
pani gertruda granatyr 
z woli, najstarsza mieszkanka 

gminy miedźna 3 czerwca 
obchodziła setne urodziny. 
Tę wyjątkową uroczystość 

świętowano w równie 
wyjątkowy sposób – wielkim 

spotkaniem rodzinnym. 
solenizantce życzymy dużo 

zdrowia i optymizmu!

najstarsza 
mieszkanka 

gminy 
ma 100 lat!
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Absolutorium 
dla wójta

GzGK zacieśnia 
współpracę z GPW

Przedstawiamy szefowe 
Kół Gospodyń Wiejskich
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naJLepsi JaDĄ DO KOsZĘCina
W gminie Miedźna po raz pierwszy odbyły się 

przesłuchania rejonowe konkursu „Śląskie Śpiewanie”
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Biegiem pO ZDrOwie!
179 osób – biegacze i miłośnicy nordic walking

– wzięło udział w IV Leśnym bieganiu dla zdrowia
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30 maja w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna odbyła 
się II Ogólnopolska Konferencja 
Symultaniczno-Sekwencyjna 
Nauka Czytania® w przedszkolu 
i szkole.

4
Wśród zaproszonych prelegentów 
byli: autorka metody prof. zw. dr 

hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, dr 
hab. Prof. UP Marta Korendo, dr Kata-
rzyna Sedivy-Mączka z Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 
Zaproszenie na konferencję przyjęli 
również dr Łucja Skrzypiec z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kato-
wicach, a także Radosław Szymański 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach oraz Śląskiego Centrum Rozwoju 
Dziecka NEURON. W spotkaniu bar-

dzo licznie uczestniczyli nauczyciele, 
logopedzi, pedagodzy, psycholodzy 
oraz rodzice z różnych rejonów woje-

wództwa śląskiego i małopolskiego 
– ponad 120 osób zainteresowanych 
rozwojem poznawczym dziecka.

Tematyka konferencji obejmo-
wała zakres neurologii, dysleksji, 
gotowości szkolnej oraz praktycz-
nego wykorzystania Symultanicz-
no-Sekwencyjnej Nauki Czytania® 
w przedszkolu i szkole. Konferencję 
zakończyli nauczyciele praktycy pra-
cujący metodą na co dzień od wielu 
lat ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. 
Tadeusza Kościuszki w Ciechano-
wie oraz Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze, która 
była głównym organizatorem kon-
ferencji. Współorganizatorami byli 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie oraz Gmina Miedźna.

8sp góra

O rozwoju poznawczym dziecka

W konferencji łącznie udział wzięło ponad 120 osób  (FOT. SP GÓRA)

Spośród 11 kandydatów do finału 
zakwalifikowało się siedem 
zespołów i jeden duet.

4
14 maja w Domu Kultury w Woli 
znów królowały śląskie pieśni. 

Wszystko za sprawą przesłuchań do 
XXVI Regionalnego Przeglądu Pieśni 
im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewa-
nie”. To wydarzenie z wieloletnią tradycją. 
Celem przeglądu organizowanego przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i Związek 
Górnośląski, przy współpracy Ośrod-
ków Regionalnych jest umacnianie więzi 
społecznych poprzez rozwijanie postaw 
poszanowania dziedzictwa kulturowego 
wraz z propagowaniem, odtwarzaniem 
i przekazywaniem regionalnych wartości 
muzycznych Górnego Śląska.

W tym roku po raz pierwszy 
przesłuchania rejonowe odbyły się 
w naszej gminie. Wystartowało w nich 
11 kandydatów (jeden duet i 10 zespo-
łów). Oceniało ich jury w składzie 
Piotr Hankus (ZPiT „Śląsk”), Dorota 
Sitek (ZPiT „Śląsk”) oraz Józefa Wali-
czek (GOK). Pod uwagę brano dobór 
repertuaru, walory wokalne, taneczne, 
akompaniament, estetykę i ogólny 
wyraz artystyczny. Ostatecznie do 
finału zakwalifikowano: duet Jagoda 
Giedwiłło i Beniamin Banaś, Zespół 
Pieśni i Tańca „Knefliki”, Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Radość”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, Regio-
nalny Zespół „Lędzinianie”, Zespół 
„Bluszcz” z Bluszczowa, Zespół Pieśni 
i Tańca „Rudołtowice” oraz Zespół 

Pieśni i Tańca „Wolanie”. Laureaci 
przesłuchań w Woli razem z laureatami 
pozostałych dziewięciu przesłuchań 
rejonowych wezmą udział w Przeglą-

dzie Finałowym, który odbędzie się 9 
czerwca w siedzibie Zespołu „Śląsk” 
w Koszęcinie. Zdjęcia z przesłuchań 
w Woli publikujemy na str. 12. 8 pk

W GMINIe MIedźNA PO RAz PIeRWSzy Odbyły SIę PRzeSłUChANIA RejONOWe KONKURSU „ŚLąSKIe ŚPIeWANIe”

Najlepsi jadą do Koszęcina

do Przeglądu Finałowego zakwalifikowali się m.in. „Frydkowianie”  (FOT. GOK)

Solenizantka jest najstarszą 
mieszkanką naszej gminy!

4
Tę wyjątkową uroczystość święto-
wano w równie wyjątkowy sposób 

– wielkim spotkaniem rodzinnym, które 
odbyło się 2 czerwca. Najpierw mszę św. 
w intencji solenizantki odprawiono w 
kościele pw. św. Urbana w Woli. Przygo-
towano wyjątkową oprawę, a specjalny 
list z życzeniami wystosował arcybi-
skup metropolita katowicki Wiktor 
Skworc. Następnie odbyło się wspólne 
świętowanie w Domu Kultury w Woli. 
To było spotkanie pełne wzruszających 
wspomnień, prezentów oraz kwiatów, 
które solenizantka tak bardzo lubi.

Pani Gertruda urodziła się 3 czerwca 
1919 r. jako drugie dziecko Tomasza 
Niesyty i Marii z domu Janosz. Miała 
siedmioro rodzeństwa, a wspólnie 
z mężem Franciszkiem wychowali pię-
cioro dzieci. Jej najstarszy syn Andrzej 
w latach 1990-1998 był wójtem gminy 
Miedźna. 

O pani Gertrudzie, wyjątkowej, 
niezwykle pogodnej, ciepłej osobie 

pisaliśmy już kilkukrotnie na łamach 
„Gminnych Spraw”. Między innymi 
w maju 2018 r., kiedy opowiadała nam 
o tym, jak się żyło w Woli w pierw-
szych latach po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości oraz po wybuchu II 
wojny światowej. A opowiadała dużo, 
bo najstarsza mieszkanka naszej gminy 
ma bardzo dobrą pamięć – bardzo lubi 
wspominać dawne czasy, recytowała 
różne wiersze. – Na punkcie wierszy 
jestem zwariowana. Jak któryś mi się 
spodobał, uczyłam się go na pamięć 
– mówiła. Kilkanaście lat temu wydała 
nawet książeczkę z wierszami, które 
lubi. Bo – jak stwierdziła – dziś sporo 
rzeczy można znaleźć w internecie. Ale 
nie wszystko.

Podczas poprzednich, 99. urodzin 
spytaliśmy panią Gertrudę o jej receptę 
na długie życie. – Trzeba mieć opty-
mizm i wiarę. W trudnych czasach 
nas trzymała wiara, że jednak jakoś 
to będzie – przyznała. I tego optymi-
zmu oraz wiary, a także dużo zdrowia 
życzymy na kolejne lata! 

8 pk

PANI GeRTRUdA GRANATyR z WOLI 3 CzeRWCA ObChOdzIłA SeTNe UROdzINy

Mieszkanka Woli świętowała setne urodziny

Życzenia solenizantce składali m.in. wójt jan Słoninka i Andrzej Kempny, przewodniczący Rady 
Gminy. Wójt przekazał też list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego  (FOT. PK)
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W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą oddawać następujące 
frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
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mOBiLny psZOK w CZerwCU

<  FryDeK:  3.06 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
– Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 24.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 10.06 w godz. 12.00-17.00 oraz 29.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 12.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 5.06 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 17.06 

w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło 
kościoła w Górze

<  wOLa: 19.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sporto-
wa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 17.06, 1.07
segregacja: 1.07; weo*: 3.06

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 18.06, 2.07
segregacja: 2.07; weo*: 4.06

miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzecz-
na, Potok, Słoneczna, Topolowa, 
Zacisze), Góra (ulice: Poznańska, 
Słoneczna, Złote Łany, Mokra), 
Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 19.06, 3.07
segregacja: 3.07; weo*: 5.06

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 24.06, 4.07
segregacja: 4.07; weo*: 6.06

frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
Gilowice (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 10.06, 25.06
segregacja: 10.06; weo*: 10.06

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 11.06, 26.06
segregacja: 11.06; weo*: 11.06

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, 
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 12.06, 27.06
segregacja: 12.06; weo*: 12.06

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 13.06, 28.06
segregacja: 13.06; weo*: 13.06
* weo – wielkogabaryty,  
elektrośmieci, opony

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 19.06
bio (odpady kuchenne): 13.06, 27.06
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 10.06, 13.06, 17.06, 21.06, 
24.06, 27.06, 1.07, 4.07
segregacja: 10.06, 13.06, 17.06, 21.06, 
24.06, 27.06, 1.07, 4.07
odpady wielkogabarytowe: 12.06, 
26.06
bio (odpady kuchenne): 13.06, 21.06, 
27.06, 4.07
odpady zielone: 19.06
(odbiór odpadów zielonych odbywał się 
będzie od spółdzielni, która zgłosi taką 
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna) 

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach 

Google play, App Store, 
Windows Store.

Prowadzone są rozmowy 
w sprawie utworzenia agencji 
pocztowej.

4
Podczas zebrań w Miedźnej 
i Grzawie poruszano m.in. prob-

lem braku poczty w Miedźnej. Dlatego 
wójt Jan Słoninka spotkał się niedawno 
z zastępcą dyrektora Poczty Polskiej 
w Katowicach, Martą Szajnogą. Okaza-

ło się, że nie ma możliwości utworzenia 
w sołectwie punktu Poczty Polskiej, bo 
byłoby to nieopłacalne. – Pani dyrektor 
powiedziała, że jeśli znajdziemy punkt 
na terenie Miedźnej w jakimś podmio-
cie gospodarczym, to postara się, by 
funkcjonowała u nas agencja Poczty 
Polskiej – powiedział na majowej sesji 
Rady Gminy wójt Jan Słoninka.

