
nie wynaleziono jeszcze leku, który zastąpiłby ludzką krew. podczas marcowej sesji rady gminy 
krwiodawcom z Klubu HDK pCK w woli wręczono odznaki Honorowy Dawca Krwi 

– Zasłużony dla Zdrowia narodu przyznane przez ministra zdrowia.

Dzielą się cząstką siebie, 
by pomagać innym

– Zasłużony dla Zdrowia narodu przyznane przez ministra zdrowia.
Wię ceJ nA sTr. 8
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po przetargu 
cena za śmieci bez zmian

Grzawa ma 
nowego sołtysa

„miedźna dla niepodległej” 
na stulecie niepodległości

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 11

DZieŃ KOBieT Z K. respOnDKiem
W Woli odbył się wyjątkowy recital 

znanego śląskiego artysty

DZieŃ KOBieT Z K. respOnDKiem

Wię ceJ nA sTr. 2

gmina prZeJĘŁa DZiaŁKi OD srK
samorząd nieodpłatnie przejął nieruchomości 

warte 2,8 mln zł

WięceJ nA sTr. 4
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GminnY 
OśROdeK KultuRY 

ZApRAsZA

Oto cennik zajęć 
w Centrum Kultury w Woli 

w kwietniu

pilates (godz. 19.30)
wtorki i czwartki (8 zajęć) – 72 zł

wtorki (4 zajęcia) – 36 zł
czwartki (4 zajęcia) – 36 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

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, 

4 zajęcia) – 64 zł

Balet (zajęcia w środy)
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, 
3 zajęcia) – 60 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

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
na kurs tańca: tango dla par. Zajęcia 
będą się odbywać w piątki o godz. 
17.30 w Centrum Kultury w Woli (ul. 
Pszczyńska 82). Pierwsze zaplano-
wano na 6 kwietnia. Poprowadzi je 
wykwalifikowany instruktor tańca 
towarzyskiego.
Organizatorzy zapraszają na kurs 
pasjonatów tańca, tych, którzy chcie-
liby postawić pierwsze kroki na par-
kiecie oraz wszystkich tych, którzy 
chcieliby miło spędzić czas. 
W ramach kursu odbędzie się 12 
godzinnych zajęć, na których ćwi-
czone będą figury taneczne tanga. 
Należy zabrać ze sobą zamienne 
obuwie sportowe.
Dodatkowe informacje – tel. 607 131 
772.

Wyjątkowy recital odbył się 14 
marca w domu Kultury w Woli.

4W tym roku Gminny Ośrodek Kul-
tury przygotował niespodziankę 

z okazji dnia kobiet. I to nie tylko dla 
kobiet! W sali Domu Kultury w Woli zor-
ganizowano recital kabaretowo–muzycz-
ny w wykonaniu Krzysztofa Respondka. 
Respondka nie trzeba chyba nikomu 
przedstawiać. To niezwykle popularny 
śląski aktor, piosenkarz i kabareciarz. 
Występuje w kabarecie „Rak”. Nie było 
więc żadnych wątpliwości, że będzie to 
niezapomniany wieczór.

I tak się stało! Artysta nawiązał 
świetny kontakt z publicznością, która 
licznie zgromadziła się w Domu Kultu-
ry. Widzów zachęcił do wspólnej zaba-
wy. Niektóre osoby mogły wystąpić 
z nim na scenie. Było dużo śmiechu!

Jakby tego było mało, każda pani, 
która pojawiła się na recitalu otrzy-
mała płytę K. Respondka. Po występie 
ustawiła się do niego kolejka chętnych 
po autografy, artysta chętnie pozował 
też do zdjęć. 8 pk 

ZnAnY AKtOR, KAbAReciARZ i piOsenKARZ WYstąpił W WOli

dzień kobiet z Krzysztofem Respondkiem

Krzysztof Respondek zachęcił do wspólnej zabawy  (FOt. GOK)

publiczność zgromadzona w domu Kultury bawiła się świetnie  (FOt. GOK)

Artysta nawiązał świetny kontakt z publicznością  (FOt. GOK)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte 
lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, 
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, 
odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).

mOBiLny psZOK w KwieTniU 

<  FryDeK:  4.04 w godz. 8.00–13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
– Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 26.04 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 10.04 w godz. 12.00–17.00 oraz 17.04 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 13.04 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 5.04 w godz. 12.00–17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 24.04 

w godz. 8.00–13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło 
kościoła w Górze

<  wOLa: 28.04 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok sklepu spo-
żywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

podajemy najbliższe terminy  
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 17.04, 2.05
segregacja: 2.05

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Skowronków, Topolowa, 
Wiejska, Wilcza, Wiosenna, 
Zapadź, Zielona):
zmieszane: 18.04, 7.05
segregacja: 7.05

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krót-
ka, Leśna, Okrężna, Polna, 
Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), GilOWiCe (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 19.04, 8.05
segregacja: 8.05

GilOWiCe (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeń-
ców, Korfantego, Leśna, Lompy, 
Rajska, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska), Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 9.04, 23.04, 9.05
segregacja: 9.04, 9.05

FrydeK (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
GilOWiCe (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 10.04, 24.04
segregacja: 10.04

GrzaWa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 11.04, 25.04
segregacja: 11.04

WOla (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawo-
wa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 12.04, 26.04
segregacja: 12.04

GilOWiCe (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), WOla 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górni-
cza, Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 16.04, 30.04
segregacja: 13.04

BLOKi
WOla i i WOla ii: 
zmieszane: 9.04, 12.04, 16.04, 
19.04, 23.04, 26.04, 30.04, 4.05, 
7.05, 10.05 | segregacja: 10.04, 
13.04, 17.04, 20.04, 24.04, 27.04, 
2.05, 4.05, 8.05, 11.05 | odpady 
wielkogabarytowe: 11.04, 25.04

sprawdź szybko termin wywozu 
śmieci dzięki darmowej aplikacji 

„Kiedy wywóz” 
Dedykowana jest dla smartfonów 
działających na systemach opera-
cyjnych 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 ściąg-
nąć i zainstalować.

po przetargu śmieci nadal 
odbierane będą bez limitu. i co 
najistotniejsze, nie będzie też 
podwyżki opłaty.

4Umowa z realizującą dotychczas 
usługę firmą wygasła końcem 

marca, dlatego Urząd Gminy ogłosił 
przetarg na realizację zadania pn. 
„Świadczenie usług odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych na terenie gminy Miedźna”. Chodzi 
o trzyletni termin realizacji, od 1 kwiet-
nia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Oferty 
złożyło pięć firm. Najtańsza opiewała 
na kwotę ponad 4,6 mln zł, a najdroższa 
– 6,6 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma, która do tej pory odbie-
rała śmieci w gminie Miedźna, Zakład 
Usług Komunalnych z Oświęcimia (cena 
ofertowa: 4 mln 632 tys. 665 zł 40 gr) i to 
ona wygrała przetarg.

– Po analizie rzeczywistych kosztów 
już wiemy, że stawka za odpady segre-

gowane od mieszkańca pozostaje na 
poziomie 8 zł. Utrzymujemy przy tym 
dotychczasowe zasady, tj. śmieci bez 
limitu, czyli tyle, ile mieszkańcy wysta-
wią, tyle zostanie odebranych – przyzna-
je wójt Bogdan Taranowski. Warunkiem 
takiej stawki jest to, by odpady były pra-
widłowo segregowane.

Jak podkreśla, mimo nowej umowy 
udało się utrzymać dotychczasową, 
i tak niską (biorąc pod uwagę oko-
liczne samorządy) stawkę za odbiór 
śmieci. – Było to możliwe także dzięki 
naszym staraniom, by wyłączyć gminę 
z dotychczasowego rejonu jeśli chodzi 
o odpady komunalne. Tam bylibyśmy 
skazani tylko na jedną regionalną 
instalację odpadów komunalnych, 
w Tychach. Po zgodzie samorządu 
województwa małopolskiego przy-
stąpiliśmy do tamtejszego rejonu. Tu 
instalacji jest więcej, jest konkurencja, 
więc ceny za odbiór odpadów są niższe 
– przyznaje wójt.

8pk 

ROZstRZYGniętY ZOstAł pRZetARG nA OdbióR śmieci W Gminie miedźnA

po przetargu cena  
za śmieci bez zmian

nOwa FraKCJa  
ODpaDÓw
W związku z nowym rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów, od 1 lipca 2017 r. do zbieranych 
selektywnie frakcji dołączyła obowiązkowa 
czwarta frakcja – odpady biodegradowalne. 
Z uwagi na dozwolony okres przejściowy, na 
który zezwala ustawodawca, nowy sposób 
segregacji obowiązuje na terenie naszej 
gminy od kwietnia 2018 r.

W kwietniu mieszkańcy zostaną wyposa-
żeni w worki o pojemności 40 l na odpady 
biodegradowalne, oznaczone napisem BIO, 
a wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki 
o poj. 240 l na odpady biodegradowalne, 
także oznaczone napisem BIO. Pojemniki 
i worki na tę frakcję odpadów będą miały 
kolor brązowy.

Do worków i pojemników koloru brą-
zowego mieszkańcy mogą wrzucać resztki 
jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owo-
ców i warzyw. Nie należy natomiast wrzucać 
skoszonej trawy, opadłych owoców i liści, 
rozdrobnionych gałęzi, folii, plastiku, szkła, 
metali, odpadów higienicznych, popiołów. 
Odpady zielone (liście, chwasty, trawa i gałę-
zie w formie zrębkowej) będą zbierane jako 
osobna frakcja spod domów w terminach 
określonych w harmonogramie po wcześ-
niejszym zgłoszeniu do urzędu, a także 
w mobilnym PSZOK–u.

