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Żeby powietrze
było czystsze
smog to realny problem. gmina miedźna realizuje szereg działań, aby powietrze
było czystsze. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się program dofinansowania
do instalacji fotowoltaicznych (na zdjęciu – wola z lotu ptaka).
WIęCeJ NA sTr. 4

WIęCeJ NA sTr. 5

wiĘceJ na sTr. 8

JeŻDŻĄ aUToBUsy Do oświĘcimia

o BezpieczeńsTwie z seniorami

Uruchomiony został transport publiczny
na trasie Wola-Oświęcim-Wola

ruszyły zajęcia w ramach Miedźniańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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gminne sprawy – marzec 2018

Muzyczne pożegnanie
karnawału

Gminny
Ośrodek Kultury
zaprasza
Oto cennik zajęć
w Centrum Kultury w Woli
w marcu

Pilates (godz. 19.30)

wtorki i czwartki (9 zajęć) – 81 zł
wtorki (4 zajęcia) – 36 zł
czwartki (5 zajęć) – 45 zł
bilet jednorazowy – 15 zł

BPU (godz. 19.00)

poniedziałki i środy
(8 zajęć) – 72 zł
poniedziałki lub środy
(4 zajęcia) – 36 zł
bilet jednorazowy – 15 zł

Na koncercie nie zabrakło motywów walentynkowych 

(FOT. GOK)

Koncert orkiestry cieszył się dużym zainteresowaniem 

(FOT. GOK)

Klub Malucha „Puchatek”
(od 20. miesiąca
do trzech lat)
wtorki (godz. 16.00 – 16.45,
4 zajęcia) – 56 zł

Tańczące Brzdące
(3-, 4-latki)

wtorki (godz. 17.00 – 17.45,
4 zajęcia) – 56 zł

Hip Hop (od 7 lat)

czwartki (godz. 16.30 – 18.00,
5 zajęć) – 80 zł

Balet (zajęcia w środy)

Orkiestrę tworzą młodzi muzycy z gminy Miedźna

To było mocne zakończenie
tegorocznego karnawału. 13
lutego Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował koncert z niespodziankami.
Na scenie Domu Kultury w Woli
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”, działająca pod
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(FOT. GOK)

Gminny Ośrodek Kultury przygotował niespodzianki

patronatem Gminnego Ośrodka Kultury z kapelmistrzem Piotrem Olearczykiem na czele. Wspaniali muzycy
z Woli zaprezentowali piosenki o miłości, a także szybsze utwory.
Tegoroczne zakończenie karnawału
zbiegło się bowiem w czasie ze świętem zakochanych – Środa Popielcowa wypadała w Walentynki. Dlatego

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, aby ten szczególny czas
przyniósł początek wszystkim
Państwa zamierzeniom
i pozwolił na przeżycie wyjątkowych
i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Stanisław Lubański
wraz z Radnymi 
Gminy Miedźna 

Wójt Gminy Miedźna
Bogdan Taranowski
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

Wielkanoc 2018

(FOT. GOK)

piękny koncert był okazją nie tylko do
spotkania przy romantycznej muzyce,
ale także do radosnego pożegnania
karnawału.
Sala Domu Kultury była jak zwykle
pełna, a dla widzów przygotowano niespodzianki. Było romantycznie, wesoło
i zaskakująco!
8 pk

Radości,
duchowych przeżyć
oraz prawdziwie
rodzinnej atmosfery
z okazji
Świąt Wielkanocnych
życzą
redakcja „Gminnych Spraw”
oraz wydawca,
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli

grupa początkująca – godz. 15.45,
4 zajęcia – 56 zł
grupa zaawansowana – godz.
16.30, 4 zajęcia – 56 zł

Rysunek i malarstwo
(od 7 lat)

wtorki (godz. 16.00 lub godz.
18.00, 4 zajęcia) – 80 zł
Zajęcia aerobiku zostały
zawieszone ze względu na małą
liczbę uczestników.
Przy zakupie GOK prosi
o przygotowanie zgodnej kwoty.

Szczegóły:
Centrum Kultury
w Woli,
tel. 32 211 95 88
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Most po remoncie

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

28 lutego otwarty został most
„Bronisław” w Woli po remoncie.
Przypomnijmy, remont awaryjny
został przeprowadzony ze względu na zagrażający bezpieczeństwu
stan techniczny obiektu. Zakres prac
obejmował: wzmocnienie doraźne
stalowych płyt pomostowych poprzez
kształtowniki stalowe, nałożenie na
istniejące płyty nawierzchni z dylin
drewnianych ryflowanych oraz montaż
dylin drewnianych impregnowanych.
Roboty kosztowały 154 tys. zł.
Po wykonaniu awaryjnego remontu
nadal obowiązuje tam zakaz wjazdu
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t (nie dotyczy autobusów MZK Oświęcim). Przed wjazdem
na most jest też tabliczka z informacją,
że obiekt jest monitorowany.
W przyszłości planowana jest duża
przebudowa obiektu. - Docelowo
będzie tam nawierzchnia betonowa.
Koszt takiej przebudowy to kilka
milionów złotych. Chcemy uzyskać

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

zmieszane: 15.03, 3.04
segregacja: 3.04
Awaryjny remont mostu kosztował
154 tys. zł 

(FOT. PK)

dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Infrastruktury. Aby można było
się ubiegać o środki z ministerstwa
wcześniej musimy przejąć drogi dojazdowe i porozumieć się z okolicznymi
samorządami co do współfinansowania
– mówi wójt Bogdan Taranowski.
Wkrótce zostanie zmodernizowany
też inny most w Woli. Za prawie 100
tys. zł ma być wykonane zadanie pn.
„Wymiana drewnianych elementów
mostu ‘Wójtowego’ w Woli”.
8 pk

Złóż deklarację w urzędzie
W sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Miedźna uruchomiony
zostanie punkt przyjmowania
zeznań podatkowych za 2017
rok.
W punkcie tym będzie można
pobrać druki zeznań wraz
z załącznikami, uzyskać niezbędne
informacje odnośnie sposobu ich
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wypełniania oraz złożyć zeznanie
podatkowe. Pracownicy urzędu będą
także służyć pomocą w elektronicznym przesyłaniu zeznań (w tym celu
podatnicy musieliby przynieść kopię
zeznania za rok 2016).
Punkt Obsługi Podatnika, obsługiwany przez pracowników Urzędu Skarbowego czynny będzie w środę, 28 marca
od godz. 8.00 do godz. 14.00.
8 UG

Co z bezdomnymi zwierzętami?
27 lutego Rada Gminy przyjęła
Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2018 roku.
W 2018 roku bezdomne zwierzęta
przewożone będą do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku
przy ul. Jaworznickiej 67. Za odławianie, transport i lokowanie bezdomnych
zwierząt w schronisku będzie odpowiedzialna firma Gabinet Weterynaryjny
Animal – Vet Zasole z Oświęcimia.
Firma ta ma też za zadanie zapewnie-
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nie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
W razie konieczności zwierzęta
gospodarskie przekazane zostaną
do Komitetu Pomocy dla Zwierząt
w Tychach, posiadającego gospodarstwo rolne w Ćwiklicach przy ul. Kombatantów 134.
Konieczność odłowienia zwierząt
bezdomnych mieszkańcy mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy Miedźna
lub w Komendzie Powiatowej Policji
w Pszczynie.
8 pk
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Góra (ulice: Cicha, Cmentarna,
Dąbrowa, Kościelna, Krótka,
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowronków, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Wiosenna,
Zapadź, Zielona):

zmieszane: 19.03, 4.04
segregacja: 4.04

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: 20.03, 5.04
segregacja: 5.04

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

zmieszane: 21.03, 9.04
segregacja: 9.04

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: 22.03, 10.04
segregacja: 10.04

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 12.03, 26.03
segregacja: 9.03

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: 13.03, 27.03
segregacja: 12.03

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

zmieszane: 14.03, 28.03
segregacja: 13.03

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 12.03,
15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 29.03,
3.04, 5.04, 9.04
odpady wielkogabarytowe: 14.03,
28.03
Sprawdź szybko termin wywozu
śmieci dzięki darmowej aplikacji
„Kiedy wywóz”
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.

