowiązku wynikającego 
z art. 56 ustawy Prawo budowlane, 
tj. uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie, które wymaga pozytywnego 
uzgodnienia pod względem ochrony 
przeciwpożarowej, co dotychczas nie 
zostało spełnione” – informował wów-
czas wójt Jan Słoninka.

W związku z koniecznością wyko-
nania zaleceń pokontrolnych Komen-

dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie, gmina Miedźna 
przed przystąpieniem do wykonania 
niezbędnych robót musiała opracować 
projekt budowlany zamienny, na który 
uzyskano zmianę decyzji o pozwoleniu 
na budowę. To umożliwiło wykonanie 
wskazanych w nowej dokumentacji 
projektowej zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych, a tym samym pozwoliło na 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie budynku.

Dodatkowe prace kosztowały prawie 
70 tys. zł. 25 września br. Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Pszczynie wydał decyzję o pozwo-
leniu na użytkowanie hali. Tym samym 
z bezpiecznego obiektu mogą korzystać 
już zapaśnicy GKS „Piast” Wola.

8pk

Hala dla zapaśników 
w woli: można  
trenować

wójt gminy Miedźna i przewod-
niczący Rady Gminy zapraszają 
na radosne obchody Święta 
Niepodległości.

4
W poniedziałek, 11 listopada na 
parkingu przy Centrum Kultury 

w Woli odbędzie wyjątkowe wyda-
rzenie, podczas którego wspólnie 
podziękujemy za niepodległość. Pieś-
ni patriotyczne wykonają Orkiestra 

Dęta OSP Dankowice, soliści Marty-
na Prochowska i Marek Wadoń oraz 
męskie głosy z Zespołów Dankowianie 
i Górzanie. W programie także recital 
muzyki fortepianowej w wykonaniu 
Karola Lucjana oraz koncert muzyki 
rozrywkowej w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej „Silenzio”.

Początek o godz. 15.00. Zapraszamy 
do wspólnego świętowania!

8pk

miedźna dla niepodległej
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nowy przetarg
Przetarg na remont mostu 
Bronisław, dzięki któremu obiekt 
mógłby zostać otwarty, został 
unieważniony. Ogłoszony zosta-
nie kolejny.

4
W poprzednim numerze pisaliśmy, 
że po otrzymaniu ekspertyzy oce-

niającej stan techniczny mostu zdecy-
dowano, że obiekt zostanie wyremon-
towany. Po przeprowadzonych pracach 
mógłby być użytkowany pod pewnymi 
warunkami przez 2 lata. Dlatego Urząd 
Gminy ogłosił przetarg na remont. Naj-
tańsza oferta opiewała na kwotę prawie 
980 tys. zł. Tymczasem planowano prze-
znaczyć na ten cel 430 tys. zł. Dlatego 
przetarg został unieważniony.

Co dalej? – Mamy zgody osób fizycz-
nych, które są właścicielami gruntów 
pod mostem Bronisław na to, żeby-
śmy mogli wykonać remont, mamy 
zgodę podmiotu górniczego. Będzie-
my ogłaszać drugi przetarg, myślę, 
że w związku z tym ceny będą trochę 
niższe – mówił wójt Jan Słoninka na 
wrześniowej sesji Rady Gminy. 8 pk

Nowe chodniki, nawierzchnie 
dróg – zakończyły się lub trwają 
kolejne inwestycje w gminie 
Miedźna.

4
Nowy asfalt jest już na ul. Gara-
żowej w Woli. Wszystko dzięki 

inwestycji realizowanej w ostatnim 
czasie przez Urząd Gminy. Udało się 
też przebudować chodnik na ul. Gór-
niczej w Woli, na ul. Stawowej w Woli 
oraz na ul. Słonecznej w Woli. Popra-
wiło się tym samym bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy.

Do końca października powinny 
zakończyć się kolejne prace drogowe. 
Chodzi o remont ulic Zielonkówka 
i Księża w Grzawie, przebudowę ul. 
Janygowiec w Miedźnej oraz przebu-
dowę ul. Sportowej w Górze.

Tymczasem wkrótce zmodernizowa-
ny ma być kompleks sportowy „Moje 
Boisko Orlik 2012” w Woli. Prace mają 
polegać m.in. na wymianie nawierzch-
ni z trawy sztucznej, wymianie furtki 
i naprawie ogrodzenia. Na to zada-
nie gmina pozyskała dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 225 tys. 800 zł. 8 pk

dzieje się na drogach, 
i nie tylko

Remont ul. Garażowej w woli był długo oczekiwany przez mieszkańców  (FOT. PK)

Mimo dużej straty, GzGK nie po-
siada żadnych zaległości wobec 
osób trzecich. O tej i innych zmia-
nach w spółce oraz przeprowa-
dzonych pracach mówili prezes 
Andrzej Mańka oraz Henryk 
Utrata, członek zarządu.

4
Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej to spółka, która odpowie-

dzialna jest m.in. za pobór, uzdatnianie 
i dostarczanie wody, odprowadzenie 
i oczyszczenie ścieków, obsługę cmen-
tarzy komunalnych w Górze i Woli. 
Jej jedynym właścicielem jest gmina 
Miedźna. Na początku roku doszło do 
zmian personalnych we władzach spół-
ki. Od 1 lutego prezesem jest Andrzej 
Mańka, a wiceprezesem – Henryk 
Utrata. Nową Radę Nadzorczą tworzą: 
Joanna Warchulska-Kopeć (przewod-
nicząca), Paweł Legut (wiceprzewodni-
czący), Tomasz Drąszkowski (członek). 
Na sesji 25 września przedstawiono 
dotychczasowe działania nowego zarzą-
du spółki.

Rok 2018 spółka zakończyła ze stratą 
prawie 1,2 mln zł. Jak poinformował A. 
Mańka, łączna strata spółki ze wszyst-
kich lat wynosi ponad 5 mln zł. – Co jest 
bardziej niepokojące, był moment utraty 
płynności finansowej, czyli utraty zdol-
ności do spłacania w terminie wyma-
galnych zobowiązań. Dzięki podjętym 
przez nowy zarząd staraniom, na chwilę 
obecną wszystkie zaległe zobowiązania 
zostały spłacone, a bieżące zobowiąza-
nia są regulowane terminowo. Spółka 
nie posiada żadnych zaległości wobec 
osób trzecich, wszystko to udało się ure-
gulować – tłumaczył prezes. Nad GZGK 
ciążyło też widmo zapłaty odszkodo-
wań w związku z pozwami sądowymi 

wytoczonymi spółce oraz karami admi-
nistracyjnymi (ok. 2 mln zł). Dlatego 
nowy zarząd doprowadził do zawarcia 
ugód przedsądowych. – Obecne relacje 
pomiędzy powodem a GZGK są part-
nerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu 
– mówił Andrzej Mańka. Obecnie strata 
spółki za 8 miesięcy stanowi ok. 350 tys. 
zł, przy zakładanej stracie na rok 2019 
w wysokości ponad 1 mln zł. Udało się 
więc zahamować proces pogłębiania 
straty.

Wśród istotnych działań podjętych 
przez nowy zarząd należy wymienić 
wszczęcie postępowania ujawniają-
cego majątek GZGK w księgach wie-
czystych, negocjacje niekorzystnych 
umów zawartych przez spółkę, nowe 
zasady wynagradzania (wzrost śred-
niego wynagrodzenia pracowników), 

zmiany organizacyjno-kadrowe (nowy 
regulamin pracy, zmiana struktury 
organizacyjnej spółki, pisemne zakre-
sy obowiązków, wprowadzenie zakazu 
konkurencji przez pracowników), wpro-
wadzenie procedur zakupowych oraz 
polityki finansowej, uporządkowanie 
gospodarki magazynowej.

