
Oni mogą być dla nas wzorem do naśladowania! w tym roku w gminie miedźna 17 par świętuje 50-lecie
pożycia małżeńskiego, a 8 par – 60-lecie. 6 września odbyło się spotkanie wójta Jana słoninki i andrzeja Kempnego, 

przewodniczącego rady gminy z szanownymi jubilatami. nam zdradzili, 
jaka jest ich recepta na długie życie w miłości i zrozumieniu!

wIę Cej NA sTr. 2 i 12

BUDOwa s1 sTaJe siĘ FaKTem!
w połowie września przekazano wykonawcy teren

– ruszyła budowa drogi ekspresowej przez naszą gminę

wIęCej NA sTr. 5

HUCZne ĆwierĆwieCZe
wspaniałym koncertem w Gilowicach orkiestra „silenzio”

z woli świętowała 25-lecie istnienia

wIęCej NA sTr. 11
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KGw wola zachwyciło 
w warszawie

wiele inwestycji, 
ogrom pozyskanych środków

Najlepsi druhowie 
na zawodach w woli

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 9

najważniejsze są miłość 
i zrozumienie
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pary, które w tym roku obchodzą 50-lecie ślu-
bu otrzymały medale Za Długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznane przez prezydenta rp.

Szanownych jubilatów powitali wójt Jan Słoninka oraz 
Andrzej Kempny, przewodniczący Rady Gminy. – Jest 
mi niezwykle miło, że mogę znaleźć się w tak zacnym 
gronie. Jubileusze 50 i 60 lat wspólnego pożycia mał-
żeńskiego sprawiają, że dajecie Państwo przykład, że 
nawet w tak trudnych czasach można było i można żyć 
razem. Zarażajcie Państwo nadal uśmiechem, radością 
i swoją postawą tych, którzy Was otaczają: dzieci, 
wnuki, prawnuki – przyznał wójt. Zdrowia, radości 
i dalszego życia w miłości życzył Andrzej Kempny.

Wójt Jan Słoninka w imieniu Prezydenta RP wręczył 
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, 
które w tym roku świętują 50-lecie ślubu. W gminie 
Miedźna mamy 17 takich par. Ponadto, wyróżniono 
pary, które obchodzą Diamentowe Gody, czyli 60-
lecie ślubu. W tym roku tak piękny jubileusz ma 8 
małżeństw. Jubilatów zaproszono na wspólny obiad 
i poczęstunek, zagrała dla nich Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Silenzio” z Woli.

Wśród jubilatów byli Janina i Tomasz Waloszkowie. 
Poznali się w Ćwiklicach, skąd pochodzi pani Janina. 
Pan Tomasz wypatrzył ją jeżdżąc z Bodzowa rowerem 
do szkoły w Pszczynie. – Zauważyłem przyszłą małżon-
kę jak pasła krowy. Nie dość, że piękna dziewczyna, 
to jeszcze pięknie śpiewała. Od razu zwróciłem na nią 
uwagę. Zacząłem coraz częściej spoglądać w jej stronę. 
Pewnego razu przystanąłem i podszedłem do niej. I tak 
to się zaczęło – opowiada pan Tomasz. Ślub cywilny 
wzięli 14 października 1972 r. – To była sobota, pogoda 
była dość ładna. Zgodnie z przepisami, tydzień później 
odbył się ślub kościelny, w kościele w Ćwiklicach 
– przyznaje T. Waloszek. Jak mówi, obecnie różnie 
dzieje się w małżeństwach, ale najważniejsze jest 
wzajemne zrozumienie.

Irena i Aleksy Nyczowie z Góry w tym roku świę-
tują 50-lecie ślubu. – Pierwszy raz zobaczyliśmy się 
w kawiarni, która była kiedyś w obecnym budyn-
ku urzędu w Miedźnej. Po dwóch latach wzięliśmy 
ślub. Wesele było tradycyjne, dwudniowe, z orkiestrą 
– wspominają. Jaka jest ich recepta na długie lata 
w małżeństwie? – Trzeba być po prostu człowiekiem, 
czasami odpuścić. Nie może być cały czas różowo 
– mówią.

Swoimi pięknymi wspomnieniami dzielą się także 
państwo Gwoździowie. – Kolegowałam się z siostrą 
mojego przyszłego męża. Poszłam do nich do domu, 
tam się poznaliśmy – mówi Irena Gwóźdź. – Wtedy 
zobaczyłem ją pierwszy raz. Spodobała mi się, i tak 

zostało do dzisiaj – dodaje Sylwester Gwóźdź. Zolycili 
krótko, niecały rok. Ślub cywilny odbył się 8 kwietnia, 
a kościelny – 17 kwietnia. – Lało strasznie. Wesele 
mieliśmy w domu. Kiedyś tak się to robiło. Najpierw 
wesele, potem poprawiny, a potem to już leciało przez 
cały tydzień. Zgodnie z tradycją – śmieją się. Mają 
prostą radę dla młodych małżeństw. – Żeby się nikt 
nie wtrącał, nie bałamucił. Jak burza jest to przejdzie, 
i znowu jest dobrze. A jak ktoś się wtrąca, z tego nie 
ma nic – przyznają.

Każda para to inna, piękna historia wzajemnego 
zrozumienia, poszanowania, wspólnie spędzonych 
lat i miłości...

8paweł Komraus

6 wrzeŚNIA w DOmU KULTUry w wOLI ODbyłO sIę spOTKANIe z pArAmI ŚwIęTUjąCymI złOTe I DIAmeNTOwe GODy

Najważniejsze są miłość i zrozumienie

50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętują w tym roku: 
marta i Konrad botorowie, elżbieta i stefan Dawidkowie, Irena i sylwe-
ster Gwoździowie, Teresa i jan Hessowie, barbara i jacenty jaruba-
szowie, Krystyna i emanuel Karbowy, jadwiga i Franciszek Klencza-
rowie, Irena i jan Krasoniowie, stefania i Franciszek maśkowie, Irena 
i Aleksy Nyczowie, bernardyna i józef romowie, Helena i Leon rudzie-
lewiczowie, maria i zbigniew słowikowie, Anna i józef sojkowie, wale-

ria i stanisław waliczkowie, janina i Tomasz waloszkowie, Hildegarda 
i jerzy Żurkowie.
60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętują w tym roku: 
Genowefa i stanisław biernatowie, władysława i Teofil Heskowie, Ag-
nieszka i Ludwik Krasoniowie, Cecylia i stanisław Lubańscy, Helena i Kon-
rad madejowie, rozalia i Leon rozmusowie, Teresa i stanisław walusia-
kowie, Cecylia i marian włodarczykowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim obecnym i byłym 
Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkół 

i placówek oświatowych składamy serdeczne życzenia.

Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, radości z wykonywanego zawodu 
i realizacji wszystkich pasji. Pragniemy wyrazić wdzięczność za codzienny 

wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb  
każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój.