MOBILNY PSZOK W MARCU
< F RYDEK: 6.03 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
- Dom Socjalny Frydek
< GILOWICE

: 8.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 12.03 w godz. 12.00-17.00 oraz 20.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GRZAWA

: 13.03 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w
Grzawie
< GÓRA

: 15.03 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze oraz 21.03 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej
– obok OSP
< WOLA

: 24.03 w godz. 8.00-13.00, 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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W lutym ruszył cykl zebrań w sołectwach gminy Miedźna

Mieszkańcy na zebraniach
Zebrania mają już za sobą
mieszkańcy sołectw Wola II,
Wola, Miedźna i Góra.
Cykl tegorocznych zebrań został
zainaugurowany 21 lutego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli,
gdzie spotkali się mieszkańcy sołectwa Wola II. Zebranie nie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, bo razem
z gośćmi wzięło w nim udział nieco
ponad 20 osób.
Sprawozdanie ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej przedstawił sołtys Andrzej Biszkant, który
był chwalony za utrzymanie porządku
w sołectwie. Sprawozdanie zostało przyjęte przez mieszkańców, którzy udzielili
sołtysowi absolutorium. Wójt Bogdan
Taranowski opowiedział o inwestycjach
zrealizowanych w 2017 r. i zaplanowanych na 2018 r. na terenie sołectwa.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie przypomniał natomiast o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz o Kopercie Życia, która
często może uratować komuś życie.
W wolnych wnioskach poruszano
m.in. tematy komunikacji do Oświęcimia (transport publiczny w tym
kierunku został wznowiony 1 marca),
bezpieczeństwa na osiedlu, drogi S1,
funkcjonowania strefy ekonomicznej.
Na zebraniu pojawili się przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli,
którzy zaapelowali do mieszkańców
o poparcie starań o pozyskanie nowego wozu oraz budowę boksów garażowych. Wójt poinformował, że zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami strażacy–ochotnicy z Woli otrzymają używany
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samochód przekazany przez Państwową
Straż Pożarną. Stanie się to wtedy, kiedy
PSP otrzyma nowe wozy (te mają trafić
do PSP najpóźniej do końca maja).
Najwięcej emocji wzbudził jednak
temat uciążliwości wynikających z działalności asfaltowni. Mieszkańcy skarżyli
się, że z jej powodu śmierdzi, choć przeprowadzone w zakładzie kontrole nie
dały efektów. Padały pytania, czy jest
możliwość zamknięcia zakładu. Radna
powiatowa i przewodnicząca Rady
Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Bandoła
zapowiedziała, że wraz z radną Danutą
Kocurek złoży interpelację do starosty
pszczyńskiego na temat funkcjonowania
asfaltowni. To starosta udzielił firmie
pozwolenia na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza. I – jak zauważono
– to on może sprawdzić, czy decyzja przez
niego wydana jest przestrzegana.
Dzień później na zebraniu spotkali
się mieszkańcy sołectwa Wola. Obecny był m.in. Grzegorz Nogły, członek
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, który
mówił o zmianie organizacji ruchu na
ul. Pszczyńskiej w związku z przejazdami ciężkich samochodów tyskiej firmy
Man–Trans. 28 lutego zebranie odbyło
się w Miedźnej, a 1 marca – w Górze.
Mieszkańcy przyjmują nie tylko sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady
Sołeckiej, ale także spółek wodnych.
Decydują również o wysokości składek
członkowskich na rok bieżący. Podczas
zebrań mieszkańcy otrzymują informator gminy Miedźna na rok 2018 m.in.
o zaplanowanych inwestycjach oraz
informator o segregowaniu odpadów.
W marcu odbędą się zebrania w pozostałych sołectwach.
8 Paweł Komraus

Pierwsze w tym roku zebranie odbyło się w sołectwie Wola II 

(FOT. PK)

Na zebraniu w sołectwie Wola

(FOT. PK)

Terminy kolejnych zebrań:
9 marca (piątek) – Wola I, godz. 17.00, Centrum Kultury w Woli
13 marca (wtorek) – Grzawa, godz. 18.00, Dom Socjalny w Grzawie
22 marca (czwartek) – Frydek, godz. 18.00, Dom Socjalny
we Frydku
Termin zebrania w Gilowicach zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy – miedzna.pl

Żeby powietrze było czystsze
Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, montaż solarów, wymiana kotłów,
kontrole palenisk – w gminie Miedźna kontynuowane są działania ekologiczne.
W lutym mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do
programu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych
na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”.
W związku z prośbami mieszkańców dokonano zmian
w regulaminie, dzięki którym z programu będzie
mogło skorzystać jeszcze więcej osób. Chodzi o rolników oraz przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w budynku, który służy jednocześnie
celom mieszkaniowym. Ponadto do udziału w projekcie
dopuszczono budynki w budowie, które najpóźniej do
dnia podpisania umowy pomiędzy gminą a uczestnikiem muszą posiadać pozwolenie na użytkowanie
lub brak sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu
budowy oraz nadany numer porządkowy budynku.
Do 26 lutego do urzędu wpłynęło 711 wniosków.
– Zainteresowanie programem przerosło nasze oczekiwania – przyznaje wójt Bogdan Taranowski. Teraz
wszystkie wnioski są weryfikowane. Projekt będzie
realizowany przez gminę jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Po ogłoszeniu konkursu na
dofinansowanie będą znane szczegóły programu,
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w tym to, ile instalacji zostanie zamontowanych
w gminie.
W planach jest kolejny program ekologiczny – „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna
na lata 2018–2020”, który przewiduje wymianę 180 starych kotłów w gminie, o czym pisaliśmy już w grudniowym numerze. Podczas lutowej sesji Rady Gminy radni
przyjęli uchwałę ws. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokości 315 tys. 500 zł na
realizację programu w tym roku (taka pożyczka może
zostać częściowo umorzona). Mieszkańcy będą mogli
uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% na wymianę
kotła na ekologiczny kocioł węglowy V klasy (max. 7
tys. 200 zł) lub 65% na kocioł gazowy (max. 7 tys. 150
zł). Program ma być realizowany w latach 2018–2020
(rocznie ma być zamontowanych po 50 nowych kotłów
węglowych i 10 kotłów gazowych).
Na ukończeniu jest już program pn. „Modernizacja
źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na
terenie gminy Miedźna”. W jego ramach do końca
lutego zamontowano instalacje solarne na 203 budynkach jednorodzinnych w gminie (z 205).
Jest także szansa na montaż czujników pomiaru
jakości powietrza w każdym sołectwie w gminie.
Możliwe jest to dzięki projektowi „e(co)–Atmosfera”,
który realizuje stowarzyszenie E–Południe. Gmina
Miedźna przystąpiła do tego projektu. Jego celem

jest budowanie świadomości wśród mieszkańców
w zakresie zwalczania niskiej emisji. Ponadto,
w ramach walki ze smogiem Nadwiślańska Spółka
Energetyczna prowadząca w Woli zakład ciepłowniczy „Czeczott” planuje zabudować dwa agregaty,
dzięki którym spalanych ma być rocznie 3 tys. ton
węgla mniej. Obecnie ciepłownia w Woli rocznie
spala ponad 11 tys. ton węgla.
Jednocześnie w lutym pracownicy Urzędu Gminy
rozpoczęli kontrole w zakresie spalania odpadów
w piecach na paliwo stałe. – Zakres kontroli obejmuje
głównie sprawdzanie rodzaju spalanej substancji.
Wcześniej urzędnicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski m.in. na
temat jakości paliw – podkreśla wójt Bogdan Taranowski. Jak poinformował na sesji Rady Gminy 27 lutego,
przeprowadzono 53 kontrole. Póki co, urzędnicy
pouczają mieszkańców. Kontrolerzy mają upoważnienie wójta. Kontrole u osób fizycznych nie muszą
być zapowiadane, z wszystkich sporządzane są protokoły. Do tej pory nie zdarzyło się, by ktoś odmówił
kontrolerom wejścia na posesję. – Cena odpadów
komunalnych w naszej gminie jest jedną z najniższych
w okolicy, nie ma limitu odbioru odpadów. A mimo
to są osoby, które palą meblami, odzieżą, obuwiem
czy tworzywami sztucznymi. Kontrole jednak nie
wystarczą, sami powinniśmy być wyczuleni na tego
typu praktyki – zauważa wójt.
8 Paweł Komraus
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1 marca uruchomiony został transport publiczny z Woli do Oświęcimia

Jeżdżą autobusy do Oświęcimia
Gmina Miedźna przystąpiła do porozumienia
międzygminnego w sprawie organizacji lokalnego
transportu zbiorowego do Oświęcimia.
Zgodnie z zapowiedziami władz gminy, od początku
marca wróciły przejazdy do i z Oświęcimia. Od 1
marca przedłużona została linia nr 17 – jej przystankiem
początkowym i końcowym jest Wola Szkoła tj. przystanek
przy byłym Gimnazjum nr 2 w Woli. Komunikacja publiczna
na tej linii realizowana jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu.