Urząd Gminy przypomina, że odpady 
zielone i bio można umieszczać w kom-
postownikach. Nie wrzucamy natomiast 
do kompostowników mięsnych odpa-
dów kuchennych i kości, zainfekowa-
nych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci 
z odkurzacza. 

8 Ug

Odbiór Odpadów biOdegradOwalnych:
Zabudowa jednorodZinna

odpady ulegające biodegradacji (zielone): 18.04 | bio (odpady kuchenne): 11.04, 25.04, 
10.05. Odbiór powyższych odpadów odbywał się będzie od właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna co najmniej 2 dni przed planowanym wywozem.

Zabudowa wielorodZinna
odpady ulegające biodegradacji (zielone): 18.04 | bio (odpady kuchenne): 12.04, 19.04, 
26.04, 4.05, 10.05. Odbiór odpadów zielonych odbywał się będzie od spółdzielni, która zgłosi taką 
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna co najmniej 2 dni przed planowanym wywozem.
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Chcą doposażyć Osp
Gmina miedźna stara się o pozyskanie dofi-
nansowania na doposażenie Ochotniczych 
straży pożarnych w gminie.

4Urząd Gminy Miedźna złożył końcem marca 
wniosek o dofinansowanie jednostek z całej 

gminy w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości. 
W całym województwie śląskim do rozdysponowa-
nia jest 7,5 mln zł na zakup sprzętu potrzebnego do 
ratowania życia dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Chodzi głównie o torby ratownicze PSP 
R1, defibrylatory oraz innego rodzaju wyposażenie, 
z wyłączeniem pojazdów. Konieczny wkład własny 
samorządów to 1%.

Ale to nie wszystko. W lutym Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty 
związane z wyposażeniem jednostek OSP w sprzęt 
niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Do straży trafiło prawie 12 
mln zł. Wniosek złożony przez gminę Miedźna na 
doposażenie OSP w sprzęt o wartości prawie 510 tys. 
zł (samorząd wnioskował o dofinansowanie w wyso-
kości ponad 433 tys. zł) znalazł się na 29. pozycji. 
Tymczasem pieniądze przyznano 28 projektom. Do 
dofinansowania zabrakło 0,2 pkt. 

Jak jednak poinformował wójt Bogdan Tara-
nowski, gmina złożyła odwołanie. Wkrótce ma 
się okazać, czy projekt „Poprawa wyposażenia 
jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnie-
nia potencjału służb ratowniczych” jednak uzyska 
dofinansowanie. 8 pk

W Gilowicach przebudowana zostanie 
droga powiatowa, będąca przedłużeniem 
remontowanej jeszcze drogi z Gilowic do 
Góry.

4Chodzi o inwestycję pn. „Przebudowa ul. 
Korfantego w Gilowicach i ulicy Sportowej 

we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Górnośląską do nowej nawierzchni”. Drogi zostaną 
przebudowane na odcinku ponad 1,1 km. W ramach 
zadania drogowcy zbudują niemal 500 m chodnika 
(do skrzyżowania z ul. Graniczną) i przebudują 
fragment istniejącego ciągu dla pieszych. Inwesty-
cja polega także na budowie kanalizacji deszczo-
wej, wykonaniu oznakowania i pozostałych robót 
towarzyszących. Mimo nazwy zadania, roboty będą 
prowadzone głównie w Gilowicach. 

Prace mają ruszyć początkiem kwietnia. Zadanie 
zrealizuje firma Drogród z Ćwiklic, która zapro-
ponowała najniższą kwotę w przetargu – 1 mln 
125 tys. zł. Powiat pszczyński i gmina Miedźna 
zabezpieczyły w swoich budżetach po ponad 560 
tys. zł na ten cel. 

Wkrótce ruszają także prace na kolejnych odcin-
kach dróg gminnych. Urząd Gminy Miedźna ogłosił 
przetargi na remonty kilku ulic i chodników. Do 2 

lipca wybrana w przetargu firma będzie miała czas 
na przebudowę fragmentu chodnika przy ul. Szkolnej 
w Woli (od ul. Wałowej, po lewej stronie, w kierunku 
kościoła), przebudowę fragmentu chodnika przy ul. 
Słonecznej w Woli oraz na budowę parkingu przy ul. 
Sosnowej w Woli. Planowane są także przebudowa 
odcinka ul. Zielonej w Górze, ul. Łowieckiej we 
Frydku, ul. Górniczej w Woli oraz modernizacja ul. 
Poprzecznej w Miedźnej. Te prace mają być wyko-
nane do 2 sierpnia. 8 pk

GminA miedźnA ROZpOcZYnA KOleJną inWestYcJę dROGOWą ReAliZOWAną Wspólnie  
Z pOWiAtem psZcZYńsKim. sZYKuJą się teŻ nAstępne RObOtY nA dROGAch GminnYch

przebudowa drogi  
za ponad 1 mln zł i nie tylko

po długoletnich staraniach 8 
marca podpisany został stosow-
ny akt notarialny.

4Gmina Miedźna o przejęcie nie-
ruchomości i obiektów na terenie 

Woli starała się od lat. Do tej pory były 
one własnością przedsiębiorcy górni-
czego, który wiele lat temu budował 
osiedle i osiedlową infrastrukturę. 
Cała procedura przejęcia przez gminę 
majątku trwała bardzo długo z kilku 
powodów. To m.in. zmiany organizacyj-
ne, które nastąpiły w ostatnich latach 
w Kompanii Węglowej. Np. w ubiegłym 
roku niemal wszystko było już gotowe 
do przejęcia, ale w tym czasie Kompa-
nię Węglową przekształcono w Polską 
Grupę Górniczą, a nieruchomości tra-
fiły do SRK. Wcześniej trzeba było też 
dokonać podziałów geodezyjnych.

– Początkowo przedsiębiorca gór-
niczy chciał, żebyśmy przejęli dział-
ki, ale odpłatnie. Nie dość, że drogi, 
place i chodniki wymagały remontu, 
to jeszcze mieliśmy za nie płacić. Nie 
mogliśmy się na to zgodzić. Później 
okazało się też, że działki, którymi 
zainteresowana jest gmina były obcią-
żone hipoteką na kwotę 2,3 mld zł! 
Jak już udało się znieść obciążenia to 
doszło do przekształceń organizacyj-
nych w spółce węglowej i znowu trzeba 
było praktycznie zaczynać wszystko 
od nowa. Trzeba było uzyskać zgody 
zarządu spółki węglowej, rady nadzor-
czej, zgromadzenia wspólników i właś-
ciwego ministra – zauważa wójt.

Ostatecznie 8 marca został podpi-
sany stosowny akt notarialny o prze-
kazaniu przez SRK gminie Miedźna 
nieodpłatnie majątku na kwotę 2 mln 
825 tys. 125 zł. Gmina Miedźna uzy-
skała tym samym prawo własności 
działek przy ul. Górniczej w Woli 
(o powierzchni 0,0526 ha) i stanowią-
cych dojazd do oczyszczalni Promlecz 
(0,0871 ha), a także prawo wieczystego 
użytkowania do 24 działek o łącznej 
powierzchni 2,0343 ha położonych 
przy ul. Pszczyńskiej, Szkolnej, Gór-
niczej i Mokrej w Woli oraz do siedmiu 
działek o łącznej powierzchni 0,5977 
ha stanowiących dojazd do mostu Bro-
nisław. To o tyle ważne, że umożliwi 
gminie Miedźna starania o pozyska-

nie dofinansowania zewnętrznego 
na planowaną przebudowę obiektu. 
W ramach podpisanego początkiem 
marca aktu notarialnego gmina uzy-
skała ponadto prawo wieczystego 
użytkowania działki stanowiącej ul. 
Poprzeczną w Woli o powierzchni 
1,9119 ha oraz prawo własności do 
nakładów stanowiących środki trwałe 
z grupy obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej, czyli m.in. rurociągu przeciw-
pożarowego na osiedlu Wola I, rurocią-
gu wody w Woli, zakładowej sieci wody 
pitnej, rurociągu wody do osiedla Wola 
II czy przewodów przesyłowych wody 
z Międzyrzecza.

– Dzięki przejęciu majątku gmina ma 
teraz możliwość legalnego wykonywa-

nia napraw i remontów, na które miesz-
kańcy czekają wiele lat. Część tych 
dróg wewnątrz osiedla Wola I zostało 
wybudowanych wraz z osiedlem i przez 
ten czas ich właściciel nic z nimi nie 
robił. Żeby gmina mogła remontować 
drogę, droga ta musi być własnością 
samorządu. Drogi na osiedlu Wola I, 
które należały do gminy zostały przez 
nas wyremontowane. Na wielu innych 
odcinkach nie prowadziliśmy prac tylko 
dlatego, że nie należały one do samo-
rządu. Teraz to się zmieniło i będziemy 
mogli wykonać remonty i modernizacje 
– przyznaje wójt Bogdan Taranowski. 
Jak dodaje, prowadzone są rozmowy 
na temat przejęcia kolejnych działek 
i sieci.  8 paweł Komraus

Gmina miedźna wspólnie z powiatem przebuduje drogę 
powiatową w Gilowicach  (FOt. pOWiAt psZcZYńsKi)

GminA miedźnA nieOdpłAtnie nAbYłA Od spółKi RestRuKtuRYZAcJi KOpAlń  
nieRuchOmOści O WARtOści pOnAd 2,8 mln Zł

Gmina przejęła drogi, może je remontować

Gmina miedźna przejęła wiele nieruchomości na terenie osiedla Wola i i dopiero teraz może je np. remontować  (FOt. pK)
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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

WAŻne KOntAKtY

Uwaga wŁaśCiCieLe TrZODy CHLewneJ!
28 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Główny 
Lekarz Weterynarii informuje, że afrykański pomór świń (ASF) nie jest 
groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebez-
pieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się 
wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek. 