Dziękujemy za każdy uśmiech, troskę o dobro dziecka i otwartość na zmiany, 
wynikające z potrzeb współczesnego świata. Życzymy zdrowia i spełnienia 

wszystkich marzeń zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny wraz z Radnymi

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Józefa Waliczek
Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania Marzena Mandla
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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: 18.10, 31.10
popiół*: 18.10, 31.10
segregacja: 2.11

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 19.10, 2.11
popiół*: 19.10, 2.11
segregacja: 3.11

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: 6.10, 20.10, 3.11
popiół*: 6.10, 20.10, 3.11
segregacja: 4.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 7.10, 21.10, 4.11
popiół*: 7.10, 21.10, 4.11
segregacja: 6.10

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: 11.10, 25.10
popiół*: 11.10, 25.10
segregacja: 7.10

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 12.10, 26.10
popiół*: 12.10, 26.10
segregacja: 10.10

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: 13.10, 27.10
popiół*: 13.10, 27.10
segregacja: 11.10

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 14.10, 28.10
popiół*: 14.10, 28.10
segregacja: 12.10

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: 11.10, 24.10
Frydek, wola: 10.10, 25.10

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 6.10, 10.10, 13.10, 17.10, 
20.10, 24.10, 27.10, 31.10, 3.11
Odpady segregowane – szkło: 12.10, 26.10
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 19.10, 2.11

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

Telefon do psZOK: 519 347 297
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OFICjALNA sTrONA INTerNeTOwA UrzęDU GmINy mIeDŹNA
www.miedzna.pl

OFICjALNe prOFILe UrzęDU GmINy mIeDŹNA NA FACebOOKU

www.facebook.com/miedzna
www.facebook.com/gmina.miedzna.1

wójt Jan słoninka spotkał się 
z trzykrotnym medalistą pływa-
ckich mistrzostw europy, sławo-
mirem Formasem.

Sławomir Formas to trener MUKS „Gillus” 
Gilowice. W sierpniu z powodzeniem wziął 
udział w pływackich Mistrzostwach Euro-
py ME Masters w Rzymie. Zdobył tam złoty 

medal na 100 metrów stylem klasycznym, 
złoty medal na 50 metrów stylem klasycz-
nym, a także brązowy medal na dystansie 
200 metrów stylem klasycznym.

Podczas spotkania w urzędzie nasz 
mistrz zaprezentował piękne i cenne 
medale. Wójt pogratulował sukcesów 
i życzył dalszych wspaniałych wyników 
oraz realizacji sportowych marzeń. 8pk

mistrz z wizytą w urzędzie

w rzymie sławomir Formas trzykrotnie stawał na podium  (FOT. UG)

1 października Kgw wola repre-
zentowało województwo śląskie 
w ogólnopolskim konkursie 
„polska od kuchni”.

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich w lipcu 
zajęło II miejsce w konkursie kulinarnym 
za ślonski łobiod weselny oraz I miejsce 
w konkursie artystycznym za obrzęd 
zaślubin w finale wojewódzkim. 1 paź-
dziernika, podczas finału na Stadionie 
Narodowym w Warszawie zaprezento-
wali się zwycięzcy w danych kategoriach 
ze wszystkich województw.

KGW Wola ponownie zachwyciło 
pięknie prezentując nasze śląskie trady-
cje, czyli obrzęd zaślubin z przyśpiewka-
mi weselnymi. Było kolorowo i radośnie! 
To efekt współpracy koła z Łucją Krutak, 

Zespołem Pieśni i Tańca „Wolanie” oraz 
Zygmuntem Pyrkiem, w którym dużą 
rolę odegrała imponująca dekoracja, 
w tym stara zastawa sprzed lat. Ponadto, 
na stoisku na błoniach Stadionu Naro-
dowego gospodynie z gminy Miedźna 
częstowały m.in. pysznym kołoczem, 
ciasteczkami weselnymi czy swojskim 
smalcem.

I choć KGW Wola nie udało się wygrać 
rywalizacji, a konkurencja z całej Polski 
była ogromna, nasze koło zaprezentowa-
ło się wspaniale. Zachwyciło zgromadzo-
nych widzów oraz jurorów. Możemy być 
dumni z takiej reprezentacji!

Celem konkursu „Polska od kuchni” 
jest pokazanie, jak ważne jest, aby idąc 
z duchem czasu kultywować lokalną 
tożsamość i pielęgnować tradycje. 8 pk

NA sTADIONIe NArODOwym pOKAzALIŚmy NAsze ŚLąsKIe TrADyCje

Kgw wola zachwyciło w warszawie

KGw wola na stoisku podczas finału konkursu  (FOT. UG)
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remOnTy na pŁywaLni

Od 5 do 16 września miała miejsce 
przerwa techniczna na krytej pływal-
ni. W tym okresie wykonano wiele prac 
remontowych. Były to m.in. wymiana 
wody basenowej, malowanie pomiesz-
czeń, wymiana tapicerki w urządze-
niach w siłowni, czyszczenie i malo-
wanie konstrukcji klatki schodowej do 
zjeżdżalni, kanałów wentylacyjnych, 
przegląd rury zjeżdżalni, czyszczenie 
i odkażanie zbiorników przelewowych, 
wymiana tablicy świetlnej, remont cen-
trali telefonicznej, uzupełnienie pokry-
cia dachowego i generalne porządki. 
Obiekt ponownie służy klientom!

8gOsir

sZKOLenie  
na TemaT OpŁaTy 

„CUKrOweJ”  
i „maŁpKOweJ”

Przedsiębiorco! Sprzedajesz napoje 
z dodatkiem cukrów, substancji słodzą-
cych, kofeiny lub tauryny? Prowadzisz 
hurtowy obrót napojami alkoholowy-
mi? Chcesz poznać informację na temat 
opłaty cukrowej (podatku cukrowego) 
oraz opłaty od sprzedaży alkoholu 
w opakowaniach do 300 ml? Zapisz się 
na szkolenie w Urzędzie Skarbowym 
w Pszczynie.

Zapisy trwają do 7 października, pod 
numerami telefonu 32 449 22 40, 32 449 
22 14. Szkolenie odbędzie się 20 paź-
dziernika o godz. 9.00 w Urzędzie Skar-
bowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 4).

8Urząd skarbowy w pszczynie

ŚrODy Z prOFiLem  
ZaUFanym 

w UrZĘDZie sKarBOwym

Nie wiesz jak założyć profil zaufany? 
Urząd Skarbowy w Pszczynie zaprasza 
w każdą środę października. Pracow-
nicy Urzędu będą służyli wsparciem 
i pomocą w założeniu profilu zaufane-
go oraz udzielą wszelkich niezbędnych 
informacji w zakresie obsługi e-Urzędu 
Skarbowego.

Termin: każda środa października 
(5.10, 12.10, 19.10, 26.10) w godz. 9.00-
14.00 w Urzędzie Skarbowym w Pszczy-
nie (ul. 3 Maja 4).

8Urząd skarbowy w pszczynie

rOZwiĄZanie KrZyŻÓwKi 
Z pOprZeDniegO nUmerU 

„gminnyCH spraw”

W poprzednim, setnym numerze „Gmin-
nych Spraw” zaprosiliśmy Państwa do 
rozwiązania jubileuszowej krzyżówki, 
sprawdzającej wiedzę o gminie Miedź-
na. Prawidłowe hasło to „Zakochaj 
się w gminie Miedźna”. Dziękujemy 
za wszystkie przesłane rozwiązania! 
Nagrody w postaci zestawów upomin-
ków z logo gminy Miedźna otrzymują 
pan Konrad, pan Józef oraz pani Mał-
gorzata. Gratulujemy! Nagrody można 
odebrać w biurze Gminnego Ośrodka 
Kultury w Woli.

