
po wejściu w życie odpowiednich przepisów gminy będą mogły sprzedawać mieszkańcom węgiel po preferencyjnych 
cenach. mieszkańcy gminy miedźna mogą zgłaszać zainteresowanie takim zakupem węgla. 

Jednocześnie gmina miedźna otrzyma od pg „silesia” 50 ton groszku ii oraz orzecha, z przeznaczeniem dla osób 
najbardziej potrzebujących, samotnych lub niesamodzielnych z naszej gminy.

WIę CEj NA sTr. 3

nagrODy DLa naUCZyCieLi
z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt jan Słoninka 

wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom

WIęCEj NA sTr. 2

nie BóJmy siĘ pierwsZeJ pOmOCy!
Młodzi druhowie z MDP OSP Góra realizują

ważny projekt poświęcony pierwszej pomocy

WIęCEj NA sTr. 7
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Apel do mieszkańców 
w sprawie drogi S1

To trzeba wiedzieć 
o dystrybucji jodku potasu

Nasze świątynie wypełniła 
niezwykła muzyka

wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 9 wiĘCeJ na sTr. 11 i 12

gmina pomoże 
w zakupie węgla



2 gminne sprawy – listopad 2022 AKTUALNOŚCI

w Dniu edukacji narodowej wójt 
gminy miedźna Jan słoninka 
z wiceprzewodniczącym rady 
gminy Tomaszem nyczem, 
przewodniczącą Komisji Oświaty 
i spraw społecznych Józefą 
waliczek, Dyrektorką Zespołu 
Oświaty i wychowania marzeną 
mandlą gratulowali, składa-
li życzenia i podziękowania 
wszystkim osobom związanym 
z edukacją.

Podczas uroczystości wręczenia Nagród 
Wójta Gminy Miedźna dla najlepszych 
nauczycieli i dyrektorów w gościnnych 
murach Liceum Ogólnokształcącego 

im. Zbigniewa Religi w Gilowicach 
padło wiele słów podziękowań, uzna-
nia i ogromnego szacunku do pracy 
edukacyjnej nauczycieli.

Dziękowano obsłudze, pracownikom 
administracji i wszystkim zebranym 
tego dnia nauczycielom, a zwłaszcza 
emerytowanym nauczycielom, którzy 
wyedukowali wiele pokoleń naszych 
mieszkańców.

Z szacunkiem i ogromną estymą 
mówiono do emerytowanych nauczy-
cieli. – To, co rozpoczęliście wiele lat 
temu, to jak wiele serca wkładaliście 
w swoją pracę, edukację wcześniejszych 
pokoleń uczniów sprawiło, że teraz Ci 
uczniowie wychowują i edukują następ-

ne pokolenia. Wśród nich są nauczyciele, 
dyrektorzy, których szczególny wkład 
i zaangażowanie został doceniony, a któ-
rym dzisiaj zostaną wręczone Nagrody 
Wójta Gminy Miedźna – przyznał wójt 
Jan Słoninka.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli 
się: Aleksandra Nowotko – nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku, Michalina Madeja 
– nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Górze, Teresa 
Koczor – dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej im. Bronisława Malinowskiego 
w Woli, Aleksandra Hałat – dyrektor-
ka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Woli, Sebastian Pyjas – dyrektor Szko-

ły Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku.

Serdecznie gratulujemy i dziękuje-
my za ogromne serce i trud wkładany 
w codzienną pracę, edukację młodego 
człowieka, kształtowanie właściwych 
postaw i wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt 
gminy Miedźna Jan Słoninka i dyrektorka 
Zespołu Oświaty i Wychowania, Marzena 
Mandla 13 października wizytowali szko-
ły, przedszkola i żłobek w naszej gminie. 
Na ręce dyrektorów dla wszystkich pra-
cowników przekazali serdeczne podzięko-
wania za pracę, złożyli wyrazy szacunku, 
życzenia zdrowia i słodką niespodziankę 
– pyszny tort. 8 Ug

WójT WręCzył NAGrODy WyróŻNIAjĄCyM SIę NAUCzyCIELOM I DyrEKTOrOM

Nagrody dla nauczycieli

Laureaci Nagród Wójta Gminy Miedźna podczas uroczystości w gilowickim 
liceum  (FOT. UG)

Wszystkim gminnym placówkom oświatowym przekazano słodkie  
niespodzianki  (FOT. UG)

14 października nagrodzono wy-
bitnych uczniów z naszej gminy. 
Dzięki ciężkiej pracy, a przede 
wszystkim chęci udało im się 
osiągnąć sukces.

Wśród laureatów znaleźli się: Karolina 
Chowaniec, Bartłomiej Noga, Emilia 
Limańczyk, Oliwier Ulczok, Gabriel 

Przewoźnik, Natalia Zaremba, Natalia 
Wojciech. Gratulacje młodym, zdolnym 
uczniom, rodzicom, nauczycielom zło-
żyli wójt Jan Słoninka, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Miedźna Tomasz 
Nycz i dyrektorka Zespołu Oświaty 
i Wychowania w Miedźnej Marzena 
Mandla.

8Ug

zdolni  
i z sukcesami Karolina Chowaniec – uczennica 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Woli, zdała wszystkie egzaminy 
z wynikiem 100%.

Natalia Wojciech – uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hady-
ny we Frydku. Laureatka I miejsca 
w Konkursie Plastycznym „Moje 
wspomnienie z pierwszych dni poby-
tu w szkole” organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
w kategorii przedszkola i szkoły pod-
stawowe I-III.

Natalia Zaremba – uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Górze. Laureatka III miejsca na 
szczeblu ogólnopolskim w kategorii 
klas IV szkół podstawowych w III edy-
cji ogólnopolskiego konkursu matema-
tyczno-informatycznego „InstaLogik” 
2021/2022.

Oliwier Ulczok – uczeń Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze. 
Finalista na szczeblu ogólnopolskim 
w kategorii klas VII szkół podstawo-

wych w III edycji ogólnopolskiego kon-
kursu matematyczno-informatycznego 
„InstaLogik” 2021/2022.

Gabriel Przewoźnik – uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Górze. Finalista na szczeblu 
ogólnopolskim w kategorii klas VI 
szkół podstawowych w III edycji 
ogólnopolskiego konkursu matema-
tyczno-informatycznego „InstaLogik” 
2021/2022.

Emilia Limańczyk – uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Zbignie-
wa Religi w Gilowicach. Finalistka 
Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego dla Młodzieży „Katyń 2021” 
w kategorii „Kłamstwo Katyńskie 
wczoraj i dziś” w formie prezentacji 
multimedialnej „Niezapomniani. Praw-
da do dziś objęta tajemnicą”.

Bartłomiej Noga – uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach.  Finali-
sta Diecezjalnej Olimpiady Teologii 
Katolickiej.

NAGrODzENI UCzNIOWIE

W sali Urzędu Gminy nagrodzono wyróżniających się uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli (FOT. UG)
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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: 15.11, 29.11
popiół*: 15.11, 29.11
segregacja: 1.12  wso**: 15.11

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 16.11, 30.11
popiół*: 16.11, 30.11
segregacja: 2.12  wso**: 16.11

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: 17.11, 1.12
popiół*: 17.11, 1.12
segregacja: 5.12  wso**: 17.11

GiLOWiCE (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 18.11, 2.12
popiół*: 18.11, 2.12
segregacja: 7.11  wso**: 18.11

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: 7.11, 22.11
popiół*: 7.11, 22.11
segregacja: 8.11  wso**: 22.11

GrZaWa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
MiEdźNa (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 8.11, 23.11
popiół*: 8.11, 23.11
segregacja: 9.11  wso**: 23.11

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: 9.11, 24.11
popiół*: 9.11, 24.11
segregacja: 10.11  wso**: 24.11

GiLOWiCE (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), WOLa (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 10.11, 25.11
popiół*: 10.11, 25.11
segregacja: 14.11  wso**: 25.11

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” 
** wso - wielkogabaryty, sprzęt, opony

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 8.11, 21.11
Frydek, wola: 7.11, 22.11

BLOKi
WOLa i i WOLa ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.11, 10.11, 14.11, 17.11, 21.11, 
24.11, 28.11, 1.12
Odpady segregowane – szkło: 9.11, 23.11
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 16.11, 30.11

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

po wejściu w życie odpowiednich 
przepisów gminy będą mogły 
sprzedawać mieszkańcom węgiel 
po preferencyjnych cenach. gmi-
na miedźna prowadzi wstępne 
ustalenie liczby gospodarstw 
domowych zainteresowanych 
preferencyjnym zakupem.

Mieszkańcy zainteresowani preferen-
cyjnym zakupem węgla proszeni są 
o przekazanie wstępnych informacji, 
związanych z zakupem do Urzędu 
Gminy: imię i nazwisko, adres gospo-
darstwa domowego, adres e-mail, tele-
fon, określenie ilości węgla, o którego 
zakup planuje wnioskować mieszkaniec 
w ramach zakupu preferencyjnego (max 
3 tony), określenie sortymentu węgla 
(miał, orzech, groszek).

