
Ochotnicze straże pożarne z góry, miedźnej i woli świętują w tym roku 165-lecie istnienia. 
Za pełną poświęcenia pracę dziękowaliśmy naszym strażakom 29 maja. Były życzenia, słowa uznania, 
i do tego huczny koncert. podczas Festiwalu Orkiestr w mundurach wystąpiły cztery wspaniałe orkiestry.

wIę Cej NA sTr. 2

DOFinansOwanie na Dwie inwesTyCJe w gminie
Gmina miedźna otrzyma prawie 5 mln zł na budowę sieci kanalizacji, a powiat prawie 

11,5 mln zł na I etap rozbudowy ul. miodowej we Frydku i ul. wiejskiej w miedźnej

wIęCej NA sTr. 3

TaKie BaJKi TyLKO w wOLi!
Samorządowcy z gminy miedźna, radni, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych i lokalnych organizacji pokazali „bajki z innej bajki”

wIęCej NA sTr. 11
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Absolutorium
i wotum zaufania dla wójta

Są pomysły na rozbudowę
szkoły w Górze

Nie żyje Antoni wasztyl, 
zasłużony dla Gminy miedźna

wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 8

Urodziny z przytupem
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4 maja w naszej gminie miały 
miejsce piękne uroczystości zwią-
zane ze Świętem strażaka.

Międzynarodowy Dzień Strażaka obcho-
dzony jest corocznie 4 maja, w dniu św. 
Floriana, będącego patronem tej grupy 
zawodowej.

Najpierw druhny i druhowie z naszej 
gminy podziękowali podczas mszy 
świętej świętemu Florianowi za opiekę, 
a także siłę do pełnienia tej trudnej, 
a zarazem pięknej misji ratowania 
i pomocy drugiemu człowiekowi.

Po mszy wszystkie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej tradycyjnie, jak 
co roku wzięły udział w uroczystym 
objeździe naszej gminy. Na sygnale 
przejechali przez sołectwa. Trasa wiodła 
przez Górę, Grzawę, Miedźną, Frydek, 
Gilowice, aż do Woli, gdzie przyjechali 
do wiaty grillowej i wspólnie biesiado-
wali, spędzając wolny czas w swoim 
gronie. To wyjątkowe chwile na wymia-

nę wspomnień, doświadczeń i rozmów. 
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim 
druhnom i druhom strażakom, którzy 
w ostatnim czasie nieśli bezinteresow-
ną pomoc. Szczególne podziękowania 
kierujemy do tych, którzy uczestniczyli 
w organizacji bezpośredniej pomocy dla 
naszych mieszkańców, jak i przyjaciół 

z Ukrainy. Dziękujemy za waszą ciągłą 
gotowość do niesienia pomocy. Dziękuje-
my za ofiarność służby i trud ponoszony 
w wypełnianiu swoich obowiązków oraz 
za poświęcenie w ochronie zdrowia, 
życia i mienia.

Życzymy Wam na kolejne lata bez-
piecznej służby, zawsze szczęśliwych 

powrotów z akcji, a także zdrowia, 
szczęścia, pomyślności w życiu osobi-
stym oraz nieustającej opieki Świętego 
Floriana dla Was i Waszych Rodzin. 
Niech podejmowane działania i służba 
drugiemu człowiekowi będą zawsze 
źródłem osobistej satysfakcji i społecz-
nego uznania. 8 Ug

Święto Strażaka w naszej gminie

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele w Górze  (FOT. OSP GÓRA)

Festiwal Orkiestr w mundurach pod patro-
natem wójta gminy miedźna był okazją do 
podziękowań dla naszych strażaków, zwłasz-
cza dla świętujących jubileusz Ochotniczych 
straży pożarnych z góry, miedźnej i woli.

Zaszczytny jubileusz 165-lecia wspólnie świętowali-
śmy w szczególny sposób. 29 maja odbył się Festiwal 
Orkiestr w Mundurach pod patronatem Wójta Gminy 
Miedźna. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele 
Matki Bożej Piekarskiej w Woli. Następnie uczestnicy 
przemaszerowali na boisko przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Woli, gdzie zebrali się mieszkań-
cy, strażacy i zaproszeni goście. Tam przedstawiono 
historię naszych jednostek, pokazano, jakim sprzętem 
dysponują i czym się zajmują.

Udokumentowana historia jednostek OSP w Górze, 
Miedźnej i Woli sięga 16 maja 1857 r. Dokumenty 
pszczyńskiego oddziału Archiwum Państwowe-
go w Katowicach przedstawiają wyniki kontroli 
sprzętu przeciwpożarowego w ówczesnej gminie 
Wola. W początkowych latach funkcjonowania OSP 
w naszej gminie mieszkańcy spośród siebie wybie-
rali osoby, które wyposażone w trąbki wykonywały 
obchody miejscowości i w przypadku zauważenia 
pożaru, wszczynali alarm. Pierwsze dostępne sprzęty 
to m.in. skórzane wiadra i beczki, sikawka konna 
z pompą napędzaną nogami przez dwóch strażaków. 
Od tego czasu wiele się zmieniło, strażacy pozyskują 
nowy sprzęt, nowe wozy, regularnie się szkolą. Ale 
najważniejsze jest to, że duch pomocy potrzebującym 
nadal jest obecny!

– Zarówno dzisiaj, jak i 165 lat temu nie można sobie 
wyobrazić sprawnie funkcjonującego społeczeństwa 
bez odpowiedzialnej i pełnej poświęcenia pracy stra-
żaków. To Wy jako pierwsi niesiecie ratunek i pomoc 
w czasie zagrożeń jakie dotykają lokalną społeczność, 
często nie zwracając uwagi na własne bezpieczeństwo. 
Te niebezpieczne działania są wpisane w Waszą służbę. 
To dzięki Waszej opiece i trosce czujemy się bezpiecz-
ni. Ta trudna i niebezpieczna służba zasługuje na 

najwyższe uznanie – mówił Jan Słoninka, wójt gminy 
Miedźna. Wójt przekazał strażakom wspaniałą infor-
mację. Wojewoda śląski przekazał gminie grunty pod 
budowę nowej remizy OSP Wola, na terenie dawnej 
zajezdni autobusowej. To kolejny, ważny krok dla 
poprawy bezpieczeństwa w gminie. Serdeczne gratu-
lacje w imieniu Rady Gminy złożył Andrzej Kempny, 
przewodniczący Rady Gminy.

Dziękowano osobom szczególnie zasłużonym dla 
OSP. Słowa podziękowania do naszych strażaków 
skierowali poseł Mirosława Nykiel, poseł Przemysław 
Drabek, członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Beata Białowąs, starosta pszczyński Barbara Bando-
ła, w imieniu Izabeli Kloc, posłanki do Parlamentu 
Europejskiego głos zabrała Marcela Kanafek-Lewan-
dowska.

