
podczas tegorocznego Festiwalu Folklorystycznego świętowaliśmy 30-lecie działalności 
Zespołu Śpiewaczego „górzanie”. Ci wspaniali artyści od trzech dekad promują to, co w śląskiej kulturze najlepsze!

wIę CeJ NA sTr. 8

nie ma waKaCJi OD inwesTyCJi!
Inwestycje gminne nie zwalniają. 

Jakie prace są prowadzone, a jakie wkrótce ruszą?

wIęCeJ NA sTr. 4

raDOsny CZerwieC Z piKniKami
Czerwiec w gminie miedźna obfitował w rodzinne pikniki plenerowe. 

w sołectwach dla dzieci przygotowano szereg atrakcji!

wIęCeJ NA sTr. 11 i 12
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Jest szansa na wóz
dla Osp Góra

mandat radnego
wygaszony

zapraszamy na wakacje 
w gminie!

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 11

podczas tegorocznego Festiwalu Folklorystycznego świętowaliśmy 30-lecie działalności 

„górzanie” śpiewają nam od 30 lat!



2 gminne sprawy – lipiec 2022 AKTUALNOŚCI

Dziecięce i dorosłe zespoły 
folklorystyczne zawładnęły 11 
czerwca sceną w górze. To tam 
odbył się tegoroczny Festiwal 
Folklorystyczny.

– Spotykamy się w czerwcu. Czerwiec 
to obok maja najpiękniejszy miesiąc 
w roku. To czas kwitnienia róż i maków 
oraz soczystej, zielonej trawy. To czas tru-
skawek i czereśni, czas przejścia wiosny 
w lato i czas pięknego wydarzenia w naszej 
gminie – festiwalowego święcenia kultury 
ludowej – mówiła Agnieszka Antecka, 
która prowadziła festiwal. Całość otwo-
rzyła Renata Łuniewska, zastępca wójta 
gminy Miedźna. – Festiwal folklorystycz-
ny to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w naszej gminie. To prezentacja cennych 
i autentycznych wartości, wyrażonych 
w muzyce, śpiewie, tańcach, gwarze 
oraz obrzędach i zwyczajach ludowych 
– powiedziała R. Łuniewska.

Do wydarzenia zgłosiło się 18 zespo-
łów (5 zespołów dziecięcych i 13 zespo-
łów dorosłych), które zaprezentowały 
się w czerwcową sobotę na scenie obok 
remizy OSP Góra. To była prawdziwa 
uczta dla miłośników śląskiej kultury – 
muzyki, śpiewu, tańca, strojów. Pięknie 
było obserwować zarówno młodszych, 
jak i starszych artystów pokazujących 
to, co na Śląsku mamy najpiękniejsze. 
Wspaniale zaprezentowały się zespo-
ły z gminy Miedźna: „Wigejce” z ZSP 
w Woli, „Knefliki” z przedszkola nr 
2 w Woli, „Cwergi” z przedszkola we 
Frydku, dwie grupy „Frydkowian”, 
„Swojanie”, „Wolanie” oraz „Górzanie”. 
Ci ostatni podczas imprezy świętowa-
li 30-lecie działalności. Więcej na ten 
temat piszemy na str. 8.

Wszystkich uczestników oceniała 
komisja w składzie: Agnieszka Szymula 
(etnolog, dyrektor Muzeum w Bieruniu, 
autorka wykładów, artykułów i publika-

cji dotyczących śląskiej kultury ludowej 
oraz scenariuszy wystaw etnograficz-
nych), przewodniczący – prof. Grzegorz 
Odoj (etnolog i antropolog kulturowy, 
pedagog, wykładowca w Instytucie 
Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Śląskiego oraz w Katedrze 
Dziennikarstwa Akademii Ignatianum, 
popularyzator kultury i folkloru górno-
śląskiego) oraz Tomasz Wrona (pasjonat 
lokalnego stroju ludowego i etnogra-
fii, historyk, działacz społeczny). Pod 
uwagę brano strój, język, rekwizyt, 
śpiew i taniec, wierność tradycji ludowej 
regionu pszczyńskiego, ogólny wyraz 
prezentacji.

Nagrody Grand Prix w postaci Wolan-
ki otrzymały Zespół Pieśni i Tańca „Fryd-
kowianie” oraz Zespół Śpiewaczy „Rado-
stowianki”. Jak podkreśliła w protokole 
komisja „Grupy zaprezentowały wysoki 
poziom artystyczny. Należy zwrócić 
uwagę na interesujący repertuar, który 

nawiązuje do bardzo starodawnego, 
wręcz niejednokrotnie archaicznego 
repertuaru. Grupy dbają o zróżnicowanie 
prezentowanego repertuaru, nawiązując 
do bardzo starych tropów kulturowych. 
Należy to z zadowoleniem podkreślić. 
Duże zainteresowanie Jury wywołały 
stroje”. Doceniono wkład zespołów dzie-
cięcych. „Cieszy nas fakt, że w zespo-
łach bawią się, śpiewają i tańczą dzieci 
oraz młodzież, co napawa nadzieją na 
kontynuację i zachowanie tradycji na 
przyszłość” – czytamy w prokotole.

Po prezentacjach konkursowych na 
scenie wystąpił zespół „Prasłowianki”. 
Na zakończenie odbyła się potańców-
ka na Rybackiej – zabawa taneczna 
z zespołem Family Band. Organizato-
rami festiwalu byli: Gminny Ośrodek 
Kultury, Zespół Śpiewaczy „Górzanie” 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Górze. 
Więcej zdjęć publikujemy na str. 12.

8paweł Komraus

wyniKi XXVi FesTiwaLU FOLKLOrysTyCZnegO DZieCi i mŁODZieŻy, 
XXVii FesTiwaLU FOLKLOrysTyCZnegO DOrOsŁyCH, Xiii paraDy 
LUDOwegO sTrOJU ŚLĄsKiegO „JaK Cie wiDZÓm, TaK Cie pisZÓm”

W kategorii Przedszkola:
< I – Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” (GPP nr 2 Wola)
< II – Zespół „Cwergi” (GPP Frydek)

W kategoria Szkół
< I – Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” (SP Frydek)
< II – Zespół Pieśni i Tańca „Wigejce” (ZSP Wola)
< III – Zespół Pieśni i Tańca „Mali Frydkowianie” (SP Frydek)

W kategorii Dorośli
< I – Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
< II – Zespół Śpiewaczy „Wiślanie”
< III – Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”
Wyróżnienia:
< Zespół Śpiewaczy „Ćwikliczanie”
< Zespół Integracyjno-Folklorystyczny „Folkowianie”
< Zespół Śpiewaczy „Górzanie”

<  Nagrodę Grand Prix XXVI Regionalnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w postaci 
Wolanki otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”

<  Nagrodę Grand Prix XXVII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Zespołów 
Dorosłych w postaci Wolanki otrzymał Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”

GmINA mIedźNA zNów wypełNIłA sIę pIęKNą, ŚLąsKą mUzyKą

Jesteśmy dumni z folkloru!

„Frydkowianie” – jedni z laureatów tegorocznego festiwalu  (FOT. GOK) Impreza była świętem folkloru w gminie  (FOT. GOK)

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i Wszystkim Pracownikom szkół i przedszkoli wszelkiej pomyślności,  
wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wypoczynku i regeneracji sił, by w przyszłym roku szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia.

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do Rodziców, za podejmowany trud współpracy ze szkołą dla dobra dzieci.  
Państwa zaangażowanie było nieocenione. Życzymy wytrwałości w wychowaniu młodego pokolenia.

Wam drodzy Uczniowie przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy, za osiągnięte wyniki w dążeniu do poszerzenia horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły. 
Życzymy, aby okres wakacji był czasem wspaniałego wypoczynku, który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełniania przyszłorocznych obowiązków szkolnych i życiowych.  

Niech czas wakacyjnego wypoczynku zostanie wykorzystany w pełni, by nabrać sił przed kolejnym rokiem szkolnym. Jak pisał Stefan Żeromski   
„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Przed Wami zasłużone wakacje. Dziękujemy Wam za ten rok szkolny. Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!

