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przedszkolaki na olimpiadzie

Był duch sportowej rywalizacji, konkurencje indywidualne, a także z rodzicami, ale przede wszystkim dużo zabawy.
31 marca Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła ii w woli zapełniła się 140 przedstawicielami wszystkich gminnych
przedszkoli, którzy wzięli udział w Gminnej olimpiadzie Przedszkolaków. Tutaj każdy był wygranym!
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Rozmawiają
o rewitalizacji

Trwają roboty
na drogach

Nowa sieć szkół
przyjęta

Była filarem
oświaty

27 marca w Urzędzie Gminy Miedźna
odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Miedźna

W marcu rozpoczęła się przebudowa
ulic Topolowej w Górze i Lompy w Gilowicach, trwa też przebudowa ulic
Kasztanowej i Krętej w Górze

31 sierpnia br. kończą działalność trzy
gimnazja w gminie Miedźna. Jakie
zmiany czekają uczniów, nauczycieli
i rodziców od nowego roku szkolnego?

21 marca zmarła Marianna Korkosz,
wieloletnia dyrektor Zespołu Oświaty
i Wychowania. Kierowała oświatą w gminie Miedźna od 1991 roku
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AKTUALNOŚCI

gminne sprawy – kwiecień 2017

27 marca w Urzędzie Gminy Miedźna odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna

Rozmawiają o rewitalizacji
Spotkanie zorganizowano
w związku z opracowaniem
Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy
Miedźna.
Zaproszeni na nie byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych,
przedstawiciele instytucji publicznych,
radni oraz przedsiębiorcy. Celem spotkania było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy
Miedźna oraz zapoznanie uczestników
z tematyką rewitalizacji, przedstawienie wyników diagnozy gminy Miedźna,
przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami, a także przeprowadzenie wywiadów indywidualnych
z mieszkańcami gminy Miedźna. Spotkanie prowadzili przedstawiciele firmy
Eco–Site z Rybnika, która na zlecenie
Urzędu Gminy Miedźna przygotowuje
program.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, to proces ciągły,
wieloletni, a nie pojedyncze działania.
Wykorzystuje się przy tym uwarunkowania i potencjał danego obszaru.
Dlatego tak ważne jest odpowiednie
zdiagnozowanie problemów i zaproponowanie konkretnych działań. Z tego
powodu program powinien powstawać
przy aktywnym udziale mieszkańców,
podmiotów, organizacji.



Podczas spotkań mieszkańcy mogli przedstawiać swoje uwagi i propozycje

Obszary zdegradowane określane są
na podstawie diagnozy. W tym wypadku firma Eco–Site przeprowadziła ją
w sołectwach (sołectwa Wola, Wola
I i Wola II potraktowano wspólnie)
w pięciu obszarach: społecznym (brano
pod uwagę m.in. liczbę bezrobotnych,
liczbę przestępstw, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej czy frekwencję w wyborach), gospodarczym
(liczba podmiotów gospodarczych na
mieszkańca), środowiskowym (wskaźnik nagromadzenia wyrobów azbestowych), przestrzenno–funkcjonalnym
(kanalizacja, liczba przystanków,
klubów sportowych oraz obiektów
sportowych) oraz technicznym (liczba
pozwoleń na budowę czy długość dróg
wymagających remontu). W sferze

Wielkanoc to najpiękniejsze i najważniejsze święta w roku…
Niech zatem takimi będą – radosnymi i ważnymi,
budzącymi uśpione nadzieje…
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Miedźna,
Instytucjom oraz Firmom
życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań przy świątecznym stole,
przyjaznych rozmów,
miłych gestów, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna,
Stanisław Lubański
wraz z Radnymi Gminy Miedźna			

Wielkanoc 2017

Wójt Gminy Miedźna,
Bogdan Taranowski
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

Z okazji Świąt Wielkanocnych
spokoju, radości w rodzinnym
gronie oraz wszelkiej pomyślności
życzą redakcja „Gminnych Spraw”
oraz wydawca,
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli

(FOT. PK)

społecznej najgorzej wypadły Góra,
Grzawa i Wola, w gospodarczej – Góra
i Gilowice, w środowiskowej – Frydek,
Góra, Gilowice, Grzawa, Miedźna,
w sferze przestrzenno–funkcjonalnej
– Grzawa, Wola i Gilowice, a technicznej
– Wola. Stan kryzysowy zdiagnozowano tam, gdy łączny wskaźnik danego
sołectwa był niższy niż średnia dla całej
gminy. To trzy sołectwa: Grzawa, Góra
i Wola.
W trakcie spotkania przedstawiono
też wyniki ankiety, którą firma przeprowadziła wśród mieszkańców na potrzeby sporządzenia programu. Zebrano
łącznie 332 ankiety. Wśród największych problemów w gminie wskazywano
głównie na: niewystarczający stan infrastruktury drogowej, niewystarczający

dostęp do komunikacji zbiorowej czy
zanieczyszczone powietrze. Za mocne
strony najczęściej uznawano: edukację,
ofertę sportowo–rekreacyjną, kapitał
ludzki oraz dostęp do usług.
Podobne spotkanie konsultacyjne
odbyło się jeszcze 30 marca. Kolejne
warsztaty zaplanowano w kwietniu.
12 kwietnia określone zostaną kluczowe problemy oraz potencjał obszarów
zdegradowanych gminy Miedźna. 20
kwietnia uczestnicy określą wizję, cele
oraz planowane efekty rewitalizacji,
a 24 kwietnia określone zostaną propozycje projektów rewitalizacyjnych oraz
przedstawione procedury zgłaszania.
Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, wszystkie ruszają o godz. 16.00. Mogą na nie
przyjść wszyscy zainteresowani.
– Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Miedźna będzie załącznikiem
do kolejnych programów unijnych,
w ramach których będziemy mogli
pozyskać pieniądze na odnowienie
tego, co wymaga remontu. Nie chodzi
tylko o uwarunkowania techniczne,
ale także społeczne – przyznaje wójt
Bogdan Taranowski. Na przygotowanie
programu gmina Miedźna pozyskała
dotację w ramach projektu pn. „Śląskie
programy rewitalizacji – wsparcie dla
gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wysokość dotacji wynosi
90% wartości projektu.
8Paweł Komraus

Pomogli poczuć Wielkanoc
Podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Grzawie
po raz kolejny przygotowali
piękne ozdoby świąteczne.
By przygotować wyjątkowe
ozdoby i dekoracje świąteczne
potrzeba czasem rzeczy, które wydają
się bezużyteczne. Przekonują o tym
podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Grzawie, którzy na
przełomie marca i kwietnia przygotowali dla mieszkańców gminy kolorowe stoiska, na których można było



w ramach zbiórki publicznej nabyć
różnorodne ozdoby.
– Ozdoby wykonane są w ramach
terapii manualnej. Podopieczni bardzo
chętnie je przygotowują, ich zdolności
manualne są na bardzo wysokim poziomie – chwali terapeutka Wioletta Nycz.
Do przygotowania używane są nawet
m.in. odpady z lasu czy tartaku, sztuczne
kwiaty, które już nigdzie się nie przydają.
– Te prace pozwolą też poczuć nam atmosferę świąt – dodaje terapeutka.
Stoiska były dostępne przy kościołach oraz w Urzędzie Gminy.
8 pk

Podopieczni ośrodka z dumą pokazują swoje wielkanocne dzieła 

(FOT. PK)
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Trwają roboty na drogach
W marcu rozpoczęła się przebudowa ulic Topolowej w Górze
i Lompy w Gilowicach, którą
finansują wspólnie powiat
pszczyński i gmina Miedźna.
Trwa też przebudowa ulic Kasztanowej i Krętej w Górze finansowana przez gminę Miedźna.
W ramach pierwszej inwestycji za
6 mln zł przebudowany zostanie
odcinek ulic Topolowej w Górze i Lompy
w Gilowicach o długości 3,5 km. Remont
obejmie nie tylko przebudowę jezdni,
ale również wybudowany zostanie ciąg
pieszo–rowerowy, chodniki dla pieszych,
przystanki autobusowe czy kanalizacja
deszczowa. Ponadto, wykonawca dokona
m.in. montażu urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego.
Roboty rozpoczęły się od budowy
kanalizacji deszczowej. Na tym etapie
prac utrudnienia polegają na wprowadzeniu na niektórych odcinkach drogi
ruchu wahadłowego. Roboty główne
firma Drogród, która wygrała przetarg
na realizację zadania rozpocznie od
środka planowanego do przebudowy
odcinka drogi. By wykonane zostały szybciej, prace w kierunku Gilowic wykona firma Drogród, a w tym
samym czasie roboty w kierunku Góry
wykona podwykonawca. Konieczne
ma być czasowe zamknięcie odcinków
drogi, ale mieszkańcy mają być o tym