Obecnie strażacy nie tylko dbają o nasze życie, 
zdrowie i mienie w licznych akcjach ratowniczych czy 
gaśniczych. Pożary to ok. 1/4 ich wszystkich działań. 
Najwięcej działań ratowniczych stanowią miejscowe 
zagrożenia, głównie wypadki komunikacyjne. Ważnym 
zadaniem są lokalne podtopienia i powodzie. Ale to nie 
wszystko. Nasi strażacy-ochotnicy angażują się także 

w wiele cennych inicjatyw. Organizują akcje charyta-
tywne, zbiórki darów, angażują się w lokalne imprezy 
i wydarzenia, organizują wychowawcze pogadanki 
w placówkach oświatowych, uczą udzielania pierwszej 
pomocy, wspierają potrzebujących. Ich pomoc była 
nieoceniona w trakcie pandemii. Po wybuchu wojny 
w Ukrainie ruszyli na pomoc uchodźcom. – W trzech 
jednostkach OSP naszej gminy działają Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze. Ich działalność daje nadzieję 
na kolejne pokolenia strażaków-ochotników – powie-
dział prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej 
i Komendant Gminny OSP druh Krzysztof Sosna.

W ramach Festiwalu Orkiestr w Mundurach zorga-
nizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury na scenie 
zaprezentowały się: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, Orkiestra Wojskowa z Bytomia, 
Górnicza Orkiestra Dęta KWK Piast oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli. Ponadto, można było 
podziwiać sprzęt i pojazdy wojskowe, a także sprzęt, 
jakim dysponują nasze gminne jednostki OSP. Przy-
gotowano stoiska strzelców oraz Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Tychach. To były huczne, godne urodziny 
jednostek! Więcej zdjęć – na s. 12. 8 paweł Komraus

165 LAT ISTNIeNIA TRzeCh GmINNyCh jedNOSTeK OSP TO POwÓd dO dUmy I RAdOSNeGO ŚwIęTOwANIA!

huczne urodziny u strażaków

Podczas imprezy mogliśmy usłyszeć aż cztery orkiestry  (FOT. GOK)
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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: 13.06, 28.06
popiół*: 1.07
segregacja: 1.07

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 14.06, 29.06
popiół*: 4.07
segregacja: 4.07

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: 15.06, 30.06
popiół*: 5.07
segregacja: 5.07

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 17.06, 1.07
popiół*: 6.07
segregacja: 6.07

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: 21.06, 5.07
popiół*: 7.07
segregacja: 7.07

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 8.06, 22.06, 6.07
popiół*: 8.06, 8.07
segregacja: 8.06, 8.07

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: 9.06, 23.06, 7.07
popiół*: 9.06
segregacja: 9.06

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 10.06, 24.06, 8.07
popiół*: 10.06
segregacja: 10.06

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: 21.06, 5.07
Frydek, wola: 20.06, 4.07

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 9.06, 13.06, 17.06, 20.06, 
23.06, 27.06, 30.06, 4.07, 7.07
Odpady segregowane – szkło: 8.06, 
22.06
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 15.06, 29.06

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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31 maja w trakcie sesji rady 
gminy odbyło się uroczyste wrę-
czenie powierzeń na stanowiska 
dyrektorów przedszkoli i szkół 
w naszej gminie.

Konkursy na stanowiska dyrektorów 
odbyły się 27 i 28 kwietnia w Urzędzie 
Gminy Miedźna. Powierzenia na objęcie 
stanowiska dyrektora otrzymali: Jarosła-
wa Kozaryszczuk – Gminne Przedszkole 

Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli, Jadwiga Nycz – Gminne Przed-
szkole Publiczne nr 2 im. Wandy Cho-
tomskiej w Woli, Sebastian Pyjas – Szko-
ła Podstawowa im. Stanisława Hadyny 
we Frydku, Aneta Wojtala – Gminne 
Przedszkole Publiczne „Bajka” we Fryd-
ku, Zofia Kempka – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Miedźnej, Aleksandra 
Hałat – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Woli.  8 Ug

Powierzenia wręczono dyrektorom sześciu placówek  (FOT. UG)

powierzenia wręczone

Zarządzeniem wojewody śląskie-
go z 18 maja gmina miedźna po-
zyskała tereny pod budowę remizy 
Osp wola wraz z zapleczem.

To nieruchomość o powierzchni ok. 1,2 
ha, na terenie dawnej zajezdni autobu-
sowej. – Chcemy, żeby powstały tam 
remiza, magazyn przeciwpowodziowy, 

pomieszczenie dla karetki pogotowia 
wraz z zapleczem dla obsługi karetki. 
Jest to bardzo potrzebne – przyznał wójt 
Jan Słoninka. Teren udało się pozyskać 
dzięki wspólnym staraniom wójta Jana 
Słoninki oraz Andrzeja Kempnego, 
przewodniczącego Rady Gminy. Teraz 
zadaniem władz gminy jest znalezienie 
środków na budowę remizy. 8 pk

Jest teren pod budowę remizy

Kolejne dobre 
wiadomości! 
Środki finan-
sowe z rządo-
wego Funduszu 
„polski Ład” 
– program inwe-
stycji strategicz-
nych trafiają do 
naszej gminy.

30 maja informacje 
te przekazał Stani-
sław Szweda, Sekre-
tarz Stanu w Mini-
sterstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, 
który wręczał symboliczne czeki samorządowcom z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, 
żywieckiego i pszczyńskiego.

Gmina Miedźna otrzymała 4 mln 940 tys. zł na budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją dwóch 
przepompowni ścieków w miejscowości Wola

W spotkaniu wzięła udział wicewójt gminy Miedźna Renata Łuniewska, która 
odebrała symboliczny czek z rąk Stanisława Szwedy, posła Przemysława Drabka 
oraz wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza.

Tego samego dnia poseł Grzegorz Gaża poinformował, że dzięki staraniom 
starosty pszczyńskiego, wójta gminy Miedźna i przewodniczącego Rady Gminy 
Miedźna zostały przyznane środki na rozbudowę dróg powiatowych: ulicy Miodo-
wej we Frydku i ulicy Wiejskiej w Miedźnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Bieruńską do skrzyżowania z ulicą Górnośląską – I etap. Kwota dofinansowania 
na tę inwestycję dla powiatu pszczyńskiego wynosi 11 mln 400 tys. zł. 8 Ug, pk

Dofinansowanie  
na dwie inwestycje w gminie

wicewójt Renata Łuniewska i Andrzej Kempny,  
przewodniczący Rady Gminy podczas spotkania  
u posła Grzegorza Gaży  (FOT. UG)
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CO Tam w inwesTyCJaCh?
Dużo dzieje się na terenie szkoły we 
Frydku, która jest w trakcie rozbudowy. 
Trwa projektowanie skateparku, który 
ma powstać w okolicy basenu w Woli, 
uwzględniono uwagi zgłoszone przez 
zainteresowaną młodzież. Prowadzone 
są remonty cząstkowe dróg oraz prace 
porządkowe, a także roboty na oczysz-
czalni „Lemna”. Kontynuowany jest 
remont ul. Stawowej w Woli.

Rusza inwestycja pn. „Budowa i prze-
budowa dróg, chodników oraz parkin-
gów w Gminie Miedźna”. Zakres prac 
obejmuje: budowę drogi ul. Krótkiej 
w Górze, modernizację ul. Długiej 
(bocznej) w Górze, modernizację ul. 
Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomię-
dzy numerami 39-42), modernizację ul. 
Topolowej (bocznej) w Górze, przebudo-
wę ul. Cmentarnej w Górze, przebudowę 
nawierzchni ul. Wąskiej w Górze, prze-
budowę chodnika na ul. Dębowej (Wola) 
– etap II, budowę parkingu na ul. Gór-
niczej w Woli, przebudowę nawierzchni 
ul. Górniczej w Woli – etap II.