Przede wszystkim jednak celem jest 
poprawa jakości wody. Dlatego zmo-
dernizowano stanowiska dozowania 
środków poprawiających jakość wody 
w Stacji Uzdatniania Wody w Gilowi-
cach i Woli. Zaprojektowano i wyko-
nano podobne stanowiska dla miejsco-
wości Góra i Miedźna. Wprowadzono 
również nową ofertę świadczenia usług 
dla mieszkańców. W efekcie do tej pory 
w 2019 roku wykonano 39 przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych. W całym roku 

2018 wykonano ich zaledwie 3. GZGK 
opracował plan systematycznego czysz-
czenia sieci kanalizacyjnej, która nie 
była czyszczona od lat, a także moder-
nizacji przepompowni. Dla utrzymania 
czystości w gminie kupiono ciągnik 
i osprzęt.

Ponadto, przedstawiciele spółki biorą 
udział w targach pracy, rozmawiają 
z dyrekcją szkół zawodowych w celu 
organizacji praktyk dla uczniów, pojawi-
ły się dwa kolorowe hydranty „Pawełki”. 
Pierwszoklasiści ze szkoły we Frydku 
otrzymali natomiast bidony na wodę, 
którą pobierają z ujęcia w szkole.

Przed GZGK kolejne ważne inwesty-
cje. To przede wszystkim: remont – odbu-
dowa magistrali wodnej Międzyrzecze 
– Wola, wymiana wentylacji na przepom-
powniach ścieków W1 i W2, wymiana 
wodociągu i przyłączy (ul. Sportowa), 
budowa wodociągu – ul. Łowiecka we 
Frydku (ok. 450 m), modernizacja sta-
nowiska dozowania podchlorynu sodu 
w Gilowicach, modernizacja pompow-
ni ścieków na ul. Powstańców w Woli, 
wykonanie dokumentacji i uzyskanie 
pozwolenia na budowę kolektora ście-
ków Miedźna – Wola.

W trakcie dyskusji radni pytali m.in. 
o możliwość rozszerzenia zakresu usług 
świadczonych przez spółkę czy o ubytki 
wody. Radni mieli też okazję zapoznać 
się z wnioskami z audytu, który został 
przeprowadzony w spółce.Wskazano 
w nim szereg nieprawidłowości. – Po 
otrzymaniu wyników audytu mogę 
stwierdzić jednoznacznie, że zmia-
ny personalne w zarządzie i Radzie 
Nadzorczej spółki były słuszne. Teraz 
skupiamy się na tym, żeby spółka 
wychodziła na prostą – przyznał wójt 
Jan Słoninka. 8 paweł Komraus

NA wRzeŚNIOweJ SeSJI RAdy GMINy OMAwIANO dzIAłALNOŚć GMINNeGO zAKłAdU GOSPOdARKI KOMUNALNeJ

Nowe otwarcie w GzGK

GzGK dąży przede wszystkim do poprawy jakości wody, która trafia do mieszkańców  (FOT. GzGK)
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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

wybory do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zostaną 
przeprowadzone w niedzielę, 13 
października 2019 r. w godzi-
nach od 7.00 do 21.00.

4
W wyborach do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej głosować można 

tylko na jedną listę kandydatów, sta-
wiając na karcie do głosowania znak 
„X” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej 
listy (wskazując jego pierwszeństwo 
do otrzymania mandatu). Postawienie 
znaku „X” w kratkach z lewej strony 
obok nazwisk kandydatów umieszczo-
nych na więcej niż jednej liście, niepo-
stawienie znaku „X” w żadnej kratce 
lub postawienie znaku „X” w kratce 
z lewej strony wyłącznie obok nazwi-
ska kandydata umieszczonego na liście 
kandydatów, której rejestracja została 

unieważniona powoduje nieważność 
głosu.

W wyborach do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w okręgu wyborczym, 
w którym zarejestrowano więcej niż 
jednego kandydata, głosować można 
tylko na jednego kandydata, stawia-
jąc na karcie do głosowania znak „X” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów. Postawienie 
znaku „X” w kratkach z lewej stro-
ny obok nazwiska więcej niż jednego 
kandydata, niepostawienie znaku „X” 
w żadnej kratce lub postawienie znaku 
„X” w kratce z lewej strony wyłącznie 
przy nazwisku kandydata, którego 
nazwisko zostało skreślone powoduje 
nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki. 
Wyborcy ujęci w spisie wyborców 
mogą głosować osobiście w lokalu 
wyborczym. Wyborcy posiadający 

orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności 
mogą głosować w lokalu wyborczym 
lub korespondencyjnie. Zamiar głoso-
wania korespondencyjnego powinien 
być zgłoszony przez wyborcę komisa-
rzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 
30 września 2019 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, a także 
wyborcy posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności mają prawo do 
głosowania przez pełnomocnika. W celu 
sporządzenia aktu pełnomocnictwa 
wyborca składa wniosek w urzędzie 
gminy (miasta), w której jest wpisany do 
rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 
4 października 2019 r. W przypadku 
wątpliwości związanych z udziałem 
w głosowaniu pytania zgłaszać można 
do urzędu gminy (miasta).

8Kbw

wybierzemy posłów i senatorów

2 września w Szkole Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Górze odbyła się gminna inauguracja roku 
szkolnego 2019/2020.

4
Inauguracja była połączona z oddaniem wyremontowa-
nego budynku szkoły, zmodernizowanej infrastruktury 

sportowej (boisko wielofunkcyjne i bieżnia do skoku w dal) 
oraz wybudowanego parkingu. Podczas tej uroczystości 
nastąpiło także otwarcie Zielonej Pracowni – Krainy Odkryw-
ców sfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach 
konkursu „Zielona Pracownia 2019”, którego szkoła w Górze 
została laureatem. Realizacja projektu jest dużym sukcesem 
samych uczniów, którzy przygotowali projekt i dążyli do jego 
wykonania. Tym bardziej brawa dla nich! Ich wysiłek został 
doceniony także poprzez promocję w mediach, w tym ogólno-
polskich. O wyjątkowej pracowni w Górze informowano m.in. 
w „Teleexpressie”, „Gazecie Wyborczej” czy Radiu Bielsko.

Przypomnijmy, 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 parterze budynku, 
wymieniono drzwi wewnątrz placówki oraz balustrady 

klatek schodowych wewnętrznych. Ponadto wykonano 
wewnętrzną instalację 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 wykonaniem boiska wielofunkcyjnego do 
gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego wraz 
z wykonaniem skoczni do skoku w dal, strefy rekreacyjnej 
do gier. Przy szkole w końcu powstał też parking dla samo-
chodów osobowych z prawdziwego zdarzenia. Łączny koszt 
tego zadania to 641 tys. 771 zł 56 gr.

Gminną inaugurację roku szkolnego uświetnili znako-
mici goście: Rafał Kędziora – radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Barbara Bandoła – starosta pszczyński, Tomasz 
Bednarek – prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Jan 
Słoninka – wójt gminy Miedźna, Andrzej Kempny – prze-
wodniczący Rady Gminy Miedźna, Adam Wojtala i Tomasz 
Nycz – wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna, Renata 
Łuniewska – sekretarz gminy Miedźna, Józefa Waliczek, Zofia 
Białoń, Michał Przewoźnik – radni Rady Gminy Miedźna, Ewa 
Ligenza – skarbnik gminy Miedźna i wielu innych przyjaciół 
szkoły reprezentujących różne instytucje. Obecni byli także 
rodzice uczniów rozpoczynających ten rok szkolny. 8Ug, pk

Gminna inauguracja  
w gruntownie odnowionej szkole

Prace w placówce w Górze kosztowały łącznie ponad 1 mln zł (FOT. UG) zaproszeni gości mogli podziwiać odnowione pomieszczenia szkolne  (FOT. UG)

eUrząd to elektroniczny urząd czynny 24 godziny na dobę!
Załatw urzędowe sprawy szybciej i bez wychodzenia z domu

Zarejestruj się i zobacz, że to takie proste! Szczegóły: eurzad.miedzna.pl
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Policjanci z pszczyńskiej komendy 
wspólnie z uczniami Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze 
kontrolowali kierowców w ramach 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Tym razem wraz z początkiem nowego 
roku szkolnego, na kierowców łamią-
cych przepisy ruchu drogowego czekał 
czerwony listek i ćwiartki cytrynek, 
natomiast tym, którzy jechali prawid-
łowo, dzieci rozdawały zielone listki 
i jabłuszka wraz z podziękowaniami 
za bezpieczną jazdę. Ponadto dzieci 
uczyły się pierwszej pomocy pod okiem 
ratowników medycznych.

