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Graliśmy dumnie!

Podczas 24. finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w gminie 
Miedźna zebrano ponad 18 tys. zł!

WIĘ CEJ NA sTr. 11

Muzeum Miejskie w Tychach przy współpracy m.in. z Urzędem Gminy Miedźna 
i Gminnym ośrodkiem kultury przygotowało wystawę, na której pokazywane są dawne 
tradycje i obrzędy na ziemi pszczyńskiej. wystawa powstała także dzięki mieszkańcom 
gminy Miedźna

WIĘ CEJ NA sTr. 8

Tak się kiedyś 
żyło na wsi 

Te pomniki będą 
pamiątką historii

W styczniu w Miedźnej obchodzono 71. 
rocznicę Marszu Śmierci

WIĘ CEJ NA sTr. 2

WIĘ CEJ NA sTr. 9

Moc atrakcji 
na ferie zimowe!

Sporo propozycji przygotowano na 
czas ferii zimowych w gminie Miedźna
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9 stycznia w Domu Kultury 
w Woli odbył się koncert świą-

teczno-noworoczny Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli, 
działającej pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury. O popularności orkie-
stry świadczy fakt, iż na koncercie 

pojawiło się więcej słuchaczy niż przy-
gotowano miejsc! Muzycy zaprezen-
towali zarówno polskie i zagraniczne 
kolędy, jak i utwory muzyki rozrywko-
wej czy filmowej. Dodatkowo, zaśpie-
wały Weronika i Agnieszka Sochackie 
oraz Daria Michalska.  8pk

Koncertowy początek roku

Po koncercie nie mogło zabraknąć owacji na stojąco  (fot. GOK)

13 stycznia w Domu Kultury 
w Woli odbył się XII Gminny 

Wieczór Kolędowy.  Impreza zosta-
ła zorganizowana przez Gminny 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Miedźnej oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. Kolędnicy śpie-

wali najpiękniejsze polskie kolędy, 
a na scenie wystąpili: Zespół Pieśni 
i Tańca „Wolanie”, Zespół Śpiewaczy 
„Górzanie” oraz Zespół Integracyjno-
Folklorystyczny „Folkowianie”, dzia-
łający w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Grzawie.  8pk

wspólnie kolędowali

Na scenie Zespół Śpiewaczy „Górzanie”  (fot. pk)

15 stycznia zorganizowano obcho-
dy w Zespole Szkół w Miedźnej. 19 
stycznia miały miejsce uroczystości 
powiatowe.

W dniach 17-21 stycznia 1945 r. 
Niemcy wyprowadzili z obozu 

KL Auschwitz-Birkenau 56 tys. więź-
niów w pieszych kolumnach ewakua-
cyjnych. Chcieli w ten sposób zatrzeć 
ślady zbrodni, do których dochodziło 
w obozie. Wszystko przez poniesio-
ne na froncie klęski i zbliżanie się 
ofensywy radzieckiej na ziemie pol-
skie. Główne trasy prowadziły do 
Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd 
dalej transportowano ich do III Rzeszy. 
Wg szacunków w pieszych kolumnach 
ewakuacyjnych zginęło nawet 15 tys. 
osób - z przemęczenia, wyziębienia 
lub od strzałów w tył głowy oddanych 
przez esesmanów. Ewakuację nazwa-
no „Marszami Śmierci”.

Miejsce będące żywą lekcją tej 
bolesnej historii jest tak blisko nas. 
To cmentarz parafialny w Miedźnej, 
na którym znajduje się pomnik ofiar 
Marszu Śmierci. 19 stycznia 1945 r. 
mieszkańcy Miedźnej znaleźli ciała 
ofiar marszu między Górą a lasem 
w Ćwiklicach. Zebrali je i pochowali 
w zbiorowej mogile za miedźniańskim 
kościołem. Są tam ciała 42 ofiar, głów-
nie Żydów. W 2013 r. pojawił się tam 
nowy pomnik, który został ufundowa-
ny przez izraelską firmę. 

