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nagrODa Za KULTywOwanie TraDyCJi
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na inwestycje realizowane 
na terenie gminy w tym roku 

przeznaczonych zostanie 
prawie 19,5 mln zł, czyli 

niespełna 19% wszystkich 
wydatków. To rekordowy 
plan inwestycyjny! Obok 
prezentujemy przykłady 
dużych, planowanych 

lub już trwających inwestycji. 
22 grudnia rada gminy 
przyjęła budżet gminy 
miedźna na rok 2021
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medale za wspaniałe 
jubileusze małżeńskie

 Prace na drogach 
i nie tylko

Zmarła gertruda granatyr
z Woli
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na inwestycje realizowane 

budżet 
rekordowy 
i ambitny

rOZbUDOwa sZKOŁy we FryDKU

aDapTaCJa pOmiesZCZeŃ sZKOŁy w mieDŹneJ na prZeDsZKOLe

mODerniZaCJa OświeTLenia ULiCZnegO

prZebUDOwa UL. sTawOweJ w wOLi
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wójt gminy miedźna Jan 
słoninka oraz przewodniczący 
rady gminy miedźna andrzej 
Kempny wręczyli medale 
wraz z gratulacjami parom 
świętującym w 2020 r. 50-, 
60– oraz 65-lecie pożycia 
małżeńskiego.

Ze względu na pandemię końcem roku 
osobiście odwiedzili jubilatów z zachowa-
niem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Medale zostały nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako 
nagroda z jednoczesnym podziękowa-
niem za wszystko co przez tak długie 
lata wspólnie tworzyli i budowali jako 

małżeństwo i rodzina. Tak długie lata 
wspólnego życia – 50, 60, 65 świadczą 
o ogromnej miłości rodzinnej, wzajemnej 
wierności, szacunku i zrozumieniu.

Wspólnie spędzone lata to czas nie-
zwykłych i zwykłych codziennych spraw, 
a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas 
radości i smutku, wielu wyrzeczeń 

i kompromisów, które umacniają więzi 
rodzinne i sprawiają, że można z miłoś-
cią, wspólnie kroczyć przez życie.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze 
składamy serdeczne życzenia zdro-
wia, niegasnącej miłości, pomyślności. 
Życzymy też uśmiechu każdego dnia 
i pogody ducha.  8 Ug

W gmINIe mIedźNA ŚWIęTOWANO ZłOTe, dIAmeNTOWe I ŻeLAZNe gOdy

medale za wspaniałe jubileusze

W 2020 roku w naszej gminie obchodziły swój niezwykły jubileusz pary 
małżeńskie:

50 lat – Złote gody
Anna i Leszek Chowańcowie, Zuzanna i Jan Chrobakowie, Anna i Jan 
Chromikowie, Teresa i Józef Czernikowie, Irena i Sylwester Foltynowie, 
Anna i Jan Jędryskowie, Anna i Stanisław Ligenzowie, genowefa 
i Stanisław Lubańscy, Anna i Franciszek Lukaskowie, małgorzata i Jerzy 
Nyczowie, maria i Alojzy Opołkowie, gertruda i Kazimierz Paszkowie, 
Anna i Ryszard Piórkowie, Jadwiga i Paweł Siutowie, łucja i Stanisław 
Smutkowscy, Zofia i Ryszard Sobusiakowie, Irena i Józef Stańczakowie, 

małgorzata i Józef Szromczykowie, Jadwiga i Alojzy Ulczokowie, Leoka-
dia i Augustyn Wojtalowie, Joanna i Stanisław Wojtalowie.

60 lat – Diamentowe gody
Felicja i Józef Stawowczykowie, elżbieta i gerard Nyczowie,  Anna i Wik-
tor Kędziorowie, Alfreda i Alfred Kędziorowie, Bronisława i Franciszek 
Przewoźnikowie, Helena i Józef Nyczowie, Anna i Jan Janoszowie.

65 lat – Żelazne gody
Wanda i Wacław Jarosiowie, maria i Ambroży Capkowie, Teresa i Henryk 
Czyszowie.

w gminie miedźna mamy wielu 
wspaniałych sportowców i trene-
rów. 15 grudnia wręczone zostały 
stypendia i nagrody sportowe za 
rok 2020.

Wójt Jan Słoninka oraz Ireneusz Miet-
liński, kierownik Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wręczyli wyróżnienia 
zgodnie z Uchwałą nr XVI/123/2019 
Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie zasad przyznawania 
stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe.

Wśród laureatów znalazły się trzy 
utytułowane zapaśniczki GKS „Piast” 
Wola: Amelia Tomala, Wanesa Kania, 
Daria Jaczyńska, a także trener klubu 
zapaśniczego Paweł Ciemierz.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy 
złożono gratulacje i wyrazy uznania za 
zdobyte sukcesy, wysokie wyniki i osiąg-
nięcia sportowe w 2020 r., reprezentując 
gminę Miedźna w zawodach na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim.

– Każdy sportowy sukces przyjmo-
wany jest przez nas z radością, dumą 
i satysfakcją. Gratuluję dotychczaso-
wych dokonań, wspaniałej formy, umie-

jętności sportowych i życzę kolejnych 
sukcesów, wytrwałości w wytyczaniu 
i osiąganiu nowych celów, spełnie-
nia sportowego, a także pomyślności 
w życiu osobistym – powiedział wójt 
Jan Słoninka.

Wójt złożył również w imieniu włas-
nym i mieszkańców gminy Miedźna 
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania 
rodzicom. – Sukcesy sportowe Państwa 
dzieci są powodem do dumy, radości 
i satysfakcji. Wiemy wszyscy dobrze, że 
najważniejsze dla młodego sportowca 
jest wsparcie osób bliskich. Dotychcza-
sowe osiągnięcia dziecka to kapitał, 

który inspiruje do podejmowania kolej-
nych, ambitnych wyzwań. Życzę, aby 
kolejne osiągnięcia młodego sportowca 
budowały kolejne wspaniałe etapy życia, 
dążąc jednocześnie do sportowych suk-
cesów, uwieńczonych wspólnym prze-
żywaniem radości, zarówno z małych, 
jak i wielkich zwycięstw. Mam przeko-
nanie, że w bliższej i dalszej przyszłości 
będziemy obserwować wielkie sukce-
sy Państwa dzieci w „świecie sportu”. 
Życzę dalszej wytrwałości, zdrowia i sił 
w wychowywaniu młodego sportowca 
– przyznał.

8Ug, pk

Stypendia i nagrody dla wybitnych sportowców

ameLia TOmaLa  (kategoria wagowa do 50 kg – zapasy, kwota stypen-
dium 1 600 zł)
<  mistrzyni Polski młodziczek, 20-22.11.2020 r., Nowiny
<  mistrzyni międzywojewódzkich mistrzostw młodziczek, 14.11.2020 r., 

Kraków
<  mistrzyni Śląska, 3.10.2020 r., Ruda Śląska
<  mistrzyni Krajowych Ludowych Zespołów Sportowych, 27-29.08.2020 r., 

Ciechanów
<  mistrzyni VI międzynarodowego Turnieju o Puchar Burmistrza Bielawy, 

23.02.2020 r., Bielawa

wanesa Kania (kategoria wagowa 53, 57 kg – zapasy, kwota stypen-
dium 1 300 zł)
<  mistrzyni Śląska, 3.10.2020 r., Ruda Śląska
<  mistrzyni Polski Juniorek młodszych, 16-18.09.2020 r., Chełm
<  mistrzyni Krajowych Ludowych Zespołów Sportowych, 27-29.08.2020 r., 

Ciechanów

<  mistrzyni VI międzynarodowego Turnieju o Puchar Burmistrza Bielawy, 
23.02.2020 r., Bielawa