Procedowana ustawa (w dniu zamknię-
cia numeru nie weszła jeszcze w życie) 
zakłada, że osoba fizyczna będzie mogła 
nabyć węgiel po preferencyjnych cenach 
pod warunkiem, że nie nabyła węgla na 
sezon grzewczy, przypadający na lata 
2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brut-

to za tonę – w ilości, która zostanie okre-
ślona w rozporządzeniu. Warto pamiętać, 
że ustawa, która umożliwiałaby sprzedaż 
węgla przez samorządy jest w trakcie pro-
cedowania, w związku z czym powyższe 
zasady mogą się zmienić.

Zgłoszenie chęci zakupu węgla ma na 
celu tylko rozeznanie sytuacji w gminie 
i nie jest równoznaczne ze złożeniem 
wniosku o zakup. Stosowne wnioski 
będzie można składać dopiero po wejściu 
w życie ustawy.

Informację należy składać w wersji 
papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy 
w Miedźnej, ul. Wiejska 131 lub przesłać 
w formie elektronicznej na adres mail: 
pzw@miedzna.pl. Druk można pobrać 
w Kancelarii lub w wydrukować ze strony 
miedzna.pl.

Dodatkowo informujemy, że Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej  
z siedzibą w Woli na bieżąco dokonuje 
wypłaty dodatku węglowego osobom, 
które złożyły wniosek i przeszedł on 
pozytywną weryfikację. Stan wypłat na 
dzień 25 października 2022 r. to kwota 
około 3 mln 100 tys. zł. 8Ug

wĘgieL DLa naJBarDZieJ pOTrZeBUJąCyCh
27 października podpisano umowę darowizny pomiędzy Przedsiębiorstwem 
Górniczym „Silesia” a Gminą Miedźna na przekazanie 50 ton węgla kamiennego 
(groszek II oraz orzech). Będzie to węgiel z przeznaczeniem dla osób najbardziej 
potrzebujących, samotnych lub niesamodzielnych z naszej gminy. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli prowadzi identyfi-
kację osób samotnych, niesamodzielnych, którym należy pomóc w pierwszej 
kolejności w zakupie opału w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ich życia 
i zdrowia w czasie nadchodzącej zimy. 

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. 
uruchomiło sprzedaż węgla dla osób fizycznych zamieszkałych w gminach: 
Miedźna, Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna. 
Składanie zamówień, umawiane odbioru węgla będą realizowane wyłącznie 
telefonicznie pod numerami telefonów: 537 153 750, 535 557 534. Szczegóły na 
stronie pgsilesia.pl. 8Ug, pg silesia

zAINTErESOWANI KUPNEM WęGLA MIESzKAńCy POWINNI złOŻyć
ODPOWIEDNIĄ INFOrMACję W UrzęDzIE GMINy

Węgiel po preferencyjnej cenie

11 listopada zapraszamy miesz-
kańców gminy do świętowania 
kolejnej rocznicy odzyskania 
przez polskę niepodległości.

Obchody Dnia Niepodległości rozpocznie-
my na sportowo. Punktualnie o godz. 11.11 
ruszy II Bieg Niepodległości Miedźna dla 
Niepodległej pod patronatem Wójta Gminy 
Miedźna. W ramach wydarzenia rozegra-
ny zostanie bieg na 11 km i 5 km nordic 
walking. Organizatorami biegu są: Klub 
Sportowy PoWoli do Celu, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Po południu ruszy kulturalna część 
obchodów, przygotowana przez Gminę 

Miedźna i Gminny Ośrodek Kultury. 
O godz. 14.45 złożone zostaną kwiaty pod 
pomnikiem Powstańców Śląskich w Woli. 
Potem spotkamy się na parkingu przy Cen-
trum Kultury w Woli. Wspólnie z dziećmi 
z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 
im. Kubusia Puchatka z Woli odśpiewamy 
hymn narodowy. Wypuszczone zostaną 
gołębie symbolizujące pokój i wolność. 
Na scenie wystąpią Orkiestra Dęta KWK 
„Piast” Bieruń oraz Daniel Cebula-Ory-
nicz z zespołem, w repertuarze Zbignie-
wa Wodeckiego. Uczestnicy otrzymają 
kotyliony, balony w barwach narodowych, 
będą też ciasteczka niepodległościowe 
i grochówka strażacka. Zapraszamy do 
świętowania! 8 pk

Świętujmy niepodległość!
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OCZysZCZaCZe DLa pLaCóweK 
OŚwiaTOwyCh

Do pięciu placówek oświatowych w gmi-
nie trafiły nowoczesne oczyszczacze 
powietrza. Oczyszczacze otrzymały: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Mali-
nowskiego w Woli – 2 sztuki oraz po 
jednej sztuce: Szkoła Podstawowa im. S. 
Hadyny we Frydku, Szkoła Podstawowa 
im. J. Korczaka w Górze, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Miedźnej, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woli. Środki 
na zakup oczyszczaczy w kwocie 11 tys. 
62 zł 62 gr pozyskano z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 8 Ug

BaDanie pOTOKów 
pasaŻersKiCh w gminie

Mając na uwadze potrzebę rozpozna-
nia problemu komunikacji publicznej 
na terenie naszej gminy w dniach 11 
i 12 października 2022 roku dokonano 
ponownego badania potoków pasa-
żerskich. Wyniki badania na liniach 
autobusowych numer 17, 19, 56 wraz 
ze wskazaniem poprzednich lat można 
znaleźć na stronie miedzna.pl. 8 Ug

na prOJeKT 
rOZBUDOwy DrOgi

25 października Rada Gminy przyjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu. 
Chodzi o przekazanie prawie 50 tys. zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Projekt przebudowy drogi powiato-
wej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli 
na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. 
Oświęcimskiej”. 8 pk

pamiĘTamy
31 października wójt Jan Słoninka, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Tomasz Nycz i radni Zofia Białoń oraz 
Marek Gruszka zapalili znicze na gro-
bach naszych zmarłych samorządow-
ców. Jest to czas, kiedy szczególnie 
o nich pamiętamy. Zapalono również 
znicze na grobach osób samotnych, 
grobach zapomnianych. Uczyniono to 
w imieniu wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. 8Ug

prOmesy DLa mDp
29 października w siedzibie OSP War-
szowice odbyła się uroczysta zbiórka, 
podczas której wręczono promesy dotacji 
celowej dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych na zakup sprzętu dla członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z terenu powiatu pszczyńskiego. Środki 
zostały przyznane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach 
dotacji na zadanie publiczne pod nazwą 
„Przygotowanie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych do działań ratowni-
czo-gaśniczych”. Wśród 18 promes 
były również promesy dla naszych 
MDP w Górze, Gilowicach i Miedźnej. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą 
mogły przeznaczyć otrzymane środki na 
sprzęt do przeprowadzania zawodów 
sportowo-pożarniczych, umundurowa-
nie i wyposażenie osobiste dla członków 
MDP oraz pomoce wykorzystywane 
w procesie szkolenia. 8 Ug

Dużo dzieje się w gminnych 
inwestycjach. Tempo i rozmach 
prac są imponujące!

Kolejne ważne remonty w gminie zakoń-
czone! Po przebudowie jest ul. Kwiatowa 
w Woli na długości ponad 300 m wraz 
z budową kanalizacji deszczowej w ul. 
Kwiatowej z łącznikiem do ul. Błachowej. 
To niezwykle ważna inwestycja, bo dzię-
ki wykonanemu odwodnieniu pobliskie 
posesje nie będą już zalewane. Prace 
kosztowały 900 tys. zł. Przy przedszkolu 
w Górze odnowiony został plac zabaw, 
a istniejące miejsca parkingowe wyło-
żono kostką brukową. Nowe urządzenia 
są także na placach zabaw w Gilowicach, 
Woli i Grzawie. Zakończyły się prace na 
drodze gminnej – bocznej od ul. Wiej-
skiej w Grzawie. Na boisku w Gilowicach 
zakończono budowę podłoża w tamtejszej 
wiacie. W tym sołectwie wyremontowano 
też jeden z przepustów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Mali-
nowskiego w Woli wyposażona została 
w 111 paneli fotowoltaicznych. Zadanie 
doprowadzi do poprawy efektywności 
energetycznej budynku, redukcji kosz-
tów pozyskiwania energii oraz ograni-
czenia emisji CO2. Wartość inwestycji 
to 183 tys. 300 zł.

W szkole we Frydku prowadzone są 
prace wykończeniowe. Dzieje się też 
na zewnątrz obiektu. Wokół szkoły 
posadzono rośliny, drzewa i krzewy, 
trwają prace związane z ogrodzeniem. 
Zamówione są meble, dostarczono już 
wyposażenie kuchni.

Świetna wiadomość dla miłośników 
deskorolek, rowerów, rolek i hulajnóg. 
Gmina otrzymała zgodę na budowę 
skateparku w Woli. W najbliższym 
czasie ma zostać ogłoszony przetarg 
na wykonanie prac, z terminem rea-
lizacji do połowy 2023 roku. Począt-
kiem października podpisano umowę 
na realizację zdań inwestycyjnych pn. 
„Przebudowa chodników i rozbudowa 
parkingów przy ul. Górniczej w Woli” 
oraz „Utwardzenie pobocza ul. Lipowej 

na skrzyżowaniu z ul. Akacjową w Woli”. 
Dzięki temu będą kolejne miejsca par-
kingowe, chodniki. Przy ul. Górniczej 
w Woli powstanie nowy skwer, pomię-
dzy blokami nr 9, 11 i 12.