wcześniej informowani. Objazd dla
ruchu ciężarowego wytyczony jest ul.
Wiejską w Miedźnej.
W związku z realizacją zadania,
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że od wtorku, 21 marca
o godz. 10.00 (we wtorki, co dwa tygodnie) w biurze sołtysa w Górze odbywają się spotkania, na które zaprasza
zainteresowanych mieszkańców.
Powiat pszczyński oraz gmina Miedźna przeznaczą po 3 mln zł na inwestycję
(po 2 mln w 2017 r. i po 1 mln zł w 2018
r.). Termin zakończenia robót to maj 2018
r., ale – według zapowiedzi wykonawcy
– wszystko ma być gotowe wcześniej.
Prace prowadzone są także na innej
drodze w Górze. Chodzi o zadanie pn.
„Poprawa warunków komunikacyjnych
oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej
w Górze wraz z budową chodnika”
za prawie 820 tys. zł, które realizuje
gmina Miedźna. Do połowy maja przebudowane zostaną dwa odcinki drogi
o łącznej długości 1,7 km, wybudowany
zostanie też chodnik o długości 280 m.
Jak przyznaje wójt, roboty idą zgodnie
z planem. Gmina Miedźna pozyskała
na ten cel dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w wysokości
63,63% wartości inwestycji.
8Paweł Komraus

Co z odpadami zielonymi i gruzem?
Urząd Gminy informuje, że na
terenie gminy Miedźna obowiązuje bezpłatny odbiór gruzu i
odpadów zielonych.
Limit w obu przypadkach to
200 kg na nieruchomość danego
odpadu w roku. W przypadku przekroczenia limitu odbiór ww. odpadów
będzie odpłatny.
Odpady zielone to odpady komunalne
stanowiące części roślin z pielęgnacji
m.in. przydomowych terenów zielonych
i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Nie
ma konieczności zakupu brązowego
worka na odpady zielone - mogą być
gromadzone w zwykłym worku na
śmieci. Odpady zielone są odbierane



od mieszkańców w mobilnym punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykaz dostępny jest obok.
Gruz i odpady budowlane także
można zostawić w mobilnym PSZOK-u
lub kontaktować się z Zakładem Usług
Komunalnych – tel. 33 842 03 99. Odpady
remontowe, które są odbierane bezpłatnie to: gruz ceglany, gruz betonowy, płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe
(bez profili aluminiowych).
Styropian jest odbierany przy segregacji. Ondulina, papa i wełna mineralna odbierane są poza systemem. Klient
może zgłosić do ZUK zapotrzebowanie
na usługę odbioru. Wycena jest indywidualna, w zależności od ilości i rodzaju
transportu.
8 UG
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OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe
terminy odbioru
śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE
Góra (ulice: Boczna, Długa,
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, Rybacka,
Spokojna, Sportowa, Stawowa,
Zawadka, Zbożowa):

zmieszane: 19.04, 4.05
segregacja: 19.04

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Skowronków,
Topolowa, Wiejska, Wilcza,
Wiosenna, Zapadź, Zielona):

zmieszane: 20.04, 5.05
segregacja: 20.04

Miedźna (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, Polna,
Poprzeczna, Potok, Słoneczna,
Topolowa, Zacisze), Góra
(ulice: Poznańska, Słoneczna,
Złote Łany, Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):

zmieszane: 21.04, 8.05
segregacja: 21.04

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, Grzybowa,
Kaczeńców, Korfantego, Leśna,
Lompy, Rajska, Spokojna,
Starorzeczna, Wiejska), Góra
(ulica Babudy):

zmieszane: 7.04, 24.04, 10.05
segregacja: 24.04

Frydek (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Graniczna, Leśna,
Miodowa, Modrzewiowa,
Myśliwska, Nowa Wieś, Oliw-

na, Polna, Potokowa, Sportowa,
Stolarska), Gilowice (ulice:
Łączna, Plac Jana Pawła II):

zmieszane: 10.04, 25.04, 11.05
segregacja: 25.04
Grzawa (ulice: Graniczna,
Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Polna, Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka),
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 12.04, 26.04
segregacja: 26.04
Wola (ulice: Błachowa, Bzów,
Cicha, Graniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Orzechowa, Polna,
Rajska, Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa,
Spokojna, Stawowa, Szkolna,
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa,
Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 13.04, 27.04
segregacja: 27.04
Gilowice (ulice: Lipowa,
Górnośląska, Strażaków),
Wola (ulice: Pszczyńska,
Osiedle Pod Sosnami, Lipowa,
Międzyrzecka, Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza,
Powstańców, Przemysłowa):

zmieszane: 14.04, 28.04
segregacja: 28.04

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 6.04,
10.04, 13.04, 18.04, 20.04, 24.04,
27.04, 2.05, 4.05, 8.05, 11.05
odpady wielkogabarytowe:
12.04, 26.04

MOBILNY PSZOK W kwietniu

Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

< F RYDEK: 3.04 w godz. 8.00-13.00 oraz 19.04 w godz. 12.00–17.00, przy skrzyżowaniu
ulic Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 5.04 w godz. 8.00-13.00 oraz 20.04 w godz. 12.00–17.00, przy ulicy
W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 10.04 w godz. 12.00-17.00 oraz 26.04 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy Wiejskiej
– obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 14.04 w godz. 8.00-13.00 oraz 28.04 w godz. 12.00–17.00, przy ulicy Kościelnej
– plac przy kościele w Grzawie
<G
 ÓRA: 12.04 w godz. 8.00-13.00 oraz 27.04 w godz. 12.00–17.00, przy skrzyżowaniu
ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze
<W
 OLA: 29.04 w godz. 8.00-13.00 oraz 17.04 w godz. 12.00–17.00, przy ulicy Różanej 25
– obok sklepu spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki
odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów,
odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).
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Zmiany w szkołach wywołały gorącą dyskusję podczas sesji Rady Gminy Miedźna, która odbyła się 28 marca

Nowa sieć szkół przyjęta
31 sierpnia br. kończą działalność trzy gimnazja w gminie Miedźna. Niektóre placówki
połączone zostaną w zespoły. Jakie zmiany
czekają uczniów, nauczycieli i rodziców od
nowego roku szkolnego?
28 marca podczas sesji Rady Gminy przyjęta
została uchwała w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała wynika z reformy
oświaty, zakładającej od kolejnego roku szkolnego
likwidację gimnazjów oraz powrót do ośmioletnich szkół podstawowych. Rada Gminy w lutym
przyjęła projekt nowej sieci. Został on pozytywnie
zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty, dlatego
przyjęta w marcu uchwała mówi o takich samych
zmianach, które przewidywał projekt. Pisaliśmy
o nim w poprzednim numerze.
Wszystkie trzy gminne gimnazja zakończą działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. Uczniowie obecnych
klas I i II Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Woli
oraz Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
do zakończenia klas III będą uczyli się w tym samym
miejscu, co do tej pory. Formalnie będą uczęszczali
odpowiednio do SP nr 1 w Woli i SP w Miedźnej
(szkoły podstawowe są w tym samych budynkach co
gimnazja). W tych szkołach do 2019 r. będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne. Dwa ostatnie roczniki
(obecne klasy I i II) Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
także będą uczyły się tam, gdzie teraz. Ale gimnazjum
zostanie niejako włączone do Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.
Po zakończeniu działalności gimnazjum (czyli po 31
sierpnia 2017 r.) kształcenie uczniów SP nr 2 w Woli
będzie odbywać się w dwóch budynkach – dotychczasowym, przy ul. Lipowej oraz w pobliskim budynku
obecnego gimnazjum nr 2, przy ul. Przemysłowej.
Część klas będzie miała na stałe zajęcia w jednym
budynku, a część na stałe w drugim.
Żadna placówka nie zostanie zlikwidowana
– wszystkie szkoły podstawowe w gminie Miedźna (dwie w Woli, we Frydku, w Górze i Miedźnej)
będą ośmioklasowe. Podobne jak dotychczas będą
granice obwodów szkół. – Przyjęta sieć to rozwiązanie optymalne. Pewne uciążliwości mogą pojawić
się w szkołach w Górze i we Frydku, bo tam dzieci
przybędzie, ale staramy się, by te uciążliwości załagodzić. Będziemy robić wszystko, by uczniowie nie
odczuli negatywnych skutków reformy, którą musimy
realizować. Dbamy też o to, by utrzymać miejsca
pracy nauczycieli – przyznaje wójt gminy, Bogdan
Taranowski.



