
Kolorowo i radośnie było podczas Dożynek gminnych. 28 sierpnia za plony 
oraz za ciężką pracę rolników dziękowaliśmy w górze. w ten sposób kultywujemy piękną tradycję. 

a ta nie zaginie, dzięki wspaniałym dzieciom. podczas święta plonów zaprezentowały 
barwny korowód dożynkowy

wIę CeJ NA sTr. 2 i 12

ZOsTawiaJą piĘKne ŚLaDy
michalina madeja, Anna madeja oraz Urszula Urbańczyk 

to tegoroczne laureatki miedźniańskich Uli

wIęCeJ NA sTr. 7

pOKaZaĆ, Że CHrZeŚCiJaŃsTwO JesT piĘKne
rozmawiamy z ks. Adamem Kiedrzynem, 

który jest nowym proboszczem parafii w górze

wIęCeJ NA sTr. 7
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Jak otrzymać 
dodatek węglowy?

setny numer gazety: rozwiąż 
krzyżówkę i wygraj nagrody!

rodzinny rajd przez 
gminę miedźna

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 8 wiĘCeJ na sTr. 11

radość z zebranych plonów
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Tak jak żniwa łączą ludzi we 
wspólnym trudzie, tak dożynki 
łączą mieszkańców gminy w ra-
dości z ukończenia szczęśliwie 
pracy.

Żniwa to czas zbierania plonów, czas rodze-
nia się chleba. To niezwykle ważny czas na 
wsi, wymagający mobilizacji i wysiłku. 
Zakończeniem żniw są dożynki – to dzięk-
czynienie i dzielenie się tym, co powstało 
z owoców ziemi. Rolnikom za ciężką pracę, 
wytrwałość i poświęcenie dziękowaliśmy 
podczas Dożynek Gminnych, które 28 
sierpnia odbyły się w Górze.

Starostami tegorocznych dożynek 
byli Teresa i Roman Dobry z Góry. Na 
ziemi, którą odziedziczyli po rodzicach 
pani Teresy uprawiają zboże oraz ziem-
niaki, hodują też drób. Są szczęśliwymi 
rodzicami i dziadkami. Oboje angażują 
się w życie lokalnej społeczności, śpie-
wają w Zespole Śpiewaczym „Górza-
nie”, są aktywni, pomocni i chętni do 
działania.

Uroczystości rozpoczęła msza św. 
polowa przy remizie, po której korowód 
przeszedł na teren boiska sportowego. 
W trakcie ceremoniału dożynkowego 
wystąpili Zespół Śpiewaczy „Górzanie”, 
a także zdolne dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze. 
Uczniowie przygotowali również bar-

wny korowód, w którym zaprezento-
wali piękne stroje i rekwizyty, kiedyś 
tak niezbędne na śląskiej wsi. To było 
naprawdę piękne widowisko!

W uroczystości udział wzięli licznie 
rolnicy, mieszkańcy gminy, przedsta-
wiciele lokalnych organizacji, sołectw, 
a także minister-członek Rady Mini-
strów Michał Wójcik, poseł Grzegorz 
Gaża, poseł Przemysław Drabek, Beata 
Białowąs – członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego, prezes Stadionu Śląskie-
go Jan Widera, starosta pszczyńska 
Barbara Bandoła.

– Pragnę oddać hołd miłości rolnika 
do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła 
mocny filar, na którym opiera się naro-
dowa tożsamość. Święto plonów stano-
wi wyraz naszego uznania i szacunku 
do ciężkiej pracy rolnika. Dzięki Wam 
i Waszej pracy mamy chleb na naszych 
stołach – powiedział Jan Słoninka, wójt 
gminy Miedźna po odebraniu dożynko-
wego chleba z rąk starostów. Wszystkim 
rolnikom w imieniu miedźniańskiej spo-
łeczności wójt złożył życzenia zdrowia, 
wytrwałości i obfitych plonów przy 
następnych zbiorach. Andrzej Kempny, 
przewodniczący Rady Gminy odebrał od 
delegacji sołectwa Góra koronę dożyn-
kową. Dożynkowym chlebem podzie-
lono się ze wszystkimi uczestnikami 
święta plonów.

Dożynki Gminne były też okazją do 
wręczenia wyróżnień i nagród. Poznaliśmy 
tegorocznych laureatów Miedźniańskich 
Uli (więcej piszemy na ten temat na str. 7). 
Ogłoszono też wyniki IV Gminnego Kon-
kursu Wieńców Dożynkowych Żniwne 
2022 pod Honorowym Patronatem Wójta 
Gminy Miedźna, zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Zwią-
zek Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych. I miejsce (nagrody w wysokości 
500 zł) zdobyły KGW Góra oraz KGW 
Wola. Na II miejscu (nagrody w wysoko-
ści 400 zł) uplasowały się KGW Frydek 
i KGW Gilowice. III miejsce (nagrody 
w wysokości 300 zł) zajęły KGW Grzawa 
oraz KGW Miedźna. Jury podkreślało, że 
każda z koron miała swój swoisty urok, 
wdzięk, piękno i wymagała wielu godzin 
pracy, a wykonanie koron było precyzyjne, 
estetyczne i zgodne z kanonami tradycji, 
w zakresie kompozycji, formy, materiału 
i techniki.

Przyznawane przez Krajowy Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
„Ordery Serca – Matkom Wsi” Łucja Kru-
tak oraz Andrzej Krawczyk wręczyli: Mał-
gorzacie Sochackiej z Miedźnej, Elżbiecie 
Morkisz z Woli, Małgorzacie Komraus 
z Woli, Jadwidze Rozmus z Woli. Nagroda 
to uhonorowanie postaw oddanego macie-
rzyństwa i zasług w pracy społecznej dla 
dobra wsi i gminy. Statuetkę „Złoty Kół-

kowicz” otrzymali Marian Libera z Góry 
oraz Marian Brandys z Miedźnej. Specjal-
ne statuetki oraz podziękowania wójt Jan 
Słoninka wraz z Andrzejem Kempnym, 
przewodniczącym Rady Gminy wręczyli 
przedstawicielom sekcji z Góry i sekcji 
z Woli Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi.

Z okazji dożynek mieszkańcy Góry 
przygotowali przy swoich posesjach pięk-
ne i wesołe dekoracje. Wspólnie włączy-
liśmy się w zbiórkę na rzecz chorych 
mieszkańców gminy: Kacperka z Miedź-
nej i Alka z Gilowic. Podczas imprezy 
podziwiać można było imponującą wysta-
wę plonów, wystawę Koła Łowieckiego 
„Bażant”, były wystawa gołębi poczto-
wych, stoisko pszczelarzy z degustacją 
miodów, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich 
z pysznymi regionalnymi potrawami, 
a także dmuchańce dla dzieci. O swo-
jej działalności na specjalnym stoisku 
informowały wolontariuszki z Armenii, 
w ramach programu Erasmus+.

Dożynki to także czas zabawy! Dla 
wszystkich zgromadzonych na boisku 
w Górze wystąpili: Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Silenzio” z Woli, Kabaret 
z Konopi oraz kapela folkowa „Janicek”. 
Wieczór zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem „Family Band”. Więcej zdjęć 
z imprezy publikujemy na str. 12.