8red

wkrótce nowe pojazdy trafią do Osp góra oraz 
Osp gilowice.

Gmina Miedźna rozstrzygnęła przetarg, którego przedmiotem 
była dostawa nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 z wyposażeniem do 
przewozu pięciu osób na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górze. Jednocześnie została już podpisana umowa na dosta-

wę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach. Wóz powinien 
jeszcze w tym roku być do dyspozycji jednostki.

To kolejne inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy Miedźna. W tej kadencji nowy wóz trafił do OSP Wola, 
a czteroletni ciężki wóz otrzymała OSP Miedźna. Dobre 
wyposażenie naszych jednostek OSP leży w interesie nas 
wszystkich. 8 pk

Nowe wozy dla strażaków

w obecnej kadencji gminie miedź-
na udało się pozyskać już ponad 
30 mln zł środków zewnętrznych! 
stąd tak duża liczba realizowa-
nych inwestycji.

Ruszyła modernizacja Centrum Kultury 
w Woli. 1 września podpisana została 
umowa na realizację inwestycji pn. 
„Modernizacja Centrum Kultury w Woli 
oraz przyległego terenu” z firmą INTER-
NOVA Sp. z o.o. Realizacja zadania 
obejmuje wykonanie robót budowlanych 
w branżach architektonicznej, konstruk-
cyjnej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, 
zagospodarowanie terenu. W ramach prac 
przewidziano również m.in. montaż foto-
woltaiki, nowego ogrodzenia, oświetlenia 
zewnętrznego, monitoringu. Powstaną 
wiata koncertowa, fontanna z oczkiem 
wodnym, będą również miejsca parkin-
gowe. Przeprowadzone zostanie również 
nasadzenie drzew i roślinności. Termin 
realizacji zadania określono na koniec 
czerwca 2023 r. Wartość umowy to 5 mln 
305 tys.  648 zł 22 gr. Na realizację zadania 
Gmina Miedźna pozyskała dofinansowa-
nie z programu Polski Ład w wysokości 
4,5 mln zł.

Kończą się prace związane z „Przebu-
dową infrastruktury rekreacyjnej – placu 
zabaw w Górze”, przy gminnym przed-
szkolu. Obiekt będzie ogólnodostępny dla 
wszystkich mieszkańców również w cza-
sie, gdy przedszkole będzie zamknięte. 
Prace współfinansowane są ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Koszt zadania to 207 tys. 
zł, z czego gmina pozyskała dofinansowa-
nie w kwocie prawie 121 tys. zł. Zadanie 
obejmuje przebudowę wyeksploatowane-
go placu zabaw, jak również wykonanie 
nawierzchni dla 10 miejsc postojowych 
przy placu zabaw poprzez wyłożenie ist-
niejących miejsc parkingowych kostką 
brukową.

Zgodnie z planem idzie rozbudowa 
budynku szkoły we Frydku. Na boisku 
w Gilowicach wybudowana została wiata 
grillowa. Rozpoczęły się pierwsze prace 
zgodnie z przyjętą przez mieszkańców 
koncepcją zagospodarowania tego tere-

nu. Już niebawem będzie wykonana 
posadzka. W Domu Socjalnym w Grza-
wie zamontowano nowe okna. Przy ul. 
Górniczej w Woli trwa budowa parkingu. 
Rozpoczęły się prace drogowe w Grzawie, 
wykonana będzie ulica boczna od ul. Wiej-
skiej. Trwają też roboty drogowe w innych 
sołectwach – na ul. Krótkiej w Górze, na 
ul. Kwiatowej w Woli, kończy się przebu-
dowa chodnika przy ul. Dębowej w Woli. 
Trwa termomodernizacja budynków przy 
ul. Szkolnej w Woli i ul. Księża w Grzawie. 
Zakończono projektowanie skateparku 
w Woli, gmina oczekuje na pozwolenie 
na budowę. Jednocześnie Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej prowadzi plano-
wane prace na głównej magistrali fi 250 
doprowadzającej wodę do mieszkańców 
miejscowości Miedźna i Grzawa.

Jak widać, bardzo dużo dzieje się 
w inwestycjach. Wymaga to nie tylko dużo 
pracy, ale także ogromnych nakładów 
finansowych. – Pokusiłem się o podsumo-
wanie środków zewnętrznych pozyska-
nych przez naszą gminę. W poprzedniej 

kadencji 2014-2018 było to 9,4 mln zł. 
W obecnej kadencji łącznie z promesami 
to już ponad 30 mln zł. To ogrom środków 
pozyskanych w tej kadencji, stąd mamy 
ogrom inwestycji w gminie – przyznał na 
wrześniowej sesji Rady Gminy wójt Jan 
Słoninka. 8 paweł Komraus
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wiele inwestycji,  
ogrom pozyskanych środków

w ramach modernizacji Centrum Kultury w woli w ogrodzie wybudowana 
zostanie wiata koncertowa  (FOT. pK)

przy przedszkolu w Górze powstaje bezpieczny plac zabaw  (FOT. UG)

GzGK prowadzi prace na głów-
nej magistrali doprowadzającej 
wodę do mieszkańców miedźnej 
i Grzawy (FOT. UG)



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 – 32 611 53 00

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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szkoła  
z czujnikiem
we wrześniu na budynku Zespołu 
szkolno-przedszkolnego w woli 
przy ul. Lipowej 3 zamontowany 
został czujnik smogu z wyświet-
laczem.

Szkoła wzięła udział w akcji „Edukacyj-
na Sieć Antysmogowa dla OSE”. Udało 
się zdobyć jeden z 1200 bezpłatnych 
mierników jakości powietrza i możli-
wość uczestniczenia w angażujących 
zajęciach ekologicznych!

W ramach projektu wybrane szko-
ły otrzymały urządzenie pomiarowe, 
szkolenia dla nauczycieli i dostęp do 
platformy e-learningowej z materiałami 
interaktywnymi. Działania przyczynią 
się do budowania świadomości ekolo-
gicznej. 8 Ug Czujnik znajduje się na budynku przy ul. Lipowej 3  (FOT. UG)

Decyzja opatrzona rygorem 
natychmiastowej wykonalności 
umożliwiła przekazanie terenu 
budowy wykonawcy i rozpo-
częcie robót budowlanych na 
pierwszym z czterech odcinków 
s1 pomiędzy mysłowicami a Biel-
skiem-Białą.

Zakres pozwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej obejmuje m.in. budowę 
dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz 
z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 
(oznakowanie, oświetlenie węzłów, 
bariery ochronne, ogrodzenia), węzłów 
drogowych Oświęcim, Wola, Brzeszcze, 
infrastruktury dla pieszych, obiektów 
inżynierskich. Co istotne, w ramach 
zadania przewiduje się również przebu-
dowę istniejących dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, przecinają-
cych przebieg drogi ekspresowej.

Ponadto, inwestycja obejmuje budowę 
systemu odwodnienia terenu, w tym 
urządzeń odwadniających korpus dro-
gowy (rowy drogowe, kanalizację desz-
czową, urządzenia podczyszczające, 
przepompownie, zbiorniki retencyjne 

i inne), urządzenia ochrony środowiska: 
zabezpieczenia akustyczne, przejścia 
dla zwierząt, przepusty ekologiczne 
wraz z ogrodzeniem ochronno-napro-
wadzającym.