Obecni na sesji Rady Gminy uczniowie i nauczyciele obecnego Zespołu Szkół w Woli byli zdziwieni obawami przed
połączeniem szkoły podstawowej i technikum w nowy zespół

(FOT. PK)

Podczas sesji Rady Gminy radni przyjęli też uchwały
w sprawie utworzenia trzech zespołów szkół. Szkoła
podstawowa i przedszkole w Miedźnej od 1 września
będą funkcjonowały jako Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedźnej, a SP nr 2 w Woli i przedszkole nr 1
w Woli (obie placówki z oddziałami integracyjnymi)
– jako Zespół Szkolno–Przedszkolny w Woli. Każda
z tych placówek będzie miała jednego dyrektora
(wyłonieni zostaną w konkursach), ewentualnie także
zastępcę dyrektora. Co istotne, dyrektorki obu przedszkoli, które zostaną połączone w zespoły wkrótce
odejdą na emeryturę.
Najwięcej emocji wywołał projekt uchwały w sprawie
utworzenia nowego Zespołu Szkół w Woli, który ma
obejmować SP nr 1 w Woli oraz Technikum nr 1 w Woli
(obecny Zespół Szkół to gimnazjum i technikum, ale
w tym samym budynku jest też SP nr 1). Małgorzata
Antos, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy
po posiedzeniu komisji z udziałem rodziców uczniów
i nauczycieli szkół zawnioskowała o zdjęcie tego projektu
uchwały z porządku obrad. – Do uchwały można wrócić
po zaplanowanym kolejnym spotkaniu z nauczycielami
i radnymi – mówił radny Janusz Starzec. Marzena
Mandla, p.o. dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania
przyznała jednak, że czas ma duże znaczenie, bo do 9
kwietnia dyrektorzy muszą oddać arkusze organizacyjne
do zaopiniowania. W głosowaniu 12 radnych opowiedziało się przeciw wycofaniu projektu.
Nauczyciele i rodzice uczniów podstawówki
obawiają się głównie tego, że do jednej placówki
uczęszczać będą zarówno uczniowie pierwszych
klas podstawówki, jak i dorośli uczniowie technikum,
co miałoby wiązać się z zagrożeniami dla najmłodszych. Ich obawy związane są też ze zmianowością
oraz tym, że matury i egzaminy zawodowe zaburzą
rytm pracy szkoły. Projekt uchwały ws. utworzenia
Zespołu Szkół Rada Pedagogiczna SP nr 1 zaopinio-

wała negatywnie, a Rady Pedagogiczne tamtejszego
gimnazjum i technikum – pozytywnie. – Szkoła
podstawowa złożyła ponad 300 podpisów rodziców
przeciw takiemu zespołowi. To na tyle duży konflikt,
że proszę o odłożenie projektu w czasie, aż opadną
emocje. Potrzebna jest konstruktywna rozmowa
– zauważyła M. Antos. Rodzice uczniów gimnazjum
i technikum zebrali podobną liczbę podpisów za
zespołem. – Byłem w Radzie Rodziców SP nr 1, jak
i Radzie Rodziców tamtejszego gimnazjum. Nigdy nie
było konfliktu, żadnych uwag o zagrożeniu bezpieczeństwa jeśli chodzi o współżycie szkół – przyznał
radny Dariusz Sosna. – Fizycznie w tej szkole nic się
nie zmieni, poza kwestią organizacyjną i kadrową
– zauważył radny Michał Przewoźnik. Radna Zofia
Białoń stwierdziła, że cała ta awantura jest niepotrzebna. Na sesji pojawili się uczniowie i nauczyciele
technikum. – Mamy bardzo dobry kontakt z dziećmi
z naszej szkoły – zapewniał Kamil Sochacki, przewodniczący samorządu uczniowskiego technikum.
Jak mówił, społeczność technikum była zaskoczona
obawami, które nagle pojawiły się ze strony rodziców
uczniów szkoły podstawowej.
– Technikum funkcjonuje w tym budynku od 2007 r.
Nigdy wcześniej nie zgłaszano nam problemów wynikających z sąsiedztwa. Teraz w jednym budynku są SP
nr 1 oraz Zespół Szkół, czyli gimnazjum nr 1 i technikum. To łącznie ok. 500 uczniów w 25 oddziałach.
Szkoła ma dwa odrębne wejścia, segmenty oddzielone
od siebie, funkcjonują odrębne rady pedagogiczne,
rady rodziców, samorządy uczniowskie. Wspólnie
młodzież korzysta ze stołówki, auli i sali sportowej,
ale w różnych godzinach. Wspólnie organizowane są
też liczne imprezy integracyjne. Jakąkolwiek uchwałę
dziś Państwo podejmiecie, Ci uczniowie i nauczyciele
będą spotykali się na tych samych korytarzach, w tym
samym obiekcie – przyznał wójt Bogdan Taranowski,
który spotkał się w tej sprawie z nauczycielami z SP
nr 1. – Po wprowadzeniu nowego zespołu nadal tak
będzie, w placówce będą te same grupy wiekowe
uczniów. Jedyna nowość jest taka, że będzie jeden
dyrektor całego Zespołu Szkół wybrany w konkursie,
który powoła dwóch zastępców. Tworząc zespół chcemy zapewnić bezpieczeństwo dzieci, jak dotychczas,
wysoką jakość kształcenia poprzez wykorzystanie
kadry szkoły podstawowej, gimnazjum i technikum
oraz wykorzystanie bazy lokalowej. Nie ukrywam, że
celem jest też zapewnienie zatrudnienia nauczycieli
oraz racjonalizacja kosztów – powiedział wójt wnosząc
o przyjęcie uchwały.
Ostatecznie radni opowiedzieli się za utworzeniem
takiego Zespołu Szkół w Woli – za było 13 radnych,
jedna osoba się wstrzymała od głosu, a jedna była
przeciw.
8 Paweł Komraus

Kiedy wywóz śmieci? Pobierz aplikację
Uruchomiona została mobilna
aplikacja na smartfony o nazwie
„Kiedy wywóz”.
Jest to darmowa aplikacja skierowana do mieszkańców gminy
Miedźna, dzięki której każdy będzie
miał możliwość sprawdzenia w dowolnym miejscu i czasie harmonogramu
wywozu odpadów, jak również zgłoszenia lokalizacji dzikiego wysypiska.
Aplikacja dedykowana jest dla
smartfonów działających na systemach



operacyjnych typu: Android, iOS oraz
Windows 7 i Windows 8. Każdy z systemów posiada właściwy dla siebie sklep
(Google play, App Store, Windows
Store), w którym z łatwością można
odnaleźć daną aplikację oraz bezpłatnie ją ściągnąć i zainstalować.
Udostępnione w aplikacji harmonogramy wywozu odpadów z terenu
gminy w przejrzystej formie przedstawiają terminy odbioru poszczególnych
frakcji odpadów zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzin-

nej. Aby móc sprawdzić na smartfonie
termin odbioru odpadów należy po
zainstalowaniu skonfigurować aplikację, wprowadzając interesującą nas
lokalizację np. miejsce zamieszkania.
Funkcja „śmieci niczyje” umożliwia
zgłaszanie występowania dzikich wysypisk. W aplikacji można określić miejsca
zalegania odpadów i ich rodzaj.
W aplikacji mieszkańcy znajdą również treści o charakterze edukacyjnym,
związane ze sposobem selektywnej
zbiórki odpadów, a także w jaki sposób

mogą się pozbyć najbardziej problematycznych odpadów, gdzie wyrzucić zużyte baterie oraz kiedy i jakie
odpady mogą oddać przy okazji zbiórki
wielkogabarytów.
Za pośrednictwem aplikacji można
również zgłaszać uwagi do harmonogramów odbioru odpadów lub opóźnienia
w wywozach. Zgłoszenia będą kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy,
co pozwoli na poprawienie jakości usług
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
8 UG

Z Życia gminy
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Przekazali działkę pod komisariat

WAŻNE KONTAKTY
Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Podczas sesji Rady Gminy,
która odbyła się 28 marca radni
przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w drodze darowizny na rzecz
Skarbu Państwa nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Miedźna.
Chodzi o działkę o powierzchni 0,1999 ha przy ul. Lipowej
w Woli, w sąsiedztwie ośrodka zdrowia. Jak zapisano w uchwale, nieruchomość „zostanie darowana na rzecz
Skarbu Państwa z przeznaczeniem
na realizację celu publicznego, jakim
jest budowa Komisariatu Policji”. Jej
wartość to 223 tys. zł.
Przypomnijmy, władze gminy zadeklarowały możliwość nieodpłatnego
przekazania działki pod budowę
komisariatu już w ubiegłym roku.
O przywrócenie najpierw posterunku,
a potem komisariatu wraz z mieszkańcami zabiegały od momentu likwidacji

5

Kasa Urzędu Gminy Miedźna
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45,
15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15