8paweł Komraus

ZA TegOrOCZNe żNIwA pOdZIęKOwALIŚmy w OsTATNIą NIedZIeLę sIerpNIA w górZe

A po żniwach czas na dożynki!

starostami dożynek byli Teresa i roman dobry z góry  (FOT. pK) mieszkańcy góry na dożynkowe świętowanie przygotowali piękne dekoracje (FOT. Ug)

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty oraz 
Uczniom i Rodzicom życzymy wzajemnej życzliwości i zrozumienia, zaufania oraz wytrwałości w trudnym 
procesie edukacji.
Życzymy pozytywnego nastawienia do każdego nowego, rozpoczynającego się dnia nauki. Po wakacyjnym 
wypoczynku rozpoczynamy nowy rok szkolny z ogromnymi nadziejami, marzeniami i planami. Szkoła niech 
będzie miejscem, do którego zawsze z chęcią będziecie przychodzić. Niech kolejny rok będzie niezwykłą, 
niezapomnianą przygodą obfitującą w same sukcesy i powody do radości.
Wszystkim Naszym Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy aby 
spełniły się Wasze marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów 
w następnych etapach edukacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Wójt Gminy 
Miedźna 

Jan Słoninka

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna 

Andrzej Kempny

Przewodnicząca 
Komisji Oświaty 
Józefa Waliczek

Dyrektor Zespołu 
Oświaty i Wychowania 

Marzena Mandla

Radni 
Gminy 

Miedźna
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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: 20.09, 4.10
popiół*: 4.10
segregacja: 3.10

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 21.09, 5.10
popiół*: 5.10
segregacja: 4.10

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: 8.09, 22.09
popiół*: 6.10
segregacja: 5.10

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 9.09, 23.09
popiół*: 7.10
segregacja: 6.10

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, 
Nowa Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 13.09, 27.09
popiół*: 7.09
segregacja: 7.09, 7.10

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 14.09, 28.09
popiół*: 8.09
segregacja: 8.09

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: 15.09, 29.09
popiół*: 9.09
segregacja: 9.09

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 16.09, 30.09
popiół*: 12.09
segregacja: 12.09

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: 13.09, 27.09
Frydek, wola: 12.09, 26.09

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 8.09, 12.09, 15.09, 19.09, 
22.09, 26.09, 29.09, 3.10, 6.10
Odpady segregowane – szkło: 14.09, 
28.09
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 21.09, 5.10

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

To kolejny ważny krok ku bu-
dowie nowej strażnicy w woli 
i poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy miedźna.

23 lutego w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach wójt Jan Słoninka 
i przewodniczący Rady Gminy Miedźna 
Andrzej Kempny uczestniczyli w spot-
kaniu z wicewojewodą śląskim Janem 
Chrząszczem. Celem spotkania było 
przedstawienie możliwości pozyskania 
działki pod budowę nowej remizy stra-

żackiej w Woli. Szczegółowo omawiano 
możliwość przekazania terenów od Skar-
bu Państwa pod budowę nowej strażni-
cy. Efektem rozmów było podpisanie 10 
sierpnia aktu notarialnego na przekaza-
nie gruntu w Woli pod budowę strażnicy. 
Przekazany grunt to 1,2019 ha.

Budowa nowej strażnicy wiąże się 
z potrzebą dużych nakładów finan-
sowych, o które gmina będzie zabie-
gać, będzie podejmować starania, aby 
pozyskać dofinansowanie zewnętrzne 
konkretnie na ten cel. 8 Ug

Akt notarialny podpisany

gospodarstwa domowe mogą 
przystąpić do wnioskowania 
w swojej gminie o wypłatę 3 tys. 
zł dodatku na zakup węgla.

Dodatek węglowy przysługuje jedno-
razowo w wysokości 3 tys. zł osobie 
w gospodarstwie domowym, gdzie głów-
nym źródłem ogrzewania jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflo-
wy na paliwo stałe – zasilane węglem 
kamiennym, brykietem lub peletem, 
zawierającymi co najmniej 85% węgla 
kamiennego. Konieczny jest wpis lub 
zgłoszenie do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę dodatku węglo-
wego można złożyć za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, wówczas 
jednak wniosek ten opatruje się kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 

lub uwierzytelnia z wykorzystaniem 
profilu zaufanego.

Można również złożyć wniosek 
osobiście lub za pośrednictwem pocz-
ty tradycyjnej w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzi-
bą w Woli, ul. Poprzeczna 1, w terminie 
do 30 listopada 2022 r.

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

Jednocześnie przygotowany został 
projekt ustawy o wsparciu odbiorców 
ciepła, który przewiduje jednorazowe 
dodatki o różnej wysokości dla ogrzewa-
jących się drewnem, LPG, a także olejem 
opałowym. Na dzień zamknięcia tego 
numeru (4 września) nie wszedł w życie, 
dlatego nie można składać jeszcze wnio-
sków. Prosimy śledzić komunikaty na 
stronie miedzna.pl. 8 Ug

Jak otrzymać dodatek węglowy?

31 sierpnia wójt Jan słoninka 
i dyrektor Zespołu Oświaty 
i wychowania marzena mandla 
wręczyli akty nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczycie-
la mianowanego.

Akty otrzymały: Magdalena Korkosz–
Kobiałka z Gminnego Przedszkola 

Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli, Daria Malinowska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woli, Dorota 
Cabała z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Woli oraz Joanna Zbierska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bronisława Mali-
nowskiego w Woli. Gratulujemy nauczy-
cielkom i życzymy spełnienia marzeń, 
a także sukcesów zawodowych. 8Ug

Awanse dla nauczycieli

Akty odebrały cztery nauczycielki  (FOT. Ug)
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FUnDUsZ sOŁeCKi DO pODZiaŁU
We wrześniu w sołectwach gminy Miedź-
na odbędą się zebrania sołeckie, podczas 
których mieszkańcy zdecydują, na co 
zostaną wydane środki w ramach fun-
duszu sołeckiego na 2023 rok. Terminy 
będą dostępne na miedzna.pl.  8 pk\

waŻny KOmUniKaT 
 DOTyCZąCy praCy psZOK

W dniach 1-7 września oraz 15-21 września 
PSZOK będzie zamknięty (przerwa urlopo-
wa). Więcej informacji uzyskacie Państwo 
pod numerem telefonu 32 211 61 60 wew. 24 
lub 29. Za utrudnienia przepraszamy. 8Ug

inFOrmaCJe 
Z KOmisariaTU pOLiCJi

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji 
w Miedźnej z/s w Woli prowadzi czynności 
w ramach realizowanych planów prioryteto-
wych. Od 5 sierpnia 2022 r. realizowany jest 
„Plan działania priorytetowego dla rejonu 
służbowego 16”, który ma na celu doprowa-
dzić do zmniejszenia zjawiska spożywania 
alkoholu, zaśmiecania miejsc publicznych 
oraz aktów wandalizmu, przez osoby gru-
pujące się w rejonie sklepów spożywczych 
w Woli przy ul. Górniczej 1, 8, 13, 20, 22, 
46, 47. W ramach realizowanych planów 
priorytetowych za okres od 31 lipca 2022 r. 
do 30 stycznia 2023 r.: w rejonie 15 czynności 
dotyczą poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w rejonie posesji w Miedźnej przy 
ul. Pszczyńskiej 2, natomiast w rejonie 17  
czynności dotyczą poprawy bezpieczeństwa 
w rejonie altany grillowej w Woli przy ul. 
Międzyrzeckiej 1. 8Ug

pUnKT pOne we wrZeŚniU
Punkt Obsługi Klienta w ramach Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji we 
wrześniu 2022 r. będzie czynny 14 i 28 
września w godzinach 10.00-15.30 w Urzę-
dzie Gminy. 8pk

