
Zbiórki darów, transport potrzebnego sprzętu, organizacja noclegów, nauki języka polskiego, pomoc w sprawach 
urzędowych – wspólnie zaangażowaliśmy się w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy muszą uciekać przed wojną. 

Kolejny raz pokazaliśmy nasze wielkie serca!
 Na zdjęciu: podczas spotkania informacyjnego dla Ukraińców w Domu Kultury w Woli.

WIę ceJ Na STR. 4

NOWY WÓZ I NOWA ŁÓDŹ DLA STRAŻAKÓW
OSP Miedźna ma nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. 

OSP Wola otrzymała natomiast łódź ratowniczą

WIęceJ Na STR. 2

NA ZEBRANIACh O WAŻNYCh SPRAWACh
W marcu we wszystkich sołectwach w gminie odbyły się 

zebrania sołeckie. O czym rozmawiali mieszkańcy?

WIęceJ Na STR. 3
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1 marca odbyło się uroczyste 
przekazanie ciężkiego wozu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miedźnej przez Państwową 
Straż Pożarną w Pszczynie.

W przekazaniu i podpisaniu dokumentów 
uczestniczyli Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pszczynie bry-
gadier Grzegorz Kołoczek, Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej Miedźna, Komendant 
Gminny OSP druh Krzysztof Sosna, Prezes 
Zarządu OG ZOSP RP w Miedźnej druh-
na Zofia Fołta, Wójt Gminy Miedźna Jan 
Słoninka, Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna Andrzej Kempny wraz z radnymi 
Andrzejem Paintą i Tomaszem Nyczem.

Uroczyście podpisano dokumenty 
przekazania pojazdu na rzecz jednost-
ki OSP w Miedźnej. Około godz. 18.00 
samochód wjechał na teren jednostki. 
Mieszkańcy sołectwa przyszli od remi-
zę, żeby podziwiać nowy nabytek.

Od wielu lat druhowie wyczekiwali 
na ten moment. Była to niezwykle pod-
niosła chwila i radość wielkich ludzi, 
druhów jednostki OSP w Miedźnej. 
Ludzi o otwartych sercach, niosących 
bezinteresowną pomoc. Głoszących 
głośno słowa „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek”. To dzięki Wam i Waszej 
pracy – służbie, Szanowni Druhowie 
czujemy się bezpiecznie.

- Nie wyobrażam sobie, żeby w naszej, 
tak zróżnicowanej gminie nie było samo-
chodu ciężkiego z dużym zbiornikiem na 
wodę. Stary, prawie 30-letni wóz zostanie 

sprzedany, a uzyskane dzięki temu środ-
ki przeznaczymy na remont remizy w 
Miedźnej – mówi wójt Jan Słoninka. - Kła-
dziemy duży nacisk na bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy. Jest to już drugi 
pozyskany wóz dla strażaków w tej kaden-
cji. Jednocześnie prowadzimy remonty 
remiz strażackich – dodaje wójt.

Tymczasem Ochotnicza Straż Pożarna 
w Woli otrzymała łódź ratowniczą z przy-
czepką podłodziową, by nieść jeszcze 
lepszą pomoc potrzebującym w zagro-
żeniu. Ułatwi ona pomoc w akcjach 
prowadzonych na wodzie. 8 UG, pk

TO byłO ŚWIęTO STraŻaKÓW I ŚWIeTNa INFOrMacJa dLa WSZySTKIch MIeSZKańcÓW GMINy

Nowy wóz i nowa łódź dla strażaków

 

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Pokoju, radości i nadziei
płynących ze świąt 

Wielkiej Nocy
życzy

Beata Białowąs
Członek Zarządu 

Województwa Śląskiego

Wielkanoc 2022

łódź ratownicza OSP Wola  (FOT. uG)

Pojazd został przekazany przez 
PSP w Pszczynie  (FOT. uG)

Świąt Wielkanocnych pełnych 
rodzinnych spotkań, radosnej 

atmosfery oraz spokoju

życzą

redakcja „Gminnych Spraw” 
oraz wydawca – Gminny Ośrodek Kultury

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć Państwu,

 aby w tych wyjątkowych dniach
w Waszych sercach, rodzinach, domach

zagościła miłość oraz nadzieja odradzającego się życia,
a spotkania w gronie najbliższych upływały

 w miłym wiosennym nastroju.
Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was

siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm
będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

Niech świąteczny czas wprowadzi 
do życia spokój i harmonię.
Życzymy zdrowych Świąt!

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna 

Andrzej Kempny 

Wójt 
Gminy Miedźna 

Jan Słoninka 

wraz z Radnymi i Sołtysami Gminy Miedźna
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Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 19.04, 2.05
popiół*: 19.04, 2.05  segregacja: 2.05

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 20.04, 4.05
popiół*: 20.04, 4.05  segregacja: 4.05

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, 
Okrężna, Polna, Poprzeczna, Potok, 
Słoneczna, Topolowa, Zacisze), Góra 
(ulice: Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), Gilowice (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 7.04, 21.04, 5.05
popiół*: 7.04, 21.04, 5.05 
segregacja: 5.05

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 8.04, 22.04, 6.05
popiół*: 8.04, 22.04, 6.05
segregacja: 6.05

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, 
Nowa Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 12.04, 26.04
popiół*: 12.04, 26.04  segregacja: 7.04

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 13.04, 27.04
popiół*: 13.04, 27.04  segregacja: 8.04

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 14.04, 28.04
popiół*: 14.04, 28.04  segregacja: 11.04

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 15.04, 29.04
popiół*: 15.04, 29.04  segregacja: 12.04

Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. Prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „Popiół”

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
Góra, Gilowice, Grzawa, Miedźna:  
11.04, 26.04
Frydek, Wola: 12.04, 25.04

BLOKI
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.04, 11.04, 14.04, 19.04, 
21.04, 25.04, 28.04, 2.05
Odpady segregowane – szkło: 13.04, 
27.04
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 6.04, 20.04

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (Gilowice, ul. Leśna 25) 

jest czynny w następujących godzinach 
(z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy):
poniedziałek, środa, czwartek: 10:00-16:00

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00- 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
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Zebrania to okazja do tego, 
by dowiedzieć się, co w roku 
poprzednim robili sołtys i Rada 
Sołecka, jakie inwestycje zrea-
lizowała gmina, a jakie planuje 
w roku bieżącym.

Tegoroczne zebrania miały charakter 
sprawozdawczy. Mieszkańcy przyjmo-
wali sprawozdanie z działalności Rady 
Sołeckiej, udzielali absolutorium soł-
tysowi i Radzie Sołeckiej. Tam, gdzie 
działają spółki wodne odbywały się 
też walne zebrania członków spółki 
wodnej – ocenia się pracę zarządu, 
decyduje o wysokości składki człon-
kowskiej. Mieszkańcy mieli okazję 
zapytać wójta czy sołtysa o nurtujące 
ich kwestie. Wójt przedstawiał szcze-
gółową informację o zrealizowanych 
inwestycjach oraz o tych planowa-
nych. W tegorocznych zebraniach 
udział brali wójt Jan Słoninka, radni 
Rady Gminy Miedźna wraz z prze-
wodniczącym Andrzejem Kempnym, 
przedstawiciele gminnych jednostek, 
GZGK, policji, Starostwa Powiatowe-
go ze starostą Barbarą Bandołą oraz 
radnymi powiatowymi.

Serię zebrań rozpoczęła Grzawa. 16 
marca w Domu Socjalnym zebrało się 
17 osób. Poruszano tematy kanaliza-
cji, monitoringu na skrzyżowaniu przy 
Urzędzie Gminy czy remontu placu koś-
cielnego. Ustalona wysokość składki 
członkowskiej spółki wodnej na 2022 
rok to 30 zł od posesji plus 12 zł za każdy 
rozpoczęty hektar.

18 marca w Domu Kultury spotkali 
się mieszkańcy sołectwa Wola. Było ich 
33. Rozmawiano m.in. o natężeniu ruchu 
na ul. Pszczyńskiej, remontach dróg, 
czyszczeniu rowu melioracyjnego do 
ul. Stawowej. Mieszkańcy zdecydowali, 
że składka członkowska spółki wodnej 
pozostanie bez zmian i wyniesie 20 zł 
od posesji.

Mieszkańcy Góry na zebraniu sołe-
ckim spotkali się 23 marca. Do sali 
Domu Socjalnego przybyły 42 osoby. 
Podczas dyskusji pojawiały się pyta-
nia dotyczące remontu dróg gminnych 
czy budowy drogi S1 i zabezpieczenia 
dróg lokalnych przed ciężkim sprzętem. 

Zdecydowano, że składka członkow-
ska spółki wodnej pozostaje bez zmian 
i wynosi 20 zł od posesji.

13 osób wzięło udział w zebraniu 
sołectwa Wola II. 24 marca mieszkańcy 
poruszali tematy uciążliwości wynika-
jących z działalności pobliskiej asfal-
towni, mostu Bronisław, budowy drogi 
S1, a także porządku i bezpieczeństwa 
na osiedlu.

Przebudowa ul. Pszczyńskiej, cięża-
rówki jeżdżące przez miejscowość, bez-
pieczeństwo na osiedlu oraz planowane 
inwestycje – to główne tematy poruszane 
przez mieszkańców sołectwa Wola I. 
Zebranie odbyło się 25 marca. Udział 
wzięło w nim 20 osób.