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

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Józefa Waliczek
Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej Marzena Mandla
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podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 12.07, 26.07
popiół*: 1.08
segregacja: 1.08

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 13.07, 27.07
popiół*: 2.08
segregacja: 2.08

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: 14.07, 28.07
popiół*: 3.08
segregacja: 3.08

GiloWice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 15.07, 29.07
popiół*: 4.08
segregacja: 4.08

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: 19.07, 2.08
popiół*: 7.07, 5.08
segregacja: 7.07, 5.08

GrzaWa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
MieDźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 20.07, 3.08
popiół*: 8.07, 8.08
segregacja: 8.07, 8.08

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: 7.07, 21.07, 4.08
popiół*: 11.07
segregacja: 11.07

GiloWice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), Wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 8.07, 22.07, 5.08
popiół*: 12.07
segregacja: 12.07

Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „popiół”

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 19.07, 2.08
Frydek, wola: 18.07, 1.08

BLOKi
Wola i i Wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.07, 11.07, 14.07, 18.07, 
21.07, 25.07, 28.07, 1.08, 4.08
Odpady segregowane – szkło: 20.07, 
3.08
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 13.07, 27.07

punkt selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (gilowice, ul. Leśna 25) 

jest czynny w następujących godzinach 
(z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy):
poniedziałek, środa, czwartek: 10:00-16:00

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00- 17:00
sobota: 9:00 – 15:00

Telefon do psZOK: 519 347 297
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OFICJALNA sTrONA INTerNeTOwA UrzędU GmINy mIedźNA
www.miedzna.pl

OFICJALNe prOFILe UrzędU GmINy mIedźNA NA FACeBOOKU

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

Jeśli zdarzy się u państwa 
problem z jakością wody ciepłej 
to pamiętajcie o zgłoszeniu faktu 
do administratora budynku lub 
bezpośrednio do węglokoksu 
energia nse sp. z o.o. Zakład 
Ciepłowniczy „Czeczott” w woli, 
podając dokładny adres-lokaliza-
cję awarii.

kontakt: Węglokoks Energia NSE Sp. 
z o.o. w Brzeszczach: tel. 32 737 31 00 
do 03, fax 32 737 31 05, poza godzinami 
pracy administracji spółki – na poszcze-
gólnych zakładach ciepłowniczych:
1)  Zakład Ciepłowniczy „Czeczott“ 

w Woli: całodobowo – 32 717 28 98

2)  Zakład Ciepłowniczy „Brzeszcze“ 
w Brzeszczach: w godzinach 6:00 
do 14:00 – 32 210 90 71, całodobowo 
– 532 745 619

O awarii wody zimnej należy powia-
domić bezpośrednio GZGK Sp. z o.o. 
podając dokładny adres-lokalizację 
awarii.
kontakt: Gminny Zakład Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o., Gilowice, 
ul. Józefa Lompy 19, tel. (32) 448 94 
43, pogotowie wodno–kanalizacyjne: 
697 070 624 lub 603 362 397, e-mail:  
kontakt@gzgk-miedzna.pl, Biuro Obsłu-
gi Klienta czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

informacja dla mieszkańców  
osiedli wola i i wola ii

gmina miedźna prowadzi stara-
nia o pozyskanie samochodu dla 
Osp góra.

– Zawsze podkreślam, że należy dbać 
o tych, którzy dbają o nasze bezpie-
czeństwo. Dlatego szukamy różnych 
możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych dla naszych jednostek 
OSP. Teraz powstała okazja pozyskania 
środków na zakup samochodu tereno-

wego napęd 4x4 z rządowego Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – przyznał na sesji 
Rady Gminy 21 czerwca wójt Jan Sło-
ninka. Okazja jest niezwykle korzystna, 
gdyż możliwe dofinansowanie to 99%, 
przy wkładzie własnym gminy na pozio-
mie 1%. – Samochód jest nam bardzo 
potrzebny, nie tylko Górze, bo to jest 
zintegrowany system niesienia pomocy 
– podkreślał wójt. 8 pk

Jest szansa na wóz dla Osp góra

20 czerwca po raz pierwszy ob-
chodziliśmy ogólnopolskie święto 
upamiętniające uczestników po-
wstań Śląskich. Hołd oddaliśmy 
także w gminie miedźna.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich to świę-
to państwowe, które ma upamiętniać trzy 
zrywy z lat 1919–1921 i uczcić pamięć ich 
bohaterskich uczestników, którzy walczyli 
o przyłączenie części Górnego Śląska do 
odrodzonej Rzeczypospolitej. 20 czerwca 
1922 roku to dzień, w którym Wojska Pol-
skie zostały przywitane na Śląsku entuzja-
stycznie przez mieszkańców.

Uchwalenie ustawy ustanawiającej 
Narodowy Dzień Powstań Śląskich to 
efekt apelu, z którym do Prezydenta RP 
zwrócili się przedstawiciele władz regio-
nalnych ze Śląska i Opolszczyzny o to, by 
ustanowić dzień, który będzie upamięt-
nieniem Powstań Śląskich i oddaniem 
hołdu wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że przed 100 laty Śląsk w swej 

części – część Górnego Śląska – wrócił 
do macierzy.

Wicewójt gminy Miedźna Renata 
Łuniewska z radną Zofią Białoń z tej 
okazji złożyły symboliczną wiązankę 
kwiatów w barwach narodowych i zapa-
liły znicze pod pomnikiem Powstań Ślą-
skich w Woli. Przed budynkiem Urzędu 
Gminy powiewały na masztach dwie 
flagi – Górnego Śląska i Polski. 8 Ug

Narodowy dzień 
powstań Śląskich

Oddaliśmy hołd powstańcom 
Śląskim  (FOT. UG)
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prZeCiw KOmarOm
Zaplanowana, zgodna z harmonogra-
mem akcja odkomarzania chemicznego 
w naszej gminie zostanie przeprowadzo-
na od 10 lipca na terenie całej gminy. 
Zabieg odkomarzania dorosłych osobni-
ków odbędzie się przy użyciu samochodu 
z urządzeniem opryskującym, głównie 
na zadrzewionych terenach porośniętych 
drzewami i krzewami.

Dodatkowo, nieprzerwanie już od 
6 maja trwa odkomarzanie metodą 
biologiczną, która skutecznie działa na 
larwy komarów znajdujące się w wodzie. 
Metoda biologiczna będzie stosowana 
w okolicach wód stojących oraz cieków 
wodnych do 31 sierpnia.

Pamiętajmy, że w trakcie oprysku 
należy zamknąć okna budynków miesz-
kalnych i innych obiektów, oddalić się 
z zakresu pracy maszyny dokonującej 
opryski (maszyna umieszczona jest na 
samochodzie), zabezpieczyć pasieki.

Dokładniejsza informacja o konkret-
nych datach odkomarzania zostanie 
przekazana w późniejszym terminie. 
Pamiętajmy, że opryski uzależnione są 
od warunków atmosferycznych. Prosimy 
o śledzenie stron urzędu – miedzna.pl oraz 
na Facebooku. Na dzień przed opryska-
mi pojawią się tam informacje z prośbą 
o zabezpieczenie domostw. 8 Ug

na DOpOsaŻenie sZKOLneJ 
sTOŁÓwKi

Dzięki programowi „Posiłek w szkole 
i w domu” Gmina Miedźna otrzyma 
wsparcie w wysokości 80 tys. zł na dopo-
sażenie kuchni i pomieszczeń przezna-
czonych do spożywania posiłków przy 
zaplanowanym własnym (finansowym 
i rzeczowym) w wysokości 20 tys. zł. 
Z dofinansowania skorzysta Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Bronisława Mali-
nowskiego w Woli.

W ramach zadania przewidziano 
doposażenie stołówki szkolnej oraz 
kuchni, w tym zakup niezbędnego 
sprzętu i wyposażenia, który usprawni 
pracę przy przygotowywaniu posiłków, 
a także zakup krzeseł i stołów.

Realizacja projektu już w wakacje, 
więc z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego 2022/2023 uczniowie będą korzystać 
z odnowionej stołówki szkolnej. 8 Ug

FLagi, ŁaweCZKi 
i KOsZe na OsieDLU

W Woli w ramach środków Funduszu 
Sołeckiego Osiedla Wola II zakupiono 
maszty na flagi, kosze na śmieci oraz 
ławeczki, które zostały w czerwcu 
zamontowane przez sołtysa Andrzeja 
Biszkanta wraz z Radą Osiedla i radnym 
Mateuszem Moczulskim. 8 Ug

pUnKT OBsŁUgi KLienTa 
w ramaCH pOne: gODZiny 

OTwarCia
Punkt Obsługi Klienta w ramach Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji 
będzie czynny wg harmonogramu: 6 
lipca w godzinach 10.00-15.30 i 20 lipca 
w godzinach 10.00-15.30. POK działa 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Miedźna (parter, segment A).

8Ug

6 klubów sportowych z naszej 
gminy otrzymało dofinansowanie 
w ramach rządowego programu 
Klub – edycja 2022.