8pk

Jest szansa na pocztę w miedźnej?

Intensywne opady deszczu spo-
wodowały szkody i utrudnienia 
na terenie gminy Miedźna.

4
W przedostatnim tygodniu maja 
intensywnie padał deszcz. Sytu-

acja była na tyle poważna, że starosta 
pszczyński Barbara Bandoła 23 maja 
ogłosiła alarm przeciwpowodziowy na 
terenie powiatu pszczyńskiego (został 
odwołany dzień później).

Sporo pracy mieli strażacy na terenie 
naszej gminy. Doszło do zalań piwnic, 
zamknięta została m.in. ul. Starorzeczna 
w Woli i Gilowicach czy most Wójtowy 
w kierunku Brzeszcz. Woda stała na 
drogach m.in. w Grzawie. 21 maja wójt 
gminy Miedźna powołał Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, który miał 
na celu m.in koordynować działania 
służb ratowniczych przeciwdziałających 
wszelkim zdarzeniom – zagrażającym 
zdrowiu i życiu obywateli lub środowi-
sku – zmierzającym do ograniczenia lub 
zlikwidowania ich skutków oraz niesie-
nia pomocy poszkodowanym. Po kilku 
dniach deszcz przestał jednak padać.

Wójt gminy Miedźna informuje, 
że wszelkie szkody wynikłe z tytułu 
nawalnego deszczu należy zgłaszać 
pod numerem telefonu 32 211 82 51. 
Pomoc dla osób najbardziej poszkodo-
wanych uzależniona będzie od uznania 
gminy Miedźna za dotkniętą klęską 
żywiołową oraz przyznania na ten cel 
środków finansowych. 8 pk, Ug

Deszcz wyrządził szkody

26 maja w całym kraju odbyły 
się wybory do Parlamentu euro-
pejskiego. Frekwencja w gminie 
Miedźna wyniosła 48,53%.

4
Uprawnionych do głosowania było 
12170 osób, łącznie wydano 5905 

kart. Oddano 5857 ważnych głosów. 
Najwięcej głosów w gminie zdobyli 
kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość 
(3874, tj. 66,14%). Szczegółowe wyniki 
głosowania publikujemy poniżej.

Indywidualnie najwięcej głosów 
w gminie zdobyli: Jadwiga Wiśniewska 

z KW Prawo i Sprawiedliwość (1603), 
Izabela Kloc z KW Prawo i Sprawied-
liwość (993) oraz Jerzy Buzek z KKW 
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N 
Zieloni (738).

Wybory w całym kraju wygrał KW 
Prawo i Sprawiedliwość (45,38%), 
przed KKW Koalicja Europejska PO 
PSL SLD .N Zieloni (38,47%) oraz KW 
Wiosna Roberta Biedronia (6,06%). I to 
przedstawiciele tych trzech komitetów 
zdobyli mandaty do Parlamentu Euro-
pejskiego. Frekwencja w całym kraju 
wyniosła 45,68%.  8 pk

wyniKi gŁOsOwania w gminie mieDŹna

1. KW Prawo i Sprawiedliwość – 3874 głosy, 66,14%
2. KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni – 1222 głosy, 20,86%
3. KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 258 głosów, 4,40%
4. KWW Kukiz’15 – 227 głosów, 3,88%
5. KW Wiosna Roberta Biedronia – 183 głosy, 3,12%
6. KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS – 47 głosów, 0,80%
7. KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 46 głosów, 0,79%

Tak głosowaliśmy w wyborach europejskich



4 gminne sprawy – czerwiec 2019 z ŻyCIA GMINy

CiĘŻarÓwKi  
pOJaDĄ wOLnieJ?

Wójt Jan Słoninka spotkał się z właś-
cicielem spółki Man-Trans. Na pojazdy 
tej firmy jeżdżące przez Wolę od dłuż-
szego czasu skarżą się mieszkańcy 
gminy. – Właściciel zobowiązał się, 
że będzie wymagał na kierowcach, 
by nie jeździli szybciej niż 50 km/h 
przez Wolę, i nie jeden pojazd za dru-
gim, lecz z interwałami czasowymi, by 
zminimalizować uciążliwości. Ponadto 
właściciel oświadczył, że odstępuje 
od zamiaru budowy betoniarni na 
terenach żwirowni. W związku z tym 
dodatkowe obciążenie, jakie mogłoby 
mieć miejsce, w tym przypadku nie 
wchodzi w rachubę – tłumaczy wójt.

8pk

naJpierw sieć,  
pOTem DrOga

Podczas majowej sesji Rady Gminy 
radni przyjęli uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na podjęcie uchwały 
przez zgromadzenie wspólników spółki 
Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej. Dzięki temu zgromadzenie wspól-
ników GZGK może podnieść kapitał 
zakładowy spółki o 110 tys. zł (środki 
zostaną wniesione przez gminę Miedź-
na). Wszystko po to, aby przed planowa-
ną przebudową ul. Sportowej w Górze 
można było przebudować tamtejszą 
sieć wodociągową, która jest w złym 
stanie technicznym. Jak informowano 
na sesji, GZGK (właściciel sieci) nie 
ma środków na tę inwestycję. Dlatego 
gmina zdecyduje się na dokapitalizo-
wanie spółki, żeby to zadanie wykonać 
kompleksowo, i żeby nie było takiej 
sytuacji przyszłości, że będzie trzeba 
rozkopać nową drogę, jeśli pojawi się 
problem z siecią wodociągową.

8pk

spOTKanie Z miesZKańCami

Końcem kwietnia wójt oraz przewod-
niczący Rady Gminy spotkali się na 
ul. Stawowej z mieszkańcami Woli. 
Od wielu lat jest tam problem m.in. 
remontu drogi czy zalewania posesji. 
Udało się uzgodnić zakres niezbędnych 
prac, stwierdzono, że dla rozwiązania 
problemu zalewania należy powołać 
komisję, żeby rozpocząć współpracę 
z podmiotami górniczymi. Zalewanie 
ma być bowiem efektem m.in. działal-
ności nieczynnej już dziś kopalni.

8pk

rOZmawiaLi O remOnCie  
UL. miODOweJ

W ostatnim czasie odbyło się spotka-
nie ws. planowanej przebudowy drogi 
powiatowej, ul. Miodowej, od Miedź-
nej do kościoła we Frydku. Obecni 
na nim byli radni powiatowi, gminni, 
sołtysi. Jak poinformował na majowej 
sesji Rady Gminy wójt Jan Słoninka, 
wszystko wskazuje na to, że przygo-
towanie projektu inwestycji potrwa do 
końca 2020 r., a zadanie miałoby być 
realizowane w 2021 r.

8pk

Walka o czyste powietrze nie jest 
taka prosta. Gmina Miedźna nie 
uzyskała dofinansowania na 
montaż ogniw fotowoltaicznych, 
więc projekt nie będzie realizo-
wany. A Rada Gminy apeluje do 
rządu.

4
Zarząd Województwa Ślą-
skiego jako Instytucja Zarzą-

dzająca Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 ogłosił wyniki konkursu, 
w ramach którego gmina Miedźna 
składała wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. Poprawa efektywno-
ści energetycznej poprzez zakup 
i montaż ogniw fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych w Gminie 
Miedźna. Przedmiotem wniosku było 
zaprojektowanie, roboty budowlane 

i instalacyjne mikroinstalacji foto-
woltaicznych na 500 budynkach na 
terenie Gminy Miedźna. W ramach 
projektu zostały dofinansowane jedy-
nie 4 wnioski, natomiast 103 wnio-
ski o dofinansowanie znajdują się na 
liście rezerwowej, w tym wniosek zło-
żony przez gminę Miedźna. W związ-
ku z powyższym, gmina Miedźna nie 
będzie realizowała zadania.

Informacja o wynikach zbiegła się 
w czasie z majową sesją Rady Gminy, 
podczas której przyjęto uchwałę z ape-
lem do rządu w sprawie podjęcia 
skutecznych działań wpływających 
na poprawę jakości powietrza w Pol-
sce. Jak podkreślono w dokumencie, 
zanieczyszczenie powietrza powo-
duje rocznie przedwczesną śmierć 
nawet 48 tys. mieszkańców naszego 
kraju. Radni w dokumencie apelują 

o przygotowanie regulacji prawnych 
obejmujących m.in. wprowadzenie 
zakazu handlu paliwami stałymi 
o niskiej jakości w obrocie detalicz-
nym, obniżenie stawek podatkowych 
dla paliw uznawanych za niskoemi-
syjne czy rozbudowanie programu 
„Czyste powietrze”.

Tymczasem w gminie trwa realiza-
cja Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji. Na stronie internetowej Urzę-
du Gminy miedzna.pl opublikowane 
zostały Listy wniosków zakwalifiko-
wanych, rezerwowych oraz wykluczo-
nych, które zostały złożone w dniach 
25-26 kwietnia w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy 
Miedźna. Zamieszczono tam również 
wytyczne dla mieszkańców, którzy 
złożyli wnioski.

8pk

bez dofinansowania, ale z apelem

Rada Gminy jednogłośnie udzie-
liła też wójtowi absolutorium za 
2018 rok.

4
Zaprezentowanie Raportu o stanie 
gminy to nowy obowiązek, który 

wynika ze znowelizowanej ustawy 
o samorządzie gminnym (nowością 
jest także uzyskiwanie przez wójta 
wotum zaufania). Wójt ma na to czas 
do końca maja każdego roku. Doku-
ment zawiera najważniejsze infor-
macje o gminie, inwestycjach oraz 
finansach, stanie mienia komunalne-
go, realizacji polityk, programów, stra-
tegii, uchwał Rady Gminy, funduszu 
sołeckiego. W raporcie uwzględniono 
realizację zadań oświatowych, kultu-
ralnych oraz sportowo-rekreacyjnych. 
Dokument stanowi podsumowanie 
2018 roku, wymienione są w nim zrea-
lizowane inwestycje, a także projekty 
miękkie.