4

Przypomnijmy, wcześniejsze busy do Oświęcimia prywatny przewoźnik zlikwidował końcem listopada ub.r. Władze
gminy rozpoczęły starania, by przystąpić do porozumienia
w ramach MZK Oświęcim i przedłużyć do Woli linię nr
17, która kończyła się w Harmężach. Jak podkreślano,
przystąpienie do porozumienia to jedyna możliwa forma
finansowania dowozów przez samorząd.
Rocznie na funkcjonowanie tej linii gmina Miedźna przeznaczy ok. 120 tys. zł. Dlatego wójt Bogdan Taranowski na
zebraniach wiejskich apeluje do mieszkańców, by korzystali
z przejazdów, do których samorząd dopłaca.
8 pk

Rozkład jazdy autobusów do i z Oświęcimia – linia nr 17
Przystanek: Wola Szkoła
Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Kościół
Dni robocze: 5.52, 7.01 (do przystanku Oświęcim Lodowisko), 14.01, 16.12 (do przystanku Oświęcim Dworzec
PKP)
Soboty, niedziele i święta: 9.10 (tylko w soboty, do przystanku Oświęcim Dworzec PKP), 9.30 (tylko w niedziele
i święta, do przystanku Oświęcim Dworzec PKP), 11.21
(tylko w niedziele i święta), 11.31 (tylko w soboty), 14.11
(do przystanku Oświęcim Lodowisko), 15.51 (do przystanku Oświęcim Dworzec PKP)
Przystanek: Wola Dom Kultury
Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Kościół
Dni robocze: 5.54, 7.03 (do przystanku Oświęcim Lodowisko), 14.03, 16.14 (do przystanku Oświęcim Dworzec
PKP)
Soboty, niedziele i święta: 9.12 (tylko w soboty, do przystanku Oświęcim Dworzec PKP), 9.32 (tylko w niedziele
i święta, do przystanku Oświęcim Dworzec PKP), 11.22
(tylko w niedziele i święta), 11.32 (tylko w soboty), 14.13
(do przystanku Oświęcim Lodowisko), 15.52 (do przystanku Oświęcim Dworzec PKP)
Przystanek: Wola Skrzyżowanie
Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Kościół
Dni robocze: 5.56, 7.05 (do przystanku Oświęcim Lodowisko), 14.05, 16.16 (do przystanku Oświęcim Dworzec
PKP)
Soboty, niedziele i święta: 9.14 (tylko w soboty, do przystanku Oświęcim Dworzec PKP), 9.34 (tylko w niedziele
i święta, do przystanku Oświęcim Dworzec PKP), 11.24
(tylko w niedziele i święta), 11.34 (tylko w soboty), 14.15
(do przystanku Oświęcim Lodowisko), 15.54 (do przystanku Oświęcim Dworzec PKP)

Przystanek: Wola Skrzyżowanie
Kierunek: Wola Szkoła
Dni robocze: 5.42, 6.56, 13.55, 16.06
Soboty, niedziele i święta: 9.05 (tylko w soboty), 9.25 (tylko
w niedziele i święta), 11.14 (tylko w niedziele i święta),
11.24 (tylko w soboty), 14.05, 15.45
Przystanek: Wola Dom Kultury
Kierunek: Wola Szkoła
Dni robocze: 5.44, 6.58, 13.57, 16.08
Soboty, niedziele i święta: 9.07 (tylko w soboty), 9.27 (tylko
w niedziele i święta), 11.16 (tylko w niedziele i święta),
11.26 (tylko w soboty), 14.07, 15.47
Kursy z Oświęcimia do Woli (podana godzina jest
godziną odjazdu z przystanku początkowego, który podany jest w nawiasie)
Od poniedziałku do piątku oprócz świąt: 5.30 (przystanek początkowy: MZK), 6.30 (Dąbrowskiego Miasto),
13.30 (Dąbrowskiego Miasto), 15.40 (Dąbrowskiego
Miasto)
Soboty, niedziele i święta: 13.40 (przystanek początkowy:
Dąbrowskiego Miasto), 15.10 (Oświęcim Lodowisko)
Tylko w soboty: 8.40 (przystanek początkowy: Dąbrowskiego Miasto), 11.00 (Dąbrowskiego Miasto)
Tylko w niedziele i święta kościelne: 9.00 (przystanek
początkowy: Dąbrowskiego Miasto), 10.45 (Oświęcim
Lodowisko)
Linia nr 17 – trasa: Wola Szkoła, Wola Dom Kultury, Wola
Skrzyżowanie, Harmęże Pętla, Harmęże Staw, Harmęże
Szkoła, Pławy ul. Zaciszna, Pławy, Brzezinka Nicromet,
Brzezinka Kościół, Brzezinka ul. Leśna, Brzezinka Sportowa, Brzezinka Kapliczka, Brzezinka Szkoła, Brzezinka
Papownia, Dworzec PKP, Niwa, Stacja BP, Dąbrowskiego
Kościół.
WYTNIJ I ZACHOWAJ!

Przejścia do oświetlenia
Powiatowy Zarząd Dróg zlikwidował jedno z przejść dla pieszych na ul. Pszczyńskiej w Woli.
Wkrótce PZD oświetli 10 innych
przejść w gminie.
Zlikwidowane zostało przejście na
wysokości sklepu spożywczego przy
ul. Pszczyńskiej 154. To tam w 2015
r. doszło do śmiertelnego potrącenia
pieszej. Przejście znajdowało się na
łuku drogi, kierowcy i piesi mieli
w tym miejscu ograniczoną widoczność. Radny z Woli, Marcin Germanek
wspólnie z radnym Henrykiem Rozmusem jakiś czas temu wnioskowali
o przesunięcie przejścia.

Powiatowy Zarząd Dróg, zarządca
drogi nie zgodził się na to i niedawno
je zlikwidował. Marcela Grzywacz,
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie tłumaczy, że decyzja
zapadła m.in. po sygnałach ze strony
policji. – Teraz piesi mogą przechodzić przez drogę w tym miejscu na
ogólnych zasadach, czyli po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom. Wymusi
to zachowanie większej ostrożności
– przyznaje.
Bezpieczniej ma być na innych
przejściach dla pieszych na drogach
powiatowych w gminie Miedźna.
Powiat pszczyński planuje bowiem
oświetlić 20 takich miejsc w powiecie,

w tym 10 w gminie Miedźna. Chodzi o przejścia: dwa na ul. Wiejskiej
w Miedźnej (na skrzyżowaniu z ul.
Bieruńską oraz na wysokości posesji
nr 25), dwa w Gilowicach (na ul. Korfantego przy liceum oraz na ul. Górnośląskiej – przy skrzyżowaniu z ul.
Korfantego), na ul. Topolowej w Górze
(przy kościele), a także pięć w Woli
(dwa na ul. Międzyrzeckiej – w pobliżu przystanku autobusowego oraz
Biedronki, trzy na ul. Pszczyńskiej
– przy basenie, Banku Spółdzielczym
i sklepie Netto).
Wszystko ma być gotowe do końca
czerwca.
8pk
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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
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
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

Konstruowali roboty z klocków

Z niemieckim za pan brat

15 lutego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli odbyły się warsztaty
z robotyki. Uczniowie klas IA i IB oraz
IIB uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, podczas których konstruowali
prawdziwie poruszające się roboty
z wykorzystaniem specjalnych zestawów edukacyjnych – klocków Lego
Education.
Warsztaty dostarczyły wiele niezapomnianych wrażeń, jednocześnie
stymulując manualnie i poznawczo
małych uczestników. Każde dziecko
było aktywne, pełne pomysłów i pasji
twórczej. Zajęcia przyniosły nowe
wyzwania młodym konstruktorom,
ucząc ich logicznego myślenia i konsekwencji. 
8 ZSP Wola