BeZpŁaTna mammOgraFia
27 września w godzinach od 13.30 do 16.30 
przy Centrum Odzieży Jordan w Grzawie 
(ul. Zielonkówka 1) dostępna będzie mobilna 
pracownia mammograficzna w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi. Do 
bezpłatnej mammografii finansowanej 
przez NFZ uprawnione są Panie od 50 do 
69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden 
z dwóch warunków: nie miały wykonanej 
mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie 
u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrę-
bie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku 
poprzedzającym otrzymały w ramach 
realizacji programu pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy. Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Rejestracja: tel. 58 
666 24 44 lub poprzez formularz na stronie 
internetowej mammo.pl/formularz. 8Ug

ZawsZe w nasZeJ pamiĘCi
16 sierpnia pod pomnikiem w Woli złożono 
symboliczną wiązankę kwiatów i zapalono 
znicz upamiętniając I Powstanie Śląskie. 
Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia 
1919 r. i trwało do 24 sierpnia tego roku. 
Powstańcami niezadowolonymi z terroru 
i represji niemieckich dowodził Alfons 
Zgrzebniok. 8Ug

1 sierpnia wójt gminy wysłał zapytanie do pre-
zesa węglokoksu energia nse Bogdana gorgola 
dotyczące ewentualnych zagrożeń, które powodo-
wałyby zaburzenia w dostawie energii cieplnej oraz 
ciepłej wody użytkowej mieszkańcom osiedli wola 
i i wola ii.

W odpowiedzi na pismo 11 sierpnia poinformowano, że Węglo-
koks Energia NSE sp. z o.o. ma zawartą umowę ze spółką 

Węglokoks S.A na dostawę węgla z Polskiej Grupy Górniczej 
S.A. między innymi dla potrzeb Zakładu Ciepłowniczego 
„Czeczott” w Woli.

Obecnie dostawy węgla realizowane są planowo i z uwagi 
na wykorzystywanie znacznej ilości wyprodukowanej energii 
cieplnej przez Zakład Ciepłowniczy PGG S.A., spółka nie 
przewiduje zaburzeń w dostawie ciepła oraz ciepłej wody 
użytkowej również do zasobów mieszkaniowych osiedli Wola 
I i Wola II w Woli. 8 Ug

Ciepła na osiedlach nie zabraknie

Szanowni Mieszkańcy Góry,

Jesteśmy wciąż w działaniu. Zgodnie 
z Waszą prośbą skierowaną do mnie na 
spotkaniach i zgodnie z moją deklaracją, 
po rozważeniu różnych wariantów, przy-
gotowuję plany nowego budynku szkoły 
podstawowej w Górze.

Z uwagi na szereg argumentów, 
zarówno za, jak i przeciw, po wizytach 
studyjnych w obiektach budowanych 
w różnych technologiach, planuję budowę 
szkoły w Górze w systemie modułowym. 
Cieszę się, że mogliśmy wizytować tego 
typu obiekty nie tylko w gronie urzęd-
ników i dyrekcji szkoły. Czas na ten cel 
udało się wygospodarować Pani Zofii 
Białoń – radnej Góry, co było cenne.

Dzięki dotychczasowym analizom, 
wielu rozmowom i Waszym sugestiom 
oraz ocenom zalet budowy szkoły 
w nowym miejscu we wspomnianej 
technologii, na lipcowej Komisji Oświaty 

połączonej z Komisją Rozwoju Gospodar-
czego, Budżetu i Finansów przedstawiłem 
pozostałym radnym wypracowaną kon-
cepcję. Została przyjęta z aprobatą.

Budowa nowego budynku szkolnego 
wiąże się z potrzebą dużych nakładów 
finansowych, o które będę podejmował 
starania, aby pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne konkretnie na ten cel.

Póki co ważne, że dzieci z Góry mimo 
zbyt ciasnej szkoły mogą cieszyć się 
od 2019 roku pięknie wyremontowa-
nym budynkiem. Ale nie zatrzymuję się 
w działaniu. Jeśli tylko zdrowie dopisze, 
współpraca nie zawiedzie i utrzymam 
wraz z zespołem pracowników dotych-
czasowy wysoki poziom w pozyskiwaniu 
środków finansowych dla naszej gminy 
sądzę, że przyszła kadencja władz naszej 
gminy zaowocuje pięknym i nowoczes-
nym budynkiem szkoły w Górze.

Budynek przewiduje klasy I-III 
i zerówkę, która po przeniesieniu do 

obiektu szkolnego zwolni miejsca przed-
szkolne. Tak więc zyskają na tym nie 
tylko najmłodsi uczniowie, ale również 
przedszkolaki.

Planem jest również to, żeby w nowym 
obiekcie znalazł swoją siedzibę punkt 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Dobrze 
mieć piękną bibliotekę, bo to z pewnością 
zachęca do wizyt i czytelnictwa.

Jeśli końcem tej kadencji pojawią się 
możliwości dofinansowania, podejmę 
się tego z pewnością wcześniej. Jednak 
uczciwie mówiąc, w najbliższym roku nie 
wydaje się to bardzo realne. Ale ponie-
waż wszystko zdarzyć się może, nie 
wykluczam i takiego obrotu sprawy.

Z dobrą energią i utrzymaną praco-
witością sprostamy!

Proszę trzymajcie kciuki!

Życzę zdrowia,
Jan Słoninka,

Wójt Gminy Miedźna

inFOrmaCJa wÓJTa gminy mieDŹna w sprawie pLanÓw BUDOwy 
nOwegO BUDynKU sZKOŁy pODsTawOweJ w gÓrZe

Dużo dzieje się w naszych placówkach oświato-
wych, na drogach i nie tylko.

Wakacje były czasem wykorzystanym na prace w placówkach 
oświatowych. Zakończyła się modernizacja placu zabaw 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli – Szkole Pod-
stawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli. Dzieci 
mogą już korzystać z bezpiecznego miejsca z wymienioną 
nawierzchnią oraz elementami do zabaw. W miesiącach 
wakacyjnych wymieniono wierzchnią warstwę podłogi 
w dwóch salach zajęć w przedszkolu nr 1 w Woli. Ponadto, 
udało się wyremontować pokrycie dachowe budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Woli. Prace wykonano na dachu płaskim 
nad stołówką szkolną.

Cały czas trwa przebudowa placu zabaw przy przedszkolu 
w Górze. Zostaną tam zamontowane trzy zestawy zabawowe, 
w tym jeden zestaw zabawowy dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, huśtawka z czterema siedziskami, 
bujaczki pojedyncze oraz podwójny, ławki. Utwardzone zosta-
ną miejsca postojowe, powstanie dodatkowa furtka. Termin 
wykonania robót to pierwsza połowa października.

Zakończyła się przebudowa ul. Stawowej w Woli. Na ukoń-
czeniu są dwie inwestycje w Górze: remont ulicy bocznej – ul. 
Topolowej oraz remont ul. Cmentarnej. Ruszył remont ul. 
Długiej w Górze. Szybko postępują prace związane z przebu-
dową chodnika przy ul. Dębowej w Woli. Powinny zakończyć 
się w połowie września. Do końca października potrwa 
przebudowa ul. Kwiatowej w Woli. Prace idą pełną parą. 
Równocześnie wykonane będzie odwodnienie ul. Błachowej. 
Trwa budowa parkingu przy ul. Górniczej w Woli. Trwają też 
prace związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej na ul. 
Górniczej w Woli. Niezmiennie budowlańcy prowadzą roboty 

związane z rozbudową szkoły we Frydku. W Domu Socjalnym 
w Grzawie wymieniane są okna.