Raport to obszerny, liczący prawie 
130 stron dokument. Został stworzony 
przez pracowników urzędu oraz jedno-
stek organizacyjnych. Każdy miesz-
kaniec może się z nim zapoznać, bo 
jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy miedzna.pl. Dokument 
dotyczy w głównej mierze funkcjono-
wania gminy jeszcze za wójta i Radę 
Gminy poprzedniej kadencji.

Podczas majowej sesji przedstawio-
no również sprawozdanie z wykonania 
zadań i budżetu gminy za rok 2018. 
Dochody stanowiły 74 mln 927 tys. 990 
zł 20 gr (101,4% planu), w tym dochody 
bieżące to 72 mln 207 tys. 579 zł 49 gr 
(101,26% planu), a dochody majątkowe 
– 2 mln 720 tys. 410 zł 71 gr (104,04% 
planu). W roku 2018 w stosunku do 
roku 2017 nastąpił wzrost dochodów 
PIT o 1,6 mln zł, tj. o 11,5%. Poziom 
dochodów z tytułu podatków i opłat 
lokalnych utrzymuje się na porówny-
walnym poziomie w stosunku do lat 
poprzednich, z uwzględnieniem wzro-
stu podatku o wskaźnik inflacji. Wójt 
Jan Słoninka zwrócił uwagę na to, że 
dochody własne gminy (m.in. podat-
ki, opłaty lokalne, udziały w podat-
kach dochodowych) stanowiły prawie 
40% dochodów ogółem, co świadczy 
o niskim poziomie samodzielności 
finansowej gminy. – Musimy podjąć 
działania dla wzmocnienia własnej 
niezależności, głównie w obszarze 
podatków i opłat lokalnych – przyznał 
wójt.

Wydatki ogółem stanowiły 71 mln 
777 tys. 907 zł 86 gr (94,6% planu), 
w tym wydatki bieżące to 60 mln 413 
tys. 250 zł 9 gr (95,1% planu), a wydatki 
majątkowe – 11 mln 364 tys. 657 zł 77 
gr (92,3% planu). Udział wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
wynosił prawie 16%.

Budżet na rok 2018 zamknął się nad-
wyżką w wysokości 3 mln 150 tys. zł. 
Zadłużenie na koniec 2018 r. wyno-
siło 8 mln 41 tys. 216 zł 10 gr, w tym 
zaciągnięte kredyty to 4 mln 672 tys. 
122 zł, zaciągnięte pożyczki to 369 
tys. 94 zł 10 gr, a wyemitowane obli-
gacje komunalne to 3 mln zł. Poziom 
wolnych środków na koniec 2018 r. wg 
bilansu z wykonania budżetu wynosił 
6 mln 963 tys. 153 zł 49 gr. Jak pod-
kreślał wójt, nad gminą nadal ciąży 
widmo spłaty odsetek od nadpłacone-
go podatku od wyrobisk górniczych. 
Postępowania są w toku.

Pozytywne stanowisko dotyczące 
sprawozdania wydały Komisja Rewizyj-
na Rady Gminy oraz Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Radni jednogłośnie 
zatwierdzili sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Miedźna za 2018 rok 
(15 głosów „za”). Także jednomyślnie 
udzielili wójtowi absolutorium za 2018 
rok. Po głosowaniu wójt dziękował pra-
cownikom Urzędu Gminy, jednostek 
organizacyjnych, radnym, sołtysom za 
pracę na rzecz gminy i mieszkańców. 
Dziękowano też poprzedniemu wójtowi 
i Radzie Gminy poprzedniej kadencji.
 8 paweł Komraus

28 MAjA POdCzAS SeSjI RAdy GMINy PO RAz PIeRWSzy PRzedSTAWIONO RAPORT O STANIe GMINy 
I UdzIeLONO WÓjTOWI WOTUM zAUFANIA

Absolutorium dla wójta

Podczas majowej sesji Rady Gminy  (FOT. PK)
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Urząd gminy miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 

godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Urzędu gminy miedźna 
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45, 

15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45

piątek: 7:30 - 13:15

sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60

fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl

www.miedzna.pl

NIP 6381642424    ReGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

gminny Ośrodek Kultury 
w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91

e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl

gminna Biblioteka publiczna 
w miedźnej z/s w grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19

tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl

www.biblioteka.miedzna.pl

gminny Ośrodek pomocy 
społecznej w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51

e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl

gminny Zakład 
gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43

www.gzgk.miedzna.pl 

gminny Ośrodek sportu 
i rekreacji w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31

e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i wychowania 
w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77

e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNe KONTAKTy

28 maja Rady Gminy przyjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec likwidacji 
przez ministra sprawiedliwości 
IV Wydziału Pracy Sądu Rejono-
wego w Pszczynie.

4
Zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra, Wydział Pracy miałby zostać 

zlikwidowany z dniem 1 lipca br. Póź-
niej sprawy związane z prawem pracy 

mieszkańcy m.in. gminy Miedźna 
będą mogli kierować nie do pszczyń-
skiego sądu, a do Sądu Rejonowego 
w Tychach. W uchwale podkreślono, 
że zmiana ograniczy mieszkańcom 
dostęp do tej instytucji.

„Pragniemy zapewnić mieszkańcom 
gminy jak najlepsze warunki dostę-
pu do wszelkiego rodzaju instytucji, 
w tym instytucji stojących na straży 
przestrzegania prawa, dlatego jeste-

śmy przekonani, że wprowadzane 
z dniem 1 lipca 2019 r. zmiany będą 
dla mieszkańców naszej gminy wyso-
ce niekorzystne. Zwracamy się więc 
z prośbą o ponowne przeanalizowanie 
zasadności podjętych decyzji” – napi-
sano w uchwale.

Uchwała zostanie przekazana m.in. 
premierowi, ministrowi sprawiedliwo-
ści, posłom, senatorom czy wojewodzie.
 8pk

nie chcą likwidacji wydziału pracy

4
Decyzją wójta gminy Miedźna sołeckie place zabaw 
i wiata grillowa w Woli zostały przekazane w admi-

nistrowanie Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Miedźnej z/s w Woli. Na terenie gminy znajdują się 
następujące ogólnodostępne obiekty:

<  Frydek, ul. Potokowa – plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
i wiata,

<  Gilowice, ul. W. Korfantego – plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna,

<  Grzawa, ul. Księża – siłownia zewnętrzna,
<  Grzawa, ul. Wiejska – plac zabaw i altana,
<  Góra, ul. Parkowa – boisko do siatkówki plażowej,
<  Miedźna, ul. Leśna – plac zabaw i siłownia zewnętrzna,
<  Wola, ul. Szkolna – plac zabaw,
<  Wola, ul. Pszczyńska – plac zabaw i siłownia zewnętrzna
<  Wola, ul. Międzyrzecka – wiata grillowa.

Zakres obowiązków GOSiR w związku z administrowa-
niem w/w obiektów będzie obejmował regularną kontrolę 
urządzeń przez oględziny raz w tygodniu, kontrolę funkcjo-
nalną urządzeń cztery razy w roku, kontrolę podstawową 
urządzeń raz w roku, ubezpieczenie od NNW, zlecanie 
napraw lub wymianę zużytych części urządzeń, wymianę 
piasku w piaskownicach, itp. Prace związane z utrzymaniem 
czystości, koszeniem i utylizacją trawy będzie wykonywał 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gilowicach.

Po przejęciu obiektów GOSiR opracował regulaminy 
poszczególnych obiektów oraz zlecił wykonanie przeglądu 
rocznego obiektów, wykonanie brakujących stojaków do 
zamontowania regulaminów, doposażenie brakujących ław 
i stołu oraz naprawę oświetlenia w wiacie grillowej. W pro-
tokołach przeglądu rocznego w poszczególnych obiektach 
są zalecenia pokontrolne, które GOSiR będzie sukcesywnie 
usuwał. 8 Ug

informacja kierownika gOsir w miedźnej z/s w woli dot. sołeckich placów zabaw, 
 siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej w gminie miedźna

GzGK chce, aby woda dla 
mieszkańców gminy pobierana 
była tylko z GPW. W ostatnim 
czasie doszło do spotkań zarzą-
dów spółek i ustalenia warun-
ków dalszej współpracy.

4
Z inicjatywy wójta Jana Słoninki 
27 marca br. doszło do spotkania 

zarządów Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów w Katowicach 
i Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach. 
Spotkanie to zaowocowało dalszymi 
rozmowami i zacieśnieniem współ-
pracy pomiędzy spółkami. W wyniku 
podjętych rozmów podczas kolejnego 
spotkania 17 maja oba zarządy w obec-
ności przewodniczącego Rady Gminy 
Miedźna, Andrzeja Kempnego oficjal-
nie potwierdziły wstępne ustalenia.

– Współpraca z Górnośląskim Przed-
siębiorstwem Wodociągów to dla nas 
gwarancja ciągłości i bezpieczeństwa 
dostaw wysokiej jakości wody – w ten 
sposób podsumował spotkanie z zarzą-
dem GPW Andrzej Mańka, prezes 
GZGK. Rozmowy przedstawicieli obu 
spółek dotyczyły kontynuacji długolet-
niej już współpracy.

GZGK w Gilowicach to jeden z hurto-
wych odbiorców wody dostarczanej przez 
GPW. Współpraca obu podmiotów trwa 
nieprzerwanie już od wielu lat. Spotkanie 
w katowickiej siedzibie Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów otwiera 
przestrzeń do dalszej kooperacji. Jednym 
z nadrzędnych celów GZGK jest pobór 
wody tylko i wyłącznie z GPW.