Trwają prace związane z modernizacją 
Centrum Kultury w Woli i terenem wokół. 
Już wkrótce dostępna będzie odnowiona 
przestrzeń do kolejnych inspirujących 
działań kulturalnych w naszej gminie. 
Prowadzone są inwestycje drogowe 
w ramach dużego zadania pn. „Budowa 

i rozbudowa dróg, chodników oraz par-
kingów w gminie Miedźna”. Można już 
korzystać z nowego parkingu przy ul. 
Górniczej w Woli. To jedna z inwestycji 
w ramach tego dużego zadania za prawie 
3,5 mln zł, na które gmina pozyskała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji Strate-
gicznych. Trwa też termomodernizacja 
dwóch budynków gminnych – przy ul. 
Szkolnej w Woli i ul. Księża w Grzawie. 

8 paweł Komraus

zAPrASzAMy NA PrzEGLĄD INWESTyCjI W GMINIE

roboty nie ustają

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze pomoc Państwu w uzyskaniu odpowiedzi 
na nurtujące pytania i niepewności dotyczące budowy drogi 
S1 stworzyliśmy elektroniczny formularz do składania pytań 
i komunikacji.

Zebrane pytania – zbiór pytań – od Państwa, przekażemy 
do właściwych podmiotów. Następnie umówimy spotkanie 
z Państwem, których problem dotyczy bezpośrednio. Przedsta-
wiciele instytucji odpowiedzą na Państwa nurtujące pytania. 

O terminie i miejscu spotkania zostaną Państwo powiado-
mieni w późniejszym terminie. Podane dane w formularzu 
kontaktowym posłużą nam do bezpośredniego kontaktu 
z Państwem.

Wystarczy kliknąć w link i uzupełnić formularz. Link jest 
dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna 
– www.miedzna.pl.

Dziękujemy za przekazane informacje i zapytania.
8Urząd gminy miedźna

Apel do mieszkańców Gminy Miedźna 
bezpośrednio dotkniętych budową drogi S1

Aktualnie trwa wycinka lasu w Woli. Wycinki dokonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Informacji w tej sprawie udziela: kierownik projektu Adam Stachuła – tel. 32 775 89 15, kierownik odcinka 
jarosław Gajewski – tel. 604 142 541.
Szersze informacje na temat budowy drogi S1 można znaleźć na stronie s1-myslowice-bielsko.pl

Można już korzystać z nowego parkingu przy ul. Górniczej w Woli  (FOT. UG)

Na kilku placach zabaw w gminie zamontowano nowe urządzenia  (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 – 32 611 53 00

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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sprawdź światła  
w pojeździe
Od 2 do 18 listopada kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić 
stan i ustawienie świateł we wszystkich stacjach kontroli 
pojazdów na terenie powiatu pszczyńskiego dzięki wspólnej 
akcji Powiatu Pszczyńskiego, Komendy Powiatowej Policji 
oraz diagnostów. Włączyły się w nią dwie stacje z Woli: STW 
Pszczyna Sp. z o.o. (ul. Międzyrzecka 4) oraz Auto-Komplex-
Serwis (ul. Międzyrzecka 12A). 8 powiat

inFOrmaCJa starosty pszczyńskiego

Niniejszym informuję, że ze względu na zaistniałą omyłkę 
pisarską została z urzędu sprostowana decyzja nr 11/22 z dnia 
29.08.2022 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 
4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Gór-
nośląską (ul. Wiejska i ul. Miodowa)”: Na stronie pierwszej 
decyzji zamiast: „– budowę chodnika o szerokości 1,5 m,” 
powinno być: „– budowę chodnika o szerokości 2,0 m,”.

W 2022 r. decyzją zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. z sie-
dzibą w Katowicach (dalej jako PGG S.A.) nastąpiła likwidacja 
Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, poprzez 
jego formalno-prawne włączenie do Oddziału Polskiej Grupy 
Górniczej S.A. KWK „Piast-Ziemowit”. Decyzja ta została podjęta 
bez konsultacji z władzami Gminy.

Mając powyższe na uwadze, nie można pominąć faktu, że 
w 1977 r. rozpoczęto na terenie Gminy Miedźna budowę KWK 
„Czeczott”, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 1985 r. 
Znaczna część miejscowości Wola została zagospodarowana 
pod budowę wielkiej, nowoczesnej kopalni KWK „Czeczott” 
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, liczącą około 109 ha 
użytków rolnych. Lata funkcjonowania kopalni dla Gminy były 
latami dużego skoku rozwojowego. W najliczniej zaludnionej 
miejscowości Wola, w związku z uruchomieniem kopalni zbu-
dowano m.in. dwa osiedla mieszkaniowe budownictwa wieloro-
dzinnego, budynki użyteczności publicznej oraz infrastrukturę 
wypoczynkową.

Tym niemniej, KWK „Czeczot”, później KWK „Piast Ruch II” 
jako jeden z najmłodszych i nowoczesnych zakładów górniczych 
posiadających zasoby węgla energetycznego w wysokości kil-
kunastu milionów ton węgla, decyzją zarządu ówczesnej Nad-
wiślańskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Bieruniu z lipca  
2000 r. przewidziana została do likwidacji. Wydobycie węgla 
zakończono ostatecznie 30 kwietnia 2005 r.

Likwidacja jedynego znaczącego zakładu pracy jakim była KWK 
„Czeczot”, później KWK „Piast Ruch II” pozbawiła wówczas Gminę 
Miedźna znacznej części dochodów, a mieszkańców miejsc pracy. 
Spowodowało to zachwianie żywotności ww. jednostki samorządu 
gminnego, ograniczyło możliwości jej współdziałania z podmiotami 
ze sfery publicznej oraz innymi podmiotami zewnętrznymi oraz 
zachwiało jej zdolnością finansową czy efektywną integrację 
lokalnej społeczności. Gmina wówczas zaczęła się wyludniać, 
a utrzymanie wybudowanej przez kopalnię infrastruktury w dużej 
mierze spoczęło na samorządzie lokalnym, co rodziło dodatko-
we wyzwania i tak w trudnej sytuacji związanej z likwidacją 
kopalni.

W roku 2003 na bazie infrastruktury pokopalnianej rozpoczął 
działalność Zakład Remontowo-Produkcyjny WRP 2, świadczący 
usługi dla kopalń m.in. w zakresie remontów, modernizacji i pro-
dukcji urządzeń górniczych. Oddziały tej samej branży działają 
również w sąsiednim Bieruniu i Lędzinach, z tą różnicą, że w tych 
miejscowościach funkcjonują dzisiaj kopalnie KWK „Piast” i KWK 
„Ziemowit”. Dają one olbrzymi impuls do rozwoju miast Bierunia 
i Lędzin, stając się dodatkowym znaczącym pracodawcą na 
tamtym terenie.

Z kolei od roku 2018 na terenie Gminy Miedźna rozpoczął 
działalność Zakład Produkcji Ekopaliw prowadzący badania nad 
najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie paliw stałych. 

Niestety, na mocy decyzji zarządu PGG S.A. został on przeniesiony 
na teren Gminy Bieruń.

Rada Gminy Miedźna stoi na stanowisku, że likwidacja Zakładu 
Produkcji Ekopaliw i przeniesienie go poza teren Gminy Miedźna 
jest decyzją krzywdzącą dla mieszkańców Gminy Miedznej.

Władze Gminy Miedźna wiązały znaczne nadzieje z tym zakła-
dem, a ówczesny Zarząd Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą 
w Katowicach deklarował wolę współpracy z władzami samorzą-
dowymi dla stworzenia możliwie największej ilości miejsc pracy 
w oparciu o istniejącą infrastrukturę zlikwidowanej kopalni KWK 
„Czeczott”.

Nie można zapomnieć, że przez gminę, w związku z likwidacją 
kopalni, przetoczyły się problemy społeczne związane z faktem, iż 
główny pracodawca i żywiciel tutejszych rodzin przestał istnieć. 
Wymagało to od lokalnego samorządu wielkiego wysiłku, prowa-
dzącego docelowo do strukturalnych zmian w funkcjonowaniu 
gminy.

Jednocześnie przy decyzji o likwidacji Zakładu Produkcji Eko-
paliw pominięto możliwości logistyczne Gminy Miedźna, w tym 
dużą infrastrukturę po górniczą na jej terenie, jak również dogodną 
możliwość komunikacyjną dzięki powstającej na tym terenie drogi 
ekspresowej S1.

