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grand prix dla młodych aktorów
z góry i woli

młodzi artyści z gminy miedźna i nie tylko ponownie zachwycili podczas XXi regionalnego
przeglądu Teatrów dziecięcych i młodzieżowych „o Tort Baby Jagi”. wielkim tortem częstowali
tradycyjnie laureaci grand prix, tym razem przedszkolaki z gpp w górze oraz z gpp nr 3 w woli.
WIęceJ nA sTr. 2 i 12

WIęceJ nA sTr. 5

WIęceJ nA sTr. 8

Będzie nowy sprzęT dla osp

wymodlona niepodległośĆ

Do czterech jednostek oSP w gminie trafi sprzęt
za ponad 110 tys. zł

99-letnia gertruda granatyr z Woli opowiada
o pierwszych latach wolnej Polski
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KULTURA

gminne sprawy – maj 2018

XXI Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”
po raz kolejny dostarczył wyjątkowych wrażeń oraz wielu emocji

W magicznej podróży do świata teatru
Scenę Domu Kultury w Woli
w dniach 11–12 kwietnia opanowali młodzi aktorzy z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych.
12 grup, 12 pięknych występów,
12 niezwykłych historii – tegoroczny przegląd teatrów przeszedł do
historii. Młodzi aktorzy, którzy wystąpili w Domu Kultury w Woli zabrali
jurorów oraz widzów w magiczną
podróż do świata teatru. Podróż,
która dała dużo zabawy, sporo wrażeń artystycznych, ale też wiele do
myślenia. Spektakle zaprezentowały
grupy przedszkolne, ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, z terenu gminy Miedźna, ale
także z Ćwiklic, Zabrza, Sosnowca,
Rybnika czy Świerklan.
Występy oceniało jury w składzie:
Ewa Walesiak, przewodnicząca jury,
aktorka Teatru „Kwadryga”, Michał
Skiba – dydaktyk, reżyser, instruktor
teatralny przygotowujący do prowadzenia teatrów amatorskich w szkołach
i placówkach, Jerzy Kuczera – aktor
Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, dyrektor Studium Aktorskiego
przy Teatrze Śląskim, prezes Śląskiego
Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach, prezes Bractwa Artystycznego przy Związku Górnośląskim
oraz Piotr Bułka – aktor Teatru Śląskiego w Katowicach, a także dwukrotny
laureat Turnieju Recytatorskiego, organizowanego w gminie Miedźna.
– Nie każdy z Was po uczestnictwie
w przeglądzie musi zostać aktorem, jak
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Przedszkolaki z Góry na scenie. To oni zostali jednymi z laureatów
(FOT. GOK)
Grand Prix 

Piotr Bułka. Ale większość z Was uczy
się czegoś, co jest najbardziej potrzebne – kontaktu z drugim człowiekiem.
Te Wasze rozmowy na scenie uczą
Was pewnej swobody i wiary w to, że
potraficie, że chcecie – podkreślał Jerzy
Kuczera. Jak mówił, do Woli przyjeżdża zawsze z wielką radością, bo widzi
otwarte serca i radość z teatru.
– Wasze prezentacje były teatralnym
prezentem od Was dla nas, dla widzów.
Dziękuję nauczycielom, reżyserom,
opiekunom, a przede wszystkim wspaniałym aktorom za zaangażowanie.
Należą Wam się wielkie brawa – powiedziała przed ogłoszeniem wyników
Joanna Stawowy, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury. Chwilę później na
sali pojawił się wielki tort z Babą Jagą.
Do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze
to, kto będzie miał zaszczyt rozkroić
go pomiędzy uczestników.
Najmłodsi uczestnicy przeglądu
otrzymali „Niespodzianki Baby Jagi”.

Jury szczególnie spodobał się też spektakl przygotowany przez dzieci
(FOT. GOK)
z GPP nr 3 w Woli 

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Opiekunowie nagrodzonych grup teatralnych otrzymali
nagrody książkowe. Grand Prix w tym
roku trafiło do dwóch grup, i to dwóch
grup przedszkolnych. Zdaniem jury
najlepsi okazali się młodzi aktorzy z
Gminnego Przedszkola Publicznego
im. Jana Brzechwy w Górze („Baj –
Baje”), którzy zaprezentowali spektakl
pt. „Włos w rosole” w reżyserii Renaty
Nowak oraz z Gminnego Przedszkola

Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka
w Woli („Kubusiaki”), którzy zaprezentowali spektakl pt. „Wilk i koźlątka”
w reżyserii Lucyny Tomali i Elżbiety
Żak. Na zakończenie to oni poczęstowali wszystkich pysznym tortem.
XXI Regionalny Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort
Baby Jagi” został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania.
8Paweł Komraus

Wyniki XXI Regionalnego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” 2018
Kategoria zespołów przedszkolnych

< I miejsce ex aequo – „Baj – Baje” z Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana
Brzechwy w Górze za spektakl pt. „Włos w rosole” (reż. Renata Nowak) oraz
„Kubusiaki” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka
w Woli za spektakl pt. „Wilk i koźlątka” (reż. Lucyna Tomala, Elżbieta Żak)
< II miejsce – „Plastusiowy Teatrzyk” z Gminnego Przedszkola Publicznego
im. Marii Kownackiej przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Miedźnej za
spektakl pt. „Słoneczny zawrót głowy” (reż. Ewa Brańczyk)
< III miejsce – „Gilgotki” z Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we
Frydku oddział w Gilowicach za spektakl pt. „Jak mazurska baba przechytrzyła
diabła” (reż. Aleksandra Nowotko, Alicja Szafron)
< Wyróżnienie – „Kurtynka” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im.
Wandy Chotomskiej w Woli za spektakl pt. „Jacek i Agatka Słoneczko” (reż.
Anna Mika)

Kategoria zespołów szkół podstawowych

< I miejsce – „Akuku” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach
za spektakl pt. „Moje nie moje” (reż. Bogumiła Szmidt – Kruk)
< II miejsce – „Kolorowe pierwszaki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu za
spektakl pt. „Wymarzony dom” (reż. Katarzyna Maliszewska, Ewa Działo)
< III miejsce – „Gwiazdeczki” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny
we Frydku za spektakl pt. „Przygody Calineczki” (reż. Aneta Pełka)

Kategoria zespołów gimnazjalnych i licealnych
Piotr Bułka podczas warsztatów teatralnych zorganizowanych w ramach przeglądu (FOT. PK)

Piotr Bułka dwukrotnie zdobył Grand Prix organizowanego w gminie
Miedźna Turnieju Recytatorskiego, w 2004 i 2005 r. Teraz wrócił, ale jako juror.
– Wspaniale widzieć, że młodym ludziom się chce, że mają tyle energii i pasji.
Widać pracę opiekunów, rodziców dzieci. Wracam tutaj z wielkim sentymentem – przyznaje. Jak wspomina, turniej w 2004 r. był pierwszym, w którym
wziął udział po rozpoczęciu nauki w liceum. I od razu wygranym.
Dziś dwukrotny laureat Turnieju Recytatorskiego występuje w Teatrze
Śląskim w Katowicach, Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Teatrze Korez w Katowicach oraz w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Piotr Bułka po zaprezentowaniu
wszystkich konkursowych spektakli przeprowadził warsztaty teatralne dla
zainteresowanych. – Zachęcam wszystkim do brania udziału w tego typu
przeglądach, turniejach. To przede wszystkim świetna zabawa – podkreśla.

< I miejsce – „PaniKaa” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za
spektakl pt. „Możesz umrzeć w butach, które masz na sobie” (reż. Katarzyna
Boroń)
< II miejsce – „Krotochwila” z Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu za
spektakl pt. „Dziady” (reż. Ewa Bryk – Nowakowska)
< III miejsce – jury nie przyznało nagrody
< Wyróżnienie – „Bajlandia” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli
za spektakl pt. „Cudalińscy” (reż. Ewa Kubeczko, Renata Sanocka)
Nagrodę Grand Prix XXI Regionalnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” otrzymały „Baj – Baje” z Gminnego Przedszkola
Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze za spektakl pt. „Włos w rosole” (reż.
Renata Nowak) oraz „Kubusiaki” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3
im. Kubusia Puchatka w Woli za spektakl pt. „Wilk i koźlątka” (reż. Lucyna
Tomala, Elżbieta Żak).
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Most zamknięty, bo trwa remont
Końcem kwietnia rozpoczął
się remont mostu „Wójtowego”
w Woli.
O potrzebie remontu obiektu prowadzącego przez wał w kierunku Brzeszcz mówiło się już od jakiegoś
czasu. W lutym Urząd Gminy zaprosił
do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Wymiana drewnianych
elementów mostu ‘Wójtowego’ w Woli”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Mosty Bielsko–Biała, która 26 kwietnia
rozpoczęła prace.
Modernizacja drewnianego obiektu
polegać będzie na odtworzeniu stanu
istniejącego mostu i przewiduje m.in.
wymianę drewnianych poprzecznic,
wymianę drewnianego pokładu dolnego z bali, wymianę pokładu górnego