15 września wykonawcy został prze-
kazany protokolarnie plac budowy. 
Roboty w terenie zostały rozpoczęte od 
rozpoznania saperskiego, prac geodezyj-
nych i budowy dróg technologicznych. 
Zakończenie prac wynikające z umowy 
przypada na III kwartał 2023 r.

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla 
odcinka S1 Oświęcim – Dankowice został 
złożony w marcu 2021 r., a dla odcinka 
Dankowice – Bielsko-Biała w czerwcu 
2021 r. W czasie procedury wydawania 
decyzji ZRID doszło do uchylenia przez 
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) 
decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych 
uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy 
drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Biel-
sko-Biała. Decyzja NSA nie zablokowała 
realizacji inwestycji, ale miała wpływ na 
termin uzyskania decyzji ZRID.

Kluczową kwestią poruszaną w odwo-
łaniu był zarzut poprowadzenia inwe-

stycji przez strefę ochrony ujęcia wody 
pitnej Zasole, która została wyznaczona 
rozporządzeniem Dyrektora Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) 
w Krakowie już po wydaniu DŚU przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska (RDOŚ) w Katowicach. Potwier-
dzeniem prawidłowości działań GDDKiA 
w kwestii procedowania decyzji środowi-
skowej jest uzyskanie ZRID.

Przypomnijmy, że cała inwestycja 
obejmująca budowę 40-km odcinka 
drogi ekspresowej została podzielona na 
cztery odcinki. Obecnie wszystkie odcin-
ki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej są 
już na etapie realizacji, a wartość umowy 
dla tych odcinków to niespełna 2,3 mld 
zł. Umowny termin zakończenia budowy 
S1 węzeł Bieruń – węzeł Oświęcim wraz 
z obwodnicą Bierunia przypada w grud-
niu 2024 r. Z kolei odcinek Dankowice 
– węzeł Suchy Potok w listopadzie 2023 r. 
Odcinkiem Mysłowice – Bieruń kierowcy 
pojadą w IV kwartale 2025 r.

Szczegółowe informacje o inwestycji 
można znaleźć na stronie s1-myslowice-
bielsko.pl.

8gDDKia, ŚUw, pk

12 wrzeŚNIA wOjewODA ŚLąsKI wyDAł DeCyzję O zezwOLeNIU NA reALIzACję INwesTyCjI DrOGOwej (zrID) 
w zAKresIe bUDOwy DrOGI s1 pOmIęDzy węzłem OŚwIęCIm A DANKOwICAmI, z węzłem w wOLI

budowa s1 staje się faktem!

węzeł w woli powstanie w okolicy stacji paliw  (FOT. GDDKIA)



6 gminne sprawy – październik 2022 z TwOjeGO sOłeCTwA

wOLa

grZawa

gÓra

FryDeK

mieDŹna

giLOwiCe

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Górze ponownie przystąpiła 
do projektu „Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci”. Celem akcji jest podnie-
sienie świadomości ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi 
na prawidłowe zagospodarowanie odpa-
dami.

W zamian za przyniesiony zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny szko-
ła otrzyma bon, który wykorzysta na 
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego lub materiałów biurowych. 
Jedynym warunkiem jest mobilizacja do 
działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się 
również firmy i instytucje, które oddadzą 
zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 
Im więcej sprzętu uzbiera placówka, tym 
wyższy bon otrzyma.

Zbierane będą: komputery, drukarki, 
monitory, telefony, sprzęt rtv i agd, baterie, 
akumulatory, kable, tusze atramentowe, 
itp. nie będą odbierane tonery i świetlów-
ki. Zbiórka odbędzie się w dniach 17-18 
listopada w godz. 7.00-14.00 na szkol-
nym dziedzińcu. Koordynatorzy akcji: 
Anna Rakowska, Agnieszka Swarzyńska, 
Elżbieta Grajcarek-Wyrobek, Barbara 
Janusik. 8sp góra

wszystkie dzieci zbierają  
elektrośmieci

29 września obchodziliśmy Ogólno-
polski Dzień Głośnego Czytania. Z tej 
okazji bibliotekarka z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie 
odwiedziła sześć grup przedszkolaków 
z przedszkola w Miedźnej. Najmłodsze 
dzieci poznały historię trzech świnek, 
które postanowiły schować się przed 
złym wilkiem i dlatego każda z nich 
wybudowała swój domek. Z kolei grupa 
czterolatków usłyszała bajkę o babci, 
która przechytrzyła trzy bestie: wilka, 

niedźwiedzia i tygrysa. Najstarsze dzieci 
poznały historię strasznego czarodzieja 
Pazurzaka, który pożerał dzieci. Było 
tak do momentu aż poznał przebiegłą 
i mądrą Blankę. Każda z przeczytanych 
historii miała swój morał. Dzieci z uwagą 
wysłuchały bajek, a nawet pomagały 
stworzyć „efekty specjalne” do czyta-
nego tekstu. Spotkania zakończyły się 
zaproszeniem dzieci do biblioteki oraz 
do czytania książeczek. 

8 gBp

Czytanie u przedszkolaków

Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” 
godnie reprezentował Szkołę Podstawo-
wą im. Stanisława Hadyny we Frydku na 
spotkaniu Szkół Hadynowskich w sie-
dzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w Koszęcinie. 21 września przypada 
Dzień Pamięci Stanisława Hadyny. Każ-
dego roku w siedzibie Zespołu „Śląsk” 
w sposób szczególny czczona jest jego 
pamięć. W spotkaniu udział wzięły 
też delegacje ze szkół z Bystrzycy na 
Zaolziu, Chorzowa-Maciejkowic oraz 

z Warszawy i Piekar Śląskich. Podczas 
uroczystego apelu wspólnie zaśpiewano 
hymn „Szkół Hadynowskich” oraz zło-
żono kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
Hadynę.

Tymczasem 23 września w szkole 
zainaugurowany został Tydzień Patro-
na, trwający w dniach 26-30 września. 
W ramach jego obchodów klasy IV-VIII 
pojechały do Wisły, aby złożyć kwiaty 
oraz zapalić znicz na grobie Stanisława 
Hadyny w rocznicę urodzin. 8 pk, sp 

„Frydkowianie” w Koszęcinie

podczas wizyty w Koszęcinie  (FOT. zpIT „ŚLąsK”)

W październiku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej rusza nowa odsłona kam-
panii „Mała książka – wielki człowiek”. 
Wszystkim miłośnikom książek dziecię-
cych i bibliotek kampania jest z pewnoś-
cią bardzo dobrze znana! W tegorocznej 
edycji projektu na bibliotekarzy i małych 
czytelników będzie czekać jednak wiele 
nowości!

Z myślą o najmłodszych czytelnikach 
przygotowano zupełnie nową Wyprawkę 
Czytelniczą. Będzie można w niej zna-
leźć autorską książkę napisaną i zilu-
strowaną specjalnie dla projektu przez 
wybitnych twórców, uwielbianych przez 
najmłodszych czytelników. W Wypraw-
ce znajdą coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o rozmaitych korzyściach wynikają-

cych z częstego odwiedzania biblioteki. 
Nowością w tegorocznej kampanii będą 
również Wyprawki w wersji ukraińsko-
polskiej.