Zebranie we Frydku odbyło się 28 
marca. Uczestniczyło w nim 17 miesz-
kańców sołectwa. Rozmawiano o rea-
lizowanej rozbudowie szkoły, a także 
o planowanym remoncie ul. Miodowej. 
Poruszano także kwestię bezpieczeń-
stwa, w tym oznakowania nowych dróg. 
Decyzją członków spółki wodnej skład-
ka roczna wzrosła do 25 zł.

O sprawach ważnych dla sołectwa 
Miedźna rozmawiano na zebraniu 30 
marca. Na sali Urzędu Gminy obecnych 
było 16 mieszkańców. Dyskutowano 
o potrzebie budowy nowego przedszkola, 
nowej sali gimnastycznej, a także o kana-
lizacji. Ustalona składka na rzecz spółki 
wodnej to 20 zł od posesji i 5 zł za hektar.

Ostatnie z serii zebrań sołeckich odby-
ło się 31 marca w Gilowicach. Udział 
w nim wzięły 22 osoby. Poruszano tematy 
zagospodarowania terenu boiska za remi-
zą, bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
w Gilowicach czy drogi S1. Zdecydowano 
też o wysokości składki na rzecz spółki 
wodnej - 20 zł od posesji oraz 5 zł za 
hektar.

Tegoroczne spotkania z mieszkań-
cami podsumowuje wójt Jan Słonin-
ka. - To były bardzo merytoryczne 
zebrania i rzeczowe dyskusje, za które 
dziękuję. Jednocześnie mam prośbę do 
mieszkańców, aby liczniej brali udział 
w tych spotkaniach. Proszę także, aby 
z problemami nie czekać do zebrania. 
Jestem otwarty na kontakt i rozmowę 
na bieżąco – mówi Jan Słoninka, wójt 
gminy Miedźna. 8 Paweł Komraus

W Marcu We WSZySTKIch SOłecTWach W GMINIe Odbyły  
SIę ZebraNIa SOłecKIe

Na zebraniach o ważnych 
sprawach

Podczas zebrania sołectwa Wola I  (FOT. PK)
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ŚWIADCZENIA 
DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24 
lutego lub później zachęcany jest do:
<  zgłoszenia się z wnioskiem o nadanie nr 

PESEL do Urzędu Gminy w Miedźnej 
– nadanie numeru PESEL obywatelom 
Ukrainy,

<  rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
celem podjęcia ewentualnej pracy – Powia-
towy Urząd Pracy w Pszczynie,

<  pod numerem 721 222 202 można uzyskać 
informacje na temat możliwości zakwate-
rowania obywateli Ukrainy, którzy znaleź-
li się na terenie powiatu pszczyńskiego. 
Telefon obsługiwany jest w godzinach 
pracy starostwa – w poniedziałki od 7.30 
do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 
15.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.00.

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do 
Polski 24 lutego lub później przysługuje 
następująca pomoc:
<  pomoc w postaci jednorazowego świad-

czenia pieniężnego w wysokości 300 zł 
na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, 
w szczególności na pokrycie wydatków na 
żywność, odzież, obuwie, środki higie-
ny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe 
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z siedzibą w Woli ul. Poprzecz-
na 1,

<  świadczenia rodzinne – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą 
w Woli ul. Poprzeczna 1,

<  świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) 
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

<  świadczenia Dobry start (tzw. 300+) 
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

<  rodzinny kapitał opiekuńczy – Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych,

<  dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica 
za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecię-
cym lub u dziennego opiekuna – Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z siedzibą w Woli ul. Poprzeczna 1,

<  świadczenie pieniężne dla podmiotów 
i osób fizycznych, które zapewniły zakwa-
terowanie i wyżywienie obywatelom Ukra-
iny – Urząd Gminy w Miedźnej,

<  świadczenia z pomocy społecznej – Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedź-
nej z siedzibą w Woli ul. Poprzeczna 1,

<  pomoc żywnościowa – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą 
w Woli ul. Poprzeczna 1,

<  pomoc psychologiczna – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą 
w Woli ul. Poprzeczna 1, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna – Pszczyna ul. 
Zamenhoffa 5, tel. 502 644 363 od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00-18.00.

w sprawach świadczeń należy kontaktować 
się z następującymi instytucjami:
<  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tel. 

22 560 16 00;
<  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzecz-
na 1, tel. 32 449 13 36,  32 211 82 51;

<  Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, tel:  
32 211 61 96 wew. 21, pokój nr 5,  I piętro;

<  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
– Pszczyna, ul. Zamenhoffa 5, tel. 502 
644 363.

Zbiórki darów, transport po-
trzebnego sprzętu, organizacja 
noclegów, nauki języka polskiego, 
pomoc w sprawach urzędowych 
– wspólnie zaangażowaliśmy się 
w pomoc obywatelom Ukrainy.

Brutalna agresja Rosji na Ukrainę spowo-
dowała, że wiele osób musiało uciekać ze 
swoich domów, z miejsc, w których żyli 
od lat. Obywatele Ukrainy muszą nieraz 
zostawiać wszystko i nagle udać się do 
innego kraju, często z jedną reklamów-
ką, plecakiem, iść w nieznane, w trosce 
o życie swoje i swoich bliskich.

Szybko w pomoc osobom poszkodo-
wanym przez wojnę zaangażowali się 
mieszkańcy gminy Miedźna. W dniach 
5-6 marca zorganizowano zbiórkę darów 
we wszystkich gminnych jednostkach 
OSP. Odzew był niesamowity! Dzięki dar-
czyńcom i wolontariuszom, strażakom-
ochotnikom, placówkom oświatowym, 
firmom, instytucjom zebrano ogrom 
produktów, rzeczy i żywności, które 
są sukcesywnie przekazywane według 
bieżących potrzeb osobom dotkniętym 
wojną.

Jednocześnie radny Mateusz Moczul-
ski zorganizował zbiórkę środków finan-
sowych w serwisie zrzutka.pl. Celem 
zbiórki była pilna pomoc i wsparcie dla 
miasta partnerskiego gminy Miedźna 
z Ukrainy, Zbaraża w obwodzie tar-
nopolskim. Zebrano ponad 28 tys. zł! 
Z tych środków zakupiono dwa agre-
gaty prądotwórcze, śpiwory oraz środki 
medyczne. Zakupów dokonano zgodnie 
z listą potrzeb otrzymaną od burmistrza 
Zbaraża. Dary zostały przekazane przez 
delegację z gminy Miedźna na czele 
z Andrzejem Kempnym, przewodniczą-
cym Rady Gminy burmistrzowi miasta 

Zbaraż i przewodniczącemu rady, na 
granicy w Hrebennem.

Mieszkańcy gminy nie tylko przekazu-
ją dary i środki finansowe. Czterech stra-
żaków OSP Wola przez 4 dni brało udział 
w działaniach w Lublinie. Pojechali tam 
udzielać pomocy Ukraińcom, który prze-
kroczyli polską granicę, uciekając przed 
wojną. Wiele osób udostępniło swoje 
domy, mieszkania, przyjmując obywa-
teli Ukrainy pod swój dach, zapewniając 
im nocleg i bezpieczne schronienie. Pod 
koniec marca na terenie gminy mieszkało 
ok. 90 obywateli Ukrainy, a do gmin-
nych szkół podstawowych uczęszczało 36 
dzieci. Jednocześnie w dawnym punkcie 
przedszkolnym w Miedźnej, na parte-
rze budynku zostały zagospodarowane 
pomieszczenia dla uchodźców z Ukrainy. 
Utworzono miejsca noclegowe dla 12 
osób. – Punkt został wyremontowany, 
zakupiono sprzęt AGD, została zamon-
towana kabina prysznicowa. Można tam 
żyć w naprawdę przyzwoitych warun-
kach – mówi wójt Jan Słoninka.

Gminny Ośrodek Kultury organizuje 
naukę języka polskiego dla obywate-
li Ukrainy przebywających w gminie 
Miedźna. Odbywają się w Woli i Górze. 
Szczegóły – tel. 32 211 83 91, 32 448 92 
53, 512 237 423.

17 marca w Domu Kultury w Woli 
odbyło się spotkanie w sprawie przyj-
mowania i goszczenia w swoich domach 
ukraińskich uchodźców. Omawiano naj-
ważniejsze sprawy związane z pobytem 
obywateli Ukrainy na terenie naszej 
gminy, udzielano odpowiedzi na zada-
wane przez uczestników pytania. Na 
spotkanie zaproszone były osoby, u któ-
rych już przebywają takie osoby i prag-
ną uzyskać więcej informacji na temat 
systemowej dla nich pomocy, jak i osoby 

planujące przyjąć do swoich domów 
obywateli Ukrainy i próbujące rozeznać 
temat. W spotkaniu uczestniczyli wójt Jan 
Słoninka, przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kempny, radni, pracownicy 
Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierowni-
cy jednostek, policja. – Spotkanie było 
bardzo potrzebne. Obywatele Ukrainy 
mogli poznać osoby, które odpowiada-
ją za poszczególne działania w naszej 
gminie. Widać, że poczuli się bezpiecznie 
– zauważa wójt. Na spotkaniu obecna 
była tłumaczka języka ukraińskiego.