W trakcie wspólnych działań skontro-
lowano kilkunastu kierowców. Szczęśli-
wie, nie było wśród nich nietrzeźwych. 
W kilku przypadkach, gdzie została 
przekroczona dozwolona prędkość, do 
policjantów dołączyli pierwszoklasiści 
składając kierowcom niecodzienną ofer-
tę pouczeń. Taki niesforny uczestnik 
ruchu musiał stanąć przed całą klasą 

uczniów i wytłumaczyć dzieciom  powo-
dy swojego nagannego zachowania na 
drodze. Dodatkowo, jako rekompensatę 
za swoje naganne zachowanie, otrzymał 
czerwony listek i musiał skonsumować 
ćwiartkę lub dwie cytryny przygotowa-
ne specjalnie na te okazję, uśmiechnąć 
się do dzieci i obiecać, że następnym 
razem będzie stosował się do ograni-
czenia prędkości. W trakcie przeprowa-
dzonych kontroli, uczniowie docenili też 
kierowców jadących zgodnie z przepi-
sami. Nagrodzili ich zielonymi listkami, 
uśmiechami i jabłkami. Akcję przepro-
wadzono w pobliżu szkoły, w miejscu, 
gdzie znajduje się oznaczone przejście 
dla pieszych.

Dzieci, które nie pomagały policjan-
tom szkoliły się pod okiem profesjonal-
nych ratowników z Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego w Katowi-
cach, jak pomóc osobie poszkodowanej 
i jak wezwać prawidłowo pomoc.

8Kpp pszczyna

Cytrynka czy jabłuszko?
20 września w gilowickim przedszkolu 
obchodzono Dzień Przedszkolaka. Była 
to wyjątkowa okazja do świętowania, 
zabaw i śmiechu. Przedszkolaki brały 
udział w różnych konkurencjach spor-

towych: wyścigach, tańcu z balonami, 
zabawach z szarfami. Na koniec wszy-
scy otrzymali medale Super Przedszko-
laka i wykonano wspólne, pamiątkowe 
zdjęcie. 8 gpp gilowice

Dzień przedszkolaka

Przedszkolaki podczas swojego święta (FOT. GPP GILOwICe)

Ruszyła kolejna edycja akcji Kinder 
Mleczna Kanapka pn. „Przerwa na 
Wspólne Czytanie”. Nagrodzonych 
zostanie 300 bibliotek, które zbiorą 
najwięcej głosów. 50 bibliotek otrzyma 
5000 zł na zakup książek do wspólne-
go czytania z dzieckiem, następnych 
250 dostanie książki o wartości 300 zł, 
z tych które zdobyły najwięcej głosów 
w rankingu. Dodatkowo 300 bibliotek 
otrzyma po dwie pufy, dzięki którym 
będą mogły urządzić w bibliotece kącik 
do wspólnego czytania.

Można głosować na Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Miedźnej z siedzibą 
w Grzawie! Jak to zrobić? Należy wejść 
na stronę www.kinder.pl, w zakład-
ce Promocje i Lokalne Aktywności 
/Wspólne czytanie/ wyszukać naszą 
bibliotekę wpisując np. miejscowość: 
Miedźna albo kod pocztowy 43-227, 
albo pełną nazwę biblioteki: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s 
w Grzawie. Głosować można codzien-
nie (jeden głos). Akcja trwa do 4 listo-
pada br. 8 gbp

przerwa na wspólne czytanie – zagłosuj!

wOLa

17 września uczniowie klas siódmych 
i ósmych Zespołu Szkół w Woli po raz 
kolejny uczestniczyli w zajęciach na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Tegoroczne wykłady i doświadczenia 
Osobliwości Świata Fizyki dotyczy-
ły dwóch tematów: Pod napięciem 
i Ogień – przyjaciel czy wróg. Podczas 
doświadczeń i eksperymentów ucz-
niowie zobaczyli wiele zaskakujących 

zjawisk i poznali podstawowe prawa 
rządzące światem ładunków elektrycz-
nych. Ciekawe doświadczenia z ogniem 
pokazały, czym naprawdę jest ogień, 
na czym polega spalanie i co właściwie 
się pali, skąd biorą się dziwne kształty 
i kolory płomieni. Dowiedzieli się, jak 
rozpalać ogień i czym go ugasić, jak 
z niego korzystać, jak z nim walczyć 
i jak się go strzec. 8 Zs wola

O ogniu i ładunku elektrycznym

25 września, w 100. rocznicę urodzin 
Patrona szkoły, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Hadyny we 
Frydku wzięli udział w wycieczce do 
Wisły. Głównym jej celem była wizyta 
na cmentarzu przy grobie S. Hadyny, 
złożenie kwiatów, zapalenie zniczy 
oraz wspólna modlitwa.

Poza tym uczniowie podziwiali Amfi-
teatr im. Stanisława Hadyny w Wiśle 
oraz plenerową wystawę „Stanisław 
Hadyna – z Wisły w świat”, zorganizo-
waną przez miasto Wisła we współpra-
cy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” 
z okazji obchodów Roku Stanisława 
Hadyny. 8 sp Frydek

Odwiedzili patrona

Podczas wspólnej akcji szkoły i policji  (FOT. KPP PSzCzyNA)

12 września w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miedźnej obchodzono 
Dzień Popularyzacji Matematyki. 
Z tej okazji uczniowie klas starszych 
wzięli udział w warsztatach, w czasie 
których m.in. zmagali się z zagadkami 
logicznymi. Chętni uczniowie przy-
stąpili do rozwiązywania krzyżówki 
matematycznej, konkursu „Skojarzenia 
matematyczne”. Dla klas V-VI zorga-
nizowane zostały „Szyfrowane pod-

chody matematyczne”. Podczas całego 
dnia można było skosztować „filiżanki 
matematycznej kawy” oraz przeczytać 
matematyczne opowieści. Za każdą 
poprawną odpowiedź uczestnik Dnia 
Matematyki otrzymywał cukierka. Nie-
którzy zgarnęli ich całkiem sporo. Dni 
Popularyzacji Matematyki miały na 
celu urozmaicić codzienne zmagania 
z tym przedmiotem i pokazać przyja-
zną stronę królowej nauk. 8Zsp miedźna

bliżej królowej nauk

Uczniowie rozwiązywali matematyczne zadania  (FOT. zSP MIedŹNA)



DOŻYNKI GMINNE FRYDEK 2019
W podziękowaniu za plony

W niedzielę, 8 września 
we Frydku odbyły 
się Dożynki Gminne. 
Podziękowaliśmy rolnikom 
za ich ciężką pracę oraz 
za zebrane plony. Była to 
też okazja do wręczenia 
nagród i odznaczeń 
zasłużonym mieszkańcom 
i działaczom. Dożynki 
to również wspólna 
zabawa.

DOŻYNKI GMINNE FRYDEK 2019
W podziękowaniu za plony



II

Gmina Miedźna świętowała tegoroczne dożynki we Frydku

Chleb to znak człowieczego trudu
Piękna tradycja dożynkowa połączyła mieszkańców gminy, 

którzy tłumnie uczestniczyli w Dożynkach Gminnych 8 września.