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę biorącą 
udział w projekcie, otrzyma nieodpłat-
nie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, przedszkolak otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.

Kampania „Mała książka – wielki 
człowiek” to projekt realizowany przez 
Instytut Książki ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 8gBp

mała książka – wielki człowiek

26 września Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Woli zorganizowała Gminne 
Sztafetowe Biegi Przełajowe. W zawodach 
wzięły udział wszystkie reprezentacje 
szkół gminy Miedźna. Biegi rozgrywane 

były w czterech kategoriach wiekowych: 
chłopcy (rocznik 2010-2012 oraz 2008-
2009), dziewczyny (rocznik 2010-2011 
oraz 2008-2009). Uczniowie wykazali się 
doskonałą kondycją, sportową rywaliza-
cją i świetnymi wynikami! 8 sp 1 wola

Uczniowie na biegach przełajowych

W ramach projektu „Climate change 
– raise awareness – take action” grupa 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Zbigniewa Religi pojechała we 
wrześniu do Niemiec.

Tam spotkała się z uczniami szkół 
z innych państw, biorących udział w tym 
międzynarodowym projekcie. Młodzież 
dowiedziała się, jakie działania ekolo-
giczne podejmują gospodarze. Udało 
się zobaczyć lokalną oczyszczalnię ście-
ków. W grupach szukano możliwych 
działań w rozwiązywaniu problemów 
związanych z globalnym ociepleniem, 

tworzono plakaty zachęcające do życia 
bardziej ekologicznie. Uczniowie mieli 
też okazję zwiedzić Konstancję, poznać 
kulturę i dzieła sztuki miasta.

Projekt „Climate change – raise awa-
reness – take action” realizowany jest 
w ramach programu Erasmus+. Jego 
celem jest wzrost świadomości społecz-
nej uczestników odnośnie zmian klima-
tycznych oraz zachęta do podejmowania 
stosownych działań. W październiku 
młodzież z Austrii, Bułgarii, Niemiec, 
Słowenii i Czech będzie gościć w naszej 
gminie. 8 pk

nowe doświadczenia młodzieży

podczas pobytu w Niemczech  (FOT. LO GILOwICe)
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młodzieżowa Drużyna pożarni-
cza Osp góra przy współpracy 
z fundacją neuron Foundation 
pozyskała środki na realizację 
ważnego projektu.

Chodzi o projekt pt. „Pierwsza pomoc 
dla każdego bez strachu”, który jest 
finansowany przez Unię Europejską 

w ramach programu Europejski Korpus 
Solidarności.

Celem projektu jest podniesienie 
poziomu wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Już niebawem rozpoczną się 
warsztaty prowadzone przez młodych 
druhów wraz z ich opiekunami. Szcze-
góły na plakacie. 8 pk

pierwsza pomoc  
dla każdego  
bez strachu

14 września w Domu Kultury 
w woli odbyła się druga edycja 
narodowego Czytania w gminie 
miedźna.

W tym roku czytaliśmy wybrane „Balla-
dy i romanse” Adama Mickiewicza. Czy-
tali dyrektorzy, bibliotekarze, samorzą-
dowcy, poloniści oraz młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego w Gilowicach. To 
była prawdziwa uczta dla oka i ucha. 
Na atmosferę tajemniczości i niezwykło-
ści poszczególnych wykonań utworów 
wpłynęły wystrój sali widowiskowej 
oraz sami uczestnicy imprezy. Z kolei 
niezwykły nastrój budował Maciej 
Blada, który poszczególne czytania 
„otulał” przepiękną muzyką w swoim 
wykonaniu. Narodowemu Czytaniu 
towarzyszyła wystawa ilustracji autor-

stwa Marianny Sztymy, które znaleźć 
można w wydanych w 2018 roku przez 
ArtEgmont „Balladach i romansach” 
Adama Mickiewicza.

Tegoroczne Narodowe Czytanie przy-
gotowali: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/sw Grzawie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli 
oraz Urząd Gminy w Miedźnej. Finanso-
wo imprezę wsparł Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej. Organizatorzy dziękują 
wszystkim osobom czytającym oraz tym, 
którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli 
w tym pięknym spotkaniu ludzi, poezji 
i muzyki oraz tym, którzy przyczynili się 
w choćby najmniejszym stopniu do jego 
powstania. Biblioteka już teraz zaprasza 
na przyszłoroczne Narodowe Czytanie, 
podczas którego sięgniemy do „Nad Nie-
mnem” Elizy Orzeszkowej. 8gBp

wspóLNIe CzyTALIŚmy DzIełA ADAmA mICKIewICzA

mickiewicz na tapecie

w Narodowe Czytanie zaangażowała się m.in. młodzież z gilowickiego 
liceum  (FOT. Gbp)

Niezwykłą atmosferę budowały dzieła mistrza, a także piękna muzyka 
i wystrój sali  (FOT. Gbp)

w ObIeKTywIe

Nasze KGw sukcesami zakończyły udział w konkursie 
kulinarnym „maszkiety Konkrety” 4 września podczas 
Dożynek miejskich w Lędzinach. zdobyły podczas 
konkursu dwa miejsca na podium! I miejsce przypad-
ło KGw wola, a II – KGw Frydek  (FOT. b. pAsTUszKA)

Kosze pełne grzybów to efekt wrześniowego 
grzybobrania z Gminnym Ośrodkiem Kultury! 15 
września odbyła się wycieczka do praczki – Lasów 
włoszczowskich. po poszukiwaniach był też czas 
na grilla  (FOT. GOK)

piękne tereny naszej gminy posłużyły grupie 
artystów z Lędzin jako miejsce do pleneru 
malarskiego. Klub plastyka „Kontrast”  
17 września tworzył swoje dzieła w Górze 

 (FOT. Kp „KONTrAsT”)
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Z darmowej pomocy adwokatów 
i radców mogą skorzystać 
osoby uprawnione, które nie 
są w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej oraz 
przedsiębiorcy prowadzący 
jednoosobową działalność 
gospodarczą, niezatrudniający 
innych osób w ciągu ostatniego 
roku.

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna 
pomoc prawna udzielana jest w sześ-
ciu punktach na terenie każdej gminy, 
w tym i naszej. Mieszkańcy uzyskują 

tam profesjonalną i darmową pomoc 
radców prawnych, adwokatów, media-
torów oraz osób zajmujących się porad-
nictwem obywatelskim.

Aby umówić się na darmową poradę lub 
mediację wystarczy zadzwonić pod numer 
telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub 
wysłać e-mail na adres pomocprawna@
powiat.pszczyna.pl. W wiadomości należy 
podać dane do kontaktu telefonicznego.

Projekt jest finansowany z budżetu 
państwa, realizowany przez Powiat 
Pszczyński. Szczegóły na miedzna.pl.
 8 Ug

skorzystaj z nieodpłatnych  
porad prawnych, obywatelskich 
i mediacji

we wrześniu przy gminnym Ośrodku pomocy 
społecznej ruszyła „szkoła dla rodziców”.