Przypominamy też, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził 
do dofinansowania wniosek Urzędu Gminy pn. „Komplekso-
wa termomodernizacja dwóch wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych na terenie Gminy Miedźna”. Chodzi o dwa 
budynki: w Grzawie przy ul. Księża 4 oraz w Woli przy ulicy 
Szkolnej 27. Rusza termomodernizacja budynku w Woli. Prace 
termomodernizacyjne w Grzawie są już właśnie realizowane. 
Całkowity koszt obu inwestycji wyniesie prawie 940 tys. zł, 
z czego dotacja celowa pozyskana w ramach dofinansowania 
wynosi ponad 720 tys. zł, w tym wkład gminy 215 tys. zł.
 8pk

JAKIe INwesTyCJe reALIZOwANe są w gmINIe mIedŹNA?

remonty i przebudowy w pełni

Odnowiony plac zabaw przy sp nr 2 w woli cieszy 
dzieci  (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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Do zadań Komisji należy inicjowanie i monitorowanie dzia-
łań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie 
dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, 
podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaist-
nienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie umiejęt-
ności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami 
alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie 

wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie 
zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych 
sytuacjach życiowych.

Kontakt:
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

Przewodniczący GKRPA: Mirosław Jaroszewski 
– tel. 519 877 769

gminna Komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych w gminie miedźna

Od 1 lipca trwa nabór wniosków do programu 
„Dobry start”.

Jest to program skierowany do rodzin, bez względu na dochód. 
Każdy uczeń otrzyma 300 zł jednorazowego wsparcia. Świad-
czenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole 
do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełno-

sprawne, uczące się w szkole – do ukończenia 24. roku życia. 
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny dziecka. Wnioski przyjmowane są wyłącznie 
online za pośrednictwem trzech kanałów: portalu Emp@tia 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, platformy usług 
elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej. Termin 
składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r. 8 Ug

Dobry start

29 sierpnia w Urzędzie gminy 
miedźna odbyła się Komisja 
samorządu, gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisja Oświaty i spraw spo-
łecznych rady gminy miedźna 
– wspólne posiedzenie. Tematem 
spotkania było omówienie kwe-
stii transportu na terenie gminy 
miedźna z naciskiem na przewóz 
uczniów do szkół.

W pracach połączonych komisji uczest-
niczyli starosta Barbara Bandoła i wice-
starosta Grzegorz Nogły. Na połączoną 

komisję zaproszeni byli przedsiębiorcy 
– firmy transportowe dowożące uczniów 
do szkół na terenie naszej gminy. Obecni 
byli również mieszkańcy.

Wspólnie wypracowano stanowisko 
dotyczące zwiększenia liczby busów na 
trasie Jawiszowice – Pszczyna, w godzi-
nach rannych tj. 7.15. Firma potwierdziła 
również, iż będzie bus powrotny o godzi-
nie 14.10 odjeżdżający z przystanku 
Pszczyna – Korfantego (szpital).

Od 5 do 30 września 2022 r. na wyraź-
ną prośbę wójta i Rady będą jeździły na 
okres próbny – sondażowy, o tej samej 
godzinie tj. 7.15 z Góry dwa busy. Jeden 

zakończy kurs Pszczyna-Korfantego 
(szpital), drugi oznaczony literą „R” 
Pszczyna-Szymanowskiego (Rolniczok 
– Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karo-
la Miarki w Pszczynie).

Przewoźnik G-Trans zapewnił, że 
przez okres miesiąca sprawdzi opła-
calność kursu w takiej formie. Będą to 
kursy sondażowe, sprawdzające obłoże-
nie osobowe na linii.

8Ug
Rozkłady jazdy busów oraz auto-

busów, kursujących na terenie gminy 
Miedźna są dostępne na stronie 
miedzna.pl/komunikacja.

ważny komunikat dla rodziców dzieci  
dojeżdżających z góry do pszczyny

Do 15 września przyjmowane są wnioski o przy-
znanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół 
podstawowych, zawodowych i średnich.

Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Woli, ul. Poprzeczna 1 w godzinach: poniedzia-
łek: 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30-15.30, piątek: 
7.30-14.00.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na 
terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji mate-

rialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
ciężka długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 
być większa niż 600 zł netto. Wypłata stypendium będzie 
uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą 
rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki 
na cele edukacyjne. 8 gOps

Jak uzyskać stypendium szkolne?

w OBieKTywie
1 września 
uczniowie wrócili 
do szkół. wraz 
z rozpoczęciem 
nowego roku 
szkolnego 
w naszych 
placówkach 
oświatowych 
odbyły się 
uroczyste 
akademie  

(FOT. Ug)
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7 sierpnia na terenie firmy Ulmanmed 
w Miedźnej odbył się piknik charyta-
tywny. Było dużo zabawy oraz kier-
masz ciast i nie tylko. Dzięki wielkim 
sercom oraz zaangażowaniu wielu 

osób i darczyńców udało się zebrać 
ponad 11 tys. zł na leczenie Mai 
Lewandowskiej, Alka Bugajskiego 
i Kacperka Chodury. 

8 pk

wspólnie dla mai, alka i Kacperka

parafia w górze otrzyma 20 tys. 
zł dotacji na prace na dachu 
kościoła.

2 sierpnia w Urzędzie Gminy wójt Jan 
Słoninka i proboszcz Adam Kiedrzyn pod-
pisali umowę na udzielenie dotacji celowej 
dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Barba-
ry w Górze przy ul. Topolowej 37, zgodnie 
z podjętą uchwałą Nr XLIII/320/2022 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 22 lutego 2022 r. w 
sprawie udzielenia dotacji na prace kon-

serwatorskie przy obiekcie zabytkowym  
wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja w kwocie 20 tys. zł przezna-
czona zostanie na zabezpieczenie dachu 
kościoła przed kornikiem i grzybem.

Nasz piękny, zabytkowy kościółek 
Św. Barbary pochodzi z połowy XVI 
w. i został ufundowany przez zamożną 
rodzinę Brodeckich, która była właś-
cicielem Góry przed 1493 rokiem. Na 
kanale Urzędu Gminy na YouTube 
można obejrzeć film o kościele. 8 Ug

Dotacja na prace konserwatorskie
Klub accept otrzymał dofinan-
sowanie w ramach Lokalnego 
Konkursu grantowego „Działaj 
Lokalnie 2022”.

„Teraz możemy więcej, a nawet inaczej. 
Zapraszamy do naszej ekipy młodzież 
z terenu naszej gminy na najbliższe spot-
kanie. Pogadamy, pomyślimy i podziała-
my” – zachęcają członkowie klubu.

Projekt przewiduje kilkanaście inicja-
tyw integracyjnych z głównym udziałem 

młodzieży. Spotkania organizowane będą 
dzięki współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Miedźnej z/s w Woli. Klub 
będzie również wspierany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli. Członkowie mają też pomysł na 
integrację międzypokoleniową z seniora-
mi. Wolontariusze są już gotowi do działa-
nia! Działania rozpoczęto w sierpniu.

Chętni młodzi ludzie mogą kontak-
tować się przez stronę Facebook Accept 
Klub. 8 accept Klub

mogą więcej. Działają!

W minionym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Hadyny we 
Frydku brała udział w programach edu-
kacyjnych i profilaktyki uniwersalnej 
organizowanych przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach. 
Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkol-
nego placówka otrzymała potwierdzenia 
udziału.