Od 16 marca w Urzędzie Gminy 
Miedźna obywatelom Ukrainy nadawane 
są numery PESEL. W ciągu dwóch tygo-
dni nadano ponad 140 takich numerów, 
w tym także Ukraińcom mieszkającym 
poza naszą gminą. Codziennie dostępne 
są trzy stanowiska, a klienci są umawiani 
na konkretny dzień. Wszystko po to, aby 
procedura przebiegała sprawnie. Wizyty 
należy wcześniej umówić telefonicznie 
pod numerem telefonu 32 211 62 17, 32 
211 6196 wew. 30.

Działań pomocowych w naszej gminie 
jest mnóstwo. To liczne zbiórki, poszu-
kiwania noclegów, potrzebnych rzeczy, 
zagospodarowanie czasu wolnego. 
Trudno wymienić wszystkie inicjatywy 
i wszystkie osoby, które są w nie zaan-
gażowane! Każda z nich jest niezwykle 
cenna. Za to, co udało się zrobić do tej 
pory na marcowej sesji dziękowali wójt 
Jan Słoninka oraz Andrzej Kempny, prze-
wodniczący Rady Gminy. – Jestem bar-
dzo dumny z tego, że mogę być wójtem 
w gminie, której mieszkańcy mają tak 
dobre, ciepłe serca. Dziękuję za wszelką 
pomoc materialną, niematerialną, pracę, 
za dobre słowo. Pokazaliśmy, że jesteśmy 
osobami o ogromnych sercach – mówi 
wójt Jan Słoninka. 8 Paweł Komraus

MIeSZKańcy NaSZeJ GMINy aNGaŻuJą SIę W POMOc uKraIńcOM ucIeKaJącyM PrZed WOJNą

Miedźna pomaga ukrainie

<  Jeśli masz u siebie w domu obywateli z Ukrainy, którzy 
uciekli przed wojną koniecznie skontaktuj się z Urzędem 
Gminy. Tworzymy gminną bazę osób, które potrzebują 
pomocy i wsparcia. Łatwiej będzie nam do Państwa dotrzeć 
z pomocą! Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy jest 
Małgorzata Pochłopień: tel. 32 211 61 96 wew. 21

<  Jeśli ktoś czuje potrzebuję pomocy płynącą z serca to 
nadal jeszcze może dostarczać potrzebne rzeczy do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą 
w Woli, ul. Poprzeczna 1. Telefon: 32 211 82 51, 32 448 

70 90, 32 449 13 36, poniedziałki w godz. 7.30-17.00, od 
wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30, w piątki w godz. 
7.30-14.00, pani Lucyna Derecka, tel. 518 999 818.

<  Uzyskanie informacji o możliwości zakwaterowania 
uchodźców, którzy znaleźli się na terenie powiatu 
pszczyńskiego: +48 721 222 202 (w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie).

<  Zgłaszanie ofert udzielenia pomocy:  
ukraina@powiat.pszczyna.pl

W dawnym punkcie przedszkolnym w Miedźnej przygo-
towano 12 miejsc dla obywateli ukrainy  (FOT. uG)

Strażacy z OSP Wola udali się do Lublina, aby pomagać 
ukraińcom, którzy przyjeżdżają do naszego kraju (FOT. OSP WOLa)



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

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

Wójt Gminy Miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek 

od godz. 15.00 do godz. 17.00.

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
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Do 30 czerwca 2022 r. każdy zarządca i właściciel 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, którzy 
posiadają źródło ciepła o mocy do 1 MW powinien 
złożyć deklarację (online lub odręcznie), jakim źród-
łem ciepła ogrzewa swój dom czy inny budynek.

Termin złożenia deklaracji CEEB: dla źródeł ciepła i spalania 
paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy 
złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dla źródeł ciepła i spalania paliw 
uruchomionych po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć 
w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli 
przez internet za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl lub 
w formie papierowej w Urzędzie Gminy Miedźna (wniosek 
dostępny do pobrania ze strony internetowej oraz w wersji 
papierowej UG Miedźna, ul. Wiejska 131, Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska), bądź wysyłając listownie 
na adres Urząd Gminy.

Obowiązek ten wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 j.t.).
 8 UG

ceeb: złóż deklarację!

W Urzędzie Gminy Miedźna 
funkcjonuje punkt konsultacyjno-
informacyjny programu „Czyste 
powietrze”.

Zainteresowani mieszkańcy mogą w nim 
uzyskać między innymi informacje o zasa-
dach Programu „Czyste powietrze” oraz 
ulotki i materiały informacyjne, pomoc 

w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wnio-
sków o dofinansowanie przedsięwzięć, 
pomoc przy rozliczeniu przyznanego 
dofinansowania, w tym przy poprawnym 
wypełnianiu wniosków oraz kompletowa-
niu wymaganych załączników.

Informacje są udzielane na bieżąco 
przez pracownika Urzędu Gminy Miedź-
na bezpośrednio w punkcie konsultacyj-

no-informacyjnym oraz pod numerem 
telefonu 32 211 61 96 w. 29 w godzinach 
pracy urzędu.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. 
do wymiany nieefektywnego źródła cie-
pła na paliwo stałe na źródło ekologicz-
ne, do ocieplenia przegród budowlanych, 
do wymiany stolarki okiennej i drzwio-
wej. 8 UG

Pomoc w sprawie „czystego powietrza”

Trwa lub rusza szereg inwestycji 
w sołectwach w gminie.

Trwa remont i rozbudowa szkoły we 
Frydku. Prace toczą się zgodnie z termi-
nami. Dużo jest do zrobienia, ale też dużo 
już udało się wykonać. W ostatnim czasie 
m.in. kładziona była izolacja antywilgo-
ciowa i termiczna wokół fundamentów 
dotychczasowego budynku, zamonto-
wane zostały wzmocnienia pod klapy 
oddymiające, ruszyło ocieplanie elewa-
cji nowej części i zamontowano okna 
na jednej ze ścian sali gimnastycznej. 
Rozpoczęto tynkowanie pomieszczeń, 
kładzenie glazury w łazienkach i toa-
letach oraz montaż instalacji sanitarnej 
i hydraulicznej.

Zakończyły się prace związane 
z utworzeniem świetlicy środowiskowej 
w budynku Centrum Kultury w Woli. 
Już niebawem będzie można korzystać 
z wyremontowanych, dostosowanych do 
potrzeb społecznych nowych pomiesz-
czeń. Teraz czas na doposażenie obiektu. 
Jednocześnie powstaje koncepcja zago-
spodarowania Centrum Kultury w Woli. 

Przypominamy, że gmina Miedźna 
pozyskała na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 4,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

Wkrótce powinien zostać rozstrzyg-
nięty przetarg na inną inwestycję, która 
będzie współfinansowana z tego pro-
gramu. Chodzi o „Budowę i przebudowę 
dróg, chodników oraz parkingów w gmi-
nie Miedźna”. W zakresie prac znajdują 
się: budowa ul. Krótkiej w Górze, moder-
nizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze, 
modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej 
w Grzawie pomiędzy numerami 39-42), 
modernizacja ul. Topolowej (bocznej) 
w Górze, przebudowa ul. Cmentarnej 
w Górze, przebudowa nawierzchni ul. 
Wąskiej w Górze, przebudowa chodnika 
na ul. Dębowej (Wola) – etap II, budowa 
parkingu na ul. Górniczej w Woli, prze-
budowa nawierzchni drogi ul. Górniczej 
w Woli – II etap.

GZGK prowadzi prace związane 
z budową rurociągu Ø110 na ul. Cmen-
tarnej w Górze. Przypomnijmy, w lipcu 
2021 r. rozpoczął się pierwszy etap inwe-

stycji polegającej na rozbudowie sieci 
wodociągowej wzdłuż ul. Cmentarnej 
w Górze. Zostało wówczas wykonane 270 
mb nowej sieci Ø110 w miejsce istniejącej 
Ø40, do której zostały podłączone domy. 
Od końca lutego trwają kolejne prace 
– etap II, na odcinku 390 mb. Gminna 
spółka prowadziła też prace w oczysz-
czalni ścieków „Lemna” w Miedźnej-
Bodzowie. Polegały na wywozie osadu 
nadmiernie zalegającego na dnie stawu 
napowietrzania ścieków. Działania mają 
na celu poprawę sprawności funkcjono-
wania systemu oczyszczania ścieków 
oraz zmniejszenie uciążliwości oczysz-
czalni dla otoczenia. Kolejny taki wywóz 
osadu planowany jest w kwietniu.

Jednocześnie na terenie całej gminy 
prowadzone są remonty cząstkowe dróg, 
a także prace porządkowe. Udało się 
również odnowić krzyże w ogrodzeniu 
cmentarza komunalnego w Górze.