DOMY JEDNORODZINNE

Remont mostu pochłonie prawie 100 tys. zł.
(FOT. PK)
Ma potrwać ok. 4 tygodnie

z desek, podwyższenie częściowe balustrady stalowej wraz z malowaniem,
malowanie elementów stalowych.
Z powodu robót obiekt został końcem kwietnia zamknięty na ok. 4 tygodnie. Urząd Gminy prosi mieszkańców
o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą nastąpić w okresie
remontu. Inwestycja kosztować będzie
99 tys. 770 zł 84 gr.
8 pk

Informacje dotyczące odbioru
odpadów zielonych i gruzu
Urząd Gminy informuje, że na terenie gminy Miedźna obowiązuje
bezpłatny odbiór gruzu i odpadów zielonych. Limit w obu przypadkach to 200 kg
na nieruchomość danego odpadu w roku.
W przypadku przekroczenia limitu odbiór
ww. odpadów będzie odpłatny.
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ODPADY ZIELONE

Odpady zielone to odpady komunalne
stanowiące części roślin z pielęgnacji
m.in. przydomowych terenów zielonych
i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Odpady zielone powinny być gromadzone w worku na śmieci o pojemności
120 l z oznaczeniem firmy odbierającej
odpady oraz Urzędu Gminy. Worki na
odpady można pobrać w mobilnym
PSZOK–u oraz w Urzędzie Gminy.
Odpady zielone są odbierane od
mieszkańców raz w miesiącu spod
posesji oraz w mobilnym PSZOK–u.

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:
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Konieczność odbioru odpadów zielonych z nieruchomości należy zgłosić
do Urzędu Gminy na 3 dni przed planowanym terminem wywozu. W imieniu
mieszkańców bloków takiego zgłoszenia dokonuje spółdzielnia/administracja
mieszkań. Zgłoszenia należy dokonać
na 3 dni przed terminem wywozu.

GRUZ I ODPADY BUDOWLANE

W celu zapewnienia sobie odbioru odpadów należy skontaktować się
z Zakładem Usług Komunalnych (tel. 33
842 03 99) lub z Urzędem Gminy.
Odpady remontowe, które są odbierane bezpłatnie: gruz ceglany, gruz
betonowy, płytki ceramiczne, płyty
kartonowo–gipsowe (bez profili aluminiowych). Styropian jest odbierany
przy segregacji.
Ondulina, styropian budowlany, papa
i wełna mineralna odbierane są poza
systemem. Klient może zgłosić do ZUK
zapotrzebowanie na usługę odbioru.
Wycena jest indywidualna w zależności
od ilości i rodzaju transportu.
8 UG

Urząd Gminy Miedźna przygotował „Analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Miedźna za 2017 rok”. Z dokumentu wynika,
że na terenie gminy w ub. roku wytworzono łącznie m.in. prawie 3,8 tys. ton
odpadów zmieszanych, ponad 375 ton odpadów stanowiących opakowania
z tworzyw sztucznych, 227 ton odpadów stanowiących opakowania ze szkła,
225 ton odpadów wielkogabarytowych czy 136 ton odpadów stanowiących
opakowania z papieru i tektury.
8 pk
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Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta,
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa,
Rybacka, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):

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: 17.05, 4.06
segregacja: 4.06

zmieszane: 15.05, 29.05
segregacja: 14.05

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

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

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

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 16.05
bio (odpady kuchenne): 24.05, 7.06
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem.

zmieszane: 21.05, 5.06
segregacja: 5.06

zmieszane: 22.05, 6.06
segregacja: 6.06

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

zmieszane: 23.05, 7.06
segregacja: 7.06

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: 24.05, 11.06
segregacja: 8.06

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

zmieszane: 14.05, 28.05
segregacja: 11.05

zmieszane: 16.05, 30.05
segregacja: 15.05

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 14.05, 17.05, 21.05,
24.05, 28.05, 1.06, 4.06, 7.06
segregacja: 15.05, 18.05, 22.05,
25.05, 29.05, 1.06, 5.06, 8.06
odpady wielkogabarytowe: 9.05,
23.05
bio (odpady kuchenne): 17.05,
24.05, 1.06, 7.06
odpady zielone: 16.05 (odbiór

odpadów zielonych odbywał się
będzie od spółdzielni, która zgłosi
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem)

Sprawdź szybko termin wywozu
śmieci dzięki darmowej aplikacji
„Kiedy wywóz”
Można ją znaleźć w sklepach
Google play, App Store,
Windows Store.

MOBILNY PSZOK W maju
< F RYDEK: 2.05 w godz. 8.00–13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GILOWICE

: 24.05 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIED

ŹNA: 8.05 w godz. 12.00-17.00 oraz 22.05 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GRZAWA

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

: 9.05 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 15.05
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
< WOLA

: 26.05 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: 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.).
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Gmina Miedźna przymierza się do realizacji kolejnego programu ekologicznego

Coraz bliżej wymiany kotłów
24 kwietnia Rada Gminy Miedźna przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
na realizację „Programu ograniczenia niskiej
emisji dla Gminy Miedźna”.
Jak już wcześniej informowaliśmy, już wkrótce mieszkańcy gminy będą mogli otrzymać
dotację na wymianę kotłów. Podejmując stosowną uchwałę, Rada Gminy określiła, w jaki sposób
przyznawane będą dotacje. Celem programu jest
wymiana niskowydajnych i nieekologicznych źródeł
ciepła na nowe źródła ciepła (chodzi o kocioł gazowy
lub kocioł węglowy z załadunkiem automatycznym
spełniający wymagania V klasy), a w konsekwencji
– zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących
ze spalania paliw, emitowanych do powietrza atmosferycznego. Chodzi więc o ograniczenie smogu.
Mieszkańcy będą mogli pozyskać dotację w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku
zakupu i montażu automatycznego kotła węglowego
min. V klasy (tj. 7 tys. 200 zł brutto, przy wkładzie
własnym 4 tys. 800 zł brutto) lub w wysokości 65%
kosztów kwalifikowanych w przypadku zakupu
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i montażu kotła gazowego (tj. 7 tys. 150 zł brutto,
przy wkładzie własnym 3 tys. 850 zł brutto).
Jak czytamy w dokumencie, „dofinansowanie
dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych zgłoszonych do użytkowania, w których na dzień złożenia
wniosku było zainstalowane urządzenie grzewcze”.
Dotacja celowa na realizację programu przekazywana będzie ze środków pochodzących z pożyczki
i dotacji udzielanej gminie Miedźna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
W ramach programu wymienionych zostanie łącznie 180 kotłów w gminie. Każdego roku w latach
2018–2020 planowana jest wymiana 50 kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe V klasy oraz
10 kotłów na kotły gazowe. – Wkrótce wybierzemy
operatora, który będzie realizował program. To on
ustali kolejność następnych działań, które będzie
wykonywał w imieniu Urzędu Gminy – mówi wójt
Bogdan Taranowski. W najbliższym czasie ogłoszony
będzie też nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych wymianą kotłów. Wymiana kotłów ruszy
jeszcze w tym roku. – Prace muszą być wykonane
w okresie letnim lub jesiennym – podkreśla wójt.