8 sp Frydek

Z profilaktyką na ty

Kilkoro uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowi-
cach w sierpniu wzięło udział w wymia-
nie młodzieżowej w ramach programu 
Erasmus+ „Unleash your inner Entre-
preneur”, zorganizowanej przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorcze-
go. 37 młodych osób z sześciu różnych 
krajów spotkało się w Katowicach. Przez 

tydzień mieli okazję wspólnie poznawać 
tajniki wiedzy i doskonalić umiejętno-
ści z zakresu przedsiębiorczości oraz 
w jaki sposób założyć i prowadzić własny 
biznes. Oprócz tego było mnóstwo świet-
nej zabawy, wieczory kulturowe, wymia-
na doświadczeń, doskonalenie języka 
i umiejętności interpersonalnych.

8Frsp, pk

Uczniowie na międzynarodowej 
wymianie

27 sierpnia podczas Dożynek Gminno-
Powiatowych w Ćwiklicach starosta 
Barbara Bandoła wyróżniła osoby 
szczególnie zasłużone dla rolnictwa 
powiatu pszczyńskiego. Wśród laure-
atów był także Paweł Libera z Góry. 
Pierwsze doświadczenie jako rolnik 
zdobywał pracując w gospodarstwie 
rodziców. Po studiach na Akademii 
Rolniczej w Krakowie założył rodzinę 
i rozpoczął swoją pracę zawodową, 
prowadząc jednocześnie z żoną Zofią 
gospodarstwo rolne nastawione począt-

kowo na hodowlę owiec, obecnie to 
drobny inwentarz i produkcja roślin-
na. Jest jednym z założycieli Zespołu 
Śpiewaczego „Górzanie”, z którym od 
ponad 30 lat prezentuje folklor śląski 
ze szczególnym uwzględnieniem pieś-
ni z rejonu powiatu pszczyńskiego. 
Współpracuje z Piłkarskim Klubem 
Sportowym w Dankowicach oraz dzia-
ła w Stowarzyszeniu Wychowanków 
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych 
w Krakowie.

8pk, powiat

Żubr pszczyński dla pawła Libery

Pierwszy w naszej bibliotece booktur 
dobiegł końca. W zabawie wzięło udział 
6 czytelniczek. Panie po przeczytaniu 
książki „Guziki” Agnieszki Lis wysta-
wiły na bibliotecznym Facebooku cie-
kawe opinie. W komentarzach zamieś-
ciły również piękne zdjęcia. Nagroda 

sponsorowana przez @czytamdla-
przyjemnosci książka „Za przyjaźń” 
A. Sakowicz powędrowała do Anny 
Kantorowskiej. Biblioteka już zaprasza 
do udziału w kolejnym bibliotecznym 
booktourze.

8gBp

Biblioteczny booktour zakończony

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie otrzymała dotację 
celową z Biblioteki Narodowej w wyso-
kości 10 tys. 769 zł na zakup nowości 
wydawniczych w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025. Priorytet 1. Poprawa 
oferty bibliotek publicznych. Kierunek 
interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych. 8 gBp

Dotacja na zakup  
nowości wydawniczych

W połowie sierpnia w filii bibliotecznej 
nr 2 w Woli odbyły się trzy spotkania 
z cyklu „Lato w bibliotece”. Pierw-
szego dnia dzieci z panią bibliotekar-
ką omówiły, co można znaleźć pod 
powierzchnią wody i ziemi. Książka 
A. i D. Mizielińskich „Pod ziemią, 
pod wodą” była źródłem inspiracji 
dla młodych odkrywców. Dzieci wyko-
nały wspólnie wielkoformatowe plan-
sze. W dalszej części zajęć przyszła 
pora na eksperymenty. Był wulkan, 
lampka-lawa, niepękające woreczki 
z wodą, pompowanie balona z pomocą 
octu i sody oraz eksperyment w jaki 
sposób działa sok ze skórki cytry-
ny na nadmuchany balon. Drugiego 
dnia pani bibliotekarka przybliżyła 

dzieciom temat parków narodowych. 
Z pomocą przyszła książka „Którę-
dy do Yellowstone? Dzika podróż po 
parkach narodowych” A. i D. Mizieliń-
skich. Dzieci wykonały kartki z waka-
cyjnych podróży oraz stworzyły włas-
ną biżuterię, którą zabrały ze sobą 
do domów. Trzeci dzień upłynął pod 
znakiem zawodów sportowych. Były 
rzuty wielką kostką, łowienie rybek, 
skoki przez linę, gra w klasy i wiele 
innych zręcznościowych zabaw. Na 
zakończenie uczestnicy wykonali 
prace plastyczne – tym razem w for-
macie mini. Z rozlanych, herbacianych 
plam wyłoniło się… no właśnie. Sami 
odgadnijcie co?

8gBp

wakacyjne zajęcia w filii nr 2  
biblioteki

prace przygotowane przez uczestników zajęć  (FOT. gBp)
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rozmawiamy z ks. adamem Kiedrzynem, 
który od 31 lipca jest proboszczem parafii 
w górze.

Ks. Adam Kiedrzyn urodził się 15 grudnia 1975 roku 
w Bytomiu. Wyświęcony na kapłana został 15 maja 
2004 roku w Katowicach. Jako wikary pełnił posługę 
w parafiach: Chrystusa Króla w Hołdunowie (Lędziny), 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku Niedob-
czycach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach, 
św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju. Pełnił również 
funkcję prezesa Księgarni Św. Jacka w Katowicach.

zdążył ksiądz poznać parafię, miejscowość?
Trochę tak. Zrobiliśmy sobie wycieczkę rowerową 
po Górze z ministrantami. Pokazali mi, jak duża 
jest parafia. Udało mi się też poznać część parafian. 
Wrażenia mam jak najbardziej pozytywne. Muszę 
przyznać, że Górę i gminę Miedźna trochę znam, 
bo 25 lat temu byłem tu jako kleryk. W seminarium 
organizowane były akcje zbiórki płodów rolnych po 
wsiach. W Górze tych płodów zawsze było najwięcej. 
Tutaj przyjeżdżaliśmy osobno bardzo dużym autem, 
żeby te wszystkie dary pomieścić. Bardzo gościnny 
był też ówczesny proboszcz, ks. Zegrodzki. Zachwy-
cony byłem też tutejszymi drewnianymi kościółkami 
w okolicy. Dlatego, jak dostałem dekret, że będę służył 
w Górze to zacząłem się śmiać, bo nie wyobrażałem 
sobie, że trafię w tak fajne miejsce.

Parafia w Górze jest wyjątkowa, bo to nie tylko nowy 
kościół pw. św. Jana Pawła ii, ale również zabytkowy 
kościół pw. św. Barbary.
Poprosiłem parafian o pomoc i w sierpniu wspólnie 
posprzątaliśmy teren wokół drewnianego kościółka. 

Chcemy od września wznowić msze św. w tej świątyni, 
początkowo w pierwsze soboty miesiąca. Przestały one 
tam być odprawiane z powodu pandemii i obostrzeń, 
w wyniku których bardzo mało osób mogło uczest-
niczyć w liturgii. Wrócimy też do ślubów czy innych 
uroczystości w naszym zabytkowym kościele. Chcę, 
żeby był on otwarty, żeby nie pozostał tylko muzeum, 
do którego się wchodzi i ogląda. To miejsce kultu, 
w którym ten kult powinien być sprawowany.

Ma ksiądz kolejne pomysły na zmiany w parafii?
Chciałbym, aby jedna niedzielna msza św. była z kaza-
niem dla dzieci, w formie dialogu. Tak naprawdę na 
początku chcę przyglądać się parafii, słuchać ludzi, 
dopiero potem wspólnie wprowadzać jakieś pomysły, 
ale po rozmowach z mieszkańcami. To wszystko ma 

być dla ludzi. Wierzę, że z pomocą Pana Boga i parafian 
uda się zrobić wiele fajnych rzeczy.

