
w lutym odbyły się zebrania we wszystkich sołectwach gminy miedźna. mieszkańcy mieli okazję spotkać się 
z władzami gminy i zapytać o nurtujące ich kwestie. Jakie tematy poruszano podczas zebrań 

w poszczególnych sołectwach?

na zebraniach o ważnych sprawach

wIę CeJ NA sTr. 4

IssN 1233-2267 mIesIęCzNIK GmINy mIeDźNA | nr 3 (70), marZeC 2020 | Cena: 1 zł (w tym 8% VAT)IssN 1233-2267

Uporządkować przestrzeń 
w gminie

zmiana stawki opłat 
za odpady komunalne

Nowy proboszcz 
we Frydku i Gilowicach
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rUsZa nabÓr na wymianĘ KOTŁÓw
w marcu będzie można składać wnioski o dofinansowanie

na wymianę źródeł ciepła

wIęCeJ NA sTr. 2

DO pOmOCy, gOTOwi, sTarT!
Pomoc poprzez wspólną zabawę – taki był maraton Pomocy, 

który zorganizowano w woli

wIęCeJ NA sTr. 2
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w dniach 11-12 marca będzie można składać 
wnioski na wymianę źródeł ciepła w ramach 
programu ograniczenia niskiej emisji dla 
gminy miedźna.

Wnioski będzie można składać 11 marca w godzinach 
od 7.30 do 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Miedźna (parter, segment A) oraz 12 marca w godzi-
nach od 7.30 do 15.30 w biurze Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska (1. piętro, segment 
B). O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się 
mieszkańcy, którzy chcą zlikwidować stare źródło 
ciepła i zamontować piec węglowy 5. klasy lub kocioł 
gazowy.

Na dzień złożenia wniosku winien on być komplet-
ny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający 
wymagane załączniki. W przeciwnym razie wniosek 
podlegać będzie odrzuceniu bez możliwości poprawy 
lub uzupełnienia. Nabór dotyczy zadań przewidzianych 
do realizacji po podpisaniu umowy z gminą, a nie już 
zrealizowanych bądź będących w realizacji.

Każdy wnioskodawca przy składaniu wniosku otrzy-
ma indywidualny numer, którym gmina będzie się posłu-
giwać w dalszej części naboru. Podstawą określenia 
kolejności uczestnictwa inwestorów w Programie jest 
lista rankingowa. Lista rankingowa sporządzana jest 
według kryterium „wieku kotła”. W przypadku wnio-
sków, które otrzymały tą samą liczbę punktów decyduje 

kolejność złożenia wniosku. Każdy wniosek otrzyma 
liczbę punktów równą odpowiednio różnicy pomiędzy 
rokiem złożenia wniosku a rokiem produkcji kotła.

Na podstawie utworzonej listy rankingowej, 
uwzględniając środki budżetu gminy przeznaczone 
na dotacje celowe tworzy się listę wnioskodawców. 
Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu 
będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy 
oraz Funduszu, z zastrzeżeniem, że ich liczba w 2020 
roku nie przekroczy 120 modernizacji. Wnioskodawcy 
niemieszczący się w limitach zostają wpisani na listę 
rezerwową.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów można 
znaleźć na stronie www.miedzna.pl. 8 Ug

Rusza nabór na wymianę kotłów

w sobotę, 8 lutego wspólnie ba-
wiliśmy się, by pomóc potrzebu-
jącym. podczas imprezy zebrano 
ponad 8,4 tys. zł.

Od samego rana w hali sportowej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Woli było 
głośno i radośnie. Dla najmłodszych 
przygotowano animacje z dj-em. Wiele 
emocji dał wyjątkowy mecz siatkówki, 
w którym zmierzyły się drużyny PoWoli 
do celu i reprezentacja gminy Miedźna 
z wójtem i radnymi w składzie. Nie bra-
kowało pięknych akcji i brawurowych 
wymian piłek. Brawa dla wszystkich 
graczy! Dzieci także mogły sprawdzić 
swoją sprawność – przygotowano dla 
nich „Osiem prac na medal”. Ze wszyst-
kimi konkurencjami świetnie dały sobie 
rady, za co otrzymały tytułowe medale. 
Podczas imprezy wystąpiła Maja Bratus, 
finalistka programu „You can dance” 
z formacją taneczno-akrobatyczną 
„Avocado”.

Przez cały dzień odbywały się licyta-
cje cennych i ciekawych przedmiotów. 
Były to m.in. zaproszenia do restau-
racji, do fryzjera, bon na catering, 
karnety na siłownię czy fitness, piłka 
z autografem Zbigniewa Bońka, zapro-
szenie VIP na mecz Górnika Zabrze 
oraz koszulka z autografami piłkarzy 
Górnika. Można było też częstować 
się żurkiem, ciastem, kawą i innymi 
smakołykami.

Wydarzenie zakończył wspaniały 
Maraton Pomocy, w którym udział 
wzięły pięcioosobowe drużyny. I tak 
naprawdę wynik nie był najważniejszy. 
Najważniejsza była wspólna zabawa 
i pomoc tym, którzy tej pomocy potrze-
bują. Całkowity dochód z imprezy został 
przekazany rodzinie Sojka z Woli, która 
ucierpiała w pożarze mieszkania. Dzięki 
wielkim sercom mieszkańców gminy 
udało się zebrać łącznie 8 tys. 413 zł 
80 gr!

Wspaniały maraton został zorga-
nizowany przez klub PoWoli do celu, 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, przy pomocy part-
nerów oraz sponsorów. Organizatorzy 
dziękują wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób przyczyniły się 
do zorganizowania Maratonu Pomocy 
oraz mieszkańcom za obecność oraz 
okazane serca. 8 pk

POmOC POPRzez wsPóLNą zAbAwę – TAKI był mARATON POmOCy!

Do pomocy, gotowi, start!

Uczestnicy maratonu  (FOT. POwOLI DO CeLU)

Dzieci chętnie angażowały się w zabawy  (FOT. PK) zagrali w siatkówkę w szczytnym celu  (FOT. PK)

wspólna zabawa podczas przeciągania liny  (FOT. PK) Najmłodsi sportowcy otrzymali medale (FOT. PK)
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ODbiOrĄ śmieCi!

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: 16.03, 1.04
popiół*: 16.03, 1.04
segregacja: 1.04

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 17.03, 2.04
popiół*: 17.03, 2.04
segregacja: 2.04

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: 18.03, 6.04
popiół*: 18.03, 6.04
segregacja: 3.04

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 5.03, 19.03
popiół*: 5.03, 19.03
segregacja: 5.03

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: 9.03, 23.03
popiół*: 9.03, 23.03
segregacja: 6.03

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 

Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 10.03, 24.03
popiół*: 10.03, 24.03
segregacja: 9.03

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślni-
cza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 11.03, 25.03
popiół*: 11.03, 25.03
segregacja: 10.03

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 12.03, 26.03
popiół*: 12.03, 26.03
segregacja: 11.03
* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 18.03
bio (odpady kuchenne): 12.03
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili taką 
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna

bLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 5.03, 9.03, 
12.03, 16.03, 19.03, 23.03, 26.03, 30.03, 
2.04
odpady wielkogabarytowe: 11.03, 25.03
bio (odpady kuchenne): 5.03, 12.03, 
19.03, 26.03, 2.04

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach Google 

play, app Store, windows Store.
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mObiLny psZOK w marCU
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
FryDeK: 3.03 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic miodowej i sportowej 
– Dom socjalny Frydek
giLOwiCe: 24.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy w. Korfantego – OsP Gilowice
mieDŹna: 10.03 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy wiejskiej – obok kościoła w miedźnej
grZawa: 12.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – obok kościoła w Grzawie
gÓra: 17.03 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 
– obok kościoła w Górze
wOLa: 28.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego
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 akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, 
zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej 
i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
odpady zielone (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), odpady zbierane selektywnie 
tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

1 marca przywrócono kursowanie autobusów linii nr 17 przez Wolę. W związku 
ze zmianą przystanku końcowego z Wola Szkoła na Wola Osiedle (ul. Akacjowa) 
zmianie uległy godziny odjazdów niektórych kursów. Rozkład można znaleźć na 
stronie www.mzk.oswiecim.pl

inFOrmaCJa

11 lutego w Urzędzie gminy 
odbyło się spotkanie dotyczące 
odwodnienia rejonu ul. stawowej 
w woli.

Przedstawiciel Kopalni Węgla Kamien-
nego „Piast – Ziemowit”, Mieczysław 
Stankiewicz razem z wójtem Janem 
Słoninką i pracownikami merytorycz-
nymi gminy analizowali przypuszczalną 
genezę powstania niecki zalewowej w tym 
rejonie, celem wprowadzenia działań 
naprawczych.

Pracownik kopalni zapewnił, że 
dokona szczegółowej weryfikacji pro-
wadzonej eksploatacji górniczej w tym 
rejonie oraz przeanalizuje budowę geo-
logiczną terenu. Są to dla gminy bardzo 
ważne informacje i dane zwłaszcza, że 
w tym roku zaplanowane jest wyko-
nanie projektu remontu ul. Stawowej, 
gdzie najistotniejszym elementem jest 
odwodnienie – odprowadzanie wody do 
potoku Młynówki.