To wizualizacja komisariatu w Szczyrku. Najprawdopodobniej w Woli powstanie podobny
(WIZ. MERITUM)
obiekt

posterunku w Woli, co miało miejsce
w sierpniu 2012 r. Teraz już wiadomo, że
w Woli ponownie będzie komisariat.
Jak podkreślał na lutowej sesji Rady
Gminy zastępca komendanta wojewódzkiego policji, insp. Piotr Kucia
przekazanie działki było warunkiem
koniecznym do reaktywacji jednostki.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, która jest inwestorem i finansuje prace przewiduje, że roboty budowlane przy ul. Lipowej ruszą we wrześniu
2017 r. Realny termin uruchomienia
komisariatu to przełom 2018 i 2019 r.
Będą w nim pracowali policjanci na 15
etatach.
8 pk
Miedźna, dnia 31.03.2017r

Śmieci do Małopolski
27 marca Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił Plan Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego na lata 2016–
2022. Wynika z niego, że gmina Miedźna
należeć będzie do regionu małopolskiego
gospodarki odpadami komunalnymi. Władze gminy starały się o to od dłuższego
czasu. – Dzięki temu po opublikowaniu
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i spisaniu porozumienia pomiędzy dwoma samorządami
wojewódzkimi będzie można wozić odpady
komunalne z naszej gminy do instalacji
w Małopolsce: w Brzeszczach, Oświęcimiu.
Są one bardziej konkurencyjne jeśli chodzi
o cenę w stosunku do instalacji na terenie
województwa śląskiego – przyznaje wójt
Bogdan Taranowski.
8 pk

Bezpłatne porady
prawne
Przypominamy, że na terenie gminy Miedźna
udzielane są bezpłatne porady prawne. Punkt
czynny jest w lokalu biurowym nr 5 przy ul.
Kopalnianej 6 (były budynek dworca autobusowego) w Woli w poniedziałki w godz.
13.00 – 17.00, we wtorki w godz. 11.00 – 15.00
oraz w czwartki w godz. 8.00 – 12.00. Telefon
kontaktowy: 32 211 91 77 wew. 30.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni
lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną
oraz kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.
8 pk

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza V publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
nieruchomości gminnych położonych we Frydku przy ul. Miodowej.
Lp

1.

2.

Nr
działki

524/47

526/47

Powierzchnia
w ha

0,1485

0,1451

Nr KW

Położenie

KA1P
Frydek
/00034114/6 ul. Miodowa

KA1P
Frydek
/00034114/6 ul. Miodowa

Przeznaczenie
Działki niezabudowane, położone przy
drodze powiatowej posiadają dostęp do sieci
uzbrojenia w zakresie: kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, gazowej oraz energii
elektrycznej.
Działki posiadają decyzję
ustalającą warunki zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla
każdej z działek
Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

Cena wywoławcza
nieruchomości netto

81 700,00 zł

79 800,00 zł

1. Przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 05.05.2017r. o godzinie
10.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Miedźna.
2. Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do
27.04.2017r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006
2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą
wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer
działki. W przypadku licytacji obu nieruchomości, wadium należy wpłacić na każdą z nich oddzielnie,
z zaznaczeniem numeru działki.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,
a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania,
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji
Przetargowej następujące dokumenty:
• osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
• reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru,
wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
• pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do
działania na każdym etapie przetargu,
• osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które
podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
• cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej
w przetargu ceny dolicza się podatek Vat.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
7. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca
nieruchomości.
8. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
9. I publiczny przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 17.06.2016r., II publiczny przetarg
na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26.08.2016r., III publiczny przetarg na sprzedaż ww.
nieruchomości odbył się 18.11.2016r., IV publiczny przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
23.02.2017r.,
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-60 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl
NIP 6381642424 REGON 276258291
Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51
e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl
Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43
www.gzgk.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl
Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77
e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl
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WOLA

Ostatnie takie święto
„Wędrówką po krainie filozofii” – pod
takim hasłem 16 marca odbyło się
tegoroczne święto Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Woli. Nie był
to wybór przypadkowy, bo ze względu
na reformę oświaty i likwidację gimnazjów święto obchodzone z okazji
rocznicy urodzin patrona odbyło się
po raz ostatni. A ks. prof. Tischner był
filozofem, uczył myślenia i odróżniania
prawdy od złudzeń.
– Przed uczniami postawiliśmy zadanie, które włączyliśmy w prowadzoną
w szkole innowację pedagogiczną MAG
– Młody Aktywny Gimnazjalista „Kreatywność i współpraca”. Innowacja
polega na tym, że każda klasa dostaje
takie samo albo analogiczne zadanie,
tyle samo czasu na przygotowanie się.
Projekt nastawiony jest na współpracę
i kreatywność młodzieży oraz wspólne
rozwiązywanie zadań. Każde zadanie
kończy się prezentacją. Do tej pory
uczniowie np. projektowali małe ogrody, przygotowali układ choreograficzny, rozwiązywali problemy naukowe
– tłumaczy dyrektorka szkoły, Barbara
Bandoła.
W tym roku w ramach święta szkoły
uczniowie przedstawiali najważniejsze przesłania myślicieli wybranych
epok. Zaprezentowano też patrona
– twórcę pojęcia „Ja aksjologicznego”,
filozofa dialogu, filozofa dramatu, dla
którego najważniejszy był człowiek
z jego dylematami moralnymi oraz
relacje międzyludzkie. W prezentacjach wykorzystano różne, także
nowoczesne formy, jak np. teleturniej
„Milionerzy” czy wywiady, były ciekawe stroje oraz rekwizyty, wyjątkowe scenografie. Uczniów podziwiali koledzy ze szkoły, absolwenci,

Słowacy
w Woli

Uczniowie przedstawiali najważniejsze przesłania myślicieli wybranych epok

(fot. Gimnazjum 2 Wola)

rodzice, a także zaproszeni goście,
wśród których byli m.in. Kazimierz
Tischner, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, wicestarosta Krystian Szostak,
radni gminy Miedźna, Maryla Cygan,
dyrektorka Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej czy Bernadeta
Sojka–Jany, dyrektorka Powiatowego
Urzędu Pracy w Pszczynie.
Spotkanie było też okazją do podsumowań. Uczniowie gimnazjum 82 razy
zostali finalistami i 33 razy laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, i to z niemal wszystkich
przedmiotów. Biorą też udział w wielu
projektach edukacyjnych, sportowych,

8 marca w Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w Woli odbyło się wielkie święto. Uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Miedźna
zmierzyli się z piosenkami anglojęzycznych wykonawców. Zmagania oceniało
jury w składzie: Ruth Ślesiona, Bogdan
Desoń – tenor z Opery Śląskiej, Anna
Woźnikowska–Tyc – nauczycielka z LO
w Gilowicach i Henryka Zagórska
z Gminnego Ośrodka Kultury.

8SP 1 Wola, pk

Laureatki i finalista

You can sing

Uczniowie śpiewali piosenki w języku angielskim

angażują się w liczne akcje charytatywne, np. współpracując z Hospicjum
Ojca Pio z Pszczyny. A wszystko to
z myślą o wyjątkowym patronie. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona,
społeczność szkolna otwiera się też
na mieszkańców organizując pikniki
i inne imprezy czy akcje integracyjne.
– Staramy się, by każde dziecko rozwijało się zgodnie ze swoimi możliwościami. Nie jest to łatwe zadanie, ale nam
się to udaje, o czym świadczą wyniki
egzaminów czy inne wskaźniki. Jest
u nas bardzo duża akceptacja dla integracji z osobami niepełnosprawnymi,
czego nie ma w wielu innych miejscach
w Polsce – zauważa B. Bandoła. 8 pk

Od 27 lutego do 3 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli gościło pięciu nauczycieli z Zakladnej
Sukromnej Szkoły z Nowej Dubnicy.
Przyjechali do placówki w ramach
realizowanego projektu Erasmus+
„Job Shadowing”. Jest to popularny program uczenia się obserwując
innych na stanowisku pracy, ich
organizacji, pewnych zachowań lub
kompetencji.
Goście uczestniczyli w zajęciach
pokazowych z matematyki, informatyki, przyrody czy języka polskiego. Nauczyciele obserwowali
również pracę uczniów w sklepiku
uczniowskim oraz uczestniczyli
w mini konferencji z samorządem
uczniowskim. Goście mieli okazję
prowadzić zajęcia wspólnie z nauczycielami, a także obserwować zajęcia
w szkołach w Górze, Frydku i SP nr
2 w Woli. W trakcie wizyty dyskutowano na temat organizacji pracy
szkół w Polsce, analizowano podstawy programowe polskiej i słowackiej
szkoły. Odbyła się też konferencja,
na której przedstawiono efekty
dotychczasowych działań w projekcie Erasmus+. Zarówno nauczyciele
polscy, jak i słowaccy uczestniczący
w projekcie przedstawili metody
i formy pracy z dziećmi prowadzone
według zasad prof. Milana Hejnego.
Nauczyciele na konferencji poznali pomoce dydaktyczne przydatne
w edukacji matematycznej małego
dziecka. W ostatnim dniu odbyło się
spotkanie podsumowujące wizytę,
na którym wręczono certyfikaty
uczestnictwa w Job Shadowingu.