Nauka języka niemieckiego nie przychodzi dzieciom z taką łatwością,
jak nauka języka angielskiego. By
przekonać uczniów klas VII Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego w Woli, którzy właśnie rozpoczęli swoją przygodę
z językiem niemieckim, że nie jest tak
trudny, jak zakładają, znaczną część
zajęć szkoła poświęca na projekty,
quizy czy konkursy.
Pierwszy z projektów dotyczył
sporządzenia planu lekcji w języku
niemieckim. W ten sposób uczniowie
zapamiętali trudną pisownię nazw
przedmiotów szkolnych oraz dni tygodnia. Podczas prezentacji swoich prac
opowiadali po niemiecku, kiedy mają
dany przedmiot, jak często.
Ponieważ młodzież lubi prace plastyczne, bardzo chętnie wzięła też
udział w zaprojektowaniu kart okolicznościowych z okazji Bożego Narodzenia. To przedsięwzięcie miało na
celu utrwalenie życzeń świątecznych
w języku niemieckim.
Współpraca rozwija się wspaniale. Na zajęciach uczniowie są bardzo
aktywni, odważni i żądni wiedzy. Kilka
osób zgłosiło chęć udziału w konkursie recytatorskim, który odbył się 15
stycznia. Jakub Zięcina, który podszedł

To była nauka poprzez zabawę

(FOT. ZSP WOLA)

Obchodzili Dzień Języka Ojczystego

do wyzwania bardzo rzetelnie, uczęszczał na zajęcia dodatkowe z języka
niemieckiego, by wraz z nauczycielem
przetłumaczyć wiersz i poznać zasady wymowy trudniejszych słów. Nie
tylko pamięciowo opanował wiersz, ale
zwrócił też uwagę na wymowę i akcent
niemieckich wyrazów. Podczas recytacji
zaskoczył wszystkich przygotowanymi
rekwizytami. Jego ciężka praca została
nagrodzona i zajął w konkursie I miejsce. Za nim kolejno uplasowały się Julita
Maląg–Wolnicka i Nina Sterna.
Największą frajdę jednak w dalszym
ciągu sprawia młodzieży korzystanie
z telefonów komórkowych. Również na
zajęciach w szkole znalazły one zastosowanie podczas quizów w aplikacji
Kahoot, dzięki której można utrwalać
słownictwo, gramatykę i ortografię.
Zaangażowanie uczniów i ich niegasnący zapał w poznawaniu nowego
języka obcego dają nadzieję, że na
koniec klasy VIII niektórzy z nich
przystąpią do egzaminu państwowego z języka niemieckiego w Goethe
Institut w Krakowie i opuszczą mury
szkoły z certyfikatami poświadczającymi znajomość języka niemieckiego
na poziomie A1 lub A2.
8Elżbieta Wiewiórska

Dotacja dla klubu dziecięcego
Uczniowie zajadają się pączkami

Uczniowie klasy II i oddziału zerowego
Zespołu Szkół w Woli wraz z wychowawczyniami Moniką Gradus–Jarnot
i Elżbietą Sadlik czynnie włączyli się
w poszerzanie wiedzy na temat języka
ojczystego. Uczniowie poznali dawne
imiona żeńskie i męskie, wyszukiwali
je w diagramach, wyjaśniali trudne
pojęcia i przygotowali plakaty z trudnymi wyrazami. Po „ciężkich” zma-

(FOT. ZS WOLA)

ganiach z językiem polskim, Natasza
poczęstowała uczniów pysznymi pączkami w kształcie litery „O”, jako symbol
Ojczystego Języka.
Uczniowie klas zerowych przygotowali piękne rysunki jako wytłumaczenie polskich przysłów. Wszystkie
prace można podziwiać na szkolnym
korytarzu, na parterze.
8Monika Gradus–Jarnot

Sposoby na nudę w zimę
Raz w miesiącu filię biblioteczną nr 2
w Woli Gminnej Biblioteki Publicznej
odwiedza grupa zaprzyjaźnionych
maluszków, by posłuchać ciekawych
opowiadań oraz wspólnie się pobawić.
Tym razem tematem spotkania była
historia renifera Chichotka, któremu
w długą i mroźną zimę strasznie się
nudziło.

Jednak po przeczytaniu opowiadania nikt nie był znudzony. Dzieci
dowiedziały się, jak można zrobić śnieg
bez wychodzenia z domu, czy też łowić
rybki za pomocą słomek oraz makaronu, który z pewnością każdy znajdzie
w kuchni. Na zakończenie spotkania
dzieci z pomocą rodziców wykonały
„drzewko szczęścia”.
8 GBP

Gmina Miedźna uzyskała dotację
w wysokości 43 tys. 200 zł z programu „Maluch+” 2018. Program będzie
realizowany w Klubie Dziecięcym
„Kubusiowe Maluchy” w Woli.
Dofinansowane zadanie obejmuje
zapewnienie dalszego funkcjonowania
24 miejsc opieki nad małymi dziećmi
w wieku do lat trzech, które zostały

utworzone dzięki środkom pozyskanym z Resortowego Programu „Maluch
2012”.
Dofinansowanie przeznaczone
będzie na bieżące utrzymanie placówki, a w szczególności na opłaty
związane z dostawą mediów, zakupem
żywności, a także na wynagrodzenie
personelu.
8 ZOiW

GILOWICE

Na podium
w ogólnopolskim konkursie
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi
w Gilowicach, Kinga Kolasa zdobyła
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”. Odbył
się on 23 listopada 2017 r. i polegał
na rozwiązaniu testu dotyczącego
wiedzy o historii literatury, nauki
o literaturze, wiedzy o języku oraz

napisaniu dłuższej wypowiedzi na
podany temat. Niedawno do szkoły
dotarły wyniki.
Kinga otrzymała tytuł laureata, natomiast II miejsce w szkole zajęła Sandra
Krzak. Obie dziewczyny zostały obdarowane nagrodami oraz dodatkowymi
punktami z języka polskiego.
8LO Gilowice

FRYDEK

Sukces uczniów z Frydku
Julia Mzyk z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Leksykalnego z języka
angielskiego „Memory Master”, uzyskując wynik 100%!
W konkursie tym wspaniały wynik
osiągnęła również Alicja Wojciech

z klasy VI i została laureatką III
stopnia. Ponadto aż 5 osób zdobyło
wyróżnienie w tych trudnych zmaganiach: Zuzanna Janoszek i Amelia
Hotek z klasy Vb, Oliwia Wojciech,
Wiktoria Siewierska oraz Emilia Nycz
z klasy VI.
8SP Frydek

Zdolne uczennice SP we Frydku 

(FOT. SP FRYDEK)
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GRZAWA

Roboty na drogach
i nie tylko

Od czekolady do serca
Ferie już za nami. W ciągu dwóch tygodni w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się pięć zajęć tematycznych adresowanych do dzieci. 29 stycznia rozpoczęto zimową kanikułę na
czekoladowo. Dzieci dowiedziały się różnych ciekawostek na
temat czekolady – między innymi kiedy i dzięki komu trafiła
do Polski. Zajęcia zakończono degustacją czekoladowego
fondue z owocami, rodzynkami i chrupkami.
Kolejny dzień zajęć poświęcono makaronowi. Zaprezentowano jego rodzaje i chyba nie było dla nikogo zaskoczeniem,
że dla Włochów jest on ulubioną potrawą. Uczestnicy zajęć
przygotowali makaronowe muszle, muszelki, kokardki,
kolanka, spaghetti i inne. Było kilka konkurencji z użyciem
makaronu, jak choćby nawlekanie makaronu na nitkę na
czas. Z makaronu powstały też śliczne motylki, rybki,
ślimaczki, biedronki, jeżyki.
Trzeci dzień zajęć związany był z magicznymi sztuczkami, które można przygotować w domowych warunkach. Na
tych zajęciach była obecna rekordowa liczba dzieci.
Ostatni tydzień ferii poświęcono czworonożnym przyjaciołom – kotom oraz sercu. Niemałym zaskoczeniem dla
uczestników zajęć był fakt, że w USA jest kocie miasteczko,
a w Japonii wyspa, na której mieszkają same koty. Podczas
tych zajęć dzieci wykonywały kotka techniką origami. 8
lutego dzieci „zajmowały się” sercem. Przygotowano garść
istotnych wiadomości o tym ważnym organie, między
innymi jak należy o nie dbać, co mu szkodzi, jak szybko