Daria JaCZyŃsKa (kategoria wagowa 49, 50, 53 kg – zapasy, kwota 
stypendium 1 100 zł)
<  V miejsce w mistrzostwach Polski Juniorek młodszych, 16-18.09.2020 r., Chełm
<  mistrzyni Krajowych Ludowych Zespołów Sportowych, 27-29.08.2020 r., 

Ciechanów
<  mistrzyni VI międzynarodowego Turnieju o Puchar Burmistrza Bielawy, 

23.02.2020 r., Bielawa

paweŁ CiemierZ (trener górniczego Klubu sportowego „piast” w woli, 
kwota nagrody 3 000 zł)
<  Wprowadził 3 zawodniczki do reprezentacji narodowej, pozostali wycho-

wankowie są w kadrze wojewódzkiej
<  W 2020 r. ze swoimi podopiecznymi zdobył na matach zawodów ogólno-

polskich i wojewódzkich 13 złotych medali, 1 srebrny i 2 brązowe

O LaUreaTaCh
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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: 4.01, 18.01, 2.02
popiół*: 4.01, 18.01, 2.02
segregacja: 4.01, 1.02
bio**: 15.01

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 5.01, 19.01, 3.02
popiół*: 5.01, 19.01, 3.02
segregacja: 5.01, 2.02
bio**: 15.01

Miedźna (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, 
Polna, Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote Łany, 
Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 7.01, 20.01, 4.02
popiół*: 7.01, 20.01, 4.02
segregacja: 7.01, 3.02
bio**: 15.01

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 8.01, 21.01, 5.02
popiół*: 8.01, 21.01, 5.02
segregacja: 8.01, 4.02
bio**: 15.01

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa Wieś, 
Oliwna, Polna, Potokowa, Sportowa, 
Stolarska), Gilowice (ulice: Łączna, 
Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 11.01, 22.01
popiół*: 11.01, 22.01
segregacja: 11.01, 5.02
bio**: 15.01

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 12.01, 25.01
popiół*: 12.01, 25.01
segregacja: 12.01
bio**: 15.01

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 13.01, 26.01
popiół*: 13.01, 26.01
segregacja: 13.01
bio**: 15.01

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 14.01, 27.01
popiół*: 14.01, 27.01
segregacja: 14.01
bio**: 15.01

Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.
* odbiór wyłącznie z pojemników 
opisanych napisem „popiół”
** odpady biodegradowalne od osób, 
które nie zadeklarowały posiadania 
kompostownika przydomowego, będą 
odbierane w systemie objazdowym

bLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 4.01, 7.01, 11.01, 
14.01, 18.01, 21.01, 25.01, 28.01, 1.02, 4.02
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
13.01, 27.01
bio (odpady kuchenne): 7.01, 14.01, 21.01, 
28.01, 4.02

Uwaga! informacje dotyczące 
funkcjonowania psZOK-u w gilowicach 

można znaleźć na str. 5.
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właśnie zamontowano tam 
urządzenia do street workout 
– treningu ulicznego.

Park do ćwiczeń street workout już 
gotowy! Znajduje się za Krytą Pływal-
nią w Woli. Street workout to aktywność 
fizyczna polegająca na treningu oporo-
wym opartym na ćwiczeniach z wyko-
rzystaniem własnej masy ciała. To swego 
rodzaju trening siłowy, który teraz można 
wykonać na świeżym powietrzu! 

Inwestycja została zrealizowana ze 
środków funduszu sołeckiego, dzięki 
decyzji mieszkańców sołectwa Wola II.

Okolice Krytej Pływalni w Woli sukce-
sywnie oferują coraz więcej aktywności. 
Niedawno otwarto miasteczko rowero-
we, wcześniej pojawiły się tam stoliki do 

gry w szachy, tenisa stołowego, piłka-
rzyki, a także stacja naprawy rowerów. 
A w planach jest stworzenie wyjątkowego 
Eko-parku w ramach projektu unijnego 
„Miedźna ma klimat”. Inwestycja warta 
2,2 mln zł, w całości finansowana ze środ-
ków zewnętrznych, ma być realizowana 
w latach 2021-2022.  8pk

STReFA SPORTOWA W ReJONIe BASeNU W WOLI ROZWIJA SIę!

Street workout w Woli

Park do ćwiczeń street workout 
powstał za basenem  (FOT. Ug)

Kto odpowiada w tym roku za zi-
mowe utrzymanie dróg w gminie 
miedźna?

W związku z podpisaną umową na 
wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzy-
manie dróg administrowanych przez 
gminę Miedźna w sezonie zimowym 
2020/2021” w zakresie dróg gminnych 
wykonawcą jest wyłoniona w drodze 
przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania ofertowego firma Bud-
Ris z Dankowic.

Osobami bezpośrednio nadzorujący-
mi wykonywaną usługę odśnieżania są 
sołtysi poszczególnych sołectw:
<  miedźna –  Bronisław Śmieja 

(tel. 697 691 176),
<  grzawa –  Barbara maroszek 

(tel. 697 447 603),

<  Frydek – Janusz Pławecki 
(tel. 519 347 293),

<  gilowice – Jan Nowak 
(tel. 606 664 727),

<  góra – marian Libera 
(tel. 519 347 299),

<  Wola – Anna Nycz 
(tel. 502 317 809),

<  Wola I – Andrzej Nelec 
(tel. 519 347 296),

<  Wola II – Andrzej Biszkant 
(tel. 539 370 690).
Drogi powiatowe znajdujące się na 

terenie gminy Miedźna w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2020/2021 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, 
ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, 
tel. /32/ 212 80 68, całodobowy numer 
telefonu 501 716 376.

8Ug

akcja zima

w ObieKTywie

23 grudnia do naszej gminy dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Zostało 
ono przekazane na ręce wójta Jana Słoninki, przewodniczącego Rady gminy 
Andrzeja Kempnego i radnej Zofii Białoń przez Harcmistrza marka Rybickiego 
z Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej  (FOT. Ug)
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awaria Z pOwODU 
wanDaLiZmU

Końcem grudnia doszło do awarii syg-
nalizacji świetlnej na moście Bronisław 
w Woli. W wyniku aktu wandalizmu 
– przecięcia kabli zasilających świat-
ła – zostały uszkodzone akumulatory 
zasilające oświetlenie. Źródło zasilania 
sygnalizacji świetlnej szybko zostało 
ponownie przywrócone. Konieczny był 
zakup nowych akumulatorów. W związ-
ku z tym prosimy o to, aby zwracać 
uwagę na przypadki wandalizmu. 
Szanujmy nasze bezpieczeństwo oraz 
wspólne mienie! 8 pk

KOLeJne KOmpOsTOwniKi
Gmina kupiła 360 kompostowników. 
Zostały one dostarczone do mieszkań-
ców gminy Miedźna, którzy złożyli takie 
zapotrzebowanie i pozytywnie przeszli 
etap weryfikacji. 8 pk

OCZysZCZaCZe pOwieTrZa 
DLa prZeDsZKOLi

Do gminnych przedszkoli publicznych 
trafią kolejne oczyszczacze powietrza. 
10 gmina pozyskała z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego, 
dodatkowe dwa zostaną zakupione przez 
samorząd. Oczyszczacze sprawiają, że 
dzieci mogą oddychać w placówkach 
powietrzem lepszej jakości. 8 pk

O nasZeJ gminie  
w raDiU i inTerneCie

W ostatnim czasie o naszej gminie 
można było usłyszeć w mediach regio-
nalnych. Wójt Jan Słoninka był gościem 
radia „Śląska Opinia”, a Marzena Man-
dla – dyrektor Zespołu Oświaty i Wycho-
wania o edukacji w gminie opowiadała 
w wywiadzie dla portalu Silesia24.pl. 
Zapisy tych rozmów można znaleźć 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
– miedzna.pl. 8 pk

nieODpŁaTna  
pOmOC prawna

W związku z realizacją zadania publicz-
nego tj. prowadzenia punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu pszczyńskiego oraz edukacji 
prawnej prawnicy i doradcy obywatelscy  
„Stowarzyszenia DOGMA” udzielają 
porad telefonicznie, mailowo oraz za 
pomocą innych środków porozumiewa-
nia się na odległość.