Gmina Miedźna przymierza się także 
do ogłoszenia przetargu na projektowa-
nie rozbudowy szkoły w Górze. Odbyło 
się spotkanie w tym zakresie z rodzicami 
oraz radnymi. 8 Paweł Komraus

ZaPraSZaMy Na PrZeGLąd GMINNych INWeSTycJI

co słychać w inwestycjach?

rozbudowa szkoły we Frydku idzie zgodnie  
z harmonogramem  (FOT. SP FrydeK)

W nowej świetlicy środowiskowej w centrum Kultury 
w Woli teraz czas na doposażenie  (FOT. uG)
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FRYDEK

GÓRA

GRZAWA

MIEDŹNA

WOLAGILOWICE

21 marca odbył się konkurs czytelniczy 
dla uczniów klas II szkół podstawowych 
gminy Miedźna pt. „Kocie psoty Cukier-
ka” zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s 
w Grzawie. Wzięło w nim 10 dwuoso-
bowych drużyn ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy. Uczestnicy 
konkursu wykonywali zadania i odpo-
wiadali na pytania ze znajomości lektury 
W. Cichonia pt. „Cukierku, ty łobuzie”. 
Zadania polegały na wykonaniu pracy 
plastycznej dotyczącej jednej z przygód 
tytułowego kota, na chronologicznym 
ułożeniu obrazków – przygód Cukierka, 
odnalezieniu w wykreślance postaci 
z książki. Dzieciom najbardziej podo-
bało się zadanie – zabawa polegająca na 
złowieniu jak największej ilości rybek ze 

stawu. Najlepszym udało się wyłowić 
aż 11 rybek!

Drużyny rywalizowały o miejsca dla 
siebie i swoich szkół. Za prawidłowe 
odpowiedzi i rozwiązane zadania zdoby-
wały słodkie cukierkowe punkty.

I miejsce ex aequo zajęły drużyny: ze 
Szkoły Podstawowej z Frydku w skła-
dzie: Adam Brzenczek, Martyna Pająk, 
ze Szkoły Podstawowej w Górze w skła-
dzie: Kamila Choma, Hanna Janusik 
oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Woli w składzie: Anna Gucwa, Stani-
sław Watoła: Szkoły zajęły następujące 
miejsca: I – ex aequo SP nr 1 w Woli 
i ZSP w Woli, II – SP we Frydku, III – SP 
w Górze, IV – ZSP w Miedźnej. Wszyscy 
uczestnicy i szkoły otrzymały książki 
oraz dyplomy. 8 GBP

Psoty i kłopoty Cukierka

Pomiędzy 21 a 23 marca uczniowie 
klas 5-8 Szkoły Podstawowej we Fryd-
ku na lekcjach geografii obchodzili 
Światowy Dzień Wody. Korzystając 
z materiałów udostępnionych przez 
Polską Akcję Humanitarną, dowie-
dzieli się o zasobach wodnych naszej 
planety, wykonali sudoku wodne, roz-
wikłali zagadkę, w jaki sposób ludzie 
wykorzystują wodę i poznali położenie 
krajów, w których występują ogromne 
problemy wodne. Uczniowie poznali 
pojęcie wirtualnej wody (potrzebna 
do wyprodukowania każdej rzeczy), 

skomponowali własne śniadanie i obli-
czyli, ile wirtualnej wody się w nim 
zmieści. Podczas zajęć uczniowie obej-
rzeli krótkie filmy „Woda nie tylko 
w kranie” i „Oszczędzanie wody to za 
mało”, a także wypowiadali się, jak 
mogą wpływać na oszczędzanie zaso-
bów wody słodkiej podczas zakupów 
czy w życiu codziennym. Na lekcjach 
w każdej klasie uczniowie pracowa-
li bardzo chętnie, wypowiadali się 
i z zapałem wykonywali przydzielone 
zadania.

8SP Frydek

Szanujmy wodę!

17 marca w przedszkolu w Górze gosz-
czono uczennice z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Pszczynie, które przedsta-
wiły przedszkolakom teatrzyk profilak-
tyczny pt. „Wiosna”. Uczennice z PZS 
zwróciły szczególną uwagę na aspekt 
dbania o przyrodę. Przedszkolakom 
przypomniano, że nie wolno hałasować 

w lesie ani go zaśmiecać. Pani Wiosna, 
Drzewo, Miś i Żabka zadały dzieciom na 
podsumowanie kilka pytań i pokazały 
ilustracje różnych elementów przyrody, 
a na koniec zaprosiły wszystkich do 
wspólnego śpiewu i tańca. Teraz już 
każdy przedszkolak doskonale wie jak 
dbać o przyrodę. 8 GPP Góra

Wiedzą, jak dbać o przyrodę

Pierwszego dnia wiosny w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Woli zorganizo-
wano Dzień Kolorów. Każda z klas 
kilka dni wcześniej wylosowała jedną 
z wiosennych barw. Zadaniem ucz-
niów było przygotowanie fantazyjnych 
przebrań w wyznaczonym kolorze. 
Dzieci prezentowały je na auli podczas 
wspólnych zdjęć na tle wiosennego 
muralu, który wykonały klasy 7 pod 
opieką Renaty Krawczyk. W klasach 
młodszych pojawił się wiosenny koro-
wód z Marzanną i zagadkami. Przed-

stawiciele Samorządu Uczniowskiego 
przypomnieli młodszym kolegom 
i koleżankom o tradycyjnym, sło-
wiańskim rytuale topienia Marzanny. 
Społeczność szkolna witała tego dnia 
nie tylko najpiękniejszą z pór roku, 
ale także nowych uczniów z Ukrainy. 
Rada Wolontariatu przy Samorządzie 
Uczniowskim przygotowała symbolicz-
ne wyprawki. Piękna wiosenna pogoda 
i żywe barwy sprawiły, że wszyscy 
doskonale się bawili.

8SP nr 1

Kolorowy początek wiosny
W dniach 7-11 marca w Manavgat, 
w Turcji odbyło się spotkanie w ramach 
projektu Erasmus+ „Learn form the past 
to build a greener future”, z udziałem 
uczniów i nauczycieli ze szkół partner-
skich w Portugalii, Rumunii, Słowenii 
i Polski, w tym LO w Gilowicach. Głów-
nym celem spotkania była prezentacja 
wydobycia węgla kamiennego w krajach 
partnerskich, analiza wpływu tej gałęzi 
przemysłu na gospodarkę, jak również 
badanie losów zamykanych kopalni. 
Przedstawiono różne alternatywy, od 
przekształcenia w muzeum, obiekty 
rekreacyjno-sportowe po... brak zago-
spodarowania terenu. Spotkanie pro-
jektowe w Turcji łączyło w sobie wiele 
aspektów edukacyjnych: naukowy, 
kulturowy, integracyjny.

Uczestnicy mieli okazję na przyjrze-
nie się z bliska alternatywnym źródłom 

energii. Odwiedzono zaporę wodną na 
rzece Manavgat, zaproszono także do 
elektrowni pozyskującej energię ze 
słońca, tj. z ogniw fotowoltaicznych. 
Wizyty poparte zostały ciekawymi 
wykładami.

Gospodarze zdecydowali się poka-
zać też gościom starożytny amfiteatr 
w Aspendos, ruiny miasta Perge oraz 
starożytne miasto Side, z malowniczo 
położonymi nad morzem ruinami świą-
tyni Apolla. Gości nauczono też, jak 
delektować się tradycyjnymi potrawami 
oraz jak targować się na tureckim baza-
rze. Nie zabrakło także strawy dla ducha 
– odwiedzin w przepięknym meczecie 
w Manavgat. W ostatnim dniu spotkania 
nie obyło się bez niespodzianki, występu 
grupy folklorystycznej, w której uczest-
niczy sam dyrektor tureckiej szkoły.

8Joanna Kocioła (LO Gilowice), pk

Międzynarodowe spotkanie

Podczas spotkania projektowego w Turcji  (FOT. LO GILOWIce)

2 marca w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Miedźnej odbył się bieg „Tropem 
Wilczym” upamiętniający Żołnierzy 
Wyklętych. W zdarzeniu wzięła udział 
cała społeczność szkolna – od klas młod-
szych do ósmoklasistów oraz nauczycieli. 
Wszyscy uczestnicy mieli do pokonania 
dystans 1963 m – biegiem lub marszem. 

Symbolizuje to rok, w którym zginął 
ostatni z Żołnierzy Wyklętych, Józef 
Franczak „Lalek”.

Bieg został zorganizowany przy współ-
pracy z Fundacją Wolności i Demokracji, 
która to organizacja była również spon-
sorem naklejek i medali oraz drobnych 
upominków na dzieci. 8 ZSP Miedźna

Patriotyczny bieg

bieg upamiętniał Żołnierzy Wyklętych  (FOT. ZSP MIedŹNa)
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DYŻUR WAKACYJNY 
W PRZEDSZKOLACh

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 
1 lipca do 31 sierpnia dla dzieci uczęsz-
czających w danym roku szkolnym do 
samorządowych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Miedźna. 
Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać 
dzieci, którym rodzice/opiekunowie 
prawni nie są w stanie zapewnić opieki, 
gdyż oboje rodzice/opiekunowie prawni 
pracują i nie korzystają w tym okresie 
z urlopu wypoczynkowego. W celu zapi-
sania dziecka na dyżur jest konieczne 
złożenie karty zapisu do przedszkola, 
w którym organizowany jest dyżur w ter-
minie od 1 do 29 kwietnia br., w dniach 
i godzinach określonych przez dyżuru-
jące przedszkole.