Wkróce ruszy termomodernizacja 
budynku mieszkalnego w Grzawie przy 
ul. Księża 4. Ogłoszony zostanie drugi 
przetarg na termomodernizację budynku 
mieszkalnego w Woli przy ul. Szkolnej 
27. Przed nami także przebudowa ul. 
Kwiatowej w Woli. Wkrótce rozstrzyg-
nięty będzie przetarg na zadanie pn. 
Modernizacja Centrum Kultury w Woli 
oraz przyległego terenu. 8pk

pOmOC DLa UKrainy
W dniach 12-13 maja w remizach OSP 
Wola, Miedźna, Góra, Gilowice odbyła 
się zbiórce na rzecz uchodźców z Ukrainy 
przebywających w Centrum św. Maksy-
miliana w Harmężach. Wszystkie zebra-
ne artykuły trafiły do potrzebujących.

Tymczasem Mer Zbaraża – miasta 
partnerskiego naszej gminy – Roman 
Polikrowskij przesłał życzenia z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja. Jednocześnie 
skierował podziękowania za pomoc Ukrai-
nie i przyjęcie uchodźców z Ukrainy. 8pk

DO ODDania w naJem
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej 
wiadomości informację o wywieszeniu 
na okres 21 dni: od dnia 27.05.2022 r. 
do dnia 17.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. 
Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miedźna a przeznaczonej do oddania 
w najem – na czas oznaczony pięciu lat 
– z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności statutowej przez Koło Łowieckie 
„Bażant” w Miedźnej (lokal użytkowy 
o powierzchni 76,40 m2), w drodze bez-
przetargowej, na parterze budynku przy 
ul. Rybackiej 6 w Górze. Szczegóły na 
miedzna.pl.  8Ug

19 kwietnia odbyło się posiedze-
nie Komisji Oświaty i spraw spo-
łecznych rady gminy miedźna, 
podczas którego szczegółowo 
omawiano koncepcję rozbudowy 
placówki.

Już w 2019 r. w czasie zebrań sołeckich 
wójt Jan Słoninka zapewniał, że zrobi 
wszystko, aby zaprojektować rozbudowę 
lub budowę szkoły w Górze. Przypomi-
namy jednocześnie, że szkoła w Górze 
w 2019 roku została pięknie wyremon-
towania i była nawet pokazywana przez 
media ogólnopolskie jako szkoła wzorco-
wa do godnego naśladowania. Wywiązu-
jąc się ze złożonych wcześniej obietnic, 
w tym roku budżetowym zostały zapla-
nowane środki finansowe w budżecie 
gminnym na projekt rozbudowy-budowy 
szkoły. To kwota 300 tys. zł.

W trakcie spotkania wzięto pod 
uwagę dwa projekty, dwa modele: roz-
budowę aktualnej szkoły oraz budowę 
szkoły w nowej lokalizacji. Rozważano 
również rozbudowę i budowę szkoły 
systemem tradycyjnym i modułowym. 
Rozbudowa bądź budowa szkoły 
będzie miała bardzo duży wpływ na 
komfort edukacji dzieci i młodzieży 
w Górze.

W planach w wariancie budowy 
modułowej szkoły w nowej lokalizacji 
uwzględniono podzielenie klas na dwa 
budynki: klasy 0-3 w jednym budynku, 
klasy 4-8 w drugim budynku. Klasy 
0-3 przejdą do nowego obiektu. Poja-
wia się również możliwość utworzenia 
większej liczby klas „0” w nowej szkole. 
Tworząc oddziały „0” w budynku szkol-
nym odciążone zostaje przedszkole, 
które wolne miejsca po 6-latkach będzie 

mogło wykorzystać przy naborze dzieci 
młodszych. Również w budynku nowej 
szkoły pojawiła się koncepcja filii biblio-
teki.

Klasy 4-8 pozostaną w aktualnym 
obiekcie szkoły ze względu na doskonale 
wyposażoną bazę materiałów i sprzętu 
edukacyjnego i informatycznego dla 
dzieci starszych. Nie będzie potrzeby 
przenoszenia i przebudowywania całej 
sieci edukacyjnej, która aktualnie pra-
cuje nienagannie.

Komisja przebiegała żywiołowo 
i szczegółowo analizowano projekty 
z ogromnym zainteresowaniem. Wszy-
scy zebrani na komisji jednogłośnie 
wskazali potrzebę rozbudowy lub budo-
wy w nowej lokalizacji (ul. Cmentarna) 
szkoły w Górze. W chwili obecnej trwają 
analizy możliwości rozbudowy. Będzie-
my informować o postępach prac. 8 Ug

TRwAją ROzmOwy NA TemAT KONCePCjI ROzbUdOwy SzKOŁy POdSTAwOwej Im. jANUSzA KORCzAKA w GÓRze

Są pomysły na rozbudowę szkoły w Górze

radni potwierdzili, że kierunek 
działań obrany przez wójta jest 
słuszny. Świadczy o tym aż 14 
głosów za udzieleniem wotum 
zaufania i absolutorium.

Sesja absolutoryjna to zawsze swego 
rodzaju podsumowanie działań w roku 
poprzednim. 31 maja wójt Jan Słoninka 
zaprezentował Raport o stanie gminy. – 
Raport jest podsumowaniem mojej pracy 
w niełatwym 2021 roku. Był to kolejny 
rok kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19, w którym zmagaliśmy się 
z wyzwaniami organizacyjnymi i finan-
sowymi – mówił wójt Jan Słoninka.

Jak podkreślił, w minionym roku 
z powodzeniem zakończyło się wie-
loletnie postępowanie dotyczące spo-
sobu rozliczenia nadpłaty podatku od 
wyrobisk górniczych wraz z należnym 
oprocentowaniem za lata 1994-1995. 
Na rachunek podatnika gmina zwró-
ciła 5 mln zł, a część nadpłaty wraz 
z oprocentowaniem zgodnie z ordynacją 
podatkową zaliczono na poczet bieżą-

cych zobowiązań, a pozostała kwota 
została zaliczona na poczet przyszłych 
zobowiązań. – To była najtrudniejsza 
sprawa, którą rozwiązaliśmy w tej 
kadencji, a która nie była rozwiązana 
od wielu, wielu lat – przyznał wójt.

Raport o stanie gminy obejmuje pod-
sumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realiza-
cję polityk, programów i strategii oraz 
uchwał Rady Gminy. Ten obszerny doku-
ment jest dostępny w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna. 
Po jego zaprezentowaniu Rada Gminy 
udzieliła wójtowi wotum zaufania (14 
głosów za, 1 głos wstrzymujący się).

Skarbnik Ewa Ligenza przedstawi-
ła sprawozdanie z wykonania zadań 
i budżetu gminy za rok 2021 wraz 
z informacją o stanie mienia komunal-
nego. Dochody budżetu gminy na koniec 
2021 r. zostały wykonane na poziomie 
94 mln 328 tys. 755 zł (w 96,8%). Wydat-
ki – na poziomie 91 mln 28 tys. 916 zł 
(89,5%). Najważniejszymi wydatkami 
w ubiegłym roku były: edukacja (40,4%), 

pomoc społeczna i rodzina (31,8%) oraz 
wydatki majątkowe (10,7%). Udało się 
zrealizować wiele ważnych inwestycji, 
w tym także szereg zadań wybranych 
przez mieszkańców, w ramach funduszu 
sołeckiego. Bardzo dobrym zjawiskiem 
jest to, iż znacznie wzrosły dochody 
z PIT-u oraz CIT-u. Pozytywną opinię 
o sprawozdaniu wydały Regionalna 
Izba Obrachunkowa, a także Komisja 
Rewizyjna. Rada Gminy, 14 głosami 
za, zdecydowała o udzieleniu wójtowi 
absolutorium za 2021 rok. – Dziękuję 
za wotum zaufania i absolutorium. Dzię-
kuję państwu radnym. Bez współpracy 
z Radą Gminy, zrozumienia, dyskusji, 
wymiany zdań nie byłoby tego, co osią-
gamy w naszej gminie. Są wspaniałe 
inwestycje, gmina pięknieje – przyznał 
wójt Jan Słoninka. Wójt dziękował też 
sołtysom za zaangażowanie i współ-
pracę, pracownikom urzędu i jedno-
stek organizacyjnych za służbę na 
rzecz naszej małej ojczyzny, a także 
mieszkańcom.