III

8 września we Frydku wręczono odzna-
czenia Order Serca Matkom Wsi oraz 
statuetki Złoty Kółkowicz.

Szczególnie zasłużone dla wsi
Rozstrzygnięto I Gminny Konkurs Wień-
ców Dożynkowych.

Najpiękniejsze wieńce

MONIKA MORKISZ

Emerytowany nauczyciel oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Górze, z wykształcenia geograf. Nie tylko pracowała w szkole, 
ale też uczestniczyła w kultywowaniu tradycji naszego regionu. 
Monika Morkisz jest współzałożycielem Zespołu Śpiewaczego 
„Górzanie”, w którym śpiewała 25 lat. Była też członkiem Rady Sołe-
ckiej w Górze przez kilka kadencji. Organizowała wyjazdy, pikniki 
rodzinne, a także imprezy, podczas których prezentowano strój 
pszczyński i pieśni naszego regionu. Po przejściu na emeryturę 
założyła Koło Emerytów i Rencistów w Górze, które działa już 16 
lat. Organizowane są wycieczki w różne miejsca, gdzie członkowie 
pokazują tradycje śląskie. Pani Monika jest również zaangażowana 
w działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

KATARZYNA MARCIŃCZYK-JAREK

Nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Górze, animatorka kultury. Od 25 lat upowszechnia 
kulturę i wspiera rozwój dziecięcych talentów. Promuje piękno 
sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej. W atrakcyjny sposób 
prowadzi lekcje, kółko plastyczne, warsztaty. Prace wykonane 
na tych zajęciach zdobią korytarze szkolne, upiększają szkolne 
uroczystości. Pani Katarzyna zachęca młodzież do udziału 
w licznych konkursach plastycznych, na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. 
Jej podopieczni są wielokrotnymi laureatami tych konkursów. 
Katarzyna Marcińczyk-Jarek jest inicjatorką i organizatorką 
międzyszkolnych plenerów malarskich w gminie Miedźna.

ZYGMUNT PYREK

Związany z gminą Miedźna od 1983 r. Nauczyciel muzyki 
w Szkole Podstawowej we Frydku, Gimnazjum w Miedź-
nej, Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach (napisał 
muzykę do hymnu szkoły), instruktor muzyczny Zespołu 
Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wolanie”, Zespołu „Swojanie”. To animator kultury cenio-
ny za profesjonalizm i rzetelność. Zespoły, które prowadzi 
zdobywają wiele nagród i wyróżnień na przeglądach 
i konkursach folklorystycznych (np. Grand Prix przeglą-
du „Śląskie Śpiewanie”), upiększają liczne uroczystości 
lokalne. Zygmunt Pyrek był też kapelmistrzem orkiestry 
KWK Czeczott.

Podczas Dożynek Gminnych we Frydku poznaliśmy tegorocznych laureatów Miedźniańskich Uli

Docenieni za dbanie o naszą kulturę
Pracują na rzecz kultury, dbają o nią i ją upowszechniają. Miedźniański Ul to podziękowanie

za tę pracę. To także uznanie za zaangażowanie i wkład w rozwój naszej wspólnoty.

LAUREACI MIEDŹNIAŃSKICH ULI



IV

Ukazała się kolejna publikacja poświęco-
na zasłużonej dla naszej gminy osobie. 
Życie i działalność Franciszki Morkisz, 
pedagoga i działaczki społecznej uka-
zują dr Danuta Kocurek i Stanisława 
Nycz.

Nauczyciel z powołania, oddany działacz

Dr Danuta Kocurek promowała książkę 
podczas Dożynek Gminnych  (FOT. PK)
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ŚLĄSKO GODKA
za nasza stodołą 
zielyni się trowka
Pasie tam dzieweczka, 
szwarno kochaneczka,
maluśkiego powka.

A maluśki powik 
taki rozpieszczony,
potargał dzieweczce, 
szwarnej kochaneczce
fartuszek zielony.

A czyjaż to wina 
jyno mamulczyna,
kie mnie niy bijali, 
ani nie karali
jakech mało była.

Teraz żech urosła 
jako w lesie sosna
To moja poszciwość 
za wodziczka poszła.

Fragment scenariusza napisanego 
dla zespołu taneczno-śpiewacze-
go, prowadzonego przez Francisz-
kę Morkisz w Gilowicach w latach 
1967-1977 (źródło: „Franciszka Mor-
kisz. Pedagog i działacz społeczno-
kulturowy w Gilowicach i Frydku”, 
Danuta Kocurek, Stanisława Nycz, 
Wola 2019)

Zmarł  
ks. Jan Urbańczyk 
z woli
Ks. Urbańczyk wychował się 
w gminie Miedźna,  
był związany z Towarzystwem 
Salezjańskim z Oświęcimia.

4
Ks. Jan Urbańczyk urodził się 
4 grudnia 1960 r. Chodził do 

szkoły podstawowej w Woli oraz we 
Frydku, a także do szkoły salezjań-
skiej w Oświęcimiu. Od młodych lat 
związany był z Towarzystwem Sale-
zjańskim w Oświęcimiu, był oddany 
nauce ks. Bosko. 22 sierpnia 1982 r. 
złożył pierwsze śluby zakonne. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 15 czerw-
ca 1989 r. w Krakowie. Pierwszą 
placówką po święceniach, na jaką 
został posłany ks. Urbańczyk była 
salezjańska szkoła w Oświęcimiu. 
W latach 1989-1991 był tam nauczy-
cielem i instruktorem na warsztatach 
w szkole zawodowej.

Potem pracował w Krakowie, Kiel-
cach, Przemyślu, Świętochłowicach. 
W ostatnich latach życia (2007-2015) 
pracował jako ekonom i katecheta 
w szkole w Krakowie, a od roku 2015 
– jako katecheta, duszpasterz ponow-
nie w oświęcimskim domu. Był nie-
zwykle zaangażowany w posługę 
dla młodych ludzi. Dla wielu z nich 
był kapłanem, nauczycielem, przy-
jacielem...

Zmarł 27 sierpnia, w 59. roku życia, 
38. roku ślubów zakonnych i 31. roku 
kapłaństwa. 

8 pk

w ObieKTywie

Podopieczni Środowiskowego domu Samopomocy w Grzawie wzięli udział w XVII 
Międzyośrodkowych zawodach dla Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się 26 września 
w Pszczynie. dla zawodników z tego typu placówek z regionu zawody są świetną okazją do 
integracji oraz sportowej rywalizacji (FOT. POwIAT PSzCzyńSKI)

Wyrazy głębokiego żalu  
i smutku

Rodzinie, Bliskim 
i Przyjaciołom zmarłego

Śp. Józefa Tetli
byłego starosty 

pszczyńskiego, wielolet-
niego samorządowca

składają w imieniu 
samorządu gminnego

Jan Słoninka,
Wójt Gminy Miedźna  
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy

Andrzej Kempny,
przewodniczący Rady 

Gminy wraz z Radnymi

Młodzieżowa Orkiestra dęta „Silenzio” działająca 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury we 
wrześniu wzięła udział w przeglądzie w Rychwale 
oraz w warsztatach w warszawie.

4
W dniach 7-8 września orkiestra wzięła udział w XVI 
Rychwalskich Impresjach Muzycznych organizowanych 

w mieście Rychwał. Muzycy z Woli prezentowali swoje 
umiejętności marszowe oraz sceniczne. 7 września każda 
z orkiestr biorących udział w festiwalu odbyła „delegację” 
do różnych miejscowości gminy Rychwał, aby zaprosić 
mieszkańców marszem i muzyką do wspólnej zabawy. Dzień 
później odbył się uroczysty korowód orkiestr dętych, a także 
inauguracja całego festiwalu. Potem nastąpił łączony kon-
cert orkiestr. „Silenzio” zagrała koncert sceniczny w Parku 
Miejskim Miasta Rychwał, który okazał się niemałym show 
i zrobił ogromne wrażenie na tamtejszej publiczności.