Zaplanowane są dalsze rozmowy 
w tym zakresie. 8 Ug

O odwodnieniu ul. stawowej

gmina miedźna przystępuje do 
opracowania nowego studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania przestrzennego.

Studium to podstawowy dokument kie-
rujący polityką przestrzenną gminy. 
Zawiera ogólne wytyczne dla zabudowy, 
terenów zieleni, sieci dróg, infrastruk-
tury technicznej, ochrony zabytków 
i środowiska oraz wyznacza, gdzie 
będą tereny mieszkaniowe, produkcyj-
ne, rolnicze. Studium dla naszej gminy 
było uchwalone w 2000 r., od tego czasu 
nie było zmieniane. W kwietniu 2014 r. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Miedźna”. Nie została jednak 
ona zrealizowana.

Teraz przystąpiono do prac nad 
nowym dokumentem od podstaw, który 
będzie obejmował całą gminę. Ma być 
podstawą dynamicznego rozwoju nasze-
go obszaru. Gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 20 tys. zł na infor-
mowanie mieszkańców o działaniach 
w tym zakresie. Po co nowe studium? 
– Chcemy w końcu uporządkować prze-
strzeń w naszej gminie. To pozwoli nam 
mówić o kierunkach rozwoju gminy, 

np. gdzie będą budynki jednorodzinne, 
w jakim kierunku sięgać z kanalizacją, 
które drogi wewnętrzne przejmować, itd. 
To będzie też zabezpieczenie dla miesz-
kańców. Wyobraźmy sobie sytuację, że 
ktoś buduje dom, a obok jego działki jest 
hektar pola. Wkrótce inwestor stawia 
tam zakład przemysłowy. Studium spra-
wi, że będzie wiadomo, gdzie jest strefa 
przemysłowa, a mieszkaniec budujący 
się w sąsiedztwie będzie już o tym wie-
dział i godził się na ewentualne uciążli-
wości, a nie będzie nagle zaskakiwany, 
że ktoś mu pod domem buduje zakład 
– tłumaczy wójt Jan Słoninka.

Cały proces będzie trwał 2-3 lata, 
w jego trakcie odbędą się konsultacje 
z mieszkańcami, wyłożenia projektu. 
Posiadanie aktualnego studium będzie 
dawało podstawę do sporządzenia 
Planu zagospodarowania przestrzen-
nego. – Ważnym etapem są rozmowy 
z mieszkańcami, dlatego w kwietniu 
zorganizujemy spotkania informacyjne, 
podczas których wytłumaczymy założe-
nia studium, wyjaśnimy jak będzie prze-
biegała procedura, jakie mieszkańcy 
będą mieli możliwości przy jego sporzą-
dzaniu – zauważa wójt. Spotkania mają 
się odbyć po świętach wielkanocnych. 
Terminy zostaną podane na stronie 
miedzna.pl. 8 pk

Uporządkować przestrzeń
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mieszkańcy mieli okazję spotkać 
się z władzami gminy i zapytać 
o nurtujące ich kwestie.

Podczas zebrań prezentowane były spra-
wozdania z działalności Rad Sołeckich, 
które następnie przyjmowane były w 
formie uchwał. Mieszkańcy udzielali 
też absolutorium sołtysom za 2019 r. 
Tam, gdzie funkcjonują spółki wodne w 
większości odbywały się jednocześnie 
walne zebrania członków. Mieszkańcy 
udzielali absolutorium zarządom, uchwa-
lali składki członkowskie na kolejny rok 
oraz zatwierdzali plany finansowe i plany 
robót na rok 2020. Zebranie to też okazja 
do zapoznania się z działalnością gminy 
w ubiegłym roku, planami na rok obecny, 
wójt Jan Słoninka przedstawiał zreali-
zowane w danym sołectwie inwestycje, 
odpowiadał na pytania i wątpliwości 
mieszkańców. W zebraniach udział wzięli 
też m.in. starosta Barbara Bandoła, radni 
powiatowi, przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kempny wraz z radnymi czy 
przedstawiciele policji.

Cykl tegorocznych zebrań sołeckich 
rozpoczął się 11 lutego w Górze. W spot-
kaniu udział wzięło ponad 30 osób. 
Mieszkańcy pytali głównie o remont 
szkoły, zrealizowane i planowane 
inwestycje w sołectwie czy o sprawy 
związane z oświetleniem. Zebranie 
członków Spółki wodnej planowane 
jest w marcu.

Dzień później, 12 lutego na zebraniu 
spotkali się mieszkańcy sołectwa Wola 

II (nieco ponad 20 osób). Poruszano 
tematy przebudowy chodników, przy-
jęć w szpitalu w dni świąteczne czy 
przycinki drzew. Zebrani zaapelowali, 
żeby drzewa przy ul. Lipowej, w pobliżu 
ul. Garażowej przycinać tylko w mini-
malnym stopniu. Wszystko po to, żeby 
mogły one chronić przed pyłami z pobli-
skiej asfaltowni. Mieszkańcy przyjęli 
też wniosek, żeby środki przeznaczone 
w ramach funduszu sołeckiego na 2020 
rok na budowę parkingu przy ul. Lipo-
wej przenieść na przebudowę fragmentu 
chodnika przy ul. Cisowej.

Prawie 40 mieszkańców wzięło udział 
w zebraniu sołeckim we Frydku, które 
odbyło się 13 lutego. Dyskusja toczyła 
się wokół tematów związanych z bez-
pieczeństwem, pszczyńskim szpitalem, 
planowaną przebudową ul. Miodowej 
oraz rozbudową szkoły, a także brakiem 
wystarczającej liczby miejsc parkingo-

wych przy szkole oraz kościele. Zdecy-
dowano, że składka członkowska Spółki 
wodnej na 2021 r. pozostanie bez zmian 
i wyniesie 20 zł od posesji.

17 lutego na zebraniu sołeckim spot-
kali się mieszkańcy Woli (ok. 50 osób). 
Wśród poruszanych tematów były: stan 
ul. Pszczyńskiej, bezpieczne przejście 
dla pieszych przy sklepie, hydranty 
w sołectwie, kursowanie autobusów. 
Wójt Jan Słoninka poinformował, że 
prowadzone są rozmowy z potencjalnym 
inwestorem, który chciałby prowadzić 
działalność w budynku przy ul. Różanej, 
co pozwoliłoby uniknąć wyburzenia 
obiektu. Członkowie Spółki wodnej 
zdecydowali, że składka wzrośnie z 15 
zł do 20 zł od posesji.

33 mieszkańców Grzawy spotkało się 
na zebraniu 18 lutego. Dyskutowano m.in. 
o remoncie ul. Wiejskiej oraz konieczno-
ści remontu skrzyżowania przy Urzędzie 

Gminy, a także o budowie ścieżek rowe-
rowych w gminie. Ponadto, wybrano 
nowy zarząd Spółki wodnej. Stawka dla 
członków została zwiększona i wynosi 
25 zł od posesji (było 21 zł) oraz 9 zł za 
każdy rozpoczęty hektar (było 8 zł).

Dzień później zebranie odbyło się 
w Miedźnej. Wzięło w nim udział ok. 
40 mieszkańców. Wśród poruszanych 
tematów było funkcjonowanie boiska 
sportowego i wycinka okolicznych drzew, 
organizacja przez sołectwo tegorocznych 
Dożynek Gminnych, oświetlenie uliczne 
czy ograniczenie prędkości na ul. Wiej-
skiej w okolicy kościoła. Członkowie 
Spółki wodnej zdecydowali, że wzrośnie 
stawka za 2021 r. – wyniesie 20 zł od pose-
sji oraz 5 zł za hektar (za 2020 r. stawka 
wynosi odpowiednio 10 zł i 4 zł).

Ok. 40 mieszkańców sołectwa Wola 
I uczestniczyło w zebraniu 26 lutego. Pyta-
li m.in. o ubytki wody, poprawę jakości 
powietrza, kwestie związane z bezpie-
czeństwem czy oświetleniem ulicznym.

Ostatnie lutowe zebranie odbyło się 
w Gilowicach, 27 lutego. Wzięło w nim 
udział ok. 30 mieszkańców sołectwa, 
który poruszali takie sprawy, jak: prob-
lem z wyjazdem na skrzyżowanie ulic 
Korfantego z Górnośląską, zadbanie 
o stan dróg lokalnych po budowie S1, 
odbiór śmieci czy reaktywacja boiska 
sportowego i doposażenie placu zabaw. 
Składka członków Spółki wodnej na 
2020 r. pozostała bez zmian, wynosić 
będzie 15 zł od posesji i 3 zł za hektar.
 8 paweł Komraus

w LUTym ODbyły sIę zebRANIA we wszysTKICh sOłeCTwACh GmINy mIeDźNA

Na zebraniach o ważnych sprawach

Podczas tegorocznego zebrania we Frydku  (FOT. PK)

Zakończono prace związane z przebudową budyn-
ku przy ul. wałowej 10 w woli.

W ramach przebudowy zdegradowanego budynku mieszkal-
no-usługowego wyremontowano istniejące mieszkania na 
parterze oraz utworzono 5 nowych mieszkań socjalnych na 
zaadaptowanym poddaszu.