Dlatego należy przestrzegać zasad bioasekuracji. Nie należy 
kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia. Świnie nie 
powinny mieć kontaktu z dzikami, należy stosować wyłącznie pasze 
zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Główny 
Lekarz Weterynarii apeluje, by wykładać maty nasączone środkiem 
dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz 
przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.  
Za brak stosowania zasad bioasekuracji mają być nakładane kary 
administracyjne. 8 pk 

DyŻUr ws. pŁaTnOśCi BeZpOśreDniCH
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie informuje 
o dyżurach w Urzędzie Gminy Miedźna (sala konferencyjna) od 

15 marca do 15 maja, w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 
– 11.00, w pozostałe dni w siedzibie PZDR w Pszczynie (ul. Bielska 
44, budynek ELWO). Ze względu na zmianę formy wypełnianych 
wniosków z papierowej na eWniosekPlus, aby usprawnić pracę należy 
przygotować dane do logowania, m.in. swój numer identyfikacyjny 
(numer EP ARiMR).  Wnioski o dotację do materiału siewnego od 
tego roku składa się w biurze powiatowym ARiMR BP w Pszczynie 
przy ul. Szymanowskiego 10. Informacji udziela doradca Iwona 
Wróbel–Olszak, tel. 32 210 33 28, 515 275 910. 8 pZDr

ZasZCZepiĄ Lisy
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 4 do 13 kwiet-
nia 2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona 
będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wście-
kliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia 
ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. 
ŚWLW apeluje do mieszkańców województwa o nie podnosze-
nie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić 
w danym miejscu. Jednocześnie przypomina, że przez dwa tygodnie 
po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt 
domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). 8 śwLw

oGŁoSZenia

choć wszystkie tegoroczne zebra-
nia miały mieć charakter sprawo-
zdawczy, na jednym z nich miesz-
kańcy wybrali nowego sołtysa.

4Chodzi o zebranie w Grzawie, 
które odbyło się 13 marca. Wszyst-

ko z powodu rezygnacji, którą złożył 
dotychczasowy sołtys, Marcin Sosna. 
– Czym się kierowałem? Powiem szcze-
rze, chodzi o czas. Wiem, że coraz gorzej 
się ze mną współpracowało, właśnie ze 
względu na brak czasu. Wszyscy stawia-
ją sołectwo Grzawa za wzór i chciałbym, 
żeby tak dalej było. Jednak boję się, że 
jak nadal będę stał na czele sołectwa 
spadniemy z piedestału. A tego nie 
życzyłbym ani sobie, ani Wam wszyst-
kim – tłumaczył M. Sosna na zebraniu.

Mieszkańcy początkowo próbowali 
przekonać sołtysa do zmiany decyzji. 
– Mamy świetnego sołtysa, dużo robi dla 
naszej wioski – podkreślano. W pierw-
szym głosowaniu zebranie nie przyjęło 
rezygnacji sołtysa. Po jego ponownej 
prośbie, mieszkańcy zgodzili się na 
pozbawienie go tej funkcji. Statut sołe-
ctwa mówi, że rezygnację z funkcji soł-
tysa musi przyjąć właśnie zebranie.

Konieczny był wybór nowego sołtysa. 
Jedyną kandydatką była Barbara Maro-

szek, która w tajnym głosowaniu została 
wybrana nowym szefem sołectwa. B. 
Maroszek mieszka w Grzawie od sześciu 
lat, do tej pory była członkiem Rady Sołe-
ckiej. – Chciałabym, żeby mieszkańcy 
byli bardziej aktywni. Zarówno młodsi, 
jak i starsi. Istotne jest, by ich zaktywizo-
wać – przyznaje nowa sołtyska. 

W trakcie zebrania dziękowano ustę-
pującemu sołtysowi za jego pracę na 
rzecz sołectwa. Wójt Bogdan Taranowski 
podkreślał, że kiedy sołtysem był Marcin 
Sosna, Grzawa otrzymała kilka ważnych 
nagród. W 2015 r. strona internetowa 
sołectwa została uznana za najlepszą 
stronę sołecką województwa śląskie-
go, rok później okazała się najlepszą 
w konkursie „Piękna wieś województwa 
śląskiego”, organizowanym przez mar-
szałka. Marcin Sosna był najmłodszym 
sołtysem w gminie. Pełnił tę funkcję 
od 2014 r. Zastąpił Marię Mikę, która 
szefowała wsi 42 lata. Teraz ponownie 
sołtysem została kobieta.

Podczas zebrania w Grzawie miesz-
kańcy rozmawiali m.in. o problemie 
z wylewaniem Wisły, o stanie skrzy-
żowania przy Urzędzie Gminy czy 
o remoncie ul. Wiejskiej. 

Wcześniej, bo 9 marca na zebraniu 
spotkali się mieszkańcy sołectwa Wola 

I. Dyskutowano o bezpieczeństwie na 
osiedlu, przejęciu przez gminę działek na 
terenie osiedla od Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń, nowym wozie dla OSP Wola, 
segregowaniu śmieci czy o zwierzętach 
na osiedlu.

Podczas zebrania we Frydku (22 
marca) Adam Tomala, Komendant Gmin-
ny OSP oraz Przemysław Sajdok z OSP 
Gilowice podziękowali sołtysowi, Radzie 
Sołeckiej oraz mieszkańcom za wsparcie 
finansowe jednostki, które pozwoliło na 
zakup nowego sprzętu. Podejmowano 
tematy m.in. planowanej przez Urząd 
Gminy rozbudowy szkoły we Frydku, 
programów ekologicznych realizowanych 
przez gminę, bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu przy kościele czy złego stanu drogi 
powiatowej – ul. Miodowej.

Podczas zebrań sołtysi przedstawiali 
sprawozdania z działalności Rady Sołe-
ckiej. Mieszkańcy udzielali absolutorium, 
decydowali o wysokości składki człon-
kowskiej spółki wodnej. Wójt gminy 
informował o działaniach Urzędu Gminy 
oraz inwestycjach w danym sołectwie 
wykonanych w 2017 r. i zaplanowanych 
na rok bieżący.

Ostatnie zebranie odbędzie się w Gilo-
wicach w czwartek, 12 kwietnia o godz. 
18.00 w salce przy OSP. 8 paweł Komraus

W mARcu OdbYłY się KOleJne ZebRAniA sOłecKie W Gminie miedźnA

Grzawa ma nowego sołtysa

sołtysem Grzawy została barbara 
maroszek  (FOt. pK)

podczas zebrania we Frydku strażacy z Gilowic dziękowali sołtysowi, Radzie sołeckiej oraz 
mieszkańcom za wsparcie finansowe jednostki  (FOt. pK)
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FryDeK

giLOwiCegrZawa

22 marca w Grzawie odbył się konkurs 
czytelniczy dla klas II szkół podstawo-
wych pt. „Wyśmiewaczek czy Śmie-
jaczek?” ze znajomości lektury Julii 
Duszyńskiej pt. „Cudaczek–Wyśmie-
waczek”. Został zorganizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną.

Wzięły w nim udział cztery drużyny 
ze szkół podstawowych gminy Miedź-
na. Uczniowie zmagali się z zadaniami 
i pytaniami. Pierwszym zadaniem było 
zaprezentowanie pracy plastycznej 
polegającej na przedstawieniu posta-
ci Cudaczka–Wyśmiewaczka oraz 
opowiedzeniu, jaką techniką został 
wykonany jego portret. Ci, którzy czy-
tali lekturę doskonale pamiętają, że 
Cudaczek nie jadł i nie pił – żywił się 
wyśmiewaniem, śmiechem, dlatego 
kolejne zadanie nosiło nazwę „Bitwa 
na miny”. Dzieci musiały pokazać 
różne emocje: obrażanie się, złość, 
płacz, grymaszenie. Z kolei znajomość 

imion bohaterów dziecięcych z książki 
bardzo się przydała drugoklasistom 
przy wyszukiwaniu ich w wykreślance 
literowej. Ostatnie zadanie polegało na 
opowiedzeniu historii, która wiąza-
ła się z wylosowanym przedmiotem. 
Dzieci wylosowały: pierścionek z czer-
wonym oczkiem, gałązkę, grzebień 
i szybowiec.

Uczestnicy świetnie poradzili sobie 
z pytaniami i zadaniami, a najlepszą 
drużyną została drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Górze zajmując I miej-
sce. II miejsce zajęli uczniowie z Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego w Miedź-
nej, a trzecie ex aequo drużyny z SP nr 
1 w Woli oraz Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Woli. Dzieci otrzymały 
dyplomy oraz nagrody książkowe za 
udział w konkursie, szkoły także zosta-
ły uhonorowane dyplomami i nagroda-
mi książkowymi. 

 8 gBp

wyśmiewaczek czy śmiejaczek?

Konkurs wygrała drużyna z Góry  (FOt. sp GóRA)

W marcu przedszkolaki z Gilowic przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji „Marzy-
cielska poczta”. Dzieci wraz z rodzicami z dużym zaangażowaniem i zapałem 
napisały listy i wykonały kartki świąteczne z życzeniami dla chorego Pawełka. 
W końcu paczka zapełniła się po brzegi i została wysłana. Dzieci mają nadzieję, 
że choć trochę poprawi ona nastrój Pawełkowi i sprawi, że na jego twarzy pojawi 
się uśmiech. 