9 września orkiestra przybyła do Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w War-
szawie na warsztaty musztry i maszerowania. Na sali prób 

przeprowadzono warsztaty muzyczne z dowódcą ORWP. 
Warsztaty te miały na celu poprawę prezentacji orkiestry, 
maszerowania i muzyki w marszu, a także wyczulenia na 
dynamikę i artykulację w utworze  podczas prezentacji. Po 
przeprowadzeniu warsztatów przedstawiono także historię 
jednostki oraz „życie codzienne” ORWP. MOD „SILENZIO” 
dowiedziała się również jak przebiega proces rekrutacji do 
wojska i ORWP. 8 Ug, pk

Orkiestra na przeglądzie i warsztatach

Podczas XVI Rychwalskich Impresji Muzycznych  (FOT. UG)

Miedźniański Uniwersytet Trzeciego wieku rozpo-
cznie w październiku IV semestr swojej działalno-
ści. Czym seniorzy zajmowali się do tej pory?

4
W minionym okresie uczestnicy mogli wysłuchać 
wykładów na temat: bezpieczeństwa seniorów (cykl 

spotkań z przedstawicielami policji, pogotowia ratunko-
wego, strażaków i kominiarzy), zdrowia (ziołolecznictwo, 
bezsenność, zdrowe stawy, psychoonkologia, właściwości 
zdrowotne produktów pszczelich), historii (księżna Daisy 
Hochberg von Pless, historia powstań śląskich), komunikacji 
społecznej seniorów.

Stowarzyszenie Miedźniański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest organizacją pozarządową, posiadającą osobo-
wość prawną, co pozwala zarządowi ubiegać się o dotacje 
z Urzędu Gminy na realizację zadań.

Dzięki dotacjom seniorzy dbali o swoją sprawność fizyczną 
poprzez udział w zajęciach na basenie, wzbogacali i utrwalali 
wiedzę oraz integrowali się uczestnicząc w wycieczkach: do 
Pszczyny (Muzeum Zamkowe), do Wrocławia (Panorama 
Racławicka, Oceanarium, Stare Miasto), do Wieliczki (Kopal-
nia Soli), do Krakowa (Wawel, Opactwo Benedyktynów 
w Tyńcu), do Katowic (Muzeum Śląskie, Muzeum Historii 

Katowic), do teatrów – „Bagatela” w Krakowie i „Korez” 
w Katowicach. Chętni seniorzy brali udział w praktycznych 
zajęciach informatycznych i nauce języka angielskiego.

Zarząd ma świadomość dużego potencjału intelektualnego 
i twórczego seniorów. Dlatego zachęca do odwagi w realizacji 
swoich marzeń i wstąpienia w grono „studentów”. Duża liczba 
słuchaczy  umożliwi tworzenie różnorodnych grup, w których 
można będzie poszerzać własne zainteresowania.

Zarząd zaprasza na spotkania w siedzibie Centrum 
Kultury w Woli we wtorki (począwszy od 8 października, 
w godz. 14.00-16.00). Kontakt telefoniczny: 578 707 237 
(telefon czynny w godzinach dyżuru zarządu). 8 UTw

Seniorzy działają!

Podczas jednego z wykładów o bezpieczeństwie  (FOT. KPP PSzCzyNA)
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Prezentujemy historię szkolnictwa w Grza-
wie. Bo nie każdy wie, że w tym sołectwie 
kiedyś funkcjonowała szkoła.

4By dowiedzieć się czegoś o edukacji dawnych 
grzawian, jesteśmy zmuszeni sięgnąć do dzie-

jów miedźniańskiej szkoły parafialnej. Do połowy 
XVIII stulecia uczyli się w niej niektórzy grzawscy 
chłopcy, a po roku 1765, po przejęciu szkolnictwa 
elementarnego przez państwo pruskie, również 
i dziewczęta.

W drugiej połowie XIX w. władze pruskie dążyły 
do tego, by każda samodzielna wieś posiadała własną 
szkołę. Dotychczasowy system elementarnych szkół 
zbiorczych, pozostałość po parafialnej organizacji 
szkolnictwa, nie zdawał egzaminu. Spore odległości 
do takiej szkoły obniżały w niej frekwencję i tym 
samym wyniki nauczania.

O własnej szkole grzawianie zaczęli mówić po 
roku 1870. Dziś może nas dziwić, że w ogóle kwe-
stię tę podnoszono, albowiem odległość do szkoły 
w Miedźnej nie była duża. Przeważyły jednak ambi-
cje mieszkańców wsi.

Projekt secesji od miedźniańskiej szkoły wywarł 
w Miedźnej spore poruszenie i sprzeciwy. Grzawianie 
nie zwracali jednak na to uwagi i na 5 grudnia 1879 
r. zwołali w tej sprawie „gromadę”, czyli zebranie 
wiejskie. W pszczyńskim archiwum zachowała się 
kurenda, którą przytaczamy z zachowaniem ówczes-
nej pisowni.

Currenda
Dla wyłączenia się Grzawy od szkoły w Miedźnej 

albo że na Grzawie ma być nowa szkoła wybudowana 
ma być na 5tego po południu o 3 godzinie u Fojta 
Zubra gromada trzymana ażeby Deputyrowani (tzn. 
delegaci wsi – Z.O.) z gminu na termin do landrath-
skiego urzędu (tzn. do starostwa – Z.O.) byli obierani 
i żeby ci Deputyrowani gmin zastąpili. Więc będzie 
żądano, ażeby się każdy i punktualnie do gromady 
stawił i na tę kurendę podpisał.

Grzawa 2 mai D 1879
Zarząd Gminu

Zuber, Janyga, Kędzior

Sprawa budowy bardzo się przeciągała. Na 12 
lutego 1881 r. zwołano kolejne zebranie wiejskie.

Currenda
kwoli budowania szkoły osobno na Grzawie będzie 

na 12 lutego br o 3 godzinie u fojta Adamczyka gro-
mada trzymana na którą zaprasza

Adamczyk, Slosarczyk, Tomaszczyk

Z upływem lat grzawianie jakby opadli w zapale 
do budowy własnego obiektu szkolnego. Być może 
uświadomili sobie, że wieś jest zbyt mała, by par-
tycypować w ponoszeniu kosztów tej inwestycji. 
Niechętni zamiarom Grzawy byli miedźnianie, 
przed którymi również stało zadanie budowy nowej 
szkoły. Wahania grzawian ilustruje nam kurenda 
z marca 1881 r.

Currenda
Dla urady kwoli przyłączenia się znowu Grzawy 

z Miedźną do budowania (wspólnej – Z.O.) szkoły na 
Miedźnej będzie na 14 marca po południu o godzinie 
3 u Fojta Adamczyka gromada trzymana, na którą 
zaprasza żeby się wszytcy ześli.

Adamczyk, Slosarczyk, Tomaszczyk

Po wielu odrębnych i wspólnych naradach, 
okazało się, że grzawianie nie potrafią porozu-
mieć się z miedźnianami. Wówczas wytyczono 
potrzebną działkę, która znajdowała się między 
rolami Walentego Szwedy oraz Klemensa Woj-
ciecha i rozpoczęto budowę. Obiekt oddano do 
użytku w roku 1889.