– Bardzo się cieszę z naszego spotka-
nia i z wszystkich przeprowadzonych 
rozmów. Pozwolą one na rozszerzenie 
owocnej współpracy, która trwa już od 
wielu lat. Jako nowy zarząd chcemy 
wrócić do tego, co było kiedyś, a zatem 
poboru wody tylko i wyłącznie z GPW. 
To dla nas niezwykle istotna decyzja. 
Obecnie jako gmina posiadamy własne 
ujęcie, natomiast z uwagi na pewnego 
rodzaju problemy techniczne chcieliby-
śmy zaopatrzyć i zabezpieczyć miesz-
kańców w dobrej jakości wodę. Stąd 
rozmowy z GPW, ponieważ uważamy, 
że jakość wody oferowanej przez spółkę 
jest najwyższa i jak najbardziej chcieli-
byśmy z tego skorzystać. Tym bardziej 
jest nam miło, że GPW jest otwarte 
na dalszą, owocną współpracę w jesz-
cze szerszym zakresie niż do tej pory 
– powiedział Andrzej Mańka.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów w Katowicach jest pro-
ducentem i hurtowym dostawcą wody 
przeznaczonej do spożycia. Woda jest 
produkowana w dziewięciu Stacjach 

Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach 
Uzdatniania Wody, a następnie trans-
portowana siecią rurociągów magi-
stralnych do sieciowych zbiorników 
wyrównawczych. Woda wychodząca 
ze zbiorników wyrównawczych dalej 
jest transportowana rurociągami magi-
stralnymi do klientów. GPW zaopa-
truje w wodę obszar o powierzchni 
około 4300 km2 na terenie 66 gmin 
województwa śląskiego i trzech gmin 
województwa małopolskiego. Obszar 
ten zamieszkiwany jest przez 3,5 mln 
mieszkańców.

– Owocna współpraca z gminami 
i Rejonowymi Przedsiębiorstwami 
Wodociągowo-Kanalizacyjnymi jest 
naszym priorytetem. Nasze relacje 
z GZGK to modelowy przykład takiej 
współpracy. Relacje biznesowe opar-
te przede wszystkim na zapewnieniu 
mieszkańcom dobrej jakości wody są 
dla nas niezwykle ważne – podsumował 
Henryk Drob, prezes Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów.

8gZgK/gpw

GzGK zacieśnia współpracę z GPW

Podczas majowego spotkania w siedzibie GPW  (FOT. GzGK/GPW)
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wOLa

mieDŹna

grZawa

We wtorek, 21 maja klasy Va i Vb Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Woli wyje-
chały na długo oczekiwaną, całodzienną 
wycieczkę do Ogrodzieńca. U stóp naj-
większego zamku Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej uczniowie w Parku Miniatur 
przemierzyli Szlak Orlich Gniazd i każdy 
zobaczył, jak wyglądały zamki jurajskie 
za czasów swej największej świetności. 
Wizyta w Parku Doświadczeń przybli-
żyła dzieciom działanie podstawowych 
praw fizyki. Zobaczyły Kołyskę New-
tona, Kolorowy Krater, Wirującą Kulę 
czy Wir Wodny, a na odważnych czekał 
Symulator Lotu. Po sporej dawce wiedzy 

wszyscy z radością udali się do  Parku 
Rozrywki, gdzie czekało wiele atrak-
cji, m.in. olbrzymi dmuchany zamek, 
karuzela wiedeńska, zamek rycerski 
oraz huśtawki i zjeżdżalnie. Wszyscy 
uczniowie skorzystali także z toru 
saneczkowego. W drodze powrotnej do 
autokaru czekała na uczestników jeszcze 
jedna atrakcja – wizyta w Domu Legend 
i Strachów. Można tam było stanąć oko 
w oko z czarnym psem, poznać sylwetkę 
białej damy lub zostać otoczonym przez 
potężne nietoperze. Pogoda dopisała, 
wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni 
i w dobrych humorach. 8 Zsp wola

na wycieczce w Ogrodzieńcu

To był dzień pełen atrakcji  (FOT. zSP WOLA)

Która najpiękniejsza?
7 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Miedźnej z/s w Grzawie – filii nr 2 
w Woli odbyła się kolejna edycja kon-
kursu mitologicznego dla klas V szkół 
podstawowych „Która najpiękniejsza?”. 
Konkurs został zorganizowany przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stu-
dzienicach oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Miedźnej  z/s w Grzawie 
– filie w Woli. Zadania przygotowały 
Magdalena Pasamonik oraz Katarzyna 
Wadas. Przez konkurencje poprowa-
dziła uczniów Małgorzata Skonieczna. 
O laur zwycięstwa walczyły drużyny 
z Poręby, Studzienic, Góry i Ćwiklic.

Zawodnicy musieli zmierzyć się 
z ośmioma zadaniami. Uczniowie 
odpowiadali na pytania konkurso-
we losowane z tajemniczego koszy-
ka, dotyczyły one bogini, nimf oraz 
innych zagadnień z mitologii greckiej. 
Należało uzupełnić krzyżówkę, odczy-

tać wspak pytania i odpowiedzieć na 
nie, odgadnąć atrybuty bogini i nimf. 
Uczestnicy radzili sobie z konkurencja-
mi wyśmienicie, wiedza piątoklasistów 
była naprawdę imponująca. Wykazali 
się znajomością pochodzącą nie tylko 
z mitologii, ale również z malarstwa. 
Bezbłędnie odgadli malowidła przed-
stawiające kobiety w mitologii.

Nad przebiegiem konkursu czu-
wało jury w składzie: Renata Szweda 
– dyrektor GBP w Miedźnej, Mał-
gorzata Utrata – instruktor z MPBP 
w Pszczynie i Magdalena Pasamonik 
– bibliotekarz. Pierwsze miejsce zdo-
była drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Porębie, drugie miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Górze, trzecie zaś ex 
aequo szkoły ze Studzienic i Ćwiklic. 
Wszyscy uczniowie otrzymali wspa-
niałe nagrody książkowe.

8Katarzyna wadas

W dniach 13-15 maja klasy 7a i 7b oraz 
grupa uczniów z klasy 8a Zespołu 
Szkół w Woli uczestniczyły w wyciecz-
ce klasowej do Wiednia. W pierwszym 
dniu uczniowie obcowali z przyrodą 
podziwiając piękne krajobrazy i jaskinie 
„Moravskiego Krasu” oraz kompleks 
pałacowy wraz z okazałym ogrodem 
w Lednicach w Republice Czeskiej. 
Drugi dzień przeznaczony został na 
zwiedzanie przepięknej stolicy Austrii. 
Udało się zobaczyć m.in. Hofburg, Parla-

ment, neogotycki ratusz, liczne pomniki, 
muzeum sztuk pięknych, budynek opery, 
a na zakończenie reprezentacyjne cen-
trum miasta oraz katedrę św. Stefana 
i słynny park rozrywki Prater. W trzecim 
dniu wycieczki zwiedzano wiedeńskie 
Muzeum Techniki oraz Muzeum Historii 
Naturalnej. Niemniej jednak największe 
wrażenie wywarły na uczniach piękne 
ogrody okalające Pałac Schoenbrunn 
– letnią rezydencję cesarzy austriackich.
 8Zs wola

poznali wiedeń

Podczas zwiedzania stolicy Austrii  (FOT. zS WOLA)

W związku z pismem ministra edukacji 
narodowej, żeby wzmocnić współpracę 
między szkołą a rodzicami, w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej 
utworzono „anonimową skrzynkę na 
sygnały”. Znajduje się na piętrze stare-
go budynku szkoły (obok sali nr 9).

„Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu, jeśli 
coś Cię martwi, niepokoi, Tobie lub 

komuś dzieje się krzywda, byłeś świad-
kiem agresji lub przemocy, to nie bądź 
bierny. Reaguj! Opisz to! Chcemy aby 
każdy w naszej szkole czuł się bez-
piecznie. Żeby tak się stało, potrzebna 
jest Twoja pomoc” – apelują organizato-
rzy. Listy mogą być anonimowe, każde 
zgłoszenie objęte jest dyskrecją.

8Zsp miedźna, pk

anonimowa skrzynka na sygnały

Tegoroczna Noc z Andersenem 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
obchodzona była z 10 na 11 maja pod 
hasłem „Średniowieczne damy dworu 
i rycerze”. Była to noc pełna atrak-
cji, zabawy, różnych sprawdzianów. 
Uczestnicy brali udział w wielu kon-
kurencjach, które miały na celu nie 
tylko odkrycie ich talentów, ale też 
zintegrowanie zróżnicowanej wiekowo 
grupy (10-12 lat). Do zadań należało 
m.in. haftowanie, co jak się okazało, 
nie stanowiło problemu nie tylko dla 
dziewczynek, ale także chłopców; poza 
tym chodzenie z książką na głowie 
i prezentowanie ukłonu. Następnie 
dzieci próbowały zapisać swoje imiona 
w iście starodawny sposób, mianowicie 
piórem zanurzonym w atramencie. 
Nie zabrakło także konkurencji rucho-
wych, były m.in. bitwa na „lance”, ciąg-
nięcie „świni”, bieg w workach, walka 
na miecze w zbrojach, rzut do tarczy 
czy trzymanie miecza w wyciągniętej 

dłoni. Dużą kreatywnością i zdolnoś-
ciami plastycznymi dzieci wykazały się 
zdobiąc swój książęcy puchar-kielich, 
z którego mogły wypić herbatę w czasie 
kolacji.

Wszystkie konkurencje odbyły się 
pod czujnym okiem ochmistrzyń. 
W czasie zabawy swoją obecnością 
zaszczycił uczestników miły gość, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Miedźnej, Zofia Kempka, która 
uprzyjemniła ten wieczór czytaniem 
baśni oraz smakołykami. O północy 
odbyło się tajne głosowanie na księ-
cia i księżną dworu przy okrągłym 
stole suto zastawionym muffinkami 
i pączkami. Po wieczorze pełnym wra-
żeń przyszła pora kłaść się spać. Na 
zakończenie imprezy, po śniadaniu 
każdy uczestnik otrzymał swoje prace: 
„pergamin” zapisany piórem, kielich 
i tkaninę z wyhaftowanym ściegiem, 
a także pamiątkowe zdjęcie i smako-
łyki. 8 gBp

Damy i rycerze w średniowieczu

Na średniowiecznym zamku, w bibliotece  (FOT. GbP)
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waKaCJe COraZ BLiŻeJ!

19 czerwca uczniowie rozpoczną 
wyczekiwane wakacje!