21 marca w przedszkolu świętowano „Zielony Dzień” połączony z pierwszym 
dniem wiosny. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane na zielono. Uroczystości 
powitania wiosny rozpoczęto od konkursów, gier i zabaw związanych z tematyką 
mającej zagościć na dobre wiosny.  Na zakończenie dzieci przygotowały piękne prace 
plastyczne. Maluszki odbijały rączkami kwiaty, a starszaki malowały paluszkami 
wiosenne krajobrazy na folii. 8gpp Bajka, Oddziały gilowice

wiosennie w przedszkolu

21 marca w SP we Frydku odbyła się 
III edycja konkursu młodych talentów 
„Mam talent”. Młodzi artyści mieli moż-
liwość zaprezentowania swojego talen-
tu. Do udziału zgłosiło się 20 uczniów 
w różnorodnych prezentacjach. Były to 
popisy wokalne, taneczne, gwarowe, 

zręcznościowe i gra na instrumencie 
muzycznym. Jak się okazało, wśród 
uczestników najwięcej było miłośni-
ków tańca, którzy zdobyli uznanie 
publiczności.

Jury w składzie: Kamila Drabek, 
Dagmara Kluczny i Monika Bara 

zdecydowało, że I miejsce ex aequo 
zajmują Julia Mzyk (kl. VIa), Karolina 
Nycz (kl. VIa), Oliwia Wojciech (kl. 
VIa) i Aleksandra Janosz (kl. Va). II 
miejsce ex aequo zajęli Zuzanna Żur 
(kl. IVb) i Hubert Władarz (kl. IIIb). 
III miejsce zajęły natomiast Natalia 

Kasperczyk (kl. IIIb), Aleksandra 
Moroń (kl. IIIb), Milena Staroń (kl. 
IIIb), Agata Wojtala (kl. 0). Wyróżnio-
no Patryka Warkocza (kl. IVc). Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody, a pozostali 
uczestnicy drobne upominki. 

8 sp Frydek, pk

Oni mają talent

przedszkolaki z Gilowic wykonały kartki dla chorego oraz świętowały pierwszy dzień wiosny 
 (FOt. Gpp bAJKA, OddZiAłY GilOWice)

W dniach 12-16 marca odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach projektu Erasmus+ 
„Improving Standards In Teaching School 
Sports to foster Physical, Cognitive and 
Social Development In Pupils”. Tym 
razem było to szkolenie dla nauczycieli 
i miało miejsce w miejscowości Madona 
na Łotwie. Nauczyciele (z ramienia gilo-
wickiej szkoły byli to Grzegorz Cudek 
i Anna Woźnikowska-Tyc) mieli możli-
wość obserwowania lekcji narciarstwa 
biegowego prowadzonych przez łotew-
skich nauczycieli w ośrodku sportów 
zimowych Smeceres Sils. Uczestniczyli 
również w zajęciach praktycznych zarów-
no szkoląc własną technikę, jak i ucząc 
się, jak przekazywać tę wiedzę uczniom. 

Oprócz tematyki narciarstwa biegowe-
go nauczyciele wzięli udział w treningu 
mięśni głębokich, przydatnym w sportach 
wytrzymałościowych oraz prezentacji 
na temat wpływu sportu (różnych jego 
dyscyplin) na sylwetkę. 

Sporo czasu poświęcono na wspólne 
planowanie i pisanie konspektów lekcji 
z różnych dyscyplin sportowych, ana-
lizę już napisanych i prezentowanych 
na forum wraz z towarzyszącymi im 
nagraniami video z lekcji. Jak zawsze 
wymieniono wiele cennych uwag 
i doświadczeń zawodowych, porównując 
sposoby prowadzenia lekcji i poszczegól-
nych ćwiczeń.

 8 LO gilowice, pk

nauczyciele na Łotwie

mieDŹna

Dni z matematyką
W dniach 12–16 marca w Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym w Miedźnej 
odbyły się IV Szkolne Dni Matematyki. 
Jak co roku w tym czasie przygotowa-
no dla dzieci wiele atrakcji.  Świętowa-
nie rozpoczęto od... matematycznych 
ciasteczek, które zostały wykonane 
przez uczennice klasy V.

W tych dniach zorganizowano kon-
kursy i turnieje, uczniowie mieli do 
wykonania zadania matematyczne 
oraz sportowe, był także sklep, dzięki 
któremu uczniowie zetknęli się z mate-
matyką w praktyce. Nie lada atrakcją 
była Matematyczna Loteria Fantowa 
– każdy los wygrywał, należało jedynie 
rozwiązać matematyczną zagadkę. 14 

marca uczniowie pojechali na Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, gdzie 
obchodzono Święto Pi. Ponadto 30 osób 
wzięło udział w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym Kangur. 
W ostatnim dniu przygotowano Salon 
Gier Matematycznych. 8 pk 

uczniowie w salonie Gier matematycznych 

(FOt. Zsp miedźnA)

16 marca na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej do gimnazjum 
w Miedźnej przyjechał Krzysztof 
Piersa – dziennikarz, autor poradnika 
„Komputerowy Ćpun” oraz „Trener 
Marzeń”,  trener e–sportowy (prowadzi 
drużynę Fox Pack). Jest też Youtube-
rem – prowadzi kanał recenzujący gry 
komputerowe, książki fantastyczne 
i filmy. 

W trakcie spotkania podzielił się 
z młodzieżą swoim doświadczeniem 

związanym z problemem uzależnienia 
od internetu i gier komputerowych. 
Sam przez wiele lat był, jak to określa, 
„komputerowym ćpunem”. Zachęcał 
gimnazjalistów do rozwijania włas-
nych pasji, zainteresowań. Tłumaczył 
też, że bardzo łatwo jest się „rozgrze-
szyć” z poświęcania wielu godzin na 
tę cyfrową zabawę. Koszty tej zabawy 
mogą być naprawdę wysokie – można 
„przegrać” swoje życie.

8gBp

spotkanie z „komputerowym ćpunem”
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uruchomiony został portal, dzięki 
któremu mieszkańcy gminy wiele 
urzędowych spraw mogą załatwić 
przez internet. 

4W ramach realizacji projektu pn. 
„Rozwój zaawansowanych cyfro-

wych usług publicznych administracji 
samorządowej w Gminie Miedźna” pod 
adresem eurzad.miedzna.pl ruszyła Stre-
fa usług elektronicznych. To portal, który 
umożliwia dostęp do informacji o stanie 
spraw oraz zobowiązaniach podatko-
wych i opłatach dla osób fizycznych 
oraz prawnych, elektroniczną realizację 
płatności zobowiązań wobec urzędu, 
dostęp do formularzy elektronicznych 
usług udostępnianych przez urząd tj. for-
mularzy deklaracji oraz informacji na 
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, 
środków transportu, a także deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi i wniosku 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż deta-
liczną napojów alkoholowych.

Strefa usług elektronicznych jest por-
talem, którego celem jest stworzenie 
spójnego systemu dostępu do wszyst-
kich zasobów i usług elektronicznych 
świadczonych przez urząd. Portal 
umożliwia również dostęp do zasobów 
i usług elektronicznych świadczonych 
przez inne jednostki administracji pub-
licznej różnych szczebli, które mogą być 
przydatne dla mieszkańców i przedsię-
biorców.

– Portal umożliwi załatwienie wielu 
spraw bez konieczności odwiedzania 
urzędu – przyznaje wójt Bogdan Tara-
nowski. Dostęp do danych o stanie spraw, 
zobowiązaniach podatkowych i opłatach 
oraz niektórych wpisach w rejestrach pro-
wadzonych przez urząd jest możliwy po 
dokonaniu rejestracji za pośrednictwem 
ogólnopolskiej elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej ePUAP, 
a także składając osobiście wniosek 
o dostęp do portalu w Urzędzie Gminy 
pobrany ze strony portalu.

8Ug, pk

urząd w komputerze

Jest lista osób zakwalifikowanych 
do programu montażu ogniw 
fotowoltaicznych. Znalazło się na 
niej 500 mieszkańców.

4W związku z zakończeniem 
weryfikacji ankiet uczestnictwa 

w projekcie pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez zakup i montaż 
ogniw fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych w Gminie Miedźna”, 
składanych przez mieszkańców gminy, 
została sporządzona lista osób zakwalifi-
kowanych do Projektu – lista B – lista osób 
przyjętych do programu (lista zawiera 
numery, pod którymi zostały zarejestro-
wane ankiety w chwili składania, dostęp-
na jest na stronie miedzna.pl).

Wniosek o dofinansowanie na budo-
wę instalacji fotowoltaicznych gmina 
Miedźna będzie składać w ramach 
Konkursu nr RPSL.04.01.03–IZ.01–24–
199/17 – Oś Priorytetowa IV. Efektyw-
ność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 

Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła 
energii – konkurs, RPO WSL 2014–2020. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
naboru to listopad 2018 r.

Po pozytywnej ocenie merytorycznej 
oraz potwierdzeniu otrzymania dofinan-
sowania i jednocześnie przed podpisa-
niem umowy z mieszkańcem zostanie 
przeprowadzona ponowna weryfikacja 
złożonych ankiet w celu potwierdzenia 
spełnienia kryteriów określonych w regu-
laminie na moment podpisania umowy 
z mieszkańcem.

Umowy z mieszkańcami podpisywane 
będą po uzyskaniu informacji na temat 
pozytywnej oceny merytorycznej oraz 
otrzymaniu dofinansowania przez gminę 
Miedźna. Informacja o podpisywaniu 
umów z mieszkańcami zostanie umiesz-
czona również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Miedźna.

Projekt będzie realizowany przez 
gminę Miedźna jedynie w przypadku 
otrzymania dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 8 Ug

montaż ogniw fotowoltaicznych  
– informacja

wOLa

14 marca aulę i korytarze Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Woli zapeł-
niło 184 małych sportowców, którzy 
wzięli udział w Gminnej Olimpiadzie 
Sportowej Przedszkolaków. Każde 
dziecko uczestniczyło w jednej konku-
rencji, a było w czym wybierać!  Biegi 
na czas, slalomy, „skoki kangurów” 
z woreczkami trzymanymi kolanami, 
„sadzenie ziemniaków”, czyli wyścigi 
z wrzucaniem woreczków do obręczy, 
strzały piłką nożną i ręczną do bramek 
– to konkurencje, w których pięciolat-
ki świetnie radziły sobie same. Ale 
nie zabrakło też zabaw, podczas któ-
rych swoimi umiejętnościami wespół 
z dziećmi wykazali się rodzice. Wido-
wiskowe były „biegi kelnerów”, tych 
dużych i tych małych, slalomem z piłką 
do ping–ponga na talerzu. 