Pruski wykaz budynków oświatowych z 1911 
roku informował, że grzawska szkoła jest tzw. dwu-
klasowa ze 103 uczniami, którzy uczą się w dwóch 
salach po 32 m2 każda. Tzw. pierwszym nauczy-
cielem (tzn. kierownikiem) był Hans Gebauer (ur. 
1882 r.), absolwent Seminarium Nauczycielskiego 
w Pilchowicach. Po nim szkołą kierował (do 1916 r.?) 
Schultzik, w 1918 r. był to nauczyciel Pifko. Od roku 
1922, to znaczy od chwili włączenia Górnego Śląska 
do odrodzonej Rzeczypospolitej, szkołę w Grzawie 
przejęli nauczyciele polscy.

Przed 1933 r. kierownikiem był tu Wiktor Suchoń, 
zięć naczelnika gminy, Józefa Wojciecha. Z dniem  
1 lutego 1933 r. przeniósł się do Pasieczek k. Imie-
lina. Jego miejsce zajął Henryk Waniek, który 
przybył z Murcek. Pracował tu niedługo. 1 lipca 
1934 r. wyprowadził się do Świerczyńca. Wówczas 
kierownictwo szkoły objął Jan Rastica, urodzony 
w 1901 r. w Hranicach k. Cieszyna. Poprzednio był 
nauczycielem w Suszcu.

W roku 1936 podano, że grzawska szkoła była 
tzw. jednoklasówką. Uczęszczało do niej zaledwie 
59 uczniów, w tym 25 chłopców. Oprócz kierownika 
uczył tu nauczyciel kontraktowy, Anielin Fabera, ur. 
w 1913 r. w Łąkach w Cieszyńskiem. Wykaz z 1936 
roku podaje, że w budynku szkolnym była jedna 
sala lekcyjna o pow. 60 m2 oraz czteropokojowe 
mieszkanie o powierzchni 62 m2.

Bliskie sąsiedztwo szkoły miedźniańskiej oraz 
względy oszczędnościowe spowodowały, że hitle-
rowskie władze okupacyjne zlikwidowały szkołę. 
Grzawskie dzieci uczyły się w latach 1940-1944 
w Miedźnej.

Po zakończeniu II wojny światowej szkoła była 
restytuowana i funkcjonowała do końca roku szkol-
nego 1948/1949. W latach 1945-1947 prowadził ją 
ponownie Rastica. Ostatnim kierownikiem był Teodor 
Grzywa. Młodzi grzawianie, po raz trzeci w dziejach 
wsi, skierowani zostali do szkoły w Miedźnej. 15 listo-
pada 1949 r. w pomieszczeniach byłej szkoły otwarto 
przedszkole. W 1974 r. budynek rozebrano, zaś teren 
szkolny sprzedano jako działki budowlane.

8Janina polak-piskorska
Autorka historię szkoły w Grzawie przedstawiła 

podczas I Konferencji Regionalnej „Dziedzictwo 
kulturowe regionu i osoby zasłużone dla Grzawy”, 
która odbyła się w Grzawie 3 czerwca br.

Opracowano na podstawie:
– Zygmunt Orlik „Nasze strony”
–  Alojzy Lysko „Kalendarz Górniczy Kopalni „Ziemo-

wit” 1986 r.” oprac. www: Ireneusz Wróbel
–  Mirosław Leszczyk: art. „Wreszcie Anielin Fabera 

został doceniony” – Echo nr 10 (2865) 9.03.2011 r.

z kart historii: szkoła w Grzawie

anieLin Fabera
Przedstawiając historię szkoły podsta-
wowej w Grzawie wspomniałam, że 
uczył w niej nauczyciel kontraktowy 
Anielin Fabera. Uważam, że warto 
poznać bliżej tę postać i pozwolę sobie 
w skrócie przedstawić najważniejsze 
fakty z jego życia.

Anielin Fabera urodził się 8 czerwca 
1913 roku w Łąkach nad Olzą w rodzi-
nie górniczej. Po ukończeniu szkoły 
ludowej w 1922 r. podjął naukę w pol-
skiej szkole wydziałowej we Frysz-
tacie. W latach 1930-1935 kształcił 
się w Seminarium Nauczycielskim 
w Cieszynie. Pedagogium ukończył 
z wyróżnieniem i podjął pierwszą pracę 
nauczycielską we wsi Grzawa w powie-
cie pszczyńskim w latach 1936-1938. 
Następnie uczył w Miedźnej i Lędzi-
nach. 1 września 1939 roku miał podjąć 
pracę we Frysztacie. Wybuch wojny 
pokrzyżował te plany. Został aresz-
towany przez Niemców 23 kwietnia 
1940 r. i osadzony w obozie Mathau-
sen-Gusen pod numerem 46952. Tam 
pracował najpierw w kamieniołomie, 
następnie w krematorium jako pisarz. 
Za drutami działał w utworzonym tam 

Ruchu Oporu. Kilkakrotnie cudem 
uniknął śmierci.

W pierwszych miesiącach wolności 
wrócił do kraju i osiadł w Lędzinach. 
Podjął pracę w Zawodowej Szkole 
Dokształcającej, stanowiącej zalążek 
szkoły górniczej. W roku 1950 został 
jej dyrektorem. W 1956 r. szkoła została 
podporządkowana Ministerstwu Gór-
nictwa i Energetyki i przyjęła nazwę 
Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni 
„Ziemowit”. Placówką tą kierował do 
1973 r., tj. do chwili przejścia na eme-
ryturę. Pod jego kierownictwem szkoła 
odniosła wiele znaczących sukcesów.

Anielin Fabera całe życie poświęcił 
ludziom. Był wielkim pedagogiem i spo-
łecznikiem. Wychował kilka pokoleń 
młodzieży oraz liczną kadrę nauczyciel-
ską. Wycisnął niezatarty ślad w społecz-
ności Lędzin. Przez trzy kadencje był 
radnym, działał aktywnie w ZBOWiD, 
uczestniczył w procesach oprawców 
hitlerowskich z Gusen i Dachau. Pisał 
pamiętniki. Jego działalność pedago-
giczną i społeczną dopełniały szero-
kie zainteresowania. Był zapalonym 
filatelistą, muzykującym amatorem, 
utalentowanym malarzem. Jego obra-

zy świadczą o niezwykłej wrażliwo-
ści na piękno, o miłości do człowieka 
i ojczystego kraju. Zmarł 27 sierpnia 
1983 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Za 
swoją aktywną działalność wyróżniony 
został licznymi odznaczeniami, w tym 
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Pol-
ski. Dla uczniów szkoły był postacią 
fascynującą i niedościgłym wzorem. 
Wszyscy garnęli się do niego jak do 
dobrego ojca.

5 marca 2011 roku Powiatowy Zespół 
Szkół w Lędzinach uhonorował swojego 
założyciela, nauczyciela i długoletniego 
kierownika oraz dyrektora Anielina 
Faberę nadając szkole jego imię i sztan-
dar – szkole będącej najstarszą zawo-
dową placówką oświatową w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim. W uroczysto-
ści tej uczestniczył ksiądz arcybiskup 
Damian Zimoń, który wygłosił homilię 
i poświęcił sztandar szkoły.

W trakcie przygotowań do uroczysto-
ści nadania imienia szkole Ewa Matu-
sik, dyrektor tejże szkoły, nawiązała 
współpracę ze Szkołą Podstawową im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej, gdzie 
Anielin Fabera pracował w latach 1936-
1938. Z wizyty w tej placówce dyrek-

tor Matusik przywiozła kopię Kroniki 
Szkolnej, w której pierwszy wpis pocho-
dzi z 1828 roku. W uroczystości nadania 
Powiatowemu Zespołowi Szkół patrona 
i sztandaru uczestniczyli żyjący jeszcze 
uczniowie Anielina Fabery z Miedźnej: 
Stanisław Górski i Alojzy Maroszek.