Dzięki wymianie kotłów do powietrza powinno dostawać
(FOT. PK)
się mniej zanieczyszczeń

To kolejny program ekologiczny realizowany
w gminie Miedźna. W lutym ponad 700 mieszkańców
zgłosiło się do udziału w programie pn. „Poprawa
efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż
ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
w Gminie Miedźna”. Gmina czeka na dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
ten cel. Zakończyła się już realizacja programu pn.
„Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Miedźna”, w ramach
którego instalacje solarne pojawiły się na 205 domach
jednorodzinnych w gminie. W ub. roku do 450 posesji
trafiły natomiast kompostowniki, które zostały bezpłatnie użyczone przez Urząd Gminy.
A 24 kwietnia Rada Gminy przyjęła regulamin dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Miedźna.
8 Paweł Komraus

Powiat jedynym właścicielem Centrum Przedsiębiorczości
To właśnie ta spółka mająca
swoją siedzibę w Woli przy ul.
Kopalnianej 6 miałaby prowadzić w imieniu powiatu pszczyńskiego szpital w Pszczynie.
20 marca Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach ze względu m.in. na
nieodpowiednie warunki techniczne
zerwał kontrakt ze spółką Centrum
Dializa, która dzierżawi od powiatu szpital w Pszczynie. Pojawiła się
obawa, że po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, od 1 lipca szpital,
w którym leczą się także mieszkańcy
gminy Miedźna zostanie zamknięty,
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a pomocy będzie trzeba szukać w placówkach w Bielsku–Białej, Mikołowie,
Tychach czy Żorach.
Władze powiatu pszczyńskiego
zadeklarowały jednak wolę przejęcia
kontraktu i jego cesję na podmiot powiatowy (w grę wchodzi też przystąpienie
powiatu do specjalnej procedury konkursowej – rokowań). Tym podmiotem
ma być Centrum Przedsiębiorczości CP
Sp. z o.o. w Woli. Jeszcze kilka tygodni
temu spółka miała kilku udziałowców.
Rada Gminy Miedźna 27 marca podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia 171 udziałów gminy Miedźna w spółce (nieco ponad 1%). Podobne decyzje

podjęli pozostali udziałowcy (powiat
bieruńsko–lędziński i gmina Bojszowy),
dzięki czemu powiat pszczyński stał się
jedynym udziałowcem.
W ramach przygotowań do przejęcia prowadzenia szpitala poszerzono działalność spółki o prowadzenie
działalności leczniczej. W strukturach
spółki utworzona została jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie działalności w tym zakresie – Szpital Powiatowy w Pszczynie.
Dokonano także właściwego wpisu
w rejestrze REGON. Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy padło pytanie, co z dotychczasową działalnością Centrum Przedsiębiorczości? Jak

informuje Starostwo Powiatowe, jej
działalność została poszerzona. Dlatego nadal będzie ona świadczyła usługi
informacyjne, szkoleniowe i doradcze
w ramach projektów finansowanych ze
środków krajowych i zagranicznych.
Trwają rozmowy powiatu z NFZ
na temat przyszłości szpitala. Jednocześnie powiat zabezpieczył środki na
zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania placówki, w tym na remont
piątego i szóstego piętra budynku. Do
pszczyńskiego starostwa dostarczono
już także ok. 250 oświadczeń pracowników zainteresowanych dalszym
zatrudnieniem w szpitalu przejętym
przez powiat.
8 pk

Roboty na drogach i w ośrodku zdrowia
Urząd Gminy ogłosił przetargi
i zapytania ofertowe na kolejne
inwestycje drogowe. Gmina planuje także modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Górze.
Do 3 września powinny zakończyć się prace na czterech
odcinkach dróg gminnych. Przebudowane mają zostać ul. Skowronków
w Górze na odcinku ponad 420 m
oraz ul. Leśna we Frydku na odcinku
ponad 213 m. W ramach tego samego
przetargu ogłoszonego przez Urząd
Gminy planowana jest modernizacja
odcinka ul. Leśnej oraz ul. Słonecznej
w Miedźnej. Do przetargu zgłosiły się
dwie firmy.
W ramach kolejnego przetargu
zmodernizowane zostaną trzy inne
odcinki dróg. Chodzi o odcinki ul.
Wiosennej w Górze, ul. Kaczeńców
w Gilowicach oraz ul. Zielonkówka
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Wkrótce ruszy modernizacja Ośrodka Zdrowia w Górze

w Grzawie. Termin wykonania tych
robót to 7 września. Podpisane zostały
także umowy na wykonanie dokumentacji projektowych kolejnych inwestycji
drogowych w gminie.

(FOT. PK)

Ale roboty drogowe to nie wszystko.
Urząd Gminy ogłosił też przetarg na
realizację dużego zadania pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Górze”. Zakres prac obejmuje m.in.:

docieplenie elewacji wraz ze ścianami piwnicznymi, ocieplenie dachu
i stropodachu, wymianę okien i drzwi
zewnętrznych, wymianę pokrycia
dachu, remont kominów, wymianę
instalacji odgromowej, wymianę rynien
i rur spustowych, rozbiórkę schodów na
taras i części tarasu, wymianę płytek
schodów i podestów czy remont balustrad. Firmy mogą składać oferty do 15
maja. Określony w przetargu termin
wykonania prac to 1 października.
Gmina szuka też w ykonawcy
zadania pn. „Izolacja fundamentów
budynku UG wraz z modernizacją
nawierzchni wokół budynku”. – Chodzi
przede wszystkim o wykonanie części parkingu przy urzędzie pomiędzy
Urzędem Gminy a sklepem – tłumaczy wójt Bogdan Taranowski. Wkrótce
wyłoniona zostanie też firma, która
rozbuduje oświetlenie uliczne przy ul.
Polnej w Grzawie.
8 pk

Z Życia gminy
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4 maja obchodzono Dzień Strażaka. Kilka dni wcześniej gmina Miedźna pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostek OSP w gminie

Święto strażaków
i nowy sprzęt dla OSP

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
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Podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka w OSP Wola 

(FOT. PK)

robimy dla naszej społeczności. Dziękuję Wam za udział
w akcjach, a jest ich niemało – powiedział do strażaków
naczelnik OSP Wola, Alojzy Czyrwik.
Strażacy z Woli wciąż czekają na wóz strażacki. Zostanie
on przekazany z Państwowej Straży Pożarnej. – Najprawdopodobniej w połowie maja wóz trafi do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie – poinformował
wójt na kwietniowej sesji Rady Gminy.
„Pełniąc swoją służbę, łączycie Państwo ją z ofiarnością
i poświęceniem dla ratowania życia i mienia ludzkiego, dając
w ten sposób świadectwo najważniejszym wartościom oraz
wierności zasadom etyki strażackiej. Składamy serdeczne
podziękowania za codzienną pracę i służbę, dzięki której
możemy czuć się bezpiecznie. Niech św. Florian otacza
Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności”
– napisali w życzeniach wójt oraz przewodniczący Rady
Gminy, Stanisław Lubański.
8 pk, UG

Pomoc uzależnionym
Na terenie gminy Miedźna działa Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych, członków ich
rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedźnej z/s w Woli przy ul. Poprzecznej 1 (parter). Jest czynny w każdy wtorek i piątek w godzinach 14.30 – 17.30
W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin
w zakresie uzależnienia od alkoholu,
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz
programu socjoterapeutycznego dla
młodzieży. Po pomoc i wsparcie może
zgłosić się każdy mieszkaniec gminy
Miedźna. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.
Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia
uzależnienia, kierowanie na leczenie; udzielanie wsparcia osobom po
zakończonym leczeniu odwykowym;
rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia
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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

Do Ochotniczych Straży Pożarnych z Woli, Gilowic,
Miedźnej i Góry trafi sprzęt o wartości ponad 110
tys. zł.
Wniosek o dofinansowanie na zakup wyposażenia
i urządzeń ratownictwa dla czterech jednostek OSP
gmina Miedźna złożyła w marcu. Został on pozytywnie
rozpatrzony, dzięki czemu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 110 tys. 361 zł 24 gr, przy udziale środków
własnych gminy na poziomie 1%.
Dotacja została przyznana ze środków finansowych
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia
i rozwoju systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I Priorytet IIIB). Dysponentem Funduszu jest minister sprawiedliwości.
27 kwietnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wójt gminy Miedźna,
Bogdan Taranowski podpisał umowę na dofinansowanie.
W ramach przyznanej dotacji do wszystkich jednostek OSP
w gminie trafią zestawy ratownictwa medycznego PSP–R1,
defibrylatory oraz nosze podbierakowe. Dodatkowo OSP
Miedźna otrzyma zestaw narzędzi ratowniczych Lukas 2.
To dobra informacja dla strażaków, którzy 4 maja obchodzili swoje święto, Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej
okazji dzień wcześniej odbyły się uroczystości w OSP Wola,
w których uczestniczyli też mieszkańcy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” działająca pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury. Najpierw strażacy–ochotnicy
wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji strażaków
i ich rodzin. Potem zapalono znicz na grobie ks. Leonarda
Knapika, honorowego członka OSP w Woli. Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed remizą. – To, co robimy,
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i informacji o możliwościach uzyskania
pomocy i powstrzymania przemocy;
inicjowanie interwencji w przypadku
diagnozy przemocy domowej; gromadzenie aktualnych informacji na temat
dostępnych miejsc systemowej pomocy
dla rodzin; propagowanie zdrowego
stylu życia.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
dla ofiar przemocy domowej oraz
członków rodzin osób uzależnionych.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 32 449 13 36. Bezpłatne porady udzielane są zgodnie
z harmonogramem: 11.05, 18.05, 25.05,
8.06, 15.06, 22.06, 29.06 w godzinach
15.30–17.30.
W Punkcie Konsultacyjnym istnieje
również możliwość złożenia wniosku
o podjęcie czynności wobec osoby nadużywającej alkoholu o zobowiązanie
do leczenia odwykowego. Wniosek
może złożyć dowolna osoba (członek
najbliższej rodziny, ale również osoba
niespokrewniona) lub instytucja (np.
zakład pracy), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej
rozkład życia rodzinnego, demorali-

zację małoletnich, uchylającej się od
zaspokajania potrzeb rodziny albo
systematycznie zakłócającej spokój
lub porządek publiczny. Wniosek jest
dostępny na stronie miedzna.pl oraz
w Punkcie Konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Szczegółowa procedura kierowania
osób uzależnionych, będących mieszkańcami gminy Miedźna na leczenie
odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
została wprowadzona zarządzeniem
wójta gminy Miedźna z 13 marca br.
W ramach pomocy dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą
przemocą domową jest również realizowany program terapeutyczny w formie dyżurów i zajęć terapeutycznych.
Adresatami są rodziny i pary o różnych
rodzajach i poziomach dysfunkcjonalności wynikających z problemów:
uzależnienia, przemocy w rodzinie,
zaburzeń zachowania.
Program jest prowadzony w NZOZ
„Centrum Leczenia Uzależnień” w Woli
(ul. Poprzeczna 1, I piętro, pokój nr 9).
Wszelkie informacje są udzielane pod
numerami telefonu 32 449 13 36, 32 448
70 90, 32 211 82 51.
8 UG