Dyżur wakacyjny w lipcu prowadzą 
GPP nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli 
oraz GPP „Bajka” we Frydku. W sierp-
niu – GPP nr 2 im. Wandy Chotomskiej 
w Woli oraz GPP im. Marii Kownackiej 
w Miedźnej. 8 UG

ZMIANY CEN NA BASENIE
Od 1 kwietnia nastąpiła zmiana cen 
na Krytej Pływalni w Woli. Szczegó-
łowy cennik jest dostępny na stronie 
basen.miedzna.pl. 8 pk

NA ZAKUP NOWOŚCI 
WYDAWNICZYCh

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa na lata 2021-2025”– Priorytet 
3 SP w Górze, SP w Miedźnej oraz GPP 
w Miedźnej wchodzące w skład ZSP 
w Miedźnej skorzystają z dofinansowa-
nia na zakup nowości wydawniczych dla 
dzieci 3-6 lat do przedszkoli i nowości 
wydawniczych oraz lektur szkolnych 
(nie podręczników) dla bibliotek szkol-
nych. Zakupione zostanie również 
wyposażenie do bibliotek szkolnych. 
Ponadto zostaną dofinansowane zadania 
promujące czytelnictwo wśród dzieci 
i młodzieży z powyższych placówek, 
w tym zakup nagród dla uczniów bio-
rących udział w akcjach promujących 
czytelnictwo. Całkowity koszt zadania 
to 30 tys. 750 zł, kwota pozyskanych 
środków to 24 tys. 600 zł. 8 UG

DLA USKRZYDLONYCh
Wyróżnienie Starosty Pszczyńskiego 
„Uskrzydlony” zostało ustanowione 
z myślą o osobach z niepełnosprawnoś-
cią, które są wzorem do naśladowania.  
Zgłoszenia do tegorocznej edycji można 
składać do 29 kwietnia. 8 pk

Na stronie miedzna.pl opublikowano listę wniosków zakwa-
lifikowanych, rezerwowych oraz odrzuconych, które zostały 
złożone w Urzędzie Gminy w 2022 roku w ramach Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna. W obecnym 
etapie planuje się następujące modernizacje: wymiana kotła 

węglowego na kocioł gazowy – 15 modernizacji, wymiana kotła 
węglowego na kocioł węglowy z automatycznym podawaniem 
paliwa – 15 modernizacji. W przypadku pytań można kon-
taktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy, tel. 32 211 61 96 wew. 29. 8 UG

PONE: ogłoszono listy wniosków

Do 15 kwietnia zamknięty czaso-
wo jest most Bronisław w Woli.

Zamknięcie mostu spowodowane jest 
koniecznością przeprowadzenia prac 
remontowych obiektu na starej konstruk-
cji mostu, zaleconych przez specjalistów 
wobec regularnego i bieżącego oceniania 
stanu technicznego tego obiektu.

Przypominamy, że kontrole te wdro-
żono od 2019 r. wobec powagi sytuacji. 
Okazało się, że pomimo wcześniejszego 
„remontu awaryjnego” z 2018 r. obiekt 
wg uzyskanej opinii specjalistów w 2019 
r. zagrażał życiu i zdrowiu jego użytkow-
ników. Od tej pory raz w roku przepro-
wadzana jest ocena stanu technicznego 
obiektu. Co miesiąc prowadzone są 
także pomiary geodezyjne elementów 
konstrukcyjnych mostu, co pozwala 
sprawnie reagować i nie dopuszczać do 
sytuacji skrajnych.

Gmina Miedźna już w 2019 r. wobec 
ustalonego zagrożenia, zgodnie z zale-
ceniami wykonanej specjalistycznej eks-
pertyzy technicznej obiektu, ponownie 

przeprowadziła remont mostu Broni-
sław. Ówczesne prace remontowe były 
adekwatne do stanu mostu. Zawężenie 
do jednego pasa ruchu pozwoliło na 
dopuszczenie mostu do bezpiecznego 
użytkowania. Obecne prace służą temu 
samemu. Nie da się ukryć, że takie czyn-
niki jak upływ czasu, warunki pogodo-
we, ale też każdy użytkownik mostu 
Bronisław poprzez stosowanie się do 
ograniczeń (prędkość, masa pojazdu, 
respektowana odległość) mają również 

swój wpływ na sposób eksploatacji obiek-
tu. Drobne naprawy mostu odbywały 
się dotychczas w ramach obowiązującej 
dwuletniej gwarancji na wykonane robo-
ty budowlane w 2019 r. i obejmowały 
głównie pomost (część górną, na której 
odbywa się ruch).

Obecne prace wynikają z eksploatacji 
mostu, ale też są skutkiem stanu, do jakie-
go most został doprowadzony w latach 
ubiegłych. W ramach prac remontowych 
wykonawca prowadzi prace na konstruk-
cji stalowej, w obrębie dźwigarów nośnych 
konstrukcji mostu i wzmocnienia stref 
przydelatacyjnych. Jest też potrzeba nie-
znacznej wymiany nawierzchni asfaltowej 
w obrębie chodnika.

Aktualne specjalistyczne zalecenia 
techniczne muszą być zrealizowane, żeby 
most mógł jeszcze funkcjonować i służyć 
bezpiecznie jego użytkownikom.

W związku z remontem wszystkie 
kursy autobusów linii 17 z Oświęcimia do 
Woli i z Woli do Oświęcimia są realizowa-
ne do i z przystanku Harmęże Pętla.

8UG

Prace WyNIKaJą Z OceNy STaNu TechNIcZNeGO ObIeKTu

uwaga! roboty na moście

Stanowisko Wójta Gminy Miedźna w sprawie 
czasowego zamknięcia mostu Bronisław

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominam informacje moje i urzędu dotyczące mostu 

Bronisław z 2019 roku.
Po kilku miesiącach pełnienia urzędu wójta, próbując 

sięgnąć po gwarancje tytułem „remontu awaryjnego” wyko-
nanego zimą w 2018 r., ustaliłem 3 kwestie:

– most Bronisław miał nieuregulowany stan prawny, tzn. 
nie był przejęty na stan gminy, co oczywiście musiałem 
wyprostować i zrobiłem to;

– gwarancji nie można było wyegzekwować wskutek ruchu 
pojazdów o większym tonażu niż był zalecany;

– most okazał się w opinii specjalistów oceniających jego 
stan techniczny zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Ujmując najprościej, most był w stanie fatalnym i zagrażał 
katastrofą budowlaną. Gmina przeprowadziła więc kolej-
ny remont w 2019 r., który był niezbędny. Przypominam, 
że informowałem wtedy szeroko, że dopuszczenie mostu 
przewidziane jest na 2 lata. Wszyscy faktycznie i rzetelnie 
zainteresowani tematem powinni to pamiętać.

Aktualnie zaplanowane prace są bezwzględnie konieczne, 
czego nie ustalam ani ja, ani urzędnicy, tylko specjaliści 
zajmujący się od 2019 r. regularną oceną stanu technicznego 
obiektu. My nie posiadamy takich kwalifikacji, bo wydawać 
ocenę stanu technicznego obiektu. Są to bardzo poważne 
oceny i wysoce specjalistyczne badania.

Pomimo podejmowanych starań i rozmów Gmina Oświę-
cim oraz Miasto Oświęcim nie partycypują w kosztach 
związanych z remontem czy też ewentualną budową mostu. 
Oświęcimskie Starostwo Powiatowe od dwóch lat dokłada 
10 000 zł rocznie na utrzymanie mostu.

Nowy most wg szacunków to koszt ok. 20 000 000 zł (dwa-
dzieścia milionów złotych). Utrzymanie bieżące obiektu od 

2019 roku wraz z kosztorysem aktualnego remontu to łączny 
koszt 572 137,81 zł. Podane kwoty świadczą o życzeniowym 
myśleniu tych, którzy oczekują, że w miejsce remontów za 
te same pieniądze można postawić nowy most. Jak Państwo 
sami widzicie, nie można.

Przypominam także, że uczciwie Państwa informowałem, 
że celem stało się utrzymanie ruchu dla samochodów na 
moście Bronisław do czasu powstania przeprawy na Wiśle 
w Jedlinie przy okazji budowy drogi ekspresowej S1. W tym 
kontekście nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla budowy 
nowego mostu Bronisław. Czy cel się powiedzie, tego Państwu 
nie zagwarantuję, bo nie mam wpływu na postęp prac przy 
drodze S1. Robię jednak co można, żeby tak się stało.

Obecnie już po raz drugi stanąłem w swoim bardzo 
krótkim urzędowaniu jako wójt przed wyborem:

1) most Bronisław zamknąć;
2) wykonać zalecane przez specjalistów i konieczne dla 

bezpieczeństwa prace remontowe.
Wybrałem to drugie. Zaznaczam, że pomost z drewna 

to nie przyczyna fatalnego stanu mostu, a wszystko to, co 
jest pod nim. Z mojej strony robię co w mojej mocy, żeby 
maksymalnie oddalić w czasie wyłączenie obiektu z ruchu. 
Przypominam także, że prócz upływu czasu, warunków 
pogodowych również każdy użytkownik mostu przyczynia 
się do jego eksploatacji poprzez respektowanie prędkości 
przejazdu pojazdu, jego masy i zachowywania należytej 
odległości. Jak w poprzednich latach dbano o obiekt, nie będę 
komentował. Stan obecny, aktualny jest stanem faktycznym, 
a informacje jakie Państwo od nas otrzymujecie są rzetelne 
i uczciwe. Proszę o uszanowanie trudu i nakładu prac, 
dbałości o bezpieczeństwo ludzi i niepowielanie fałszywych 
informacji o tym, że za pieniądze z remontu mostu gmina 
zapewniłaby mieszkańcom nowy obiekt.