Inwestycja była prowadzona w ramach projektu pn. „Prze-
budowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli 
w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach 
socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” i dofinansowana 
z funduszy europejskich. Koszt całkowity projektu to 1 mln 
125 tys. 448 zł 30 gr, wartość dofinansowania to 423 tys. 362 

zł 20 gr, w tym 368 tys. 704 zł 43 zł z Unii Europejskiej oraz 
54 tys. 657 zł 77 gr z krajowych środków budżetu państwa. 
Projekt był realizowany od października 2017 r.

Istniejąca część mieszkalna została przebudowana i wyremon-
towana, a na nieużytkowanym poddaszu utworzonych zostało 
5 nowych mieszkań socjalnych. Jedno z mieszkań na parterze 
budynku dostosowane zostało dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek wraz z dachem został docieplony (ściany, pod-
łogi, stropy i stropodachy) oraz wykonano nowe instalacje 
wewnętrzne (wodnokanalizacyjne, elektryczne, odgromowe, 
c.o., wentylacji grawitacyjnej). Łączna powierzchnia użytkowa 
pięciu nowych mieszkań socjalnych na piętrze budynku wynosi 
139,1 m2. 8 Ug

Nowe mieszkania gotowe

Dzięki inwestycji utworzono 5 nowych mieszkań  (FOT. UG) wartość robót to ponad 1,1 mln zł  (FOT. UG)

wesprzyj szpital 
powiatowy 
w pszczynie

1% podatku na zakup sprzętu  
dla szpitala

Wystarczy w odpowiednią rubrykę 
w zeznaniu podatkowym wpisać nr 
KRS: 0000237488, pełną nazwę: Sto-
warzyszenie na Rzecz Wspierania 
Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” 
oraz cel szczegółowy: Szpital Powiatowy 
w Pszczynie

Zbiórka na stronie „Omnibusa”
www.omnibus.pless.pl/zbiorki/szpital-
powiatowy-w-pszczynie

wpłaty na konta „Omnibusa” 
z tytułem przelewu „szpital 
powiatowy w pszczynie”
– Bank Spółdzielczy w Pszczynie: 42 
8448 0004 0027 7196 2001 0001 (Swift: 
POLUPLPR)
– Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 
2464 (Swift: INGBPLPW)
– konto walutowe (dolar): 23 1050 1399 
1000 0090 3133 2498
– konto walutowe (euro): 46 1050 1399 
1000 0090 3133 2472



Urząd gminy miedźna
ul. wiejska 131, 43-227 miedźna

Godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek – czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00
Kasa Urzędu Gminy miedźna 

jest czynna w godzinach:
poniedziałek 7.30-14.45, 15.30-17.00

wtorek – czwartek 7.30-14.45
piątek 7.30-13.15

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek  

w godz. 15.00-17.00

sekretariat – tel. 32 211 61 96, 32 211 61 60
urzad@miedzna.pl, www.miedzna.pl

eUrząd – załatw urzędowe sprawy  
przez internet, 24 godziny na dobę

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

gminny Ośrodek Kultury
ul. Pszczyńska 110, 43-225 wola

tel. 32 211 83 91, www.gok.miedzna.pl
Centrum Kultury w woli

ul. Pszczyńska 82, 43-225 wola
tel. 32 211 95 88

gminna biblioteka publiczna
ul. Księża 19, 43-227 Grzawa 

tel. 32 449 12 90, 
www.biblioteka.miedzna.pl

Filia w Górze, ul. Nad wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

Filia w woli, ul. Pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w woli, ul. Przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. Poprzeczna 1, 43-225 wola

tel. 32 211 82 51, www.gops.miedzna.pl

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

ul. Lompy 19, 43-227 Gilowice
tel. 32 448 94 43, www.gzgk.miedzna.pl

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
tel. 697 070 624 lub 603 362 397

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. Pszczyńska 9, 43-225 wola

tel. 32 448 89 31, www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i wychowania
ul. Poprzeczna 1, 43-225 wola,

tel. 32 211 61 77, www.zoiw.miedzna.pl

numer alarmowy – 112
policja – 997 lub 32 449 32 00

straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
pogotowie ratunkowe – 999

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

Całodobowy numer telefonu 
wojewódzkiego inspektoratu Ochrony 
środowiska, na który można zgłaszać 
interwencje związane z naruszeniem 

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

wAŻNe KONTAKTy

5gminne sprawy – marzec 2020z ŻyCIA GmINy

W poniedziałek, 9 marca w godzinach od 10.00 do 16.00 w 
siedzibie Urzędu Gminy Miedźna pracownicy Urzędu Skarbo-
wego w Pszczynie będą pełnić dyżur, podczas którego będzie 
można uzyskać informacje na temat zasad rozliczeń, ulg i 
odliczeń podatkowych za 2019 rok. Podczas dyżuru będzie 
możliwość wysłania zeznania elektronicznie przy pomocy 

pracowników US, jak również wygenerowania mikrora-
chunku podatkowego. Osoby zainteresowane wysłaniem 
zeznania za 2019 rok elektronicznie proszone są o zabranie 
kopii zeznania za 2018 rok oraz informacji od płatników 
(PIT-11) za 2019 r. 

8Ug

Dyżur pracowników Urzędu skarbowego 
w Urzędzie gminy

na sesji rady gminy 25 lutego 
radni, uwzględniając rodzaj 
zabudowy i strumień powstają-
cych odpadów, przyjęli uchwałę 
w sprawie nowych stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Nowe, obowiązujące od 1 kwietnia 
stawki to: 20,50 zł miesięcznie od miesz-
kańca w zabudowie wielorodzinnej, 
w przypadku segregowania odpadów 
komunalnych; 23 zł miesięcznie od 
mieszkańca w zabudowie jednorodzin-
nej, w przypadku segregowania odpa-
dów komunalnych; 46 zł miesięcznie od 
mieszkańca w przypadku pozbywania 
się odpadów w sposób nieselektywny 
niezależnie od rodzaju zabudowy.

Ponadto, zgodnie z przyjętą uchwałą 
właściciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami jednorodzinnymi mogą 
skorzystać ze zwolnienia w wysoko-
ści 3 zł miesięcznie od mieszkańca, 
w przypadku gdy kompostują bioodpady 
w kompostownikach przydomowych. 
Skorzystanie z ulgi będzie możliwe po 
złożeniu nowej deklaracji, w której właś-
ciciel oświadczy, że posiada kompostow-
nik przydomowy i kompostuje w nim 
bioodpady. Należy zaznaczyć, że korzy-
stania z przedmiotowej ulgi nie można 
traktować wybiórczo – w przypadku 
zmiany treści oświadczenia, celem odda-
wania bioodpadów, istnieje konieczność 
opłacania stawki podstawowej przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

na podwyżkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi składają się:
–  wzrost ilości wytworzonych odpadów 

na jednego mieszkańca, która w przy-
padku naszej gminy na przestrzeni 6 
lat wzrosła z 174,2 kg/rok do 318,6 
kg/rok,

–  nowa, wyższa opłata „marszałkowska”, 
która wzrosła w stosunku do roku 2019 
o kolejne 100 zł za tonę odpadów,

–  rosnące koszty pracownicze po stro-
nie Wykonawcy (m.in. wzrost płacy 
minimalnej, pracownicze plany kapi-
tałowe),

–  rosnące koszty zagospodarowania 
odpadów na instalacjach wynikające 
ze zmian przepisów prawa i braku 
zbytu na tzw. frakcje energetyczne, 
których nie można składować,

–  zmiana rynku zbytu surowców 

wtórnych: odpady komunalne, które 
w związku z recyklingiem wcześniej 
przynosiły zysk na stan obecny wyma-
gają dopłat, aby podmiot zajmujący się 
tym recyklingiem przyjął owe surowce 
wtórne,

–  przepisy ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, które jasno 
wskazują, że system gospodarowania 
odpadami winien się samofinansować.

Co jest finansowane w ramach 
uiszczanych opłat przez miesz-
kańców?

Umowa podpisana z Zakładem Usług 
Komunalnych dotyczy odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych, 
przy czym w tym wypadku gmina zleca 
wykonawcy poszukiwanie podmiotów 
zagospodarowujących odebrane odpady. 
Stąd na stawkę oferowaną przez ZUK 
Oświęcim za każdą tonę odebranego 
odpadu z uwzględnieniem jego rodzaju 
składają się dwa czynniki: cena za odbiór 
od mieszkańca odpadów komunalnych 
i ich transport do miejsca przetwarzania 
(wynagrodzenie ZUK Oświęcim) oraz 
cena zagospodarowania odpadów komu-
nalnych (według cen ustalonych przez 
regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych – skrót RIPOK).