Był ksiądz prezesem księgarni Św. Jacka, która jest znana 
i szanowana. co księdzu dało to doświadczenie?
Jako ksiądz odprawiałem msze św., ale miałem pracę 
jak osoby świeckie. Borykałem się z takimi problema-
mi, jakie mają wszystkie osoby prowadzące firmę. To 
mnie nauczyło pokory, współpracy z pracownikami, 
słuchania, a nie narzucania innym swojego zdania.

Pełnił ksiądz posługę zarówno w miastach, jak i na 
wsiach. czy w parafiach wiejskich ludzi są bardziej 
oddani kościołowi?
Tak, jest większy szacunek do kościoła, proboszcza. 
Na wsi wszyscy znają, kojarzą proboszcza, w mieście 
bywa on nieco anonimowy. Mam wrażenie, że tutaj 
ludzie są bardziej rodzinni, otwarci. W Górze fajne 
jest to, że z probostwa chodzę na nogach do kościoła. 
Zawsze kogoś spotkam, zagadnę. To rodzi fajne relacje. 
W mieście tego brakuje.

zarówno na wsiach, jak i w miastach widać, że coraz 
mniej ludzi chodzi do kościoła. Jak temu zaradzić?
To duże wyzwanie dla Kościoła Rzymskokatolickiego, 
jak dotrzeć do ludzi, którzy odeszli od kościoła z różnych 
powodów. Nie jestem zwolennikiem straszenia. Powin-
niśmy rozmawiać, pokazywać, że chrześcijaństwo jest 
piękne, że to jedna z piękniejszych dróg. Ludzie sami 
muszą zdecydować, czy chcą pójść tą drogą za Panem 
Jezusem. Bez narzucania, a poprzez głoszenie dobrej 
nowiny. W swoich kazaniach podkreślam, że dla Pana 
Boga każdy jest ważny, do końca walczy o każdego 
człowieka, nigdy od nas się nie odwróci.

8rozmawiał paweł Komraus

Chcę pokazywać, że chrześcijaństwo jest piękne

podczas Dożynek gminnych 
w górze wręczono miedźniańskie 
Ule, nagrody gminy miedźna za 
działalność kulturalną, zaan-
gażowanie w pracę na rzecz 
kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę.

– Brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho 
powiedział: „Pamiętaj, że wszystko co 
zrobisz, co uczynisz w życiu, zostawi 
jakiś ślad. I dlatego miej świadomość 
tego co robisz”. Te słowa można przywo-
ływać w różnych sytuacjach, a Dożynki 
są piękną okazją, by zwrócić uwagę 

na ludzi, którzy zostawiają takie dobre 
ślady. To osoby obdarzone iskrą Bożą, 
talentem, które tworzą kulturę, dzielą 
się kulturą, są zaangażowane w prace 
na rzecz kultury, które poprzez swoją 
działalność przyczyniają się do rozwoju 
kultury – powiedziała Joanna Stawowy, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

W tym roku Miedźniańskie Ule 
otrzymały: Michalina Madeja z Góry, 
Anna Madeja z Frydku oraz Urszula 
Urbańczyk z Woli. Nagrody wręczyli 
wójt Jan Słonika oraz Andrzej Kempny, 
przewodniczący Rady Gminy.

8pk

michalina madeja – rodowita Gó-
rzanka, nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze. 
Z wykształcenia polonistka, od począt-
ku swojej drogi zawodowej związana 
z regionalizmem. Znawczyni tematu 
„Zwyczaje i obrzędy całoroczne. Tra-
dycja i współczesność”, którym po-
święciła pracę magisterską, w której 
zawarła studium etnograficzne ukazu-
jące tradycje, obrzędy i zwyczaje Góry. 
Co roku przygotowuje uczniów do Tur-
nieju wiedzy o regionie „Nasza mała 
Ojczyzna”. Tworzy scenariusze, reży-

seruje przedstawienia i kreuje korowo-
dy dożynkowe. Czynnie uczestniczy 
w tworzeniu kultury i tradycji naszej 
gminy. Działa społecznie i z pasją.

anna madeja – wieloletnia członkini 
Koła Gospodyń Wiejskich we Frydku. 
Od 2014 roku pełni funkcję Przewod-
niczącej Zarządu. Jest osobą aktywną, 
zaangażowaną i inspirującą członkinie 
do różnych form działania na rzecz 
społeczności Frydku i całej gminy 
Miedźna. Współpracuje z instytucjami, 
placówkami oświatowymi, kultural-

nymi i grupami społecznymi, współ-
organizując i organizując wiele wy-
darzeń kulturalnych, a także wyjazdy 
turystyczne, wycieczki krajoznawcze 
i pielgrzymki religijne krajowe i zagra-
niczne. Jest osobą otwartą, serdeczną, 
znaną i podziwianą.

Urszula Urbańczyk – nauczycielka 
i animatorka działalności kulturalnej, 
odkrywa twórcze talenty dzieci i mło-
dzieży i troszczy się o ich rozwój. 
Jest autorką scenariuszy i reżyserem 
niekonwencjonalnych przedstawień 

teatralnych, łączących wiele form 
i technik przekazu (muzyka, panto-
mima, musical, słowo, obraz). Szkol-
ny Teatr „Matrix”, który prowadziła 
zdobywał nagrody na konkursach 
i przeglądach. Była inicjatorką na-
grania spektaklu dla podopiecznych 
Śląskiego Hospicjum dla dzieci, pisze 
scenariusze uroczystości religijnych, 
koncertów noworocznych. Jest moc-
no zaangażowana w wychowanie 
młodego pokolenia do świadomego 
przeżywania i odbioru kultury, jak 
i jej tworzenia.

mIChALINA mAdeJA, ANNA mAdeJA OrAZ UrsZULA UrBAńCZyK TO TegOrOCZNe LAUreATKI mIedŹNIAńsKICh ULI

Zostawiają piękne ślady

Tegoroczne laureatki, od lewej: michalina madeja, Anna madeja oraz Urszula 
Urbańczyk, z wójtem i przewodniczącym rady gminy  (FOT. pK)
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setki artykułów, mnóstwo cie-
kawych spotkań, pasjonujących 
rozmów, wyjątkowych wydarzeń 
– to wszystko w ciągu minionych 
stu miesięcy zmieściło się na 
ponad 1200 stronach „gminnych 
spraw”.

25 marca 2014 r. Rada Gminy Miedźna 
zdecydowała o tym, że po prawie 10 
latach ponownie wydawana będzie gaze-
ta samorządowa. Pierwszy numer po 
reaktywacji ukazał się w czerwcu 2014 
r. Było to możliwe w dużej mierze dzięki 
zaangażowaniu wydawcy, Gminnego 
Ośrodka Kultury. Od tego czasu spoty-
kamy się co miesiąc, by przekazywać 
najważniejsze, najciekawsze informacje 
z naszej gminy. Piszemy o działalności 
urzędu, jednostek organizacyjnych, 
placówek oświatowych, klubów spor-
towych, lokalnych organizacji, stowa-
rzyszeń. Na naszych łamach zawsze jest 
miejsce na wyjątkowych mieszkańców, 
na ich pasje i talenty. A tych w gminie 
Miedźna nie brakuje!

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za 
każde spotkanie. Cieszymy się, że chętnie 
zaglądacie na łamy gazety, czekacie na 
kolejny numer, dopytujecie w sklepach. 
To pokazuje, że gazeta jest potrzebna, 
nawet w czasach, w których – jak się 
czasem wydaje – wszystko jest w inter-
necie.