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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GÓRA

Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej
Patrycja Jagos i Liliana Rodak – uczennice kl. VII
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze były
kandydatkami na XXIV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest to projekt edukacyjny realizowany przez
Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami.
Siódmoklasistki musiały wybrać posła na Sejm
I kadencji w 1922 roku, napisać jego biogram oraz
zorganizować mu kampanię wyborczą, uwzględniając środki przekazu dostępne w owych czasach.
Dziewczyny wybrały Wincentego Witosa, ponieważ
dbał o interesy polskiej wsi, a Miedźna jest gminą
o wiejskim charakterze. Dzięki uprzejmości lokal-

nego zespołu „Górzanie” Patrycja i Liliana mogły
zorganizować wiec wyborczy dla Wincentego Witosa
w Domu Socjalnym w Górze.
W rolę Wincentego Witosa wcielił się Nataniel
Wala. Następnie kandydat na posła udał się na przejażdżkę po wsi powozem konnym i pracującym
w polu chłopom przedstawił swój program wyborczy.
Na koniec Witos spotkał się z dziećmi pasącymi
krowy i obiecywał edukację dla wszystkich.
Kandydatki na posłanki wraz z opiekunkami
Agnieszką Hatłas i Michaliną Madeją dziękują mieszkańcom Góry za wyrozumiałość, pomoc i życzliwe
wsparcie projektu.
8 SP Góra

Eko–przedszkolaki

Uczennicom niestety nie udało im się zdobyć mandatów na
Sejm Dzieci i Młodzieży 
(FOT. SP GÓRA)

WOLA

Z wizytą u ambasadora

Dzieci pogłębiły swoją wiedzę z zakresu ekologii

W Gminnym Przedszkolu Publicznym
im. Jana Brzechwy w Górze został zorganizowany „Tydzień Ekologiczny”.
Każdego dnia przedszkolaki pogłębiały swoją wiedzę z zakresu ekologii.
Dzieci uczyły się segregacji śmieci,
dowiedziały się, jak należy dbać o tak
cenny skarb, jakim jest woda, wzięły
udział w akcji sprzątania świata oraz

(FOT. GPP GÓRA)

konkursie plastycznym o tematyce
ekologicznej. Na zakończenie „Tygodnia Ekologicznego” dzieci z grupy
„Sówki” zaprezentowały przedstawienie pt. „Dbamy o naszą Ziemię”. Każda
grupa za aktywny udział w zajęciach
otrzymała nagrodę, która będzie służyć bliższemu poznawaniu otaczającej
przyrody.
8 GPP Góra

Uczniowie u pszczelarza
Uczniowie zerówki i kl. II Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Górze odwiedzili pasiekę „Barć”
Tomasza Waloszka w Miedźnej. Podczas wycieczki dzieci poznały znaczenie pszczół w przyrodzie, budowę
pszczoły, ula oraz zapoznały się ze
sprzętem pasiecznym. Pan Tomasz

bardzo ciekawie opowiedział o pracy
pszczelarza. Uczniowie dowiedzieli
się również o niebezpieczeństwach
płynących z kontaktu z pszczołami.
Na zakończenie spotkania T. Waloszek przygotował dla wszystkich słodki
poczęstunek.
8SP Góra

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott zaprosił do swojej
rezydencji uzdolnionych polskich stypendystów oraz podziękował polskim
nauczycielom języka angielskiego,
zwycięzcom konkursu „The BEST
Teacher of English of the Year 2016”,
którzy byli gośćmi specjalnymi. Wśród
gości znalazła się m.in. Łarisa Doniecka, nauczycielka języka angielskiego
w Zespole Szkół w Woli.
„Rozpoczęło się tradycyjnym przyjęciem dla dyrektorów szkół brytyjskich,
polskich nauczycieli, członków British
Alumni Society biorących udział w oce-

nie kandydatów i stypendystów BAS.
Mieliśmy wówczas okazję do wpisania
siebie i swojej szkoły do Księgi Pamiątkowej Ambasady Brytyjskiej. Była to
wspaniała przygoda pełna inspirujących rozmów z wieloma fantastycznymi osobami z Wielkiej Brytanii oraz
Polski” – relacjonuje nauczycielka.
Pr z y pomn ijmy, Ł . Don iecka
w ub. roku była finalistką konkursu na
Nauczyciela Roku. Wcześniej znalazła
się wśród 10 Laureatów Konkursu dla
Nauczycieli Języka Angielskiego Roku
2016 BAS.
8pk

Dzień otwarty technikum
24 kwietnia w Zespole Szkół w Woli
goszczono uczniów trzecich klas gimnazjum z okolicznych szkół na Dniu
Otwartym Technikum nr 1 w Woli,
które kształci uczniów w kierunkach
przyszłości, jakimi są hotelarstwo oraz
usługi gastronomiczne.
Uczniowie szkoły powitali przybyłych krótkim występem artystycznym
„Tłumacz języka kobiecego”. Następnie
zainteresowani uczniowie w mniejszych grupach uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli technikum.
W programie było m.in. spotkanie
z przedstawicielami branży hotelarskiej
i gastronomicznej z Hotelu Imperiale
w Oświęcimiu. Na stanowisku profi-

laktyki, promocji zdrowia i pierwszej
pomocy uczniowie próbowali swoich sił
w praktyce symulując reanimację na
fantomach. Quizy i zabawy językowe
odbywały się w sali języka angielskiego. Uczniowie brali udział w prezentacji i degustacji „Zdrowych koktajli
w różnych barwach” oraz smakowali
„Najstarszy chleb świata”. Brali również udział w konkursie kulinarnym
„Nos i oczy też jedzą”. Dowiedzieli się,
czym powinni kierować się kupując
żywność ze stoiska „Czy wiesz co drzemie w dżemie?” Na zajęciach z preorientacji zawodowej dowiedzieli się,
jakie predyspozycje powinien posiadać
kandydat w zawodzie hotelarza.
8ZS Wola

Spotkanie z absolwentami

Podczas wizyty w pasiece Tomasza Waloszka

(FOT. SP GÓRA)

24 kwietnia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli w ramach doradztwa zawodowego goszczono studentów: Pawła Kaka i Barbarę Malicką.
Paweł Kak, absolwent Gimnazjum nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli
jest obecnie studentem ostatniego roku
energetyki w Göteborgu w Szwecji.
Swoją przygodę ze studiami rozpoczął na politechnice w Gliwicach na
wydziale energetyki, gdzie zajęcia prowadzone były w języku angielskim.
Studia magisterskie kontynuuje już
w Szwecji. Paweł dzielił się swoimi
doświadczeniami dotyczącymi wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku

studiów. Absolwent szczególnie ciekawie opowiadał o swoim wyjeździe do
Czarnobyla i przeżyciach związanych
ze zwiedzaniem terenów po awarii elektrowni jądrowej. Innym interesującym
i niecodziennym wydarzeniem, o którym usłyszeli uczniowie, było spotkanie
Pawła z laureatami Nagrody Nobla.
Basia Malicka to studentka V roku
stomatologii w Białymstoku. Basia
podzieliła się z uczniami swoimi
doświadczeniami dotyczącymi rekrutacji na Akademię Medyczną. Opowiadała też o trudach, z jakimi spotykają
się studenci medycyny.
8ZSP Wola

Z Twojego soŁectwa

gminne sprawy – maj 2018
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GRZAWA

Pochwalili się wiedzą
o regionie
25 kwietnia w Domu Socjalnym w Grzawie odbyła
się XIX edycja Turnieju Wiedzy o Regionie „Nasza
Mała Ojczyzna”. Został on zorganizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek
Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania. Podczas konkursu uczniowie szkół z gminy Miedźna
tradycyjnie mogą podzielić się swoją wiedzą o ziemi,
na której żyją: o swoich miejscowościach, gminie
Miedźna, ziemi pszczyńskiej. Na początku wystąpił zespół „Folkowianie” z Środowiskowego Domu
Samopomocy w Grzawie.
W turnieju udział wzięły cztery drużyny. Wśród
zadań były m.in. śląskie rebusy czy rozwiązanie
krzyżówki o regionie. Uczniowie zaprezentowali też
prace przygotowane wcześniej w szkołach. Dotyczyły
świętowania Wielkiego Tygodnia, zapomnianych

MIEDŹNA

I miejsce zajęły dwie drużyny: z Frydku...