Zagospodarowanie na regionalnych 
instalacjach do przetwarzania odpa-
dów komunalnych (RIPOK) składa się 
z wielu procesów, celem których jest 
uzyskanie jak największej ilości dobrej 
jakości surowców nadających się do 
ponownego użycia lub wykorzystania 
oraz zmniejszenie ilości odpadów, 
które poddane byłyby składowaniu 
na składowisku odpadów. Wszyst-
kie odpady (zarówno zmieszane, jak 
i zbierane w sposób selektywny) trafia-
ją w pierwszej kolejności do sortowni 
odpadów, i takie działanie jest zgodne 
ze sposobem postępowania z odpadami 
w myśl przepisów ustawy o odpadach. 
W ten sposób z odpadów zmieszanych 
w ramach procesów fizycznych wstępnie 
zostają wysortowane surowce wtórne 
(papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
złom, drewno), a następnie dokonuje 
się mechanicznej obróbki odpadów, 
w ramach której wyodrębnia się frak-
cje o uziarnieniu poniżej 80 mm, które 
poddaje się procesowi biologicznemu 
– kompostowaniu oraz powyżej 80 mm, 
z której wyodrębnia się frakcje możliwe 
do wykorzystania jako paliwo alterna-

tywne oraz balast przekazywany do 
składowania.

Z kolei w procesie sortowania odpa-
dów selektywnie zebranych także 
dokonuje się wyodrębnienia ewentual-
nych zanieczyszczeń celem uzyskania 
surowca o jak najlepszej jakości, który 
zostanie ponownie wykorzystany. Część 
odpadów posiada doskonałe parametry 
kwalifikujące je jako paliwo alterna-
tywne, z kolei to, co nie nadaje się do 
przetworzenia i wykorzystania, trafia 
na składowisko odpadów.

W latach ubiegłych powstające przy 
przetwarzaniu odpadów komunalnych 
surowce wtórne niejednokrotnie przyno-
siły zysk instalacjom do przetwarzania 
odpadów. W wyniku zmian przepisów 
prawa wprowadzono znaczne obostrze-
nia i dodatkowe warunki wykonywania 
tego typu działalności. Rynek zbytu na 
surowce wtórne obrał inny kierunek 
– w tym momencie instalacje przetwa-
rzające odpady komunalne płacą za to, 
by podmiot zajmujący się recyklingiem 
odebrał wysortowane surowce wtórne 
– stąd brak możliwości wkalkulowania 
zysku w cenę zagospodarowania. Ponad-
to instalacje borykają się ze sprzedażą 
odpadów nadających się jako paliwo 
alternatywne – rynek zbytu powoli 
zaczyna się kurczyć, a ceny odbioru 
tego typu frakcji wzrastają, co skutko-
wać może zwiększeniem ilości balastu 
przekazywanego do składowania.

Rada Gminy podejmuje uchwałę 
w sprawie wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w przeliczeniu na mieszkańca w oparciu 
o wszystkie czynniki mające wpływ na 
tę stawkę oraz liczbę mieszkańców uję-
tych w systemie, mając na uwadze fakt, 
ze system winien się samofinansować.
wzrost stawki za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
nie dotyczy tylko i wyłącznie gmi-
ny miedźna, ale ma wydźwięk 
w wymiarze ogólnokrajowym. 

Jedynymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, których system pokry-
wany jest z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi o stosunkowo 
niższych wielkościach, to jednostki 
posiadające własne instalacje do zago-
spodarowania odpadów lub instalacje do 
termicznego przekształcania odpadów 
oraz gminne jednostki świadczące usłu-
gi odbioru odpadów komunalnych.

8Ug

zmiana stawki opłat za odpady 
komunalne
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Nawet w żłobku „Kubusiowe maluchy” 
w Woli udzielił się nastrój walentyn-
kowy. Dzieci miały okazję wspólnie 
stworzyć serce, słuchając przy tym 
piosenek o przyjaźni. Wspólne dzieło 
zawisło na korytarzu żłobka. Kolejną 
pracą plastyczną, jaką wykonały nasze 
maluszki było odbijanie serduszek na 
papierze. Oczywiście dzieci mogły liczyć 
na pomoc każdej cioci i tak powstały 
piękne walentynki, które maluchy poda-
rowały rodzicom.

Wcześniej tematem przewodnim 
zajęć było zdrowe odżywianie. Celem 

zajęć jest kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych już od naj-
młodszych lat. Dlatego dzieci poznały 
piramidę żywienia oraz miały okazję 
same zdecydować, które produkty 
są zdrowe, a które niezdrowe. Ciocie 
przygotowały smaczne kanapki, na któ-
rych było kolorowo od warzyw. Dzieci 
chętnie kosztowały nowych smaków. 
Na koniec mogły pokolorować swoje 
ulubione owoce i warzywa. W grupie 
najmłodszych podopiecznych odbyły się 
zajęcia, podczas których ciocie pokazy-
wały zdrowe przekąski. 8 Ug

walentynkowo i zdrowo u maluchów

maluchy poznały zasady zdrowego odżywiania  (FOT. UG)

Gminne Przedszkole Publiczne im. 
Juliana Tuwima przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Woli jako jedno 
z 50 przedszkoli w Polsce, zostało 
zakwalifikowane do programu „Archi-
Przygody”. Jest to program z zakresu 
edukacji architektonicznej stworzony 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Sta-
nowi propozycję przeprowadzenia zajęć 
o tematyce przybliżającej rozumienie 
zagadnień związanych z architekturą, 
a także wprowadzających w kulturę 
życia społecznego. Główne założenia 
programu skupiają się wokół: nabywania 
przez dzieci świadomości otaczającej ich 
przestrzeni, zrozumienia procesu pro-
jektowania i realizacji budowli oraz jej 

wpływu na otoczenie, a także docenienie 
tradycji architektonicznych i środowiska 
naturalnego. Zajęcia będą prowadzo-
ne przez Katarzynę Szwedę i Joannę 
Tabor przy współpracy z architekt Marią 
Pietrzyk. Scenariusze zajęć skupione 
będą przede wszystkim na aktywnoś-
ciach opartych na pracy zespołowej, 
ćwiczeniach manualnych, obserwacji 
i dialogu.

Program został przygotowany i jest 
realizowany przez Narodowe Centrum 
Kultury. „Archi-Przygody” otrzymały 
patronat: Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Izby Architektów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i miesięcznika Archi-
tektura-murator. 8 Zsp wola

Dzieci o przestrzeni

13 lutego w Zespole Szkół w Woli pod-
sumowano akcję „Góra Grosza”. Jak co 
roku szkoła przyłączyła się do tej ogólno-
polskiej akcji, która polega na zbieraniu 
„grosików”, a więc monet o najmniej-
szych nominałach. Organizatorem akcji 
jest Stowarzyszenie „Nasz Dom”, które 
w swoich działaniach zakłada pomoc dzie-
ciom znajdującym się w trudnej sytuacji 
rodzinnej. Cel akcji to zebranie funduszy 
na pomoc dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną, w tym na tworzenie 
takich programów, które pozwolą dzie-
ciom wrócić do domu bądź pozwolą im 
spokojnie dorastać.

Akcja w szkole trwała od 25 listopa-
da 2019 roku do 2 stycznia 2020 roku. 
Koordynatorem była Katarzyna Maciąg, 
która we współpracy z wychowawca-
mi, nauczycielami świetlicy i biblioteką 
szkolną zorganizowała akcję w szkole. 
Największym wyzwaniem było zlicze-
nie wszystkich groszy. Okazało się, iż 

podczas tegorocznej zbiórki udało się 
zebrać ponad 50 kg groszy, co stanowi 
kwotę ponad 730 zł. 8 Zs wola

góra grosza dla potrzebujących

Rusza kolejna edycja gminnego kon-
kursu czytelniczego „Przyjaciel Biblio-
teki”, organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną. Jego celem jest 
promocja książki i czytelnictwa wśród 
mieszkańców gminy Miedźna oraz pro-
mocja biblioteki jako miejsca przyjazne-
go czytelnikom. Konkurs potrwa do 16 
listopada. Uczestnicy do 13 lat otrzymają 
specjalną kartę, na której będą zbierać 
pieczątki za wypożyczenia (do trzech 

książek – jedna pieczątka, powyżej 
trzech – dwie pieczątki, każdorazowe 
zebranie 10 pieczątek będzie premiowa-
ne dodatkową pieczątką). Wypożyczenia 
osób powyżej 13 lat będą odnotowywa-
ne na specjalnej karcie (wypożyczenie 
do trzech książek to jedno skreślenie, 
a powyżej trzech – dwa skreślenia). 
Wręczenie nagród odbędzie się w listo-
padzie. Chęć udziału w konkursie należy 
zgłosić u bibliotekarza. 8 pk

Zostań przyjacielem biblioteki

w szkole zebrano 730 zł  (FOT. zs wOLA)

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religii w Gilowicach kolejny już 
rok współpracuje z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Woli. 
Dzięki zaangażowaniu Natalii Germa-
nek z Fundacji uczniowie LO korzystają 
z wiedzy i umiejętności wolontariuszek 
pracujących w FRSP oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury. Włoszka Fabiana Tri-
podi systematycznie uatrakcyjnia lekcje 
języka włoskiego jako native speaker, 
prowadzi też zajęcia dla maturzystów 
z przedsiębiorczości i autoprezentacji. 
Druga z wolontariuszek, Gruzinka Lili 
Zazadze, prowadzi zajęcia z uczniami 
klas pierwszych, na których pokazuje 
metody i narzędzia nowoczesnego dzien-
nikarstwa (głównie internetowe). W ich 

trakcie można nauczyć się pisać bloga, 
prowadzić kanał na YouTube, tworzyć 
atrakcyjne plakaty i ulotki. Kulminacją 
współpracy była prezentacja  możliwości, 
jakie daje młodym ludziom w wieku 18-30 
lat Europejski Korpus Solidarności.