Na czas letniego wypoczynku trady-
cyjnie w gminie Miedźna przygotowa-
nych zostanie sporo ciekawych wyjaz-
dów, zajęć, warsztatów. O atrakcyjny 
wakacyjny program zadbają Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna.

Program wyjazdów oraz zajęć na 
lipiec i sierpień dostępny będzie na 
stronach internetowych Urzędu Gminy, 
GOK-u, GOSiR-u oraz GBP, a także 
na plakatach i ulotkach. Podamy go 
także w kolejnym numerze „Gminnych 
Spraw”. 8 pk

pÓŁKOLOnie w sZKOŁaCh

Podczas tegorocznych wakacji w pla-
cówkach oświatowych zostaną zorga-
nizowane półkolonie letnie dla dzieci 
z terenu gminy Miedźna.

Półkolonie odbędą się w Szkole Pod-
stawowej im. Stanisława Hadyny we 
Frydku oraz w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli, w terminie od 1 do 12 
lipca (w dwóch turnusach, pierwszy od 
1 do 5 lipca, drugi – od 8 do 12 lipca). 
W tym roku półkolonie nie odbywają 
się w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Górze oraz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej ze 
względu na wykonywane w tym czasie 
remonty w tych placówkach.

Ponadto, w wakacje w przedszkolach 
gminnych prowadzone będą dyżury. 
W lipcu dyżur wakacyjny odbędzie 
się w Gminnym Przedszkolu Publicz-
nym nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli 
oraz w Gminnym Przedszkolu Publicz-
nym „Bajka” we Frydku, a w sierpniu 
– w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli 
oraz w Gminnym Przedszkolu Publicz-
nym im. Marii Kownackiej w Miedźnej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej. 8 Ug, pk

DO naByCia w gOK-U 
nOwa KsiĄŻKa  
aLOJZegO LysKi

W Gminnym Ośrodku Kultur y 
w Miedźnej z/s w Woli można nabyć 
kolejny, ósmy tom cyklu Alojzego Lyski 
pt. „Duchy wojny”. Publikacja jest 
dostępna w promocyjnej cenie 20 zł.

giLOwiCe

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilo-
wicach zachęca absolwentów gimnazjów i szkół podstawo-
wych do podjęcia nauki w szkole. „Przygotowaliśmy dla 
Was bogatą ofertę edukacyjną, dzięki której będziecie mogli 
zdać maturę i dostać się na wymarzony kierunek studiów. 
Zapewniamy Wam wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
dostęp do szerokiej gamy zajęć edukacyjnych i możliwość 
własnego rozwoju. U nas to Ty sam decydujesz i wybierasz 

przedmioty, których chcesz uczyć się na poziomie rozsze-
rzonym. Udostępniamy Wam nowoczesną bazę dydaktycz-
ną: laboratorium chemiczne, audiowizualną pracownię 
biologiczną, pełnowymiarową halę sportową oraz inne. 
Wszyscy staramy się o budowanie przyjaznej atmosfery, 
w czym będziecie mogli uczestniczyć po wybraniu naszego 
liceum” – podkreśla dyrekcja. Zasady rekrutacji dostępne 
są na stronie logilowice.hekko.pl. 8 LO gilowice

gÓra

Gmina Miedźna uzyskała dotację 
w wysokości 27 tys. 999 zł 20 gr 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na stworzenie nowo-
czesnej Ekopracowni w obecnej sali 
przyrodniczej znajdującej się w Szkole 
Podstawowej im. J. Korczaka w Górze. 
Łącznie z nagrodą konkursową, którą 
otrzymali sami uczniowie przygoto-
wujący pod opieką nauczycieli projekt 
sali, szkoła otrzyma 35 tys. zł na zakup 
mebli, nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych i sprzętu multimedialnego!

Sala będzie podzielona na kilka stref. 
W Strefie Ciszy Leśnej pośród żywych 
roślin doniczkowych i w towarzystwie 
szkolnego żółwia uczniowie będą mogli 
odpocząć na wygodnych pufach, wyci-
szyć się i zrelaksować pomiędzy zaję-
ciami. Znajdą się tam również regały 
z pomocami dydaktycznymi, książkami 
i czasopismami przyrodniczymi. Archi-
pelag umiejętności to miejsce ze stolika-

mi dla uczniów, które mają przypominać 
wyspy. Tam uczniowie będą wspólnie 
pracować nad ćwiczeniami, doświadcze-
niami, projektami. Stoliki przeznaczone 
będą też do obserwacji mikroskopowych 
oraz doświadczeń wraz z szafką do pre-
zentacji i poważniejszych doświadczeń 
biologicznych, a to stworzy w sali tzw. 
Pass odkrywców. W sali znajdzie się 
również biurko z wizualizerem, mikro-
skopem i urządzeniem wielofunkcyjnym 
podłączonymi do komputera i tablicy 
multimedialnej, co będzie stanowić tak 
zwane Centrum Dowodzenia. Całość sali 
dopełnią fototapety z motywami przy-
rodniczymi (wiosenny las oraz kwitnąca 
łąka) i sufit pomalowany na niebiesko 
z białymi chmurami, imitujący niebo.

„Kraina odkrywców” jest projektem 
uczniowskim od początku do końca. 
Uczniowie samodzielnie zaprojektowa-
li wygląd i rozmieszczenie ekopracow-
ni, przygotowali jej plan w programie 
Geogebra, służącym głównie do kon-

strukcji matematycznych, przygotowali 
wizualizację projektu korzystając ze 
znanej gry komputerowej. Sami też 
podejmowali decyzję co do potrzeby 
wyposażenia projektowanej pracowni 
w sprzęt i pomoce do zajęć.

Dotację uzyskano z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach konkursu Zielona Pracow-
nia’2019 (27 tys. 999 zł 20 gr) oraz 
Zielona Pracownia 2019_Projekt (6 tys. 
999 zł 80 gr). 8 sp góra

Liceum zaprasza

w górze powstanie nowoczesna ekopracownia  
„Kraina Odkrywców”

Projekt ekopracowni  (WIz. SP GÓRA)

FryDeK

„Zdarzają się na moich zajęciach edu-
kacyjnych sześciolatki, które nie były 
w lesie” – napisała na profilu Lasów 
Państwowych jedna z edukatorek ze 
Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. 
Przerażające, prawda? Na szczęście 
nie są to dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. S. Hadyny we Frydku! W placówce 
wszyscy wierzą w uzdrawiającą moc 
natury, dlatego nie tylko często z nią 
obcują, ale również chętnie dogłęb-
nie ją poznają. W tym celu w połowie 
maja uczniowie klasy IIb wybrali się 
do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego 
na warsztaty i do zoo.

Czy każde zbiorowisko drzew może-
my nazwać lasem? Jakie zwierzęta bytu-
ją w polskich lasach? Czy trudno je roz-
poznać? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań poszukiwano podczas zajęć „Las 
wita nas”, zorganizowanych w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym w Chorzowie. 
Uczniowie wybrali się także na długi 
spacer po zoo. Nową wiedzę będą 
mogli wykorzystywać i zgłębiać w cza-
sie długich wiosennych spacerów. Mają 
przecież wielkie szczęście mieszkać 
w pobliżu pięknych obszarów leśnych. 
Pamiętajmy o tym, by w pełni korzystać 
z tego zielonego sąsiedztwa! 8 sp Frydek

Uczniowie w zoo

Uczniowie chętnie poznawali sekrety natury  (FOT. SP FRydeK)

Już po raz ósmy bibliotekarka z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej zawitała do 
przedszkola we Frydku. 9 maja odbyły 
się zajęcia poświęcone… modzie. Dzieci 
poznały historię kaczki, która lubiła się 
stroić. Same także mogły przymierzyć 
różne elementy ubioru, co dostarczyło 
im mnóstwo frajdy i śmiechu. Poza 
rewią mody dopasowywały różne czę-
ści garderoby do pór roku. Przedszko-
laki z młodszej grupy malowały wzory 
i kształty na tkaninie, zaś starszaki 
komponowały strój dla papierowych 
lalek oraz dowiedziały się, jak zmieniał 
się nasz ubiór w minionym, XX wieku.
 8 gBp

moda na wesoło

dzieciom spodobały się zajęcia  
o modzie  (FOT. GbP)
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W tym roku rozpoczęła się nowa 
kadencja szefowych Kół Gospo-
dyń Wiejskich w gminie Miedź-
na. W dwóch kołach doszło do 
zmian we władzach. Przedsta-
wiamy szefowe naszych KGW.

4
Od lutego na czele KGW Góra 
stoi Anna Kmiotek. Pochodzi 

z Tarnowskich Gór, w Górze mieszka 
od 2010 r. – Mieszkaliśmy z mężem 
w Tychach, szukaliśmy spokojnego 
miejsca, bardzo nam się spodobało 
w gminie Miedźna. Są tu niezwykle 
przyjaźni ludzie – przyznaje A. Kmio-
tek. Do KGW trafiła 4 lata temu. Po 
rezygnacji dotychczasowej szefowej 
Wandy Kubulus, stanęła na czele koła. 
Do KGW Góra należą 52 panie. Koło 
organizuje spotkania, wycieczki.

Zmiana także w Woli. Weronika 
Odrobińska, dotychczasowa przewod-
nicząca nie zdecydowała się na start 
w wyborach, na nową szefową wybrano 
Annę Kucki. – Jestem rodowitą wolan-
ką, w kole jestem już ok. 10 lat. Zaan-
gażowałam się, bo lubię współpracować 
z ludźmi – podkreśla. Ma 41 lat i jest 
najmłodszą członkinią koła. – Chcemy 
zachęcić do wstępowania w nasze sze-
regi także młodsze panie – mówi. KGW 
w czerwcu organizuje zabawę taneczną, 
w planach ma wycieczki, pielgrzymki. 
Do koła należy ponad 120 pań.

Anna Madeja jest szefową KGW Fry-
dek drugą kadencję. Panie organizują 

liczne wycieczki, pielgrzymki, spotka-
nia, zabawy, biesiady, biorą też udział 
w konkursach regionalnych. – Chcemy 
kultywować nasze dziedzictwo, bo to 
jest bardzo ważne. Przypominamy 
sobie te stare przepisy i według nich 
warzymy – podkreśla. Do koła należą 
63 panie.