Stając zatem w obronie fundamentalnych wartości naszego 
samorządu gminnego, mając na uwadze stan finansów gminnych 
i możliwości zabezpieczenia miejsc pracy na bazie istniejące-
go majątku, w imieniu swoim i mieszkańców naszej wspólnoty 
zwracamy się z prośbą o przeniesienie Zakładu Remontowo-
Produkcyjnego WRP 1 działającego w Bieruniu na teren Gminy 
Miedźna, co pozwoli zniwelować straty, po utraconym Zakładzie 
Produkcji Ekopaliw.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że zmiany te są możliwe 
do podjęcia, a ich realizacja przyczyni się do rozwoju gminy, 
stabilizacji finansowej mieszkańców, pozwoli też racjonalnie 
wykorzystać infrastrukturę pokopalnianą i jednocześnie pogłębi 
zaufanie samorządu i lokalnej społeczności do podmiotów nie tylko 
skoncentrowanych do osiągnięcia zysków, ale także realizujących 
misję publiczną i uprzednio wykorzystujących teren Gminy Miedźna 
w ramach swojej działalności górniczej.

Proszę przyjąć do wiadomości, że odpowiedzialność, którą 
jako obecne władze gminy wzięliśmy na swoje barki, za losy 
naszej małej ojczyzny i za losy naszych mieszkańców, zmusza 
nas do szukania pomocy i zrozumienia na wszystkich szczeblach 
władzy oraz wśród podmiotów bezpośrednio czy pośrednio 
związanych i funkcjonujących na terenie gminy i mających na 
tę gminę wpływ.

Reasumując, władze Gminy Miedźna w obliczu utraty znaczącego 
zakładu pracy na terenie gminy apelują do zarządu PPG S.A. o podję-
cie decyzji o przeniesienie Zakładu Remontowo-Produkcyjnego WRP 
1 działającego w Bieruniu na teren Gminy Miedźna.

rADA GMINy MIEDŹNA PrzyjęłA 25 PAŹDzIErNIKA UChWAłę W SPrAWIE PODjęCIA DzIAłAń DOTyCzĄCyCh 
PrzENIESIENIA zAKłADU rEMONTOWO-PrODUKCyjNEGO WrP 1 BIErUń NA TErEN GMINy MIEDŹNA

Apelują do PGG
radni apelują do polskiej grupy 
górniczej o podjęcie niezwłocz-
nych i niezbędnych działań 
zmierzających do przeniesienia 
należącego do spółki Zakładu 
remontowo-produkcyjnego wrp 
1 Bieruń na teren gminy miedźna.

Uchwała była inicjatywą przewodniczą-
cego Rady Gminy Andrzeja Kempnego 
oraz wiceprzewodniczących Adama 
Wojtali i Tomasza Nycza. Została przyję-
ta przez radnych jednogłośnie. Uchwała 
zostanie przekazana zarządowi oraz 
Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy 

Górniczej S.A., Ministrowi Aktywów 
Państwowych, pełnomocnikowi Rządu 
do spraw transformacji spółek energe-
tycznych i górnictwa węglowego oraz 
posłom i senatorom ziemi pszczyńskiej. 
Poniżej publikujemy treść apelu, który 
stanowi uzasadnienie do uchwały. 8 pk
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grZawa

FryDeK

21 października uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła ll w Woli stworzyli ponad 
20 metrów życzeń i pozdrowień (dokład-
nie 2050 cm). To najprawdopodobniej 
najdłuższa liczba życzeń i pozdrowień 
stworzona w jednym dniu i w jednym 
miejscu. Szkolne drzwi ozdobiły kartki 

z cytatami o życzliwości, aby przypo-
mnieć, że dobre słowo otwiera serce, 
a uśmiech usuwa wszelkie przeszkody. 
Po raz kolejny uczniowie pokazali, że 
Dzień Życzliwości może być celebrowany 
każdego dnia. Do akcji pisania pozdro-
wień włączyli się uczniowie klas trzecich, 
czwartych, piątych i VIa. 8 sp2 wola

Biją rekordy w życzliwości!

Wraz rozpoczęciem kolejnego roku 
szkolnego Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bronisława Malinowskiego w Woli 
kontynuuje współpracę ze stowarzysze-
niem PoWoli do Celu. W tym roku jest 
17 wolontariuszy. Część z nich uczestni-
czyła już we wrześniu w pikniku chary-
tatywnym, a pozostali po raz pierwszy 
w sobotę, 22 października zabezpieczali 

biegi w ramach Parkrun Bulwary nad 
Wisłą. Wolontariat to doskonała lek-
cja empatii, niesienia bezinteresownej 
pomocy. Może być także sposobem 
na przełamanie monotonii codzienne-
go życia, drogą do zawarcia nowych 
znajomości czy też szansą na zdobycie 
nowych umiejętności.

8sp 1 wola

wolontariusze na start

14 października w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku odbyła się 
uroczystość pasowania na ucznia. W tym 
dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do 
grona uczniów szkoły. Podczas uroczysto-
ści pierwszoklasiści pokazali, że potrafią 
pięknie śpiewać, recytować wiersze oraz 
tańczyć poloneza. Najważniejszą częścią 
uroczystości, na którą wszyscy czekali było 

ślubowanie na sztandar szkoły oraz paso-
wanie wielkim ołówkiem przez dyrektora 
szkoły. Pierwszaki głośno i z przekona-
niem przyrzekały być dobrymi i pilnymi 
uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje 
obowiązki. Na koniec uczniowie otrzymali 
legitymacje oraz słodkie rogi obfitości. 
W świat szkoły wprowadziły pierwszo-
klasistów uczennice z klasy VI. 8sp Frydek

przyjęci do grona uczniów

To był wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów  (FOT. SP FryDEK)

21 października, podczas Nocy Bibliotek, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej 
z/s w Grzawie zamieniła się w agencję 
detektywistyczną  „Różowa Pantera”. 
Adresatem tej Nocy Bibliotek były dzieci 
w wieku 8-10 lat. W pierwszej zabawie 
dwójka chłopaków wcieliła się w rolę 
detektywów policyjnych, a reszta uczest-
ników w podejrzanych. Każdemu dziecku 
założono kartotekę, pobrano odcisk palca, 
zrobiono zdjęcie i umieszczono w przepeł-
nionym więzieniu. Następnie biblioteka 

zamieniła się w szkołę detektywistyczną, 
w której dzieci poznały kilka technik detek-
tywistycznych m.in. szyfrowanie, zbiera-
nie dowodów (odciski palców czy śladów 
butów), tworzenie niewidzialnych wiado-
mości oraz techniki kamuflażu. Ostatnią 
z zabaw była gra detektywistyczna, pod-
czas której dzieci rozwiązywały różne 
łamigłówki i inne zadania wymagające 
dużej spostrzegawczości. Na zakończenie 
zajęć każde dziecko otrzymało pamiątko-
we zdjęcie i swoją kartotekę. 8gBp

nowi detektywi

giLOwiCe

Początkiem października w gilowickim 
liceum gościli uczniowie i nauczyciele 
ze szkół partnerskich z Austrii, Niemiec, 
Bułgarii, Czech i Słowenii. Tym razem 
spotkanie w ramach projektu „Climate 
change – raise awareness – take action” 
poświęcone było wodzie, jej oszczędzaniu 
i ochronie tak ostatnio nadwątlonych przez 
zmiany klimatu zasobów. Goście zobaczyli 
szkołę, odwiedzili Pszczynę, Toruń, Kra-
ków oraz Ogród Botaniczny w Mikołowie. 
Były prezentacje na temat zużycia wody 

w gospodarstwach domowych, przygoto-
wane przez uczniów ze wszystkich krajów 
partnerskich oraz sugestie, jak możemy 
ją oszczędzać. Dyskutowano na temat 
fast fashion w kontekście zużycia wody 
potrzebnej do wyprodukowania poszcze-
gólnych elementów odzieży. Uczniowie 
mieli też zaprojektować kampanię zachę-
cającą do unikania zakupu rzeczy nowych 
oraz noszenia ubrań z drugiej ręki oraz 
zorganizować pokaz mody ekologicznej.

8pk, LO gilowice

ważne rozmowy o klimacie

Biblioteką zawładnęło 14 młodych detektywów  (FOT. GBP)

wOLa

18 października w Dniu Poczty Polskiej 
dzieci z grupy „Sarenki” z Gminnego 
Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy 
Chotomskiej w Woli wysłały listy do 
swoich rodziców. Poprzez pisanie listów 

dzieci ćwiczą umiejętności plastyczne, 
a także uczą się ich adresowania. Dzia-
łanie ma na celu propagowanie trady-
cyjnego przesyłania informacji w formie 
pocztówek i listów. 8 Ug

List – kawałek kartki z duszą

mieDŹna

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Miedźnej opiekują się zbiorową 
mogiłą na cmentarzu parafialnym, gdzie 
spoczęły 42 osoby różnej narodowości, 
płci i wieku, zmarłe z wycieńczenia lub 
zastrzelone podczas Marszu Śmierci, 
więźniów obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu w styczniu 1945 r. Uczen-

nice uporządkowały grób więźniów oraz 
ścieżkę prowadzącą do mogiły. W ten 
sposób młodzi ludzie czczą pamięć 
ofiar i pamiętają o Tych, którzy oddali 
za naszą wolność życie. Raz w miesiącu 
pod czujną opieką nauczyciela młodzież 
sprząta i dba o naszą historię.