19 lutego pracownicy i wolontariuszki 
z  FRSP przedstawili uczniom klas dru-
gich i trzecich ofertę krótko– i długoter-
minowych wolontariatów, przedstawiły 
sposób aplikowania i funkcjonowania 
wolontariatów, a wolontariuszki na 
własnym przykładzie opowiedziały 
o zaletach tego typu wyjazdów. Dodat-
kowo, przedstawiono ofertę wyjazdu 
na job shadowing w ramach programu 
Niebieska Gospodarka.

8LO gilowice

Zajęcia z wolontariuszami

25 lutego w gilowickim liceum odbył się 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie 
Wyborczym „Wybieram Wybory” – etap 
szkolny. W południe w całej Polsce młodzież 
przystąpiła do rozwiązywania testu.

Organizatorem konkursu są: Państwo-
wa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro 
Wyborcze. Przeznaczony jest dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Celem kon-
kursu jest upowszechnianie wiedzy na 

temat prawa wyborczego wśród uczniów, 
propagowanie idei udziału w wyborach 
oraz świadomego uczestnictwa w pro-
cesie wyborczym. Konkurs składa się 
z trzech etapów: szkolnego, wojewódz-
kiego i ogólnopolskiego.

W naszej gminie do konkursu przy-
stąpiło Liceum Ogólnokształcące w Gilo-
wicach, a w zmaganiach konkursowych 
uczestniczyło 5 uczniów.

8Ug

Uczniowie o prawach wyborczych

w gilowickim liceum w konkursie udział wzięło 5 uczniów  (FOT. UG)
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podaruj swój  
1% podatku
To tak niewiele, a może wiele zdzia-
łać! warto przekazać 1% podatku 
organizacjom pożytku publicznego.

Na stronie www.miedzna.pl został opub-
likowany wykaz organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzy-
mania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2019 rok z powiatu 
pszczyńskiego. Warto pamiętać, że także 
wiele organizacji spoza powiatu pomaga 
mieszkańcom naszej gminy. Zachęcamy 
do pomocy i przekazania swojego 1% 
podatku rozliczając swój PIT za 2019 r.

gmina miedźna udziela dotacji podmiotom posia-
dającym nieruchomość na terenie gminy miedźna 
na zadania w zakresie demontażu, transportu 
i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zastosowanie azbestu najbardziej rozpowszechnione jest 
w postaci pokrycia dachowego – płyt włóknowo-cementowych 
(eternitu), który uznany jest za materiał rakotwórczy (dotyczy 
to również innych wyrobów azbestowych). Jest to związane 
z cienką włóknistą budową azbestu, który krusząc się i łamiąc 
dostaje się do środowiska, a później do układu oddechowego 
człowieka. Im bardziej zniszczony eternit na dachu budynku, 
tym większe niebezpieczeństwo trującego pylenia.

Gmina Miedźna w ramach prowadzonego programu usu-
wania azbestu udziela dotacji podmiotom posiadającym nie-

ruchomość na terenie gminy Miedźna na zadania w zakresie 
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, 
jednak nie więcej niż 1 200 zł/1 Mg zdemontowanych 
i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest lub 
700 zł/1 Mg unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest (w przypadku posiadania ich w formie zdeponowanej 
na gruncie).

Wnioski należy składać do 30 września 2020 r. z zastrze-
żeniem, że termin wykonywania prac nie może przekroczyć 
daty 10 listopada 2020 r. Realizacja wniosków odbywa się 
według kolejności zgłoszeń do wyczerpania rocznego limitu 
środków finansowych.

Wzory dokumentów można znaleźć na stronie miedzna.pl.
8Ug

Dotacje na demontaż i utylizację azbestu

mieDŹna

Uczniowie kl. VII Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Miedźnej na języku 
polskim prezentowali wystąpienia na 
temat własnych korzeni, genealogii 
i pochodzenia. Przemówienia okra-
szone zostały prezentacją wielu pamią-
tek rodzinnych, zdjęć i dokumentów, 
dotąd pieczołowicie przechowywanych 
w domowych archiwach. Do grona 
znamienitych przodków należeli m.in. 
zasłużeni dla śląskiej ziemi powstań-
cy, żołnierze walczący na frontach II 
wojny światowej, siłą wcielani do armii 

niemieckiej oraz ci walczący w armii 
gen. Andersa, przedwojenni policjan-
ci, więźniowie obozu w Ostaszkowie 
i wielu innych bohaterów i bohaterek 
dnia codziennego. Niesamowite meza-
lianse, węgierskie pochodzenie i związ-
ki z rodem Zamoyskich zafascynowały 
wszystkich. Było warto powspominać, 
odwiedzić babcie i dziadków, zadzwo-
nić na drugi koniec Polski, a nawet 
świata, by popytać żyjącą jeszcze ciocię 
o rodzinne koneksje. 

8Zsp miedźna

Uczniowie o swoich korzeniach

FryDeK

W lutym klasy pierwsze Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Hadyny wzięły 
udział w warsztatach kulinarnych zor-
ganizowanych w restauracji Patio Con 
Gusto w Pszczynie. Dzieci mogły pod 
okiem szefowej kuchni przygotować 
zdrowe śniadanie, sałatkę owocową 
oraz pyszne, słodkie muffinki. Ucz-

niowie szkoły poznali również spe-
cyfikę pracy kucharza. Dzieci zostały 
oprowadzone po każdym zakamarku 
restauracji i poznały wszystkich pra-
cowników, którzy przyczyniają się do 
tego, aby rodzinne spotkania i uro-
czystości przebiegały w wymarzonej 
atmosferze. 8 sp Frydek

Podczas warsztatów kulinarnych  (FOT. sP FRyDeK)

mali kucharze w kuchni

gÓra

18 lutego w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze miało miej-
sce niezwykłe wydarzenie. Cała spo-
łeczność szkoły zaprezentowała swój 
patriotyzm poprzez aktywną postawę 
uczestnicząc w wykonaniu hymnu i pieś-
ni patriotycznych w ramach III edycji 
konkursu organizowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury „Do hymnu”.  

W dniach 17 lutego – 10 kwietnia 
jurorzy odwiedzą aż 300 szkół pod-
stawowych w 273 miejscowościach, by 

wysłuchać wykonań hymnu państwowe-
go oraz dwóch pieśni hymnicznych.

„Do hymnu” to ogólnopolski konkurs 
dla szkół podstawowych organizowa-
ny przez Narodowe Centrum Kultury 
z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zadaniem jest wspólne 
wykonanie przez co najmniej połowę ucz-
niów szkoły hymnu państwowego oraz 
wybranych pieśni hymnicznych.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 
kwietnia. 8 Ug

Do hymnu!

Uczniowie z Góry śpiewają hymn  (FOT. UG)

promocja projektu 
w szkole
20 lutego w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze odbyła się 
promocja projektu „Budowa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych wraz z niezbędną infrastruk-
turą”. Gmina Miedźna realizuje projekt 
dofinansowany z funduszy europejskich 
w Gilowicach przy ul. Leśnej.

Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona 
środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami – spr, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Całkowita wartość to 1 mln 64 tys. 519 
zł 99 gr. Całkowite wydatki kwalifikowalne 
to 860 tys. 763 zł 41 gr, a kwota dofinanso-
wania – 731 tys. 648 zł 89 gr. 8 Ug

Dzieci otrzymały gadżety  
promocyjne  (FOT. UG)
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20 lutego w Urzędzie gminy miedźna 
odbyło się spotkanie w sprawie planowanej 
przebudowy dróg powiatowych – ul. wiejskiej 
w miedźnej i miodowej we Frydku.

Chodzi o inwestycję pn. „Projekt rozbudowy dróg 
powiatowych 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedź-
na i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruń-
ską do skrzyżowania z ul. Górnośląską”, która ma być 
finansowana przez powiat pszczyński oraz gminę 
Miedźna, a także z udziałem środków zewnętrznych. 
Do końca listopada ma być gotowy projekt przebudo-
wy, który jest współfinansowany także przez gminę 
Miedźna. Zakres prac projektowych obejmuje roz-
budowę jezdni na odcinku 4,3 km (od skrzyżowania 
z ul. Bieruńską w Miedźnej do skrzyżowania z ul. 

Górnośląską w Gilowicach), budowę chodnika, budowę 
kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów do pose-
sji, przebudowę skrzyżowań, przepustów pod drogą, 
odtworzenie rowów przydrożnych, oświetlenia i innej 
infrastruktury.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie, Urzędu Gminy Miedźna, 
Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, sołectw 
Miedźna i Frydek, radni powiatowi oraz gminni z tere-
nu sołectw, projektanci opracowujący dokumentację 
techniczną rozbudowy dróg.