Wielkie emocje towarzyszyły zawod-
nikom  nie tylko w czasie zawodów 
i kibicowania, ale również podczas 
dekoracji zwycięzców. Na podium 
bowiem znaleźli się nie tylko najlep-

si. Każde dziecko otrzymało medal, 
a każda placówka zasłużyła na 
puchar. Nagrodzono również uczest-
ników konkursu plastycznego „Sport 
dla wszystkich”, który oczami dzieci 
pięknie oddał ideę integracji z osobami 
niepełnosprawnymi. Imprezę uświet-
nił występ roztańczonej „Kolorowej 
Tęczy”.

Dyrektor szkoły Sebastian Pyjas 
pogratulował wspaniałych wyników 
wszystkim uczestnikom: z Gminnego 
Przedszkola Publicznego „Bajka” we 
Frydku z Oddziałami Zamiejscowymi 
w Gilowicach, GPP im. J. Brzechwy 
w Górze, z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Miedźnej, GPP nr 3 im. 
Kubusia Puchatka w Woli, GPP nr 2 im. 
W. Chotomskiej w Woli oraz wchodzą-
cego w skład zespołu gospodarzy GPP 
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
J. Tuwima w Woli. Wszystkich zaprosił 
na kolejną olimpiadę przedszkolaków 
w przyszłym roku. Zdjęcia z imprezy 
publikujemy na str. 12. 8Zsp wola

mali medaliści w woli

Uczennica klasy VIa Zespołu Szkół 
w Woli, Wiktoria Witańska odniosła 
sukces otrzymując wyróżnienie w XII 
Międzynarodowym Konkursie Informa-
tycznym Bóbr 2017, którego głównym 
celem jest rozwój i kształtowanie myśle-
nia algorytmicznego i komputacyjnego 
oraz popularyzacja posługiwania się 
technologią informacyjną i komuni-
kacyjną wśród uczniów na wszystkich 
etapach edukacyjnych. 

16 marca na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu odbyło się uro-
czyste wręczenie dyplomów. Uczennica 
wzięła w nim udział wraz z rodzicami, 
Joanną i Dariuszem Witańskimi oraz 
nauczycielem informatyki, Katarzyną 
Maciąg. W konkursie na całym świecie 
wzięło udział ponad 2 mln uczestników, 
w tym w Polsce – 24 168. Wiktoria zna-
lazła się w czołówce w Polsce otrzymując 
wyróżnienie w kategorii klas IV – VI. 
W sumie nagrodzono 428 uczniów w Pol-
sce.  8Zs wola

sukces w konkursie informatycznym

Wiktoria jest uczennicą kl. Vi  (FOt. Zs WOlA)

15 marca w SP w Górze odbył się 
konkurs, w którym uczniowie z klas 
0 – III mogli zaprezentować swoje 
talenty recytatorskie i aktorskie. Każdy 
z uczestników przygotował recytację 
wybranego wiersza. Były teksty zna-
nych poetów piszących dla dzieci. 
Zaprezentowano m.in. „Skarżypytę”, 
„Na straganie”, „Kwokę” i wiele innych 
utworów. Dzieci były wspaniale przy-
gotowane. Niektórzy recytatorzy mieli 
rekwizyty, piękne stroje. Poziom kon-
kursu był wysoki, a zadanie dla jury 
bardzo trudne. Jak co roku recytacje 
oceniały Beata Ligęza i Joanna Aren-
darczyk. W swoich kategoriach najlepsi 

okazali się Gabriela Bednarz (oddział 
„zerówki”), Oliwier Chwiędacz (klasy 
pierwsze), Antonia Bednarz (klasa 
druga) oraz Aleksandra Dynak (klasy 
trzecie). 

8 sp góra, pk

recytowali wiersze

gÓra

dzieci świetnie przygotowały się  
do konkursu  (FOt. sp GóRA)

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak 

bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,  
okazali wiele serca, życzliwości i duchowego wsparcia  

oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Śp. ZYGMUNTA PRZEWOŹNIKA
Szczególnie dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom,  

Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom z Urzędu Gminy w Miedźnej,  
„Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach, Gimnazjum nr 2 w Woli 

oraz Koleżankom i Kolegom  
z dawnej KWK „Czeczott” i KWK „Brzeszcze”.

Za okazaną pamięć, modlitwę, wyrazy współczucia, 
zamówione intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty

 Serdeczne podziękowania składa RODZINA
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gmina pODZieLOna 
na OKrĘgi

W związku z tegorocznymi wybora-
mi samorządowymi do 1 kwietnia 
Rada Gminy miała czas na dokonanie 
podziału gminy na okręgi wyborcze, 
ustalenie ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. Stosowną uchwałę przyjęła 
27 marca.

Według stanu na dzień 31 grudnia 
2017 r. liczba mieszkańców gminy 
Miedźna wynosiła 15 501. W gminie 
wybieranych jest 15 radnych, dlatego 
norma przedstawicielstwa wynosi 
1 033,40. Mieszkańcy sołectw Wola 
I i Góra wybiorą po trzech radnych, 
sołectw Miedźna, Wola i Wola II – po 
dwóch radnych, a sołectw Frydek, 
Gilowice i Grzawa – po jednym rad-
nym. W porównaniu do wyborów 
w 2014 r. jednego radnego straci 
sołectwo Wola I, a jednego zyska 
Miedźna. Wynika to ze zmiany licz-
by mieszkańców w tych sołectwach. 
Udało się także utrzymać radnego dla 
sołectwa Grzawa. 

Wybory samorządowe odbędą się 
w październiku lub listopadzie. Wójta, 
radnych gminnych, powiatowych oraz 
wojewódzkich wybierzemy tym razem 
nie na czteroletnią, a na pięcioletnią 
kadencję. 8 pk 

na wspieranie  
CZyTeLniCTwa

Cztery szkoły z gminy Miedźna 
otrzymają dofinansowanie w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa”. Jego celem jest wspieranie 
organów prowadzących szkoły oraz 
biblioteki pedagogiczne w zakresie roz-
wijania zainteresowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowoś-
ci wydawniczych. Szkoła Podstawo-
wa im. S. Hadyny we Frydku i Zespół 
Szkolno–Przedszkolny w Miedźnej 
otrzymają po 12 tys. zł dofinansowania, 
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka 
w Górze – 4,8 tys. zł, a LO im. prof. Z. 
Religi w Gilowicach – 4 tys. zł 8 pk

pOwiaT  
BeZ Barier

Które miejsca w powiecie pszczyń-
skim są najlepiej dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnoś-
ciami? Gdzie potrzebne są zmiany 
w tym zakresie? Takie informacje 
mają się znaleźć w witrynie interne-
towej uruchomionej przez Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie: powiat.
pszczyna.pl/bez–barier. Powiat bez 
barier to strona skierowana do osób 
z niepełnosprawnościami, a także 
ich rodzin i opiekunów. Ma być ona 
zbiorem informacji umożliwiających 
osobom z niepełnosprawnościami 
swobodne poruszanie się po terenie 
powiatu pszczyńskiego. Witryna ma 
być tworzona  przez osoby z niepeł-
nosprawnościami.

8powiat pszczyński

27 marca podczas sesji Rady Gminy miedźna wrę-
czono odznaki honorowy dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia narodu.

4W tym roku przypada 60–lecie honorowego krwio-
dawstwa w Polsce. Także w Woli funkcjonuje Klub 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Klub powstał w 1984 r. przy byłej kopalni Czeczott. Człon-
kowie oddawali krew na wyjazdach w Pszczynie, Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie czy Centrum Matki Polki 
w Łodzi. – Od 1999 r. oddajemy krew na miejscu, w Woli, 
ostatnio w Centrum Kultury. Początkowo organizowaliśmy 
10 akcji rocznie, teraz jest ich 12. Odbywają się w każdy 
ostatni piątek miesiąca – mówił podczas sesji Rady Gminy 
Marek Gruszka, wiceprzewodniczący Rady i jednocześnie 
prezes Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli.

Krwiodawcy z Woli rocznie oddają ok. 300 litrów krwi. 
Od początku działalności klubu to łącznie ok. 9 tys. litrów! 
O tym, że jest to dar niezwykle ważny przekonywał Bog-
dan Ogrocki, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Bielsku–Białej. – Mimo tego, że mamy XXI wiek, nie 
wynaleziono leku, który zastąpiłby ludzką krew. Nie ma 
w czasie pokoju większego poświęcenia i bohaterstwa 
jak oddawanie krwi, czyli dzielenie się cząstką siebie dla 
ratowania życia i zdrowia innych ludzi – przyznał.

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi minister zdrowia 
od 2005 r. nadaje odznaki resortowe Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu w uznaniu wybitnych 
zasług w ratowaniu ludzkiego życia. Odznakę otrzymują 
dawcy, którzy oddali ponad 20 litrów krwi. Na wniosek 
zarządu Klubu HDK PCK w Woli minister nadał odznakę 
siedmiu członkom klubu. Wójt Bogdan Taranowski oraz 
prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku–Bia-
łej, Bogdan Ogrocki wręczyli je podczas sesji Rady Gminy 
Miedźna 27 marca.