8 Ug

Dbają o pomnik historii

góra

10 października obchodziliśmy Święto 
Drzewa, czyli inicjatywę, której celem 
jest promocja ochrony przyrody i dzia-
łań ekologicznych. Z tej okazji klasa Ia 
oraz klasa IVb Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze posadziły trzy 
drzewa na terenie szkoły. To już kolejna 
akcja, podczas której sadzone są drzewa. 
Dodatkowo pierwszaki połączyły obcho-

dy Dnia Drzewa z udziałem w projek-
cie „Z kotem Amadeuszem przez świat 
wartości i emocji”. Odczytano wiersz 
„O kotku Amadeuszu, który martwił się 
o przyrodę” i sporo rozmawiano o tym, 
jak możemy pomóc środowisku wokół 
nas. Uwieńczeniem rozmyślań była 
praca plastyczna „Jesienne drzewo”.

8sp góra

Jak pomóc środowisku?
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Dzieci i młodzież uczą się zasad 
pierwszej pomocy, a następnie 
pokazują podstawowe zasady 
innym uczniom, mieszkańcom.

Tak dużo mówi się o tym, jak ważne 
jest szybkie i odpowiednie udzielenie 
pierwszej pomocy osobie potrzebu-
jącej. Ale czy każdy z nas wie tak 
naprawdę, jak jej udzielić? – Pierw-
sza pomoc często jest zamiatana pod 
dywan. Dużo się o niej mówi, ale mało 
jest praktyki, ćwiczeń czy szkoleń. A to 
przecież coś, co ratuje życie – zauważa 
Agnieszka Cofała, opiekunka MDP 
OSP Góra. Uratować życie może samo 
wezwanie pomocy, poprzez numer 112. 
Dlatego warto tę wiedzę wpajać naj-
młodszym!

Stąd pomysł na realizację projektu 
pn. „Pierwsza pomoc dla każdego bez 
strachu”. Skierowany jest do dzieci 
i młodzieży. – Żeby nie bali się pierwszej 
pomocy, żeby wiedzieli, jak jej udzielać. 
Druhowie z naszej Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej, od wieku przedszkol-
nego do szkół ponadpodstawowych, 
w sumie 27 osób, przeszli szkolenie 
z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Każdy uczestnik zdawał egzamin 
i otrzymał zaświadczenie. Druhowie 
zdobytą wiedzą pochwalili się przed 
rodzicami, teraz prowadzą warsztaty 
w szkołach i przedszkolach, pokazując 

uczniom, jak udzielać pierwszej pomocy 
– opowiada A. Cofała. Najmłodsi pre-
zentują swoim kolegom na przykład, 
jak zrobić pozycję boczną bezpieczną, 
jak udrożnić drogi oddechowe, spraw-
dzić, czy poszkodowany oddycha oraz 
jak wezwać pomoc. Starsi pokazują, 
jak wykonać opatrunek, jak usztywnić 
złamanie, jak przystąpić do resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. Najważniejsze 
to nie bać się podejść do osoby poszko-
dowanej i udzielić mu pomocy, w każdy 
możliwy sposób.

Zajęcia z pierwszej pomocy z udzia-
łem druhów MDP OSP Góra odbędą się 
we wszystkich placówkach oświatowych 
gminy Miedźna, a także w niektórych 
szkołach w powiecie. Planowane są 

także otwarte spotkania dla miesz-
kańców oraz pokazy podczas imprez 
plenerowych na wiosnę przyszłego roku. 
Grono odbiorców jest więc bardzo sze-
rokie.

– W projekcie stawiamy przede 
wszystkim na praktykę, aby każdy mógł 
spróbować, jak tak naprawdę należy 
udzielić pierwszej pomocy. To niezwy-
kle ważne, bo ratuje życie. W obecnych 
czasach nieco umarło w nas współ-
czucie i troska o drugiego człowieka. 
Jesteśmy zabiegani, osoba leżąca na 
chodniku najczęściej uznawana jest za 
osobę nietrzeźwą. A nie zawsze tak jest. 
Przykładem są Czechowice-Dziedzice, 
gdzie pan dostał zawału, przewrócił 
się na chodniku i został zignorowany 
przez przechodniów. Czasami wystarczy 
choćby telefon po pogotowie – mówi 
Agnieszka Cofała.

Projekt pn. „Pierwsza pomoc dla każ-
dego bez strachu” potrwa do czerwca 
2023 r. Do tego czasu organizowane 
będą warsztaty z pierwszej pomocy dla 
uczniów, przedszkolaków, mieszkańców, 
prowadzone przez druhów. Projekt jest 
realizowany przez Młodzieżową Dru-
żynę Pożarniczą OSP Góra przy współ-
pracy z fundacją NeuroN Foundation, 
finansowany przez Unię Europejską 
w ramach programu Europejski Korpus 
Solidarności. 

8 paweł Komraus

MłODzI DrUhOWIE z MłODzIEŻOWEj DrUŻyNy POŻArNICzEj OSP GórA rEALIzUjĄ WAŻNy PrOjEKT POŚWIęCONy PIErWSzEj POMOCy

Nie bójmy się pierwszej pomocy!

Druhowie pokazują uczniom, jak udzielać pierwszej pomocy  (FOT. PK)

Świetna passa gospodyń z woli 
trwa! po sukcesie w ogólno-
polskim konkursie „polska od 
kuchni” przyszedł czas na dwie 
najważniejsze nagrody w powia-
towym konkursie kulinarnym.

Do pysznej rywalizacji w Studzienicach 
stanęło siedem kół gospodyń wiejskich 
z całego powiatu pszczyńskiego. 11 
października podczas V Powiatowego 
Konkursu „Tradycje i kulinaria ziemi 
pszczyńskiej” gospodynie przypomniały 
tradycje i potrawy związane ze świ-
niobiciem.

Stoiska zapełniły się pysznymi potra-
wami. Szczególną uwagę od samego 
początku zwracały prezentacja i dania 
reprezentantek gminy Miedźna, czyli 
Koła Gospodyń Wiejskich w Woli. Nasze 
gospodynie w ramach potraw konkur-
sowych przygotowały karczek pieczo-
ny z ziemniakami, kapustą zasmażaną 
i sosem grzybowym oraz salceson. Gości 

częstowały Anna Kucki, Małgorzata 
Komraus, Agnieszka Mazur i Barbara 
Pastuszka. – Salceson przygotowałyśmy 
według bardzo starej, tradycyjnej recep-
tury, przekazywanej z dziada pradziada. 
Karczek, peklowany przez 12 godzin 
w soli, pieprzu, zielu angielskim i liściu 
laurowym, został upieczony w  piekar-
niku. Godzina na kilo karczku w 180 
stopniach. Mięso musi być dobrej jakości 
– mówi Anna Kucki, przewodnicząca 
KGW Wola.

Dania i potrawy charakterystyczne 
dla świniobicia na ziemi pszczyńskiej 
oceniało specjalnie powołane w tym 
celu jury w składzie: Grzegorz Sztoler, 
kucharz i restaurator Łukasz Kozioł, pla-
styk Małgorzata Tkaczyk oraz rzeźnik 
Adam Janosz. Okazało się, że jurorom 
najbardziej smakowały dania przygoto-
wane przez KGW Wola, które wygrało 
konkurs. Ponadto, nasze panie zdobyły 
serca, a właściwie żołądki publiczności, 
która przyznała jej najwięcej głosów i tym 

samym nagrodę publiczności! To kolejny 
sukces na koncie koła. Gratulujemy!

Organizatorami konkursu są: 
Powiat Pszczyński, Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Pszczynie 
oraz gminy powiatu – w tym roku 
Gmina Pszczyna.

8pk, powiat

KGW Wola bezkonkurencyjne!

KGW Wola zachwyciło jury oraz publiczność  (FOT. PK)
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podczas październikowej sesji rady 
gminy zaprezentowana została 
Lokalna marka Ziemi pszczyńskiej.

W sesji udział wzięli Damian Cieszewski, 
wicestarosta pszczyński oraz Grzegorz 
Cempura, prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Pszczyńskiej. Lokalna Marka 
Ziemi Pszczyńskiej jest znakiem jakości 
przyznawanym produktom wytwarza-
nym w powiecie pszczyńskim, spełnia-

jącym określone kryteria certyfikacyj-
ne. Jej celem jest wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości, promowanie walorów 
i zasobów regionu, a także wzrost ruchu 
turystycznego na Ziemi Pszczyńskiej.

Wśród certyfikowanych produktów są 
też te z gminy Miedźna. Znakiem pochwa-
lić może się Pasieka św. Ambrożego z Woli 
Doroty i Bartłomieja Pękałów, za miody 
z dodatkiem kwiatów jadalnych i ziół, 
a także miody odmianowe. 8pk

nasza lokalna marka
rady gminy uchwaliła program 
współpracy na rok 2023 gminy 
miedźna z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego.

Jego celem jest m.in. zwiększenie aktyw-
ności mieszkańców gminy Miedźna, 
mającej na celu pełniejsze zaspokojenie 
ich potrzeb czy stworzenie warunków do 

powstania inicjatyw i struktur funkcjo-
nujących na rzecz społeczności lokalnej, 
umocnienie w świadomości społecznej 
poczucia odpowiedzialności za siebie, 
swoje otoczenie i lokalną wspólnotę.