Życzę zdrowia,
Jan Słoninka

Prace remontowe mają potrwać do 
15 kwietnia  (FOT. PK)

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA 
OFICJALNYCh PROFILI GMINY 
MIEDŹNA NA FACEBOOKU. 

Są TaM Na bIeŻącO PubLIKOWaNe 
WaŻNe dLa MIeSZKańcÓW INFOrMacJe. 

PrOFILe GMINy Są dOSTęPNe TaKŻe  
dLa OSÓb, KTÓre NIe MaJą KONTa  

Na FacebOOKu.

www.facebook.com/miedzna
www.facebook.com/gmina.miedzna.1
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Zmarła Teresa Sekuła. W latach 
1980-1997 była kierowniczką 
gminnej biblioteki.

Renata Szweda, obecna dyrektorka 
Gminnej Biblioteki Publicznej z Teresą 
Sekułą miała okazję pracować 10 lat. Jak 
mówi, była osobą, która nie odmawiała 
pomocy jeśli tylko miała taka możli-
wość. – Pani Teresa jako bibliotekarz 
wykonała prawdziwie tytaniczną pracę. 
Najpierw pracując w filii bibliotecznej 
w Górze uporządkowała cały księgo-
zbiór. Wszystkie książki oprawiła w folię 
– wcześniej oprawiano je w szary papier. 
Wtedy tylko nieliczne biblioteki mogły 
pochwalić się tak przygotowanym księ-
gozbiorem – zauważa R. Szweda. – Z jej 
udziałem odbyło się kilka przeprowa-
dzek placówek podległych: filia w Woli 
ze starej szkoły została przeniesiona do 
obecnego Domu Kultury w Woli, filia 
w Górze co najmniej dwa razy zmie-
niała lokalizację. Zmiany lokalizacji 
doczekała się też biblioteka centralna. 
Dzięki jej staraniom została utworzona 
filia biblioteczna nr 2 w Woli, pierw-
sza lokalizacja w budynku Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Woli na osiedlu nr II 
– dodaje Renata Szweda.

Tak w 1995 r. w wywiadzie dla „Gmin-
nych Spraw” Teresa Sekuła mówiła 
o opracowywaniu zbiorów: „jest to 
rzeczywiście praca żmudna, której na 
zewnątrz nie widać, niemniej wszyst-
kie ją lubimy, zwłaszcza gdy pracujemy 
w kontakcie z młodzieżą”.

– Była niezwykle pracowita, życzliwa 
i aktywna społecznie – wspomina Teresa 
Kostrząb, emerytowana polonistka z Góry. 

Teresa Sekuła angażowała się nie tylko 
w działalność gminnej biblioteki. Śpiewała 
też w chórze „Górzanie”, była członkiem 
Koła Gospodyń Wiejskich, na emeryturze 
prowadziła bibliotekę parafialną. Jako żona 
felczera prowadziła także małą aptekę. 
Jeździła nawet robić ludziom zastrzyki!

Bogusława Waliczek, była sołtyska 
Góry mówi, że Teresa Sekuła była przy-

jacielem rodziny. – Zapamiętam ją jako 
prawego, niezwykle dobrego i ciepłego 
człowieka. Była bardzo towarzyska, 
bardzo oddana, kochała rodzinę, cie-
szyła się z sukcesów dzieci, wnuków 
– wspomina pani Bogusława.

Pogrzeb odbył się 25 marca w kościele 
w Górze. Teresa Sekuła miała 88 lat.

8Paweł Komraus

Nie żyje wieloletnia kierowniczka biblioteki

Teresa Sekuła na zdjęciu z 1995 roku 
(FOT. G. brudNy)

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Śp. Teresy Sekuły
byłej wieloletniej Pani Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny
wraz z radnymi

11 marca z rąk wójta Jana Słonin-
ki młodzi artyści i opiekunowie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Frydko-
wianie” otrzymali podziękowania 
i wyrazy uznania.

W sposób szczególny wójt dziękował za 
reprezentowanie naszej gminy w „Wiel-
kim Kolędowaniu z Polsatem 2021” oraz 
aktywny udział w promowaniu lokalnej 
kultury i naszego dziedzictwa kultu-
rowego.

Młodzi artyści oraz ich opiekuno-
wie otrzymali grawertony, statuetki, 
dyplomy i kosz słodyczy z drobnym upo-

minkiem. Wójt podziękował w sposób 
szczególny Jadwidze Granatyr za jej 
wieloletnią pracę pełną pasji, zaanga-
żowania i umiłowania do śląskiej ziemi. 
Podziękowania i gratulacje otrzymał 
także Zygmunt Pyrek. To on aktualnie 
prowadzi i przygotowuje zespół. Wójt 
dziękował za ogrom pracy włożonej 
w rozwój zespołu i uczenie, a także prze-
kazywanie miłości do tradycji ludowej 
dzieciom i młodzieży. Na ręce dzieci, 
młodzieży z zespołu „Frydkowianie” 
Jan Słoninka złożył podziękowania dla 
rodziców, opiekunów. Życzył też dal-
szych sukcesów. 8 UG, pk

Pięknie promują naszą gminę

„Frydkowianie” to duma naszej gminy!  (FOT. uG)

O uhonorowanie twórców z gmi-
ny Miedźna wnioskował wójt Jan 
Słoninka.

Rozdanie nagród odbyło się 25 marca 
w pszczyńskim skansenie. Wyróżnienia 
zostały przyznane za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury w 2021 
roku. Wśród laureatów znalazła się orkie-
stra i dwa zespoły z gminy Miedźna.

Nagrodę za upowszechnianie kultury, 
twórczość artystyczną oraz całokształt 
działalności otrzymała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Silenzio”. Działa pod 
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, 
w tym roku obchodzi 25-lecie działalno-
ści artystycznej. Orkiestra bierze udział 
w przeglądach orkiestr młodzieżowych 
i strażackich, festiwalach, koncertach 

w regionie oraz na terenie całej Pol-
ski. Wspaniale reprezentuje i rozsławia 
gminę Miedźna.

Wśród laureatów jest także Zespół 
Pieśni i Tańca „Frydkowianie”. Zespół 

istnieje od 1973 roku. Rozbudza przy-
wiązanie do rodzimej ziemi, kultywuje 
śląskie tradycje, obyczaje, zwycza-
je, popularyzuje dziedzictwo ziemi 
pszczyńskiej. W repertuarze posiada 

wiele, często zapomnianych śląskich 
pieśni i tańców. Z sukcesami bierze 
udział w licznych przeglądach. W 2021 r. 
„Frydkowianie” wzięli udział  w koncer-
cie kolędowym telewizji Polsat. Zespół 
został wyróżniony za upowszechnianie 
kultury, twórczości artystycznej oraz za 
całokształt działalności.

Nagrodą uhonorowano także Zespół 
Śpiewaczy „Górzanie”. W tym roku 
obchodzi 30-lecie swojej działalności 
artystycznej. Dzięki grupie miłośników 
śląskiej mowy, tradycji, śpiewu i tańca 
udaje się promować kulturę ludową, 
prezentować folklor górnośląski z okolic 
Pszczyny. W swoim repertuarze posia-
da tańce, pieśni, zabawy i przyśpiewki 
kolędowe. Nagroda została przyznana 
za upowszechnianie kultury oraz kulty-
wowanie tradycji kultury ludowej. 8 pk

OrKIeSTra „SILeNZIO”, „FrydKOWIaNIe” OraZ „GÓrZaNIe” OTrZyMaLI NaGrOdy STarOSTy PSZcZyńSKIeGO W dZIedZINIe KuLTury

Nagrody dla naszych zespołów

W tym roku uhonorowano aż trzy zespoły z gminy Miedźna  (FOT. POWIaT)
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DLA ROLNIKÓW

ZAPRASZAMY ROLNIKÓW  
DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
Zapraszamy rolników do punktu kon-
sultacyjnego celem wypełniania wnio-
sków o płatności obszarowe. Wsparciem 
dla rolników służy mgr inż. Iwona Wró-
bel-Olszak, Główny Specjalista Doradz-
twa Rolniczego. Można kontaktować 
się telefonicznie pod numerem telefo-
nu 515 275 910. Doradca pełni dyżur 
w Urzędzie Gminy Miedźna w każdy 
poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 
11.00 (w terminie od 28.03.2022 r. do 
15.05.2022 r.). 8 UG

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 
I OBSZAROWE Z PROW  

ZA 2022 ROK
15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmo-
wanie wniosków o płatności bezpośred-
nie i obszarowe z PROW za 2022 rok. 
Od ubiegłego roku dokumenty można 
składać wyłącznie drogą elektroniczną. 
Główną zmianą w tegorocznym naborze 
jest wprowadzenie uzupełniającej płat-
ności podstawowej (UPP).

150 TYS. ZŁ PREMII  
DLA MŁODYCh ROLNIKÓW

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samo-
dzielnego gospodarowania będzie się 
można starać w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 
maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi 
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

35,5 MLN ZŁ POMOCY
DLA PSZCZELARZY

Do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki 
finansowe mogą się ubiegać hodowcy 
pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa oferuje takie wsparcie. Ma ono 
charakter pomocy de minimis w rol-
nictwie.