Wśród wyróżnionych był m.in. Wiesław Smaza z Woli. 
Krew oddaje od 1976 r., kiedy skończył 18 lat. – Co mnie do 
tego skłoniło? Chęć pomocy innym. Nie mam gotówki, żeby 
przekazać potrzebującym, to przynajmniej krew mogę dać 
– przyznaje. Stara się oddawać krew regularnie, chce to robić 
do 65. roku życia. Dużo zależy jednak od stanu zdrowia. 
– To daje olbrzymią satysfakcję – podkreśla.

Odznaki otrzymali: Wiesław Smaza (oddał 80 litrów 
krwi), Adam Kowalczyk (60 litrów krwi), Jacek Doktor 
(55 litrów krwi), Henryk Gulan (50 litrów krwi), Tomasz 
Piecha (46 litrów krwi), Marek Cader (37 litrów krwi) oraz 
Marek Gruszka (32 litry krwi). Krwiodawców nagrodzono 
także gromkimi brawami. Dziękowano mieszkańcom gminy, 
którzy dzielą się z innymi krwią. Bo – jak podkreślano – to 
dar bezcenny. 8 paweł Komraus

KRWiOdAWcY Z WOli OddAli JuŻ łącZnie OK. 9 tYs. litRóW KRWi!

podziękowano za dar krwi

20 marca śląski Oddział na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
w Katowicach zerwał kontrakt 
ze spółką centrum dializa, która 
dzierżawi od powiatu szpital 
w pszczynie. co to oznacza dla 
pacjentów?

4„Bezpośrednią przyczyną roz-
wiązania umowy ze spółką Cen-

trum Dializa w Sosnowcu prowadzącą 
Szpital w Pszczynie jest długotrwały, 
utrzymujący się stan udzielania świad-
czeń opieki zdrowotnej w nieodpowied-
nich warunkach technicznych, naru-
szających przepisy przeciwpożarowe 
(w tym, powodujących zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi) oraz stwierdzone 
podczas kontroli Śląskiego OW NFZ 
realizowanie umowy z naruszeniem 
jej treści i przepisów prawa (w szcze-
gólności niewykonanie części zale-
ceń pokontrolnych przedstawionych 
w wystąpieniu pokontrolnym)” – infor-
muje NFZ.

Co to oznacza dla pacjentów? 
To, że po trzymiesięcznym okresie 
wypowiedzenia pszczyński szpital 
może zostać zamknięty. Przedstawi-
ciele NFZ zapowiedzieli, że od 1 lipca 
mieszkańcy powiatu pszczyńskiego 
leczeni będą w szpitalach w Bielsku–
Białej, Mikołowie, Tychach i Żorach. 
Nie chcą do tego dopuścić władze 

powiatu pszczyńskiego. „Wcześniej 
wielokrotnie wyrażałem gotowość 
powiatu do przejęcia kontraktu 
w przypadku zerwania przez NFZ 
umowy ze spółką Centrum Dializa. 
Cesja kontraktu na podmiot powiato-
wy jest możliwa, jednak muszą na nią 
wyrazić zgodę śląski NFZ oraz spółka 
Centrum Dializa. Robimy wszystko, 
by te zgody uzyskać. Jeżeli otrzymamy 
kontrakt, uda nam się zachować płyn-
ność świadczenia usług medycznych 
w szpitalu w Pszczynie” – podkreśla 
starosta Paweł Sadza. W grę wchodzi 
też ogłoszenie przez NFZ konkursu 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
przez pszczyński szpital, w którym 
powiat miałby wystartować.

W imieniu powiatu szpital miałoby 
prowadzić Centrum Przedsiębiorczości 
w Woli, którego powiat ma wkrótce 
stać się jedynym udziałowcem. Dla-
tego też, po prośbie wystosowanej 

przez władze powiatu, Rada Gminy 
Miedźna 27 marca podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na dobro-
wolne umorzenie bez wynagrodzenia 
171 udziałów gminy Miedźna w spółce 
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. 
o. z siedzibą w Woli. Podczas sesji pod-
kreślano, że należy zrobić wszystko, by 
szpital mógł normalnie funkcjonować, 
bo leczą się w nim także mieszkańcy 
gminy Miedźna. Powiat pszczyński jest 
większościowym udziałowcem spółki 
(ma prawie 84,5% udziałów), gmina 
Miedźna miała udziały na poziomie 
nieco ponad 1%. Pozostali udziałowcy 
to powiat bieruńsko–lędziński (prawie 
14,5% udziałów) i gmina Bojszowy 
(niespełna 0,1% udziałów), także mają 
umorzyć bez wynagrodzenia swoje 
udziały.

Jaka będzie dalsza przyszłość pla-
cówki? Władze powiatu ciągle prowa-
dzą rozmowy na ten temat. 8pk

Odznaki wręczyli wójt oraz prezes Zarządu Oddziału Rejonowego 
pcK w bielsku–białej  (FOt. pK)

co ze szpitalem w pszczynie?

4W marcowym numerze „Gmin-
nych Spraw” (nr 3 / 2018) 

w artykule pt. „Wszystko zaczęło się 
w Grzawie” błędnie podaliśmy infor-
mację, że August Wojciech (którego 
pomnik znajduje się na cmentarzu 
w Grzawie), ostatni syn Tomasza 

Wojciecha z małżeństwa z Teresą 
Golus przez 16 lat był nadleśniczym 
u księżnej Magdaleny Radziwiłłowej 
z Litwy. W rzeczywistości był u niej 
nadleśniczym 46 lat. Za pomyłkę 
przepraszamy.

8redakcja

sprostowanie
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piłkarze z gminy miedźna mają 
za sobą pierwsze mecze w run-
dzie wiosennej.

4Ze względu na zły stan boisk 
przełożono mecze pierwszej 

wiosennej kolejki. Sokół Wola wzno-
wił rozgrywki w klasie okręgowej 24 
marca przegrywając w Katowicach 
z Podlesianką 1:4 (bramka dla Woli: 
G. Pala). 31 marca Sokół wygrał u siebie 
z Górnikiem Mysłowice 3:0 (bramki 
dla Woli: A. Sosna, J. Krawczyk, B. 
Więckowski).

Kolejne mecze Sokoła: Wawel Wirek 
– Sokół (7.04), Sokół – Sparta Katowice 
(14.04), Sokół – Piast Bieruń (21.04), 
Krupiński Suszec – Sokół (28.04), 
Sokół – Pogoń Ruda Śląska (1.05).

LKS Frydek rozpoczął rozgrywki 
w tej części sezonu 2 kwietnia prze-
grywając u siebie 1:3 z LKS-em Rudoł-
towice (bramka dla Frydku: A. Sosna). 
Kolejne mecze LKS–u: Juwe Jaroszowi-
ce – LKS (7.04), LKS – Znicz Jankowice 
(15.04), Fortuna Wyry – LKS (22.04), 
LKS – Siódemka Tychy (29.04), Iskra 
II Pszczyna – LKS (3.05). 8pk

Zawodnicy muKs Gilus Gilowi-
ce mają za sobą udane starty 
w kolejnych zawodach.

49 marca w Radlinie została roze-
grana trzecia edycja Ligi Klu-

bów Śląskich 13–latków. W zawodach 
udział wzięło 199 zawodników z 25 
klubów. Dobrze poradzili sobie pły-
wacy z Gilowic. Wiktoria Radek zajęła 
4. miejsce na dystansie 200 m stylem 
grzbietowym i 6. miejsce na dystansie 
200 m stylem dowolnym z nowymi 
rekordami życiowymi. Jan Starzec, 
dla którego były to pierwsze zawody 
tej rangi bardzo dobrze poradził sobie 
z dystansem 50 m stylem motylkowym 
i 200 m stylem dowolnym, na których 
ustanowił życiówki.

14 marca na krytej pływalni „Olim-
pijczyk” w Gliwicach została rozegra-
na trzecia edycja Ligi Szkół i Klubów 
Śląskich, w której wystartowało 456 
zawodników z 31 klubów. Aleksandra 
Fuks zajęła 3. miejsce na dystansie 
200 m stylem motylkowym i 6. miej-

sce na 200 m stylem grzbietowym. 
W indywidualnej rywalizacji panów 
Mateusz Norek zajął 14. miejsce na 
50 m stylem klasycznym, na tym 
samym dystansie Bartosz Chowaniec 
zajął 21. miejsce. Jakub Strządała 
uplasował się na 9. pozycji na 200 
m stylem motylkowym i 21. pozycji 
na 50 m stylem dowolnym. Jakub 
Nachyła zajął 18. miejsce na 50 m 
stylem dowolnym i 13. miejsce na 
200 m stylem grzbietowym, a Michał 
Kowalczyk – 15. miejsce na 50 m sty-
lem dowolnym.

Na tej samej pływalni w dniach 
23–24 marca rozegrano Międzywoje-
wódzkie Drużynowe Mistrzostwa Mło-
dzików (13 lat). Reprezentantka Gilusa, 
Wiktoria Radek zdobyła dwa srebrne 
medale na 100 m stylem klasycznym 
oraz na 200 m stylem klasycznym 
z nowymi życiówkami. W konkuren-
cji 400 m stylem dowolnym zajęła 5. 
miejsce, poprawiając swój dotychcza-
sowy rekord o ponad 20 sekund. Na 
dystansie 200 m stylem zmiennym 

wywalczyła 4. lokatę ustanawiając 
kolejny rekord życiowy.

Przy udziale 400 zawodników z 50 
klubów, 24 marca na oświęcimskiej 
pływalni zostały rozegrane zawo-
dy pływackie z cyklu Grand Prix 
Małopolski. Gilusa reprezentowali: 
Aleksandra Fuks, Laura Michalak, 
Michał Kowalczyk, Mateusz Norek, 
Jakub Strządała. Tymczasem trener 
gilowickiego klubu, Sławomir Formas 
w dniach 24–25 marca wystartował 
w zawodach Masters z cyklu Puchar 
Polski. W kategorii 45–50 okazał się 
najlepszy na 50 m, 100 m i 200 m sty-
lem klasycznym oraz na 100 m stylem 
dowolnym.