Wysokość środków finansowych 
planowanych na realizację programu 
zostanie określona w budżecie gminy 
na rok 2023 i wyniesie nie mniej niż 
1,2 mln zł.

8 pk

Zwiększyć aktywność mieszkańców

podczas wrześniowych zebrań mieszkańcy 
wszystkich sołectw zdecydowali, na co zostaną 
wydane w 2023 roku środki w ramach fundu-
szu sołeckiego. To łącznie ponad 450 tys. zł!

Fundusz sołecki to pula środków dla każdego sołe-
ctwa w gminie. O tym, na co zostaną wydane decy-
dują mieszkańcy w bezpośrednich głosowaniach 
podczas zebrań sołeckich, które są organizowane we 

wrześniu. To właśnie mieszkańcy wskazują, jakie są 
najważniejsze potrzeby danego sołectwa.

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 
przeznaczonych zostanie łącznie ponad 450 tys. zł. 8pk

Fundusz sołecki rozdzielony!

wyKaZ ZaDań wyBranyCh  
DO reaLiZaCJi prZeZ miesZKańCów w ramaCh FUnDUsZU 

sOŁeCKiegO na 2023 rOK

grZawa
<  Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Grzawa – 7 000 zł
<  Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 6 867,51 zł
<  Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku gminnym przy ul. Wiejskiej 

11 – 8 500 zł
<  Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. 

Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4 
– 13 000 zł

mieDŹna
<  Doposażenie LKS Miedźna – 10 000 zł
<  Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 10 000 zł
<  Zakup strojów dla KGW Miedźna – 3 024,76 zł
<  Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna 

– 8 000 zł
<  Zakup dmuchańca – 17 500 zł
<  Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na placu zabaw przy ul. Leśnej 

w Miedźnej – 4 500 zł

FryDeK
<  Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Frydek – 8 000 zł
<  Doposażenie OSP Gilowice – 10 000 zł
<  Doposażenie zespołu ludowego Swojanie – 35 024,76 zł

giLOwiCe
<  Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice – 13 000 zł
<  Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach – 40 024,76 zł

góra
<  Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra – 40 000 zł
<  Zakup i montaż luster drogowych – 13 024,76 zł

wOLa
<  Doposażenie LKS Sokół Wola – 10 000 zł
<  Doposażenie OSP Wola – 3 500 zł
<  Ogrodzenie terenu po byłym sklepie przy ul. Różanej oraz jego uporządkowanie 

– 39 524,76 zł

wOLa i
<  Doposażenie LKS Sokół Wola – 8 000 zł
<  Doposażenie OSP Wola – 4 000 zł
<  Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola – 2 000 zł
<  Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola imienia Kubusia 

Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej – 39 024,76 zł

wOLa ii
<  Doposażenie LKS Sokół Wola – 8 000 zł
<  Doposażenie OSP Wola – 3 000 zł
<  Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola – 2 000 zł
<  Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola 

II – 40 024,76 zł

przedsiębiorstwo wielobranżowe sanCO 
sanocki Józef z siedzibą we Frydku zostało 
laureatem „Złotego Lauru” – nagrody staro-
sty pszczyńskiego i przewodniczącego rady 
powiatu pszczyńskiego.

Uroczysta gala wręczenia nagród dla wyróżniających 
się przedsiębiorców działających na ziemi pszczyńskiej 
odbyła się 8 października w Sali Lustrzanej Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie. „Złoty Laur” w kategorii 
handel otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
SANCO Sanocki Józef z siedzibą we Frydku. – Nagrodę 
otrzymaliśmy za ubiegły rok, wiele jeszcze przed 
nami, jednak doczekaliśmy czasów, kiedy są proble-
my z zaopatrzeniem się, stanęło wszystko na głowie 
jeżeli chodzi o opał. Obecnie będąc autoryzowanym 
sprzedawcą węgla, nie jesteśmy w stanie nabyć opału. 
Mam nadzieje, że za rok sytuacja się poprawi i będzie-

my w stanie zaspokoić potrzeby każdego, kto będzie 
potrzebował tego paliwa – mówił Józef Sanocki.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANCO Sanocki 
Józef działa na rynku od 1999 roku, a jej główną działal-
nością jest handel kruszywem i materiałem opałowym. 
Firma początki swojej działalności miała w województwie 
podkarpackim w miejscowości Orły. Po latach otworzyła 
kolejny skład w Radymnie, a od 2017 roku niezmiennie 
działa w Woli, gdzie znajduje się skład węgla i kruszyw. 
Zatrudnia 7 osób. Aktualnie posiada park maszynowy: 5 
pojazdów dostawczych samowyładowczych, 3 ładowarki 
oraz ciągnik siodłowy z naczepami i linię do pakowania 
kruszywa. Firma wspiera lokalne organizacje, kluby 
sportowe, OSP czy placówki oświatowe na terenie gminy 
Miedźna. Przedsiębiorstwo do nagrody nominował wójt 
Jan Słoninka, który wspólnie z wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy, Adamem Wojtalą wziął udział w gali i gra-
tulował wyróżnienia właścicielowi. 8 pk, powiat

WyróŻNIENIE DLA FIrMy DzIAłAjĄCEj W GMINIE MIEDŹNA

„złoty Laur” dla firmy z naszej gminy

Właściciel nagrodzonej firmy z wójtem 
i wiceprzewodniczącym rady Gminy  (FOT. POWIAT)
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powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go w pszczynie opublikowało listę punktów 
dystrybucji jodku potasu. ewentualna dystry-
bucja tabletek zawierających jodek potasu 
wśród mieszkańców poszczególnych gmin 
w powiecie pszczyńskim będzie się odbywała 
tylko w sytuacji ogłoszonego zagrożenia.

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu ma 
charakter działania prewencyjnego. W przypadku 
ewentualnej awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia 
do atmosfery radioaktywnego jodu zalecane jest 
podanie osobom przebywającym na zagrożonym 
terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie sta-
bilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę 
stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią 
radioaktywnego jodu i zapobiegając jego groma-
dzeniu.

W każdej gminie powiatu wójtowie i burmistrz 
wyznaczyli punkty, które w razie konieczności będą 
dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura 
dystrybucji zostanie uruchomiona dopiero po zaist-
nieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. 
awarii elektrowni na skutek działań wojennych na 
terytorium Ukrainy). Gdyby zaistniała taka sytu-
acja, informacja o konieczności pobrania tabletek 
będzie przekazywana m.in. za pośrednictwem TV, 
smsów (alert RCB) czy mediów społecznościowych 
i stron www.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpie-
czeństwo obecnie nie występuje. Państwowa Agen-
cja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu 
promieniowania w atmosferze. Zachęcamy do śledzenia 
monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem strony 
Polskiej Agencji Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została 
zabezpieczona. Dawkowanie tabletek ze stabilnym 
jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej 
lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. 
Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym 
przyjmowaniem jodku potasu.

Jodek potasu będzie wydawany osobom pełnoletnim 
bez konieczności okazywania dokumentu. Jedna osoba 
będzie mogła pobrać tabletki dla pozostałych domow-
ników. Co ważne, punkty zostaną uruchomione dopiero 
w momencie ogłoszenia akcji jodowej.

prOFiLaKTyKa JODOwa
W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia 
do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest 

podanie osobom, przebywającym na zagrożonym 
terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie sta-
bilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę 
stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią 
radioaktywnego jodu i zapobiegając jego groma-
dzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek nale-
ży przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu 
komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu 
skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). 
Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozy-
cji na działanie promieniowania nadal pozostaje 
korzystne.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia wska-
zane jest podanie preparatu wszystkim osobom do 
60. roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć 
produkt leczniczy pod nadzorem rodzica lub osoby 
wykonującej zawód medyczny.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy 
od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej 
od zalecanej może zagrozić zdrowiu.
<  dorośli do 60. roku życia i dzieci powyżej 12. roku 

życia: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
<  dzieci od 3. do 12. roku życia: 1 tabletka (50 mg 

jodu)
<  dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia: 1/2 tabletki 

(25 mg jodu)
<  noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
<  kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 

mg jodu)

wsKaZówKi DOTyCZąCe prZyJmOwania 
TaBLeTeK Ze sTaBiLnym JODem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt 
i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż 
linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki. 
Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla 
dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki 
i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?
<  jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykol-

wiek z pozostałych składników tego leku
<  jeśli masz nadczynność tarczycy
<  jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapa-

lenie naczyń z hipokomplementemią)
<  jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone 

ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate 
zapalenie skóry Duhringa)

OsTrZeŻenia i ŚrODKi OsTrOŻnOŚCi
Uważaj jeśli:
<  stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie 

chorób tarczycy

<  występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
<  występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
<  masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz 

leczenie z tym związane
<  jesteś odwodniony
<  przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki 

moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, 
enalapril lub chinidynę

Pamiętaj, zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem 
leku:
<  w przypadku występowania złośliwego nowotworu 

tarczycy lub takiego podejrzenia
<  w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powo-

dującego trudności w oddychaniu)
<  po przyjęciu leku
<  z noworodkiem w celu skontrolowania czynności 

tarczycy
Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Labo-

ratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały 
monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. 
Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na 
stronie internetowej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane 
oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skon-
taktuj się z lekarzem lub farmaceutą!