Celem programu realizowanego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki jest 
wsparcie małych i średnich klubów 

sportowych, gdzie często objawiają się 
sportowe talenty. Wsparcie udzielane 
jest w dwóch wariantach: 10 tys. zł dla 
klubów jednosekcyjnych lub 15 tys. zł dla 
klubów wielosekcyjnych. Środki można 
przeznaczyć na wynagrodzenia szkole-
niowców, organizację obozów sporto-
wych, zakup sprzętu sportowego.

Z gminy Miedźna o te środki wnio-
skowało 7 klubów sportowych. Osta-
tecznie dofinansowanie otrzymało 6. 
Po 15 tys. zł uzyskają MUKS „Gilus” 
Gilowice, UKS SPS Wola, Junior Foot-
ball Frydek oraz LKS Frydek. GKS 
„Piast” Wola oraz LKS „Sokół” Wola 
otrzymają po 10 tys. zł. 8 pk

Dofinansowanie dla naszych klubów

29 czerwca rada gminy przyjęła 
uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego 
Łukasza Banasia.

Łukasz Banaś w wyniku wyborów, które 
odbyły się 22 października 2018 r. został 
wybrany radnym Rady Gminy Miedźna 
w okręgu wyborczym nr 10 (część sołe-
ctwa Wola I). Zgodnie art. 24h ust. 1 i ust. 
4 ustawy o samorządzie gminnym radny 
jest zobowiązany do złożenia oświadcze-
nia o swoim stanie majątkowym wraz 
z kopią swojego zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) za rok poprzedni i jego 
korektą w dwóch egzemplarzach, prze-
wodniczącemu rady gminy w terminie 
do 30 kwietnia, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego. Termin 
określony powyżej nie został przez Rad-
nego dotrzymany.

Na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy 
o samorządzie gminnym Przewodni-
czący Rady Gminy Miedźna wezwał 
Radnego do niezwłocznego złożenia 
oświadczenia majątkowego wyzna-
czając dodatkowy, 14-dniowy termin. 

Wezwanie do złożenia oświadczenia 
majątkowego w dodatkowym terminie 
zostało nadane 10 maja 2022 r., a 16 maja 
2022 r. Radny odebrał wezwanie. Dodat-
kowy termin na złożenie oświadczenia 
majątkowego upływał zatem w dniu 
30 maja 2022 r. Radny nie dochował 
ww. terminu, a oświadczenie majątko-
we złożył już po terminie, tj. w dniu 31 
maja 2022 r.

Celem umożliwienia Radnemu zło-
żenia wyjaśnień, zgodnie z art. 383 § 3 
Kodeksu Wyborczego, Rada Gminy prze-
kazała sprawę do Komisji Rewizyjnej. 29 
czerwca 2022 r. Radny na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej potwierdził złożenie 
oświadczenia majątkowego po terminie. 
Potwierdził swój podpis na zwrotnym 
potwierdzeniu odbioru z dnia 16 maja 
2022 r. Radny nie składał do protokołu 
żadnych wniosków, nie przedłożył też 
żadnych pism czy dowodów.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy 
zebranej w sprawie dokumentacji, w tym 
wezwania do złożenia oświadczenia 
majątkowego w dodatkowym terminie, 
zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz 
oświadczenia majątkowego Radnego. 

Komisja Rewizyjna ustaliła, że Radny 
złożył oświadczenie majątkowe po 
terminie wskazanym art. 24h ust. 5a 
ustawy o samorządzie gminnym.

Sankcją za naruszenie art. 24h ust. 
5a ustawy jest wygaśnięcie mandatu 
radnego, co wprost wskazuje art. 24k 
ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gmin-
nym, który stanowi, że „niezłożenie 
oświadczenia majątkowego mimo upły-
wu dodatkowego terminu, o którym 
mowa w art. 24h ust. 5a przez radnego 
powoduje wygaśnięcie mandatu w try-
bie odpowiednio art. 383 lub art. 492 
ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 
6; art. 383 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks Wyborczy”. Z kolei po 
myśli art. 383 § 1 pkt 7 Kodeksu wybor-
czego „wygaśnięcie mandatu radnego 
następuje w przypadku niezłożenia 
w terminach określonych w odrębnych 
przepisach oświadczenia o swoim sta-
nie majątkowym”.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, 
wygaśnięcie mandatu radnego stwier-
dza rada, w drodze uchwały, w terminie 
miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu. 8 Ug, pk

mandat radnego wygaszony

inwestycje gminne nie zwalniają. 
Jakie prace są prowadzone, 
a jakie wkrótce ruszą?

Zakończył się remont ul. Wąskiej w Górze. 
Rusza remont ul. Kwiatowej w Woli. 
Wójt Jan Słoninka podpisał umowę na 
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych 
dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Woli. Wymienione zostaną tam też 
okna. W przedszkolu nr 1 w Woli zmoder-
nizowane zostaną podłogi. Zakończyło 
się projektowanie skateparku, który ma 
powstać za basenem w Woli. Teraz czas 
na procedurę uzyskania pozwoleń. Urząd 
Gminy ogłosił też drugi przetarg na 
modernizację Centrum Kultury w Woli 
oraz przyległego terenu. Planowane jest 
doposażenie placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych w gminie Miedźna, w miej-
scowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, 
Wola oraz Wola I. Niezmiennie trwają 
prace związane z rozbudową budynku 
szkoły we Frydku.

28 czerwca przekazano plac budo-
wy w Grzawie przy ul. Księża 4, gdzie 
będzie realizowana kompleksowa 

termomodernizacja wielorodzinnego 
budynku mieszkaniowego na terenie 
Gminy Miedźna z funduszy europej-
skich. Środki pozyskano z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
który zatwierdził do dofinansowania 
wniosek Urzędu Gminy pn. „Komplek-
sowa termomodernizacja dwóch wielo-
rodzinnych budynków mieszkaniowych 

na terenie Gminy Miedźna”. Niebawem 
będzie również realizowana termomo-
dernizacja drugiego obiektu, który zlo-
kalizowany jest w Woli przy ul. Szkolnej 
27. Całkowity koszt dwóch projektowych 
inwestycji wyniesie 939 tys. 499 zł 95 
gr, z czego dotacja celowa pozyskana 
w ramach dofinansowania wynosi 723 
tys. 862 zł 55 gr, wkład gminy wyniesie 
215 tys. 637 zł 40 gr. 8 pk, Ug

zAprAszAmy NA przeGLąd INwesTyCJI w GmINIe

Nie ma wakacji od inwestycji!

rusza termomodernizacja budynku przy ul. Księża w Grzawie  (FOT. UG)



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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek 

od godz. 15.00 do godz. 17.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 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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gminny Ośrodek pomocy spo-
łecznej w miedźnej z/s w woli 
z Klubem accept podjął realiza-
cję projektu pn.: „Klub accept”.

Celem głównym projektu jest integracja 
społeczna polegająca na oddolnej inicja-
tywie angażowania w życie kulturalne, 
społeczne i akcje pomocowe młodzieży 
marginalizowanej z różnych przyczyn 

(spektrum autyzmu oraz inne przypadki 
trudności emocjonalnych i relacyjnych) 
oraz nawiązanie współpracy międzypo-
koleniowej z seniorami.

Projekt przez swoje oddziaływanie 
pozwoli też kreować nowe formy organi-
zacji czasu wolnego, które nie zawsze są 
formami oczywistymi dla młodych ludzi, 
za to są alternatywą dla potencjalnych 
zachowań ryzykownych.

Rekrutacja uczestników do projektu 
odbedzie się w dniach 22-31 sierpnia, 
a rekrutacja uzupełniająca – w dniach 31 
sierpnia – 15 listopada. Dofinansowano 
ze środków programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum 
Społecznego Rozwoju. 

8 Ug

integracja i zaangażowanie

nowi włodarze!
7 czerwca odbył się finał kon-
kursu z okazji Dnia Dziecka pod 
Honorowym patronatem wójta 
gminy miedźna oraz Dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego w 
gilowicach „moja gmina-mój sa-
morząd”, zorganizowany przez 
gilowickie liceum.

Zwycięzcy konkursu: Błażej Wojciech, 
Paweł Nocoń i Bartłomiej Sosna na 
trzy godziny objęli stanowisko wójta, 
sekretarza i skarbnika w naszej gminie. 
Mamy nadzieję, że pozyskaliśmy mło-
dych, zdolnych zwycięzców konkursu 
do pracy w samorządzie.