15 stycznia uczniów Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich w Miedźnej 
odwiedziła grupa osób, która po raz 
piąty z okazji rocznicy marszu prze-
chodzi trasę, którą więźniowie musieli 
pokonać zimą 1945 r. V Rajd Pamięci 
organizowany był przez PTTK Radlin 
„Sokół” i odbył się pod hasłem „Dobro 
zło zwycięża”. - My nie braliśmy 
udziału w tym marszu, bo jesteśmy 
za młodzi. Ale dla upamiętnienia tego 
wydarzenia postanowiliśmy tę trasę 

od obozu Auschwitz do Wodzisławia 
przejść pieszo. Proszę sobie wyobrazić, 
że są 24 st. mrozu, a człowiek ma na 
sobie tylko piżamę i koc, a na nogach 
– drewniane pantofle. I w ten sposób 
ludzie idą kilkanaście godzin o mrozie 
i głodzie, poganiani przez osoby wypo-
sażone w broń z psami. Czy dziś można 
sobie to wyobrazić? – opowiadał Jerzy 
Gawliczek, jeden z uczestników akcji. 
- Dobrze, że są ludzie, którzy przypo-
minają te tragiczne wydarzenia i jest 
młode pokolenie, które chce poznać 

te smutne strony historii. A wszystko 
po to, by taka tragedia już nigdy się 
nie wydarzyła – przyznał wójt Bogdan 
Taranowski. Po spotkaniu w szkole 
złożono kwiaty na mogile na cmen-
tarzu w Miedźnej, a ofiary marszu 
uczczono minutą ciszy.

Obchody powiatowe odbyły się 19 
stycznia. Samorządowcy, kombatanci 
i członkowie Pszczyńskiego Bractwa 
Kurkowego objechali wszystkie mogiły 
w powiecie pszczyńskim, w których 
miejscowa ludność pochowała zmar-

łych więźniów. W Miedźnej wiązanki 
kwiatów i znicze złożyli m.in. wójt 
gminy Miedźna, Bogdan Taranowski, 
przewodniczący Rady Gminy Miedźna, 
Stanisław Lubański, starosta pszczyń-
ski Paweł Sadza, posłanka na Sejm 
RP, Mirosława Nykiel, kombatanci 
i członkowie Pszczyńskiego Bractwa 
Kurkowego, dyrektorzy: Zespołu 
Szkół w Miedźnej, Zespołu Szkół 
w Woli, Liceum Ogólnokształcącego 
w Gilowicach, nauczyciele oraz ucz-
niowie. Takie mogiły znajdują się 
także na cmentarzach w Pszczynie 
przy ul. Wodzisławskiej, Pawłowicach, 
Studzionce i w Brzeźcach, w tzw. Łęgu 
w Suszcu. Jest też pamiątkowa tab-
lica przy ul. Bogedaina w Pszczynie. 
W uroczystościach udział wziął m.in. 
Tadeusz Rydzewski, mieszkaniec 
Pszczyny, więzień obozu KL Stutthof 
koło Gdańska, który szedł w Marszu 
Śmierci. To jeden z ostatnich żywych 
świadków tej tragicznej historii.

- Głód, ciężka praca, wyżywanie się 
nad więźniami, długotrwałe apele, pod-
czas których stałem obok szubienicy, 
więc byłem świadkiem wielu śmier-
ci… 25 stycznia 1945 r. rozpoczęła się 
ewakuacja obozu. Śnieg po pas, mróz 
szatański, pędzono nas przez pola, 
ponieważ szosy były zajęte przez woj-
sko. Wyprowadzano nas po tysiąc osób 
w jednej kolumnie. Ósmego dnia ta 
liczba stopniała mniej więcej do połowy. 
Każdy niemogący już dalej poruszać 
się, zostający w tyle, był uśmiercany 
strzałem w tył głowy. Drogi zatem były 
z wieloma leżącymi ciałami. Ósmego 
dnia zamknięto nas w kościele i w nocy 
z kolegą przez okno z tego kościoła 
uciekliśmy. Dwa miesiące tułaczki po 
lasach i stodołach. W dniu ewakuacji 
stan obozu wynosił 25 tys. ludzi. Dzisiaj 
zostało nas tylko 12 osób. Nas nie 
będzie, ale pomniki zostaną i one będą 
pamiątką tej historii - mówił Tadeusz 
Rydzewski. 8paweł Komraus, powiat

W styczniu obchodzono 71. rocznicę Marszu Śmierci

Te pomniki będą pamiątką historii

Hołd ofiarom oddali uczniowie oraz uczestnicy marszu upamiętniającego wydarzenia 
sprzed 71 lat  (fot. pk)

19 stycznia na cmentarzu w Miedźnej pojawili się samorządowcy i kombatanci z terenu 
powiatu pszczyńskiego  (fot. powiat)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach 
systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące 
frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny 
sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jed-
nośladów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji. 
Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą 
pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) 
odpłatnie.