Także druga kadencja przed Marią 
Lazar, szefową KGW Miedźna. Do 
koła należy 35 pań, KGW bierze udział 
w wycieczkach, wyjazdach.

Od 25 lat na czele KGW Gilowice stoi 
Zofia Wawrzyczek, którą panie kolejny 
raz wybrały na swoją przewodniczącą. 
Gospodynie zajmują się rękodzielni-
ctwem, dbają o ogródki, jeżdżą na 
wycieczki. Koło liczy 48 osób.

Rekordzistką w gminie Miedźna 
jest Maria Grygierzec, która kieruje 
KGW Grzawa od 1977 roku! W lutym 
gospodynie wybrały ją na szefową koła 
na kolejną kadencję. To koło jest świet-
nym przykładem na to, że KGW są 
niezwykle potrzebne. Dzięki staraniom 
członkiń udało się m.in. wybudować 
obecny Dom Socjalny. – Zaczynali-
śmy od zera, a dziś budynek stoi, jest 
wyposażony, i przede wszystkim służy 
mieszkańcom. Koła gospodyń wiej-
skich są potrzebne, bo integrują ludzi 
– przekonuje M. Grygierzec. KGW 
liczy ok. 50 pań, które biorą udział 
w konkursach, szkoleniach, organizują 
zabawy, imprezy okolicznościowe.

8pk

z dobrą energią  
dla społeczności lokalnej

Anna Kmiotek, KGW Góra  (FOT. PK) Anna Kucki, KGW Wola  (FOT. PK)

Anna Madeja, KGW Frydek  (FOT. PK) Maria Lazar, KGW Miedźna  (FOT. PK)

zofia Wawrzyczek, KGW Gilowice  (FOT. PK) Maria Grygierzec, KGW Grzawa  (FOT. PK)

O wspaniałe doznania smako-
we zadbały członkinie wszyst-
kich sześciu Kół Gospodyń 
Wiejskich z gminy Miedźna.

4
Konkurs zorganizowany przez 
Gminny Związek Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych w Miedźnej, 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Pszczynie oraz Gminny 
Ośrodek Kultury odbył się pod hasłem 
„Majówka na miedźniańskiej ziemi”. 
Ma on za zadanie pielęgnowanie kuli-
narnych tradycji naszego regionu.

Wśród gości znaleźli się m.in. posło-
wie Mirosława Nykiel oraz Tomasz 
Siemoniak, Barbara Bandoła, staro-
sta pszczyński, Bernadeta Sojka-Jany, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pszczynie, Ewa Sakowska, prezes 
Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej czy 
Renata Dyrda, prezes LGD Ziemia 
Pszczyńska. Ale gwiazdami wieczoru 
były członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich z gminy Miedźna. Bo to one wie-
dzą doskonale, jak powinno smakować 
prawdziwe, tradycyjne jedzenie!

W drugą środę maja sala Domu Socjal-
nego w Górze pełna była śląskich dań! 
Na stolikach prezentowały się pięknie 
udekorowane, ale przede wszystkim 

wyśmienite m.in. żurek, zupa z kalarepy, 
kalafiorowa czy ze świeżego szczawiu, 
karczek, kaczka pieczona, żeberka 
duszone, szałot, młoda kapusta, ciap-
kapusta, nie mogło zabraknąć śląskiego 
kołocza z owocami czy innych słodkich 
deserów, a także kompotu. Wszyscy 
mogli skosztować tych dań.

W skład komisji oceniającej weszli: 
wójt Jan Słoninka, Andrzej Krawczyk, 
prezes Wojewódzkiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Katowicach, Łucja Krutak, prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Miedźnej 
oraz Anna Rogala-Romanek z Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego. 
– Ciężko było zdecydować, wszystkie 
potrawy były wyśmienite – przyznał wójt 
Jan Słoninka. Jury ostatecznie zdecydo-
wało, że najlepsze było KGW Góra, które 
będzie reprezentowało gminę Miedźna 
w konkursie powiatowym w 2020 r.

Laureatki serwowały chłodnik wio-
senny, karczek faszerowany, surówkę 
z młodej kapusty, sałatkę z rzodkiew-
ki, roladę serową i szpinakową, deser 
jajeczny, ciasto bananowe i sernik.

O część artystyczną konkursu zadbał 
Zespół Śpiewaczy „Górzanie”.

8paweł Komraus

8 MAjA W GÓRze Odbył SIę XIX GMINNy KONKURS POTRAW ReGIONALNyCh „NASze KULINARNe dzIedzICTWO”

Smacznie jak u gospodyni!

W konkursie udział wzięły wszystkie koła z gminy Miedźna  (FOT. PK)

Pierwsze miejsce zajęło KGW Góra  (FOT. PK)
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Powstania Śląskie i plebiscyt stanowią ważne wyda-
rzenia w historii Górnego Śląska. O ten region toczyła 
się walka polityczna w czasie paryskiej konferencji 
pokojowej, a traktat wersalski stanowił, iż o losach 
tego regionu zdecyduje plebiscyt ludności. Strony 
polska i niemiecka nie były zadowolone z takiego 
rozstrzygnięcia. Dlatego Polacy przygotowali zbrojne 
wystąpienia – Powstania Śląskie w 1919, 1920 i 1921 
roku. Odbyły się one po zakończeniu I wojny świa-
towej i w okresie formowania się Państwa Polskiego. 
Głównym celem powstań było przede wszystkim 
przyłączenie ziem Górnego Śląska do Polski.  

I Powstanie wybuchło 17 sierpnia 1919 roku i trwało 
do 26 sierpnia, a objęło tereny powiatów: rybnickiego 
i pszczyńskiego oraz część okręgu przemysłowego. 
Ten spontaniczny zryw polskiej ludności upadł po 
10 dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch 
kolejnych powstań w następnych latach. Bezpośred-
nią przyczyną wybuchu I Powstania była masakra 
górników z kopalni „Mysłowice”, którzy domagali 
się zaległych wypłat. Kiedy 15 sierpnia 1919 r. tłum 
wtargnął przez bramę, niemieckie wojsko otworzyło 
ogień. Zginęło wtedy siedmiu górników, dwie kobiety 
i trzynastoletni chłopiec. Dzień po masakrze miesz-
kańcy śląskich miast zaczęli atakować posterunki 
Grenschutzu – niemieckiej straży granicznej. Opano-
wali m.in. Tychy, Radzionków, Piekary i część Katowic, 
w tym dworzec kolejowy w Katowicach-Ligocie.

Na terenie powiatu pszczyńskiego komendant 
Alojzy Fizia nakazał rozpoczęcie działań zbrojnych. 
W Pszczynie powstała konspiracyjna Polska Organi-
zacja Wojskowa. Teren naszego powiatu podzielono 
na 11 okręgów, a sołectwa naszej gminy tworzyły 
okręg nr 4.  Ok. 70 powstańców z Miedźnej, Grzawy, 

Frydku, Góry, Gilowic i Woli należało do oddziału 
zwanego 4 kompanią, którą dowodził Ludwik Golus 
z Miedźnej. Już w pierwszym dniu powstańcy roz-
broili 8 konnych żołnierzy Grenschutzu. 22 sierpnia 
grupa powstańców zdobyła posterunek Grenschutzu 
w Grzawie. Nie udała się próba zajęcia Pszczyny. 
Trzeba wspomnieć, że powstańcy byli słabo uzbro-
jeni.  

I Powstanie Śląskie zakończyło się 26 sierpnia 
1919 roku, wobec braku pomocy ze strony państwa 
polskiego i koalicji walka mieszkańców Śląska dobie-
gła końca.

II Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 19 na 20 
sierpnia 1920 roku. Jedną z przyczyn wybuchu powsta-
nia był wzmagający się niemiecki terror wobec Pola-
ków na Górnym Śląsku. Po wezwaniu do walki przez 
Wojciecha Korfantego dowództwo Polskiej Organizacji 
Wojskowej Górnego Śląska, na czele którego stał Alfons 
Zgrzebniok, nakazało niezwłoczne rozpoczęcie działań 
bojowych. Głównym celem drugiej walki zbrojnej Śląza-
ków było wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa 
z obszaru plebiscytowego i zastąpienie jej strażą oby-
watelską, a następnie nowo utworzoną policją plebis-
cytową. W tym powstaniu grupa powstańców z naszej 
gminy wyruszyła na Pszczynę. Zamiarem powstańców 
było zdobycie miasta i zlikwidowanie policji niemieckiej 
„Sipo”. Z uwagi na fakt, że w Pszczynie znajdowała 
się kwatera aliancka, dlatego też w wyniku rozmów, 
w których bardzo ważną rolę odegrali Jan Kapica 
z Miedźnej i Jan Kędzior z Grzawy, Międzysojusznicza 
Komisja Rządząca i Plebiscytowa rozwiązała policję 
niemiecką, zastępując ją policją plebiscytową.  

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 
maja 1921 roku i trwało do 5 lipca. Było przejawem 

dążeń części ludności śląskiej do zjednoczenia z nie-
podległą Polską. W czasie tego powstania powstańcy 
z naszej gminy wchodzili w skład 4 kompani i walczyli 
na odcinku Leśnicy, Kędzierzyna i Góry św. Anny.  

W 100-lecie wybuchu Powstań Śląskich należy 
wspomnieć powstańców z naszej gminy, którzy anga-
żowali się w organizację Powstań Śląskich oraz 
brali w nich czynny udział. Są to między innymi: 
wspomniany Ludwik Golus, Tomasz Niesyto, Fran-
ciszek Pawełko, Jakub Janosz, Władysław Janosz, 
Franciszek Majerczyk, Kubeczko, Teofil Krzystolik, 
Franciszek Cofała, Jakub Szromczyk, Wojciech Roz-
mus, Walenty Gwóźdź, Franciszek Rozmus, Antoni 
Musioł, Sylwester Janosz, Józef Dłuciok, Ludwik Wen-
dreński, Klemens Ulczok, Ignacy Szyma, Franciszek 
Ulczok, Jan Kobior, Jan Antecki, Ludwik Gastecki, 
Jan Hofman, Franciszek Ligenza, Paweł Mikołajec, 
Józef Dolina, Józef Wojciech, Teofil Mika, Walenty 
Radwański i inni.