Na stronie internetowej stowarzy-
szenia www.dogma.org.pl w szczegól-
ności w zakładce „Powiat Pszczyński”: 
http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-
pszczynski/ znajdują się wszystkie infor-
macje nt. świadczenia usług z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i obywa-
telskiej na terenie m.in. gminy Miedźna 
oraz materiały edukacyjne tj. poradniki 
prawne oraz filmy w formie wykładów 
i poradników.

Więcej informacji można znaleźć 
pod numerem telefonu: 514 797 671 i na  
Facebooku oraz w Starostwie Powiato-
wym w Pszczynie pod numerem telefo-
nu: 32 44 92 378 lub e-mail: niepelno-
sprawni@powiat.pszczyna.pl

8 Ug

na inwestycje realizowane na te-
renie gminy w tym roku przezna-
czonych zostanie prawie 19,5 mln 
zł, czyli niespełna 19% wszystkich 
wydatków. To rekordowy plan 
inwestycyjny!

– Jest to budżet bardzo ambitny, z ogro-
mem inwestycji, potężnych inwestycji. 
Został on opracowany przede wszystkim 
w oparciu o to, co Państwo radni mówi-
liście, czego potrzebujecie w swoich 
miejscowościach, a także w oparciu o to, 
co mówili mieszkańcy na zebraniach 
sołeckich – powiedział na sesji wójt Jan 
Słoninka. Projekt budżetu przedstawiła 
Ewa Ligenza, skarbnik gminy.

Dochody ustalono na kwotę 95 mln 
zł, a wydatki – 104 mln zł. W stosunku 
do stycznia 2020 r. dochody bieżące 
wzrosły o blisko 5%, a dochody mająt-
kowe – o prawie 200%. Przy wydat-
kach bieżących nastąpił wzrost o 5%, 
w wydatkach majątkowych – o ponad 
100%. Deficyt zostanie pokryty głów-
nie z nadwyżki budżetu gminy z lat 
poprzednich, wolnych środków, nie-
wykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu czy 
z kredytu.

Wśród wydatków bieżących główne 
pozycje stanowią wydatki na oświatę 
(35,7 mln zł, prawie 42% budżetu), 
ochronę zdrowia, pomoc społeczną 
i rodzinę (ponad 29 mln zł, czyli 
ponad 34%) czy gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska (6,3 mln 
zł, tj. 7,3%). Mimo pandemii, która 
powoduje wiele problemów i dodatko-
wych wydatków, budżet na 2021 rok 
jest rekordowy pod względem pozio-
mu nakładów na inwestycje. Budżet 
zakłada, że pochłoną one w tym roku 
prawie 19,5 mln zł, czyli niespełna 19% 
wszystkich wydatków! Najważniejsze 
planowane w 2021 r. inwestycje przed-
stawiamy poniżej.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za przyjęciem budżetu gminy na rok 
2021 (15 głosów „za”). Podczas gru-
dniowej sesji Rada Gminy przyjęła także 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Miedźna na lata 2021-2029, również 
jednogłośnie. Obie uchwały uzyskały 
wcześniej pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz branżowych 
komisji Rady Gminy.

– Dziękuję wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy oraz radnym Rady Gminy 
i wszystkim tym, którzy zaangażowani 

byli w proces tworzenia i uchwalenia 
tego budżetu – powiedział wójt Jan Sło-
ninka. 8 paweł Komraus

22 gRUdNIA RAdA gmINy PRZyJęłA BUdŻeT gmINy mIedźNA NA ROK 2021

Budżet przyjęty jednogłośnie

naJwaŻnieJsZe pLanOwane w 2021 r. 
inwesTyCJe:

<  rozbudowa szkoły podstawowej we Frydku 
(inwestycja warta ponad 12 mln zł jest rozłożona 
na 2 lata),

<  modernizacja oświetlenia na terenie gminy (2,35 
mln zł),

<  modernizacja budynków placówek oświatowych 
– w ramach środków pochodzących z funduszy 
norweskich (ok. 5 mln zł),

<  budowa eko-parku w Woli (2,2 mln zł, środki 
w 100% zewnętrzne, złożona aplikacja przeszła 
pozytywną wstępną weryfikację),

<  budowa i przebudowa infrastruktury drogowej 
(3,2 mln zł),

<  dokończenie inwestycji rozpoczętych w roku 2020 
i latach poprzednich, w tym m.in. zakończenie ad-
aptacji pomieszczeń budynku SP w miedźnej na 
potrzeby przedszkola, w budynku SP nr 2 w Woli 
– rekuperator,

<  dokument uwzględnia także zadania wybrane przez 
mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.

Sesja budżetowa odbyła się 22 grudnia  (FOT. KAdR Z NAgRANIA NA yOUTUBe)



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZnĄ pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCh OrganiZaCyJnyCh 

naLeŻy sTOsOwaĆ siĘ DO 
OKreśLOnyCh ZasaD beZpieCZeŃsTwa 

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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

Szczegóły: eurzad.miedzna.pl

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

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

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

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

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

Filia w górze, ul. Nad Wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

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

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

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

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

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

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

WAŻNe KONTAKTy
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22 grudnia podczas sesji rady 
gminy miedźna przyjęta została 
uchwała w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego 
Janusza starca.

Decyzja ta wynikła z ustaleń potwierdzo-
nych przez Komisję Rewizyjną, iż radny 
Janusz Starzec świadczył swoje usługi 
w zakresie szkoleń BHP na rzecz Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedź-
nej z/s w Woli (GOPS), a więc prowadził 
działalność gospodarczą z wykorzysta-
niem mienia gminy.

Podkreślić należy, że umowa zawarta 
przez GOPS z Januszem Starcem z punktu 
widzenia tej jednostki była zgodna z pra-
wem. Jednak wskutek jej zawarcia na rad-
nym ciążył obowiązek złożenia mandatu.

Radny swoje usługi przy realizacji 
szkoleń BHP świadczył już wcześniej, 
bo w okresie trwania kadencji w latach 
2014-2018 na podstawie zawartej z GOPS 
umowy. Umowa z Januszem Starcem była 
zastana przez nowe kierownictwo GOPS. 

Późniejsze zlecenia wynikały z kontynuacji 
współpracy w dobrej wierze obu stron. 
Przedmiotem analizy komisji stały się jedy-
nie faktury z kadencji bieżącej, które radny 
Janusz Starzec wystawił dla GOPS.

Do ustalenia powyższych faktów doszło 
w trybie nadzoru służbowego wskutek 
kontroli procedur BHP przeprowadzonej 
w GOPS w związku z sytuacją covidową 
i uwag pokontrolnych Państwowej Inspek-
cji Pracy.

Dokonano analizy zastrzeżeń pokon-
trolnych, i tym samym ustalono, że osobą 
świadczącą owe usługi jest Janusz Starzec 

– jednocześnie Radny Gminy Miedźna. 
Ponieważ ustawa o samorządzie gminnym 
przewiduje taką sytuację, konsekwencją 
winno być i jest rozpoczęcie procedury 
wygaśnięcia mandatu radnego, która zosta-
ła w gminie uruchomiona. Radny naruszył 
bowiem zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia 
komunalnego gminy. Zakaz ten określa 
prawo dla samorządu gminnego.