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

<  FryDeK: 2.02 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 4.02 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego 
– OSP Gilowice

<  mieDŹna: 9.02 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 12.02 (piątek) w godz. 
9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 15.02 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 18.02 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 23.02 (wtorek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP 
Góra

<  wOLa: 27.02 (sobota) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok 
sklepu spożywczego

ODbiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 15.02, 1.03
segregacja: 15.02

Frydek (ulice Bieruńska, 
Graniczna, Myśliwska, Oliwna), 
Gilowice (ulice: Górnośląska, 
Lompy, Lipowa, Piaskowa, Plac 
Jana Pawła II, Rajska, Strażaków), 
Miedźna (ul. Janygowiec):
zmieszane: 16.02, 2.03
segregacja: 16.02

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Leśna, Łączna, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 17.02, 3.03
segregacja: 17.02

wola (ulice: Błachowa, 
Kasztanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 18.02, 4.03
segregacja: 18.02

wola (ulice: Bzów, Cicha, 
Górnicza, Graniczna, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, 
Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, 
Sadowa, Spokojna, Szkolna, 
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 5.02, 19.02
segregacja: 19.02

Góra (ulice: Cmentarna, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.02, 22.02
segregacja: 22.02

Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Kręta, Kwiatowa, Parkowa, 
Rybacka, Skowronków, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Wiosenna, 
Zawadka):
zmieszane: 9.02, 23.02
segregacja: 23.02

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Zapadź, Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 10.02, 24.02
segregacja: 24.02

Miedźna (cała oprócz ulic 
Janygowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 11.02, 25.02
segregacja: 25.02

Miedźna (ul. Wiejska), 
Grzawa (ulice: Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 12.02, 26.02
segregacja: 26.02

bLOKi
wola i i wola ii
zmieszane: 5.02, 9.02, 12.02, 
16.02, 19.02, 23.02, 26.02, 
1.03, 4.03
segregacja: 8.02, 11.02, 
15.02, 18.02, 22.02, 25.02, 
29.02, 3.03
odpady wielkogabarytowe: 
10.02, 24.02

Radne powiatowe z gminy 
Miedźna organizują dyżury dla 
mieszkańców gminy.

Jak zauważają, wszystko w celu 
lepszej wymiany informacji mię-

dzy radnymi powiatowymi, a miesz-
kańcami gminy Miedźna. Radne Rady 
Powiatu Pszczyńskiego V kadencji: 
Barbara Bandoła (jest także przewod-

niczącą Rady) oraz Danuta Kocurek 
z mieszkańcami spotykać będą się 
w Domu Kultury w Woli, przy ul. 
Pszczyńskiej 110 (w biurze sołtysa 
sołectwa Wola) w godzinach od 18.00 
do 19.00 w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca.

Najbliższy dyżur odbędzie się 7 
marca, wtedy będzie można poroz-
mawiać z Danutą Kocurek. 8pk

Zapraszają na dyżur

W związku z rozpoczętą akcją 
składania zeznań podatkowych 
za 2015 rok w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Woli 
uruchomiony zostanie punkt 
przyjmowania zeznań podatko-
wych.

Punkt będzie działać przy 
ul. Poprzecznej 1, w pokoju 

nr 16 (na I piętrze). Będzie tam 
można pobrać druki zeznań wraz 
z załącznikami, uzyskać niezbędne 
informacje odnośnie sposobu ich 

wypełniania oraz złożyć zeznanie 
podatkowe. 

Pracownicy Urzędu Skarbowego 
w Pszczynie będą także służyć 
pomocą w elektronicznym przesy-
łaniu zeznań, w tym celu podatnicy 
musieliby przynieść kopię zeznania 
za rok 2014.

Punkt Obsługi Podatnika obsłu-
giwany przez pracowników 
Urzędu Skarbowego czynny będzie 
w dniach: 9 marca (środa) w godz. 
7.30-14.30 oraz 20 kwietnia (środa) 
także w godz. 7.30-14.30. 8Ug

Złóż zeznanie podatkowe w woli

Póki co są dwa możliwe źródła 
dofinansowania przebudowy 
dwóch ulic w Górze.