Jest to cykl warsztatów psychoedukacyjnych uczący 
rodziców „jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak 
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Szkoła nie tyle 
uczy nowych metod czy technik, a raczej uświadamia 
rodzicom, że skuteczność wychowywania w znacznym 
stopniu zależy od osoby wychowującej, oznacza to, że 
aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany 
siebie, ukazuje prawdę, ze skuteczne wychowanie nie 

może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go 
na jasnym, czytelnym systemie wartości, pozwala 
na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat 
skuteczności określonych metod wychowawczych oraz 
ułatwia zakwestionowanie niektórych funkcjonujących 
stereotypów i mitów odnośnie wychowania.

W trakcie zajęć chodzi o to, aby uczyć rodziców prak-
tycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji 
z dziećmi. Trzeba mieć jednak świadomość, że „uczyć” nie 
oznacza jeszcze „nauczyć”. Wychowanie jest procesem. 
„Szkoła dla rodziców” pokazuje w jakim kierunku i w jaki 

sposób proces ten można realizować. Efekty zależą od 
zaangażowania i wytrwałości samych rodziców.

Drogi rodzicu, pamiętaj: „Na sukces najbardziej 
mogą liczyć ci rodzice, którzy przyznają się do popeł-
nionych błędów własnym dzieciom – to najlepsza 
i najprostsza metoda dotarcia do ich serc”. Warsztaty 
psychoedukacyjne są prowadzone przez Elżbietę Czo-
pek i Agnieszkę Zając. Realizatorki programu posiadają 
wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 
szkoły dla rodziców. Szczegóły można uzyskać u Moni-
ki Botor-Goc (tel. 798 588 999). 8 gOps

jak zbudować relacje z dzieckiem?

Końcem września Śląski Urząd wojewódzki 
przelał pierwszą transzę środków na wypłatę 
dodatku węglowego na konto gminy. Dzięki 
temu gminny Ośrodek pomocy społecznej 
rozpoczął procedurę przekazywania ich 
mieszkańcom.

Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo w wyso-
kości 3 tys. zł osobie w gospodarstwie domowym, 
gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na 

paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem 
kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamiennego. Konieczny jest 
wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można 
złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufanego. Można również 
złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1, w ter-
minie do 30 listopada 2022 r.

GOPS zaprasza w godzinach: poniedziałek 7.30-
17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-
14.00. Telefon: 32 211 82 51, 32 448 70 90, 32 449 13 36. 
Wniosek można pobrać ze strony miedzna.pl. 8 Ug

ruszyły wypłaty dodatku węglowego

gmina miedźna, w związku z zawartym 
porozumieniem z wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej 
w Katowicach, prowadzi punkt Konsultacyj-
no-informacyjny programu „Czyste powie-
trze”.

Punkt jest dostępny dla mieszkańców zaintereso-
wanych otrzymaniem dofinansowania do wymiany 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, 
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe 
normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac ter-
momodernizacyjnych budynku.

Mieszkańcy w ramach pracy Punktu mogą złożyć 
wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać wszystkie 
informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-

wiska Urzędu Gminy Miedźna. Informacje są udzielane 
na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Miedźna, 
bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 
oraz pod numerem telefonu 32 211 61 96 w. 29 w godzi-
nach pracy urzędu.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinan-
sowania na: źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem 
ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie 
przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, 
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja 
projektowa).

Gmina Miedźna dzięki aktywnym działaniom 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu 
„Czyste Powietrze” otrzymała dodatkowe wsparcie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 25 
tys. 600 zł z przeznaczeniem na dalsze działania Punk-
tu, w tym edukacyjne, informacyjne i organizacyjne 
skierowane do mieszkańców. 

8 Ug

DOwIeDz sIę, jAK UzysKAć DOTACję z prOGrAmU „CzysTe pOwIeTrze”

Czyste powietrze: skorzystaj z dotacji!
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TaK graLi nasi piŁKarZe
 we wrZeŚniU

sokół wola – a klasa
4.09: Fortuna Wyry – Sokół 2:1 (bramka 
dla Sokoła: A. Sosna)
17.09: Sokół – Znicz Jankowice 2:1 
(bramki dla Sokoła: T. Porczyński, N. 
Tomala)
24.09: LKS Woszczyce – Sokół 3:1 
(bramka dla Sokoła: T. Śmieja)

Sokół po ośmiu kolejkach zajmuje 11. 
miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu 
punktów. Kolejne mecze Sokoła: 1.10: 
Sokół – Ogrodnik Tychy, 8.10: BAP Piast 
Gol – Sokół, 15.10: Sokół – LKS Rudołto-
wice, 22.10: Unia Bieruń Stary – Sokół, 
29.10: Sokół – Leśnik Kobiór

LKs Frydek – a klasa
4.09: LKS – Znicz Jankowice 1:4 (bram-
ka dla LKS-u: T. Kapica)
10.09: LKS Woszczyce – LKS 3:2 (bram-
ki dla LKS-u: T. Kapica, P. Żemła)
17.09: LKS – Ogrodnik Tychy 1:3 (bram-
ka dla LKS-u: D. Czempas)
24.09: BAP Piast Gol – LKS 2:0

LKS po ośmiu kolejkach zajmuje 16. 
miejsce w tabeli z dorobkiem trzech 
punktów. Kolejne mecze LKS-u: 2.10: 
LKS – LKS Rudołtowice, 8.10: Unia Bie-
ruń Stary – LKS, 16.10: LKS – Leśnik 
Kobiór, 22.10: Czapla Kryry – LKS, 30.10: 
LKS – Stal Chełm Śląski

aKs nadwiślan góra – B klasa
3.09: AKS – GKS II Pniówek 0:2
11.09: LKS II Wisła Wielka – AKS 2:1 
(bramka dla AKS-u: A. Złotek)
17.09: AKS – Czułowianka Tychy 1:2 
(bramka dla AKS-u: T. Kulicki)
24.09: AKS – MKS II Lędziny 2:4 (bram-
ki dla AKS-u: A. Złotek, K. Prusek)

AKS po sześciu kolejkach zajmuje 9. 
miejsce w tabeli z dorobkiem czterech 
punktów. Kolejne mecze AKS-u: 1.10: 
UKS Warszowice – AKS, 8.10: AKS – KS 
Brzeźce, 16.10: LKS II Gardawice – AKS, 
22.10: AKS – Juwe II Jaroszowice, 29.10: 
LKS Mizerów – AKS

nOwe Ceny na Basenie
W związku ze wzrostem cen energii 
i materiałów eksploatacyjnych zmienia 
się cennik usług basenowych w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szczegóły na 
stronie basenmiedzna.naszosir.pl.

8gOsir

aqUaTHLOn ODwOŁany
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
informuje, że ze względu na małą liczbę 
zgłoszeń tegoroczny Aquathlon został 
odwołany. 8 pk

pOTrÓJny sUKCes
Krzysztof Malinowski z klubu PoWoli 
do Celu z Woli został zdobywcą Wiel-
kiego Jakuszyckiego Szlema 2022! 
Aby tego dokonać musiał pokonać 50 
km na nartach biegowych, przebiec 
50 km po Górach Izerskich oraz prze-
jechać 61 km na rowerze po górach. 
Gratulujemy! 8 pk

Biegniemy  
dla niepodległej
w gminie miedźna Święto nie-
podległości będziemy obchodzić 
aktywnie i patriotycznie!