W naszej gminie dostępna jest 
aplikacja „Kiedy wywóz”.

Jest ona darmowa i skierowana do 
mieszkańców gminy Miedźna, dzięki 
której każdy ma możliwość sprawdzenia 
w dowolnym miejscu i czasie harmono-
gramu wywozu odpadów, jak również 
zgłoszenia lokalizacji dzikiego wysy-
piska, czy też sprawdzenia aktualnej 
jakości powietrza.

Każdy z systemów posiada właści-
wy dla siebie sklep (Google Play, App 
Store, Windows Store), w którym z 

łatwością można odnaleźć daną apli-
kację oraz bezpłatnie ją ściągnąć i 
zainstalować.

Udostępnione w aplikacji harmono-
gramy wywozu odpadów z terenu gminy 
w przejrzystej formie przedstawiają ter-
miny odbioru poszczególnych frakcji 
odpadów zarówno dla zabudowy jed-
norodzinnej, jak i wielorodzinnej. Aby 
móc sprawdzić na smartfonie termin 
odbioru odpadów należy po zainstalo-
waniu skonfigurować aplikację, wpro-
wadzając interesującą nas lokalizację np. 
miejsce zamieszkania. Funkcja „śmieci 

niczyje” umożliwia zgłaszanie występo-
wania dzikich wysypisk, w której można 
określić miejsca zalegania odpadów i 
ich rodzaj.

W aplikacji mieszkańcy znajdą rów-
nież treści o charakterze edukacyjnym, 
związane ze sposobem selektywnej 
zbiórki odpadów, a także w jaki sposób 
mogą się pozbyć najbardziej proble-
matycznych odpadów, gdzie wyrzucić 
zużyte baterie oraz kiedy i jakie odpady 
mogą oddać przy okazji zbiórki wielko-
gabarytów.

8UG

łaTWO I SZybKO SPraWdŹ, KIedy OdbIeraNe Są ŚMIecI

Kiedy wywóz: skorzystaj z aplikacji

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Woli kontynuuje swoją dzia-
łalność.

Inauguracyjny wykład pt. „Czy znasz 
swoją gminę” prowadziła długoletnia 
sekretarz naszej gminy, Renata Domżoł. 
Studenci naszego UTW wykazali się 
dużą wiedzą na ten temat, otrzymując 
nagrody książkowe sponsorowane przez 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

UTW prowadzi działalność nie tylko 
wzbogacającą naszą wiedzę (prelekcje, 
wykłady na interesujące tematy, nauka 
języka angielskiego), ale również wypeł-
niamy czas wolny organizując wyjazdy do 
teatru, muzeów, wycieczki rowerowe i  kra-
joznawcze – autokarowe. Aktywizujemy 
naszych seniorów poprzez zajęcia ogólno-
rozwojowe (pływalnia, kręgielnia, nordic 
walking, gimnastyka). 10 marca odbyły 

się zawody w kręgle między członkami 
UTW. Pamiątkowe statuetki ufundował 
kierownik GOSiR, Ireneusz Mietliński.

Aktywizacja seniorów nie jest obo-
jętna włodarzom naszej gminy. Dzięki 
dotacjom na działalność UTW możemy 
wzbogacać naszą ofertę. Wśród nas są 

osoby, które przeszły na emeryturę 
i nadal chcą robić to, co daje przyjemność 
oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.

W UTW nie ma zaliczeń i egzaminów, 
oddajemy się tylko takim zajęciom, które 
dają nam satysfakcję!

8Zarząd UTW w Woli

emerytura nie musi być nudna!

członkowie uniwersytetu na zawodach w kręgle  (FOT. uTW)

2 kwietnia podsumowano X edycję 
współzawodnictwa sportowego 
„Bijemy rekord na basenie w Woli”.

Celem współzawodnictwa organizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji było przepłynięcie najdłuż-
szego dystansu na basenie sportowym, 
doskonalenie wytrzymałości pływackiej 

oraz pobicie dotychczasowego rekordu 
z 2012 r. – 306 300 m w ciągu 4 miesięcy. 
Udział mógł wziąć każdy zainteresowa-
ny, sumując przepłynięte od grudnia 
2021 r. do końca marca dystanse na 
Krytej Pływalni w Woli.

Ostatecznie wśród kobiet najlepsza 
była Marta Kopacz, która przepłynę-
ła 188 tys. m! II miejsce zajęła Helena 

Malorny (99 500 m), a III – Ilona Malarek 
(74 100 m). Wśród panów triumfował 
Paweł Siedmina (271 tys. m), przed 
Pawłem Borkiem (255 500 m) i Marci-
nem Czerwionką (208 300 m).

Pamiątkowe puchary i nagrody naj-
lepszym pływakom wręczyli wójt Jan 
Słoninka oraz Andrzej Kempny, prze-
wodniczący Rady Gminy. 8 pk

Popłynęli po rekordy

Najlepsze pływaczki wśród pań  (FOT. GOSIr) Triumfatorzy w kategorii męskiej  (FOT. GOSIr)

Biegnij  
dla zdrowia
14 maja odbędzie się VI Leśne 
bieganie dla zdrowia. Zapisy 
trwają do 2 maja.

Sport, natura i dobre towarzystwo – to 
główne zalety imprezy organizowanej 
corocznie przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli, Nadleśnictwo Kobiór oraz 
Gminę Miedźna. Podobnie będzie w tym 
roku!

Już 14 maja spotykamy się na tra-
sie leśnej w Woli i we Frydku, start 
– w pobliżu leśniczówki. Rywalizacja 
odbędzie się w konkurencjach biegowej 
oraz nordic walking. Zapisy ruszyły 4 
kwietna, potrwają do 2 maja. Wszyscy 
chętni do wzięcia udziału w imprezie 
powinni zarejestrować się poprzez 
stronę bgtimesport.pl. Regulamin jest 
dostępny na stronie basen.miedzna.pl 
oraz miedzna.pl.

8pk
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Tak grali nasi piłkarze w marcu
W marcu rozpoczęły się rozgrywki rundy wiosennej. Oto wyniki pierw-
szych spotkań naszych drużyn.

Sokół Wola
<  12.03: LKS Brzeźce – Sokół 3:1 (bramka dla Sokoła: A. Sosna)
<  19.03: Sokół – Znicz Jankowice 1:3 (bramka dla Sokoła: P. Kwaśniewski)
<  26.03: Leśnik Kobiór – Sokół 2:2 (bramki dla Sokoła: M. Lendzion, J. Jucha)
Po 18 kolejkach Sokół ma 29 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli A klasy.
Kolejne mecze: Czapla Kryry – Sokół (9.04), LKS Rudołtowice – Sokół (16.04), Sokół 
– Krupiński Suszec (23.04), LKS Studzionka – Sokół (1.05)

LKS Frydek
<  13.03: LKS – Siódemka Tychy 0:2
<  20.03: LKS – Czapla Kryry 4:2 (bramki dla LKS-u: P. Żemła – trzy, P. Chrobok)
<  27.03: LKS II Goczałkowice – LKS 5:0
Po 18 kolejkach LKS ma 29 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli A klasy.
Kolejne mecze: Polonia Międzyrzecze – LKS (10.04), LKS – LKS Woszczyce (18.04), 
LKS Brzeźce – LKS (23.04), LKS – Znicz Jankowice (1.05)

AKS Nadwiślan Góra
<  27.03: Fortuna Wyry – AKS 9:0
Po 13 kolejkach AKS ma 11 punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli B klasy.
Kolejne mecze: Czułowianka Tychy – AKS (9.04), AKS – Niepokorni Orzesze (16.04), 
LKS II Wisła Wielka – AKS (24.04), AKS – LKS Wisła Mała (30.04)

W dniach 12-13 marca w hali 
sportowej w Gilowicach odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa 
Polski w skacie pod patronatem 
Wójta Gminy Miedźna Jana 
Słoninki.

Do naszej gminy zjechało 204 skaciorzy, 
nadal bardzo popularnej gry karcianej. 
Byli to zawodnicy z całego kraju – nie 
tylko ze Śląska, ale również z Pucka, 
Bydgoszczy czy Poznania. Najstaszy 
z nich miał 83 lata!

Dwudniowym rozgrywkom towa-
rzyszyły ogromne emocje. Ostatecznie 
najlepszy okazał się Piotr Cholewiński 
(Górnik Wesoła), który został mistrzem 
Polski. II miejsce zajął Sebastian Popiel 
(Jedność Przyszowice), a III – Krzysztof 
Samol (Nitron Krupski Młyn). Nagrody 
wręczyli wójt Jan Słoninka, Andrzej 
Kempny, przewodniczący Rady Gminy, 
radni oraz przedstawiciele Polskiego 
Związku Skata.

Najlepszym zawodnikiem z Gminy 
Miedźna był Piotr Stalmach (LKS Sokół 
Wola). Otrzymał on z rąk wójta gminy 
Miedźna specjalny puchar, serdecz-
ne podziękowania i gratulacje. Piotr 

Stalmach z Miedźnej w skata gra już 
44 lata! – Zacząłem jak miałem 15 lat. 
W tamtych czasach nie było kompute-
rów, więc grało się w karty po sąsiadach. 
I zostało do dziś – mówi. Był mistrzem 
gminy w skatcie, a tegoroczny wynik 
jest najlepszy w mistrzostwach Polski. 
Jak mówi, skat to gra, która uczy pokory 
i pomaga ćwiczyć pamięć.