Chodzi o przebudowę ulic 
Kasztanowej i Krętej. Gmina 

Miedźna początkowo zgłosiła ten 
projekt do „Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019” (tzw. 
schetynówka). Na ostatecznej 
liście rankingowej inwestycja zaję-
ła dopiero 31. miejsce. - Czekamy 
na informację, jaki będzie poziom 
dofinansowania, bo to od kwoty, 
która będzie do dyspozycji zależy, 
czy mamy szansę na finansowanie. 
Z reguły, w pierwszym rozdaniu 
nie dostawaliśmy tych pieniędzy 
– zauważa wójt Bogdan Taranowski.

Ale jeśli nie z tego źródła, być 
może dofinansowanie uda się pozy-
skać z innego. - Pod koniec roku zło-
żyliśmy wniosek o dofinansowanie 
tej inwestycji z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich – informu-
je wójt. W przypadku „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019” dofinansowanie wynosi 
50% wartości inwestycji, a w PROW 
– 63,6%. 

Koszt przebudowy dwóch ulic 
w Górze szacowany jest na ok. 1,5 
mln zł.

8pk

szukają innych źródeł

W budżecie na rok 2016 gmina zabezpie-
czyła środki na wkład własny dla tej inwe-
stycji   (fot. pk)
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Czy zmiana kierownictwa policji 
pomoże w dążeniach gminy do 
przywrócenia posterunku w Woli?

Na to liczy wójt, który ponow-
nie wystosował pisma do 

Komendanta Głównego Policji oraz 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w tej sprawie. W grudniu ub.r. nowym 
Komendantem Głównym Policji został 
insp. Zbigniew Maj, wraz z nowym 
rządem zmieniły się osoby odpowie-
dzialne za służby. Do tego w stycz-
niu nastąpiła zmiana na stanowisku 
szefa Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie. Został nim mł. insp. Piotr 
Sidzina. - Razem ze starostą pszczyń-
skim rozmawialiśmy z Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Katowicach, 
nadinsp. Jarosławem Szymczykiem. 
W tej chwili na polecenie Komendy 
Głównej Policji policja w poszczegól-
nych województwach dokonuje anali-

zy zagrożeń. Na podstawie tej analizy 
ma być podjęta decyzja o reaktywacji 
lub nie tych struktur, które były już 
wcześniej – relacjonuje wójt Bogdan 
Taranowski.

Jak mówi, pewne decyzje mają 
zapaść jeszcze w lutym. - Podstawą 
działania KWP jest bliskość obywa-
tela i możliwość reagowania na bie-
żąco, uwzględnia się też specyfikę 
miejscowości, liczebność, odległość 
od komendy powiatowej. W Woli 
pomieszczenia dla policji są, urządze-
nia, które były na posterunku wystar-
czy przywieźć, a mieszkańcy oczekują 
przywrócenia posterunku. Temat jest 
dla nas bardzo ważny, szczególnie 
w związku z częstymi włamaniami do 
domów prywatnych – przyznaje wójt.

Posterunek policji w Woli został 
zlikwidowany w 2012 r. Od tego 
czasu mieszkańcy i władze gminy 
apelują o jego przywrócenie. 8pk

Ciągle walczą o posterunek

Radni wyrazili zgodę na oddanie 
w bezpłatne użyczenie na 10 
lat tzw. „starej stołówki” w Woli 
klubowi GKS „Piast” Wola.

Cała procedura trwała aż 4 lata. 
Najpierw konieczne było prze-

jęcie budynku przy ul. Poprzecznej 3 
przez gminę Miedźna. Docelowo pla-
nowano przekazać go klubowi zapaś-
niczemu GKS „Piast” Wola, który tam 
trenuje. Podczas sesji Rady Gminy 26 
stycznia radni jednogłośnie wyrazili 
zgodę na bezpłatne użyczenie.

W klubie ćwiczy ok. 60 dzieci. 
W budynku wyremontowany został 

dach, konieczne są teraz m.in. 
wymiana okien, utylizacja azbestu. 
- Jednym z warunków przekazania 
obiektu na rzecz gminy było to, że 
w ciągu pięciu lat obiekt zostanie 
wyremontowany. Taki był warunek 
wojewody. Remont według szacun-
ków klubu ma kosztować ok. 400 
tys. zł, będzie możliwy m.in. ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Ponadto mamy zabezpieczone 
w wieloletniej prognozie finansowej 
środki na usunięcie azbestu z tego 
budynku – tłumaczy wójt gminy 
Miedźna, Bogdan Taranowski.