8starostwo powiatowe w pszczynie

TO WArTO WIEDzIEć O jODKU POTASU: jAK GO OTrzyMAć I KIEDy zAŻyć

jak będzie dystrybuowany jodek potasu?

wyKaZ pUnKTów wyDawania
 TaBLeTeK JODKU pOTasU 

w gminie mieDŹna

<  Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego 
w Woli, ul. Górnicza 47;

<  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej, ul. 
Szkolna 24;

<  Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze  
ul. Pszczyńska 34;

<  Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy 
w Górze, ul. Kręta 13;

<  Liceum Ogólnokształcące im. Z. Religi w Gilo-
wicach, ul. Korfantego 38;

<  Gminne Przedszkole „Bajka” we Frydku, ul. 
Sportowa 2;

<  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, ul. 
Lipowa 3;

<  Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Kubu-
sia Puchatka” w Woli, ul. Górnicza 47b;

<  Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku 
/aktualna siedziba w Woli, ul. Przemysłowa 7;

<  Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im.  
W. Chotomskiej w Woli, ul. Górnicza 47a.

7 października w Urzędzie gminy 
miedźna z inicjatywy wójta Jana sło-
ninki i starosty Barbary Bandoły od-
było się pierwsze robocze spotkanie 
w sprawie projektowania i budowy 
ścieżki rowerowej łączącej rudawki 
z Brzeszczami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le dwóch gmin: Jan Słoninka – wójt gminy 
Miedźna, Radosław Szot – burmistrz Brzeszcz 
oraz przedstawiciele dwóch powiatów: powia-
tu pszczyńskiego – starosta Barbara Bandoła 
i powiatu oświęcimskiego – starosta Andrzej 

Skrzypiński. Chodzi o ścieżkę rowerową od 
Rudawek do końca Góry i z Góry do Brzeszcz. 
– Tak szeroka kooperacja wynika z tego, że 
nowa perspektywa unijna, która ma się 
otwierać, będzie kładła nacisk na kooperację 
samorządów. Mamy tutaj dwa powiaty i dwa 
województwa – tłumaczy wójt Jan Słoninka.

Spotkanie było bardzo konstruktywne, 
konkretne i rzeczowe. Zwracano uwagę na 
bezpieczeństwo rowerzystów, dla których 
ścieżka znacznie poprawi bezpieczeństwo.  
Trasa połączy dwa województwa: śląskie 
i małopolskie oraz będzie przedłużeniem 
Wiślanej Trasy Rowerowej. 8Ug, pk

Powstanie ścieżka między rudawkami a Brzeszczami?

To było pierwsze robocze spotkanie w sprawie budowy 
ścieżki rowerowej  (FOT. UG)
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Kolejne medale i sukcesy zapaś-
ników gKs „piast” wola.

Na podium rozgrywanych końcem 
października Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodziczek i Młodzików 
w Dąbrowie Górniczej stanęli dwaj 
reprezentanci klubu. Antonia Bednarz 
w kategorii do 42 kg wywalczyła złoty 
medal, a Filip Madejski w kategorii do 
48 kg – srebrny medal.

Ale to nie wszystko! Od 30 września 
do 2 października w Kraśniku odbył 
się III Puchar Polski Kadetek oraz XXX 
Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi 
Kraśnickiej w zapasach. Podopieczni 
GKS „Piast” Wola wywalczyli dwa srebr-
ne medale: Amelia Tomala w kadetkach, 
a Błażej Tomala w juniorach. Sukcesem 
był też udział w XXVI Ogólnopolskim 

Turnieju Młodziczek w Miliczu. Antonia 
Bednarz w młodziczkach wywalczyła 

złoto, Gabriela Bednarz w mini-zapa-
sach brąz. 8pk

Antonia Bednarz i Filip Madejski z medalami po zawodach w Dąbrowie 
Górniczej  (FOT. GKS PIAST)

Sukcesy w zapasach

8 października w Domu Kultury w woli odbyły się 
mistrzostwa gminy w skacie sportowym.

Zawody rozgrywano w kategorii indywidualnej i drużyno-
wej. Prężnie działająca sekcja skata od lat przyciąga wielu 
miłośników śląskiego brydża. W XXXXII edycji mistrzostw 
wzięło udział 23 zawodników, a rozgrywki trwały przez 
kilka godzin.  

Nagrody, puchary i dyplomy w imieniu wójta gminy Miedźna 
Jana Słoninki wręczyła Joanna Stawowy, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. W turnieju indywidualnym I miejsce zajął 
Marek Niesyto, II miejsce – Ludwik Furczyk, III – Jan Goc, 
IV – Bogdan Stawowy, V – Stanisław Klenczar, VI – Mirosław 
Maśka, VII – Piotr Stalmach.

W rywalizacji drużynowej I miejsce zajęła drużyna w skła-
dzie: Piotr Stalmach, Bogdan Stawowy, Stanisław Klenczar, II 
miejsce drużyna w składzie: Marek Lotawiec, Błażej Kubecz-
ko, Marek Niesyto, a III miejsce drużyna w składzie: Eugeniusz 
Morkisz, Ludwik Furczyk, Marian Dygdałowicz. 8 gOK

O mistrzostwo gminy w skacie

TaK graLi nasi piŁKarZe 
w paŹDZierniKU

sokół wola – a klasa
<  1.10: Sokół – Ogrodnik Tychy 0:2
<  8.10: BAP Piast Gol – Sokół 4:1 (bram-

ka dla Sokoła: A. Sosna)
<  15.10: Sokół – LKS Rudołtowice 

2:0 (bramki dla Sokoła: J. Szmidt 
– dwie)

<  22.10: Unia Bieruń Stary – Sokół 0:6 
(bramki dla Sokoła: K. Kudyba – trzy, 
T. Śmieja, T. Porczyński, A. Sosna)

<  29.10: Sokół – Leśnik Kobiór 3:0 
(bramki dla Sokoła: A. Sosna, R. 
Kula, J. Szmidt)

Sokół po 12 kolejkach zajmuje 8. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Kolej-
ne mecze Sokoła: 5.11: Czapla Kryry 
– Sokół, 12.11: Sokół – Stal Chełm Śląski, 
20.11: Siódemka Tychy – Sokół.

LKs Frydek – a klasa
<  2.10: LKS – LKS Rudołtowice 2:4 

(bramki dla LKS-u: P. Żemła, M. 
Kapustka)

<  8.10: Unia Bieruń Stary – LKS 1:3 
(bramki dla LKS-u: T. Kapica – trzy)

<  16.10: LKS – Leśnik Kobiór 2:5 (bram-
ki dla LKS-u: M. Kapustka – dwie)

<  22.10: Czapla Kryry – LKS 2:0
<  30.10: LKS – Stal Chełm Śląski 2:0 

(bramki dla LKS-u: K. Chrobok, D. 
Czempas)

LKS po 13 kolejkach zajmuje 15. miej-
sce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. 
Kolejne mecze LKS-u: 5.11: LKS Gar-
dawice – LKS, 11.11: LKS – Krupiński 
Suszec.

aKs nadwiślan góra – B klasa
<  1.10: UKS Warszowice – AKS 1:1 

(bramka dla AKS-u: B. Kostka)
<  8.10: AKS – KS Brzeźce 3:2 (bramki 

dla AKS-u: A. Złotek – trzy)
<  16.10: LKS II Gardawice – AKS 2:5 

(bramki dla AKS-u: J. Brudek, K. 
Prusek, B. Kostka, A. Złotek, M. Sie-
mianowski)

<  22.10: AKS – Juwe II Jaroszowice 1:1 
(bramka dla AKS-u: W. Deptuch)

<  29.10: LKS Mizerów – AKS 1:5 (bram-
ki dla AKS-u: K. Prusek - dwie, A. 
Złotek - dwie, B. Kostka)

LKS po 11 kolejkach zajmuje 8. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Kolej-
ne mecze AKS-u: 5.11: AKS – Niepokorni 
Orzesze, 13.11: Polonia Międzyrzecze 
– AKS.

ZawODy na miKOŁaJa
3 grudnia na Krytej Pływalni w Woli 
odbędą się XVIII Mikołajkowe Zawody 
Pływackie. Imprezę organizuje MUKS 
„Gilus” Gilowice. Jej celem jest rozwi-
janie wśród dzieci, młodzieży zaintere-
sowania sportem pływackim, promocja 
talentów pływackich, popularyzacja 
sportu pływackiego, propagowanie 
pływania jako dyscypliny wpływają-
cej na wszechstronny rozwój zdolności 
ruchowych dzieci i młodzieży.