Wkrótce będzie kolejna okazja do 
zdobycia medali przez pływaków. 21 
kwietnia MUKS Gilus Gilowice oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na 
Krytej Pływalni w Woli organizują IV 
Wiosenne Zawody Pływackie. Do 16 
kwietnia można zgłaszać się do zawo-
dów. Zgłoszenie można pobrać ze strony 
megatiming.pl. 8mUKs gilus, pk

sukcesy pływaków z Gilowic

skaciorze z Woli znów pokazu-
ją, że są jednymi z najlepszych 
w kraju. Zawodnik sokoła zajął 
właśnie ii miejsce w indywidual-
nych mistrzostwach polski!

4Zawody odbyły się w Pszczy-
nie, w dniach 3–4 marca. Żeby 

dostać się do mistrzostw, należy być 
mistrzem lub wicemistrzem okręgu 
albo uczestniczyć w dziesięciu Grand 
Prix Polski, w których gra ponad 500 
zawodników. To swego rodzaju elimi-
nacje. Sam udział w mistrzostwach jest 
więc wyróżnieniem. Pierwszego dnia 
w Pszczynie rywalizowało 160 skacio-
rzy z całego kraju. Do finału zakwali-

fikowała się najlepsza 16–tka. Tam gra 
się 5 rund po 36 rozdań. Wicemistrzem 
Polski został zawodnik Sokoła Wola, 
Leonardo Sitko!

Mieszka w Międzyrzeczu, członkiem 
Sokoła jest od 16 lat. Wicemistrzostwo 
to jego największy sukces. – W skata 
zacząłem grać już w podstawówce. 
Miałem 14 lat. Ojciec i wujkowie 
spotykali się, a ja stałem przy nich 
i się przyglądałem. Potem zacząłem 
grać z kumplami – opowiada L. Sitko. 
– Cieszy mnie to, że mamy stałe grono, 
spotykamy się. Robimy to dla przyjem-
ności – dodaje.

To dobry czas dla Sokoła. Skacio-
rze z Woli zajmują obecnie I miejsce 

w najwyższej lidze skatowej w kraju. 
Klub liczy 17 zawodników, którzy spo-
tykają się w każdy wtorek w sali Domu 
Kultury w Woli. Ale grać można przez 
cały tydzień, bo niemal każdego dnia 
odbywają się turnieje w pobliskich 
miejscowościach. Skaciorze przyznają 
jednak, że coraz mniej osób gra w skata. 
– Kiedyś to było normalne, żadne spot-
kanie rodzinne nie obyło się bez skata. 
Teraz sporo osób gra np. przez internet 
– zauważa Stanisław Klenczar, prezes 
sekcji skatowej Sokoła Wola.

Prawdziwych skaciorzy to jednak 
nie zraża. Nadal grają i odnoszą suk-
cesy!

8paweł Komraus

leOnARdO sitKO Z sOKOłA WOlA ZOstAł WicemistRZem pOlsKi W sKAcie

Wicemistrz polski gra w sokole Wola

Zawodnicy GKs piast Wola odnoszą sukcesy 
na kolejnych zawodach, a daria Jaczyńska 
została powołana do kadry narodowej.

4W sobotę, 3 marca w Rudzie Śląskiej odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Śląska młodzików 

w zapasach w stylu wolnym i młodziczek w zapasach 
kobiet. W zawodach wystartowało 125 zawodniczek 
i zawodników z 15 klubów.

Podopieczni GKS Piast Wola wywalczyli siedem 
medali, w tym dwa złote! Na najwyższym stop-
niu podium stanęły Amelia Tomala oraz Wanesa 
Kania. Srebro wywalczyli: Bartosz Piwowar, Eryk 
Tomala, Eryk Cichoń, Błażej Tomala i Kacper 
Krypa.

Tydzień później, w dniach 9–11 marca w Łukowie 
odbył się Puchar Polski Kadetek, w którym wystar-
towały zawodniczki z 53 klubów. GKS Piast Wola 
reprezentowały dwie zawodniczki. Obie walczyły 

w kategorii wagowej do 49 kg. Warto podkreślić, 
że zapaśniczki z Woli przeszły w tym roku z grupy 
młodziczek do kadetek i walczyły jako najmłodszy 
rocznik w tym turnieju.

Daria Jaczyńska wywalczyła złoty medal oraz 
otrzymała puchar jako najmłodsza finalistka tur-
nieju. Dzięki tej wygranej trener kadry narodo-
wej kadetek Władysław Olejnik powołał Darię na 
zawody zapaśnicze do Rygi (Łotwa), gdzie będzie 
reprezentowała nasz kraj.

Gabriela Płoszczyca przegrała walkę o wejście do 
finału z Darią i po zaciętej, lecz minimalnie prze-
granej walce o medal brązowy ostatecznie zajęła 
V miejsce.

Puchar ten był jednocześnie eliminacją do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski 
juniorek młodszych), do której obie zawodniczki 
klubu zapaśniczego z Woli się zakwalifikowały.

8p. Ciemierz, gKs piast wola

Worek medali i powołanie do kadry

leonardo sitko z nagrodami za wicemistrzo-
stwo kraju  (FOt. pK)

Zdobywcy medali na zawodach w Rudzie śląskiej 
(FOt. GKs piAst WOlA)

Opóźniony start rundy
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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 

Teresa Kucz z Frydku. 
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

spłonęła stodoła
<  20 marca ok. godz. 19.00 doszło do 

pożaru kontenera na śmieci przy 
ul. Górniczej w Woli. Na miejscu 
interweniowali strażacy z OSP Wola 
i OSP Gilowice.

<  Jednego dnia (21 marca) policja 
zatrzymała w Górze dwóch nie-
trzeźwych kierowców motorowe-
rów. Najpierw ok. godz. 13.50 na ul. 
Pszczyńskiej policjanci zatrzymali 
do kontroli 41–letniego mieszkań-
ca tej miejscowości. Okazało się, że 
kierował motorowerem Romet mając 
prawie 2 promile alkoholu. Prawie 
trzy godziny później na ul. Topolowej 
wpadł 42–letni mieszkaniec Woli. 
Mężczyzna kierował motorowerem 
Romet choć miał 1,4 promila.

<  25 marca strażacy zostali wezwani 
w rejon ul. Pszczyńskiej w Woli, 
w kierunku Jedliny. Okazało się, 
że paliła się trawa. Strażacy apelują 
o niewypalanie traw i nieużytków. 
Przypominają, że ich wypalanie jest 
przestępstwem.

Osp wOLa ZaprasZa 
na piKniK sTraŻaCKi

21 kwietnia na boisku przy Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym w Woli (obok 
budynku byłego gimnazjum nr 2) odbę-
dzie się piknik strażacki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli wraz z zaprzy-
jaźnionymi jednostkami. W programie 
m.in. pokaz sprzętu firmy Rosenbauer 
oraz samochodów strażackich. Organi-
zatorzy zapraszają mieszkańców wraz 
z dziećmi. Początek o godz. 13.00.

na sygnaLe

uczniowie sp w Górze wspól-
nie z policjantami wzięli udział 
w ciekawej akcji.

4Uczniowie 27 marca towarzyszy-
li policjantom podczas kontroli 

drogowych w rejonie szkoły. Niestety 
kierowcy często zapominają o ograni-
czeniu prędkości w miejscach, w których 
pojawiają się dzieci. Kierowcy, którzy 
pomyślnie przeszli kontrolę, byli często-
wani przez dzieci soczystym jabłkiem. 

Natomiast niesforni użytkownicy dróg, 
którzy złamali przepisy musieli pogryźć 
i przełknąć plaster cytryny.

Dużym zaskoczeniem dla dzieci 
był fakt, że kierowcy bardzo często 
zapominali o dostosowaniu prędkości. 
Tym razem skończyło się na upomnie-
niu, przestrodze i zjedzeniu cytrynki 
zamiast mandatu. Dzieci i policjanci 
mają nadzieję, że wszyscy kierowcy 
wezmą sobie do serca przekazywane 
uwagi. 8 pk 

Jabłko czy cytryna?

taka akcja powinna wpłynąć na wyobraźnię kierowców  (FOt. Kpp psZcZYnA)

W piątek, 23 marca doszło do po-
żaru stodoły przy ul. mokrej w Woli.

4Pożar drewnianego budynku 
gospodarczego zauważono ok. 

godz. 19.30. Na miejscu pojawiły się dwa 
zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 
wszystkie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z gminy Miedźna, OSP Jankowi-
ce, policja i pogotowie energetyczne.

– Po przybyciu strażaków okazało się, 
że cały budynek objęty był ogniem. Poda-
no prądy wody. Konieczna okazała się 
też obrona sąsiednich budynków, w tym 
budynku mieszkalnego. Ze względu na 
zagrożenie ewakuowano z niego pięć 
osób. Nic im się jednak nie stało – rela-
cjonuje st. kpt. Mateusz Caputa, rzecznik 
prasowy KP PSP w Pszczynie.

Stodoła o powierzchni 150 m kw uległa 
całkowitemu zniszczeniu. Zniszczony 
został też znajdujący się w niej drobny 
sprzęt rolniczy. Działania strażaków 
zakończono po północy. Następnego dnia 
na miejscu interweniowała jeszcze OSP 
Wola, bo okazało się, że pali się pogorze-
lisko. Przyczyny pożaru bada Komenda 
Powiatowa Policji w Pszczynie. 8pk 

stodoła uległa całkowitemu zniszczeniu 
(FOt. Osp WOlA)

Dzielnicowi na dyżurze

4Dzielnicowi z gminy Miedźna informują, że w każdą środę i w każdy piątek 
w godzinach 8.00 – 10.00 w budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli (pokój 

nr 15) organizowany jest dyżur dzielnicowych.
Kontakt: tel. 723 644 088 (dzielnicowy sołectwa Wola I), tel. 798 032 260 

(dzielnicowy sołectw Wola i Wola II), tel. 723 644 323 (dzielnicowy sołectw 
Miedźna, Grzawa, Gilowice, Frydek, Góra).
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Będzie paradnie!
Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Oświaty i Wychowania 
już dziś zapraszają na majowy 
festiwal folklorystyczny.