Trwa świetna passa uczniów Gimnazjum nr 1 im. św Jana Bosko w Zespole
Szkół w Woli w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych
przez Kuratora Oświaty. Od kilku lat
odnoszą oni znaczące sukcesy w tych
najważniejszych spośród konkursów
przedmiotowych. Nie inaczej było w
bieżącym roku szkolnym.
Tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego zdobyła Karolina Odrobińska (opiekun: Anna Gancarz). Karolina zdobyła
(fot. SP 2 Wola)

Najmłodsi zachwycili strojami i choreografią, a starsi profesjonalizmem
wykonania. Wszyscy zaprezentowali
się znakomicie! Wśród najmłodszych
wygrali uczniowie SP nr 2 w Woli,
na podium stanęli również uczniowie
SP we Frydku i SP w Górze. Wśród
uczniów klas starszych najlepsza była
Olimpia Gaudyn z SP nr 1 w Woli.
W kategorii gimnazjum najlepszy
był duet Magdalena Komandera oraz
Agnieszka Sochacka.
8 SP 2 Wola

również tytuł laureata w konkursie z wiedzy o społeczeństwie (opiekun Tomasz
Baranowski). Uczennica posiada też
tytuł laureata z języka angielskiego zdobyty w roku ubiegłym (opiekun: Łarisa
Doniecka) i jest pierwszym potrójnym
laureatem w historii szkoły. Laureatem w
konkursie z języka angielskiego została
w tym roku Katarzyna Kaczmarczyk
(opiekun: Łarisa Doniecka). Z kolei tytuł
finalisty w konkursie z geografii zdobył
Jakub Kubeczko (opiekun: Ewa Pająk).

8 ZS Wola

Przedszkolaki na olimpiadzie
31 marca w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła
II w Woli odbyła się Gminna Olimpiada Przedszkolaków. Tego dnia w jednym
miejscu spotkały się dzieci z siedmiu gminnych przedszkoli. Tradycyjnie – jak
to na olimpiadzie – rozpoczęto od wprowadzenia flagi olimpijskiej oraz przysięgi. Wręczono też nagrody uczestnikom konkursu plastycznego „Sport dla
wszystkich”. A potem nadszedł czas na konkurencje sportowe! Były biegi, rzuty
i strzały piłką, skoki kangurów czy biegi kelnerów. W niektórych konkurencjach
najmłodsi startowali z rodzicami. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,
a przedszkola puchary. Tutaj najważniejsza była dobra zabawa. Bo zwycięzcą
był każdy uczestnik olimpiady. Zdjęcia z imprezy publikujemy na str. 12.
8pk

Z Twojego soŁectwa

7

gminne sprawy – kwiecień 2017

GRZAWA

FRYDEK

W nocnej podróży z Andersenem

Szkolne rekolekcje

Z 24 na 25 marca odbyła się kolejna
Noc z Andersenem, którą przygotowała
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie. Tym razem tematem
przewodnim była podróż dookoła świata.
W trakcie imprezy dzieci poznały najbardziej znane, potrzebne podczas podróży,
słówka w różnych językach, najważniejsze zabytki oraz kuchnię odwiedzanych
krajów. Po złożeniu przysięgi uczestnicy
rozpoczęli całonocną zabawę od wizyty
w Grecji. Była olimpiada sportowa oraz
nauka zorby. Podczas pobytu w Indiach
dzieci próbowały egzotycznych przypraw, były też próby zawiązania turbanu
na głowie. W Brazylii nauczyli się samby
i wykonali pocztówki. Chiny i Japonia
zachwyciły egzotyką, ceremonią parzenia herbaty oraz trudnym alfabetem. We
Włoszech obserwowano przygotowane
własnoręcznie wulkany i ich erupcję.
Natomiast Rosja przywitała dzieci nauką
tańca do Kalinki oraz odkrywaniem
pięknie malowanych drewnianych lalek

W dniach 13-15 marca odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne SP we Frydku. Prowadził je franciszkanin o. Arkadiusz Bąk. Dzieci z zainteresowaniem
słuchały nauk zatytułowanych „Święci są wśród nas”. Uczniowie zapoznali się
z życiem św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego. Drugiego
dnia chętne dzieci pojechały na pielgrzymkę do Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy
Śląskiej i do Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. W ostatnim dniu rekolekcji
uczniowie uczestniczyli w drodze krzyżowej, a w czasie mszy św. modlono się
w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Te rekolekcje
przygotowały całą społeczność do Świąt Wielkanocnych. 
8 SP Frydek, pk
Dzieci wzięły udział w niezwykłej podróży
(fot. GBP)

– matrioszek. W trakcie imprezy dzieci
układały też puzzle, przedstawiające
zabytki pochodzące z różnych krajów.
Podczas tej nocy byli też goście: Joanna
Reizer–Śleziak i Marek Śleziak, którzy
opowiadali o swoich podróżach. Bogaty
program Nocy z Andersenem spowodował, że prawie nad ranem młodzi
podróżnicy mogli położyć się spać.
8 GBP, pk

GILOWICE

Kartki, listy wysyłamy – uśmiech
chorym dzieciom damy!

MIEDŹNA

Pompon i inni
30 marca uczniowie klas IV i V ze Szkoły Podstawowej w Miedźnej wzięli udział
w spotkaniu autorskim z Joanną Olech – pisarką i ilustratorką, które odbyło się
w GBP w Miedźnej z/s w Grzawie. Autorka pisze książki dla dzieci, chociaż ma
też w swoim dorobku powieść dla młodzieży. Najbardziej znaną książką jest
„Dynastia Miziołków” – lektura dla klasy IV szkoły podstawowej. W trakcie spotkania autorka opowiadała o bohaterach swoich książek – Miziołkach, Pomponie,
Tarantuli. Zaprosiła też dzieci do wspólnej zabawy przy rozwiązywaniu zagadek
związanych z treścią nieznanej uczestnikom spotkania książki. Co odważniejsi
wymyślali własną historyjkę o smokach: wesołym, zdziwionym i wściekłym.
Dzieci musiały opowiedzieć swoją historyjkę zanim autorka skończy rysować
smoki. O tym, która opowieść była najciekawsza decydowali koledzy z widowni,
nagradzając zwycięzcę najgłośniejszymi brawami. Podczas spotkania Joanna
Olech zaskakiwała wielokrotnie przygotowanymi niespodziankami. Na koniec
nie mogło zabraknąć wspólnych zdjęć oraz autografów.
8 GBP
Miedźna, dnia 31.03.2017r

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza III publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.
Oznaczenie działki
wg. katastru
nieruchomości

387/42

Przedszkolaki z Gilowic chętnie pomagają innym

Pod takim hasłem została przeprowadzona w oddziałach zamiejscowych
w Gilowicach Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” akcja pisania
listów i kartek dla chorego Mateuszka.
Przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami z wielkim zaangażowaniem włączyły się w akcję pt. „Marzycielska
Poczta”. Dzieci wspólnie wykonały
książkę o wszystkich przedszkolakach
i wysłały ją pocztą do chłopczyka.

(FOT. GPP BAJKA – ODDZIAŁY W GILOWICACH)

Aktualnie w przedszkolu trwa akcja
dokarmiania zwierząt z Fundacji Arkadia – „Dobre serce mamy – zwierzętom
pomagamy!”. Zebrane rzeczy dla zwierząt zostaną przekazane do Fundacji.
Organizowane w przedszkolu akcje
mają na celu kształtowanie u dzieci empatii i wrażliwości na chorobę
i krzywdę innych, zarówno ludzi, jak
i zwierząt.
8GPP Bajka – oddziały w Gilowicach

GÓRA

Dzieci sprzątały las
„Pamiętaj! Jesteś cząstką przyrody!” –
te słowa usłyszeli młodzi wolontariusze
z działającego w SP w Górze Szkolnego
Klubu Wolontariatu „Parantela”, którzy
przyszli 29 marca do lasu Olszyna na
Zawadce. Leśniczy Wojciech Wyleżuch
witając społeczników powiedział im,
aby postrzegać przyrodę jako nasze
wspólne dobro, o które powinniśmy
wszyscy dbać.