Podczas „makaronowych” zajęć w bibliotece

(FOT. GBP)

bije u malutkiego dziecka, a jak u dorosłego. Dzięki aplikacji
„Ludzkie ciało” dzieci mogły pooglądać na tabletach, jak
„działa” ciało człowieka oraz oglądać serce w 3D. Na ten
dzień zaproszono gościa – zaprzyjaźnioną panią doktor,
która podzieliła się ważnymi informacjami dotyczącymi
serca. Dodatkowo każdy chętny mógł posłuchać bicia swojego serduszka przy użyciu stetoskopu.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział
w zajęciach – podczas tegorocznych ferii padł rekord. Na
pięciu spotkaniach gościło w bibliotece ogółem ok. 150
dzieci. GBP dziękuje także wolontariuszkom: Madzi Paszek,
Patrycji Paszek oraz Ani Puchale. 
8 GBP

MIEDŹNA

Przygoda w bibliotece
Dla klas V i VI Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Miedźnej
powrót do szkoły po feriach rozpoczął się wizytą w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki
w Oświęcimiu, dokąd udali się z S. Nycz i J. Gorecką. Uczniowie zostali oprowadzeni po Galerii Książki oraz wzięli
udział w warsztatach.
Klasa VI uczestniczyła w zajęciach pod hasłem: Moc pierścienia. Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji internetowej Storybird
na podstawie książki „Władca pierścieni”. Klasa V wzięła udział
w zajęciach: Wrota Narnii – tworzenie filmu animowanego na
podstawie książki „Lew, Czarownica i stara szafa”.
Biblioteka, a właściwie Galeria Książki jest bardzo
nowoczesnym ośrodkiem kultury, w którym każdy czytelnik może odnaleźć coś dla siebie. Są bawialnia z miejscem
na zajęcia edukacyjne dla dzieci, kawiarnia prasowa, czytelnie naukowa i internetowa, biblioteka młodych, kącik

Walentynkowo
w przedszkolu
14 lutego Gminne Przedszkole Publiczne
im. Marii Kownackiej w Miedżnej zaczerwieniło się. Był to dzień pełen miłości
i przyjaźni – kolejny z kolorowych dni,
dzień czerwony. Dzieci wzięły udział
w różnych zabawach związanych z walentynkami, m.in. szukały drugiej połówki
serca, rozwiązywały zagadki dotyczące
bohaterów bajek, tańczyły w parach na
gazetach, bawiły się z chustą animacyjną,
podawały serduszko za pomocą klamerek, jak również smakowały i zgadywały
owoce w kolorze czerwonym.
Nie zabrakło oczywiście w tym dniu
walentynki, którą każdy mógł przesłać
dla kolegi lub koleżanki za pośrednictwem specjalnej skrzynki pocztowej,
znajdującej się w holu przedszkola.
Rozdane walentynki wywołały wiele
spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć.
8 GPP Miedźna
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W oświęcimskiej bibliotece znaleźć można m.in. fiata 126p, w którym
(FOT. ZSP MIEDŹNA)
urządzona jest mini czytelnia dla dzieci

malucha z teatrzykiem czy miejsca do obejrzenia telewizji
lub do zagrania w piłkarzyki, cymbergaja, X–Boxa czy
PlayStation.
8 ZSP Miedźna, pk

GÓRA

Podsumowali akcję
23 lutego w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Górze odbył się
finał projektu uczniowskiego „Młodzi w Akcji” – „Taśmy przyszłości”.
Publicznie zaprezentowano przebieg
i efekty projektu realizowanego przez
zespół „Młodzi w Akcji”. Swoją pracę
relacjonowali: Zosia Mynarska, Amelia Kuszek, Mateusz Kempka, Maciej
Stopa, Bartosz Kubisz i Dawid Bartkiewicz.

Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy 

Uczniowie wszystkich klas zobaczyli
przygotowaną przez swoich kolegów
prezentację, dzięki której dowiedzieli
się bardzo wiele o Zapadzi – miejscu,
które wszechstronnie przebadała grupa
projektowa. „Młodzi w akcji” rozdali
nagrody i wyróżnienia w zrealizowanym podczas projektu konkursie plastycznym, zaprezentowali kalendarz
o Zapadzi na 2018 rok, który powstał
dla przyszłości.
8 SP Góra

(FOT. SP GÓRA)

Gmina Miedźna realizuje szereg
inwestycji drogowych i nie tylko.
Prawie 90 tys. zł kosztować będzie
przebudowa chodnika przy ul. Wałowej w Woli. Wykonawca ma czas na
wykonanie prac do końca kwietnia.
Także do końca kwietnia za ponad
58 tys. zł przebudowany zostanie parking przy przedszkolu w Miedźnej.
Firma Drogród z Ćwiklic wygrała ogłoszony przez Urząd Gminy
przetarg na remonty cząstkowe
dróg gminnych. Roboty za prawie
112 tys. zł mają zostać wykonane
do końca października. Niespełna
122 tys. zł pochłonie przebudowa ul.
Rzemieślniczej w Woli na długości
prawie 200 mb. Termin wykonania
prac to koniec maja.
Urząd Gminy wyłonił też wykonawców dokumentacji projektowych
przebudowy innych odcinków dróg
gminnych czy chodników. Wyłoniono też firmy, które wykonają dokumentacje projektowe modernizacji
budynku ośrodka zdrowia w Górze
oraz „Rewitalizacji obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy
Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” (chodzi
o tzw. Rybaczówkę w Górze).
Jednocześnie unieważniono
postępowanie na realizację zadania
pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Wola” (chodzi
o budowę wiaty grillowej). To dlatego, że przedstawione oferty były zbyt
drogie. Wkrótce ogłoszone zostanie
kolejne postępowanie.
8 pk

Trwa kwalifikacja
wojskowa
W dniach 9–13 marca odbędzie się
tegoroczna kwalifikacja wojskowa
dla mieszkańców gminy Miedźna.
W tym roku podlegają jej głównie
mężczyźni z rocznika 1999, tj. 97
mieszkańców gminy. Powiatowa
Komisja Lekarska dla powiatu
pszczyńskiego przyjmuje w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
im. Karola Miarki w Pszczynie przy
ul. Bogedaina 24 od godziny 11.30.
Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. W 2009 r. zastąpiła
pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia
na armię zawodową.
8 pk

Informacja
dla mieszkańców
W związku z pytaniami mieszkańców, które dotyczą ulotek na temat
programu dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych Prosument
2020, Urząd Gminy informuje, że
jest to program realizowany przez
firmę prywatną. Gmina Miedźna
nie współpracuje z firmą oferującą
dofinansowania w ramach programu Prosument 2020.
8 UG
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Anna Norek–Wojciech, pochodząca z Woli pasjonatka historii razem z mężem przygotowali genealogię rodu Wojciechów
z Grzawy. Po wydaniu publikacji nie ustaje w poszukiwaniu kolejnych potomków