426 maja na parkingu przy Centrum 
Kultury w Woli odbędą się XXIV 

Regionalny Festiwal Folklorystyczny 
Dorosłych, XXIII Regionalny Festiwal 
Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży wraz 
z X Paradą Ludowego Stroju Śląskiego 
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. Celem 
Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona 
i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultu-
ry ludowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem autentyczności repertuaru śpiewu, 
muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów 
i rekwizytów.

Organizatorzy zapraszają zespoły 
ludowe lub grupy niezrzeszone z ziemi 
pszczyńskiej, które mogą wystąpić w kate-
goriach zespołów pieśni i tańca, zespołów 
śpiewaczych, zespołów prezentujących 
obrzędy i zwyczaje; w kategoriach wie-
kowych: zespoły przedszkolne, zespoły 
szkolne oraz zespoły dorosłych.

Jury będzie zwracało uwagę na 
dobór repertuaru zaprezentowanego 
w śpiewie, muzyce i tańcach na ludowo, 
czystość gwary śląskiej (pszczyńskiej), 
strój ludowy zgodny z tradycjami regio-
nu i sposób jego pokazania, wykorzy-
stanie rekwizytów, zgodność z dawny-
mi obrzędami i zwyczajami.

Warunkiem uczestnictwa jest prze-
słanie pocztą czytelnie wypełnionej 
Karty Zgłoszenia (dostępna jest na 
stronie gok.miedzna.pl) do dnia 7 maja. 
Zgłoszenia zespołów należy przesłać na 
adres Biura Organizacyjnego: Gmin-
ny Ośrodek Kultury, 43–225 Wola, ul. 
Pszczyńska 110, tel. 32 211 83 91, 32 
448 92 53, 512 237 423, mail: gok@
gok.miedzna.pl.  8 gOK

wielka sztuka 
w woli
W dniach 11–12 kwietnia odbę-
dzie się XXi Regionalny przegląd 
teatrów dziecięcych i mło-
dzieżowych „O tort baby Jagi”. 
Każdy może podziwiać młodych 
artystów na scenie.

4Przegląd organizowany jest 
przez Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Zespół Oświaty i Wychowania. 
Co roku gromadzi młodych artystów, 
którzy prezentują swoje umiejętności 
na scenie, a także miłośników teatru, 
którzy zasiadają na widowni, by podzi-
wiać wyjątkowe spektakle. W tym roku 
będzie podobnie. Organizatorzy przy-
pominają, że jest to impreza otwarta, 
każdy może przyjść do Domu Kultury 
i obcować z prawdziwą sztuką.

W ciągu dwóch dni zaprezentują się 
grupy przedszkolne, szkolne, a także 
młodzieżowe. Oceni je profesjonalne 
jury. Na najlepszych czekają nagrody. 
Zdobywca Grand Prix rozkroi wielki 
tort z Babą Jagą.

Spotkajmy się w dniach 11–12 kwiet-
nia w sali Domu Kultury w Woli! 8 pk

Rok 2018 jest rokiem obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez polskę niepodległości. Z tej 
okazji w gminie miedźna zaplanowano sporo 
wydarzeń.

123 lata Polska była nieobecna na mapach politycznych 
Europy. W listopadzie 1918 r. nasz kraj odzyskał niepodle-
głość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności 
polskiego społeczeństwa. Uwolniony przez Niemców Józef 
Piłsudski przyjechał do Warszawy. Tam 11 listopada 1918 
r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej 
i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Tym 
samym rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

W tym roku świętujemy setną rocznicę tych wydarzeń. 
Wyjątkowa rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
uroczyście świętowana będzie także w gminie Miedźna. 
Gminny Ośrodek Kultury przygotowuje program obchodów 
stulecia niepodległości w gminie Miedźna, które odbywać 
się będą pod hasłem „Miedźna dla Niepodległej”. 

W planach jest wiele ciekawych i wartościowych akcji. 
Właśnie ruszył konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży 
pn. „Wolność znaczy...” (szczegóły konkursu – poniżej). 
W październiku planowany jest Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej. 

Finałowym wydarzeniem będzie koncert, zaplanowany na 
11 listopada, na parkingu przy Centrum Kultury. W progra-
mie imprezy planowany jest koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „Silenzio” z Woli, występy laureatów Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej oraz prezentacja nagrodzonych 
filmów w konkursie „Wolność znaczy...”.  Będzie stoisko 
Grupy Rekonstrukcyjnej „Karpaty”, która zbuduje dioramę 
przedstawiającą fragment pola, przedstawi pozycje obronne, 
punkt opatrunkowy, żołnierzy na odpoczynku, pokaże  
umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy pie-
choty, żandarma, sanitariusza. Od munduru przez zawartość 
żołnierskiego plecaka. W trakcie „pokazu” zwiedzający będą 
mogli zrobić sobie zdjęcia, przymierzyć hełm, zobaczyć ile 
ważył karabin. 

GOK złożył wniosek do konkursu „Niepodległa 2018” 
na dofinansowanie organizacji wydarzeń rocznicowych 
w gminie. Wnioski przyjmowane były do 23 marca, trwa 
ich ocena formalna.

Ale to nie wszystko. Stowarzyszenie „Przeciw Nicości” 
wspólnie z powiatem pszczyńskim i gminami powiatu przy-

gotowuje wystawę fotograficzną dotyczącą życia rodzinnego 
w latach 1918–1939. Organizatorzy zapraszają mieszkańców 
gminy Miedźna do udziału w tworzeniu wspólnej wystawy 
fotografii i przekazywania archiwalnych zdjęć rodzinnych. 
Można je dostarczać do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury 
przy ul. Pszczyńskiej 110 w Woli (kontakt: tel. 32 211 83 91, 
32 448 92 53, 512 237 423, e–mail: gok@miedzna.pl), do 
31 maja. Po zeskanowaniu fotografie zostaną zwrócone. 
Wybrane zdjęcia z całego powiatu zostaną powiększone, zre-
produkowane, a następnie przedstawione na wystawie.

Setna rocznica odzyskania niepodległości to doskonała 
okazja do zamanifestowania swojego przywiązania do 
Ojczyzny. Zaangażujmy się w cykl „Miedźna dla Niepod-
ległej”!

8paweł Komraus

„miedźnA dlA niepOdleGłeJ” – pOd tAKim hAsłem GminnY OśROdeK KultuRY 
będZie ORGAniZOWAł impReZY Z OKAZJi stuleciA OdZYsKAniA pRZeZ pOlsKę 
niepOdleGłOści

miedźna dla niepodległej

nagraJ FiLm i pOKaŻ,  
CZym JesT DLa CieBie wOLnOść
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza uczniów 
do udziału w konkursie filmowym „Wolność 
znaczy...”.

Cel KOnKUrSU: możliwość przedstawienia własnej 
interpretacji dotyczącej rozumienia wolności, patriotyzmu, 
niepodległości, inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań 
i utrwalenia pamięci o lokalnych bohaterach, miejscach 
i wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności, kształ-
towanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości 
narodowej, uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz kształtowanie wrażliwości i kreatyw-
ności artystycznej.
dla KOGO: konkurs adresowany jest do dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Miedźna, w trzech kategoriach 
wiekowych: uczniowie klas 0–III szkoły podstawowej, 
uczniowie klas IV–VII szkoły podstawowej oraz uczniowie 
klas II i III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych.
CO TrzeBa zrOBiĆ: zadanie polega na stworzeniu 
krótkiego filmu pt. „Wolność znaczy...” – przedstawienia 

własnej interpretacji dotyczącej rozumienia wolności, 
patriotyzmu, niepodległości lub nawiązanie do miejsc, 
ludzi, ważnych wydarzeń w gminie Miedźna. Czas pro-
jekcji to maksymalnie 5 minut, film powinien być zapisany 
na płycie DVD lub innym nośniku danych, konwencja 
filmu – dowolna, film może być pracą autorską jednego 
lub grupy uczniów.
TerMin: prace konkursowe powinny być przesłane lub 
dostarczone do Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej 
z siedzibą w Woli (ul. Pszczyńska 110) do 18 maja. Regu-
lamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami 
można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry lub pobrać ze strony internetowej gok.miedzna.pl.
KryTeria OCeny: prace konkursowe oceni Komi-
sja Konkursowa powołana przez Organizatora, zgodnie 
z następującymi kryteriami: zgodność z tematem kon-
kursu, siła przekazu, walory artystyczne: oryginalność 
ujęcia, estetyka, forma.
naGrOdy: laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz 
nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatora. 
Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną zaprezentowane 
na Gali Filmowej, której termin zostanie podany na stronie 
internetowej GOK oraz 11 listopada podczas koncertu 
„Miedźna dla Niepodległej”.



12 gminne sprawy – kwiecień 2018 W ObieKtYWie

14 marca w Zespole szkolno-przedszkolnym w Woli przedstawiciele przedszkoli z gminy miedźna wzięli udział 
w Gminnej Olimpiadzie sportowej przedszkolaków. Więcej o imprezie piszemy na str. 7  FOt. Zsp WOlA

medale dla małych sportowców

27 marca podczas sesji Rady Gminy 
miedźna dawcom krwi z koła hdK 
pcK w Woli wręczono odznaki 
honorowy dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia narodu. Więcej piszemy 
na ten temat na str. 8  FOt. pK

podziękowano 
za dar krwi