Ochoczo do sprzątania 2–hektarowego
lasu przystąpiło 57 uczniów klas Va, Vb
i VI wraz z nauczycielami: Michaliną
Madeją, Ewą Zdrowak i Joanną Arendarczyk. Pracy było wiele, ale uczniowie
starannie uprzątnęli śmieci z lasu. Na
koniec dla wszystkich była niespodzianka: ognisko i pieczenie kiełbasek. Inicjatorami akcji było Leśnictwo Wola oraz
Stowarzyszenie „Pro Memoria”. 8 SP Góra

Oznaczenie
nieruchomości Powierzchnia
wg. księgi nieruchomości
wieczystej

KA1P
/00032127/6

0,0821 ha

Położenie

Opis nieruchomości

Nieruchomość
niezabudowana, położona w Górze przy drodze
wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej, posiada dostęp
do sieci uzbrojenia w zakresie:kanalizacji
Góra
sanitarnej, wodociągowej, gazowej, oraz
ul. Pszczyńska
energii elektrycznej.
Działka posiada decyzję ustalającą warunki
zabudowy dla inwestycji „ Budowa budynku
mieszkalno – usługowego na działce 387/42 w
Górze przy ul. Pszczyńskiej”

Cena wywoławcza
nieruchomości netto
(do ceny zostanie
doliczony podatek Vat
w wysokości 23%)

75 000,00 zł

1. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 05.05.2017r. o godzinie 12.00 w budynku
Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
2. Wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do
27.04.2017r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179
0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy
Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej
następujące dokumenty:
• osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
• reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący
umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
• pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie przetargu,
• osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały
pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
• cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny
dolicza się podatek Vat.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy,
Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca
nieruchomości.
8. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15.12.2016r. II publiczny
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 20.02.2017r.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-60 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.
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Zwierzęta do sieci

21 marca zmarła Marianna Korkosz, wieloletnia dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania

Była filarem oświaty
Marianna Korkosz kierowała
oświatą w gminie Miedźna od
1991 roku.
Marianna Korkosz w 1988 r.
rozpoczęła pracę na stanowisku
samodzielnego referenta ds. kadrowych w ówczesnym Referacie Oświaty
i Wychowania w Miedźnej. Zgodnie
z decyzją Zarządu Gminy w lutym
1991 r. została dyrektorem Gminnego
Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego w Miedźnej. W 2005 r. uzyskała
najwyższe odznaczenie resortowe
– Medal Komisji Edukacji Narodowej
za całokształt pracy na rzecz gminnej
oświaty i promocję gminy Miedźna.
Oświatą w gminie kierowała aż do
śmierci. Była też pełnomocnikiem
wójta ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Jak wspominają ją jej współpracownicy? – Była osobą kompetentną, zaangażowaną, wymagającą, a także życzliwą i chcącą pomóc innym. Dzisiejszy



Śp. Marianna Korkosz 

(FOT. SP GÓRA)

poziom oświaty i wyniki to dowód na to,
że działania podejmowane przez panią
dyrektor i jej współpracowników procentują. Ma w tym swój bardzo duży udział
– zauważa wójt Bogdan Taranowski.
– Mogliśmy zawsze liczyć na jej
pomoc. Nie miała w zwyczaju szu-

fladkowania i dzielenia ludzi według
ustalonej hierarchii zasług czy zajmowanych stanowisk. Każdy był dla niej
ważny, tak samo potrzebny. Każdego
szanowała i ceniła. Takiego zachowania nas uczyła. Jako pracodawca była
szczególnie szanowana za otwartość na
ludzkie problemy, życzliwość i bezinteresowność – wspominają śp. Mariannę
Korkosz pracownicy Zespołu Oświaty
i Wychowania.
– Jeśli coś robiła, robiła to do
końca i solidnie – zauważa Barbara
Bandoła, dyrektor Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Woli. – Była
bardzo wymagająca wobec swoich
współpracowników. Miała olbrzymi
autorytet. Jej intencją zawsze było to,
by oświata była na dobrym poziomie.
Była filarem oświaty w naszej gminie
– wspomina.
Pogrzeb odbył się 24 marca w kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli.
8Paweł Komraus

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy,

Z głębokim smutkiem i żalem przyszło nam
poinformować, że we wtorek, 21 marca 2017 r.
odeszła wieloletnia
Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania

że w dniu 21 marca 2017 r. zmarła

Śp. Marianna Korkosz

Śp. MARIANNA KORKOSZ
Zapamiętamy ją na zawsze przede wszystkim jako
wspaniałą, życzliwą kobietę o wielkim sercu.
Jej śmierć zostawiła w naszych sercach wielką
pustkę. Żywe jednak będzie
zawsze Jej wspomnienie, bowiem...
„nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej
łączymy się w bólu i składamy
wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z s. w Woli
Żegnamy wspaniałą, życzliwą,
pomocną i pełną zapału do pracy osobę,
która na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej
łączymy się w bólu i składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Zespołu Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z s. w Woli

Wójt gminy Miedźna wraz
z pracownikami Urzędu Gminy

Mieszkańcy się wypowiedzieli
Zakończył się cykl zebrań sołeckich w gminie Miedźna.
Jako ostatni na zebraniu 30
marca spotkali się mieszkańcy
sołectwa Frydek. Tradycyjnie poruszano kwestie stanu dróg i chodników,
rowów, kanalizacji, dopłat do kotłów
ekologicznych, reformy oświaty czy
przywrócenia komisariatu policji.
Mieszkańcy zatwierdzili sprawozdanie
z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej



oraz przyjęli wysokość opłaty na rzecz
Spółki Wodnej.
W marcu zebrania odbyły się też
w sołectwach Wola I (3.03), Miedźna
(14.03), Wola II (22.03), Gilowice (23.03)
oraz Grzawa (28.03). Jakie są najważniejsze wnioski z tegorocznych zebrań
w gminie? - Była to przeważnie rzeczowa dyskusja. Mieszkańcy wykazali chęć
pomocy w rozwiązywaniu problemów
oraz zrozumienie, że nie wszystko da
się zrealizować, zwłaszcza kiedy trzeba

oddawać pieniądze przedsiębiorcy górniczemu. Co istotne, składane wnioski
dotyczyły najczęściej realnych kwestii
– przyznaje wójt Bogdan Taranowski.
Jedyna rzecz, która go niepokoi, to
frekwencja. – Bywały jednostki, gdzie
liczba gości i członków rady sołeckiej
była porównywalna z liczbą mieszkańców. Tak nie powinno być. Spotykamy
się raz w roku, to okazja do zgłoszenia
propozycji inwestycji i problemów do
rozwiązania – dodaje wójt.
8 pk

Szanownemu Panu

Sebastianowi Pyjasowi,
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają Wójt Gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy Miedźna wraz z radnymi

28 marca Rada Gminy Miedźna przyjęła
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna
w 2017 roku”. W 2017 r. bezdomne zwierzęta przewożone będą do schroniska
w Miedarach. Gmina zapewnia odpowiednie miejsce dla zwierząt gospodarskich i w razie konieczności przekaże
zwierzęta gospodarskie do Komitetu
Pomocy dla Zwierząt w Tychach, posiadającego gospodarstwo rolne w Ćwiklicach. Gmina będzie też podawała na
swojej stronie internetowej informacje
o wyłapanych zwierzętach bezdomnych
w celu możliwości odbioru przez ich
właścicieli w schronisku dla zwierząt.
Zgłoszenie potrzeby odłowienia zwierząt
bezdomnych ze strony mieszkańców
przyjmuje Urząd Gminy lub Komenda
Powiatowa Policji w Pszczynie. 8 pk

Rusza rekrutacja
do szkół
Rozpoczęła się rekrutacja do klas
I szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Miedźna na rok szkolny
2017/2018. Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z niezbędnymi
dokumentami można składać od 1 kwietnia do 5 maja (do oddziału sportowego
w szkole podstawowej ogólnodostępnej
– od 1 do 15 kwietnia). Lista kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości
publicznej 24 maja. Do 29 maja rodzice
będą mieli czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 20 czerwca. 8 pk

Solary na basenie
Rusza realizacja zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – kryta pływalnia na
Woli”. W budynku basenu za 700 tys. zł
zamontowana zostanie instalacja solarna. Zadanie wykonuje firma OTECH
z Gorlic. Na ten cel gmina pozyskała
dofinansowanie w wysokości ponad 360
tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Wkrótce ogłoszony będzie
przetarg na montaż solarów w domach
jednorodzinnych. 
8 pk

Co nowego ws. S1?
15 marca podpisany został Program
inwestycji dla budowy S1 Kosztowy II
(Mysłowice) – Suchy Potok (Bielsko–
Biała) w tzw. wariancie hybrydowym.
Inwestycja znajduje się w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–
2023 (z perspektywą do 2025 r.).
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie koncepcji
programowej dla tego zadania, w ramach
którego powstanie odcinek drogi o długości 39,7 km. Przechodzić ma także
przez gminę Miedźna. W Woli powstanie
węzeł (jeden z ośmiu).
Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” to
okres 2019 – 2022.
8 pk

SPORT
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Drużyna GOL 1 najlepsza

9

Oto mistrzynie powiatu!
7 marca w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Bronisława
Malinowskiego w Woli odbyły
się zawody powiatowe w mini
piłce siatkowej dziewcząt
(czwórki) szkół
podstawowych.