Projektanci przypomnieli założenia przyjęte do 
opracowania dokumentacji: jezdnia asfaltowa o sze-
rokości 5,5 m, jednostronny chodnik o nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 2 m, odwodnienie chodnika 
i jezdni do przydrożnych rowów lub kanalizacji 

deszczowej. Następnie przedstawili opracowaną kon-
cepcję przebudowy, omawiając zaproponowane roz-
wiązania. Po uwzględnieniu w koncepcji wniosków 
oraz sugestii wypracowanych w trakcie spotkania, 
które wysunęli uczestnicy, zostaną zaplanowane 
i zorganizowane spotkania z mieszkańcami sołectw 
Miedźna i Frydek w celu zapoznania ich z przyjętymi 
rozwiązaniami.

Przypominamy, że jeszcze w tym roku wykonana 
zostanie inna inwestycja współfinansowana przez 
gminę Miedźna i powiat pszczyński. Wyremontowana 
zostanie ul. Wiejska w Grzawie. Prace będą polegać na 
wymianie nawierzchni jezdni na odcinku ponad 1 km, 
remoncie najgorszych odcinków chodnika i zjazdów do 
posesji. 

 8 Ug, pk

Rozmawiali o dużej inwestycji drogowej

gminny Zakład gospodarki 
Komunalnej realizuje kolejne 
inwestycje, których celem jest 
poprawa jakości świadczonych 
usług.

Jesienią 2019 r. przeprowadzono moder-
nizację przepompowni ścieków przy 
ul. Powstańców w Woli. Jej wiek i stan 
wymagał generalnego remontu. Prace 

objęły kompleksową modernizację 
obiektu. Dzięki tej niezbędnej moder-
nizacji uda się uniknąć w przyszłości 
większych awarii przy odprowadzaniu 
ścieków.

Głównymi efektami planowanych 
prac mają być poprawa stanu technicz-
nego infrastruktury kanalizacyjnej, 
co korzystnie wpłynie m.in. na stan 
środowiska naturalnego, oraz poprawa 

funkcjonalności systemu kanalizacyjne-
go, jego stanu technicznego i poziomu 
bezawaryjności, co z kolei przyczyni się 
do zmniejszenia kosztów eksploatacji tej 
infrastruktury.

Kolejną modernizacją była wymiana 
koryta przelewowego z komory biosorb-
cji do komory biostabilizacji w oczysz-
czalni ścieków Wola Promlecz.

8gZgK

KOminiarZe prZeprOwaDZaJĄ 
inwenTaryZaCJĘ UrZĄDZeń grZewCZyCh

 
We wrześniu 2019 r. zostało zawarte porozumienie 
o współpracy partnerskiej między województwem ślą-
skim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy 
w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza w województwie śląskim.

W ramach zawartego porozumienia, członkowie sto-
warzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych prze-
glądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację 
urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja pozwoli m.in. na 
pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju 
i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków, 
a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości 
środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.

Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bez-
pośredniego poprzez wypełnienie Formularza Inwen-
taryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW 
w województwie śląskim.

8Urząd marszałkowski w Katowicach

ZbLiŻaJĄ siĘ spisy pOwsZeChne

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o zbli-
żającej się kolejnej edycji spisów powszechnych, tj. 
Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie realizo-
wany w 2020 r. (PSR 2020) oraz Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań realizowanego 
w 2021 r. (NSP 2021). Spisy powszechne zostaną prze-
prowadzone na terenie całego kraju w następujących 
terminach: PSR 2020 – od 1 września do 30 listopada 
2020 r., a NSP 2021 – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 
roku. 8 Ug

ZaprasZamy na sZKOLenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 
PZDR w Pszczynie, Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa BP w Pszczynie, Urząd Gminy Miedź-
na oraz Bank Spółdzielczy w Miedźnej zapraszają na 
szkolenie, które odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 
o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Miedźna.

W programie: Płatności obszarowe 2020, działanie 
„Dobrostan zwierząt” – program dofinansowania 
dobrostanu krów i trzody; Bieżące informacje instytucji 
współpracujących (Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa); 
Warunki uzyskania wsparcia finansowego do wap-
nowania gleb w gospodarstwie rolnym, znaczenie 
wapnowania gleb; Wymogi dla gospodarstw związane 
z nawożeniem azotem – program azotanowy. 8 Ug

resTrUKTUryZaCJa maŁyCh  
gOspODarsTw na ObsZaraCh asF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący 
gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomo-
rem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody 
chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych 
ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na 
„Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie 
finansowane jest z PROW 2014-2020. Szczegóły – na 
stronie miedzna.pl. 8 Ug

beZpieCZne gOspODarsTwO rOLne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza 
właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Termin zgłoszeń mija 17 kwietnia. 
Szczegóły – na stronie krus.gov.pl. 8KrUs

wiOsenne FOrUm prZeDsiĘbiOrCÓw 
pOwiaTU psZCZyńsKiegO

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza do 
udziału w Wiosennym Forum Przedsiębiorców Powiatu 
Pszczyńskiego wszystkich pracodawców i przedsiębior-
ców działających na terenie gminy. Forum odbędzie się 26 
marca o godz 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie. Podczas Forum pracodawcom zostaną 
przedstawione dwa kluczowe tematy: „Przyszłość, kom-
petencja i kwalifikacje” – prelegent dr hab. Mirosław 
Grewiński oraz „Jak wzmocnić markę firmy” – prelegent 
Ewa Gadomska. Szersze informacje: Powiatowy Urząd 
Pracy w Pszczynie tel. 32 210 27 21, 32 210 470 20. pUp

seniOrZy w aKCJi

Masz ciekawe pomysły na działania społeczne i pragniesz 
je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu? Szukasz 
wsparcia w ich realizacji? Weź udział w 13. edycji konkursu 
„Seniorzy w akcji”. Szczegóły – seniorzywakcji.pl.  8Ug

inFOrmaCJe gis na TemaT KOrOnawirUsa

W związku z pismem Śląskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach infor-
mujemy, że bieżące informacje i komunikaty na temat 
koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się w zakładce 
„aktualności” na stronie Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego www.gis.gov.pl. Prosimy o śledzenie tej strony 
i zawartych na niej informacji.  8Ug

Kolejne inwestycje GzGK

Przepompownia po remoncie (FOT. GzGK)

OgŁOsZenia
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Ks. michalski zastąpił dotychcza-
sowego proboszcza, ks. Leona 
Kraińskiego, który niespodziewa-
nie, decyzją arcybiskupa, został 
przeniesiony do parafii w brzezi-
nach śląskich (piekary śląskie).

Ks. Bogdan Michalski święcenia kapłań-
skie przyjął w 1998 roku. Pełnił posłu-
gę wikarego w parafiach Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Pszowie, 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Czerwionce-Leszczynach, Św. Józe-
fa w Piekarach Śląskich, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Brzezinach Ślą-
skich, Św. Jana Sarkandra w Bełku oraz 
Św. Barbary w Rudzie Ślaskiej. Od 2 
lutego jest proboszczem parafii w gminie 
Miedźna. Wtedy odbyła się uroczysta 
msza św. wprowadzająca.

Nowy proboszcz przychodzi z para-
fii miejskiej do wiejskiej, choć sam też 
pochodzi z niewielkiej miejscowości pod 
Rybnikiem. Jak podkreśla, na wsiach jest 
mniejsza anonimowość, niemal wszyscy 
się znają. – Ta parafia nie jest mi obca. 
Miałem wcześniej kontakt z budowni-
czym tego kościoła i pierwszym probosz-
czem, ks. Hubertem Sewerynem, bo od 
1988 r. pomagałem jako osoba świecka 

w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w pobliskim Międzyrzeczu 
– zauważa proboszcz. – Parafia jest bardzo 
prężna, zaangażowana, a parafianie są 
w łączności z kościołem. Mój poprzednik 
wiele ciepłego powiedział mi o wiernych, 
że są zawsze blisko kościoła, czują się tym 
kościołem – przyznaje ks. Michalski.

Nowy proboszcz podkreśla, że póki co 
poznaje parafię i miejscowości je tworzące 
– rozmawia z mieszkańcami, pyta o lokalne 
zwyczaje. – Liczę, że wspólnie z parafiana-
mi będziemy dalej upiększać wszystko to, 
co zostało tutaj wniesione. Misja jest jedna 
– iść do domu Pana – zauważa.

Czego mogą oczekiwać parafianie? 
– Chcę być z nimi, chcę im towarzyszyć 
w życiu od strony sakramentalnej, chcę 
im służyć jak najlepiej. Moim zadaniem 
jest wskazywanie im odpowiedniego 
kierunku, ale bardziej na płaszczyźnie 
ojcowskiej. Tak jak w domu, gdzie na 
ojca zawsze można liczyć, bo zaradzi, 
poprowadzi, stanie w obronie kiedy 
trzeba. Ale również powie słowo, które 
może się nie spodobać, a to dla dobra 
wspólnego – mówi proboszcz parafii 
we Frydku i Gilowicach.