Z okazji setnego numeru „Gminnych 
Spraw” przygotowaliśmy niespodziankę 
– krzyżówkę z nagrodami. W ten sposób 
można sprawdzić swoją wiedzę o gminie 
Miedźna. A przy okazji wygrać ciekawe 
nagrody! Wśród prawidłowo podanych 
rozwiązań przesłanych pocztą trady-
cyjną rozlosujemy 3 nagrody – zestawy 
gadżetów z logo Gminy Miedźna ufun-
dowanych przez Urząd Gminy.

8redakcja
Kupon z hasłem 

oraz imieniem, nazwiskiem 
oraz numerem kontaktowym 

należy przesłać 
do 23 września na adres:

gminne sprawy
ul. pszczyńska 110

43-225 wola

To nasze setne spotkanie

1. dziekan dekanatu miedźna
2.  dzieci z przedszkola z tej miejscowości znalazły się 

na okładce pierwszego numeru „gminnych spraw”
3. Nagroda w Festiwalu Folklorystycznym
4. Ulica łącząca gilowice i wolę od strony wschodniej
5. Trener gKs piast wola
6. Imię inżyniera, którego nazwisko nosiła kopalnia w woli
7. miasto partnerskie z Ukrainy
8. most na ul. granicznej w woli
9.  proboszcz, który w 2020 r. otrzymał tytuł 

honorowego Obywatela gminy miedźna
10. Zespół folklorystyczny z Frydku
11. Krzyż Boża ... w gilowicach
12. Fundator i budowniczy kapliczki w gilowicach
13. Klub sportowy z gilowic

14. patron zabytkowego kościoła w miedźnej
15.  Zespół działający w Środowiskowym domu 

samopomocy w grzawie
16. pierwszy wójt gminy miedźna
17. Jedna ze sztandarowych imprez w gminie
18. Organizuje pracę rady gminy, prowadzi obrady
19. Oczyszczalna ścieków w woli
20.  Z tą miejscowością gmina miedźna graniczy od 

południowego wschodu
21.  międzynarodowa trasa rowerowa przechodząca 

przez gminę miedźna
22. patron szkoły podstawowej we Frydku
23. Torfowisko w górze
24. Koło wędkarskie z woli
25. przez 35 lat był prezesem Osp miedźna nUmer TeLeFOnU

imiĘ i naZwisKO

HasŁO KrZyŻÓwKi

KrZyŻÓwKa
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Nr AB-I.6744.12.2022
OBWIESZCZENIE Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 11a ust. 2a, art. 11c, art. 11f  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176 tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 
735 tekst jednolity z późn. zm.) 

zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 11/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pod nazwą: „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)”.

Jednocześnie zatwierdzony został:
– podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
– projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

Na wniosek inwestora decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 17 ust. 3 „specustawy drogowej” decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności: zobowiązuje 
do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; uprawnia do faktycznego objęcia 
nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi;  uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych;  uprawnia 
do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:
– przebudowę jezdni na szerokość 5,5 m,
– budowę chodnika o szerokości 1,5 m,
– wykonanie pobocza gruntowego,
– przebudowę zjazdów,
– budowę i przebudowę zatok autobusowych,
– wykonanie miejsc postojowych,
– rozbiórkę części istniejących ogrodzeń,
– przebudowę rowów przydrożnych i budowę przepustów,
– budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę sieci oświetleniowej i energetycznych nN,
– przebudowę sieci teletechnicznej,
– budowę kanału technologicznego,
– zabezpieczenie obiektów zabytkowych,
– wycinkę drzew.

1.  Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej 
– oznaczenia: 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, 403/68,

–  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, 456/38, 462/38, 464/36, 460/38,

–  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), 1244/67 (1269/67, 1270/67), 1243/67 
(1267/67, 1268/67), 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), 1248/67 (1265/67, 1266/67), 1187/56 (1219/56, 1220/56, 1221/56).

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:

884/88, 885/88, 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 przepisu 
art. 60 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

926/64, 798/68, 336/47, 342/47, 340/47, 354/48, 356/48, 338/47, 889/86, 398/86.

Działki nr 1501/41, 927/66, 792/64, 796/65, 794/64, 405/83, 352/48, 358/48, 278/46, 348/48, 350/48, 344/47, 346/47, 474/34, 
612/21, 615/25, 418/67, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 
w dniu wydania w/w decyzji stanowią własność Powiatu Pszczyńskiego.

5.  Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone; oznaczenia: przed nawiasem 
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.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie 
przy ul. Korfantego 6, (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 32 4492423), 
w następujących godzinach: 
poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30,  wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.00, piątek w godz. 7.30 – 13.30.

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

pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego, w terminie:
•  14 dni od doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym 

nieruchomości,
•  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 i Urzędzie Miejskim w Pszczynie, na stronach 
internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej).

2.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 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 wpisów 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.

4.  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 drogowej 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 wartości prawa użytkowania 
wieczystego (zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).

z up. Starosty
Andrzej Chanek

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
/podpisano elektronicznie/

rywalizację wygrali strażacy z góry, którzy 
we wrześniu będą reprezentować gminę 
miedźna podczas zawodów powiatowych.

4 września na boisku w Miedźnej mogliśmy podziwiać 
naszych strażaków w dwóch konkurencjach: sztafecie 
oraz konkurencji bojowej, która polegała na odpaleniu 
motopompy, podaniu prądów wodnych i przewróceniu 
słupków. Podczas imprezy swoje umiejętności zapre-
zentowali też strażacy z młodzieżówki z Góry.

Po zliczeniu punktacji najlepsi okazali się dru-
howie z OSP Góra. II miejsce zajęła OSP Gilowice, 
a III – OSP Miedźna. Pamiątkowe puchary wręczyli 
i pięknej rywalizacji pogratulowali wójt Jan Słoninka, 
Andrzej Kempny, przewodniczący Rady Gminy, Zofia 
Fołta, prezes Zarządu Gminnego OSP oraz Krzysztof 

Sosna, Komendant Gminny OSP. Zwycięzcy wystartują 
w zawodach powiatowych jako reprezentanci gminy 
Miedźna. Odbędą się 17 września na stadionie Sokoła 
w Woli.

Zawody gminne zorganizowane zostały przez 
Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Miedźnej, Wójta 
Gminy Miedźna i Przewodniczącego Rady Gminy 
Miedźna. 8 pk

JedNOsTKI Osp Z TrZeCh mIeJsCOwOŚCI gmINy mIedŹNA wZIęŁy UdZIAŁ w gmINNyCh ZAwOdACh spOrTOwO-pOżArNICZyCh

strażacy w akcji

druhowie zaprezentowali się w bojówce  (FOT. pK) w zawodach najlepsi byli strażacy z góry  (FOT. pK)
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prZerwa w OŚrODKU

Od 5 do 16 września trwa przerwa tech-
niczna w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. W tych dniach ośrodek jest 
nieczynny, za wyjątkiem osób korzysta-
jących z Orlika.

CZas na aqUaTHLOn

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza do udziału w IV edycji Aquat-
hlonu – już 24 września. Zawody roze-
grane zostaną w konkurencjach pływa-
ckiej i biegowej. Zapisy prowadzone są 
poprzez stronę bgtimesport.pl.

meDaLe DLa Trenera

Mistrzostwa Europy Mastersów w Rzymie 
dały aż trzy medale Sławomirowi Forma-
sowi, trenerowi MUKS „Gilus” Gilowice. 
Nasz pływak uzyskał złoto na 50 m, złoto 
na 100 m oraz brąz na 200 m, wszystko 
stylem klasycznym. Gratulujemy!

naBÓr ZapaŚniKÓw

GKS „Piast” Wola prowadzi nabór do 
klubu dla dziewcząt i chłopców na tre-
ningi w zapasach – styl wolny i zapasy 
kobiet (dzieci w wieku 8-11 lat). Zapisy: 
Wola, ul. Poprzeczna 1, w poniedział-
ki i środy w godz. 16.30-19.30 oraz we 
wtorki i czwartki w godz. 18.00-19.30. 
Szczegóły – tel. 517 960 397.