(FOT. PK)

obrzędów kościelnych na Śląsku, zabaw naszych
babć i prababć oraz dawnych urządzeń i narzędzi
rolniczych. Trzeba przyznać, że uczestnicy konkursu byli świetnie przygotowani! Oceniało ich jury
w składzie: Danuta Kocurek, Maria Szostak oraz
Renata Szweda.

…oraz z Góry

(FOT. PK)

Ostatecznie I miejsce zajęły reprezentacje SP
z Frydku oraz SP z Góry. II miejsce zajęła SP z Miedźnej, a III – SP nr 1 z Woli. Uczestnicy, opiekunowie
oraz szkoły otrzymały nagrody książkowe oraz
dyplomy.

8 pk

FRYDEK

Droga
do niepodległości

Pokazali szacunek
do przyrody

Kl. IVb z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Miedźnej uczestniczyła
w okolicznościowych zajęciach bibliotecznych pn. „Niepodległość – czyja to
zasługa?”. Najpierw odbył się krótki
wykład omawiający wystawę „Polska!
Stąd pochodzę!”. Zawierał informacje
dotyczące symboli narodowych, etapów
drogi do niepodległości i sylwetek ludzi,
którzy się do tego przyczynili. Następnie
uczniowie wykonali okolicznościowe
kotyliony, które zabrali ze sobą.
Jednocześnie do 4 maja w szkole
można było zwiedzić wystawę „Śląsk
– droga do niepodległości”, przygotowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Budzenie w dzieciach i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska,
poczucia troski o czystość otoczenia oraz
wychowanie w duchu miłości i szacunku
do przyrody to główne cele obchodów
Dnia Ziemi, które w Szkole Podstawowej
im. S. Hadyny we Frydku obyły się 21
kwietnia.
Rano uczniowie zebrali się w klasach, aby zmierzyć się z przydzielonymi zadaniami. Efekty pracy uczniowie
zaprezentowali przed całą społecznością szkolną. Oddział zerowy oraz klasy
I–III stworzyły z odpadów zabawki,
demonstrując proces recyklingu.
Nauczyły pozostałych uczniów słów
piosenki ekologicznej „Ekorock”. Klasa
IVa przedstawiła ciekawostki na temat

8ZSP Miedźna, pk

GILOWICE

Pożegnanie maturzystów

Abiturienci odebrali świadectwa i rozpoczęli egzaminy maturalne

27 kwietnia tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach zakończyli
rok szkolny. Przed południem odbył się
tradycyjnie „Ostatni Dzwonek”. Klasy
drugie żegnały maturzystów przygotowanymi zabawami, po czym rocznik
kończący liceum zasadził w szkolnym
ogrodzie pamiątkowe drzewko.
Po południu nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw ukończenia liceum
oraz zawieszenie pamiątkowego tableau.
W uroczystości udział wzięli wójt Bogdan

(FOT. LO GILOWICE)

Taranowski, dyrektor Zespołu Oświaty
i Wychowania Marzena Mandla, przewodniczący Rady Gminy Miedźna Stanisław Lubański, przewodniczący Rady
Rodziców Zbigniew Szajkowski, a także
licznie zebrani rodzice maturzystów.
W przededniu otrzymania cenzurek
maturzyści odwiedzili Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
gdzie prosili o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości. Tegoroczne matury
rozpoczęły się 4 maja.
8LO Gilowice, pk

Jednym z zadań było stworzenie zabawek z odpadów

polskich parków narodowych, a klasa
IVc zajęła się sadzeniem roślin, celem
ukwiecenia i zazielenienia kwietników
wokół szkoły oraz sal lekcyjnych. Klasy
piąte przygotowały ekologiczne plakaty:
Va o zdrowym stylu życia, a Vb o tematyce antysmogowej. W tym dniu klasa
Vb, w ramach promowania rekreacji,
wybrała się na nordic walking, przygotowała film informacyjny o smogu
i krótką scenkę profilaktyczną, podczas
której wcielająca się w planetę Ziemię
uczennica – Martyna Bartas – z wielkim
smutkiem opowiadała, że nie daje sobie
już rady z wielką górą śmieci i poprosiła
dzieci, żeby ją posprzątały. Uczniowie
z ogromnym zapałem posprzątali Ziemię i wspaniale posegregowali odpady.
Klasa VII zgłębiała wiedzę na temat
organizacji ekologicznych działających

(FOT. SP FRYDEK)

na całym świecie. Duży aplauz publiczności zdobył pokaz mody ekologicznej
przygotowany przez klasę VI. Na zakończenie spotkania zaprezentowany został
filmowy „Wywiad ze Smogiem” nagrany
przez uczennice z klasy IVb, a następnie
każdy mógł poczęstować się sałatką
owocową przygotowaną przez klasę
IVb, ugasić pragnienie lemoniadą oraz
koktajlem, w których przygotowaniu
pomagali rodzice.
Dzieci zostały uwrażliwione na
problemy środowiska przyrodniczego
oraz wdrożone do aktywnej postawy
w działaniu na rzecz ochrony przyrody. Działaniom towarzyszyła wystawa
plakatów przygotowanych wcześniej
przez wszystkie klasy w ramach akcji
antysmogowej.
8SP Frydek

Zwariowana Wielka Brytania
5 kwietnia uczestnicy zajęć unijnych
z języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku
wyjechali na warsztaty językowe do
Katowic. Spotkanie zatytułowane
„Weird Britain – zwariowana Wielka Brytania” prowadzone było przez
Brytyjczyka.
W czasie warsztatów uczniowie
poznali nietypowe fakty dotyczące
życia w tym państwie – dziwne potra-

wy, zawody sportowe, zwyczaje i zabawy. Mieli również okazję wziąć udział
w specjalnie dla nich przygotowanych
konkurencjach. Była to wspaniała możliwość posłuchania języka angielskiego
z ust native speakera oraz przełamania
własnych barier językowych. Wszyscy
uczestnicy z postawionymi przed nimi
zadaniami poradzili sobie wyśmienicie.
8SP Frydek
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W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. O tym, jak żyło się w pierwszych latach wolnej
Polski rozmawiamy z 99–letnią Gertrudą Granatyr z Woli

Wymodlona niepodległość
Urodziła się niespełna rok po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Jej wspomnienia dają obraz tego, jak wyglądało życie
w Woli w latach 20. XX wieku.
Pani Gertruda z domu Niesyto urodziła się
w czerwcu 1919 r. Od kilku miesięcy Polska
znów była wolna (choć ziemia pszczyńska została
włączona do II RP po powstaniach śląskich, w 1921
r.). Kiedy wybuchła II wojna światowa miała 20
lat. Dziś – choć ma prawie 99 lat – pełna energii
i radości pięknie opowiada o swoim dzieciństwie,
o czasach młodości. A jej młodość to głównie szkoła
oraz praca w gospodarstwie i opieka nad młodszym
rodzeństwem. Było ich bowiem ośmioro.
Jak wspomina, w latach 20. XX w. sporo jej rówieśników nie potrafiło pisać, ani czytać w języku polskim. Rodzina pani Gertrudy pod tym względem była
wyjątkowa. – Ojciec (Tomasz Niesyto, był wójtem
gminy – red.) brał udział w trzech powstaniach
śląskich, był wielkim patriotą. W naszym wiejskim
domu mieliśmy mnóstwo propolskich oraz katolickich
gazet, pism, książek, bardzo dużo się u nas czytało.
Wszystkim się interesowaliśmy, a nie było radia czy
telewizji. Najbardziej lubiłam czytać Sienkiewicza
i Orzeszkową – mówi pani Gertruda. Śmieje się,
że wychowawca w szkole nazywał ją „pożeraczką
książek”.
Poszła do szkoły jako sześciolatka. Publiczna
Szkoła Powszechna w Woli znajdowała się wtedy
w pobliżu kościoła pw. św. Urbana. Za jej czasów
kierownikiem placówki był Władysław Więcław,
który – jak mówi mieszkanka Woli – zrobił wiele
dobrego dla wsi. Gertruda Granatyr pokazuje nam
świadectwo ukończenia szkoły z 1933 r. Na nim
same „piątki”. Wśród przedmiotów były m.in. język
polski, higiena, rysunek, śpiew, ćwiczenia cielesne
i roboty kobiece. – Nauczyli nas guzik przyszyć czy
łatkę załatać – zauważa.
Była też religia, z oceną na świadectwie. Bo religia
– nie tylko jako przedmiot – była bardzo ważna. – Jak
wchodził nauczyciel do klasy nie mówiło się „dzień
dobry”, tylko „niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Każdą lekcję zaczynało się modlitwą, od pieśni
pobożnych. W klasie zamiast biurka nauczyciela był
normalny stół, tylko na podwyższeniu. Nad tym był
duży krzyż, taki krucyfiks. Zawsze go stroiliśmy
kwiatami czy wieńcami. Nauczyciele w niedziele
siedzieli w kościele w „pańskiej ławce”, przy ołtarzu i obserwowali swoich uczniów. Jak ktoś się źle
zachowywał, na drugi dzień miał wypłatę za to. Albo
upomnienie, można było też dostać po rękach np.
linijką – opowiada 99–latka. Sama nie miała okazji
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Gertruda Granatyr urodziła się 3 czerwca 1919 r. jako drugie
dziecko Tomasza Niesyty i Marii z domu Janosz. Miała siedmioro rodzeństwa. Jej mąż Franciszek Granatyr zmarł w 1966
r. Mieli pięcioro dzieci. Najstarszy, Andrzej w latach 1990–1998
(FOT. PK)
był wójtem gminy Miedźna 