Pytamy ks. Michalskiego, z czego 
wynika to, że coraz więcej osób odchodzi 

od kościoła? Jak podkreśla, rolą chrześ-
cijan jest pokazywanie, że człowiek wie-
rzący, będący blisko Jezusa to człowiek 
naprawdę szczęśliwy. – Pan Bóg nie 
potrzebuje reklamy, tabloidów, bo wiara 
jest moją osobistą relacją. Jeśli ta relacja 
jest, to nikt nie stanie na przeszkodzie, 
by ją rozwijać, będzie promieniowała. 
Jeśli jej nie ma, mogę być katolikiem 
tylko z nazwy, a wszystkie zewnętrzne 

sprawy, które dostrzegamy w naszej 
wspólnocie mogą mieć wpływ na to, że 
np. nie będę chodził do kościoła. To jest 
jak w małżeństwie. Gdyby nie było miło-
ści, to każdy kryzys spowoduje rozejście 
się małżonków. Jeśli jest miłość, nie ma 
szans na to, żeby się rozejść mimo róż-
nych problemów. Miłość daje siłę, moc, 
również do przebaczania – zauważa.

8paweł Komraus

OD 2 LUTeGO Ks. bOGDAN mIChALsKI JesT NOwym PRObOszCzem PARAFII NAJŚwIęTszeJ mARyI PANNy KRóLOweJ  
wszeChŚwIATA we FRyDKU I GILOwICACh

Kapłan jak ojciec

Koło emerytów i rencistów w gó-
rze ma za sobą niezwykle udany 
rok. a rok 2020 zapowiada się 
równie ciekawie i aktywnie!

W 2019 r. członkowie koła wzięli udział 
w licznych wyjazdach, dzięki któ-
rym zwiedzili kolejne piękne miejsca 
w naszym kraju i poza nim! Byli m.in. 
w teatrze w Cieszynie, na pielgrzymce 
w Częstochowie, odpoczywali na wcza-
sach w Truskawcu (Ukraina), Kotlinie 
Kłodzkiej, Rowach czy Mrzeżynie. Zor-
ganizowano także spotkania, w tym Bie-
siadę Śląską, podczas której wystąpiły 
siostry Kasia i Claudia Chwołka, znane 
m.in. z TVS.

Na ten rok Koło też ma mnóstwo 
planów. A co najważniejsze, na część 
imprez czy wyjazdów wszystkie miej-

sca są już zajęte! Plan wydarzeń został 
udostępniony członkom podczas stycz-
niowego zebrania, wtedy można było 
wpisywać się na imprezy. Harmonogram 
prezentujemy obok.

Koło liczy obecnie 110 członków. 
To nie tylko mieszkańcy Góry, ale też 
sąsiednich miejscowości. Zapisać się 
chcą też np. mieszkańcy Pszczyny! Co 
ważne, w wyjazdach czy imprezach 
mogą wziąć udział wszyscy chętni, 
jednak pierwszeństwo mają członko-
wie koła, bo liczba miejsc jest ogra-
niczona. – Jeździmy i cieszymy się 
z tych wyjazdów, jest dużo radości. 
Zawsze też promujemy naszą gminę, 
w różnych miejscach w kraju i nie tylko 
– mówi Monika Morkisz, przewodni-
cząca koła.

8pk

emeryci bardzo aktywni! pLan impreZ OrganiZOwanyCh prZeZ KOŁO  
emeryTÓw i renCisTÓw w gÓrZe w 2020 rOKU

<  18.03 – wyjazd na baseny termalne do Chochołowa
<  26.04 – pielgrzymka do Centrum Św. Jana Pawła II w Łagiewnikach (50 zł/os.)
<  16.05 – Majówka: na ogrodnicze Safari (ciekawe ogrody) z góralską biesiadą 

w Brennej (125 zł/os.)
<  29.06-5.07 – wczasy w Solinie, w tym zwiedzanie Lwowa i Bieszczad (670 zł/os.)
<  17.08-29.08 – wczasy nad Bałtykiem w Dąbkach (1000 zł/os.)
<  26.09 – pożegnanie lata: wycieczka Orawa – Podhale (135 zł/os.)
<  3-15.10 – wczasy zdrowotne w Mrzeżynie (1150 zł/os.)
<  14.11 – spotkanie andrzejkowe i podsumowanie pracy koła
<  25.12 – msza św. dziękczynna do św. Barbary i św. Jana Pawła II w intencji 

emerytów i ich rodzin o błogosławieństwo boże
<  26.12 – msza św. o życie wieczne dla wszystkich zmarłych członków emerytów 

oraz księży i nauczycieli z parafii

Zarząd Koła dziękuje wszystkim członkom za zrozumienie, życzliwość i wzajemną 
radość, jaką okazujemy sobie. Życzymy zdrowia i dalej wspaniałej atmosfery na impre-
zach oraz wyjazdach. Polecam te sprawy Bożej Opatrzności i Matce Najświętszej

Monika Morkisz, przewodnicząca koła

Oto terminy rekrutacji do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkoły 
podstawowej.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 
w postępowaniu rekrutacyjnym jest możliwe od 2 
marca do 10 kwietnia (w postępowaniu uzupełniającym 
od 20 do 26 maja).

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
i dokumentów nastąpi od 14 do 17 kwietnia (w postępowa-
niu uzupełniającym od 27 do 29 maja). Listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zostaną podane do wiadomości 20 kwietnia (w postępo-
waniu uzupełniającym – 1 czerwca). Od 24 do 27 kwietnia 
będzie czas na potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego 
oświadczenia (w postępowaniu uzupełniającym od 2 do 
4 czerwca). 29 kwietnia nastąpi podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w postępowaniu 
uzupełniającym nastąpi to 5 czerwca). 

W przypadku rekrutacji do klas I publicznych szkół 
podstawowych składanie wniosków wraz z dokumen-
tami będzie możliwe od 2 kwietnia do 4 maja (w postę-
powaniu uzupełniającym – od 2 do 16 czerwca), a do 
oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodo-
stępnej – od 2 do 20 kwietnia (w postępowaniu uzupeł-
niającym od 8 do 16 czerwca).

Szczegółowy harmonogram oraz kryteria dostępne 
są na stronie zoiw.miedzna.pl. 8 pk, ZOiw

Uwaga! Rekrutacja!

Nowy proboszcz święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.  (FOT. PK)
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13.03: warsZTaTy wieLKanOCne

13 marca o godz. 16.30 w Centrum Kultury w Woli 
odbędą się warsztaty wielkanocne –  jajo decoupage 
i kartka wielkanocna dla dzieci od 12 lat i doro-
słych. Zapisy i wpłata 10 zł – w biurze Centrum 
Kultury.

21.03:  KOnCerTOwe rOZpOCZĘCie 
wiOsny

Jak witać wiosnę, to głośno i radośnie! I tak będzie 
w gminie Miedźna! W pierwszy dzień wiosny (sobo-
ta, 21 marca) Gminny Ośrodek Kultury organizuje 
Koncert wiosenny. Na scenie Domu Kultury w Woli 
hity światowej muzyki rozrywkowej zaprezentuje 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”, a gwiazdą 
wieczoru będzie Krzysztof Respondek, wspaniały 
kabareciarz i artysta. Bilety w cenie 25 zł do nabycia 
w GOK-u.

25-26.03:  prZegLĄD TeaTrÓw DZieCiĘCyCh 
i mŁODZieŻOwyCh „O TOrT baby 
Jagi”

Przed nami 23. edycja Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”, organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty 
i Wychowania. W przeglądzie, który ma zasięg międzypo-
wiatowy mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające 
dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury 
i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, 
mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, kome-
diowe, teatru poezji, kabaretowe (żywego planu i lalkowe). 
Młodych aktorów będzie można podziwiać w Domu 
Kultury w Woli w dniach 25-26 marca. Jury będzie oceniać 
zespoły w kategoriach przedszkola, szkoły podstawowe 
oraz gimnazja i licea. Pod uwagę weźmie dobór repertuaru 
interpretację, ruch sceniczny, emisję głosu, scenografię, 
kostiumy, a także ogólny wyraz artystyczny. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 10 marca. Szczegóły i regulamin są 
dostępne na stronie gok.miedzna.pl.

29.03: misTeriUm mĘKi pańsKieJ

W niedzielę, 29 marca o godz. 15.30 na scenie Domu 
Kultury w Woli zaprezentowany zostanie spektakl 
„Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Grupy Tea-
tralnej Niezależna. Bezpłatne wejściówki można ode-
brać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury.

30.03: Las w sŁOJU

30 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury odbędą się wyjąt-
kowe warsztaty „Las w słoju”, organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Zieloną Manufakturę. Każdy uczest-
nik będzie mógł stworzyć „swój własny ekosystem” i zabrać 
go do domu. Koszt warsztatów to 55 zł od osoby, w cenie są 
materiały oraz kawa i słodki poczęstunek.

wianeK na wieLKanOC

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w kon-
kursie na wianek wiosenno-wielkanocny. Technika 
prac dowolna. Należy je dostarczać od 10 do 27 marca 
do Centrum Kultury. Szczegóły – na s. 12.

nabÓr DO grUpy TeaTraLneJ

Gminny Ośrodek Kultury otwiera swoje podwoje dla 
osób dorosłych zainteresowanych teatrem. Jeśli chcesz 
rozpocząć swoją teatralną przygodę, dołącz do grupy 
teatralnej! Spotkania odbywają się w każdą środę 
w godz. 18.00-20.00 w Domu Kultury w Woli.