Jako mieszkańcy Grzawy możemy 
być dumni, że ten zasłużony i szano-
wany człowiek, jakim niewątpliwie 
był Anielin Fabera, pierwsze szlify 
w zawodzie nauczycielskim zdobył 
w naszej maleńkiej, grzawskiej szkole 
podstawowej

8Janina polak-piskorska

Anielin Fabera  (FOT. ARCHIwUM)
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TaK graLi  
nasi piŁKarZe  
we wrZeŚniU

sokół wola (klasa okręgowa)
<  1.09: BTS Rekord II Bielsko-Biała 

– Sokół 0:1 (bramka: P. Wyrobek)
<  7.09: Sokół – Stal Bielsko-Biała 2:4 

(bramki dla Sokoła: P. Wyrobek, M. 
Lendzion)

<  14.09: MKS Lędziny – Sokół 0:0
<  21.09: Sokół – Piast Bieruń 0:0
<  29.09: MRKS II Czechowice – Sokół 

1:0
Po dziewięciu kolejkach Sokół ma 12 
punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: Sokół – Ogrodnik Tychy 
(5.10), Iskra Pszczyna – Sokół (12.10), 
Sokół – LKS Łąka (19.10), Pasjonat Dan-
kowice – Sokół (26.10), Sokół – LKS 
Bestwina (3.11)

LKs Frydek (a klasa)
<  1.09: LKS – Polonia Międzyrzecze 4:3 

(bramki dla LKS-u: T. Kapica – dwie, 
A. Moroń, I. Zdziech)

<  7.09: Zet Tychy – LKS 7:2 (bramki dla 
LKS-u: T. Kapica, A. Moroń)

<  15.09: LKS – Iskra II Pszczyna 5:0 
(bramki: T. Kapica – cztery, O. Świę-
tek)

<  21.09: Czapla Kryry – LKS 4:1 (bram-
ka dla LKS-u: T. Kapica)

<  29.09: LKS – LKS Brzeźce 1:3 (bram-
ka dla LKS-u: T. Kapica)

Po ośmiu kolejkach LKS ma 9 punktów 
i zajmuje 11. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: Krupiński Suszec – LKS 
(5.10), GTS Bojszowy – LKS (13.10), 
LKS – Juwe Jaroszowice (20.10), Polonia 
II Łaziska Górne – LKS (27.10), LKS 
– LKS Woszczyce (3.11)

aKs nadwiślan góra (b klasa)
<  1.09: AKS – UKS Warszowice 3:1 

(bramki dla AKS-u: P. Niesyto – dwie, 
W. Morkisz)

<  7.09: Czarni Piasek – AKS 1:2 (bram-
ki dla AKS-u: P. Niesyto, M. Flasz)

<  15.09: AKS – Czułowianka Tychy 0:5
<  22.09: LKS II Goczałkowice – AKS 

4:0
<  29.09: AKS – LKS Mizerów 4:0 

(bramki: B. Szafron - dwie, P. Ulczok, 
J. Radko)

Po sześciu kolejkach AKS ma 9 punk-
tów i zajmuje 6. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze: LKS Gardawice – AKS 
(6.10), LKS Wisła Mała – AKS (12.10), 
AKS – Unia Bieruń Stary (20.10)

Podczas dożynek wójt Jan 
Słoninka wręczył nagrodę Amelii 
Tomali i jej trenerowi.

4
Amelia Tomala z Góry, zapaśnicz-
ka GKS Piast Wola, w czerwcu br. 

zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy U15 
w zapasach kobiet. To także mistrzyni 
Polski w kategorii wagowej do 36 kg. 
O jej sukcesach pisaliśmy w sierpnio-
wym numerze „Gminnych Spraw”.

Podczas dożynek wójt Jan Słoninka 
pogratulował zapaśniczce świetnych 
wyników i wręczył jej specjalną nagro-
dę. – To jest najmłodsza, ale największa 
promocja naszej gminy – przyznał wójt. 
Nagrodzony został także trener Amelii, 
Paweł Ciemierz. – Obiecujemy, że będzie-
my dalej rozsławiać gminę Miedźna na 
arenach ogólnopolskich i międzynarodo-
wych, na matach całego świata – przyznał 
Witold Ciemierz, wiceprezes GKS Piast 
Wola, który odebrał nagrodę w imieniu 
Pawła Ciemierza. 8pk

Podziękowanie dla wicemistrzyni i trenera

Jak podkreślał wójt, sukces Amelii (na zdjęciu razem z mamą) to ogromna promocja  
naszej gminy  (FOT. PK)

basen po przerwie
Od 2 do 13 września na Krytej Pływalni 
w Woli trwała przerwa technologiczna. 
W tym czasie zrealizowano sporo prac, 
dzięki którym korzystanie z obiektu jest 
jeszcze bardziej komfortowe. Wykonano 
przeglądy okresowe zjeżdżalni, wanny 
jacuzzi, tężni solankowej, wymieniona 
została woda w nieckach basenowych, 
wykonano generalne sprzątanie całe-
go obiektu, a także drobne naprawy 
i remonty urządzeń.

8pk

28 września odbyła się II edycja 
Aquathlonu.

4
W zawodach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekrea-

cji, MUKS „Gilus” Gilowice oraz Nadleś-
nictwo Kobiór wzięło udział ok. 30 osób, 
w różnym wieku. Zadanie było proste 
– najpierw, na Krytej Pływalni w Woli, 
przeprowadzono konkurencję pływacką, 
seriami na czas (długość dystansu to 200 
m). Potem uczestnicy przeszli na trasę 
leśną w pobliżu leśniczówki. Konkuren-
cja biegowa miała charakter wyścigu ze 
startu wspólnego na dystansie 2 000 m 
lub 4 000 m. Na mecie biegu suma cza-
sów z pływania i biegu wyłoniła zajęte 
miejsca w zawodach.

Po sportowej rywalizacji zawodnicy 
spotkali się w wiacie grillowej w Woli, 
gdzie czekał na nich poczęstunek. Naj-
lepsi w swoich kategoriach otrzymali 
puchary. Wśród zawodników z gminy 
Miedźna najlepsi byli Aleksandra 
Fuks i Tomasz Doniec. Szczegółowe 
wyniki Aquathlonu dostępne są na 
stronie bgtimesport.pl. Zawody były 
świetnym sposobem na aktywne spę-
dzenie sobotniego przedpołudnia oraz 
na integrację! 8 pk

Najpierw pływanie, a potem bieg

w części drugiej odbyła się konkurencja biegowa  (FOT. GOSIR) Najlepsi otrzymali puchary  (FOT. PK)

Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem  (FOT. GOSIR)

zawody rozpoczęły się na basenie w woli  (FOT. GOSIR)
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wśród osób, które do 24 października 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

w ręce pszczyńskich policjantów 
wpadł kolejny poszukiwany 
listem gończym. 36-latek z woli 
ukrywał się przed wymiarem 
sprawiedliwości od początku 
tego roku. został zatrzymany tuż 
po tym, jak kryminalni zlokalizo-
wali jego kryjówkę.

4
Przestępstwa ujęte w dokumenta-
cji listu gończego i nakazów, które 

miał na swoim koncie, dotyczyły głów-
nie prowadzenia samochodu w stanie 
nietrzeźwości, usiłowania wręczenia 
łapówki i znieważenia funkcjonariusza 
publicznego.

Poszukiwania za mieszkańcem Woli 
zostały wszczęte początkiem tego roku. 
Pierwszą podstawą uruchamiającą pro-
cedurę było polecenie doprowadze-
nia skazanego do zakładu karnego 
celem pozbawienia go wolności na 
rok. W ciągu kilku miesięcy wpłynę-
ły kolejne podstawy, m.in. podobne 
postanowienie z sądu w Tychach zakła-
dające jednak znacznie dłuższy pobyt 
za kratkami, bo prawie dwuletni. Do 
teczki poszukiwawczej został dołączo-
ny także list gończy z pszczyńskiego 
sądu. 