Jednocześnie dziękujemy Panu Radne-
mu Januszowi Starcowi za dotychczasową 
pracę w Radzie Gminy Miedźna.

8Ug

Podczas sesji Rady Gminy 22 grudnia radny Janusz Starzec odniósł się do 
kwestii związanej z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu. Jak podkreślił, przepisy związane z pełnieniem funkcji radnego i wią-
żące się z tym obostrzenia są mu znane, ale na przestrzeni lat ewaluowała ich 
interpretacja. Podkreślił, że wszystkie zlecenia wykonał z należytą starannością 
oraz fachowością, i że nie wykorzystywał faktu pełnienia mandatu radnego do 
ich pozyskiwania. Janusz Starzec poprosił radnych o przyjęcie uchwały w spra-
wie wygaśnięcia jego mandatu. Powiedział, że na skutek niejasnych przepisów 
straci mandat radnego, zapowiedział jednocześnie, że wystartuje w wyborach 
uzupełniających, żeby poddać się weryfikacji wyborców. 8 pk

Wygaszono mandat radnego

psZOK dla mieszkańców gminy 
miedźna funkcjonuje trzy dni w ty-
godniu, od czwartku do soboty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych jest czynny w czwartki 
w godz. 10.00-16.00, w piątki w godz. 
12.00-17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-
15.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 
wolnych od pracy.

W ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi z usług świadczonych przez PSZOK 
mogą korzystać właściciele nieruchomo-

ści zamieszkałych, dla których została 
złożona deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Odpady dostarczone do PSZOK 
przyjmowane są od wytwórcy odpadu 
komunalnego po okazaniu dokumen-
tu potwierdzającego jego tożsamość 
oraz własnoręcznym podpisaniu przez 
niego Formularza przyjęcia odpadów do 
PSZOK, który przygotowany jest przez 
pracownika PSZOK na podstawie okaza-
nego dokumentu tożsamości. W przypad-
ku przyjęcia odpadów od osoby trzeciej, 

jest to możliwe po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego jej tożsamość oraz 
przedstawieniu oryginału Upoważnienia 
wytwórcy odpadu komunalnego o zle-
ceniu osobie trzeciej dostarczenia tych 
odpadów. W obu przypadkach należy 
udokumentować miejsce (adres) wytwo-
rzenia odpadu komunalnego.

Przed transportem odpadów do PSZOK 
należy zapoznać się z Informacjami doty-
czącymi korzystania z Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Gilowicach. Wszystkie dokumenty są 
dostępne na stronie miedzna.pl. 8 Ug, pk

W gRUdNIU URUCHOmIONy ZOSTAł PUNKT SeLeKTyWNeJ ZBIóRKI OdPAdóW KOmUNALNyCH  
PRZy UL. LeŚNeJ 25 W gILOWICACH

PSZOK w gilowicach już działa

w psZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zbiera-
ne w sposób selektywny, tj. odpady, o których mowa w uchwale 
rady gminy miedźna w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy miedźna, takie jak:
<  przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady 

niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. 
świetlówki, farby, opakowania po farbach, tuszach, rozpusz-
czalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć, zużyte igły 
i strzykawki itp.),

<  zużyte baterie i akumulatory,
<  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
<  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
<  odpady budowlane i rozbiórkowe – inne niż gruz w określonych limitach,
<  gruz (ceglany, betonowy, bez domieszek innych odpadów budow-

lanych i rozbiórkowych w określonych limitach),
<  zużyte opony (za wyjątkiem opon z ciągników, maszyn rolniczych 

i przemysłowych, samochodów ciężarowych),
<  papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury,
<  metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
<  tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych (folia opakowaniowa, butelki PeT, meble ogrodowe, 
wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i Pe, sprzęt rekreacyjny 
i sportowy, duże zabawki itp.),

<  opakowania wielomateriałowe, typu tetrapack i inne pochodzące 
z gospodarstw domowych,

<  szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
<  tekstylia i odzież.

Do psZOK nie będą przyjmowane:
<  azbest,
<  części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.),
<  odpady niebezpieczne, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji 

(brak etykiet),
<  odpady w opakowaniach nieszczelnych,
<  odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalno-

ści gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych 
czy charakterystycznych dla danej działalności gospodarczej,

<  odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli ich rodzaj i ilość wskazuje, 
iż nie powstają na nieruchomości zamieszkałej,

<  wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne 
niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla 
prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjąt-
kiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – dostarczone 
w dużych ilościach,

<  odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia oraz składu,
<  odpady komunalne ulegające biodegradacji – tzw. bioodpady,
<   zmieszane odpady komunalne.
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grZawa

FryDeK

wOLa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli ma nową 
pracownię. Powstała ona w ramach rea-
lizowanego projektu „Zielony Zakątek 
Śląska”, na który szkoła otrzymała dota-
cję z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w wysokości 30 tys. zł.

Dzięki realizacji projektu została 
utworzona szkolna pracownia na potrze-
by nauk przyrodniczych, biologicz-
nych, ekologicznych, geograficznych, 
geologicznych i chemiczno-fizycznych. 
W nowoczesnym wnętrzu znalazły się 
m.in. nowe stoły i krzesła oraz inne 

meble, tematyczna fototapeta ukazująca 
zielony las wraz z wymownym w swej 
treści muralem. Pracownię wyposażono 
w nowoczesne pomoce i akcesoria. Nale-
żą do nich m.in. monitor interaktywny, 
cyfrowe laboratorium Einsteina, mikro-
skopy analogowy i cyfrowy, globus do 
samodzielnego rysowania, globusy 
fizyczne, modele tektoniczne do ćwi-
czeń i inne pomoce. W pomieszczeniu 
zainstalowano oczyszczacz powietrza 
z jonizatorem, z technologią wykorzy-
stującą światło ultrafioletowe.

8Ug, sp 1

szkoła ma swój zielony zakątek

Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni  (FOT. Ug)

Początkiem grudnia do Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli trafiło 25 
pakietów multimedialnych składających 
się z tabletu, etui wraz z klawiaturą 
bluetooth, rysikiem oraz kartą interne-
tową, które mają pomóc w nauce zdalnej 
dzieciom oraz ich nauczycielom. Sprzęt 

pozyskano dzięki współpracy szkoły 
z Naukową i Akademicką Siecią Kom-
puterową – Państwowy Instytut Badaczy 
(NASK) w ramach projektu OSE. Table-
ty pomogą uczniom i ich nauczycielom 
w lepszej pracy za pośrednictwem środ-
ków komunikacji elektronicznej. 8 Ug

Kolejny sprzęt do nauki zdalnej

giLOwiCe

4 grudnia uczniowie klasy I LO w Gilo-
wicach w składzie: Katarzyna Janas, 
Natalia Parysz i Konrad Olesik wzięli 
udział w projekcie Polskiego Stowarzy-
szenia Nauczycieli Języka Niemieckie-
go we współpracy z Ambasadą Szwaj-
carii w Polsce. W pierwszej edycji tego 
projektu zatytułowanego „Schweiz 
– KantonenLand, czyli wędrówka po 
Kantonach” drużyna liceum wybra-
ła się na wyprawę po kantonie Uri 
w towarzystwie dziewięciu trzyosobo-
wych drużyn z innych szkół średnich. 

Wiedzę o tym urokliwym szwajcar-
skim kantonie (odpowiedniku naszego 
polskiego województwa) uczestnicy 
zdobywali w trackie godzinnych war-
sztatów online, biorąc udział w cieka-
wych formach sprawdzania zdobytych 
informacji.