ZŁÓŻ wniOseK na reaLiZaCJĘ 
ZaDania w ZaKresie spOrTU

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/G/2016 Rady 
Gminy Miedźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania finansowanego rozwoju sportu 
na terenie gminy Miedźna, Wójt Gminy 
Miedźna informuje, że wnioski na reali-
zację zadania w zakresie sportu w 2023 
r. należy składać w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, 
ul. Pszczyńska 9 do dnia 15 września 2022 
r. do godz. 10.00. Wnioski można pobrać 
ze strony miedzna.pl/kluby-sportowe.

w sierpniu rozpoczęły się 
rozgrywki o punkty w sezonie 
2022/2023.

LKs Frydek – a klasa
15.08: LKS Studzionka – LKS Frydek 
1:2 (bramki dla LKS-u: D. Czempas, 
T. Kapica)
21.08: Siódemka Tychy – LKS Frydek 3:1 
(bramka dla LKS-u: T. Kapica)
24.08: LKS Frydek – Fortuna Wyry 2:3 
(bramki dla LKS-u: T. Kapica, I. Zdziech)
27.08: Sokół Wola – LKS Frydek 3:0
kolejne mecze lkS-u: 4.09: LKS 
– Znicz Jankowice, 10.09: LKS Wosz-

czyce – LKS, 18.09: LKS – Ogrodnik 
Tychy, 24.09: BAP Piast Gol – LKS, 2.10: 
LKS – LKS Rudołtowice

sokół wola – a klasa
13.08: LKS Gardawice – Sokół Wola 
1:0
20.08: Sokół Wola – Krupiński Suszec 
1:0 (bramka dla Sokoła: K. Kudyba)
24.08: LKS Studzionka – Sokół Wola 5:0
27.08: Sokół Wola – LKS Frydek 3:0 
(bramki dla Sokoła: K. Kudyba – dwie, 
J. Szmidt)
kolejne mecze Sokoła: 4.09: Fortuna 
Wyry – Sokół, 11.09: Siódemka Tychy 

– Sokół, 17.09: Sokół – Znicz Jankowice, 
24.09: LKS Woszczyce – Sokół, 1.10: 
Sokół – Ogrodnik Tychy

aKs nadwiślan góra – B klasa
20.08: AKS Nadwiślan Góra – LKS Wisła 
Mała 2:1 (bramki dla AKS-u: K. Prusek, 
W. Deptuch)
27.08: Czarni Piasek – AKS Nadwiślan 
Góra 0:0
kolejne mecze akS-u: 3.09: AKS – GKS 
II Pniówek, 11.09: LKS II Wisła Wielka 
– AKS, 17.09: AKS – Czułowianka Tychy, 
24.09: AKS – MKS II Lędziny, 1.10: UKS 
Warszowice – AKS

Tak grali nasi piłkarze w sierpniu

27 sierpnia na stadionie „sokoła” w woli odbył się ii 
piłkarski memoriał im. Czesława rozmusa.

Do zawodów zgłosiło się siedem zespołów. Turniej rozgrywano 
w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii rocznik 2011 
i młodsi I miejsce zajęła drużyna LasWolas, a II – Młode Wilki. 
Drugą kategorię – rocznik 2008 i młodsi – wygrał zespół Dzikie 
Pałki, na II miejscu była drużyna FC Kasztany. W najstarszej 
kategorii – rocznik 2005 i młodsi – I miejsce zajęła drużyna 
Sokoły, przed FC Krawężniki i FC Kalecy.

W końcowej klasyfikacji memoriału najlepsza okazała się 
drużyna Sokoły, na II miejscu uplasowały się Dzikie Pałki, a na 
III – LasWolas. Najlepszym piłkarzem zawodów wybrano Barto-
sza Foltyna. Królem strzelców został zdobywca 10 bramek, Filip 
Czarnynoga, a najlepiej broniła Emilia Kaleta. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

Organizatorami memoriału byli: LKS „Sokół” Wola, sołe-
ctwo Wola, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Miedźna oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 8 gOsir

Drużyna sokoły najlepsza

20 sierpnia w Centrum Kultury oraz w tamtejszym 
ogrodzie odbyło się ciekawe wydarzenie pn. „Temat 
rzeka”.

Wydarzenie kulturalne poświęcone było tematyce związanej 
z wodą oraz rzeką Wisłą stanowiącą ważny element środo-
wiska naturalnego w gminie. Uczestnicy mogli wziąć udział 
w interesujących zajęciach. Wspólnie wykonywano odbitki 
w technice monotypii, amulety wodne, przeprowadzono 
sensoryczne warsztaty wodne, artystyczne eksperymenty 
z wodą, były również gry.

Jednocześnie do 9 września można zgłaszać prace do 
konkursu fotograficznego oraz plastycznego „Temat rzeka”. 
Powinny być związane z Wisłą. Szczegóły i regulamin są 
dostępne na stronie gok.miedzna.pl.

„Temat rzeka” to projekt realizowany w ramach inicjatyw 
kulturalnych „Mój-Twój-Nasz kawałek kultury”. 8 pk

rzeka w roli głównej

Tematy wodne dominowały podczas wydarzenia w 
Centrum Kultury  (FOT. gOK)
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Jak co roku całe rodziny spędziły sobotę, 
przemierzając na dwóch kółkach przez piękne 
tereny naszej gminy.

Do pokonania była trasa o długości ok. 25 km, prowadząca 
przez miejscowości gminy Miedźna. Uczestnicy ruszyli 
spod basenu, by na zakończenie spotkać się na stadionie 
Sokoła. Tam czekał na nich poczęstunek, odbyły się 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania były 
akcesoria rowerowe, vouchery, zaproszenia, wycieczki 
oraz rowery. Nagrodzono też najmłodszych i najstarszych 
uczestników, a także najliczniejszą rodzinę.

Organizatorem wydarzenia byli: Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, a współor-
ganizatorami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego w Woli oraz Ludowy Klub Sportowy 
„Sokół” w Woli. 8 pk

3 wrZeŚNIA OdByŁ sIę XV mIedŹNIAńsKI 
rOdZINNy rAJd rOwerOwy pOd pATrONATem 
wóJTA gmINy mIedŹNA

rowerem przez  
gminę miedźna

wakacyjne wspomnienia
Za nami akcja „Halo lato”, czyli wakacyjna oferta zajęć, warsztatów i wyjazdów przygoto-
wana przez gminny Ośrodek Kultury. w sierpniu nie brakowało ciekawych wycieczek, war-
sztatów, zajęć, a także kina w plenerze  (FOT. gOK)

FO
T.

 J.
 K

A
RB

O
W

Y,
 U

G



12 gminne sprawy – wrzesień 2022 w OBIeKTywIe

w ostatnią niedzielę sierpnia wspólnie dziękowaliśmy rolnikom za ich ciężką pracę. dożynki gminne w górze były kultywowaniem pięknej tradycji oraz 
czasem radosnej zabawy  (FOT. gOK, pK, Ug)

A po żniwach czas na dożynki!
czasem radosnej zabawy  czasem radosnej zabawy  czasem radosnej zabawy  czasem radosnej zabawy  (FOT. gOK, pK, Ug)czasem radosnej zabawy  