Wiedza uczniów na tematy samorzą-
dowe była ogromna. 8 Ug Laureaci konkursu z wójtem Janem słoninką  (FOT. UG)

w czterech szkołach podlegają-
cych pod Zespół Oświaty i wy-
chowania w miedźnej z s. w woli 
w minionym semestrze odbywały 
się zajęcia edukacyjne współfi-
nansowane ze środków Unii euro-
pejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu społecznego w ramach 
projektu „giganci edukacji”.

W Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku uczniowie mogli 
uczestniczyć w zajęciach z języka 
angielskiego, zajęciach logopedycznych, 
terapeutycznych „Mali aktorzy” czy też 
zajęciach „Mali odkrywcy – zmysłami 
poznaję świat”.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Woli zaplanowano w projekcie zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne odbywające 
się raz w tygodniu w 11 grupach dla 
51 uczniów oraz indywidualne zajęcia 
terapeutyczne.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej odbywały się indywidual-
ne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
indywidualne zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne dla uczniów z niepełno-
sprawnościami oraz „Koło naukowe”.

Dla uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gilowicach zostały przygotowa-

ne cztery formy działań: „Matematyka 
inaczej” skierowane dla wszystkich 
pierwszoklasistów. Dla starszych 
uczniów została przygotowana oferta 
edukacyjna dopasowana do ich zainte-
resowań: „Fizyka i nowe technologie”, 
„Laboratorium wody” czy „Szczęście ma 
drugie imię – Probabilistyka”.

Celem zajęć poza rozwijaniem kompe-
tencji kluczowych było również uatrak-
cyjnienie form kształcenia poprzez 
wykorzystanie narzędzi TIK i wyko-
rzystanie mediów. Na zajęciach ucznio-

wie korzystali z tablicy multimedialnej, 
tabletów i różnych aplikacji. Program 
zajęć był dostosowany do rodzaju i skali 
możliwości uczniów, a praca nauczyciela 
specjalisty w małych grupach pozwalała 
na indywidualizację działań i dostoso-
wanie do potrzeb ucznia.

W kolejnym roku szkolnym nadal 
będą kontynuowane ww. zajęcia, dodat-
kowo do szkół trafią nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne, takie jak „Magiczny 
dywan” czy drony, powstanie też ogró-
dek zielonej energii. 8 ZOiw

Giganci edukacji 
po pierwszym semestrze realizacji

podczas zajęć projektowych  
w gilowickim liceum  (FOT. zOIw)

Ciekawie i kreatywnie w szkole  
we Frydku  (FOT. zOIw)
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Ogromna niespodzianka dla Zespołu 
Pieśni i Tańca „Frydkowianie” ze Szko-
ły Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku od firmy „Bestlaminate”. 
Firma 8 czerwca otworzyła swoją sie-
dzibę przy ul. Międzyrzeckiej w Woli. 
W trakcie otwarcia „Frydkowianie” 
otrzymali od właścicieli „Bestlaminate” 
czek na kwotę 20 tys. zł z przeznacze-
niem na zakup strojów ludowych dla 

dzieci uczestniczących i koncertujących 
z zespołem.

To bardzo duże wsparcie finanso-
we dla zespołu, który zawsze z dumą 
reprezentuje naszą gminę. Zespół 
w przyszłym roku będzie obchodził 50-
lecie działalności. Otrzymał więc swój 
pierwszy prezent na jubileusz. Dzieci 
z dumą będą reprezentowały nasz region 
w nowych pięknych strojach. 8 Ug

niespodzianka dla „Frydkowian”

FryDeKmieDŹna

giLOwiCe

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Pawła ll w Woli 
przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie 
pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 
– 13.12.1981 – Pamiętamy”. Został on 
zorganizowany przez Śląskiego Kura-
tora Oświaty Urszulę Bauer i Śląskie 
Centrum Wolności i Solidarności.

W ramach działań projektowych 
w szkole powstał kącik patriotyczno-

historyczny poświęcony 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. Ucz-
niowie klas starszych obejrzeli film 
„Nie zabierajcie mamy”. Wzięli również 
udział w konkursie „Stan wojenny we 
wspomnieniach moich bliskich”. Mieli 
także możliwość obejrzenia mobilnej 
wystawy przygotowanej przez IPN „Stan 
wojenny 1981-1983”. Wśród szkół, które 
otrzymały certyfikat, znalazła się rów-
nież nasza placówka.  8 sp 2 wola

Uczniowie pamiętają

góra – moja mała ojczyzna
Uczniowie z klas 4-7 Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Górze wzię-
li udział w grze terenowej poświęconej 
historii Góry oraz życiu codziennemu 
naszych przodków. Oprócz poznania 
ciekawostek historycznych można też 
było zobaczyć dawne narzędzia rolni-
cze, spróbować prania na waszbrecie, 
poprasować ubrania żelazkiem z duszą, 
ale też spotkać Utopca i Połednicę lub 

wykonać śląską graczkę z materiałowej 
chusteczki do nosa. Uczestnicy w trakcie 
gry musieli wykazać się dobrą orienta-
cją w terenie, umiejętnością czytania 
mapy, by dotrzeć do 14 punktów i zdobyć 
sześciocyfrowy kod do walizki ukrytej 
w szkole. Wszystkim klasom udało się 
ukończyć grę. Brawo! Organizatorami 
gry byli uczniowie klasy 6 z wychowaw-
cą. 8 sp góra

Uczniowie mogli poznać swoją miejscowość  (FOT. sp GórA)

33 tys. euro dla liceum
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach pozyskało 
33 tys. euro do wykorzystania w nad-
chodzącym roku szkolnym 2022/2023 na 
wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczy-
cieli! Decyzja o przyznaniu akredytacji 

w ramach programu Erasmus+ na lata 
2022-2027 właśnie przekształciła się 
w realne środki finansowe. A to dopiero 
początek, pierwsza z czterech takich 
transzy pieniędzy.

8Joanna Kocioła, pk 

maluch w bibliotece
Rozpoczęły się wakacje, a co za tym 
idzie – skończyły się zajęcia dla najmłod-
szych w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Ale spokojnie, we wrześniu znowu wra-
cają. Tym razem nasi najmłodsi czy-
telnicy poznali historię pewnej żaby, 
która wybrała się nad morze. Dzieci, 
razem z naszą bohaterką pakowały 
walizkę i wszystkie niezbędne rzeczy 
wymienione w historyjce. Nie zabrakło 
elementów matematycznych – dzieci 

podrzucały ogromną kostkę do gry 
i wykonywały polecenia przypisane do 
wyrzuconej liczby oczek. Spróbowały 
także sił w zabawie na celność, karmiąc 
drewnianą żabę. Każde dziecko wyko-
nało dla siebie także obrazek z zieloną 
żabką oraz przestrzenną żabę – puzzle 
zjadającą muchę. Tematyka zajęć nawią-
zywała do święta żaby, które przypada 
w lipcu.

8gBp

W ramach edukacji ekologicznej uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedź-
nej pan Tomasz Waloszek zorganizował 
„żywą lekcję przyrody” w swojej pasiece 
„Barć”, o wdzięcznym tytule „Od kwiatka 
do miodu”. W piękny, obrazowy, prosty 
sposób przedstawił i opowiedział dzieciom 
o życiu pszczół. Dzieci dowiedziały się 
wielu istotnych informacji na temat życia 
i znaczenia pszczół, poznały produkty jakie 
powstają dzięki ich pracy.

Dodatkowo pan Tomasz opowiedział 
o różnicach pomiędzy osą i pszczołą, 
właściwościach zdrowotnych produk-
tów pszczelarskich i zastosowaniu ich 
w codziennym życiu. Dzieci obserwowały 
na żywo pracę pszczelarza i jego przyjaźń 
z pszczołami. Zajrzały do ula i dotykały 

oryginalnych plastrów miodu. Każde 
dziecko podziwiało ule z bliska w odpo-
wiednich strojach ochronnych, które 
zakupiła Gmina Miedźna na potrzeby 
właśnie takich „żywych lekcji przyrody” 
w pasiece. Dzieci z zainteresowaniem 
słuchały wykładu, a na zakończenie lekcji 
dostały słodką niespodziankę. Mogły zjeść 
słodziutki miód, którym częstował pan 
pszczelarz. Każdy szybciutko zjadał swoją 
porcję i znowu ustawiał się do kolejki.

Pan Tomasz Waloszek to pasjonat 
pszczelarstwa i z niesamowitym zaan-
gażowaniem dzielił się swoją wiedzą 
i wieloletnią pasją. Dziękujemy za 
cudowny czas i piękną, pouczającą lek-
cję o pszczołach. 