8pk 

Stara stołówka dla GKS-u

Teraz gmina i klub będą mogły ubiegać się o środki zewnętrzne na remont budynku (fot. pk)

Złotówka za złotówkę

Z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wpro-
wadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dotychczas gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy 
(674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo 
do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia nie 
będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. 
Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie 
pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady „złotówka 
za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków 
do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia 
przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy 
z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek. Niezbędne informa-
cje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli, 
przy ul. Poprzecznej 1, tel. 32 211 82 51, 32 449 13 36, 32 448 70 90 lub 504 045 232. 8gOps

nowe świadczenie rodzinne
Od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski na nowe świadczenie rodzinne, tzw. świadczenie 
rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, 
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni, studenci, rolnicy, 
a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyń-
skiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało 
niezależnie od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł miesięcznie. Świadczenie to będą mogli 
otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do 
zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało 
od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia (odpowiednio dłużej 
w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Woli, przy ul. Poprzecznej 1, tel. 32 211 82 51, 32 449 13 36, 32 448 70 90 
lub 504 045 232. 8gOps

Zmiany w dopłatach  
do materiału siewnego

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o dopłatę do zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis 
do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Nastąpiło jednak kilka zmian dotyczących 
uzyskania tej dopłaty.

Najważniejszą zmianą jest to, że w momencie składania wniosku nie będziemy znać stawki 
dopłaty do hektara. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych, na których wysiano lub 
wysadzono kwalifikowany materiał siewny będą określane corocznie do dnia 30 września w dro-
dze rozporządzenia. Drugą istotną zmianą jest możliwość sporządzania mieszanek, do których 
jest dopłata wyłącznie ze składników kwalifikowanych, tj. posiadających kategorię elitarny lub 
kwalifikowany. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Pszczynie, ul. Kopernika 14, tel. 32 210 33 28. 8arr, pZDr pszczyna

Zwrot podatku akcyzowego
W dniach 1-29 lutego 2016 r. oraz 1-31 sierpnia 2016 r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2016 r. wynosi 86,00 zł na 1 
ha użytków rolnych. Limit oblicza się następująco: 86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych 
w ha x 1,00 zł.

Do wniosków należy dołączyć: faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 
01.08.2015 – 31.01.2016 dla wniosków składanych w lutym 2016 r. oraz 01.02.2016 – 31.07.2016 
dla wniosków składanych w sierpniu 2016 r. Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele 
lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, 
zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współ-
małżonków.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego będą realizowane: w kwietniu dla wniosków złożonych 
w lutym oraz w październiku dla wniosków złożonych w sierpniu, gotówką w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Wnioski można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna, u sołtysów lub z załącznika 
zamieszczonego na stronie miedzna.pl. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Miedźna (księgowość podatkowa) – pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 32 211 62 18. 8Ug

OgŁOsZenia

Gmina Miedźna przystąpiła do 
zmiany w organizacji ruchu na 
terenach osiedli Wola I i Wola II.

Urząd Gminy opracował już 
odpowiednią dokumentację. 

- Mamy trzy lata na wprowadzenie 
zmiany organizacji ruchu. Na WII 
brakuje wielu miejsc parkingowych. 
Mieszkańcy teraz parkują często 
wzdłuż drogi, ale przy obecnym sta-
tusie prawnym, jeśli ktoś się poskarży, 
to służby mundurowe za takie par-
kowanie mogą wystawić mandat. I 
było sporo takich mandatów. Poprzez 
zmianę strefy zamieszkania na strefę 
ograniczonego ruchu zalegalizowany 
zostanie taki sposób parkowania. Nie 

będziemy zmieniać podporządkowa-
nia dróg ani ograniczać możliwości 
przejazdu – tłumaczy wójt Bogdan 
Taranowski. Zmiana organizacji ruchu 
ma na celu uspokojenie ruchu koło-
wego i uporządkowanie dotychczaso-
wego oznakowania drogowego, które 
teraz często jest nieodpowiednie.