8paweł Komraus

31 mAjA POdCzAS SeSjI RAdy GmINy wÓjT GmINy mIedźNA OTRzymAŁ wOTUm zAUFANIA  
ORAz AbSOLUTORIUm zA 2021 ROK

Absolutorium dla wójta

Sesja absolutoryjna odbyła się 31 maja  (FOT. KAdR z NAGRANIA)

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



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

5gminne sprawy – czerwiec 2022z ŻyCIA GmINy

Oto wysokość opłaty melioracyjnej na rok 2022 
ustalona przez spółki wodne działające na terenie 
gminy miedźna.

Grzawa – 30 zł za posesję + 12 zł za każdy rozpoczęty ha
nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001
Góra – 20 zł za posesję
nr konta: 65 8446 0006 2001 0000 2394 0001
Miedźna – 20 zł za posesję + 5 zł za każdy rozpoczęty ha
nr konta: 11 8446 0006 2001 0000 2987 0001
Gilowice – 20 zł za posesję + 5 zł za każdy rozpoczęty ha
nr konta: 39 8446 0006 2001 0000 1573 0001

Frydek – 20 zł za posesję
nr konta: 73 8446 0006 2001 0000 2378 0001
Wola – 20 zł za posesję
nr konta: 88 8446 0006 2001 0000 0505 0001

Należy pamiętać, że kwota zebranych składek członkow-
skich wpływa na wysokość dotacji z budżetu Gminy Miedźna 
dla Spółki Wodnej.

Warto zauważyć, że od drożności urządzeń melioracyjnych 
zależy m.in. prawidłowe odprowadzanie wód opadowych mają-
ce większe znaczenie podczas ulewnych, długo utrzymujących 
się deszczy. 8 Ug

Zarząd spółek wodnych informuje

Funkcjonariusze Komisariatu policji w miedźnej 
z/s w woli w związku ze zbliżającym się okresem 
wakacyjnym pragną przypomnieć o konieczności 
zachowania większych środków bezpieczeństwa 
celem niedopuszczenia do przypadków kradzieży 
bądź zniszczenia mienia.

Należy szczególnie zwracać uwagę na fakt, by nie pozostawiać 
swojego mienia bez nadzoru, tyczy się to szczególnie rowerów. 
Istotne również jest właściwe zabezpieczenie swoich domostw 
czy mieszkań na czas wyjazdów wakacyjnych.

Ponadto funkcjonariusze Komisariatu Policji w Miedźnej 
z/s w Woli informują, iż w ostatnim okresie dochodziło do 
większej liczby kradzieży katalizatorów w samochodach. 
W związku z czym istotne jest zwracanie uwagi na osoby, 
które nietypowo zachowują się przy pozostawionych samo-
chodach.

O wszystkich podejrzanych zachowaniach bądź okolicz-
nościach będących podstawą do interwencji policji można 
informować tutejszą jednostkę za pomocą numeru alarmowego 
112 bądź dzwoniąc do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie na numery 47 8552200, 47 8552 255. 8 Ug

Dbajmy o swoje mienie

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

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 Urzędu 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

przypominamy o CeeB!

18 maja w Urzędzie gminy odby-
ła się debata o bezpieczeństwie 
energetycznym.

Uczestniczyli w niej mieszkańcy naszej 
gminy, a także wicewójt gminy Renata 
Łuniewska, Grzegorz Franki, prezes 
Związku Górnośląskiego, Patryk Białas, 
prezes stowarzyszenia BoMiasto (i jed-
nocześnie radny Rady Miasta Katowice), 

Łukasz Bystrzanowski, prezes firmy 
Ekoscan oraz Danuta Komraus, kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Debata dotyczyła 
przyszłości OZE w kontekście działań 
zwalczających smog oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego.

Pierwsza część spotkania dotyczy-
ła zasad otrzymania dofinansowania 
z gminnego Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji. Poprowadził ją Łukasz 
Bystrzanowski, prezes firmy Ekoscan. 
Tematem drugiej części była „Uchwa-
ła antysmogowa i fotowoltaika. Co to 
oznacza dla gminy i jego mieszkań-
ców?”. Trzecia część spotkania odbyła 
się w formie dyskusji z publicznością 
pt.  „Energii obywatelskiej, czyli co i jak 
możemy zrobić razem w gminie?”.

8Ug

ważne rozmowy o bezpieczeństwie 
energetycznym

w spotkaniu udział wzięli także mieszkańcy gminy  (FOT. UG)
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wOLa

grZawa

gÓra

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunem 
na spotkanie w bibliotece 9 czerwca 
o godzinie 16.00. W programie: głośne 
czytanie bajek, zabawy ruchowe, zajęcia 

plastyczne. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zapisy w bibliotece pod numerem tele-
fonu 32 449 12 90.

8gBp

maluch w bibliotece

W sobotę, 4 czerwca Gminna Biblioteka 
Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie 
była nieczynna. Sobotni dyżur został 

przeniesiony na drugą sobotę czerwca, 
tj. na 11 czerwca.

8gBp

ważna informacja

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Szko-
le Podstawowej im. J. Korczaka został 
zakończony w klasach I, IIb i IIc pod-
sumowaniem projektu czytelniczego 
„Poeci dla dzieci”. Goszczono dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej, która 
zachęciła najmłodszych czytelników do 
czytania poezji dziecięcej współczesnych 

autorów. Wysłuchano pięknej recytacji 
wiersza „Ptasie radio” oraz podziwiano 
grę aktorską uczniów klasy VI, którzy 
przygotowali pantomimę. Wręczono 
najmłodszym czytelnikom dyplomy 
i nagrody w klasowych konkursach: 
recytatorskim i literacko-plastycznym.

8sp góra

Zachęcali do czytania

20 maja dzięki uprzejmości prezesa LKS 
Sokół Wola uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli 
mieli okazję poznać lepiej obiekt spor-
towy. Dowiedzieli się, jak wygląda pokój 
sędziów, czym zajmuje się kierownik 
drużyny, skąd się wzięła fontanna i białe 
linie na boisku, dlaczego w szatni jest tab-
lica magnetyczna. Mogli zobaczyć gdzie 

obradują sędziowie, a nawet posiedzieli 
sobie na sofie prezesa w jego pokoju. Po 
sportowych zabawach gospodarze zorga-
nizowali piknik. Uczniowie mogli obser-
wować jak zmienia się wynik meczu i jak 
odbywa się nawadnianie boiska. Obiecali 
pomoc przy najbliższym koszeniu trawy! 
Oprócz poczęstunku otrzymali też klubo-
we gadżety. 8 sp 1 wola

piknik na sokole

dzieci poznały obiekt Sokoła  (FOT. SP 1 wOLA)

FryDeK

Uczniowie klasy VIIIb ze Szkoły Podsta-
wowej we Frydku wraz z ks. Bogdanem 
Michalskim w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej przygotowali odzież dla 
uchodźców z Ukrainy przebywających 
w naszej gminie. Posegregowali i roz-

wiesili zebrane dary od mieszkańców 
gminy. To piękny gest serca młodych 
ludzi. Zachęcamy do wizyty w GOPS 
w Woli i odebrania najpotrzebniejszych 
rzeczy.