8 Ug

Żywa lekcja przyrody

To była dla dzieci niezwykle pouczająca lekcja  (FOT. UG)

poznali życie powstańca
20 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Miedźnej obchodzono uroczyście 
Narodowy Dzień Powstań Śląskich. To 
święto ustanowiono w setną rocznicę 
wkroczenia wojsk polskich na Górny Śląsk. 
Jako szkoła nosząca imię Powstańców Ślą-
skich w tym dniu rozpoczęto uroczystości 
od apelu. Społeczność uczniowska zgro-
madzona na sali gimnastycznej odśpie-
wała hymn państwowy, a dyrektor Zofia 
Kempka w krótkim rysie historycznym 
przypomniała uczestnikom apelu, jak duże 
zasługi zawdzięczamy naszym przodkom, 
którzy walczyli o wolność Śląska i jego 
przynależność do Polski.

Po prelekcji, uczniowie w programie 
artystyczno-muzycznym symbolicz-

nie wskazali na wartość tegoż święta. 
Kolejnym punktem obchodów była gra 
terenowa, w czasie której na poszczegól-
nych stacjach uczniowie mogli poznać: 
życie powstańca, jego ubiór, ekwipu-
nek, nabyć umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy, czy też rozwiązać 
zagadki dotyczące tematyki powstańczej 
itp. Młodzież mogła także plastycznie 
wykazać się, malując scenki związane 
z historią powstań.

Uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę 
o bohaterach narodowych i poszerzyli 
horyzonty z zakresu historii Śląska, 
a przy okazji aktywnie bawiąc się, miło 
spędzili ten wyjątkowy dzień w szkole.

8Zsp miedźna
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agnieszka wojtala, dyrektorka szkoły podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w górze ma na 
swoim koncie kolejny rowerowy wyczyn!

To nie tylko nauczycielka, ale też wielka miłośniczka 
dwóch kółek. W ubiegłym roku informowaliśmy, że 
Agnieszka Wojtala w Rowerowym Maratonie Wisła 
1200 została najszybszą kobietą. Trasę o długości 
1200 km, wzdłuż Wisły od Baraniej Góry do Gdańska 
pokonała w niespełna 116 godzin!

Teraz pokonała kolejną barierę. W Sudovia Gravel, 
ultramaratonie rowerowym po przepięknych terenach 
Suwalszczyzny i Litwy w czasie 22 godz. 45 min. 
pokonała w sumie 412 km. Tym doskonałym czasem 
zapewniła sobie 1. miejsce wśród kobiet i 15. miejsce 
open.

Wcześniej dyrektorka górzańskiej szkoły uczest-
niczyła również w Górskich Mistrzostwach Polski 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Nowym Targu. 
Zajęła tam 4. miejsce na 150 uczestników. 8 pk

Kolejny sukces dyrektorki  
na dwóch kółkach

Jazda na rowerze to wielka pasja
Agnieszki wojtali  (FOT. ArCH.)

10 czerwca w woli odbyły się 
XXX gminne Biegi Uliczne im. 
Bronisława malinowskiego.

Zawodnicy ze szkół z gminy Miedźna 
mogli zmierzyć swoje siły w bieganiu, 
pokonując trasę ulicami Woli. Każdy 
z uczestników otrzymał medal, wodę i 
słodki upominek, natomiast zwycięscy 

na podium poza medalem otrzymali 
nagrody ufundowane przez sponsorów. 
Były to niezwykłe biegi, bo poza roz-
grywkami uczestnicy mogli skorzystać 
z ogromnego dmuchańca, kupić ciasto 
czy kiełbaskę. Udział w imprezie organi-
zowanej przez SP nr 1 w Woli wzięło też 
Stowarzyszenie PoWoli do Celu.

8sp 1 wola, pk

8 czerwca w Zespole szkolno-
przedszkolnym w woli odbyła 
się Olimpiada przedszkolaków 
dla dzieci z naszych gminnych 
przedszkoli.

Uczestnicy wnieśli flagę olimpijską 
z sześcioma kołami – symbolizujący-
mi sześć gminnych przedszkoli. Dzieci 

wzięły udział w licznych konkurencjach. 
Każdy uczestnik był zwycięzcą i każdy 
otrzymał złoty medal, zaś przedszkola 
otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplo-
my. Każdy uczestnik otrzymał drobny 
słodki poczęstunek. Organizatorem 
imprezy był Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli. 

8 pk

Biegiem przez ulice

przedszkolaki na olimpiadzie
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O 30 latach działalności Zespołu 
Śpiewaczego „górzanie” 
rozmawiamy z jego kierownikiem 
pawłem Liberą

zaczynaliście jako chór kościelny...
Nasza przygoda rozpoczęła się od 
potrzeb śpiewania Pasji w kościele. 
Śpiewaliśmy ją przez ładnych parę lat. 
Zespół się jednak kruszył, a to wykona-
nie na role wraz z częściami chóralnymi 
na cztery głosy. Teraz jest nas za mało, 
więc Pasji już nie śpiewamy.

Jakie to było 30 lat dla zespołu?
Był to czas dość urozmaicony, z wielu 
powodów. Pierwszy to taki, że swego 
czasu w zespole było ok. 35 osób. Teraz 
jest 13, to najmniej w historii. Długo 

byliśmy bez instruktora, w 2005 r. dołą-
czył do nas Władysław Wróblewski i był 
do roku 2019. To był chyba najlepszy 
okres dla nas. Pan Władek wprowadził 
dobry i szeroki repertuar pieśni śląskich, 
fajnie się z nim ćwiczyło. Teraz naszym 
instruktorem jest Tomasz Kozieł, muzyk 
z wykształcenia. Dobrze nam się współ-
pracuje. Czerpiemy głównie ze zbiorów 
Mariana Cieśli.

Młodzi garną się do śpiewania w zespo-
le?
Brakuje młodych ludzi. Mamy dwie dziew-
czyny, które kończą szkołę podstawową. 
Mamy nadzieję, że będą wiązały swoją 
przyszłość z naszym zespołem. Widzi-
my, że zaangażowanie dzieci w szkołach 
i przedszkolach, ich opiekunów jest bar-

dzo duże. To niestety często kończy się 
wraz z zakończeniem szkoły. Widzimy 
często opór do stroju śląskiego, czego 
nie ma na Żywiecczyźnie czy na Podhalu. 
Cieszy to, że gmina Miedźna jest ewene-
mentem w regionie. Trochę tych zespołów 
folklorystycznych mamy, prężnie działają 
dziecięce i młodzieżowe.

Takie zespoły jak Wasze są bardzo 
potrzebne.
To jest upamiętnienie naszej ludowej 
kultury, a także taka odskocznia od 
szarej rzeczywistości. Spotykamy się 
na próbach, jeździmy na przeglądy, 
obserwujemy inne zespoły.

czego życzyć „Górzanom” na 30-
lecie?

Żeby nie zniknął. Próbujemy zachęcić 
inne osoby do wstąpienia w nasze sze-
regi. Jak jestem w kościele mam taki 
zwyczaj, że jak słyszę za uchem kogoś, 
kto ładnie śpiewa, po wyjściu z kościoła 
zaczepiam go i zapraszam do zespołu.

8rozmawiał paweł Komraus

Upamiętnić naszą kulturę ludową

podczas tegorocznego Festiwalu 
Folklorystycznego świętowaliśmy 
30-lecie działalności Zespołu 
Śpiewaczego „górzanie”.

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry 
powstał w 1992 roku, z inicjatywy księ-
dza Piotra Zegrodzkiego i organisty 
Antoniego Botora. Początkowo tworzyli 
chór kościelny, z czasem jednak przestało 
im to wystarczać i zaczęli śpiewać utwo-
ry folklorystyczne. Członkowie zespołu 
oprócz pieśni kościelnych zaczęli do 
repertuaru włączać również pieśni ziemi 
pszczyńskiej. Po latach repertuar zaczął 
się powiększać. Zespół prezentuje folklor 
śląski ze szczególnym uwzględnieniem 
pieśni z rejonu powiatu pszczyńskiego.

„Górzanie” biorą udział w lokalnych 
konkursach, przeglądach, festiwa-

lach. Upiększają uroczystości w gmi-
nie Miedźna. W 2021 r. zespół po raz 
pierwszy zakwalifikował się do finału 
„Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie. 
Nasi muzycy regularnie biorą udział 
w uroczystości w kapliczce w dzielnicy 
Dankowic, Kaniówku, wspólnie z zespo-
łem „Dankowianie”.

Za swą działalność „Górzanie” byli 
wielokrotnie nagradzani. W zeszłym 
roku w czasie Dożynek Gminnych z rąk 
wójta Jana Słoninki i przewodniczą-
cego Rady Gminy Miedźna Andrzeja 
Kempnego zespół otrzymał doroczną 
nagrodę Gminy Miedźna za działal-
ność kulturalną, zaangażowanie w pracę 
na rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę – „Miedźniański Ul”.