Na koniec odbył się test wiedzy 
o Uri, a po jego sprawdzeniu wyłonio-
no zwycięską drużynę, która wiosną 
weźmie udział w finale tego projektu.

8aleksandra stuczyńska  
(LO gilowice)

na wyprawie po szwajcarii

Przypominamy, że 30 listopada gmin-
ne biblioteki wznowiły działalność 
z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa sanitarnego. W pomieszczeniu 
dostępnym dla osób korzystających 
ze zbiorów biblioteki może przebywać 
jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 

15 m kw. Gminna Biblioteka Publiczna 
zachęca do telefonicznego umawiania 
wizyty w bibliotece: GBP Miedźna z/s 
w Grzawie – tel. 32 449 12 90, filia 
w Woli – tel. 32 449 12 77, filia nr 2 
w Woli – tel. 32 666 10 04, filia w Górze 
– tel. 32 448 70 70. 8 gbp

biblioteki otwarte

mieDŹna

Uczniowie klasy VIIa Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Miedźnej uczestniczą 
w zajęciach, podczas których podejmują 
się realizacji wielu różnorodnych zadań, 
aby naukę ojczystej mowy uprzyjemnić 
i urozmaicić. Ze względu na sytuację 
panującej epidemii, nie można było 
się spotkać, aby wystawić sceny jed-
nej z najbardziej zabawnych polskich 
komedii – fredrowskiej „Zemsty”. Dla 
kreatywnych siódmoklasistów nie było 
jednak przeszkód, postanowili „Zemstę” 

odczytać, a czytanie uzupełnić strojami 
i rekwizytami. Świetnie się zaprezen-
towali, ucharakteryzowani na bohate-
rów dramatu. Wyróżniali się: Cześnik 
z ogromnymi wąsiskami w futrzanej 
czapie, przepiękna Podstolina, delikat-
ny i bogaty Wacław, zabawny Papkin 
– uwspółcześniony, w bereciku na fran-
cuską modłę. Wszyscy bardzo się starali, 
a wspólna zabawa i radość uprzyjemniła 
zajęcia online.

8Zsp miedźna

Jak klasa Vii „Zemstę” odczytała....

Uczniowie klasy VIII Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Miedźnej wzięli udział 
w projekcie „Śladami Soli ziemi czarnej”, 
dotyczącym powstań śląskich, zorga-
nizowanym przez Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach. Wspólne 
przedsięwzięcie polegało na nagraniu 

przez chętnych uczniów informacji 
na temat przebiegu powstań śląskich 
w Miedźnej i połączeniu całości w jeden 
film przez organizatorów projektu. Efekt 
wspólnej pracy widać na filmie zamiesz-
czonym na Facebooku szkoły.

8Zsp miedźna

śladami soli ziemi czarnej

Przed świętami Bożego Narodzenia ucz-
niowie klasy IVa Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku przygotowali 
przedstawienie pt. „Dziewczynka z zapał-

kami”. Występ powstał podczas zdalnego 
nauczania w ramach realizacji projektu 
unijnego „Gotowi na wiedzę”. Można go 
obejrzeć na Facebooku szkoły. 8pk

Uczniowie zapraszają na przedstawienie

gÓra

W ramach projektu zorganizowane-
go przez Fundację Puk Puk „Zielony 
oddech” w Gminnym Przedszkolu Pub-
licznym im. Jana Brzechwy w Górze 
w grupie 6-latków została zainstalowa-
na ścianka zieleni. Ogród wertykalny 
wykonano wg metody Skogluft.

Ścianka ma pozytywny wpływ na 
jakość powietrza. Poprawia zdrowie 
i samopoczucie dzieci przebywających 

na co dzień w przedszkolu. W ramach 
projektu przeprowadzono zajęcia edu-
kacyjne z zakresu zanieczyszczenia 
powietrza, jego wpływu na organizm 
człowieka oraz sposobów przeciwdziała-
nia dalszemu zanieczyszczeniu. Podczas 
warsztatów dzieci sadziły kwiaty, które 
następnie zabrały do domów, aby wspól-
nie z rodzicami je pielęgnować.

8gpp góra

Dla lepszego powietrza

dzieci prezentują ściankę zieleni  (FOT. gPP góRA)
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Nr AB – VIII.6744.7.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 03 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, art.. 11i i art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10.08.2020r. 
poz. 1363 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 18.02.2020 r. poz. 256 tekst jednolity z późn. zm.), po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.09.2020 r. zarządcy drogi, tj., Zarządu Powiatu Pszczyńskiego repre-
zentowanego przez Pana Grzegorza Górka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie z/s 
w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego nr 20,

z a w i a d a m i a m
że w dniu 01 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 06/20 o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku 
od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 w zakresie budowy chod-
nika”.
Wyżej wymienioną decyzją zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczają-
cymi teren oraz projekt budowlany.
1.  Działki objęte wnioskiem o wydanie w/w decyzji, tj. położone w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji: jednostka ewidencyjna Miedźna, obręb ewidencyjny Miedźna (Nr 0005): 617/19, 
625/23, 627/30, 618/19, 628/30, 398/17, 399/17, 400/17, 401/17, 624/17, 626/23, 623/17;

2.  Działki podlegające podziałowi nieruchomości – oznaczenia: przed nawiasem podano numer 
działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem działki 
przeznaczone pod pas drogowy: jednostka ewidencyjna Miedźna, obręb ewidencyjny Miedźna 
(Nr 0005): 398/17 (835/17, 836/17), 399/17 (837/17, 838/17), 400/17 (839/17, 840/17), 401/17 
(841/17, 842/17), 624/17 (843/17, 844/17), 626/23 (845/23, 846/23);

3.  Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Powiatu Pszczyńskiego z dniem, 
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: 
przed nawiasem podano numer działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej: jednost-
ka ewidencyjna Miedźna, obręb ewidencyjny Miedźna (Nr 0005): 835/17 (398/17), 837/17 (399/17), 
839/17 (400/17), 841/17 (401/17), 843/17 (624/17), 845/23 (626/23) oraz działka nr 623/17.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną ogłoszonym stanem epidemii w tro-
sce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, do odwołania zostało wstrzymane przyjmowa-
nie Klientów w budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Bezpośredni kontakt z urzędem 
jest możliwy wyłącznie telefonicznie pod numerem 32 211 20 24 lub mailowy i.wygrabek@powiat.
pszczyna.pl w następujących godzinach:
• poniedziałek – 7.30 – 16.30 • wtorek – czwartek – 7.30 – 15.00 • piątek – 7.30 – 13.30.
Wobec powyższego z treścią decyzji można zapoznać się po ustaleniu sposobu udostępnienia doku-
mentu poprzez kontakt telefoniczny na podany powyżej numer.

Pouczenie:
1.  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego 

w Katowicach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego, w terminie:
= 14 dni od jej doręczenia dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym,
= 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego ogłoszenia* – pozostałym stronom.
*Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia 
obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Urzędzie 
Gminy Pawłowice, na stronach internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej).
2.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia od-

wołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

3.  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpi-
sów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości –  art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę 
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

 1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 2)  doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-

wej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 3)  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna 

– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości lub war-
tości prawa użytkowania wieczystego (zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).

sprawdzamy stan inwestycji 
realizowanych na terenie gminy 
miedźna.