Rywalizacja prowadzona będzie 
w siedmiu kategoriach wiekowych. Zgło-
szenie należy przesłać do 28 listopada na 
adres W.Szulc1@interia.pl. Szczegóły na 
stronie muksgilus.slask.pl. 8pk

W imprezie udział wzięło 23 zawodników  (FOT. GOK)

sportowcy LKs miedźna treno-
wali w lasach – zostali benefi-
cjentem konkursu „sportowa 
natura”.

Zarząd klubu LKS Miedźna zgłosił swój 
udział w ramach organizowanego przez 
Lasy Państwowe konkursu dla klubów 
sportowych, celem którego jest promocja 
lasów jako miejsca do aktywnego spędza-
nia czasu. Celem projektu przygotowa-
nego przez LKS było przeprowadzenie 
dodatkowych jednostek treningowych na 
terenie Nadleśnictwa Kobiór. Klub chciał 
w ten sposób zachęcić dzieci i młodzież do 
aktywnego spędzania czasu na łonie natu-
ry, kładąc również nacisk na jej poszano-
wanie. Projekt w swoim założeniu wpłynie 
również pozytywnie na zachowanie dzieci 
i młodzieży, korzystającej ze środowiska 
naturalnego, a realizowane w ramach 
niego treningi będą znakomitą okazją do 
promocji aktywności fizycznej.

Jak przekonuje zarząd LKS Miedźna 
„ważnym jest również, że każdorazowo 
zajęcia motoryczne i ogólnorozwojowe 
poprzedzone zostaną rozmową doty-
czącą odpowiedniego zachowania się 

w lesie”. I tak czytamy we wniosku 
aplikacyjnym, trenerzy i opiekunowie 
poruszą powyższą tematykę w czterech 
blokach: W zgodzie z naturą – dawaj 
dobry przykład innym – las to twój pokój 
– posprzątaj go; Bezpieczeństwo w lesie 
– jak się zachować w czasie zagrożeń; 
Omówienie stanów alarmowych, sposo-
by informowania o tych stanach; W zgo-
dzie z naturą – co mi wolno, a czego nie 
mogę robić – rodzaje zakazów i nakazów 
wprowadzonych przez nadleśnictwo.

Jak czytamy na stronie interneto-
wej Lasów Państwowych „nikogo nie 

trzeba przekonywać, że las to idealne 
miejsce do uprawiania sportu. Spa-
cery, bieganie, przejażdżki rowerem 
– nieważne, czy jesteśmy amatorami 
i ćwiczymy rekreacyjnie, czy uprawia-
my sport wyczynowo, las to naturalne, 
zdrowe i atrakcyjne miejsce na poprawę 
kondycji. Na co dzień kulturę fizyczną 
upowszechniają kluby sportowe. Stąd 
pomysł Lasów Państwowych, by wspól-
nie z klubami zachęcać do aktywności 
fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, 
w otoczeniu polskiej przyrody”.

8LKs miedźna

DzIECI z MIEDŹNEj rEALIzUjĄ CIEKAWy PrOjEKT

Niesie dzieci po lesie

Podczas zajęć sportowych w lesie  (FOT. LKS MIEDŹNA)
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przygotowany przez gminę 
miedźna i gminny Ośrodek 
Kultury ii Festiwal muzycz-
ny „muzyka w kościołach” 
przyniósł niezwykłe doznania 
artystyczne.

Muzyka na najwyższym poziomie 
w murach wspaniałych kościołów – to 
propozycja, z jakiej mieszkańcy gminy 
mogli skorzystać w październiku. Propo-
zycja niezwykle wartościowa, różnorod-

na, i jednocześnie umożliwiająca udział 
bez żadnych opłat.

Muzyczną ucztę rozpoczęliśmy
9 października w kościele pw. św. Urbana 
w Woli. Pieśni i muzykę organową zapre-
zentowali Wacław Golonka (organy) oraz 
Piotr Kusiewicz (tenor). Tydzień później 
w tej samej świątyni odbył się organowy 
recital mistrzowski w wykonaniu Michaeli 
Kačerkovej z Republiki Czeskiej. Usły-
szeliśmy utwory wybitnych kompozyto-
rów światowej sławy, takich jak Johann 

Sebastian Bach, Johann Caspar Ferdinand 
Fischer oraz Felix Mendelssohn-Barthol-
dy. Na trzeci koncert w ramach festiwalu 
organizatorzy zaprosili do kościoła pw. św. 
Klemensa w Miedźnej. Zaprezentowane 
zostały piękne i majestatyczne kompozycje 
na skrzypce i pozytyw w mistrzowskim 
wykonaniu wirtuozów Marii i Romana 
Peruckich. Koncert finałowy odbył się 30 
października w kościele pw. NMP Królo-
wej Wszechświata we Frydku. „Hommage 
à Stanisław Lem” w wykonaniu kwartetu 

klarnetowego był upamiętnieniem naj-
wybitniejszego przedstawiciela polskiej 
fantastyki naukowej, Stanisława Lema.

Koncerty prowadził kierownik arty-
styczny wydarzenia dr hab. Wacław 
Golonka Profesor AMKP. Patronami 
medialnymi wydarzenia były „Gmin-
ne Sprawy” oraz „Nowe Info”. Wię-
cej zdjęć publikujemy na str. 12. Na 
Facebooku GOK-u dostępny jest film 
z wydarzenia.

 8 pk

W PAŹDzIErNIKU ODByły SIę CzTEry PIęKNE KONCErTy W KOŚCIOłACh NA TErENIE GMINy

Nasze świątynie wypełniła niezwykła muzyka

W kościele w Miedźnej wystąpili Maria i roman Peruccy  (FOT. GOK) Koncerty prowadził kierownik artystyczny wydarzenia dr hab. Wacław Golonka  (FOT. GOK)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim 
pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej składamy serdeczne podziękowania za 
sumienne, pełne ludzkiego dobra i zrozumienia 
wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy 
potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych 
trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu 
barier wykluczenia społecznego.
Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz tego, 
by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy 
przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do 
podejmowania i osiągania wytyczonych celów.
Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej 
satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni 
i życzliwości. Niech nie zabraknie Wam sił do 
pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny

wraz z Radnymi Gminy Miedźna
Sołtysi Gminy Miedźna

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora pragniemy złożyć

najserdeczniejsze życzenia.
Przede wszystkim życzymy zdrowia, dobrego nastroju oraz niespożytej energii 

do realizacji pasji – rozwijania zainteresowań oraz pielęgnowania działalności 

twórczej, kulturalnej, towarzyskiej, zaangażowania w sprawy społeczne.

Pragniemy dzisiaj w sposób szczególny podkreślić rolę Państwa w wychowaniu 

wnuków, co stanowi atrybut niezbędny w przekazywaniu wartościowej, opartej 

na wiedzy i doświadczeniu, w niekończącej się międzypokoleniowej sztafecie 

życiowych doświadczeń.
Wraz z całą wspólnotą mieszkańców Gminy Miedźna serdecznie życzymy, 

by każdy kolejny dzień był dla Państwa okazją do czerpania radości życia, 

z tą spokojną mądrością, która nie poddaje się chwilowym przeszkodom.

Życzymy odporności w każdym wymiarze, dalszej energii do działania i pięknych 

planów na przyszłość.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny

wraz z Radnymi Gminy Miedźna

Sołtysi Gminy Miedźna

Medal WOŚP
Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy z oka-
zji 30-lecia swojego istnie-
nia postanowiła wyróżnić 
medalami zaangażowane 
sztaby, które grają z WOŚP 
od lat. Takie wyróżnienie 
trafiło również do Sztabu nr 
#5279 działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Miedźnej z siedzibą w Woli. GOK medal dedykuje 
wszystkim Wolontariuszom, darczyńcom oraz całej 
naszej lokalnej społeczności, która od lat angażuje się 
w zbiórkę i pomoc potrzebującym.

29 stycznia 2023 r. kolejny, 31. Finał WOŚP, który 
zagra pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy 
dla wszystkich – małych i dużych!”. Rejestracja Wolon-
tariuszy rozpocznie się w listopadzie, wkrótce więcej 
szczegółów.

Dziękujemy za Państwa wsparcie akcji, pomoc i wiel-
kie serducha. 8 gOK

Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy z oka-
Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy z oka-
Fundacja Wielkiej Orkiestry 

zji 30-lecia swojego istnie-
nia postanowiła wyróżnić 
medalami zaangażowane 
sztaby, które grają z WOŚP 
medalami zaangażowane 
sztaby, które grają z WOŚP 
medalami zaangażowane 

od lat. Takie wyróżnienie 
trafiło również do Sztabu nr 
#5279 działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
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Nasze świątynie wypełniła niezwykła muzyka
w październiku odbyły się cztery piękne koncerty w kościołach na terenie gminy. przygotowany przez gminę miedźna i gminny Ośrodek Kultury 
ii Festiwal muzyczny „muzyka w kościołach” przyniósł niezwykłe doznania artystyczne  (FOT. GOK)ii Festiwal muzyczny „muzyka w kościołach” przyniósł niezwykłe doznania artystyczne  ii Festiwal muzyczny „muzyka w kościołach” przyniósł niezwykłe doznania artystyczne  ii Festiwal muzyczny „muzyka w kościołach” przyniósł niezwykłe doznania artystyczne  (FOT. GOK)