Interpelację w tej sprawie zgłosił 
na ostatniej sesji Rady Gminy radny 
Marek Mucha. - Mieszkańcy obawia-
ją się, że konsekwencje tej zmiany 
będą dla nich negatywne – powie-
dział i poprosił o szczegóły. Wójt 
Bogdan Taranowski mówi, że na 
najbliższych zebraniach sołeckich 
zaprezentuje mieszkańcom informa-
cję na ten temat.  8pk

Jaka strefa?
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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. 601-091-666

e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTy

W ubiegłym roku w niemal wszystkich parafiach 
było więcej chrztów niż pogrzebów. Nie brakowa-
ło też dużych inwestycji.

Kościół we Frydku w ub. roku został od wewnątrz 
pomalowany. W tym roku planowana jest inna 

duża inwestycja. - Chcemy uzyskać zezwolenia na budo-
wę kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu i jesienią 
postawić ją w stanie surowym – mówi ks. Leon Kraiński, 
proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Wszechświata we Frydku. Kaplica miałaby być gotowa 
w 2017 roku. Spora inwestycja planowana jest w koś-
ciele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli. Wymieniony 
ma być dach na kościele. W 2015 r. udało się m.in. 
wyremontować wszystkie pomieszczenia w domu kate-
chetycznym.

W kościele w Grzawie w 2015 r. zaimpregnowano 
dach, dokonano renowacji kaplicy na probostwie, wymie-
niono też okna na probostwie. Na ten rok planowana jest 
instalacja ogrzewania promiennikowego w kościele oraz 
wykonanie termoizolacji probostwa. W kościele pw. 
Świętego Urbana Papieża i Męczennika w Woli powstały 
dwie groty: św. Rity oraz Matki Bożej z La Salette, w tym 
roku ma pojawić się jeszcze grota Matki Bożej z Lourdes. 
W kościele w Miedźnej w 2015 r. udało się odrestauro-
wać dwie zabytkowe figury: św. Klemensa i św. Jana 
Ewangelisty, odnowiono też obraz Jezusa Miłosiernego. 
Jakie są plany na rok 2016? - Na chwilę obecną skupia-
my się na Światowych Dniach Młodzieży – podkreśla 
ks. Henryk Kafka, proboszcz parafii pw. św. Klemensa 
Papieża i Męczennika w Miedźnej. Bo jest to także spore 
wyzwanie dla naszych parafii.

Zainicjowane przez Jana Pawła II spotkania mło-
dych katolików w tym roku odbędą się w Krakowie. 
Zaplanowano je na 26-31 lipca. Organizatorzy szacują, 
że na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży może przy-
jechać aż 2,5 mln pielgrzymów z całego świata! Będą 
oni nocowali także na terenie gminy Miedźna. W para-
fiach zbierano informacje, ile rodzin może przyjąć piel-
grzymów. Z informacji udzielonych przez proboszczów 
wynika, że przyjedzie do nas łącznie ok. 270 osób. 78 
osób będzie gościło we Frydku i Gilowicach, 33 osoby 
zagoszczą w Górze, trzy rodziny z Grzawy przyjmą 15 
pielgrzymów, 12 rodzin z Miedźnej przyjmie 47 osób. 
W parafii pw. Świętego Urbana Papieża i Męczennika 
w Woli nocleg znajdzie 50 osób, a w parafii pw. Matki 
Bożej Piekarskiej w Woli – do 50 osób.

8paweł Komraus

Sprawdzamy, jak minął rok 2015 w parafiach na terenie gminy Miedźna i czego można  
się spodziewać w roku 2016

Czekają na Światowe Dni Młodzieży

rOK 2015 w LiCZbaCH

Parafia pw. Matki 
Bożej Piekarskiej w Woli

< Chrzty: 72
< Śluby: 26
< Pogrzeby: 27

Parafia pw. Świętego Urbana 
Papieża i Męczennika w Woli
< Chrzty: 26
< Śluby: 8
< Pogrzeby: 20

Parafia pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Wszechświata 

we Frydku
< Chrzty: 40
< Śluby: 16
< Pogrzeby: 27

Parafia pw. św. Barbary 
w Górze

< Chrzty: 43
< Śluby: 11
< Pogrzeby: 25

Parafia pw. św. Klemensa 
Papieża i Męczennika 

w Miedźnej
< Chrzty: 26
< Śluby: 8
< Pogrzeby: 19

Parafia pw. Męczeństwa  
Świętego Jana Chrzciciela 

w Grzawie
< Chrzty: 6
< Śluby: 1
< Pogrzeby: 7

Na parkingu przy cmentarzu we Frydku ma powstać kaplica przedpo-
grzebowa  (fot. pk)

przyjdź na zebranie
Rusza cykl tegorocznych zebrań 
sołeckich w gminie Miedźna.