W ramach zawodów Miedźna dla Nie-
podległej rozegrany zostanie bieg na 11 
km i 5 km oraz spacer nordycki (nordic 
walking) na dystansie 5 km. Start i meta 
zlokalizowane będzie przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Bronisława Malinow-
skiego w Woli. Zgłoszenia i płatności są 
możliwe przez stronę chronotex.pl do 28 
października. Wpisowe wynosi 70 zł.

Organizatorami wydarzenia są Klub 
Sportowy PoWoli do Celu, Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w 
Woli oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Bronisława Malinowskiego w Woli. 8 pk

międzyszkolny Uczniowski Klub 
sportowy „gilus” gilowice świę-
tuje w tym roku 20-lecie istnienia.

Liczne sukcesy na arenach ogólno-
polskich i wojewódzkich, uzdolnieni 
sportowcy, niezwykła kadra trenerska 
– obchodzący właśnie 20-lecie klub 
pierwsze dwie dekady działalności 
może zaliczyć do niezwykle udanych. 
Początkowo obejmował swoją działal-
nością sekcję piłki siatkowej. Dwa lata 
później rozszerzył aktywność o sekcję 
pływacką. Dziś liczy 150 pływaków 
w różnych grupach wiekowych oraz 
24 siatkarki.

Sekcja siatkarska trenuje pod okiem 
Jarosława Janasa w hali sportowej przy 
liceum w Gilowicach. Jednym z trenerów 
działającej na krytej pływalni w Woli 
sekcji pływackiej oraz prezesem klubu 
jest Sławomir Formas, który niedawno 

sam wywalczył trzy medale na pływa-
ckich Mistrzostwach Europy Masters 
w Rzymie (więcej na ten temat piszemy 
na s. 3).

Sportowy jubileusz świętowano 23 
września. – Marzę, by grupa treningowa 
się rozwijała, odnosiła kolejne sukcesy 
sportowe, abyśmy na kolejnym jubi-
leuszowym spotkaniu mogli opowia-

dać o nowych osiągnięciach naszych 
wychowanków – mówił Sławomir For-
mas. Przez ostatnich 20 lat zawodnicy 
„Gilusa” zdobyli blisko 50 medali pod-
czas Mistrzostw Polski i prawie 200 
medali podczas Mistrzostw Śląska. 
Jedną z wychowanek klubu jest Paulina 
Klimas, która odnosi liczne sukcesy na 
arenie międzynarodowej. 8powiat, pk

spotkanie jubileuszowe było okazją do podziękowania sportowcom 
oraz przyjaciołom klubu  (FOT. pOwIAT)

Dwie dekady pełne sukcesów

17 września na stadionie sokoła w woli odbyły się 
powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze. gminę 
miedźna reprezentowała Osp góra, zwycięzcy 
sierpniowych zawodów gminnych.

W sportowo-pożarniczych zmaganiach wzięło udział łącznie 
15 drużyn. W grupach A i C (męskie i żeńskie drużyny pożar-
nicze) rywalizowano w ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie 
pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami, natomiast drużyny 
młodzieżowe startowały w konkurencjach: rozwinięcie bojowe 
oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.

Najlepiej wypadły OSP Studzionka (w kategorii młodzie-
żowa drużyna dziewcząt), OSP Warszowice (młodzieżowa 
drużyna chłopców), OSP Ćwiklice (kobieca drużyna pożar-
nicza), OSP Jarząbkowice (męska drużyna pożarnicza) oraz 
OSP Pawłowice (oldboje). Wśród męskich drużyn pożarni-
czych reprezentanci gminy Miedźna, strażacy z Góry zajęli 
4. miejsce.

Puchary i medale drużynom wręczyli: starosta pszczyń-
ska Barbara Bandoła, wójt gminy Miedźna Jan Słoninka, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Pszczynie Grzegorz Nogły oraz zastępca komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie bryg. 
Radosław Radkowski.

Najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt 
i chłopców od Zarządu Gminnego ZOSP RP w Miedźnej 
otrzymała nagrodę specjalną – bon na zwiedzenie Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz udział w warszta-
tach z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej.

Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału Powiatowe-
go OSP RP w Pszczynie, Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP 
w Miedźnej, Powiat Pszczyński oraz Gmina Miedźna. Zawody 
przeprowadzili oficerowie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie. 8 powiat, pk

Najlepsi druhowie na zawodach w woli

w zawodach udział wzięło 15 drużyn  (FOT. pOwIAT)
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11 września odbyło się wydarze-
nie pn. „młodzi przebudzeni dla 
mieszkańców gminy miedźna”, 
a 24 września – „w harcerstwie 
zakochaj się...”.

Dużo energii i muzyki było na pikniku 
„Młodzi Przebudzeni dla mieszkań-
ców gminy Miedźna” przygotowa-
nym przez Wspólnotę Przebudzeni, 
skupiającą młodych chrześcijan. Na 
wszystkich uczestników na boisku 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli czekały koncerty, zabawy, 
poczęstunek.

W ostatnią sobotę września harcer-
stwo przybliżyli mieszkańcom gminy 
członkowie 82. Drużyny Harcerskiej 
Cichociemni z Woli, podczas wydarzenia 
„W harcerstwie zakochaj się...”. Na tere-
nie zielonym przy salkach parafii Matki 
Bożej Piekarskiej w Woli czekały m.in. 
zabawy, tor przeszkód, animacje dla 
dzieci, konkursy. Imprezę zakończyło 
wieczorne ognisko z przyśpiewkami 
i gitarą.

Projekty realizowane są w ramach ini-
cjatyw kulturalnych „Mój-Twój-Nasz kawa-
łek kultury”, prowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Zadanie dofinansowano 

ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Dom Kultury + Ini-
cjatywy lokalne. Edycja 2022.

Innym działaniem w ramach projek-
tu było wydarzenie pn. „Temat rzeka”, 
poświęcone tematyce związanej z wodą 
oraz rzeką Wisłą stanowiącą ważny ele-

ment środowiska naturalnego w gminie. 
Odbyło się 20 sierpnia w Woli. Pod tym 
samym tytułem zorganizowano konkurs 
fotograficzny i plastyczny. Jury wyłoniło 
już laureatów. Wkrótce otwarta zostanie 
wystawa prac konkursowych.

8pk

we wrzeŚNIU GmINNy OŚrODeK KULTUry zAprOsIł NA DwIe CeNNe INICjATywy LOKALNe

To jest nasz kawałek kultury!

podczas pikniku 11 września w woli  (FOT. GOK) Drugie wydarzenie miało na celu przybliżenie idei harcerstwa  (FOT. GOK)

10 września na stadionie sokoła 
w woli odbył się piknik charyta-
tywny na sportowo – gramy dla 
Kacperka, zorganizowany przez 
sokoła, UKs sps i Ciocię Kinię.

Poprzez turnieje piłkarskie, licytacje 
m.in. cennych koszulek piłkarskich, 
kiermasze i inne atrakcje wspieraliśmy 
zbiórkę na leczenie Kacperka Chodury 

z Miedźnej. Na zakończenie odbył się 
mecz Retro Sokół Wola– Retro Górnik 
Zabrze. Dzięki hojności mieszkańców 
udało się zebrać ponad 17 tys. zł! W orga-
nizację tego pięknego wydarzenia zaan-
gażowały się liczne organizacje, sto-
warzyszenia, firmy, mieszkańcy, nasze 
OSP, a także Gmina Miedźna, Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 8 pk

Z okazji 150-lecia ustanowienia 
parafii pw. św. Urbana w woli 17 
września zorganizowany został 
piknik parafialny.