Zakończyły się trzy inwestycje prowa-
dzone w naszej gminie przez powiat 
pszczyński. Wyremontowany został 600-
metrowy odcinek ul. Topolowej w Miedź-
nej. Prace przeprowadzono od wcześniej 
wyremontowanego fragmentu jezdni 
w kierunku Pszczyny. Oprócz remontu 
nawierzchni asfaltobetonowej wykonano 
także pozostałe roboty towarzyszące. 
Bezpieczniej jest też na skrzyżowaniu 
Drogi Wojewódzkiej nr 933 z ul. Wiejską 
w Miedźnej i Grzawie (przy Urzędzie 
Gminy). Zakres prac pierwszego etapu 

obejmował wyremontowanie nawierzch-
ni asfaltowej na odcinku blisko 180 m, 
naprawienie pętli indukcyjnych, a także 
odtworzenie oznakowania poziomego. 
W ramach drugiej części zadania prze-
prowadzono remont 200-metrowego 
odcinka drogi od skrzyżowania w kie-
runku Pszczyny, odtworzono oznako-
wanie poziome oraz wykonano pozo-
stałe roboty towarzyszące. Pieniądze na 
realizację zadania zabezpieczył Zarząd 
Województwa Śląskiego. Ponadto, prze-
prowadzono również częściowy remont 
ul. Pszczyńskiej w Woli.

Trwają prace w szkole w Miedźnej, 
gdzie część pomieszczeń zostanie zaad-
aptowanych na przedszkole. W ramach 

projektu „Podniesienie jakości eduka-
cji przedszkolnej w Gminie Miedźna” 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
im. Marii Kownackiej w Miedźnej 
powstanie 30 miejsc przedszkolnych. 
Utworzone zostaną dwie sale przed-
szkolne, jadalnia dostosowana wzro-
stem do dzieci, sala do terapii gimna-
styki korekcyjnej, szatnia, pomiesz-
czenia dla pracowników oraz salka 
do neurologopedii. Zostaną również 
przebudowane schody zewnętrzne 
wejściowe do budynku przedszkola, 
a także wykonana zostanie pochylnia 
dla osób niepełnosprawnych.

Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
w grudniu w Woli pojawiło się nowe 

oznakowanie poziome i pionowe na 
skrzyżowaniu ulic Stawowej, Różanej 
i Polnej. Ponadto, wykonane zostało 
ogrodzenie boiska w Miedźnej, a w Woli 
za basenem zamontowano urządzenia 
do street workout (piszemy o tym na 
s. 3). W grudniu wyburzony został też 
budynek przy ul. Różanej w Woli. Co 
istotne, działka pozostaje gminna. Decy-
zja, co dalej z tym terenem, zostanie 
podjęta na zebraniu sołeckim.

Jednocześnie rusza duża inwestycja 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli. Za 
ponad 124 tys. zł wykonane zostanie 
zadanie pn. „Modernizacja systemu 
ogrzewania w SP nr 2 w Woli – reku-
peracja”. 8 pk, powiat

KOńCóWKA ROKU ByłA NIeZWyKLe INTeNSyWNA POd KąTem INWeSTyCJI

Prace na drogach i nie tylko

Skrzyżowanie przy Urzędzie gminy po remoncie  (FOT. POWIAT) Nowe oznakowanie w rejonie ul. Różanej w Woli  (FOT. Ug)
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Końcem grudnia w Urzędzie 
gminy miedźna odbyło się 
uroczyste wręczenie nagrody 
dla amatorskiej grupy Teatral-
nej z woli za zajęcie iii miejsca 
w konkursie „piękna wieś woje-
wództwa śląskiego”.

Wspaniali artyści z Woli zajęli III miejsce 
w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie 
popularyzujące tradycje, obrzędy i zwy-
czaje”. Zostali nagrodzeni za spektakl 
pt. „Kiszyni kapusty” w reżyserii Bro-
nisławy Niesyto i obsadzie aktorskiej: 
Zofia Janosz, Zofia Jarnot, Aleksandra 
Świergolik, Sabina Noga, Łukasz Gra-
natyr, Kazimierz Matyjasik.

Nagrodę z rąk Beaty Białowąs, 
członka Zarządu Województwa Ślą-
skiego odebrała przedstawicielka grupy 
teatralnej, Zofia Janosz. – Gratuluję 

Państwu ogromnej pasji kultywowa-
nia tradycji i obrzędów. Tożsamość 
kulturowa to najcenniejszy element 
życia społecznego towarzyszący nam 
w codziennym życiu. Wartość państwa 
pracy ma ogromny wymiar społeczny.  
Dziękuję za Państwa zaangażowanie 
i miłość do Małej Ojczyzny – powie-
działa Beata Białowąs.

Wójt Jan Słoninka również wręczył 
list gratulacyjny, w którym zawarł słowa 
gratulacji i podziękowania. – Gratuluję 
Państwu wyróżnienia. Jest to nietuzin-
kowe wyróżnienie, które napawa nas 
mieszkańców gminy Miedźna dumą. 
Państwa pasja kultywowania tradycji 
i obrzędów jest niezwykła i pozwala 
nam wierzyć, że ludowość i obrzędowość 
w naszej gminie nie zaginie. Dziękuję za 
Waszą pracę i pasję – przyznał.

8Ug, pk
Nagrodę dla artystów z Woli wręczyła Beata Białowąs, członek Zarządu 
Województwa Śląskiego  (FOT. Ug)

Nagroda za kultywowanie tradycji i obrzędów

gertruda granatyr miała  
101 lat. była najstarszą mieszkan-
ką gminy miedźna.

Pani Gertruda urodziła się 3 czerwca 
1919 r. jako drugie dziecko Tomasza 
Niesyty, powstańca śląskiego i Marii 
z domu Janosz. Miała siedmioro rodzeń-
stwa, a wspólnie z mężem Franciszkiem 
wychowali pięcioro dzieci. Jej najstarszy 
syn Andrzej w latach 1990-1998 był wój-
tem gminy Miedźna.

O pani Gertrudzie, wyjątkowej, nie-
zwykle pogodnej, ciepłej i życzliwej oso-
bie pisaliśmy kilkukrotnie na łamach 
„Gminnych Spraw”. Np. w czerwcu 
2019 r., kiedy obchodziła setne uro-
dziny. W maju 2018 r. opowiadała nam 
o tym, jak się żyło w Woli w pierwszych 
latach po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości oraz po wybuchu II wojny 
światowej. A opowiadała dużo, bo naj-
starsza mieszkanka naszej gminy miała 
bardzo dobrą pamięć – bardzo lubiła 
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.

Pani Gertruda zawsze była pełna 
wiary i optymizmu. Cieszyła się na każde 
spotkanie. Opowiadała mądrze i cieka-
wie. Lubiła wracać do czasów szkolnych. 
Wiele w życiu przeszła. W wieku 13 lat 
zmarła jej mama, jako najstarsza córka 
musiała zająć się rodziną. Po wybuchu 

II wojny światowej rowerem wracała 
z Katowic do Woli. Później mąż został 
zabrany do wojska. Mimo tego, rzadko 
się skarżyła. Na jej twarzy często gościł 
ciepły uśmiech. Jedną z jej ulubionych 
pieśni była „Tam ja mam pałac”. Zaczy-
na się od słów: „Ja nie narzekam, choć 
wiele tu nie mam. Izdebkę małą i więcej 

nic. Ale w wieczności w mej ojczyźnie 
niebieskiej będę mieć pałac, co blaskiem 
lśni...”

I ta pieśni też wybrzmiała podczas 
pogrzebu, który odbył się 23 grudnia 
w kościele pw. św. Urbana w Woli. 
Najstarszą mieszkankę gminy żegnali 
rodzina, bliscy, przyjaciele... 8 pk

ZmARłA geRTRUdA gRANATyR Z WOLI, NIeZWyKLe POgOdNA I CIePłA OSOBA

Pani gertruda nie żyje...

gertruda granatyr (1919-2020)
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O tym pisała gminna gazeta...   
W STYCZNIu

Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy fragmenty najważ-
niejszych, najciekawszych artykułów z archiwalnych wydań gazety 
gminnej. przeglądamy numery styczniowe z lat 90.