8Ug

pomagają potrzebującym

mieDŹna

Na zaproszenie Grzegorza Gaży, posła 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
uczniowie kl. VIII Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Miedźnej wzięli udział 
w wycieczce do Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej w Warszawie. Poseł Grzegorz 
Gaża był nieocenionym  przewodnikiem 
podczas całej wizyty w Sejmie. Wyciecz-
kę do Warszawy zwieńczył spacer pod 

pomnik Wojciecha Korfantego, polskiego 
przywódcy narodowego Górnego Śląska. 
Nie mogli również pominąć Łazienek 
Królewskich, gdzie wśród przepięknej 
przyrody i architektury, odpoczęli przed 
drogą powrotną do domu.

To była piękna żywa lekcja historii 
i wiedzy o społeczeństwie.

8Ug

Uczniowie w sejmie

Podczas wizyty w sejmie  (FOT. zSP mIedźNA)

giLOwiCe

W dniach 22-28 maja grupa uczniów 
gilowickiego liceum wraz z nauczycie-
lami, Kariną Kurzycą i Joanną Kociołą 
spędziła w malowniczo położonym nad 
Adriatykiem słoweńskim mieście Koper, 
w ramach realizacji projektu Erasmus+ 
„Learn from the past to build a greener 
future”. Głównym tematem spotkania 
było oszczędzanie energii, wobec tego 
nie zabrakło analizy zużycia energii 
w poszczególnych krajach partnerskich, 
warsztatów na temat bardziej efektyw-

nego zarządzania tym zużyciem oraz 
przykładów zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego opartego na poszanowa-
niu środowiska naturalnego. Nie zabra-
kło oczywiście niezliczonych okazji do 
poznawania atrakcji tego pięknego kraju. 
Spotkanie obfitowało także w liczne oka-
zje do integracji z młodzieżą z pozostałych 
krajów partnerskich (Włochy, Portugalia, 
Rumunia, Turcja) oraz możliwości szli-
fowania znajomości języka angielskiego 
i włoskiego. 8 LO gilowice

w słowenii o oszczędzaniu energii

31 maja w liceum w Gilowicach odbył się 
konkurs pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Miedźna oraz Dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego w Gilowi-
cach „Moja Gmina – Mój Samorząd”, 
zorganizowany przez Liceum Ogólno-
kształcące w Gilowicach. Całość przygo-
tował i poprowadzi Tomasz Baranowski. 
Wiedza uczniów na temat samorządu 
i gminy była imponująca. Werdykt nie 

był łatwy. Komisja długo obradowała 
i po zliczeniu punktów zwycięzcą zostali 
przedstawiciele klasy IIIb: Błażej Woj-
ciech, Paweł Nocoń i Bartłomiej Sosna. 
Zwycięzcy 7 czerwca odbiorą główną 
nagrodę z rąk wójta gminy Miedźna. 
Będą przez kilka godzin poznawać pracę 
wójta, sekretarza i skarbnika w naszej 
gminie.

8Ug

wiedzą dużo o swojej gminie

Laureaci konkursu  (FOT. UG)
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21 maja zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”ze Szkoły Podstawowej  
im. Stanisława hadyny we Frydku koncertował w Parku Śląskim 
w Chorzowie. Nasi mali artyści byli najpiękniejszym kwiatem podczas 
Kiermaszu Kwiatowego!  (FOT. UG)

w ObIeKTywIe
podczas majowej sesji rady 
gminy miedźna wójt Jan słoninka 
i andrzej Kempny, przewodniczący 
rady gminy pogratulowali sukce-
sów naszym zespołom i twórcom.

Gratulowano wieloletniej twórczej pracy, 
osiągnięć i uznania artystycznego. Za 

zaangażowanie na rzecz kultury w naszej 
gminie podziękowano Zespołowi Pieś-
ni i Tańca „Frydkowianie”, Zepołowi 
Śpiewaczemu „Górzanie”, Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej „Silenzio”. Pogratulowa-
no również wyróżnienia „Klejnot Ziemi 
Pszczyńskiej” Agnieszce Anteckiej oraz 
Zofii Wawrzyczek. 8Ug

podziękowania dla ludzi kultury

Kierujemy szczególne słowa uznania tym, którzy promują naszą lokalną kulturę  (FOT. UG)

Zofia wawrzyczek i agnieszka 
antecka to tegoroczne laureatki 
odznaczenia „Klejnot Ziemi 
pszczyńskiej”, czyli kobiety pełne 
pasji, miłości do tradycji, przed-
siębiorcze i otwarte na potrzeby 
drugiego człowieka.

Nagrody są przyznawane corocznie 
przez Powiatowy Urząd Pracy oraz 
Powiat Pszczyński w pięciu katego-
riach. W tym roku silną reprezentację 
laureatek stanowią aktywne mieszkanki 
gminy Miedźna!

W kategorii Kobieta Społeczna 
wyróżnienie otrzymała Agnieszka 
Antecka, która kilkanaście lat temu 
zainicjowała powstanie integracyjnego 

zespołu „Folkowianie”, zaangażowana 
w sprawy swoich podopiecznych oraz 
lokalnej społeczności. Jest starszym 
terapeutą zajęciowym w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Grzawie. 
W swojej pracy wykorzystuje metodę 
arteterapii, czyli terapii poprzez sztu-
kę.  – Najważniejsze jest to, żeby robić 
coś z pasją. Zamiłowania nie można 
powstrzymywać, trzeba zarażać innych 
i wtedy to przynosi efekty – mówiła 20 
maja podczas uroczystej gali w pszczyń-
skim zamku.

Kobietą Obyczajów i Tradycji zosta-
ła Zofia Wawrzyczek, która od 30 lat 
jest przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gilowicach. To pasjonatka 
strojów ludowych, które z ogromną pie-

czołowitością kompletuje. – Najważniej-
sze jest moim zdaniem słuchać ludzi i ich 
rozumieć. Mała ojczyzna to dom, ulica, 
wieś i dalej. Sama nic bym nie zrobiła. 

Wokół mam wielu znajomych i dobrych 
ludzi, którym serdecznie dziękuję za 
wsparcie – mówiła Zofia Wawrzyczek.

8powiat, pk

pyszne, swojskie dania serwo-
wały gospodynie z naszych Kół 
gospodyń wiejskich podczas 
XXii gminnego Konkursu „nasze 
kulinarne dziedzictwo”.

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy 
Miedźna odbywał się pod hasłem „Majów-
ka w Grzawie”. Wszystkich gości powitała 
Łucja Krutak, prezes Gminnego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Miedźnej. Wspaniałych dań mieli okazję 
posmakować m.in. starosta Barbara Ban-
doła, Renata Dyrda, prezes LGD „Ziemia 
Pszczyńska”, wójt Jan Słoninka, Andrzej 
Krawczyk, prezes Wojewódzkiego Związ-
ku Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych, Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, 
radni Rady Gminy, przedstawiciele lokal-
nych organizacji, sołtysi.