przekonać się, jak to boli. – Nauczyciele mieli bardzo
duży autorytet. Nie było żadnej innej inteligencji na
wsi – zauważa.
Pani Gertruda ma bardzo dobrą pamięć. Zna np.
wiersz, który ma ponad 20 zwrotek, pamięta też te,
których uczyła się w szkole. – Na punkcie wierszy
jestem zwariowana. Jak któryś mi się spodobał,
uczyłam się go na pamięć – mówi z sentymentem. Nie
trzeba jej długo namawiać, by zaprezentowała jeden
z ulubionych wierszy. Wybrała ten o płk. Leopoldzie
Kuli, ps. „Lis”, który zginął w Legionach Polskich.
Kilkanaście lat temu wydała książeczkę z wierszami,
które lubi. Bo – jak mówi – dziś sporo rzeczy można
znaleźć w internecie. Ale nie wszystko.
Jak wspomina 99–latka, w Woli działało Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Kochanowskiego, którego była członkinią. Prowadził je W. Więcław. – To
była jedna z nielicznych rozrywek. Spotykaliśmy
się w czwartki i niedziele wieczorem, dziewczyny
i chłopcy, nawet żonaci. Chór był czterogłosowy.
Śpiewaliśmy np. w kościele z okazji świąt. Raz w roku
był zjazd. Ja byłam raz, kiedy odbył się na rynku
w Pszczynie. Zeszło się chyba z 300 osób albo więcej
– wspomina. Był też Związek Młodych Polek, gdzie
pieczono ciasta, uczono zachowania w towarzystwie.
– Skąd dziewczyny ze wsi mogły wiedzieć, jak zacho-

wać się np. przy stole? – zauważa pani Gertruda.
W szkole działały Towarzystwo Czytelni Ludowych,
które propagowało czytelnictwo oraz Szkolna Kasa
Oszczędności, gdzie można było „na procent” przekazać drobne kwoty, z których np. organizowano
wycieczki szkolne. Po lekcjach trzeba było się zająć
młodszym rodzeństwem, pracować w gospodarstwie.
Roboty było sporo.
Wola niespełna 100 lat temu była zupełnie inna.
– Droga była piaszczysta, pamiętam, jak układano
na niej kamienie. Nie było połączenia do Miedźnej.
Do Pszczyny jeździliśmy przez Międzyrzecze i Jankowice. Szło się przez las do Międzyrzecza, tam
jeździły autobusy. Dużo chodziło się pieszo, nawet
po kilkadziesiąt kilometrów – wspomina. To były
jeszcze czasy, kiedy można było się pobawić na
drodze, bo aut nie było czy przyjść do koleżanki bez
zapowiedzi. Nie było elektryczności, żyło się biednie,
bezrobocie było spore. Wola była miejscowością
rolniczą. – Ludzie nie zamawiali tyle mszy, dlatego
nawet proboszcz na wsi musiał gospodarzyć, żeby
się utrzymać – zauważa.
Czasy II wojny światowej były trudne dla rodziny
pani Gertrudy. Kiedy wybuchła wojna, mieszkała
i pracowała w Katowicach jako gosposia u pochodzącej z Woli rodziny. – 5 września załatwiłam
rower i ze znajomym pojechaliśmy z Katowic do
Woli. Przez świeże pobojowiska. W domu pusto, bo
wszyscy uciekli. Zostały krowy i świnie, babka była
u ciotki. Codziennie na rewizje przychodzili Niemcy,
którzy szukali ojca, bo był powstańcem. Wrzesień
był najgorszy. Większość rodziny wróciła po miesiącu, tata ukrywał się do końca wojny niedaleko,
w Brzeszczach i Jawiszowicach. Mieliśmy z nim
kontakt. Dzięki Bogu podczas wojny nikt z rodziny
nie zginął – opowiada pani Gertruda.
Jak mówi, niepodległa i wolna Polska jest dla
niej bardzo ważna. Dziś np. zawsze pamięta, by 2
maja wywiesić flagę. – Przodkowie opowiadali, że
ludzie tęsknili za polskością. W innym razie nie
byłoby choćby powstań śląskich – zauważa. W walce
o polskość pomogła religia. Rodzina pani Gertrudy
jest bardzo religijna. 99–latka wspomina, że ojciec
śpiewał godzinki w kościele i odprawiał drogę krzyżową. Pokazuje modlitewniki kościelne, jeden jest
nawet z 1906 r. Wszystkie wydane w języku polskim.
– Polskość została u ludzi, bo mogli modlić się w języku polskim. Wymodliliśmy sobie tę niepodległość
– stwierdza mieszkanka Woli.
I cytuje kolejną pieśń: „Całym mym sercem, duszą
niewinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną, na
której moja kołyska stała, i której dawna karmi mnie
chwała”.
8 Paweł Komraus

Czym jest dla Ciebie wolność? Nagraj film
„Miedźna dla Niepodległej”:
młodzi twórcy mogą w nowoczesny sposób pokazać swoje
przywiązanie do Ojczyzny. GOK
zaprasza do udziału w konkursie filmowym.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Gminny Ośrodek Kultury planuje
szereg wydarzeń i imprez. Wszystkie
te inicjatywy będą realizowane pod
hasłem „Miedźna dla Niepodległej”.
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Jak już informowaliśmy, GOK złożył
wniosek do konkursu „Niepodległa
2018” na dofinansowanie organizacji
wydarzeń rocznicowych w gminie.
W przygotowywanym programie
obchodów są m.in. Festiwal Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej czy uroczysty koncert 11 listopada. Trwa już konkurs filmowy pn. „Wolność znaczy...”.
Adresowany jest do dzieci i młodzieży
z terenu gminy Miedźna. Zadanie polega na stworzeniu krótkiego filmu pt.
„Wolność znaczy...” – przedstawieniu

własnej interpretacji dotyczącej rozumienia wolności, patriotyzmu, niepodległości lub nawiązanie do miejsc, ludzi,
ważnych wydarzeń w gminie Miedźna.
Czas projekcji to maksymalnie 5 minut.
Konwencja jest dowolna.
Organizatorzy liczą na inwencję twórczą młodych filmowców. Bo przecież
w czasach, kiedy telefony z dobrej jakości kamerą są czymś powszechnym,
ograniczeniem w tworzeniu ciekawego
filmu jest tylko wyobraźnia. Warto w taki
nowoczesny sposób pokazać nasze przy-

wiązanie do Ojczyzny. Dlatego młodzi
twórcy, do dzieła! Prace można wysyłać do 18 maja. Szczegóły i regulamin
– na stronie gok.miedzna.pl. Laureaci
otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne,
a najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas specjalnej gali.
Jednocześnie do końca maja można
przekazywać do GOK–u archiwalne
zdjęcia na wystawę fotograficzną
dotyczącą życia rodzinnego w latach
1918–1939. Po zeskanowaniu zostaną
zwrócone. 
8 pk
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Tak grali nasi
piłkarze w kwietniu

19 maja w Woli odbędzie się kolejna edycja „Leśnego biegania dla zdrowia”