1997
wybraLi paTrOna

„Jednak tym razem nie na olimpiadzie, lecz w plebiscycie uczniowskim na patrona 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli, która w tym roku będzie obchodzić swoje dziesię-
ciolecie […] 2 grudnia między godz. 8.00 a 13.00 w wolańskiej ‘jedynce’ uczniowie 
wybierali między Henrykiem Sienkiewiczem i Bronisławem Malinowskim […] 
Pisarz i noblista otrzymał 144 głosy, słynny lekkoatleta – 813” (Gminne Sprawy, 
nr 1/1997)

w ObieKTywie

dziękujemy za wszystkie życzenia świąteczne oraz noworoczne, które wpły-
nęły do Urzędu gminy miedźna! mamy nadzieję, że choć część z tych życzeń 
w naszej gminie się spełni  (FOT. Ug)

śląska Fundacja błękitny Krzyż planuje 
otworzyć na terenie pszczyny Ośrodek 
środowiskowej Opieki psychologicznej 
i psychoterapeutycznej Dla Dzieci i młodzieży 
– i poziom referencyjny w ramach nowego 
systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży.

Poradnia znajdować będzie się w budynku Dom Błę-
kitnego Krzyża im. Matki Ewy przy ul. Paderewskiego 
3 w Pszczynie.

Ma to być placówka zatrudniająca specjalistów – psy-
chologów, psychoterapeutów i terapeutów środowisko-
wych. Do Ośrodka będą mogli zgłaszać się: rodzice, dzieci 
oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących 
objawów związanych z problemami psychicznymi. Będzie 
można w nim uzyskać specjalistyczną pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną obejmującą kompleksowe zdiag-
nozowanie problemu i psychoterapię dzieci, młodzieży 
i ich rodziców. Praca ośrodka ma być oparta na pracy 
środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną 
pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Jednym z założeń, jakie przyświecają reformie psy-
chiatrii dzieci i młodzieży jest ścisła współpraca pomię-
dzy placówkami opieki zdrowotnej poszczególnych 
stopni referencyjnych z instytucjami lub podmiotami 
udzielającymi wsparcia dla dzieci i młodzieży w ramach 
systemu zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, systemu 
wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Fundacja chętnie podejmie współpracę z zaintere-
sowanymi specjalistami. Istnieje możliwość zatrud-
nienia.

8śląska Fundacja błękitny Krzyż

Powstaje ośrodek opieki dla dzieci i młodzieży

w gminie miedźna jest już pięć 
wielkich serc, do których można 
wrzucać plastikowe nakrętki. 
środki ze sprzedaży nakrętek 
zasilają zbiórkę na rzecz dzieci 
chorych na sma.

Mieszkańcy gminy Miedźna zawsze 
chętnie pomagają! Świadczą o tym 
liczne akcje charytatywne czy kier-
masze. Więcej pisaliśmy na ten temat 
w poprzednim numerze. W ostatnim 
czasie na terenie naszej gminy poja-
wiło się łącznie aż pięć wielkich 
serc pomocowych. Można do nich 
wrzucać plastikowe nakrętki. Środki 
z ich sprzedaży są przeznaczane na 
leczenie Maciusia i Filipka z Janko-

wic. Chłopcy chorują na SMA, każdy 
z nich potrzebuje leku aż za 9,5 mln 
zł. Końcem grudnia udało się zebrać 
niezbędne środki na lek dla Maciusia. 
Trwa zbiórka dla Filipka.

Pojemniki na nakrętki w kształcie 
serc powstały dzięki zaangażowaniu 
i wsparciu mieszkańców, sponsorów 
i ludzi dobrej woli. Znajdują się w Miedź-
nej (nowy skwer przy przedszkolu), 
w Grzawie (na parkingu przy ośrod-
ku zdrowia), dwa w Górze (przy OSP 
oraz przy kościele) oraz w Woli (przy 
ul. Pszczyńskiej – w ogródku Gastro 
Kebab).

Teraz wszystko w naszych rękach 
– jak szybko serca będą się zapełniały. 
Tak niewiele może pomóc! 8 pk, Ug

Nakrętki, które pomagają

Finał Szlachetnej Paczki, który co roku odbywa się na początku grudnia, to 
czas wielkich gestów, dzięki którym ludzie na nowo zaczynają sobie ufać. W tym 
roku Darczyńcy Szlachetnej Paczki wybrali samotną Panią z internetowej bazy 
na stronie www.szlachetnapaczka.pl, a następnie przygotowywali dla niej pomoc 
dopasowaną do jej indywidualnych potrzeb.

Gmina Miedźna już po raz kolejny włączyła się do tej Ogólnopolskiej Akcji 
Świątecznej Pomocy osobom najuboższym. W imieniu Obdarowanego dzięku-
jemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomagania, a w szczególności: 
Wójtowi Gminy Miedźna, Radnym Gminy Miedźna, Pracownikom Urzędu 
Gminy, Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s 
w Woli, Pracownikom Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli, 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s w Woli, Pracownikom 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli oraz Przewodniczą-
cemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedźnej. 
Łączenie udało się zebrać 1020,10 zł, a także otrzymano datki w formie rzeczowej. 
Paczki zostały dostarczone do potrzebującej. 8 Ug

Jedno z serc znajduje się w grzawie  (FOT. Ug)

Nakrętki – w tak prosty sposób można pomóc!  (FOT. Ug)
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Co najmniej do 17 stycznia obowiązują nowe 
zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez 
rząd z powodu pandemii.

Rząd przedłużył etap odpowiedzialności i wprowadził 
dodatkowe ograniczenia. Wszystko po to, aby przerwać 
transmisję COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normal-
ności. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały 
do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej.

Wprowadzono ponowne ograniczenie funkcjonowa-
nia galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy 
spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także 
wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. 
Ograniczono funkcjonowanie hoteli – dostępne są dla 
służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specja-
listycznych, ośrodków COS, wyjątkiem są również hotele 
pracownicze. Zamknięto stoki narciarskie, a infrastruktura 
sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego. 
Ponadto, wprowadzono 10-dniową kwarantannę dla przy-
jeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Nadal obowiązują dotychczasowe zasady i ograni-
czenia. Chodzi m.in. o zakaz przemieszczania się osób 
poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego 
opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
-16.00 (wyjątkiem są półkolonie), ograniczenia w trans-
porcie zbiorowym oraz w miejscach sprawowania kultu 
religijnego – max. 1 osoba na 15 m kw, maksymalnie 5 
osób w zgromadzeniu, zakaz organizacji wesel, komunii 
i konsolacji, zamknięte pozostają siłownie, kluby fitness 
i aquaparki, obowiązują ograniczenia w sklepach – max. 
1 osoba na 15 m kw oraz godziny dla seniorów – od ponie-
działku do piątku w godzinach 10.00-12.00. Zamknięte 

są restauracje, a posiłki wydawane są wyłącznie na 
wynos lub dowóz. Żłobki i przedszkola funkcjonują 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

rUsZyŁy sZCZepienia
Jednocześnie końcem grudnia w Polsce rozpoczęły się 

szczepienia przeciw koronawirusowi. Szczepienia obejmą 
najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie. Są to 
pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący 
indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy 
społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomo-
cy społecznej, personel pomocniczy i administracyjny 
w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-
epidemiologicznych.