Wszystkie 4 podstawy nie mogły 
być jednak zrealizowane natychmiast, 
ponieważ 36-latek ukrywał się poza 
granicami kraju. Z przekazywanych 
policjantom informacji wynikało, że 
przez pewien okres przebywał w Fin-
landii, następnie w Irlandii, a także 
na terenie Niemiec. Przez cały czas 
dążono do ustalenia jego adresu za 
granicą.

Ten fakt nie wykluczał jednak czyn-
ności zmierzających do jego zatrzy-
mania na terenie Polski. Trwały one 
nieprzerwanie. Zakładano bowiem, 
że poszukiwany w każdej chwili może 
wrócić do kraju. Sprawdzano głównie 
jego wcześniejsze miejsca zamieszka-
nia i adresy zameldowania. Końcem 
września, jak tylko policjanci uzyska-
li informację, że poszukiwany może 
przebywać w sąsiednim powiecie, 
postanowili skontrolować mieszkania 
w wytypowanym rejonie.

Zakończenie teczki umożliwiła im 
wizyta w Bieruniu. Wyruszyli wcześ-
nie rano i już po kilku kwadransach 
natknęli się na ślad poszukiwanego. 
Obrany przez kryminalnych trop oka-
zał się właściwy. Teraz 36-latek z Woli 
spędzi w izolacji prawie 4 lata. 8 Kpp

wpadł po kilku miesiącach 
poszukiwań

Pszczyńscy policjanci ostrzegają 
przed najnowszą metodą oszu-
stów, tzw. „metodą na Blika”. 
Przestępcy wykradają dane do 
kont na popularnych profilach 
społecznościowych, a na-
stępnie, po zalogowaniu się, 
proszą znajdujące się w gronie 
znajomych osoby o opłacenie 
zamówienia lub pożyczkę.

4
Większość tego typu przestępstw 
zaczyna się od przejęcia czyjegoś 

konta na portalu społecznościowym. 
Tak było we wrześniu w Górze, gdzie 
działający w ten sposób sprawca prze-
jął konto pokrzywdzonej, a następnie 
wysłał do jej znajomych prośbę o prze-
słanie kodu Blik.

Kod, o który pytają sprawcy, jest 
zestawieniem sześciu cyfr uwiarygod-
niającym nasz dostęp do konta. Działa 
tak samo jak karta płatnicza, akceptuje 
bowiem wypłatę w bankomacie lub 
w kasie. Przesłana przez sprawców 
informacja dotyczy najczęściej rzeko-
mo nagłej sytuacji i związanej z tym 
pilnej potrzeby pomocy. Oszuści tłu-
maczą, że na przykład stoją przy kasie 
w sklepie lub aptece i mają problem 

z uregulowaniem płatności za zakupy. 
Jako powód podają fakt rozładowania 
się telefonu z powodu słabej baterii lub 
problemów z kartą. W rzeczywistości, 
po przesłaniu kodu, przestępcy wypła-
cają pieniądze ofiary z bankomatu.

Są kolejne zgłoszenia tego typu 
oszustw, dlatego policjanci radzą 
zachować czujność i rozsądnie korzy-
stać z internetu. Warto pilnować swo-
ich haseł dostępowych i pamiętać, aby 
wprowadzone hasła nie były możliwe 
do odszyfrowania przez osoby nieupo-
ważnione. Dla bezpieczeństwa, co jakiś 
czas, powinno się je zmienić. Zaleca się 
każdorazowe wylogowanie z aplikacji 
po zakończeniu użytkowania. Istotną 
rzeczą jest także informowanie dzieci 
o szkodliwych konsekwencjach korzy-
stania z internetu. Niewskazane jest 
również otwieranie maili od niezna-
nych nadawców

Zawsze zachowujmy ostrożność 
w przypadku podejrzanych wiadomo-
ści. Zanim przekażemy jakiekolwiek 
pieniądze lub kody skontaktujmy się 
z taką osobą telefonicznie i sprawdźmy, 
czy faktycznie ktoś potrzebuje naszej 
pomocy.

8Kpp

Metoda na Blika:  
uwaga na oszustów!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – zgłoś przez internet miejsca, w których dochodzi do łamania prawa
Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo! Szczegóły: mapy.geoportal.gov.pl

W spraWach pilnych dzWoń – 112 lub 997
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Zbliża się święto 
recytacji i poezji
20 listopada w domu Kultury 
w woli odbędą się XXVIII Turniej 
Recytatorski oraz XI Konkurs 
Poezji Śpiewanej. Przegląd 
ma zasięg międzypowiatowy. 
zapisy przyjmowane są do 8 
listopada.

4
W turnieju organizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Zespół Oświaty i Wychowania 
uczestnicy prezentować się będą 
w konkursach: głównym, gwarowym 
i poezji śpiewanej, w trzech katego-
riach wiekowych (uczniowie klas 5 i 6 
szkoły podstawowej, uczniowie klas 
7 i 8 szkoły podstawowej, uczniowie 
szkół średnich).

Jury oceni: dobór repertuaru (warto-
ści artystyczne utworów oraz ich dobór, 
który powinien być zgodny z wiekiem 
wykonawcy i nie powinien przekraczać 
jego możliwości odtwórczych), dykcję, 
interpretację, ogólny wyraz artystycz-
ny, muzykalność i warunki głosowe 
wykonawcy, oryginalność kompozycji, 
aranżacji i sposobu wykonania.

Zapisy uczestników przyjmowane są 
do 8 listopada. Regulamin oraz karta 
zgłoszenia są dostępne na stronie gok.
miedzna.pl.

Celem przeglądu jest: popularyzacja 
literatury polskiej, zainteresowanie 
sztuką recytacji, a tym samym pielęg-
nowanie ojczystego języka oraz gwary 
śląskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem dbałości o kulturę i estetykę tzw. 
„żywego słowa”, inspirowanie do twór-
czych poszukiwań indywidualnych 
sposobów artystycznej wypowiedzi; 
propagowanie poezji i piosenki poety-
ckiej wśród młodzieży; kształtowanie 
wrażliwości na piękno poezji śpiewa-
nej. 8 pk

Zajęcia taneczne 
dla trzylatków

4
Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza na zajęcia ogólnorozwojowe 

i utaneczniające dla trzylatków. Zajęcia 
taneczne Mini Mini ruszyły począt-
kiem października, ale można dołączyć 
w każdej chwili! Odbywają się w każdy 
wtorek w godz. 15.30-16.00 w Centrum 
Kultury w Woli. Koszt jednego spot-
kania to 10 zł. Zapisy i szczegółowe 
informacje – tel. 32 211 83 91, 32 448 
92 53, 512 237 423. 8 pk

GMINNy OŚROdeK KULTURy zAPRASzA
zapisy na zajęcia cały czas trwają!

na grzyby!
Radosna grupa z gminy Miedźna 28 września 
wybrała się na wspólne grzybobranie.

4
Zapalonych grzybiarzy w naszej gminie nie brakuje, 
dlatego Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd 

na grzyby do Lasów Włoszczowskich. Ok. 50 osób pojechało 
z nadziejami na owocne zbiory. Grzybiarze nie zawiedli się, 
bo ich koszyki szybko zapełniły się pięknymi, dorodnymi 
okazami! Po zbiorach był też czas na spotkanie przy grillu 
i wspólne rozmowy. Nie tylko o grzybach. To był bardzo 
udany wyjazd! 8 pk To było udane grzybobranie  (FOT. GOK)

Uwaga!
Aktualne informacje o zajęciach 
i warsztatach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury 

dostępne są na stronie  
gok.miedzna.pl  

oraz na Facebooku  
facebook.com/gOKmiedzna.
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Świętowali  
50 i 60 lat po ślubie

10 września wręczono Medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie. więcej o uroczystości piszemy na str. 2   FOT. MO