Wszystko zaczęło się w Grzawie
Powstała w 2012 r. genealogia
przedstawia potomków Tomasza Wojciecha, żyjącego w XIX
wieku sołtysa Grzawy. To informacje o ponad 7 tys. osób!
Tomasz Wojciech (syn Alberta
i Marianny z domu Świerczek
z Grzawy) żył w latach 1813 – 1898.
W 1845 r. został sołtysem Grzawy.
W tamtych czasach urząd sołtysa był
dziedziczny, jego przodkowie też byli
wolnymi sołtysami, czyli właścicielami
dużych gospodarstw. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Domu, w którym mieszkał (z 1840 r.) już nie ma, ale autorom
genealogii udało się dostać pochodzącą
z niego belkę z datą powstania.
Jak opowiada A. Norek–Wojciech,
majątek Tomasza był ogromny – obejmował ziemie w Grzawie oraz Miedźnej–Bodzowie. Ale miał też sporo dzieci,
w sumie 21. Jedno z pierwszą żoną, Jadwigą Wawrzyczek z Łąki, czterech synów
z drugą żoną, Teresą Golus z Bodzowa,
jednego syna z trzecią żoną, Józefą Gotz
z Jankowic oraz 15 dzieci z ostatnią żoną,
Agnieszką Noras, urodzoną w Jedlinie.
Szczegółową genealogię ich dzieci, wnuków oraz kolejnych pokoleń potomków
można znaleźć w wyjątkowej publikacji
przygotowanej przez mieszkankę Ćwiklic
wraz z nieżyjącym już mężem, Ludwikiem Wojciechem, Markiem Rudakiem,
Jadwigą Gruszką oraz Franciszkiem
Ciopałą.
Tomasz to pradziadek Ludwika Wojciecha, męża pani Anny. – Na początku
chcieliśmy przygotować tylko naszą
linię. Zaczęło się od tego, że w Woli,
skąd pochodzę było bardzo dużo Wojciechów. Chcieliśmy sprawdzić, czy to
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nasza rodzina. Jak razem z mężem
przeszliśmy na emeryturę zaczęliśmy
tworzyć genealogię. To były przepiękne
czasy – wspomina. Jak podkreśla, jest
historykiem z zamiłowania, z zawodu
– ślusarzem, mąż był mechanikiem.
Wspólnie zbierali informacje na cmentarzach, w rodzinnych archiwach, od
żyjących jeszcze potomków. Jak mówi
autorka, przejechali tysiące kilometrów,
odbyli mnóstwo niezapomnianych spotkań. Materiał zbierali aż 15 lat! Publikacja, czyli prawie 500–stronicowa
księga ukazała się w 2012 r. Obejmuje
lata 1783 – 2012.
W genealogii znajdują się dane ponad
7 tys. osób! Żyjący potomkowie Tomasza
mieszkają głównie na ziemi pszczyńskiej – m.in. w Grzawie, Woli, Górze,
we Frydku, ale także poza granicami
kraju, w Niemczech, Francji, Hiszpanii,
Norwegii czy nawet Brazylii. Niedawno
autorkę odwiedziła Natalia z Rosji, która
jest potomkiem Augusta, jednego z synów
Tomasza i jego drugiej żony, Teresy Golus.
Przedstawicieli tej linii szukała od dłuższego czasu, kontakt udało się złapać
przez internet. Jak mówi, od ukazania się
publikacji zmarło już ok. 100 osób, które
są w niej wymienione. Dlatego ciągle
szuka informacji o kolejnych potomkach
Tomasza. Teraz interesuje się jego braćmi
i ich dziećmi oraz wnukami.
Genealogia rodu Wojciechów to
imponująca i niezwykle wartościowa
księga, która wymagała wielkiego
nakładu pracy. Przy okazji pokazuje,
że często możemy być spokrewnieni
z osobami, które znamy, a nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że mamy wspólne
korzenie. Warto o te korzenie dbać.

Anna Norek-Wojciech pokazuje belkę z domu
wybudowanego w Grzawie w 1840 r. przez
(FOT. PK)
Tomasza Wojciecha 
Tomasz Wojciech na zdjęciu z lat 90. XIX
(FOT. ARCH.)
wieku

Namacalne pamiątki
Na cmentarzu parafialnym w Miedźnej znajduje się pomnik Tomasza
Wojciecha i jego ostatniej żony (na
zdjęciu). Ale nie jest to jedyna wyjątkowa pamiątka rodu Wojciechów. Na
cmentarzu w Grzawie jest pomnik
Augusta Wojciecha, ostatniego syna
Tomasza z małżeństwa z Teresą
Golus. Został on ufundowany przez
samą księżną Magdalenę Radziwiłłową z Litwy, u której August przez
16 lat był nadleśniczym.

8Paweł Komraus

O bezpieczeństwie z seniorami
26 lutego Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował pierwszy wykład otwarty.
Wcześniej ruszyły zajęcia stałe
dla członków stowarzyszenia.
W sali Domu Kultury w Woli
zebrało się ok. 40 osób. Profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie zaprezentował aplikację
„Moja Komenda”, dzięki której w łatwy
sposób można połączyć się z dzielnicowym oraz odnaleźć komendę lub
posterunek policji. Policjant pokazał,
jak zainstalować aplikację. Opowiadał
też m.in. o tym, jak działa Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która
pozwala przekazać policji informacje
o niebezpiecznych miejscach w okolicy
i niepokojących zjawiskach. Seniorzy
podczas spotkania mogli też poznać
lokalnych dzielnicowych. Tematów do
omówienia było tak dużo, że zaplanowane na nieco ponad godzinę spotkanie przedłużyło się do ponad dwóch
godzin!
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Podczas pierwszego wykładu otwartego seniorzy spotkali się z policjantami

Był to pierwszy wykład otwarty
zorganizowany przez Miedźniański
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kolejny
odbędzie się w poniedziałek, 12 marca
w Domu Kultury w Woli o godz. 16.00.
Wykład poprowadzi lek. med. Krzysztof Błecha, a tematem będzie fitoterapia

(FOT. KPP)

(ziołolecznictwo) w chorobach przewodu pokarmowego, w pasożytach jelitowych i alergiach. Udział w wykładzie
może wziąć każdy, nie tylko członkowie MUTW. Wstęp jest wolny.
W połowie lutego ruszyły pierwsze
zajęcia stałe w ramach Miedzniań-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dwie grupy mają co tydzień zajęcia
z języka angielskiego (w środy od godz.
16.00 i od 17.00) a jedna – z informatyki
(w czwartki od godz. 16.00). Odbywają
się w Zespole Szkół w Woli, w obu
przypadkach koszt to 6 zł za godzinę.
W planach są zajęcia na basenie, język
niemiecki, gimnastyka na sali, zajęcia
teatralne, taneczne, robótki ręczne,
wyjazdy do teatru czy na koncerty. Jak
widać, seniorzy się rozkręcają!
Do MUTW zapisało się już prawie
50 osób. Jednorazowe wpisowe to 10
zł, płatność za semestr to 50 zł. Niektóre zajęcia są płatne, wysokość opłaty zależy m.in. od liczebności grupy.
Wszyscy zainteresowani członkostwem
w MUTW mieszkańcy gminy Miedźna,
którzy ukończyli 55 lat mogą przyjść
na dyżur, który członkowie zarządu
mają w każdy wtorek w godz. 14.00
– 16.00 w Centrum Kultury w Woli
(ul. Pszczyńska 82). Wtedy można też
kontaktować się pod numerem tel. 578
707 237. 
8 Paweł Komraus
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Kto rozkroi wielki tort?

9

Gminny Ośrodek
Kultury zaprasza

W dniach 11–12 kwietnia odbędzie się XXI Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 30 marca.
Coroczny przegląd organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania to
pokaz umiejętności aktorskich najmłodszych i tych nieco
starszych artystów z gminy Miedźna i nie tylko. To uczta dla
miłośników teatru. Na scenie Domu Kultury w Woli podziwiać
można wesołe, śmieszne, a także wzruszające i podejmujące
ważne tematy spektakle. To też miejsce, w którym rodzi się
wiele talentów.
W dniach 11–12 kwietnia z pewnością znów nie zabraknie
wspaniałych emocji i wrażeń. Ci, którzy chcą wziąć udział
w tym wyjątkowym wydarzeniu do 30 marca mają czas
na zgłaszanie się. Należy wypełnić kartę zgłoszenia, która
dostępna jest na stronie gok.miedzna.pl (tam też dostępny
jest regulamin przeglądu) i przesłać ją lub dostarczyć osobiście do biura organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury,
43–225 Wola, ul. Pszczyńska 110.
W przeglądzie mogą uczestniczyć 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). Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć
20 minut.
Jury będzie oceniać zespoły w kategoriach: przedszkola,
szkoły podstawowe, a także gimnazja i licea. Jurorzy zwrócą
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Krzysztof Respondek wystąpi w Woli już
14 marca 
(FOT. ADAM OLEKSIAK)

Tradycją przeglądu jest to, że na zakończenie zdobywca Grand Prix
(FOT. PK)
częstuje innych uczestników wielkim tortem 

uwagę głównie na dobór repertuaru, interpretację, ruch
sceniczny, emisję głosu, scenografię, kostiumy oraz ogólny
wyraz artystyczny. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody
finansowe, a laureat przeglądu, zdobywca Grand Prix na
zakończenie poczęstuje wszystkich uczestników wielkim
tortem z Babą Jagą.
Celem Regionalnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” jest konfrontacja artystycznych dokonań teatrów amatorskich, doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział
w przeglądzie, inspirowanie do twórczych poszukiwań
w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej,
a także promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych
grup teatralnych.
8 pk