Zwycięzcy turnieju – zawodnicy drużyny GOL 1 

25 marca w gilowickiej hali sportowej odbył się kolejny Turniej
Halowej Piłki Nożnej Amatorów.
Do rozgrywek zgłosiło się 6 zespołów, w tym 5 z gminy Miedźna. Po
wielu emocjonujących meczach, ciekawych akcjach i pięknych golach najlepsza
okazała się drużyna GOL 1, która wystąpiła w składzie: Michał Krasoń (kapitan),
Michał Mietliński, Piotr Oślak, Marcin
Piwko, Patryk Papierkiewicz (bramkarz),
Jakub Kamiński oraz Szymon Rozmus. II



(FOT. GOSiR)

miejsce zajęła drużyna Alma Miedźna 1,
III miejsce – Alma Miedźna 2, IV miejsce
– GOL 2, V miejsce – Torpeda Jeruzalem,
a VI miejsce – Restauracja Piast Siemianowice Śląskie.
Królem strzelców został Piotr Oślak
z GOL 1, zdobywając 8 bramek, a za
najlepszego bramkarza turnieju został
uznany jego kolega z drużyny, Patryk
Papierkiewicz. Zawody sędziował
Grzegorz Plewnia, a opiekę medyczną
zapewniła Małgorzata Szypuła.
8pk, GOSiR

Pożegnali zimę w Beskidach
W zimowych warunkach 19
marca grupa uczestników
imprez turystyczno-sportowych,
realizowanych w ramach pracy
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, wzięła
udział w wycieczce w Beskidy,
zorganizowanej przez Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny
„Diablak”.
Trasa wycieczki, w której udział
wzięli także uczniowie Gimnazjum nr 2 w Woli prowadziła z Buczkowic przez Lanckoronę (831 m n.p.m.)
na Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i dalej
przez Małe Skrzyczne (1211 m n.p.m.),
Kopę Skrzyczeńską (1189 m n.p.m.),
Malinowską Skałę (1152 m n.p.m.),



Do zawodów zgłosiły się cztery zespoły – mistrzowie swoich
gmin i miast z powiatu pszczyńskiego:
SP nr 18 z Pszczyny, SP nr 6 z Czarkowa, SP nr 2 z Pawłowic oraz gospodarze, SP nr 1 z Woli.
Po losowaniu pary wyglądały następująco: Pszczyna zagrała z Czarkowem, a Wola z Pawłowicami. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem
2:1, a drugi – 2:0. W finale spotkały
się zespoły: SP nr 18 z Pszczyny
oraz SP nr 1 z Woli. Mecz był bardzo emocjonujący, a lepsi okazali się
gospodarze. Tym samym siatkarki ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego z Woli wygrały
cały turniej o mistrzostwo powiatu.



Zawodniczki z Woli z pucharem za zajęcie I
(fot. SP 1 Wola)
miejsca

II miejsce zajęła SP nr 18 z Pszczyny,
III miejsce – SP nr 6 z Czarkowa, a IV
– SP nr 2 z Pawłowic.
Na następnym szczeblu w zawodach
rejonowych powiat pszczyński reprezentować będą zawodniczki z Woli
oraz Pszczyny.
8SP 1 Wola, pk

Piłkarze wracają na boiska

Malinów (1114 m n.p.m.) na Przełęcz
Salmopolską (918 m n.p.m.). Cała trasa
liczyła około 16 km i niespełna 1000 m
sumy podejść.
W trakcie wycieczki uczestnicy odpoczęli w schronisku na Skrzycznem, zaś
dodatkowymi elementami wyjazdu
były okazje do zobaczenia: wejścia
do Jaskini Malinowskiej zwanej też
Malinowską Jamą oraz drewnianego
kościoła pw. św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich. W trakcie wycieczki
turystom przybliżona została historia
terenu, walory przyrodniczo–krajobrazowe, budowa geologiczna, a także
przedstawione liczne ciekawostki związane z elementami występującymi na
trasie wycieczki.
8Diablak

W pierwszy weekend kwietnia piłkarze z gminy Miedźna
zainaugurowali rozgrywki rundy
wiosennej sezonu 2016/2017.
1 kwietnia Sokół Wola zagrał
w Chełmie Śląskim z tamtejszą
Stalą, a dzień później LKS Frydek gościł
u siebie LKS Rudołtowice–Ćwiklice.
W ten sposób piłkarze z gminy Miedźna
wrócili na boiska po przerwie zimowej.
Przed rozpoczęciem rundy wiosennej
Sokół z dorobkiem 35 punktów był liderem A klasy, a grający na tym samym
szczeblu rozgrywek LKS Frydek zajmował 9. miejsce z 21 punktami.



Oto harmonogram najbliższych
spotkań:
XVI kolejka
1 kwietnia: Stal Chełm Śląski – Sokół Wola
2 kwietnia: LKS Frydek – LKS Rudołtowice–Ćwiklice

XVII kolejka
8 kwietnia: LKS Gardawice – LKS Frydek
8 kwietnia: Sokół Wola – LKS Wisła Wielka
XVIII kolejka
17 kwietnia: LKS Studzienice – Sokół Wola
17 kwietnia: LKS Frydek – Ogrodnik Tychy
XIX kolejka
22 kwietnia: Sokół Wola – Iskra II Pszczyna
23 kwietnia: LKS Frydek – LKS Studzionka
XX kolejka
29 kwietnia: Siódemka Tychy – Sokół Wola
29 kwietnia: Stal Chełm Śląski – LKS Frydek
XXI kolejka
3 maja: LKS Frydek – LKS Wisła Wielka
3 maja: Fortuna Wyry – Sokół Wola

Zmagań ligowych po przerwie
zimowej nie wznowił IV–ligowy Nadwiślan Góra. Jak już informowaliśmy,
klub wycofał drużynę z rozgrywek
z powodu problemów finansowych.
8pk

Sukces za sukcesem
Uczestnicy wycieczki w Beskidy

4 marca zawodniczki i zawodnicy GKS „Piast” Wola walczyli na
turnieju w Bielawie.
(fot. Diablak)

Wiosenne pływanie
22 kwietnia na Krytej Pływalni
w Woli odbędą się III Wiosenne
Zawody Pływackie.
Imprezę organizują: MUKS
„Gilus” Gilowice oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach wystartować mogą zawodnicy
urodzeni w roku 2008 i młodsi oraz
w roku 2007 i starsi, z podziałem na



W zawodach udział wzięło 273
sportowców z 27 klubów krajowych i zagranicznych. Podopieczni klubu z Woli walczyli w grupach:
młodzików, młodziczek oraz dzieci
(osobno dziewczyny i chłopcy). Wśród
dzieci Amelia Tomala w kategorii do
31 kg zajęła I miejsce, Eryk Tomala
wygrał w kategorii do 44 kg.
W kategorii młodziczek Wanesa
Kania wśród zawodniczek do 40 kg
zajęła I miejsce, najlepsza w kategorii
do 48 kg okazała się też Daria Jaczyńska. Gabriela Płoszczyca w kategorii do


kategorie wiekowe. Pływacy zaprezentują się na dystansach 25 m, 50
m oraz 100 m w stylach: dowolnym,
grzbietowym, motylkowym, klasycznym, zmiennym.
Zgłoszenie do zawodów do pobrania
znajduje się na stronie megatiming.pl,
należy je przesyłać do 18 kwietnia.
Liczba miejsc jest ograniczona.
8pk

Z zawodów w Bielawie zapaśnicy z Woli wrócili z kolejnymi medalami (FOT. GKS „PIAST” WOLA)