W wyniku Powstań Śląskich i plebiscytu, 
w czerwcu 1922 roku część Górnego Śląska zosta-
ła przyłączona do Polski, a mieszkańcy powiatu 
pszczyńskiego uroczyście powitali wkraczające 
tam oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem 
gen. Szeptyckiego.

Należy dodać, że na cmentarzu parafialnym 
w Woli jest grób powstańca Sylwestra Janosza. 
Natomiast przy ul. Górniczej w Woli – Osiedlu I znaj-
duje się Krzyż – Pomnik upamiętniający ważne 
wydarzenia historyczne, m.in. Powstania Śląskie 
i przyłączenie do Polski. W 100-lecie Powstań Ślą-
skich należy szczególnie pamiętać o tych, którzy 
walczyli o polskość.

8Danuta Kocurek

100-lecie wybuchu Powstań Śląskich

Rada Gminy na majowej sesji 
przyjęła uchwały w sprawie 
przystąpienia gminy Miedźna 
do realizacji kolejnych dwóch 
projektów edukacyjnych, współ-
finansowanych ze środków Unii 
europejskiej.

4
Kolejne projekty współfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego będą realizowane w 
czterech placówkach oświatowych w 
naszej gminie. To wspaniała informa-
cja dla dzieci i młodzieży! Ogromna 
część dofinansowania, czyli aż 427 tys. 
916 zł 82 gr zostanie wydatkowana na 
doposażenie w pomoce dydaktyczne, 
sprzęt IT i audiowizualny, w tym zakup 
komputerów do pracowni matematycz-
nych, tabletów, drukarek 3D, urzą-
dzenia EEG Biofeedback, magicznego 
dywanu, videoprojektora, głośników, 
słuchawek oraz wielu innych!

Wartość projektu „Gotowi na wie-
dzę” to 477 tys. 75 zł 6 gr, a kwota 
dofinansowania wynosi 429 tys. 367 
zł 55 gr. W ramach projektu w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku oraz w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Śląskich w Miedź-
nej zostaną zrealizowane dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne odpowiadające 
na zdiagnozowane potrzeby uczniów 
tych szkół, w tym uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Będą 
to m.in. terapia teatrem, zajęcia języ-

kowe, matematyczno-informatyczne, 
zajęcia logopedyczne, indywidualne 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
wycieczki.

Drugi projekt to „W świecie nauki”. 
Jego całkowita wartość to 773 tys. 275 
zł 71 gr, kwota dofinansowania wynosi 
695 tys. 948 zł 14 gr. W ramach projek-
tu w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 
Woli oraz w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze zrealizo-
wane zostaną dodatkowe zajęcia roz-
wijające, zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne z przedmiotów ścisłych 
oraz rozwijające kompetencje kluczowe 
uczniów. Będą to m.in. zajęcia z grafiki 
komputerowej, językowe, geograficzne, 
zajęcia w Pracowni Dojrzałości Szkol-
nej czy Inkubator Talentów.

Tymczasem od stycznia br. dwie 
szkoły podstawowe z Woli, tj. Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego (Zespół Szkół w Woli) 
oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli) 
realizują projekt współfinansowany 
ze środków unijnych pn. „Przygoda z 
nauką”. Od początku roku dokonano 
zakupu pomocy dydaktycznych, sprzę-
tu informatycznego za ponad 150 tys. 
zł, a uczniowie codziennie biorą udział 
w dodatkowych zajęciach dydaktycz-
nych. Całkowita wartość projektu to 
813 tys. 796 zł 1 gr, kwota dofinanso-
wania wynosi 732 tys. 416 zł 41 gr. Do 

tej pory miały miejsce m.in. zajęcia 
dla uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, ciekawe zajęcia 
w zakresie nauk ścisłych, powstał 
Gabinet Dojrzałości Szkolnej, który 
jest pierwszym etapem rozpoznawania 
deficytów i trudności edukacyjnych u 
dzieci w szkole. W ramach projektu 
zakupiono też sprzęt rehabilitacyjny i 
sprzęt do zajęć integracji sensorycznej 
w kwocie łącznie ponad 12 tys. zł. Efek-
tem zajęć realizowanych w ramach 
projektu „Przygoda z nauką” będzie 
wspomaganie wszechstronnego roz-
woju uczniów.

8ZOiw, pk

Ciekawe zajęcia i sprzęt dla uczniów

czy wiesz co oznaczają te śląskie 
słowa? sprawdź swoją znajomość 
śląskiej gwary!
– apfelmus,
– bana,
– dylowka,
– halba,
– lajbik,
– lonek,
– oberiba,
– potek,
– szlips,
– szwaja.

Wytłumaczenie tych słów można 
znaleźć na str. 10.

ŚLĄSKO GODKA

W ramach Wieczoru z kulturą 
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 
na występ popularnego mima, 
Ireneusza Krosnego.

4
W sobotę, 18 maja jedni zwiedzali 
muzea w ramach odbywającej się 

tego dnia Nocy Muzeów, inni natomiast 
śmiali się do łez na występie popularnego 
mima. Wszystko dzięki imprezie zorga-
nizowanej w sali Domu Kultury w Woli 
przez Gminny Ośrodek Kultury.

W trzecią sobotę maja w naszej gmi-
nie wystąpił bowiem Ireneusz Krosny 
ze swoją „Mową ciała”. Teatr Jednego 
Mima tradycyjnie spowodował salwy 
śmiechu licznie zgromadzonej publicz-
ności! 8 pk

wieczór z Krosnym

Ireneusz Krosny i publiczność w domu 
Kultury w Woli  (FOT. GOK)
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CzeRWIeC 2019

Wśród osób, które do 24 czerwca  wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę 
– podwójne zaproszenie 
do kina planet Cinema 

w Oświęcimiu
(gh niwa, Oświęcim, 

ul. powstańców śląskich 1, 
tel. 32 471 17 12). 

prosimy o podanie numeru telefonu. 
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru 

skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

imiĘ i naZwisKO, mieJsCOwOść

hasŁO

zamknęła  
psa  
w paczkomacie
O tej sprawie było głośno w ca-
łym kraju. Pijana mieszkanka 
Woli zamknęła swojego psa w... 
paczkomacie.

4
21 maja w nocy pszczyńscy poli-
cjanci odebrali informację o 1,5-

rocznym psie zamkniętym w pacz-
komacie w Woli. Krótko po godzinie 
1.00 na miejsce dotarł policyjny patrol. 
Obok paczkomatu czekała 32-letnia 
właścicielka psa i jej mąż. Kobieta 
powiedziała mundurowym, że „tak 
dla zabawy” zamknęła swojego pieska 
w otwartej skrzynce.

Nie przewidziała, że po zamknięciu 
drzwiczek nie będzie już w stanie ich 
otworzyć. Ponadto kobieta nie potrafiła 
wskazać konkretnej skrytki, w której 
zamknęła zwierzę. Tymczasem pies nie 
dawał żadnych znaków życia. Strażacy 
przy wykorzystaniu specjalistycznego 
sprzętu otwierali kolejne drzwiczki 
wskazywane przez kobietę. Dopiero 
w trzeciej skrzynce znaleziono psa. 
Na szczęście, pomimo tego, że zwierzę 
przez kilka kwadransów przebywało 
w bardzo niekomfortowych warun-
kach, nic mu się nie stało.

Jego właścicielka miała ponad 2 pro-
mile alkoholu w swoim organizmie. 
Znęcanie się nad zwierzętami zagrożo-
ne jest karą do trzech lat więzienia.

8Kpp, pk

hyDranT paweŁeK

Na placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima przy ul. Brzozowej 
5 w Woli stanął niekonwencjonalny hydrant. Pawełek, 
bo taką nazwę nosi żeliwny hydrant, jest dobrze ubrany 
i zawsze uśmiechnięty. Jego bajkowa postać ma się kojarzyć 
z miejscem poboru wody dla celów przeciwpożarowych. 
Nowo zamontowany hydrant stanowi prezent od Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dla najmłod-
szych mieszkańców gminy. W kolejnych miesiącach być 
może uda się zamontować następne tego typu hydranty.  
GZGK ma nadzieję, że „Pawełki” szybko zyskają sympatię 
mieszkańców, a tym samym przysłużą się do wzbogacania 
wiedzy na temat sposobu poboru wody i dostarczania jej do 
domów. 8 gZgK

sTypenDia wÓJTa DLa wyBiTnie  
UZDOLniOnyCh UCZniÓw i sTUDenTÓw

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie sty-
pendium Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów 

i studentów. Stypendium Wójta może otrzymać uczeń lub 
student, który mieszka w gminie Miedźna i nie ukończył 
25. roku życia.