11 czerwca nasi wspaniali muzycy 
przyjmowali gratulacje i słowa uzna-

nia od samorządowców, działaczy 
społecznych i mieszkańców. Podczas 
Festiwalu Folklorystycznego w Górze 
wicewójt Renata Łuniewska wręczy-
ła list gratulacyjny podpisany przez 
wójta gminy i przewodniczącego 
Rady Gminy Miedźna z serdecznymi 
życzeniami i podziękowaniami. „W 
tym wyjątkowym dniu pięknego Jubi-
leuszu 30-lecia działalności składamy 
wszystkim śpiewakom zespołu „Górza-
nie” serdeczne gratulacje i wyrazy 
uznania twórczości artystycznej i dzia-
łalności kulturalnej na rzecz lokalnej 
społeczności – mieszkańców naszej 
gminy i regionu. Jesteście Państwo 
nietuzinkowym zespołem działającym 
na terenie naszej gminy i powiatu od 30 
lat. Przez 30 lat upowszechniacie i pro-
pagujecie zwyczaje, obyczaje i tradycje 

„Naszej Małej Ojczyzny – Miedźniań-
skiej Ziemi”. Dzisiejszy jubileusz jest 
pięknym świętem dla wielu artystów, 
twórców śpiewających w zespole. 
Wielu naszych mieszkańców współ-
tworząc zespół oddało cząstkę swojej 
artystycznej duszy dla upowszechnia-
nia, kultywowania, przekazywania 
tradycji wokalnej, tanecznej i twórczej 
naszego regionu.

Życzymy na kolejne lata działalności 
niewyczerpanych pomysłów, kreatywno-
ści, wytrwałości w działaniach, spełnie-
nia marzeń, zdrowia i ludzkiego dobra. 
Dziękujemy za Waszą pracę i pasję” 
– czytamy w liście.

Próby Zespołu Śpiewaczego „Górza-
nie” odbywają się w Domu Socjalnym 
w Górze w każdy wtorek w godzinach 
od 18.00 do 20.00. 8 pk

„GórzANIe” Od 30 LAT prOpAGUJą ŚLąsKą KULTUrę

Śpiewający jubileusz

Zespół Śpiewaczy Górzanie pragnie podziękować 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnej z/s w Woli 
– za perfekcyjne przygotowanie naszego Jubileuszu 
30-lecia połączonego z corocznym festiwalem „Jak Cie 
widzom, tak Cie piszom”. Podziękowanie składamy 
Pani Dyrektor Joannie Stawowy, jak i całemu zespołowi 
pracowników GOK. Atmosfera jaka panowała podczas 

tej imprezy na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników.

Serdeczne podziękowania składamy także straża-
kom OSP Góra, którzy zadbali o stronę kulinarną, jak 
i techniczno-organizacyjną (tutaj szczególnie zaanga-
żowała się drużyna młodzieżowa pod kierunkiem Pani 
Agnieszki). Dziękujemy także KGW z Góry, delegacjom, 

seniorom z naszego zespołu i wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej 
uroczystości. Uczestnicy imprezy niejednokrotnie, głoś-
no wyrażali swoje pozytywne opinie o jej organizacji. 
Szczególnie zachwyceni byli goście specjalni – artyści 
Zespołu „Prasłowianki” z Krakowa. 

Zespół Śpiewaczy „Górzanie”

podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu oraz życzeń  (FOT. GOK) „Górzanie” zapraszają miłośników folkloru w swoje szeregi  (FOT. GOK)
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parafianie z parafii pw. św. Urba-
na w woli wzięli udział w niezwy-
kłych pielgrzymkach.

W sobotę, 25 czerwca ok. 200 osób 
przeszło od kościoła pw. św. Urbana 
w Woli do kościoła w Miedźnej. Przez 
wieki Wolanie uczęszczali właśnie do 

kościoła pw. św. Klemensa, dlatego 
wydarzenie miało wymiar symbolicz-
ny. Kilka dni później grupa parafian 
pojechała na pielgrzymkę do Watyka-
nu. Wszystko to odbyło się w ramach 
przypadającego w tym roku 150-lecia 
parafii św. Urbana. 

8 pk

Jubileuszowe pielgrzymki

parafianie z woli w watykanie  (FOT. pArAFIA Św. UrBANA)

19 czerwca parafianie z góry po-
dziękowali za posługę swojemu 
proboszczowi, ks. romualdowi 
adamskiemu, który przechodzi 
na emeryturę.

Ks. Romuald był proboszczem w Górze 
od 2004 r., wybudował nowy kościół 

pw. św. Jana Pawła II. Końcem sierpnia 
posługę w parafii św. Barbary obejmie ks. 
Adam Kiedrzyn. Wyświęcony na kapłana 
został w 2004 r. Aktualnie pełni posługę 
kapłańską jako wikariusz w parafii św. 
Alberta w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej 
był dyrektorem Księgarni św. Jacka

8pk

Nowy proboszcz w Górze

podczas uroczystej mszy św. 19 czerwca  (FOT. pArAFIA Św. BArBAry)

Nr AB-I.6744.12.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022r.
Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 26.01.2022r. poz. 176 tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 
§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 21.04.2021r. poz. 
735 tekst jedn. ze zm.)

zawiadamiam 
o wszczęciu z wniosku Zarządu Powiatu Pszczyńskiego postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską (ul. Wiejska i ul. Miodowa)”.
1.  Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej – ozna-

czenia: tłustym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:
– obręb: 0005, Miedźna:
1649/41, 1501/41, 927/66, 396/86, 323/69, 926/64, 792/64, 798/68, 796/65, 794/64, 405/83, 1502/41, 387/117, 397/86, 
408/85, 399/88, 409/85, 660/86, 680/69, 925/62, 407/84, 406/83, 886/88, 404/83, 667/66, 529/8, 395/86, 410/80, 
700/80, 884/88, 885/88, 889/86, 398/86, 303/63, 820/60, 708/78, 1121/128, 696/85, 1100/86, 882/88, 773/62, 827/68, 
1183/64,
– obręb: 0001, Frydek: 
115/28,  336/47,  403/46,  342/47,  352/48,  358/48,  370/48,  405/48,  372/48,  340/47,  354/48,  356/48,  374/48,  
327/50,  338/47,  278/46,  616/22,  617/22,  348/48, 350/48, 344/47, 346/47, 560/3, 360/48, 362/48, 364/48, 366/48, 
368/48, 562/3, 564/5, 568/9, 570/12, 572/12, 388/50, 576/13, 578/13, 492/16, 490/21, 601/3, 488/19, 602/4, 604/4, 
605/4, 486/23, 606/4, 607/9, 484/27, 608/10, 609/10, 610/15, 482/29, 480/34, 476/34, 478/34, 474/34, 612/21, 613/21, 
472/36, 470/36, 614/25, 468/36, 615/25, 466/36, 494/39, 458/38, 454/38, 496/43, 498/43, 500/44, 442/46, 502/45, 
440/47, 438/50, 504/53, 506/54, 432/56, 430/56, 428/56, 426/56, 425/67, 423/67, 421/67, 419/67, 418/67, 416/67, 
378/50, 380/50, 382/50, 384/50, 386/50, 390/50, 392/50, 394/50, 396/50, 398/50, 580/16, 400/50, 582/16, 584/16, 
603/4, 213/21, 452/41, 450/41, 448/42, 446/42, 444/42, 817/65, 334/47, 418/47, 376/48, 763/19, 765/19, 233/20, 
822/69, 262/3, 115/15, 824/69, 121/49, 484/48, 458/50, 325/50, 781/16, 739/27, 747/27, 16, 962/42, 760/46, 236/3, 
434/56, 391/56, 234/20, 436/50, 437/50, 435/56, 373/48, 419/47, 359/48, 995/47, 361/48, 365/48, 408/48, 409/48, 
410/48, 863/8, 848/8, 856/8, 861/8, 862/8, 656/50, 549/50, 547/50, 387/50, 389/50, 391/50, 393/50, 690/13, 395/50, 
226/9, 900/16, 471/50, 631/50, 713/16, 992/16, 643/50, 644/50, 784/16, 559/50, 782/16, 785/21, 766/19, 651/19, 
175/4, 173/4, 171/4, 487/23, 169/4, 359/27, 1226/27, 1227/27, 1129/27, 1175/27, 1028/27, 225/9, 1029/27, 986/29, 
925/29, 307/10, 308/10, 281/10, 553/15, 552/15, 235/20, 611/20, 292/21, 291/21, 200/21, 838/39, 839/39, 638/41, 
447/42, 963/42, 642/47, 930/53, 439/50, 598/53, 507/54, 1187/56, 1244/67, 1243/67, 1248/67, 1249/67, 546/67, 
667/67, 586/16, 574/12,
– obręb: 0002, Gilowice:
918/45, 916/6, 40, 887/44, 880/45, 572/3, 699/3, 700/3, 1057/3, 580/3.
2. Działki podlegające podziałowi – oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; 
w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy: 
303/63 (1391/63, 1392/63), 115/28 (117/28, 116/28), 262/3 (631/3, 630/3), 115/15 (615/15, 614/15), 824/69 
(1196/69, 1195/69),  234/20 (611/20, 610/20), 435/56 (1194/56, 1193/56), 419/47 (650/47, 649/47), 226/9 (623/9, 
622/9), 631/50 (648/50, 647/50), 
643/50 (657/50, 658/50), 644/50 (659/50, 660/50), 782/16 (1210/16, 1209/16), 766/19 (1208/19, 1207/19), 651/19 
(1206/19, 1205/19), 173/4 (629/4, 628/4), 171/4 (627/4, 626/4), 169/4 (625/4, 624/4), 359/27 (1204/27, 1203/27), 
1226/27 (1250/27, 1251/27), 1227/27 (1252/27, 1253/27), 281/10 (621/10, 620/10), 553/15 (619/15, 618/15), 
552/15 (617/15, 616/15), 235/20 (613/20, 612/20), 598/53 (1200/53, 1199/53), 507/54 (1198/54, 1197/54), 1187/56 
(1219/56, 1220/56, 1221/56), 1244/67 (1269/67, 1270/67), 1243/67 (1267/67, 1268/67), 1248/67 (1265/67, 
1266/67), 1249/67 (1263/67, 1264/67), 40 (1295/40, 1294/40), 699/3 (1292/3, 1293/3), 700/3 (1290/3, 1291/3), 
1057/3 (1288/3, 1289/3).