Biegiem i z kijkami przez las

Sokół Wola
(klasa okręgowa)

Lubisz biegać albo spacerować z kijkami? Ta impreza jest dla Ciebie!
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór
zapraszają do udziału w zawodach „Leśne bieganie dla
zdrowia”, które odbędą się na trasie leśnej w pobliżu leśniczówki w Woli w sobotę, 19 maja od godz. 10.00.
Celem imprezy jest rozwijanie aktywności ruchowej
wśród mieszkańców gminy Miedźna, propagowanie biegania i nordic walkingu jako najprostszej formy aktywności,
integracja społeczności lokalnej oraz promocja terenów
leśnych gminy Miedźna.
Zawody rozegrane zostaną w konkurencji biegowej i nordic walking. W przypadku nordic walking dystans wynosi 3
800 m. Długość trasy biegowej dla zawodników z rocznika
2000 i starszych to pętla 3 800 m, którą można pokonać
jeden raz lub dwa razy (określenie długości biegu należy
podać w zgłoszeniu do zawodów – 3 800 m lub 7 600 m).
Długość trasy biegowej dla rocznika 2001 i młodszych to
pętla 3 800 m.
Wszyscy chętni do udziału w zawodach powinni zgłaszać
się elektronicznie, poprzez stronę bgtimesport.pl/zawody/
bieg/id/300, do 15 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.
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Zawody – choć w tym roku odbędą się dopiero po raz trzeci – cieszą
się już dużym zainteresowaniem. Na zdjęciu – podczas ubiegłorocznej
edycji
(FOT. PK)

Opłata startowa dla dzieci i młodzieży do lat 18 wynosi 10
zł, pozostali – 20 zł (tylko przelewem na konto).
W dniu imprezy wydawanie numerów rozpocznie się
o godz. 9.00 w budynku Krytej Pływalni w Woli (na parterze obok kręgielni). Po sportowej rywalizacji uczestnicy
spotkają się na stadionie Sokoła, gdzie odbędzie się dekoracja najlepszych oraz poczęstunek. Regulamin, przebieg
trasy oraz oświadczenie uczestnika dostępne są na stronie
miedzna.pl.
8 pk

Rodzinnie w kręgle
7 kwietnia na kręgielni na Krytej
Pływalni w Woli po raz kolejny
odbyły się indywidualne zawody
w kręgle.
Do turnieju zgłosiło się 9 uczestników, jednak w zawodach
wystartowało 5 osób. Jak się okazało,
był to turniej pomiędzy dwoma rodzi-
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nami: Kamińskich z Góry i Pawlików
z Woli. Ostatecznie wśród kobiet I miejsce zajęła Natalia Kamińska z Góry.
Wśród mężczyzn triumfował Kamil
Pawlik z Woli, II miejsce zajął Szymon
Kamiński, III – Piotr Kamiński, a IV
– Marek Pawlik.
Organizatorem turnieju był Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
8 pk

W turnieju wystartowały dwie rodziny 

(FOT. GOSIR)

O medale
na pływalni
Ok. 360 pływaków z prawie
30 klubów wzięło udział w IV
Wiosennych Zawodach Pływackich zorganizowanych na Krytej
Pływalni w Woli.
Impreza odbyła się w sobotę, 21
kwietnia. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 25 m, 50 m i 100 m,
w różnych stylach i w różnych kategoriach wiekowych.
Po niemal całodniowej rywalizacji
na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji medalowej wśród klubów znalazł się klub Omega Olkusz. Pływacy
z MUKS Gilus Gilowice zdobyli łącznie
20 medali (12 złotych, 4 srebrne i 4
brązowe), co dało im II miejsce w klasyfikacji klubowej.
Organizatorami zawodów byli:
MUKS Gilus Gilowice oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
8 pk
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7.04: Wawel Wirek – Sokół 1:3 (bramki
dla Sokoła: J. Krawczyk – dwie, M.
Jarnot)
11.04: Sokół – Pogoń Imielin 1:5 (bramka dla Sokoła: G. Pala)
14.04: Sokół – Sparta Katowice 2:3 (bramki dla Sokoła: B. Więckowski – dwie)
21.04: Sokół – Piast Bieruń 1:1 (bramka
dla Sokoła: P. Bula)
28.04: Krupiński Suszec – Sokół 0:2
(bramki dla Sokoła: J. Krawczyk, B.
Więckowski)
1.05: Sokół – Pogoń Ruda Śląska 7:2
(bramki dla Sokoła: M. Bereza – dwie,
B. Więckowski – dwie, J. Faruga, A.
Sosna, F. Niesyto)
5.05: Grunwald Ruda Śląska – Sokół
0:2 (bramki dla Sokoła: J. Krawczyk,
P. Bula)
Sokół po 24 kolejkach ma 31 punktów
i zajmuje 10. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze Sokoła: Sokół – AKS
Mikołów (12.05), Unia Kosztowy
– Sokół (19.05), Sokół – Iskra Pszczyna (26.05), Ogrodnik Tychy – Sokół
(30.05), Sokół – LKS Łąka (2.06)

LKS Frydek
(A klasa)

7.04: Juwe Jaroszowice – LKS 4:0
15.04: LKS – Znicz Jankowice 2:3
(bramki dla LKS–u: P. Żemła, T.
Kapica)
18.04: Czapla Kryry – LKS 4:2 (bramki
dla LKS–u: P. Żemła – dwie)
22.04: Fortuna Wyry – LKS 6:0
29.04: LKS – Siódemka Tychy 2:0
(bramki dla LKS–u: P. Żemła, M.
Kapustka)
3.05: Iskra II Pszczyna – LKS 2:0
6.05: LKS – Zet Tychy 2:1 (bramki dla
LKS-u: T. Kapica, P. Żemła)
LKS po 23 kolejkach ma 25 punktów
i zajmuje 12. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze LKS–u: Czarni Piasek
– LKS (12.05), LKS – LKS Studzionka
(20.05), LKS – GTS Bojszowy (27.05),
Stal Chełm Śląski – LKS (31.05), LKS
– Polonia Międzyrzecze (3.06)

Zagrają dla Natalii

Zapaśnicy z medalami

W niedzielę, 27 maja na stadionie Sokoła odbędzie się mecz
charytatywny.

Zapaśnicy z GKS Piast Wola nie zwalniają i z kolejnych zawodów przywożą kolejne cenne medale.
Sześć medali młodzi sportowcy wywalczyli w Dąbrowie Górniczej. Tam 14 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Śląska dzieci i kadetów w zapasach w stylu wolnym
i zapasach kobiet. W grupie dzieci złote medale wywalczyli: Amelia Tomala (w kategorii 36 kg), Bartosz Piwowar
(w kategorii 38 kg) i Eryk Tomala (w kategorii 47 kg).
Srebro zdobył Kacper Mnich (w kategorii 29 kg), a brąz
– Oliwia Kycior oraz w grupie kadetek Gabriela Płoszczyca
(w kategorii 57 kg).
W miejscowości Potoczek koło Janowa Lubelskiego
w dniach 20–21 kwietnia odbył się natomiast Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny młodziczek w zapasach kobiet.
GKS Piast Wola reprezentowały dwie zawodniczki: Amelia
Tomala, która w kategorii wagowej do 36 kg wywalczyła
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złoty medal oraz Wanesa Kania, która w kategorii wagowej
do 42 kg po bardzo zaciętym pojedynku finałowym wywalczyła srebrny medal.

O godz. 15.00 rozpocznie się
wyjątkowe spotkanie: uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli kontra absolwenci.
Będzie to rozgrywka w szczytnym celu,
bowiem całkowity dochód z imprezy
zostanie przeznaczony na leczenie
Natalii Paleczny dotkniętej chorobą
nowotworową.
Na stadionie Sokoła zaplanowano
także inne atrakcje. Będą pokaz robotów, grill, ciasto, loteria fantowa i nie
tylko.