Na scenie mogliśmy podziwiać arty-
stów z zespołu „Knefliki” z przedszko-
la nr 2 w Woli, a także Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wolanie”, zespołu „Sing” z SP 
nr 1 w Woli oraz muzyków z orkiestry 
„Silenzio”. Nie zabrakło wspomnień 
z historii parafii, quizu wiedzy o para-

fii, rodzinnych zabaw, pokazów straża-
ckich, poczęstunku, a także wspólnej 
modlitwy.

Wcześniej odprawiona została msza 
św. celebrowana przez ks. abp. Damiana 
Zimonia. Modlono się w intencji para-
fian, księży i osób konsekrowanych 
wywodzących się z Woli, zmarłych 
duszpasterzy, budowniczych kościoła, 
parafian, księży i osób konsekrowanych 
pochodzących z Woli.
� 8pk

zagraliśmy dla Kacperka

Tego dnia udało się zebrać ponad 17 tys. zł!  (FOT. sOKół wOLA)

rodzinne świętowanie jubileuszu

zabawa odbyła się w ogrodzie farskim przy ul. szkolnej  (FOT. pArAFIA Św. UrbANA)

Zajęcia w sezonie 2022/2023 realizowane są w salach GOK przy ul. Pszczyńskiej 
110 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli według grafiku. Wszelkich informacji 
dotyczących zajęć GOK udziela pod numerem 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 
423, 512 910 537 oraz osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury.

Przypominamy, że płatności za zajęcia należy regulować przelewem na konto 
bankowe GOK nr 57 8446 0006 2001 0000 3186 0001 lub w kasie GOK. Oświad-
czenia na udział w zajęciach należy dostarczyć do biura GOK lub przesłać na 
adres: gok@miedzna.pl

gOK zaprasza na zajęcia



Lepszej daty na świętowanie 
takiego jubileuszu być nie mogło! 
1 października, kiedy to przypada 
międzynarodowy Dzień muzyki, 
w hali sportowej przy liceum 
w gilowicach odbył się koncert 
jubileuszowy orkiestry „silenzio”.

Wspaniała historia orkiestry, która 
dziś jest wizytówką gminy Miedźna 
rozpoczęła się w 1997 r. Była to wów-
czas orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli, której pierwszym 
kapelmistrzem został Zygmunt Pyrek. 
W początkowych latach orkiestra stra-
żacka uświetniała głównie uroczystości 
religijne. Za czasów kapelmistrza Maria-
na Rypuły członków orkiestry można 
było zobaczyć w filmie o historii Tyskich 
Browarów Książęcych. W 2011 r. kapel-
mistrzem został Piotr Olearczyk i jest 
nim do dziś. Od tego czasu orkiestra 
działa pod patronem Gminnego Ośrod-
ka Kultury. W 2015 r. przyjęła nazwę 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”. 
Obecnie w zespole jest ponad 40 osób, 
które grają na instrumentach dętych 
oraz perkusyjnych.

Orkiestra współpracuje z różnymi 
wokalistami, co urozmaica występy. To 
też swego rodzaju szkoła muzyczna, 
która kształci młodych artystów pod 

okiem instruktorów, uczestniczy w war-
sztatach. Próby odbywają się dwa razy 
w tygodniu w Domu Kultury w Woli. 
W repertuarze znajduje się nie tylko 
muzyka orkiestrowa, ale także aran-
żacje muzyki rozrywkowej, filmowej 
oraz klasycznej.

„Silenzio” bierze udział w ważnych 
przeglądach regionalnych i ogólnopol-
skich. Do najważniejszych osiągnięć 
można zaliczyć Srebrny Dyplom na 
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
„Złota Trąbka” z 2016 oraz 2021 roku, 
I miejsce w kategorii Koncert Estradowy 
na 45. Ogólnopolskim Festiwalu Mło-
dzieżowych Orkiestr Dętych w Inowroc-
ławiu z 2017 r. W 2017 r. zespół nagrał 
płytę z utworami instrumentalnymi. 
Wszędzie, gdzie grają pięknie promują 
gminę Miedźna!

1 października kolejny raz mogli-
śmy się przekonać, jak uzdolnionych 
muzyków mamy w naszej gminie! 
Wspaniały koncert w gilowickiej hali 
śledzili licznie zebrani mieszkańcy 
gminy, a także zaproszeni goście, 
w tym delegacje z zaprzyjaźnionych 
orkiestr. Nie zabrakło przedstawicieli 
Orkiestry Dętej Quantum z Rychwała. 
Muzycy z Woli od kilku lat biorą udział 
w tamtejszych Rychwalskich Impresjach 
Muzycznych.

Podczas jubileuszowego koncertu 
mogliśmy usłyszeć różnorodną muzykę 
– od muzyki filmowej, po typowe mar-
sze oraz muzykę z gościem specjalnym. 
Orkiestra pod batutą Piotra Olearczyka 
wystąpiła bowiem także z Karoliną Lesz-
ko, uczestniczką programów „Must Be the 
Music” i „The Voice of Poland”. To był nie-
zapomniany wieczór pełen wspaniałych 
wrażeń artystycznych i muzycznej pasji.

Z okazji jubileuszu nie zabrakło rów-
nież podziękowań i gratulacji. Orkiestra 
podziękowała najbardziej zaangażowa-
nym członkom i osobom zasłużonym 
oraz wspierającym zespół, wręczając 

symboliczne statuetki, dziękowano także 
wójtowi Janowi Słonince i Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury za owocną współ-
pracę. Były prezenty, gratulacje, słowa 
uznania. – Życzę, abyście przez kolej-
ne lata mogli tak pięknie się rozwijać, 
utrzymywać tak wysoki poziom i repre-
zentować naszą gminę w całej Polsce. 
Dziękuję, że potraficie nam dać chociaż 
chwilę radości, zapomnienia w tych trud-
nych czasach – przyznał wójt Jan Słoninka 
i zaintonował „Sto lat”, które odśpiewała 
cała sala. A na koniec tego niezwykłego 
wydarzenia, jak to na urodzinach, był 
imponujący tort. 8 paweł Komraus
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młODzIeŻOwA OrKIesTrA DęTA „sILeNzIO” z wOLI mA 25 LAT!

Huczne ćwierćwiecze

muzycy kolejny raz zachwycili publiczność zebraną w gilowickiej hali  (FOT. pK)

wspaniałego jubileuszu kapelmistrzowi i orkiestrze gratulował  
wójt jan słoninka  (FOT. pK)

Orkiestra odebrała liczne gratulacje 
i prezenty, m.in. od zaprzyjaźnionych 
muzyków z rychwała  (FOT. pK)

w drugiej części koncertu 
z „silenzio” wystąpiła Karolina
Leszko  (FOT. pK)
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Najważniejsze są miłość i zrozumienie
6 września w Domu Kultury w woli odbyło się spotkanie z parami świętującymi Złote i Diamentowe gody (FOT. pK)