Co to były za ferie!
Prawie 1 200 osób skorzystało
z atrakcji przygotowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną
w trakcie ferii zimowych. Było
w czym wybierać!
Gminny Ośrodek Kultury tym
razem zaprosił najmłodszych
i nieco starszych mieszkańców gminy
na radosne skakanie. Dwa razy zorganizowano wyjazd do parku trampolin
w Katowicach. Oba wyjazdy cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem – udział
w nich wzięło po prawie 50 osób, czyli
był komplet. Przed wyjazdem uczestnicy spotkali się z policjantem, który
mówił o bezpieczeństwie. Pełny autokar
pojechał też na kulig z ogniskiem do
Szczyrku. Dzieci mogły także wybrać
się do kina na film „Paddington 2”.
Oprócz wyjazdów przygotowano
też zajęcia na miejscu, m.in. wokalne,
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taneczne, warsztaty twórcze, decoupage czy warsztaty kulinarne. Zdjęcia
z wyjazdów i zajęć publikujemy na
str. 12.
Gminna Biblioteka Publiczna
zaprosiła uczniów na zimowe zajęcia
tematyczne. Piszemy o nich na str. 7.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotował wyjazdy na narty, turnieje sportowe, rozgrywki na kręgielni.
Przez 2 tygodnie na basenie obowiązywały promocyjne ceny, a w tygodniu
uczniowie mogli w godz. 16.00 – 17.00
pływać za darmo. Z tej okazji skorzystało ok. 500 osób. Ferie z GOSiR–iem
oraz ferie z GOK–iem były współfinansowane z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna
na rok 2018.
Łącznie w tych wszystkich zajęciach,
turniejach i wyjazdach od 29 stycznia
do 9 lutego udział wzięło prawie 1 200
osób. 
8 pk

14 marca w Domu Kultury w Woli
odbędzie się wyjątkowy koncert. Recital kabaretowo–muzyczny zaprezentuje
Krzysztof Respondek, popularny śląski
aktor, piosenkarz i kabareciarz, który
występuje w kabarecie „Rak”.
Jego recital odbędzie się 14 marca
o godz. 18.00. Bilety w cenie 50 zł do
nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury
(ul. Pszczyńska 110, tel. 32 211 83 91,
32 448 92 53, 512 237 423).
< < <
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
na biesiadę z zespołem Happy Folk.
Zabawa odbędzie się 21 kwietnia
w Domu Socjalnym w Górze. Bilety
będą do nabycia już wkrótce w Gminnym Ośrodku Kultury. Wkrótce także
więcej szczegółów!

Dzieci poznają świat ptaków
W marcu rusza projekt „Skrzydlaci Przyjaciele” realizowany przez
Fundację Puk Puk z Woli. Trwa
rekrutacja!
„Skrzydlaci Przyjaciele” to
projekt ekologiczny o tematyce ornitologicznej skierowany do 20
dzieci w wieku 8–14 lat mieszkających
w gminie Miedźna i okolicy. Część
prowadzonych działań odbędzie się na
terenie pobliskiego Torfowiska Zapadź
będącego użytkiem ekologicznym.
Projekt przewiduje warsztaty, wykłady, projekcję filmu, obserwację zagrożonych gatunków ptaków występujących w obszarze Doliny Górnej Wisły,
informowanie o sposobach ochrony
zagrożonych gatunków i zasadach
właściwego dokarmiania ptaków.
Zaplanowano wycieczkę do Sokolarni
i Sowiarni w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Powstaną także
broszury informacyjno–edukacyjne,
które trafią do mieszkańców gminy

4

Miedźna i placówek oświatowych oraz
tablica informująca o najważniejszych
aspektach ekologicznych związanych
z Torfowiskiem Zapadź na granicy
jego obszaru.
Rekrutacja do projektu trwa do 19
marca i możliwa jest pod adresem
biuro@fundacjapukpuk.pl lub numerem telefonu 665 620 002. Zajęcia mają
ruszyć jeszcze w marcu (23 marca
planowany jest wykład wprowadzający), będą się odbywać do czerwca
w wybrane soboty. Udział w projekcie
jest bezpłatny.
Projekt „Skrzydlaci Przyjaciele”
realizowany jest przez Fundację Puk
Puk w ramach programu grantowego
„Fundusz Naturalnej Energii”, którego
organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.
w Warszawie, a partnerem – Fundacja
Nasza Ziemia. Projekt realizowany jest
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
8pk

Wyjątkowa droga krzyżowa
Przez gminę Miedźna przejdą
uczestnicy Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej.
4Długa, nocna wędrówka organizowa-

Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach wokalnych, które prowadziła Anna Szajnowska,
(FOT. GOK)
zawodowa śpiewaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach 

na przez parafię Narodzenia św. Jana
Chrzciciela w Bojszowach odbędzie
się w piątek, 23 marca od godz. 19.00.
Rozpoczyna się i kończy przy kościele w Bojszowach. Trasa liczy 42 km

i przebiega m.in. przez Wolę, Frydek
i Miedźną.
Jak podkreślają organizatorzy „Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym
człowiek może zostać rzeczywiście
przemieniony”. Szczegółowe informacje i zapisy - na stronie internetowej
www.edk.org.pl.
8pk
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

marzec 2018
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 26 marca 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
Barbara Krasoń z Frydku.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Tragiczny finał poszukiwań
W przedostatni weekend lutego zaginął 26–letni
mieszkaniec gminy Miedźna. Finał poszukiwań był
niestety tragiczny.
16 lutego rodzina 26–latka poinformowała policję,
że mężczyzna wyszedł z domu i od kilku godzin nie
było z nim kontaktu. Rozpoczęły się poszukiwania m.in.
na terenie gminy Miedźna, w które zaangażowani byli
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, stra-
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żacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie oraz strażacy–ochotnicy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miedźna.
Działania kontynuowano w niedzielę, 18 lutego. Niestety,
właśnie tego dnia ok. godz. 10.00 w lesie odnalezione zostały
wiszące zwłoki 26–letniego mężczyzny, poszukiwanego
mieszkańca gminy Miedźna. Policja informuje, że zaginiony
najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.
8pk

Wyszedł z domu, po kilku dniach odnaleziono go w Wielkopolsce
Wcześniej zaginął inny 26–latek,
mieszkaniec Woli. Mężczyznę
po kilku dniach odnaleziono. Jak
przyznał policjantom, wybierał
się do Poznania.
26 –letni mieszkaniec Woli
wyszedł z domu rano 5 lutego
i przestał kontaktować się z rodziną. Zaniepokojeni najbliżsi szybko
poinformowali o tym policję. Ruszyły
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poszukiwania. Policjanci wpadli na
trop zaginionego dzięki temu, że używał on karty bankowej, dzięki której
pobierał pieniądze z bankomatów i płacił za zakupy.
Został odnaleziony w drugi weekend
lutego, po kilku dniach poszukiwań,
na terenie Gorzyc Wielkich, nieopodal
Ostrowa Wielkopolskiego (województwo
wielkopolskie). Późno w nocy, nieopodal
lasu na 26–latka zwrócili uwagę mundu-

rowi z tamtejszej drogówki. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych bazach okazało się, że figuruje jako
osoba poszukiwana. Dlatego policjanci
zapewnili mu schronienie, po czym trafił
pod opiekę lekarzy. Był cały i zdrowy.
26–letni mieszkaniec Woli miał
powiedzieć policjantom, że wybierał
się do Poznania. O miejscu jego pobytu
mundurowi poinformowali rodzinę
poszukiwanego.
8 pk

Jechał za szybko i potrącił rowerzystkę
We wtorek, 20 lutego doszło do
poważnie wyglądającej kolizji
na ul. Pszczyńskiej w Woli, w pobliżu basenu.
Przed godz. 18.00 20-latek
kierując samochodem marki
Hyundai na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wyjechał poza
jezdnię. Zniszczył znajdujące się przy
krawędzi chodnika słupki, a ponadto

4

potrącił 33-letnią rowerzystkę, mieszkankę Woli.
Jak informuje pszczyńska policja, do
zdarzenia doszło, bo kierowca jechał
za szybko. W miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości do
40 km/h. Okazuje się też, że 20-latek
miał prawo jazdy zaledwie od dwóch
tygodni. Był trzeźwy, ale otrzymał już
swój pierwszy mandat, a na jego konto
trafiły pierwsze punkty karne.