Uczestnicy mistrzostw wykazali się 
nie tylko duchem walki, ale też ogrom-
nymi sercami. Podczas imprezy zebrano 
ok. 5 tys. zł na pomoc dla Ukrainy.

Głównym organizatorem Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski w skacie 
był Polski Związek Skata. – W gminie 
Miedźna spotykamy się zawsze z ogrom-
ną życzliwością. Dlatego impreza odbyła 
się tutaj po raz trzeci. Wszystko zostało 
zorganizowane w sposób perfekcyjny 
– mówi Krzysztof Kołodziejczyk, prezes 
Polskiego Związku Skata. – Chciałbym 
serdecznie podziękować wójtowi Jano-
wi Słonince, przewodniczącemu Rady 
Gminy, Andrzejowi Kempnemu oraz 
Joannie Stawowy, dyrektorce Gminnego 
Ośrodka Kultury za pomoc w ograniza-
cji oraz za gościnność – podkreśla.

8Paweł Komraus

To jest trener z pasją!
31 marca podczas gali sportu sta-
rosta Barbara Bandoła wręczyła 
Pawłowi Ciemierzowi najwyższe 
powiatowe wyróżnienie.

Trener zapasów w GKS „Piast” Wola sta-
tuetkę Żubra Pszczyńskiego otrzymał za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu 
i wkład w rozwój zapasów w powiecie 
pszczyńskim.

Swoją przygodę z zapasami rozpoczął 
w 1980 roku w klubie GKS Tychy. Od 
1983 roku występował w grupie wie-
kowej „junior młodszy”, gdzie zdobył 
następne medale m.in. na spartakiadzie 
młodzieży. Następnie awansował do 
Kadry Narodowej, w której odnotował 
kolejne sukcesy. Zwieńczeniem kariery 
zapaśnika było zdobycie tytułu Wicemi-
strza Polski Juniorów Starszych.

Od 1991 roku szkoleniowiec klubu 
„Czeczott”. W latach 1997-2005 był trene-

rem najbardziej zaawansowanej grupy 
seniorów klubu GKS „Piast” Wola. Wielu 
zawodników trenujących pod okiem 
Pawła Ciemierza osiągało na przestrzeni 
lat wysokie lokaty w zawodach krajo-
wych, europejskich i światowych.

– Moja rodzina od trzech pokoleń 
związana jest z zapasami. Przede mną 
mój tata, a po mnie mój syn – wszyscy 
byliśmy zapaśnikami. Nie zaczynałem 
jednak od tej dyscypliny. W szkole pod-
stawowej chodziłem do klasy sportowej 
siatkarzy. Jednak to nie było to. Gdy 
chodziłem popatrzeć na treningi taty 
bardziej podobały mi się zapasy. To sport 
indywidualny, gdzie pracujesz sam dla 
siebie, czyli to, co sobie wypracujesz, to 
masz – mówi Paweł Ciemierz.

Nagrodę Starosty Pszczyńskiego 
w dziedzinie sportu otrzymała natomiast 
zapaśniczka „Piasta”, Amelia Tomala.

8powiat, pk

Amelia Tomala z Góry z jed-
nego z największych turniejów 
zapaśniczych w Europie wraca 
z brązowym medalem!

Podczas Tallinn Open – Kristjan 
Palusalu Memorial Youth Wrestling 
Tournament przez estońskie maty prze-
winęło się ponad 2000 młodych adeptów 

sportu zapaśniczego, wśród których nie 
zabrakło również polskich reprezentan-
tów. Ponownie na międzynarodowej 
imprezie o dużej randze zaprezentowała 
się Amelia Tomala, zapaśniczka GKS 
„Piast” Wola. W kategorii 49 kg zdobyła 
brązowy medal! Gratulujemy młodej 
zawodniczce oraz jej trenerom.

8pk

Niesamowita Amelia!

GMINa MIedŹNa PONOWNIe ZOSTała STOLIcą SKaTa!

Mistrzowie znów grali w Gilowicach

Najlepszym skaciorzem z gminy Miedźna został Piotr Stalmach  (FOT. uG)

W zawodach wzięło udział ponad 200 skaciorzy z całej Polski  (FOT. uG)

Gratulacje nagrodzonym złożyli wicewójt renata łuniewska 
oraz Ireneusz Mietliński, kierownik GOSir  (FOT. POWIaT)
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Gminny Ośrodek Kultury realizuje 
projekt w ramach programu Dom 
Kultury+ pn. „Mój – Twój – Nasz 
kawałek kultury”.

„Tworzymy lokalną diagnozę społeczną, 
która ma nam wskazać drogę współ-
działania razem z Wami. Dzięki temu 
projektowi będziemy wspólnie tworzyć 
inicjatywy lokalne w gminie Miedźna” 
– informuje GOK.

W I etapie odbędą się rozmowy, dialog. 
Będzie to miejsce dzielenia się opiniami 
i pomysłami. Pierwsze spotkanie już 8 
kwietnia w gilowickim liceum. Infor-
macje o kolejnych będą dostępne na 
Facebooku GOK i Gminy Miedźna oraz 

na plakatach. Ogłoszony będzie też nabór 
projektów na wydarzenia kulturalne.

W etapie II zebrane zostaną pomysły 
mieszkańców i wspólnie wybrane te, które 
najpełniej odpowiedzą na ich oczekiwa-
nia, przy finansowym wsparciu środków 
z Narodowego Centrum Kultury.

Masz ciekawy pomysł na kulturalne 
działania? Potrzebujesz pomocy, aby zre-
alizować wydarzenie kulturalne? Podziel 
się swoim pomysłem! Działajmy razem 
– to będzie NASZ kawałek kultury!

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturo-
wego w ramach programu Narodowego 
Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicja-
tywy lokalne. Edycja 2022. 8 pk

MaSZ cIeKaWe POMySły Na KuLTuraLNe dZIałaNIa? POdZIeL SIę NIMI!

Mój – Twój – Nasz 
kawałek kultury

hOLECKI NA DZIEń KOBIET

6 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Domu Kultury w Woli odbył się wyjątkowy koncert. 
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury na scenie zaprezentował się Damian 
Holecki, popularny piosenkarz i kompozytor, znany z audycji w TVS. Publiczność 
bawiła się w rytm lubianych piosenek i szlagierów

NIEZWYKŁA OPOWIEŚć W WYJąTKOWEJ FORMIE
12 marca na scenie Domu Kultury w Woli Teatr Cordis zaprezentował spektakl 
„Hanik 1257” w reżyserii Tomasza Tuszyńskiego. Było to niezwykłe widowisko 
w formie spektaklu tańca współczesnego o błogosławionym ks. Janie Masze. Piękna 
opowieść o życiu księdza, który działał w ruchu oporu, za co został zamordowany 
przez Niemców podczas II wojny światowej, zachwyciła publiczność. Organizatorami 
wydarzenia były Parafia św. Urbana w Woli oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zdjęcia 
ze spektaklu publikujemy na s. 12.

W OCZEKIWANIU...
Grupa Teatralna Niezależna działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku 27 marca na scenie Domu Kultury w Woli zaprezentowała 
„Misterium Męki Pańskiej”. Widowisko podejmuje tematykę męki i śmierci Jezusa 
Chrystusa, daje okazję do refleksji w okresie przygotowań do świąt wielkanocnych. 
Zdjęcia z wydarzenia publikujemy na s. 12.

WIELKANOCNIE Z GOK!
Gminny Ośrodek Kultury pomógł poczuć atmosferę zbliżających się świąt wielka-
nocnych. W marcu i kwietniu przygotowano serię ciekawych wydarzeń. W konkursie 
„Koszyczek wielkanocny” do 7 kwietnia można było przygotować prace w dowolnej 
technice. 1 kwietnia odbyły się rodzinne warsztaty wielkanoce, podczas których 
tworzono jajko akrylowe zdobione papierem ryżowym. 5 kwietnia odbyły się 
warsztaty florystyczne. Tematem był wianek na drzwi.

Z KULTURą

(FO
T. 

G
O

K)

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w zajęciach stałych,
które odbywają się w Centrum Kultury w Woli

od poniedziałku do piątku. Obowiązują zapisy na zajęcia.

harmonogram jest dostępny na gok.miedzna.pl 
oraz na Facebooku GOK.

Informacje o wolnych miejscach w poszczególnych grupach 
można uzyskać w Centrum Kultury w godz. 13.00-21.00 

- tel. 32 211 95 88, 512 910 537.



12 GMINNE SPRAWY – kwiecień 2022 W ObIeKTyWIe

Niezwykła opowieść w wyjątkowej formie
12 marca na scenie Domu Kultury w Woli Teatr Cordis zaprezentował spektakl „hanik 1257” w reżyserii Tomasza Tuszyńskiego FOT. GOK

W oczekiwaniu...
Grupa Teatralna Niezależna działająca przy Miejskim Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 27 marca na scenie Domu 
Kultury w Woli wystawiła „Misterium Męki Pańskiej” FOT. GOK