Ale główne skrzypce grały gospody-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich z Miedź-
nej, Woli, Grzawy, Góry, Gilowic i Fryd-

ku. Tradycyjnie pokazały się z najlepszej 
strony! Na ich pięknie udekorowanych 
stoiskach aż roiło się od wspaniałych 
dań. A wśród nich były m.in. zupa 
porowa z grzankami, barszcz ukraiń-
ski, pomidorki faszerowane, kanapki 

z nowalijkami, sałatka jarzynowa, swoj-
skie kiełbasy w zalewie z piwa, szaszły-
ki, burgery po śląsku, różnego rodzaju 
pasty, a nawet smoothie z pietruszki. 
Panie sugerowały się głównie tym, by 
zaserwować dania, które można zabrać 

na piknik, i które powstają ze świeżych 
warzyw.

Komisja miała bardzo trudne zadanie, 
ale ostatecznie zdecydowano o przy-
znaniu I miejsca KGW Wola. Zwycięż-
czynie przygotowały chłodnik, karczek 
duszony, szaszłyki, krupnioka, sałatę 
z pomidorkami, ciasto z rabarbarem. 
– Tworząc to menu sugerowałyśmy 
się tym, aby było smacznie i swojsko 
– mówią gospodynie z Woli.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał 
zespół integracyjno-folklorystyczny „Folko-
wianie”, działający przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Grzawie pod kie-
rownictwem Agnieszki Anteckiej.

Organizatorami spotkania byli wójt 
gminy Miedźna Jan Słoninka, Gminny 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Miedźnej, Śląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego – Powia-
towy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Pszczynie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej. 8 pk

11 mAjA SALA dOmU SOCjALNeGO w GRzAwIe wyPeŁNIŁA SIę wSPANIAŁymI zAPAChAmI UNOSząCymI SIę zNAd dAŃ PRzyGOTOwANyCh  
PRzez CzŁONKINIe GmINNyCh KGw

majowe przysmaki na piknik

brawa należą się wszystkim gospodyniom!  (FOT. UG)

To nasze klejnoty!

Laureatkami zostały zofia wawrzyczek – druga od lewej, oraz Agnieszka 
Antecka czwarta od lewej  (FOT. POwIAT)
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DLa rOLniKÓw
< Oddziały regionalne ARiMR przyjmują 

wnioski o wsparcie na restrukturyza-
cję małych gospodarstw. O uzyskanie 
60 tys. zł bezzwrotnej premii finanso-
wanej z budżetu PROW 2014 – 2020 
można starać się do 14 lipca 2022 r.

< Do 29 lipca 2022 r. biura powiatowe 
ARiMR będą przyjmować wnioski 
o przyznanie pomocy na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartość dla środowiska. 
W tym naborze po raz pierwszy można 
będzie je składać również poprzez 
aplikację eWniosekPlus.

< Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa po raz jedenasty 
uruchomiła nabór wniosków o dofi-
nansowanie na tworzenie grup produ-
centów i organizacji producentów. O tę 
formę wsparcia, pochodzącą z budżetu 
PROW 2014-2020, można ubiegać się 
do 17 czerwca 2022 r.

< Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje wnioski o wsparcie finan-
sowe na „Modernizację gospodarstw 
rolnych” w dwóch obszarach – rozwój 
produkcji prosiąt oraz nawadnianie 
w gospodarstwie. Pierwotny termin 
składania dokumentów wyznaczony 
na 27 maja został wydłużony.  

< Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku 
można ubiegać się o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany.

SzczeGóŁy: gov.pl/web/arimr

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Antoniego Wasztyla
Zasłużonego Obywatela

Gminy Miedźna

Rodzinie i Najbliższym  
składamy wyrazy współczucia  
i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci  
najbliższej osoby.

Ze szczerymi kondolencjami

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana Gwoździa
Członka Honorowego OSP Wola

Rodzinie i Najbliższym  

składamy szczere kondolencje,  

a także wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Miedźna

Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kempny

wraz z Radnymi

marek gruszka, społecznik 
z woli, organizator akcji krwio-
dawstwa, jednocześnie radny 
rady gminy został tegorocznym 
laureatem wyróżnienia starosty 
pszczyńskiego „Uskrzydlony”.

Gala wręczenia nagrody odbyła się 
2 czerwca w Stajniach Książęcych 
w Pszczynie. Kapituła przyznała wyróż-
nienie Markowi Gruszce, który wiele 
lat temu stracił nogę w wypadku na 
kopalni. Niepełnosprawność nie tylko 
nie wykluczyła go z normalnego życia, 
ale od lat jest wzorem przekraczania 
niemożliwego. Społecznik, organizator 
akcji krwiodawstwa, podczas których 
zebrano ponad 15 tysięcy litrów krwi, 
inicjator wielu wydarzeń dla seniorów, 
zaangażowany w działania charyta-
tywne. W wieku 60 lat pomimo swojej 
niepełnosprawności został najlepszym 
bramkarzem w turnieju klubów krwio-
dawstwa. – Brak nogi mnie zmotywował. 
Wziąłem się za pracę społeczną, poma-

gam innym i będę to robił tak długo, jak 
tylko będę mógł – mówił Marek Gruszka. 
Gratulujemy naszemu mieszkańcowi!

Wyróżnienie „Uskrzydlony” zostało 
ustanowione z myślą o osobach z nie-

pełnosprawnościami, które w sposób 
szczególny realizują się, osiągają suk-
cesy, promują naszą ziemię i na każdym 
kroku pokazują, jak bardzo chce im się 
działać. 8 powiat, pk

będzie pomagał tak długo, jak będzie mógł

marek Gruszka, drugi od lewej, to niezwykły społecznik 
i aktywny mieszkaniec  (FOT. POwIAT)

5 maja zmarł antoni wasztyl. Był 
wieloletnim prezesem Ochotni-
czej straży pożarnej w miedźnej. 
Został wyróżniony tytułem „Za-
służony dla gminy miedźna”.

Urodził się 2 sierpnia 1940 r. Przez 52 
lata aktywnie działał w strukturach 
ochotniczych straży pożarnych. 35 lat 
pełnił funkcję prezesa OSP Miedźna, 
22 lata był prezesem Zarządu Gminne-
go Związku OSP RP w Miedźnej, a 12 
lat – wiceprezesem. W 1997 r. został 
awansowany do stopnia sierżanta WP. 
Jego działalność wpływała na poziom 
bezpieczeństwa pożarowego w naszej 
gminie, była realizowana przez dobrą 
organizację jednostek OSP, propagowa-
nie straży wśród mieszkańców, a przede 
wszystkim młodzieży, dbanie o zaopa-
trzenie w sprzęt. Antoni Wasztyl przez 
wiele kadencji działał w Radzie Sołeckiej 
w Miedźnej. Brał udział w bardzo wielu 
akcjach społecznych o różnym charak-
terze na terenie gminy, powiatu, kraju. 
Zawsze był obowiązkowy, rzetelny, zdy-
scyplinowany.

Nagrodzony został tytułami Honoro-
wego Prezesa OSP Miedźna oraz Hono-
rowego Prezesa Zarządu Gminnego 
OSP. Na swoim koncie ma też Srebrny 
i Złoty Krzyż za zasługi dla ówczesnego 
województwa katowickiego.