Całe szczęście poszkodowana rowerzystka
nie doznała większych obrażeń (FOT. OSP WOLA)

Poszkodowana 33-latka nie doznała
większych obrażeń. Skończyło się na
siniakach i zadrapaniach.
8 pk

Mandat można
zapłacić kartą
Komenda Powiatowa Policji
w Pszczynie otrzymała 6 terminali płatniczych, dzięki którym
można natychmiast uregulować
należność za wykroczenie, bez
ponoszenia dodatkowych kosztów i nie tracąc czasu.
W terminale wyposażony będzie
każdy patrol dbający o bezpieczeństwo na drodze na terenie powiatu pszczyńskiego. Dzięki nowym
urządzeniom kierowca, który został
ukarany mandatem, będzie mógł od
razu opłacić grzywnę, używając swojej
karty płatniczej.
Trzeba pamiętać, że karta musi być
własnoręcznie podpisana przez właściciela. W przypadku tej formy płatności
osoba ukarana mandatem nie będzie
ponosiła żadnych dodatkowych opłat za
przelew. Co najważniejsze, to nowoczesne rozwiązanie jest dostępne również
dla osób, które popełniły wykroczenia,
a na co dzień nie mieszkają w Polsce
i które nie zawsze posiadają przy sobie
polską walutę. Teraz terminal przeliczy
należność, a opłacający będzie widział
kwotę na wyświetlaczu.
Policjanci z pszczyńskiej drogówki
na swoim wyposażeniu mają 6 takich
urządzeń. Mówią, że kierowcy chętnie korzystają z tej możliwości. Użytkownicy dróg podkreślają, że jest to
dla nich duże ułatwienie w szybkim
uregulowaniu mandatu za popełnione
wykroczenie.
8 KPP
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3 marca odbył się Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Miedźna

Gol 1 z pucharem wójta

W turnieju udział wzięły cztery drużyny 

(FOT. PK)

Turniej został zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji na hali sportowej
w Gilowicach.
W imprezie udział wzięły cztery drużyny: Gol 1 Wola, Gol 2
Wola, Alma Miedźna oraz Szybki Myk
Suszec. Pięcioosobowe drużyny zagrały w systemie „każdy z każdym” po
dwie rundy. Było sporo efektownych
akcji, pięknych bramek oraz emocji.
Ostatecznie najlepsza okazała się
drużyna Gol 1 Wola w składzie: Michał
Krasoń, Michał Mietliński, Patryk
Papierkiewicz, Damian Richlewski,

4

Marcin Piwko, Piotr Oślak. Drugie
miejsce zajęła drużyna Gola 2 Wola,
trzecie – Alma Miedźna, a czwarte
– Szybki Myk Suszec. Wszystkim
zawodnikom wójt Bogdan Taranowski oraz kierownik GOSiR, Ireneusz
Mietliński wręczyli medale. Najlepsze
drużyny otrzymały puchary. Statuetkę
dla najlepszego strzelca turnieju odebrał Szymon Rozmus (Gol 2 Wola),
a dla najlepszego bramkarza – Patryk
Papierkiewicz (Gol 1 Wola).
Celem turnieju była popularyzacja
gry w halową piłkę nożną oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku.
8 pk

Na boiska
po zimowej przerwie
W marcu piłkarze z gminy
Miedźna rozpoczną rundę wiosenną sezonu 2017/2018.
W Woli będzie to mocna inauguracja rundy. Sokół pierwsze spotkanie po przerwie zimowej
rozegra w sobotę, 17 marca u siebie
z liderem klasy okręgowej, Pogonią
Imielin. Dzień później rozgrywki
wznowią piłkarze LKS–u Frydek.
U siebie zagrają z LKS–em Studzienice, trzecią drużyną A klasy po rundzie jesiennej.
Do rundy wiosennej nie przystąpi
druga drużyna Sokoła Wola, która
zajmowała przedostatnie miejsce
w tabeli A klasy. Została bowiem
zlikwidowana.
8 pk
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TABELE PO RUNDZIE
JESIENNEJ I TERMINARZ
Klasa okręgowa

1. Pogoń Imielin
2. Podlesianka Katowice
3. Unia Kosztowy
4. AKS Mikołów 
5. Iskra Pszczyna 
6. Piast Bieruń Nowy
7. MKS Mysłowice 
8. LKS Łąka
9. Ogrodnik Cielmice

37
35
33
30
29
28
26
24
22

1. Fortuna Wyry
2. JUW–e Jaroszowice 
3. LKS Studzienice 
4. ZET Tychy 
5. Czapla Kryry 
6. Stal Chełm Śląski 
7. LKS Rudołtowice 
8. LKS Studzionka
9. LKS Wisła Wielka
10. LKS Frydek 
11. Polonia Międzyrzecze 
12. Znicz Jankowice 
13. Iskra II Pszczyna 
14. Siódemka Tychy 
15. Czarni Piasek 
16. GTS Bojszowy
Najbliższe mecze LKS–u:
18.03: LKS – LKS Studzienice
24.03: Czapla Kryry – LKS
2.04: LKS – LKS Rudołtowice

(FOT. PK)

Obroniły tytuł mistrzowski

10. Urania Ruda Śląska
18
11. Sparta Katowice
17
12. Sokół Wola 
15
13. Wawel Wirek 
13
14. Krupiński Suszec
11
15. Pogoń Nowy Bytom
4
16. Grunwald Ruda Śląska
0
Najbliższe mecze Sokoła:
17.03: Sokół – Pogoń Imielin
24.03: Podlesianka Katowice – Sokół
31.03: Sokół – MKS Mysłowice

A klasa

Najlepsza okazała się drużyna Gol 1 Wola 

39
36
27
26
25
25
23
23
22
19
19
16
15
14
8
4

Siatkarki z LO w Gilowicach
zdobyły mistrzostwo powiatu
pszczyńskiego szkół ponadgimnazjalnych.
Turniej odbył się 13 lutego w hali
Powiatowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Pszczynie. Reprezentacja
szkoły z Gilowic wystąpiła w składzie:
Zuzanna Sosna, Dorota Chowaniec, Judyta Chowaniec, Natalia Chowaniec, Dominika Komandera, Patrycja Paszek, Kalina
Kurek, Julia Słowik, Vanessa Kulpińska.
Siatkarki broniły tytułu mistrzowskiego.
I go obroniły! Drużyna zwyciężyła
we wszystkich spotkaniach, pokonując

4

Zwycięska drużyna 

(FOT. LO GILOWICE)

w grupie reprezentację LO z Pawłowic
i PZS nr 2 z Pszczyny, w półfinale – III
LO z Pszczyny, a w finale – I LO im.
B. Chrobrego z Pszczyny. Tym samym
siatkarki z gilowickiego liceum awansowały do finału rejonowego.
8 pk

Slalomem na nartach
Klub UKS „Sokół” w Woli z siedzibą w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli, dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu
i Turystyki oraz z gminą Miedźna
realizuje program upowszechniający sporty zimowe wśród
uczniów gminy.
Zadanie „Slalomem na nartach
przez zabawę po naukę i doskonalenie jazdy” obejmuje powszechną
naukę i doskonalenie narciarstwa zjazdowego oraz gry i zabawy. Trzygodzinne zajęcia odbywają się na stoku stacji
narciarskiej Czarny Groń w Rzykach
koło Andrychowa systematycznie dwa
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razy w tygodniu. Są realizowane przez
trzy miesiące (od stycznia do marca).
Szkolenie prowadzone jest w grupach,
tworzonych na podstawie umiejętności
jazdy i stopnia zaawansowania.
Uczniowie nabywają sprawności
poruszania się i jazdy na nartach na trasach o różnym stopniu trudności oraz
poznają, jak można dobrze bawić się na
śniegu. Prowadzone zajęcia pozwalają
objąć swym zasięgiem dużą liczbę dzieci i młodzieży (w sumie 242 uczniów,
z których każdy skorzysta z dwóch
wyjazdów) ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów gminy Miedźna.
Udział uczniów w programie jest bezpłatny.
8 ZSP Wola
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W obiektywie

Aktywne ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
W trakcie ferii zimowych GOK zorganizował ciekawe wyjazdy oraz inspirujące warsztaty. Przez te dwa tygodnie
każdy mógł znaleźć coś dla siebie! Więcej o feriach w gminie piszemy na str. 9. 

FOT. GOK