Kolejna grupa objęta szczepieniem to pensjonariusze 
domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-
leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc 
stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia 
w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym 
wojsko, nauczyciele.

Planowane jest rozpoczęcie szczepień kolejnych grup 
osób w I kwartale 2021 r. Następną grupą objętą szczepie-
niami będą m.in. osoby w wieku poniżej 60. roku życia 
z chorobami przewlekłymi oraz osoby bezpośrednio 
zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności 
państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste 
kontakty społeczne.

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków 
przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie 15 
stycznia 2021 r. Szczepionka jest dobrowolna i darmowa.

Bieżące komunikaty i informacje są publikowane na 
stronie www.gov.pl/web/koronawirus. 8gov.pl, pk

DOFinansOwanie inwesTyCJi 
ChrOniĄCyCh prZeD asF  

LUb pOwODZiĄ

31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków od 
rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospo-
darstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom 
wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamie-
rzają zainwestować w sprzęt służący do utrzyma-
nia w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych 
wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych 
przed powodzią. Wnioski można składać do 28 lutego 
2021 r. 

8 arimr

ChrOŃ wODy  
prZeD aZOTanami pOChODZenia 

rOLniCZegO

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o dofinanso-
wanie inwestycji mających na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana 
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 26 
lutego 2021 r.

8arimr

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii –  tel. 800 380 084 oraz 
w punktach informacyjnych w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych Agencji.

dodatkowe zasady bezpieczeństwa

5 grudnia na Krytej pływalni w 
woli odbyły się XVii mikołajkowe 
Zawody pływackie.

W związku z sytuacją epidemiczną 
COVID-19 i ograniczeniami dla funk-
cjonowania basenów, organizatorzy 
zmuszeni byli do zmniejszenia liczby 

startujących i zachowania zasad rygoru 
sanitarnego.

W zawodach wystartowało 98 uczest-
ników w różnych kategoriach wieko-
wych, od czterolatka do zawodników 
pełnoletnich. Dzieci i młodzież rywa-
lizowała w ośmiu grupach wiekowych, 
w ośmiu konkurencjach pływackich. 

Dzieci z roczników 2011 i młodsi mieli 
do pokonania jeden basen czterema sty-
lami, rocznik 2010 i starsi pływali na 
dystansie dwukrotnie dłuższym.

Organizator zawodów MUKS „Gilus” 
dla wszystkich zawodników ufundo-
wał okolicznościowe medale, dyplomy 
i słodycze.              

Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy osiągniętych wyników i 
życzymy dalszych sukcesów na arenach 
pływackich.

Pełną foto-relację z zawodów można 
obejrzeć na stronie internetowej „Gilusa”  
muksgilus.slask.pl oraz oraz Facebooku 
Krytej Pływalni w Woli. 8mKUs „gilus”

Obiekty nieczynne

w związku z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 21 grudnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii sars-CoV-2 w dniach 
od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. obiekty sportowe należą-
ce do gOsir-u (kryta pływalnia, boisko Orlik) są nieczynne.

bicie rekordu zawieszone

Z powodu wprowadzonych przez rząd obostrzeń gminny Ośrodek 
sportu i rekreacji zawiesza współzawodnictwo sportowe „bijemy 
rekord na basenie w woli”. po ponownym otwarciu pływalni będzie 
można wrócić do bicia rekordu.

Pływackie mikołajki
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w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych w gminie miedźna 
odbywają się półkolonie.

Obowiązujące wytyczne Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego pozwalają na organizację 
półkolonii, pod warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom. Dlatego 
w gminie Miedźna odbywają się takie 
półkolonie dla dzieci. W pierwszym 
tygodniu ferii ciekawy program zajęć 

prowadzony jest w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Woli, Szkole Podstawowej 
w Górze oraz Szkole Podstawowej 
w Miedźnej. Zgodnie z wytycznymi 
grupy półkolonijne mogą liczyć mak-
symalnie 12 osób, a uczestnikami mogą 
być wyłącznie uczniowie klas I-IV szkół 
podstawowych. Zapisy były prowadzone 
w grudniu.

Organizatorami półkolonii są Zespół 
Oświaty i Wychowania z placówkami 
oświatowymi oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. 8 pk

Ferie dla dzieci

na okres świąteczny w gminie 
pojawiły się piękne iluminacje 
i dekoracje. Także przygotowane 
przez samych mieszkańców!

Przed świętami zaświeciły wspa-
niałe ozdoby świąteczne na prywat-
nych posesjach, a także na ulicach. 
W sołectwach Wola i Wola I pięknie 
prezentują się iluminacje na słupach 
oświetleniowych. Zostały zakupione 
ze środków funduszu sołeckiego. Świą-
tecznie i kolorowo jest także przed 
Urzędem Gminy.

Wspaniała choinka stanęła na parkingu 
przy Centrum Kultury. Pobliskie drzewka 
zostały udekorowane niezwykłymi łańcu-
chami przygotowanymi przez mieszkań-
ców w ramach konkursu „Rekordowy 
łańcuch choinkowy”, zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury.

Najdłuższy z nich mierzy 136 metrów. 
W sumie uczestnicy konkursu stwo-
rzyli łańcuchy o długości 1155 metrów! 
Zdobią także pomieszczenia GOK-u. 
Uczestnicy otrzymali nagrody.

Zdjęcia świątecznych dekoracji pub-
likujemy na s. 12. 8 pk

Świątecznie i kolorowo

Część ozdób konkursowych zdobi 
choinkę na parkingu przy Centrum 
Kultury  (FOT. gOK)

Jedna z choinek w gminnym 
Ośrodku Kultury z konkursowymi 
łańcuchami  (FOT. gOK)

Zachęcamy do wsparcia wielkiej 
Orkiestry świątecznej pomocy! 
Tegoroczny finał odbędzie się 31 
stycznia, ale już dziś można prze-
kazać środki dla potrzebujących!

Tradycyjnie gmina Miedźna angażu-
je się w Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Ze względu na obecną sytuację 
epidemiologiczną oraz troskę o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
gminy, a szczególnie najmłodszych jej 
mieszkańców, którzy w tym dniu są 
wolontariuszami, nastąpiła zmiana for-
muły finałowego grania. Jednak miesz-
kańcy nadal mają możliwość wspierania 
Orkiestry!

Uruchomiona została eSkarbonka 
Sztabu #5279 działającego od lat w Woli. 
Dzięki temu, w każdej chwili można 
zasilić zbiórkę dowolną kwotą! Skarbon-
ka jest dostępna pod tym adresem: www.
eskarbonka.wosp.org.pl/qd79ed.

To nie wszystko! WOŚP można wesprzeć 
także poprzez stronę internetową Fundacji 
wosp.org.pl, wchodząc w zakładkę „Wpłać 
online”. Zachęcamy też do udziału w 15. 
Biegu „Policz się z cukrzycą”. Nie jest ważne 
gdzie mieszkasz – kup pakiet i pobiegnij dla 
WOŚP! Szczegóły na stronie Fundacji.

Podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbierane będą środki 
na zakup sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy. 8 pk

gramy z Orkiestrą!
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Św. mikołaj 
odwiedził dzieci 

w gminie!
6 grudnia św. mikołaj przyjechał 
do gminy miedźna i spotkał się 
z dziećmi ze wszystkich 
sołectw

(FOT. gOK)(FOT. gOK)

Kolorowo i świątecznie
Dzięki pięknym iluminacjom i ozdobom w gminie miedź-
na panuje świąteczna atmosfera (FOT. PK)na panuje świąteczna atmosfera na panuje świąteczna atmosfera (FOT. PK)na panuje świąteczna atmosfera 