Warunkiem otrzymania stypendium są wysokie osiąg-
nięcia edukacyjne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 
2018/2019. O stypendia mogą ubiegać się finaliści i laureaci 
konkursów, olimpiad lub zawodów na szczeblu co najmniej 
ogólnopolskim lub studenci, którzy wykazali się wybitnymi 
osiągnięciami w pracy badawczo-naukowej, posiadają 
osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

Wnioski mogą składać zainteresowani uczniowie i studenci, 
rodzice lub opiekunowie prawni, a także dyrektorzy i rady 
pedagogiczne. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdza-
jące odpowiednie osiągnięcia kandydata oraz zaświadczenia 
wydane przez upoważnione placówki potwierdzające osiągnię-
cia. Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna 
(ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna). Regulamin i wniosek 
dostępne są na stronie miedzna.pl. 8Ug

wyBÓr ŁawniKÓw  
na KaDenCJĘ 2020-2023

Najpóźniej w październiku odbędą się wybory ławników na 
kadencję 2020-2023. Do 30 czerwca uprawnione podmioty 
mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników. 
W myśl ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właści-
wych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne 
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 oby-
wateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 8 pk

Co oznaczają śląskie słowa? 
rozwiązanie zagadki ze str. 9:
apfelmus – mus jabłkowy; bana – tramwaj
dylowka – podłoga; halba – butelka wódki
lajbik – biustonosz; lonek – kawałek (np. kiełbasy)
oberiba – kalarepa; potek – ojciec chrzestny
szlips – krawat; szwaja – noga, stopa

Nietypowy hydrant przy przedszkolu  (FOT. GzGK)
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TaK graLi  
nasi piŁKarZe

Oto wyniki ostatnich spotkań klubów 
piłkarskich z gminy Miedźna.

sokół wola (klasa okręgowa)
5.05: Fortuna Wyry – Sokół 0:0
11.05: Sokół – Sparta Katowice 1:1 
(bramka dla Sokoła: S. Magiera)
18.05: Górnik Mysłowice – Sokół 2:0
25.05: Sokół – Urania Ruda Śląska 1:2 
(bramka dla Sokoła: R. Kula)
1.06: AKS Mikołów – Sokół 1:0

Po 28 kolejkach Sokół ma 28 punktów 
i zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Ostatnie mecze w sezonie: Pogoń 
Imielin – Sokół (8.06), Sokół – Górnik 
Katowice (15.06)

lks frydek (a klasa)
5.05: LKS – Juwe Jaroszowice 1:4 
(bramka dla LKS-u: A. Potasiak)
12.05: Iskra II Pszczyna – LKS 2:2 
(bramki dla LKS-u: A. Potasiak 
– dwie)
19.05: LKS – LKS Studzionka 0:3
22.05: LKS Brzeźce – LKS 1:2 (bramki 
dla LKS-u: T. Kapica – dwie)
26.05: LKS – Znicz Jankowice 3:3 
(bramki dla LKS-u: M. Zabłocki – dwie, 
A. Komraus)
1.06: Polonia Międzyrzecze – LKS 1:1 
(bramka dla LKS-u: A. Potasiak)

Po 28 kolejkach LKS ma 25 punktów 
i zajmuje 14. miejsce w tabeli.

Ostatnie mecze w sezonie: LKS Wosz-
czyce – LKS (8.06), LKS – Siódemka 
Tychy (15.06)

sUKCesy  
ZapaśniKÓw

Zapaśnicy GKS Piast Wola mają za 
sobą kolejne udane starty w zawo-
dach.

W dniach 1-3 maja w miejscowo-
ści Staszów odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży – są to jedno-
cześnie Mistrzostwa Polski junio-
rek młodszych. Walczyło w nich 
139 zawodniczek z 56 klubów. GKS 
Piast reprezentowały dwie zawod-
niczki: Daria Jaczyńska w kategorii 
do 49 kg zdobyła złoty medal i tytuł 
mistrzyni Polski, a Gabriela Płosz-
czyca w kategorii 57 kg wywalczyła 
17. miejsce.

11 maja w Dąbrowie Górniczej odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Śląska młodzi-
ków i kadetów. Kacper Mnich w kate-
gorii do 35 kg zajął 2. miejsce, Eryk 
Tomala w kategorii do 48 kg – 1. miejsce, 
a Błażej Tomala w kategorii do 71 kg 
– 2. miejsce. Zapaśnicy z Woli do uda-
nych zaliczą też start w Ogólnopolskim 
Turnieju Klasyfikacyjnym młodziczek 
i młodzików (17-19 maja w Krotoszy-
nie). Amelia Tomala w kategorii do 39 
kg zdobyła złoty medal, Wanesa Kania 
w kategorii do 50 kg – również złoty 
medal, Eryk Tomala w kategorii do 48 
kg – srebrny medal, a Kacper Mnich 
w kategorii do 35 kg zajął 5. miejsce.

8gKs piast, pk

15 czerwca odbędzie się I Wo-
lański Cross Rowerowy.

4
Celem zawodów jest populary-
zacja aktywnego wypoczynku 

na rowerach wśród mieszkańców 
gminy i okolic, wyłonienie najlepszych 
zawodników crossu w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, propagowa-
nie zdrowego trybu życia i aktywnej 
rekreacji oraz promocja roweru jako 
środka transportu.

Impreza odbędzie się w sobotę, 15 
czerwca, od godz. 10.00, na leśnej tra-
sie okrężnej w pobliżu wiaty grillowej 

w Woli. Zgłoszenia przyjmowane są 
w kasie Krytej Pływalni w Woli do 9 
czerwca włącznie (szczegóły na stronie 
basen.miedzna.pl).

Wyścig rozegrany zostanie jako 
cross terenowy w klasyfikacji indy-
widualnej na wytyczonych dwóch 
trasach. Każdemu uczestnikowi zawo-
dów sędziowie zmierzą czas przejaz-
du określonej trasy. Uzyskany czas 
przejazdu wyznaczy miejsce uczest-
nika crossu w klasyfikacji generalnej 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Dystans dla najmłodszej kate-
gorii wiekowej to ok. 500 m, a dystans 

dla pozostałych zawodników – ok. 2 
500 m.

Zawody zostaną rozegrane w nastę-
pujących kategoriach wiekowych: 
dziewczęta i chłopcy do 10 lat; dziew-
częta i chłopcy od 11 do 16 lat; kobiet 
i mężczyzn open. Limit uczestników to 
50 osób, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zawody organizuje Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s 
w Woli, partnerami są Stowarzyszenie 
„Nowa Energia” w Woli, Sklep rowero-
wy „Natan” w Woli oraz Nadleśnictwo 
Kobiór.

8pk

będą się ścigać na rowerach

179 osób wzięło udział 
w IV edycji imprezy biegowej 
organizowanej na trasie leśnej 
w Woli.

4
W sobotę, 18 maja słoneczna 
pogoda zachęcała do aktywne-

go spędzania wolnego czasu. Jednak 
wcześniejsze opady deszczu zmusiły 
organizatorów do zmiany planów. Ze 
względu na podmokły teren planowany 
dystans 10 km skrócono do 6,2 km. 
Mimo tego, biegacze zmotywowani 
stanęli na starcie, żeby sprawdzić swoje 
umiejętności i kolejny raz pokazać, że 
biegać może każdy! Zwłaszcza mając 
do dyspozycji w pobliżu piękne, leśne 
trasy.

Uczestnicy rywalizowali w biegu 
na dystansie 4,2 km i 6,2 km oraz 
w marszu nordic walking na 4,2 km. 
Start i meta dla poszczególnych biegów 
znajdowały się przy wiacie grillowej.

Każdy zawodnik po ukończeniu biegu 
i marszu otrzymał pamiątkowy medal, 
a najszybsi także puchary i nagrody 
rzeczowe. Po zakończeniu zmagań 
sportowych uczestnicy spotkali się na 
stadionie Sokoła, gdzie nagrodzono 
najlepszych w danych kategoriach.

Organizatorami zawodów byli: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-

acji w Miedźnej z/s w Woli, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woli, LKS 
„Sokół” Wola, Marcin Domżoł i Tomasz 
Doniec. Organizatorzy dziękują poli-
cjantom z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pszczynie i strażakom z OSP 
Międzyrzecze, OSP Gilowice i OSP 
Wola za profesjonalne zabezpieczenie 
zawodów. 8 pk

iV Leśne Bieganie  
DLa ZDrOwia – wyniKi

dziewczęta rocznik 2002 
i młodsi – dystans 4 200 m
I –  Paulina Jacoszek z Siemianowic 

Ślaskich
II – Nadia Puchajda z Oświęcimia
III – Zuzanna Łukaszczuk z Woli

kobiety – dystans 4 200 m
I – Bożena Zając z Góry
II – Ewa Rozmus z Góry
III – Magdalena Godzic z Frydku

kobiety – dystans 6 200 m
I – Monika Puchajda z Oświecimia
II – Monika Myśliwiec z Oświęcimia
III – Beata Cimala z Bierunia

kobiety nordic walking  
– dystans 4 200 m
I – Luiza Boroń z Tychów
II – Agnieszka Garbuz z Brzeszcz
III – Ksenia Grzywa z Bielska-Białej

chłopcy rocznik 2002 
i młodsi – dystans 4 200 m
I – Szymon Stosio z Frydku
II – Patryk Gabzdyl z Woli
III – Mikołaj Wójcik z Przecieszyna

mężczyźni – dystans 4 200 m
I – Tomasz Bizoń z Lędzin
II – Wiesław Skrabarczyk z Woli
III –  Damian Łoziński z Bielska-Bia-

łej

mężczyźni – dystans 6 200 m
I – Paweł Wójcik z Brzeszcz

II – Marek Firlej z Rychwałdku
III – Tomasz Ziomek z Bielska-Białej

mężczyźni nordic walking 
– dystans 4 200 m
I – Andrzej Stańczyk z Woli
II – Tomasz Boroń z Tychów
III – Dariusz Godzic z Frydku

<  Najszybsza zawodniczka z gminy 
Miedźna na dystansie 6 200 m 
– Aleksandra Marek-Łukaszczuk 
z Woli

<  Najszybszy zawodnik z gminy 
Miedźna na dystansie 6 200 m 
– Artur Kantorowski z Woli

<  Najmłodszy uczestnik zawodów 
– Jakub Olesiak z Miedźnej

<  Najstarszy uczestnik zawodów 
– Jerzy Domżoł z Gilowic

18 MAjA W WOLI OdbyłO SIę IV LeŚNe bIeGANIe dLA zdROWIA

biegiem po zdrowie!



12 gminne sprawy – czerwiec 2019 W ObIeKTyWIe

Najlepsi jadą do Koszęcina
W gminie Miedźna po raz pierwszy odbyły się przesłuchania rejonowe konkursu „Śląskie Śpiewanie”.  

Więcej piszemy na ten temat na str. 2 FOT. GOK

Rodzinna zabawa na piknikach

Festiwal kolorów, mecze piłkarskie, pokazy pierwszej pomocy oraz strażackie, 
występy, zabawy, a także kiermasz charytatywny – to niektóre atrakcje pikniku 
we Frydku, zorganizowanego 25 maja m.in. przez Rady Sołeckie Frydku i Gilowic, 
LKS Frydek, OSP Gilowice, SP Frydek FOT. PK, SP FRydeK

25 maja wesoło było w Górze, podczas pikniku zorganizowanego przez Radę 
Sołecką i OSP Góra. Były zabawy z animatorami, dmuchańce, pokazy strażackie. 
Dzień później OSP Góra zaprosiła na Dzień Otwarty 

FOT. PK, OSP GÓRA