48 kg zajęła III miejsce. Wśród młodzików Błażej Tomala w kategorii do 59 kg
zajął III miejsce, a Franciszek Janosz w
kategorii do 47 kg zajął VII miejsce.
8GKS „Piast” Wola, pk
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

kwiecień 2017
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 25 kwietnia wyślą
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki
do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę
– podwójne zaproszenie
do kina Planet Cinema w Oświęcimiu
(GH Niwa, Oświęcim,
ul. Powstańców Śląskich 1,
tel. 32 471 17 12).
Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu.
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa
Damian Oszek z Miedźnej.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Na sygnale
< M ieszka ńc y g miny Mied źna
w ostatnim czasie zostali co najmniej dwukrotnie oszukani przez
osoby, które miały rzekomo załatwiać pracę za granicą. Najpierw
nieustalony sprawca doprowadził
do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie 330 zł 26-letniego
mieszkańca Miedźnej, pod pozorem
załatwienia pracy na terenie Niemiec. Wpłacona kwota miała stanowić zaliczkę - opłatę za mieszkanie.
Następnie nieustalona osoba pod
pozorem załatwienia pracy za granicą wyłudziła pieniądze w kwocie
330 zł na szkodę mieszkańca Woli.
< Niedawno ofiarą oszusta padła też
mieszkanka Góry. Nieznany sprawca wykorzystał jej dane osobowe
i zawarł umowę kredytową na kwotę
420 zł.
< 1 marca doszło do pożaru pustostanu w Woli. Paliły się składowane
w środku gałęzie i siano. Informację o pożarze dyżurny pszczyńskiej
jednostki policji przyjął po godz.
3.00 w nocy. Wynikało z niej, że
pali się niezamieszkały budynek
przeznaczony do rozbiórki. Częściowemu spaleniu uległa również
przybudówka.
< 3 marca przy ul. Pszczyńskiej w Woli
nieustalony sprawca, prawdopodobnie za pomocą przywłaszczonej karty bankomatowej, z konta
dokonał wypłaty pieniędzy.

Miedźna, dnia 31.03.2017r

< 10 marca ok. godz. 2.30 w nocy
nieznany sprawca wybił szybę
w oknie i włamał się do pubu przy
ul. Krótkiej w Woli. Ukradł 10 butelek piwa
< 24 marca doszło do kradzieży w sklepie wielobranżowym w Woli przy ul.
Pszczyńskiej. Z boksu z papierosami przy nieczynnej kasie złodziej
ukradł ok. 50 paczek papierosów
różnych marek. Straty wynoszą
650 zł.
< Poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania
mieszkaniec Woli został niedawno zatrzymany na stacji kolejowej
w Berlinie. 35-latek poszukiwany
był od maja 2016 r. Przestępstwa
ujęte w dokumentacji dotyczyły
głównie rozboju i pobicia. Sąd
w Gdańsku wydał list gończy, ale
kryminalni potwierdzili fakt, że
mężczyzna przebywa poza granicami kraju. Chodziło o któreś
z państw Europy Zachodniej.
Dlatego wystąpili do sądu z wnioskiem o wydanie Europejskiego
Nakazu Aresztowania. Wszczęto
poszukiwania międzynarodowe.
Wskazano dwa możliwe kraje,
w których 35-latek może się ukrywać: Niemcy i Holandię. Sprawa
nabrała tempa i niedawno udało
się ująć mieszkańca Woli na stacji
kolejowej w Berlinie. Mężczyzna
po ekstradycji trafi do zakładu
karnego.

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza III publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
gminnych położonych w Grzawie przy ul. Księża.
Oznaczenie działki
wg. katastru
nieruchomości

1984/91

Oznaczenie
nieruchomości Powierzchnia
wg. księgi nieruchomości
wieczystej
KA1P
/00011665/6

0,0370 ha

Położenie

Przeznaczenie
oraz obiekty znajdujące się na nieruchomości

Grzawa
ul. Księża

Działka nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Działka zabudowana trzema garażami
w zabudowie szeregowej z elementów
żelbetonowych prefabrykowanych o
powierzchni użytkowej 15,61 m2 każdy.

Cena wywoławcza
nieruchomości netto
zwolniona z podatku Vat

36 000,00 zł

1. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 05.05.2017r. o godzinie 11.00 w budynku
Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
2. Wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) należy wnieść w pieniądzu do 27.04.2017r. na
konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień
wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy
dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej
następujące dokumenty:
• osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
• reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący
umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
• pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie przetargu,
• osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały
pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
• cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca
nieruchomości.
6. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 22.12.2016r., II publiczny
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 24.02.2017r.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211–61–60 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Kultura
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Można zgłaszać kandydatów do nagrody gminy Miedźna „Miedźniański Ul”

Dla kogo Miedźniańskie Ule?

Zabawy z doktorem
Dolittle’em
Miedźniańskie Ule w ubiegłym roku zdobyły: Helena Rozmus,
(FOT. PK)
Jadwiga Granatyr oraz Jadwiga Nycz 

Czas na święto teatru!

Niezwykłe stroje, zachwycające scenografie,
ciekawe historie, wyjątkowe interpretacje – słowem Teatr przez duże „T”. To wszystko czeka na
widzów i uczestników kolejnej edycji Regionalnego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
„O Tort Baby Jagi”. Impreza pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
odbędzie się w sali Domu Kultury w Woli w dniach
26 – 27 kwietnia. Na scenie tradycyjnie zaprezentują



Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym „Wiosenne pejzaże”.





W dniach 26–27 kwietnia odbędzie się
jubileuszowa, XX edycja Regionalnego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” organizowanego
przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania.

Uchwyć wiosenne pejzaże
Celem konkursu jest popularyzacja fotografii
jako dziedziny sztuki oraz ukazanie piękna otaczającej nas przyrody. W konkursie może wziąć udział
każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko. Każdy
uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3
prace. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysyłać
na adres: Centrum Kultury, ul. Pszczyńska 82, 43–225
Wola (lub dostarczyć osobiście).
Prace konkursowe należy składać drogą mailową na
adres: centrumkultury82@interia.pl. Zgłoszenia można
wysyłać do 31 maja. Regulamin oraz karta zgłoszenia
dostępne są na stronie gok.miedzna.pl. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Jury nagrodzi trzy najlepsze prace. Zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł, II
miejsca – 200 zł, a III miejsca – 100 zł.
8 pk

Wójt gminy Miedźna zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody gminy
Miedźna „Miedźniański Ul”, przyznawanej
za działalność kulturalną, zaangażowanie
w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.
Głównym celem nagrody jest uhonorowanie
oraz wyrażenie uznania dla miedźniańskich
twórców, animatorów kultury, podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, w sposób szczególny zaangażowanych w pracę na rzecz kultury, przyczyniających
się do tworzenia, upowszechniania, ochrony oraz
rozwoju kultury w gminie Miedźna.
Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
instytucje działające w sferze kultury; stowarzyszenia,
związki twórcze i kulturalne; placówki oświatowe;
organizacje społeczne; co najmniej 50 mieszkańców
gminy Miedźna oraz wójt gminy Miedźna.
Kandydatury można zgłaszać do 30 maja 2017 r.
osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli lub
drogą pocztową (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury) na adres ul. Pszczyńska 110,
43–225 Wola, zgodnie z regulaminem oraz wnioskiem
dostępnym na stronie internetowej www.miedzna.pl.

8 UG
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się zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież,
działające w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych
podmiotach prowadzących działalność kulturalną,
mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne,
komediowe, teatru poezji, kabaretowe (żywego planu
i lalkowe). Będą oceniane w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
oraz licea.
Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację, ruch sceniczny, emisję głosu, scenografię,
kostiumy oraz ogólny wyraz artystyczny. Przegląd
jak co roku będzie ucztą dla ducha. Ale będzie też
coś dla ciała. Na zakończenie zdobywcy Grand Prix
poczęstują wszystkich widzów i uczestników tortem
Baby Jagi.
8 pk

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s
w Grzawie pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny przywitała konkursem czytelniczym
dla klas II SP pt. „Na szlaku przygód doktora
Dolittle’a”.
Konkurs składał się z siedmiu zadań konkursowych. Podczas ich wykonywania trzeba było
wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością
tekstu, ale też sprawnością fizyczną i talentem plastycznym. Drużyny przygotowały piękne i pomysłowe prace plastyczne przedstawiające jedną z przygód
doktora Dolittle’a oraz jego przyjaciół - zwierząt.
Musiały też wykonać „jaskółkę” oraz zaprezentować
kaczy chód!
Ostatecznie I miejsce ex aequo zajęły drużyny z SP
z Frydku i Góry, II miejsce – drużyna z SP nr 2 w Woli,
III miejsce – drużyna SP nr 1 w Woli, IV miejsce – drużyna z SP w Miedźnej. Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy oraz nagrody książkowe.
8 GBP, pk



Najlepsze okazały się drużyny z Frydku... 

… oraz z Góry 

(FOT. SP FRYDEK)

(FOT. SP GÓRA)
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W OBIEKTyWIE

Przedszkolaki na olimpiadzie
Przedstawiciele siedmiu gminnych przedszkoli wzięli udział w Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaków, która odbyła się 31 marca w SP nr 2
w Woli

FOT. PK