13.05:  eLiminaCJe reJOnOwe 
XXVii prZegLĄDU pieśni 
„śLĄsKie śpiewanie”  
im. prOF. aDOLFa DygaCZa

Po raz drugi w naszej gminie odbędą się Eliminacje 
Rejonowe do prestiżowego Przeglądu Pieśni „Śląskie 
Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Organizatorzy 
Przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i Związek 
Górnośląski, przy współpracy Ośrodków Regionalnych, 
zapraszają miłośników śląskich tradycji muzycznych 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia. Wie-
loletnia tradycja przeglądu, oparta na zachowaniu cech 
autentyczności kultury muzycznej Górnego Śląska 
w jego różnych częściach, wraz ze specyfiką i swoistymi 
dla subregionów elementami, stanowi o silnym nurcie 
współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości 
i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do 
ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego 
regionu.

Celem przeglądu jest umacnianie więzi społecznych 
poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa 
kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem 
i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych 
Górnego Śląska. Formuła dwuetapowego przeglądu 
opiera się na prezentacjach scenicznych śląskich tra-
dycji muzycznych – pieśni, tańców i zabaw, wykony-
wanych przez dzieci, młodzież i dorosłych, na szczeblu 
Przeglądów Rejonowych oraz Finałowego.

Zapraszamy zespoły do naszej gminy!

szczegóły i bieżące informacje o wydarzeniach 
kulturalnych w gminie:

Gminny Ośrodek Kultury  
wola, ul. Pszczyńska 110

tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 423
www.gok.miedzna.pl

www.facebook.com/GOKmiedzna

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
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rODZinnie w KrĘgLe

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza do udziału w Rodzinnych 
Mistrzostwach Gminy Miedźna w Krę-
gle. Odbędą się na kręgielni na Krytej 
Pływalni w Woli w sobotę, 7 marca od 
godz. 9.30. W zawodach mogą brać udział 
rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa. 
Rodzinna drużyna może liczyć 2 osoby 
(żona z mężem, mama/tata/prawny opie-
kun z dzieckiem, rodzeństwo). Udział 
w zawodach jest bezpłatny. Zapisy do 
turnieju możliwe są mailem na adres 
i.mietlinski@miedzna.pl, do 4 marca, do 
godz. 21.00. Regulamin jest dostępny na 
stronie gosir.miedzna.pl. 8 pk

rUsZa rUnDa wiOsenna

W marcu walkę o ligowe punkty wzno-
wią piłkarze z Woli i Frydku. Przypo-
mnijmy, po rundzie jesiennej Sokół Wola 
w klasie okręgowej zajmuje 12. miejsce 
na 16 drużyn, a LKS Frydek w A klasie 
– 9. miejsce na 16 drużyn. AKS Nadwi-
ślan Góra (w B klasie w połowie sezonu 
zajmuje 7. miejsce na 10 drużyn) rundę 
wiosenną rozpocznie 19 kwietnia.
Oto terminy najbliższych spotkań:

Sokół wola (klasa okręgowa)
14.03: Sokół – LKS Wisła Wielka
22.03: KS Bestwinka – Sokół
28.03: Sokół – Czarni Jaworze

lkS Frydek (a klasa)
15.03: LKS – LKS Studzionka
22.03: Siódemka Tychy – LKS
29.03: LKS – Stal Chełm Śląski

DObry pOCZĄTeK seZOnU 
ZapaśniKÓw

23 lutego w Bielawie odbył się VI Między-
narodowy Turniej o Puchar Burmistrza 
Bielawy, w którym walczyli zawodnicy 
GKS Piast Wola. Z sukcesami! Złote 
medale w swoich kategoriach zdobyli: 
Amelia Tomala (w kategorii 42 kg), Daria 
Jaczyńska (w kategorii 50 kg), Wane-
sa Kania (w kategorii 53 kg) oraz Filip 
Madejski (w kategorii 38 kg). Gabriela 
Płoszczyca w kategorii 57 kg wywalczyła 
brązowy medal. 8gKs piast wola

biegiem Z pOwOLi DO CeLU!

Klub PoWoli do celu zaprasza do wspól-
nego biegania. 21 marca rusza parkrun, 
na bulwarach nad Wisłą w Woli. W każdą 
sobotę będzie można wspólnie aktywnie 
spędzać wolny czas. Szczegóły na FB 
klubu. 8 pk

Obleczenie, czyli w co się ubiera-
ją na śląsku?

anzug – galoty + westa + kabot
garnitur – spodnie + kamizelka + mary-
narka
szaket – marynarka
binder, szlips – krawat
arbajancug – ubranie robocze
beretka – beret
czopka, copka, mycka – czapka
fuzekle, zoki – skarpety
glazyjki – rękawiczki skórzane
kapuca – kaptur
kecka – spódnica
turnszuły – tenisówki
mantel – płaszcz
owerol – dres
szczewiki – buty
batki – kąpielówki

Źródło: bibliotekawszkole.pl 
(opracowanie: 

Katarzyna Szcześniak-Wodniok)

ŚLĄSKO GODKAw ObieKTywie

wciągająca sztuka i dużo śmiechu – taki był wieczór z teatrem w Domu 
Kultury w woli. 20 lutego wystąpił tam Amatorski zespół Teatralny działający 
przy Kole związku Górnośląskiego w suszcu z pełnym humoru spektaklem 
„Kawaler z odzysku”  (FOT. GOK)

piłka w grze
13 lutego w Zespole szkolno-przedszkolnym w woli 
odbyły się gminne Zawody w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców.

Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Do 
rywalizacji przystąpiły dziewczęta reprezentujące Zespół 
Szkół w Woli, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, Szkołę 
Podstawową w Górze, Szkołę Podstawową we Frydku. Chłopcy 
zagrali jeden mecz, ponieważ zgłosiły się tylko dwie drużyny 
– ze Szkoły Podstawowej w Górze i ZSP w Woli.

Po rozegranych meczach wśród dziewczyn najlepsze okazały 
się siatkarki z Zespołu Szkół w Woli. II miejsce zajęły uczennice 
z Frydku, III – z Góry, a IV – z ZSP w Woli. Rozgrywki chłopców 
wygrała reprezentacja szkoły w Górze. 8Zsp wola, pk

15 lutego w gilowickiej hali odbył 
się Turniej halowej piłki nożnej.

Do zawodów zgłosiło się siedem amator-
skich drużyn. Do Gilowic przyjechały 
zespoły z gminy Miedźna, powiatu 
pszczyńskiego, powiatu bieruńsko-
lędzińskiego i Oświęcimia.

Rozgrywki rozpoczęły się od meczy 
systemem „każdy z każdym” w dwóch 
grupach, następnie półfinały, mecz 
o trzecie miejsce i finał. Szybka gra w hali 
obfitowała w wiele trików technicznych, 
świetnie rozegranych akcji oraz strzałów 
zakończonych pięknymi bramkami.

Po raz kolejny zawody wygrało Sto-
warzyszenie Sportowe „Gol” z Woli, 

pokonując w finale drużynę AKS 
Kojbud Jedlina wynikiem 4:1. Turniej 
zakończył się miłym akcentem za 
sprawą Piłkarskiego Stowarzyszenia 
Sportowego „Salos” z Jaworzna, któ-
rego prezes przekazał wójtowi gminy 

Miedźna pamiątkową statuetkę i kalen-
darz. Turniej sędziowała Aleksandra 
Łapa. Został on zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Sportowe „Gol” w Woli 
i GOSiR w Miedźnej z/s w Woli.

8Ug

zawody zostały rozegrane systemem „każdy  
z każdym”  (FOT. zsP wOLA)

KLasyFiKaCJa KOńCOwa

i miejsce – Stowarzyszenie Sportowe 
„Gol” w Woli w składzie: Piotr Oślak 
(k), Damian Rychlewski, Szymon Roz-
mus, Jakub Kamiński, Dawid Karbowy 
(b), Marek Szymański, Jakub Rewaj, 

Andrzej Piwko, Bogdan Kieloch
ii miejsce – AKS Kojbud Jedlina
iii miejsce – „Salos” Jaworzno
iV miejsce – USB Oświęcim
V miejsce – Smart Solution Jankowice
Vi miejsce – FC Albatros Lędziny
Vii miejsce – Ekipa Wola

najlepszy zawodnik turnieju – Piotr 
Oślak ze Stowarzyszenia Sportowego 
„Gol” w Woli
zdobywca największej liczby goli – Adrian 
Potasiak z USB Oświęcim (8 bramek)
najlepszy bramkarz – Sergiusz Palion 
z PSS „Salos” Jaworzno

Gol najlepszy

w turnieju udział wzięło siedem drużyn  (FOT. UG)



szalone zabawy na biesiadzie
15 lutego panie zawładnęły Domem Kultury w woli. Druga tegoroczna babska biesiada organizowana przez gminny Ośrodek Kultury 

przebiegała pod znakiem szalonych zabaw w hawajskich klimatach! FOT. gOK

12 gminne sprawy – marzec 2020 w ObIeKTywIe

święta wielkanocne coraz bliżej