3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Powiatu Pszczyńskiego z dniem, w którym de-
cyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem podano 
numer działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:
884/88, 885/88, 889/86, 398/86, 1391/63 (303/63), 117/28 (115/28), 334/47, 418/47, 376/48, 763/19, 765/19, 233/20, 
822/69, 631/3 (262/3), 615/15 (115/15), 1196/69 (824/69), 434/56, 391/56, 611/20 (234/20), 436/50, 1194/56 (435/56), 
650/47 (419/47), 623/9 (226/9), 648/50 (631/50), 657/50 (643/50), 659/50 (644/50), 1210/16 (782/16), 236/3, 1208/19 
(766/19), 1206/19 (651/19), 629/4 (173/4), 627/4 (171/4), 625/4 (169/4), 1204/27 (359/27), 1250/27(1226/27), 1252/27 
(1227/27), 621/10 (281/10), 619/15 (553/15), 617/15 (552/15), 613/20 (235/20), 1200/53  (598/53), 1198/54(507/54), 
1219/56 (1187/56), 1269/67 (1244/67), 1267/67 (1243/67), 1265/67 (1248/67), 1263/67 (1249/67), 1220/56 (1187/56), 
1295/40 (40), 880/45, 1292/3 (699/3), 1290/3 (700/3), 1288/3 (1057/3), 410/80.
4. Oznaczenie działek, dla których prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości w trybie prze-
pisu art. 60 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); 1501/41, 927/66, 926/64, 792/64, 798/68, 796/65, 794/64, 405/83, 
336/47, 342/47, 352/48, 358/48, 340/47, 354/48, 356/48, 338/47, 278/46, 348/48, 350/48, 344/47, 346/47, 474/34, 
612/21, 615/25, 418/67.
5. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone; oznaczenia: przed na-
wiasem podano numer działki pierwotnej; w nawiasie numer działki po podziale:
700/80, 820/60, 708/78, 1121/128, 696/85, 1100/86, 882/88, 773/62, 827/68, 1183/64, 405/48, 327/50, 262/3 (630/3), 
121/49, 484/48, 458/50, 325/50, 781/16, 739/27, 747/27, 16, 962/42,760/46, 373/48, 359/48, 995/47, 361/48, 365/48, 
408/48, 409/48, 410/48, 863/8, 848/8, 856/8, 861/8, 862/8, 656/50, 549/50, 547/50, 387/50, 389/50, 391/50, 393/50, 
690/13, 395/50, 900/16, 471/50, 713/16, 992/16, 784/16 , 559/50, 785/21, 766/19 (1207/19), 651/19 (1205/19), 
175/4, 487/23, 1129/27, 1175/27, 1028/27, 225/9, 1029/27, 986/29, 925/29, 307/10, 308/10, 281/10 (620/10), 235/20 
(612/20), 292/21, 291/21, 200/21, 838/39, 839/39, 638/41, 447/42, 963/42, 642/47, 930/53, 439/50, 507/54 (1197/54), 
1249/67 (1264/67), 546/67, 667/67, 782/16 (1209/16), 1227/27 (1253/27), 234/20 (610/20), 437/50, 435/56 (1193/56), 
887/44, 1057/3 (1289/3), 580/3, 529/8.
W terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z aktami 
przedmiotowej sprawy  w siedzibie urzędu (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę z pracow-
nikiem Starostwa) lub poprzez kontakt telefoniczny. Numer kontaktowy 32 449 24 23 lub 32 449 24 11, dostępny 
w następujących godzinach: 
poniedziałek – 7.30 – 16.30, wtorek ÷ czwartek – 7.30 – 15.00, piątek – 7.30 – 13.30. 
Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Jedną 
z alternatywnych form kontaktu z urzędem są platformy internetowe np. ePUAP, z których korzystać może każdy 
posiadacz Profilu Zaufanego. Ponadto przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie umieszczone zostały 
skrzynki do których można wkładać podpisane przez nadawcę pisma (z powołaniem się na numer przedmioto-
wej sprawy). Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu, adresu email. Szczegółowe 
informacje dotyczące obecnej obsługi klientów Starostwa zamieszczone są na stronach internetowych Starostwa 
Powiatowe w Pszczynie www.powiat.pszczyna.pl w „wiadomościach – Poradnik – Profil Zaufany, ePUAP-u i SEKAP. 
Załatwiaj sprawy urzędowe online”.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu tery-
torialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego 
zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czyn-
ność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i ma-
teriały. 

z up. Starosty
Andrzej Chanek, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 



10 gminne sprawy – lipiec 2022 spOrT

w OBIeKTywIe

14 czerwca na stadionie Śląskim rozegrano Finał wojewódzki piłki Nożnej 
Chłopców rocznik 2007. reprezentacja sp nr 1 w woli zajęła IV miejsce. 
łącznie w mistrzostwach na różnym szczeblu brało udział ponad 1000 szkół 
z całego Śląska. Gratulujemy!  (FOT. sp 1 wOLA)

14 czerwca reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego wieku Gminy miedźna brała 
aktywny udział w I Otwartym Turnieju Boules o puchar Burmistrza Bierunia. Na 
10 startujących ekip nasi seniorzy zdobyli II miejsce!

 (FOT. UTw)

LKs Frydek, sokół wola i aKs 
nadwiślan góa zakończyły sezon 
piłkarski 2021/2022. Jak nasze klu-
by poradziły sobie w rozgrywkach?

W pierwszej części tabeli A klasy roz-
grywki ligowe kończy LKS Frydek. Dwa 
ostatnie mecze zakończyły się wynikiem 
3:1. 5 czerwca LKS przegrał u siebie 
z LKS-em Studzionka (honorową bram-
kę strzelił I. Zdziech). A 11 czerwca pił-
karze z Frydku pokonali w Gardawicach 
tamtejszy LKS, dzięki golom T. Moronia, 
P. Żemły i J. Maroszka. 13 zwycięstw, 3 
remisy i 14 porażek dały w tym sezonie 
LKS-owi 42 punkty i 7. miejsce w tabeli. 
Łączny bilans bramek to 58:70.

Sokół Wola sezon zakończył dwie-
ma porażkami. 5 czerwca przegrał 0:1 

w Międzyrzeczu z Polonią, a 11 czerw-
ca – u siebie 0:3 z LKS-em Woszczy-
ce. Klub zajął w A klasie 11 miejsce. 
W 30 meczach zdobył 38 punktów (11 
zwycięstw, 5 remisów, 14 porażek). Pił-

karze Sokoła strzelili w tym sezonie 
50 bramek, tracąc 57. 18 czerwca na 
zakończenie sezonu na stadionie przy ul. 
Pszczyńskiej 7 zmierzyły się aktualna 
drużyna seniorów Sokół Wola z zespo-

łem Sokoła Wola Retro. Po zaciętym 
meczu, ostatecznie po karnych wygrała 
aktualna drużyna Sokoła Wola.