23 czerwca 2015 r. mieszkaniec 
Miedźnej podczas uroczystej sesji Rady 
Gminy odebrał tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Miedźna”. Został on przyznany 
na wniosek Rady Sołeckiej w Miedź-
nej. „Na pozór zwykły mieszkaniec 

sołectwa Miedźna, a zarazem bardzo 
niezwykły. Bo jak inaczej określić, że 
przez większość swojego życia oprócz 
pracy zawodowej poświęcił się dzia-
łalności, która miała służyć i pomagać 
mieszkańcom naszej gminy” – napisała 
wówczas Kapituła. – Kiedyś gasiliśmy 
tylko pożary, teraz trzeba brać udział 
we wszelkich akcjach drogowych, 
ratowniczych, powodziowych. Strażak 

musi być wszechstronnie wyszkolony. 
Całe szczęście, że do dyspozycji jest 
coraz lepszy sprzęt. Tak naprawdę, żeby 
być strażakiem, trzeba mieć tą pasję 
w genach – mówił podczas uroczystej 
sesji A. Wasztyl.

Zmarł 5 maja, w wieku 81 lat. Pogrzeb 
odbył się 9 maja w kościele parafialnym 
w Miedźnej.

8paweł Komraus

PRzez 35 LAT byŁ PRezeSem OSP mIedźNA

Nie żyje Antoni wasztyl, 
zasłużony dla Gminy miedźna

Antoni wasztyl w 2015 r. został uhonorowany tytułem „zasłużony dla 
Gminy miedźna”  (FOT. ARChIwUm)
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sOKÓŁ wOLa

<  4.05: Sokół – Unia Bieruń Stary 3:3 (bramki dla 
Sokoła: R. Żyła, P. Żakieta, G. Kuźnik)

<  7.05: Sokół – LKS Gardawice 1:3 (bramka dla Soko-
ła: M. Janosz)

<  15.05: Siódemka Tychy – Sokół 1:3 (bramki dla 
Sokoła: J. Jucha, R. Żyła, G. Kuźnik)

<  18.05: Sokół – LKS Frydek 0:2
<  22.05: LKS II Goczałkowice – Sokół 10:0
<  28.05: Sokół – Stal Chełm Śląski 3:0 (bramki dla 

Sokoła: M. Lendzion – dwie, A. Wróbel)
<  6.06: Polonia Międzyrzecze – Sokół 1:0
Sokół po 29 kolejkach zajmuje 9. miejsce w tabeli 
A klasy, z dorobkiem 38 punktów.
Ostatni mecz Sokoła w sezonie: Sokół – LKS Wosz-
czyce (11.06)

LKs FryDeK

<  4.05: LKS – Stal Chełm Śląski 0:3
<  7.05: Leśnik Kobiór – LKS 1:2 (bramki dla LKS-u: 

G. Ulczak, M. Stronczek)
<  15.05: LKS – Unia Bieruń Stary 0:1
<  18.05: Sokół Wola – LKS 0:2 (bramki dla LKS-u: I. 

Zdziech, T. Moroń)
<  22.05: LKS – LKS Rudołtowice 1:4 (bramka dla 

LKS-u: M. Stronczek)
<  28.05: Krupiński Suszec – LKS 2:0
<  5.06: LKS – LKS Studzionka 1:3
LKS po 29 kolejkach zajmuje 8. miejsce w tabeli A klasy, 
z dorobkiem 39 punktów.

Ostatni mecz LKS-u w sezonie: LKS Gardawice – LKS 
(11.06)

 aKs naDwiŚLan gÓra

<  8.05: MKS II Lędziny – AKS 10:1 (bramka dla 
AKS-u: M. Duraj)

<  14.05: AKS – UKS Warszowice 2:9 (bramki dla 
AKS-u: P. Ulczok, K. Leśniak)

<  18.05: AKS – LKS Wisła Mała 0:6
<  29.05: LKS II Gardawice – AKS 2:2 (bramki dla 

AKS-u: J. Radko, M. Flasz)
<  4.06: AKS – GKS Pniówek II Pawłowice 4:2

AKS po 21 kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli B 
klasy, z dorobkiem 18 punktów.

Ostatnie mecze AKS-u w sezonie: BAP Piast Gol II 
Bieruń – AKS (12.06), Czarni Piasek – AKS (16.06), 
AKS – LKS Mizerów (18.06)

Tak grali nasi piłkarze w maju

naJLepsi w pOsZCZegÓLnyCh KaTegOriaCh

dziewczęta, rocznik 2005 i młodsi – bieg na dystansie 4 200 m
I miejsce – Gaik Zuzanna z Biegnij Bracie ZTZ Bujaków – 21:24,0
II miejsce – Kukla Zofia z PoWoli do Celu Wola – 24:05,9
III miejsce – Wójcik Paulina z Woli – 26:20,5  

kobiety – bieg na dystansie 4 200 m
I miejsce – Gębołyś Beata z Chwalisze Bieruń – 22:05,7   
II miejsce – Dziubaczka Sabina z Chwalisze Bieruń – 25:21,6  
III miejsce – Sajdok Katarzyna z Woli – 25:22,8  

kobiety – bieg na dystansie 10 000 m
I miejsce – Ceglarz Joanna z Team Fun Running Piasek – 52:12,1  
II miejsce – Kantorowska Anna z Powoli do Celu Wola – 54:05,2
III miejsce – Partyka Agata z Runaways Międzyrzecze – 55:54,2  

kobiety – nordic walking na dystansie dystansie 4 200 m
I miejsce – Przybył Elżbieta z Radzionkowa – 29:15,8
II miejsce – Gerle-Kotula Anna z Katowic – 29:24,9  
III miejsce – Różewicz Ewa z Pance Tychy – 29:46,1

chłopcy – rocznik 2005 i młodsi, bieg na dystansie 4 200 m
I miejsce – Gabzdyl Patryk z Woli – 16:51,8  

II miejsce – Senkowski Kamil z Brzeszcz – 23:42,8  
III miejsce – Żelech Wojciech z Woli – 23:49,3  

Mężczyźni – bieg na dystansie 4 200 m
I miejsce – Wojcik Paweł z Zadyszki Oświęcim – 15:15,9  
II miejsce – Skorupa Paweł z Skorupa Sport Tychy – 15:24,0
III miejsce – Bizoń Tomasz z Czorno Linia Lędziny – 15:39,0

Mężczyźni – bieg na dystansie 10 000 m
I miejsce – Wieczorek Maciej z Zadyszki Oświęcim – 39:56,0  
II miejsce – Rauer Adam z Mysłowic – 40:35,7
III miejsce – Sambak Tadeusz z Zadyszki Oświęcim – 41:26,2

Mężczyźni – nordic walking na dystansie 4 200 m
I miejsce – Różewicz Dariusz z Pance Tychy – 27:58,8
II miejsce – Stańczyk Andrzej z PoWoli do Celu Wola – 27:58,8
III miejsce – Godzic Dariusz z Frydku – 28:08,8   

najszybsza zawodniczka z gminy Miedźna w Biegu na dystansie 10 000 m: 
Kantorowska Anna – 54:05,2

najszybszy zawodnik z gminy Miedźna w biegu na dystansie 10 000 m: Malinowski 
Krzysztof – 42:02,2

132 bIeGACzy wzIęŁO UdzIAŁ 
w SzÓSTej edyCjI LeŚNeGO  
bIeGANIA dLA zdROwIA

Bieg to zdrowie!
impreza na trasie leśnej w pobli-
żu leśniczówki w woli odbyła się 
14 maja.