8GKS Piast Wola, pk

8 pk

4

4

Zdobywcy medali na zawodach w Dąbrowie Górniczej (FOT. GKS PIAST WOLA)
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

numer telefonu
Wśród osób, które do 28 maja 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
Agnieszka Serwin z Woli.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

W kominiarkach i z nożem mówili,
że są z policji
Do nietypowego zdarzenia
doszło 16 kwietnia w jednym
z domów na terenie gminy
Miedźna.
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, po godz.
22.00 dwóch mieszkańców gminy
w wieku 19 i 29 lat wtargnęło do domu
swojego znajomego. Postanowili złożyć
wizytę swojemu koledze, którego typowania drużyn piłkarskich rozmijały się
z ich preferencjami.
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Spodziewali się, że ten nie będzie
zadowolony z ich wizyty, dlatego użyli
podstępu. Zabrali kominiarki oraz
nóż i zaczęli krzyczeć, żeby otworzył,
bo... są z policji. Właścicielka domu
zorientowała się, że to nieprawda i nie
wpuściła ich. To zwiększyło agresję
mężczyzn. Wyważyli drzwi, weszli do
środka. Jeden z nich trzymał w ręku
nóż. Zażądali rozmowy z synem
pokrzywdzonej.
Ten uciekł wcześniej w obawie
o swoje życie. Sprawcy też uciekli,

Lubił jeździć na cudzych rowerach
60–letni mieszkaniec Woli odpowie za kradzieże rowerów.
Przez przypadek w ręce policjantów wpadł 60–letni mieszkaniec Woli. 17 kwietnia przechodząca
obok przystanku w Gilowicach kobieta
myślała, że siedzący tam mężczyzna
ukradł jej rower. Jednoślad, który miał
z sobą 60–latek nie należał jednak do
niej. Ale okazało się, że i tak był kradziony. Sprawca nie pamiętał, skąd go
wziął. Może dlatego, że miał ponad 2
promile alkoholu.
Mężczyzna w przeszłości kilkukrotnie tłumaczył się na policji ze swoich
dwukołowych łupów. Ich wartość nigdy
nie przekraczała 500 zł. Tym razem
jednak usłyszał zarzut kradzieży rowe-
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NA SYGNALE

ale cały czas odgrażali się, że wrócą
i wtedy się policzą. Szybko zostali złapani przez policję. Znaleziono przy
nich kominiarki i nóż.
19– i 29–latek muszą teraz zgłaszać się dwa razy w tygodniu do
pszczyńskiej jednostki. Oprócz tego
mają zakaz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonymi
i świadkami oraz zbliżania się do
nich na odległość mniejszą niż 100
metrów.
8pk

Niewybuch we Frydku

ru, którego wartość oszacowano na
1 tys. zł. Kilka dni wcześniej zabrał
go spod sklepu we Frydku. Także nie
pamiętał, gdzie go porzucił.
Mundurowi postanowili poszukać
właściciela odnalezionego roweru,
tego z przystanku. Bez skutku. Mężczyzna jednak sam przyszedł do
pszczyńskiej jednostki. Chciał zgłosić
popełnione na jego szkodę wykroczenie. Z pewnością nie spodziewał się,
że jego wizyta na komendzie okaże się
wyjątkowo udana, bo wyjdzie z niej ze
swoim rowerem.
60–letni miłośnik jazdy na cudzych
dwukołowcach odpowie natomiast za
swoje hobby. Za kradzież może mu
grozić nawet 5 lat więzienia.
8pk

1 maja mieszkaniec ul. Miodowej znalazł na swoim podwórku
niewybuch z czasów II wojny
światowej.
Mężczyzna natknął się na niego
podczas prac ziemnych w ogrodzie. Od razu wezwał służby. Strażacy
profilaktycznie poprosili mieszkańców
okolicznych posesji o opuszczenie
domostw. Wyznaczono też strefy bezpieczeństwa. Po przybyciu policyjnego
specjalisty z zakresu pirotechniki było
już wiadomo, że znaleziony przedmiot to
30–centymetrowy granat moździerzowy
z okresu II wojny światowej. Do czasu
przybycia specjalistycznej grupy saperskiej miejsce zdarzenia zabezpieczali
pszczyńscy mundurowi. 
8 pk, KPP
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< Na początku kwietnia w ręce policjantów na ul. Topolowej w Górze wpadł
22–letni mieszkaniec tej miejscowości. W terenie zabudowanym jechał
z prędkością 108 km/h! Tłumaczył, że
skusiła go nowa nawierzchnia drogi.
Za ponad dwukrotne przekroczenie
dozwolonej prędkości 22–latek na
trzy miesiące stracił prawo jazdy.
< 10 kwietnia 24–letniej mieszkance
Góry jadącej fordem focusem pod
samochód wbiegła sarna. Do zdarzenia doszło na DW 933 w Miedźnej,
pomiędzy Pszczyną a Brzeszczami.
W wyniku uderzenia w samochodzie
otworzyły się poduszki powietrzne.
Kierująca i pasażerka trafiły do szpitala na badania profilaktyczne. Nic
poważnego im się nie stało, ucierpiała jedynie karoseria auta. Zwierzę
nie przeżyło zderzenia.
< Dwa dni później nieznany sprawca
ukradł rower ze stojaka przy kościele we Frydku.
< 13 kwietnia po godz. 18.30 policjanci na ul. Pszczyńskiej w Woli
zatrzymali 34–latka, który kierował
motorowerem marki Junak. Okazało
się, że mężczyzna miał ponad 1,5
promila alkoholu.
< 28 kwietnia przed godz. 3.00 w nocy
z nieustalonych przyczyn spaliła się
wycieraczka znajdująca się przed
mieszkaniem przy ul. Górniczej
w Woli. W wyniku zdarzenia doszło
do uszkodzenia drzwi oraz progu
mieszkania, elewacji wewnątrz klatki oraz zadymienia klatki schodowej
w bloku.

KULTURA I ROZRYWKA

gminne sprawy – maj 2018

Dla kogo Miedźniański Ul?

GMINNY OŚRODEK
KULTURY ZAPRASZA
W sobotę, 26 maja na parkingu przy Centrum Kultury w Woli odbędzie 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”. Coroczny festiwal folklorystyczny to impreza, podczas której spotykają się miłośnicy śląskich
tradycji, ci młodsi i ci starsi. Na scenie zaprezentują
się zespoły folklorystyczne z przedszkoli, szkół oraz
zespoły dorosłych. Do kogo trafi Grand Prix w postaci
„Wolanki”? Będzie można się przekonać śledząc
występy na plenerowej scenie. Początek o godz. 10.00.
Po przesłuchaniach konkursowych, ok. godz. 16.00,
na scenie wystąpią Mateusz Troll i Przyjaciele. Rada
Rodziców Zespołu Szkół w Woli zaprasza na domowe
ciasto, kawę i kiełbaskę z grilla. Wstęp wolny. Na
festiwal zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek
Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania.

Do 30 maja można zgłaszać
kandydatów do Miedźniańskich Uli, nagrody gminy
Miedźna przyznawanej za
działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz
kultury, jej upowszechnianie
i ochronę.
Nagrody po raz pierwszy przyznano w 2014 r.
Od tego czasu corocznie w ten
sposób wyrażane jest uznanie
dla miedźniańskich twórców,
animatorów kultury, podmiotów
funkcjonujących w sferze kultury,
w sposób szczególny zaangażowanych w pracę na rzecz kultury,
przyczyniających się do tworzenia, upowszechniania, ochrony
oraz rozwoju kultury w gminie
Miedźna.
Wójt gminy zaprasza do zgłaszania kandydatur do tegorocznych nagród. Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić
instytucje działające w sferze
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Ubiegłoroczne laureatki, od lewej: Agnieszka Antecka, Łucja Krutak, Urszula
Wojciech

kultury; stowarzyszenia, związki
twórcze i kulturalne; placówki
oświatowe; organizacje społeczne; mieszkańcy gminy Miedźna
w liczbie co najmniej 50; wójt
gminy Miedźna.
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(FOT. PK)

Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie miedzna.pl. Wnioski
należy zgłaszać do 30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury, osobiście lub
pocztą.
8 pk

10 maja o godz. 15.00 w Domu Kultury w Woli
ruszają zajęcia wokalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Poprowadzi je Joanna Dolata
ze Śląskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
w Katowicach, wokalistka, laureatka programu
„Szansa na sukces”. Zapisy i szczegóły – tel. 32 211
83 91, 512 237 423. Zajęcia są bezpłatne. Liczba
miejsc ograniczona.

W OBIEKTYWIE

21 kwietnia na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli odbył się piknik strażacki zorganizowany przez OSP Wola. Przybyli też strażacy z innych jednostek. Można było zobaczyć
sprzęt strażacki, pokaz pierwszej pomocy, były wspólne zabawy. Dzieci mogły przez chwilę
poczuć się jak prawdziwy strażak. Nie zabrakło też strażackiej grochówki, którą częstowano
FOT. 112TYCHY
uczestników pikniku.

29 kwietnia w kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli odbył się Koncert Wiosenny
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli działającej pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury. Uzdolnieni artyści zaprezentowali utwory ku czci św. Jana Pawła
II (2 kwietnia minęła 13. rocznica jego śmierci, a 27 kwietnia – czwarta rocznica kanonizacji)
oraz z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
FOT. PK
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W magicznej podróży
do świata teatru
12 spektakli zaprezentowano podczas XXI Regionalnego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort
Baby Jagi” 2018, który odbył się w dniach 11-12 kwietnia.
Więcej o przeglądzie piszemy na s. 2
FOT. GOK, PK

W obiektywie