Ostatnie czetry mecze w sezonie dały 
AKS-owi Nadwiślan Góra 6 punktów. 4 
czerwca AKS pokonał u siebie 4:2 GKS 
Pniówek II Pawłowice (bramki dla AKS-u: 
P. Ulczok – dwie, J. Radko, M. Michalski), 
12 czerwca przegrał 0:5 w Bieruniu z BAP 
Piast Gol II. Spotkanie z Czarnymi w Pia-
sku 15 czerwca dało porażkę 1:6 (bramka 
dla AKS-u: K. Prusek), a na koniec AKS 
18 czerwca u siebie wygrał 3:2 z LKS-em 
Mizerów (bramki dla AKS-u: J. Radko 
– trzy). Ostatecznie AKS zajmuje 10. miej-
sce w tabeli B klasy. W 24 meczach klub 
z Góry zdobył 21 punktów (6 zwycięstw, 
3 remisy, 15 porażek), strzelił 33 bramki, 
stracił 102. 8pk

sezon zakończony

w sokole sezon zakończono meczem aktualnej drużyny  
z zespołem retro  (FOT. sOKół wOLA)

Opracowany przez Komisję szkolenia Ślą-
skiego Związku piłki nożnej, a współfinanso-
wany ze środków Urzędu marszałkowskiego 
program piłkarskich zajęć dla zawodników 
i zawodniczek z rocznika 2011, trenujących 
w małych ośrodków szkoleniowych, wkroczył 
w najważniejszą fazę.

Po rozpoczętych w marcu zajęciach wstępnych, prze-
prowadzonych w 14 miejscach treningowych, w których 
następnie systematycznie, raz w tygodniu, prowadzone 
były zajęcia dla 16-osobowych grup, na początku 
czerwca odbyły się „półfinały” w trzech ośrodkach. 
Tam wybrani zostali młodzi adepci piłki nożnej, któ-
rzy mogli się zaprezentować na boisku Sokoła Wola 
i walczyć o powołanie do 20-osobowej kadry, która od 
września pójdzie śladem przetartym przez pierwszy 
rocznik Śląskiej Akademii Piłkarskiej.

– Założyliśmy Śląską Akademię Piłkarską, żeby 
dzięki treningom w wyznaczonych ośrodkach wyłowić 
dzieci, które pod okiem naszych szkoleniowców miały 
wstępne zajęcia, a najlepsi doszli do etapu finałowego. 
Z niego wyłoniona zostanie 20 zawodników, których 
– po rozmowie z ich rodzicami – zaprosimy do syste-

matycznych zajęć na Stadionie Śląskim, który jest 
partnerem tej naszej akcji – powiedział Henryk Kula, 
inicjator akademii, prezes Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej.

Na podsumowaniu zajęć dzieci, które uczestniczyły 
w treningu otrzymały upominki z rąk Henryka Kuli, 
któremu towarzyszyli wójt gminy Miedźna Jan Sło-

ninka, przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej 
Kempny, prezes Podokręgu Tychy Piotr Swoboda i pre-
zes Sokoła Wola Radosław Rozmus, a następnie zostały 
zaproszone na ciepły posiłek. Miejsce na murawie zajęli 
natomiast zawodnicy Śląskiej Akademii Piłkarskiej 
z rocznika 2010, którzy grą treningową zakończyli 
pierwszy sezon pracy. 8 ŚZpn

NA sTAdIONIe sOKOłA w wOLI OdByłO sIę pOdsUmOwANIe zAJęĆ w rAmACH ŚLąsKIeJ AKAdemII pIłKArsKIeJ

sukces dni Talentu

projekt ma na celu odkrycie wyjątkowych talentów piłkarskich  (FOT. ŚzpN)
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Czerwiec w gminie miedźna 
obfitował w rodzinne pikniki 
plenerowe. w sołectwach dla 
dzieci przygotowano szereg 
atrakcji!

18 czerwca na boisku w Górze strażacy 
z OSP Góra, Miedźna, Wola i Gilowice 
przygotowali piknik strażacki „Strażacy 
Rodzinom” pod patronatem Wójta Gminy 
Miedźna. Można było podziwiać sprzęt 

strażacki, wziąć udział w pouczających 
zabawach strażackich oraz pokazach, 
spróbować pysznej grochówki, zobaczyć 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP 
Góra w akcji, a także posłuchać orkie-
stry „Silenzio”. Zdjęcia z tego wydarze-
nia publikujemy na str. 12.

A to nie wszystkie atrakcje, jakie 
przygotowano dla mieszkańców gminy. 
Zobaczcie, gdzie jeszcze bawiliśmy się 
w czerwcu! 8 pk

Czerwiec z piknikami

rady sołeckie Frydku i Gilowic wraz z lokalnymi organizacjami 18 czerwca zapro-
siły na dmuchańce, zabawy, turnieje i konkursy strażackie we Frydku  (FOT. pK)

Na imprezie zorganizowanej 26 czerwca na stadionie sokoła przez radę 
sołecką wola II na dzieci czekało mnóstwo zabaw  (FOT. pK)

dmuchańce i animacje to tylko część atrakcji na pikniku, który 26 czerwca w 
Górze zorganizowali sołtys i rada sołecka  (FOT. pK)

na czas wakacji w gminie 
miedźna przygotowano szereg 
atrakcji.

Na plakacie obok można znaleźć ofertę 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza na gratisowe pływanie oraz 
bezpłatną inhalację. Dzieci przed-
szkolne oraz uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych gminy 
Miedźna mogą skorzystać nieodpłatnie 
z kąpieli basenowej, od poniedziałku 
do piątku w lipcu w godz. 16.00-17.00, 
a w sierpniu w godz. 11.00-12.00. 
Warunkiem skorzystania z basenu 
jest okazanie aktualnej legitymacji 
szkolnej w kasie basenu. Udział dzieci 
przedszkolnych tylko z pełnopraw-
nym opiekunem. Zapraszamy też na 

gratisową inhalację dla mieszkańców 
gminy Miedźna w tężni solankowej 
na basenie w Woli. Jest możliwa od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach 
otwarcia obiektu.

Na czas letniego wypoczynku Gmin-
na Biblioteka Publiczna przygotowała 
serię ciekawych zajęć:
< 11 lipca:  Zabawy z różnych stron 

świata,
< 13 lipca:  W głębi oceanu,
< 15 lipca:  Wakacyjny turniej pod 

chmurką,
< 19 lipca: Biblio-boty,
< 21 lipca: Śledztwo w bibliotece.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 
od 10.00 do 12.00. Zapisy w bibliotece: 
Grzawa, ul. Księża 19 lub telefonicznie: 
32 449 12 90. Liczba miejsc jest ograni-
czona. 8 gOsir, gBp, pk

Zapraszamy na wakacje w gminie!

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do 
udziału w XXVIII Regionalnym Prze-
glądzie Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza 
„Śląskie Śpiewanie” i włączenia się 
w dzieło tworzenia historii regionu oraz 
Zespołu „Śląsk”.

I etap przeglądu odbywa się online. 
Zgłoszenia można przesyłać do 12 
września. Szczegóły i regulamin dostęp-
ne na gok.miedzna.pl. 

8 gOK, pk

Śląskie Śpiewanie
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli jedzie 
na ogólnopolski finał konkursu „Polska 
od kuchni” reprezentować Śląsk!

Nasze gospodynie 3 lipca świetnie 
zaprezentowały się w Jaworznie, w II 
etapie konkursu. KGW zdobyło I miej-
sce w kategorii konkurs artystyczny 
– obrzęd oczepin i I miejsce w konkursie 
kulinarnym – ślonski łobiod weselny. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za sukces w finale! 8pk

sukces Kgw!



12 gminne sprawy – lipiec 2022 w OBIeKTywIe

Dziecięce i dorosłe zespoły folklorystyczne zawładnęły 11 czerwca sceną w górze. To tam odbył się tegoroczny Festiwal Folklorystyczny  (FOT. GOK)

Jesteśmy dumni z folkloru!

18 czerwca na boisku w górze strażacy z Osp góra, miedźna, wola i gilowice przygotowali piknik strażacki pod patronatem wójta gminy 
miedźna  (FOT. pK, UG) 

strażacy rodzinom