Uczestnicy startowali na trzech dystan-
sach: w biegu na dystansie 4,2 km i 10 
km oraz marszu nordic walking – 4,2 
km. Start i meta dla poszczególnych bie-
gów były przy wiacie grillowej. Każdy 
zawodnik po ukończeniu biegu i marszu 
otrzymał pamiątkowy medal, a najszyb-
si puchary i nagrody rzeczowe.

Najmłodszą uczestniczką zawo-
dów w biegu na 4 200 m okazała się 
czteroletnia Olga Sporysz z Brzeszcz, 
natomiast najstarszym zawodnikiem 
biegającym na 10 000 m był Leonard 
Kopijasz z Brzeszcz (urodzony w 1951 
roku).

Organizatorami zawodów byli: Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej 
z/s w Woli, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Woli i Marcin Domżoł. 8 gOsir

w zawodach udział wzięło 132 zawodników  (FOT. GOSIR) jedna z kategorii to nordic walking  (FOT. GOSIR)

Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali nagrody  (FOT. GOSIR) Silną reprezentację miał klub „Powoli do celu”  (FOT. GOSIR)
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Z KULTUrĄ

raZem – TrZeŹwO,  
ZDrOwO i spOrTOwO!

5 czerwca przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli odbył się Rodzinny 
Piknik Profilaktyczny z okazji dnia 
dziecka pod hasłem „Razem – trzeźwo, 
zdrowo i sportowo!”. Dla uczestników 
wystąpiły dzieci z przedszkoli i szkół 
w gminie. Były liczne atrakcje dla całych 
rodzin: malowanie twarzy, tatuaże, food 
trucki, balonowe szaleństwo. Zaprezen-
towali się też nasi młodzi sportowcy 
oraz strażacy. Jednocześnie odbył się 
kiermasz charytatywny na rzecz Alka 
oraz Kacperka.
Organizatorami byli Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośro-
dek Kultury, a współorganizatorami: 
Gmina Miedźna, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Miedźna, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Woli i Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Zdjęcia z wydarzenia 
publikujemy na str. 12. 8 pk

On TU JUŻ JesT
31 maja w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Woli można było obejrzeć spektakl „On 
tu już jest” w wykonaniu grupy teatralnej 
„Sine Maius Teatr Bez Przesady” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kobiórze, w reży-
serii Adama Szymury. Podczas spektaklu 
można było wesprzeć Ośrodek Matka Boża 
Różańcowa w Pszczynie. 8pk

rOZmOwy O KULTUrZe
W maju odbyły się ostatnie spotkania 
mieszkańców naszych sołectw z diagno-
stą w ramach projektu „Mój-Twój-Nasz 
kawałek kultury”, realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury, ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultu-
rowego, w ramach  programu Narodo-
wego Centrum Kultury: Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Teraz, do 10 czerwca, można zgła-
szać pomysły na inicjatywy kulturalne. 
Szczegóły na plakacie. 8 pk

1 czerwca odbyły się  XV integracyjne Zawody 
„sport dla wszystkich”, w których uczestniczyli ucz-
niowie szkół z terenu gminy miedźna i podopieczni 
Środowiskowego Domu samopomocy w grzawie.

Współzawodnictwo odbyło się w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli oraz Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
na Krytej Pływalni w Woli. Dzieci i młodzież uczestniczyli 

w konkurencjach lekkoatletycznych, zawodach pływackich, 
grach zespołowych.

Była to świetna okazja do integracji środowiska uczniow-
skiego, a także pokazania ducha rywalizacji wedle zasad fair 
play. Gratulujemy zwycięzcom wspaniałych wyników, a także 
wszystkim uczestnikom pięknego współzawodnictwa.

Organizatorami wydarzenia były Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 8 Ug, pk

dzień dziecka na sportowo

w ObIeKTywIe

4 czerwca w Górze odbyło się bardzo ważne wydarzenie – ślubowanie młodych strażaków młodzieżowych drużyn 
Pożarniczych OSP Góra i OSP Gilowice. Słowa przysięgi uroczyście wypowiedziało 53 dzielnych druhów. wręczono też 
wyróżnienia i odznaczenia  (FOT. PK)



samorządowcy z gminy miedź-
na, radni, kierownicy i dyrekto-
rzy oraz pracownicy jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele 
lokalnych organizacji tym razem 
pokazali „Bajki z innej bajki”!

Premiera spektaklu Nasza Telewizja 2 
pt. „Bajki z innej bajki” odbyła się 5 maja 
w Domu Kultury w Woli. Takiej odsłony 
znanych wszystkim bajek nie spodzie-
wał się nikt! I do tego w takiej obsadzie! 
W role Kopciuszka i Pszczółki Mai wcieli-
ła się Marzena Mandla, dyrektor Zespołu 
Oświaty i Wychowania, Babcią i Macochą 
była Joanna Stawowy, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Renata Szweda, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
wcieliła się w role Śnieżki i Eleonory, 
Mirosława Pytel Ślusarczyk z Gminnego 
Ośrodka Kultury – w rolę Hanki. Radny 
Marek Gruszka świetnie spisał się w roli 
Rumcajsa, a Ireneusz Mietliński, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji – w roli kolegi wnuczki i doktora 
Gargamela. Radny Mateusz Moczulski 
wcielił się w krasnala i trutnia Gucia, 
a radny Andrzej Painta – w role Hakera 
Pakera i Smerfa Pracusia. Arkadiusz Van 
Woytas z „PoWoli do celu” był krasnalem 
i inspektorem Wacławem. Za oprawę 
muzyczną byli odpowiedzialni Agniesz-
ka Antecka i Dariusz Szweda. Całość 
wyreżyserowali Piotr Zawadzki, aktor 

filmowy i teatralny, związany z Teatrem 
Zagłębia z Sosnowca oraz Jacek Łapot, 
artysta kabaretowy, założyciel kabaretu 
Długi.

Wydarzenie było okazją nie tylko do 
świetnej zabawy. Spektakl miał charak-
ter charytatywny. Wspierano w ten spo-
sób podopiecznych Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Mło-
dzieży „Omnibus”: Madzię Komraus 
z Woli i Kacperka Chodurę z Miedźnej. 
Dzięki wspaniałej publiczności udało się 
zebrać prawie 8 tys. zł!

Nasi aktorzy zaprezentowali spektakl 
także w Kobiórze. Przed tamtejszą pub-
licznością wystąpili 27 maja.

8pk
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PO wIeLKIm SUKCeSIe SPeKTAKLU „NASzA TeLewIzjA”, w mAjU PRemIeRę mIAŁ KOLejNy SPeKTAKL

Takie bajki tylko w woli!
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Festiwal Orkiestr w mundurach pod patronatem wójta gminy miedźna był okazją do podziękowań dla naszych strażaków, zwłaszcza dla świę-
tujących jubileusz Ochotniczych straży pożarnych z góry, miedźnej i woli  (FOT. GOK)

huczne urodziny u strażaków

5 czerwca przy Zespole szkolno-przedszkolnym w woli odbył się rodzinny piknik profilaktyczny z okazji dnia dziecka pod hasłem „razem 
– trzeźwo, zdrowo i sportowo!”. w ten słoneczny dzień na najmłodszych czekało wiele ciekawych atrakcji!  FOT. PK

Rodzinny dzień dziecka