W lutym i marcu we wszystkich 
sołectwach gminy Miedźna 

odbędą się zebrania wiejskie. Oto 
ich terminy: 
<���11 lutego: Wola, Domu Kultury 

w Woli, godz. 17.00
<���12 lutego: Wola I, Centrum 

Kultury w Woli, godz. 17.00
<���24 lutego: Góra, Dom Socjalny 

w Górze, godz. 18.00
<����26 lutego: Miedźna, Urząd Gminy, 

godz. 17.00
<���2 marca: Wola II, Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Woli, godz. 17.00.
Terminy zebrań w pozostałych 

sołectwach, po ich ustaleniu przez 
sołtysów, będą podane na stronie 
www.miedzna.pl.  8Ug

Dla kogo inicjatywa?
Radni odrzucili petycję o wpro-
wadzeniu inicjatywy uchwało-
dawczej dla co najmniej 100 
mieszkańców.

W trakcie dyskusji nad tym 
pomysłem podczas stycznio-

wej sesji Rady Gminy zwracano 
uwagę, że obecnie inicjatywę uchwa-
łodawczą ma każdy z radnych oraz 
wójt. Niektórzy radni deklarowali, że 
wnieśliby do rady projekt uchwały, 
gdyby z taką prośbą zwrócili się do 
nich mieszkańcy. Podkreślano rów-
nież, że pomysły można zgłaszać 
też do sołtysów oraz podczas zebrań 
sołeckich.

Za negatywnym rozpatrzeniem 
petycji zagłosowało dziewięcioro 
radnych, sześcioro radnych było 
przeciw.  8pk

pochwal się 
talentem i pasją!
Masz ciekawy talent, niezwykłą 
pasję? Pochwal się nimi!

Piszesz wiersze? Zbierasz 
coś ciekawego? Malujesz? 

Albo znasz kogoś, kto ma jakiś 
inny wyjątkowy talent lub pasję? 
Ma hobby, o którym inni powinni 
się dowiedzieć? Poinformuj nas o 
tym! W gminie Miedźna jest wiele 
uzdolnionych osób, o których warto 
pisać, które warto pokazywać innym. 
Chętnie napiszemy o nich na łamach 
„Gminnych Spraw”.
Prosimy o informacje o takich osobach 

mailowo na adres 
gminnesprawy@gazeta.pl 

lub telefonicznie – tel. 605 863 760.
8red
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Kolędowali dla dzieci
Podobnie, jak uczniowie innych gminnych szkół, uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. S. Hadyny we Frydku 10 stycznia wzięli udział w Kolędzie Misyjnej. 
Uczniowie klas od III do VI w barwnych strojach kolędników razem z nauczy-
cielami oraz rodzicami odwiedzili rodziny we Frydku, śpiewali kolędy i zbierali 
ofiary. Zostali z radością przyjęci do domów, gdzie częstowano ich herbatą i sło-
dyczami. Misyjna puszka szybko zapełniła się darami serc. Zebrane pieniądze 
– 7 560 zł – zostały przekazane na projekty edukacyjne i zdrowotne, których 
adresatami są w tym roku dzieci na Madagaskarze. 8sp Frydek

Dzieci kolędowały w barwnych strojach (fot. SP Frydek)

Koncert tym razem z nauczycielami
8 stycznia w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 

Religi odbył się coroczny Koncert Noworoczny. To doskonała okazja do 
złożenia życzeń noworocznych, a także spotkań uczniów, pracowników 
i absolwentów szkoły.

Tym razem młodzież przygotowała przedstawienie, w którym odtwo-
rzone były muzyczne fragmenty znanych filmów. W koncercie wystąpili 
także nauczyciele szkoły! Fragmenty koncertu można obejrzeć na stronie  
www.logilowice.hekko.pl. 8LO gilowice, pk

Tym razem w koncercie wystąpili zarówno uczniowie, jak i nauczyciele (fot. LO Gilowice)

nauczyciele  
na konferencji  
filozoficznej
W dniach 8-10 stycznia odbyła się XI 
Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna 
dla Nauczycieli Wychowawców, którą 
tradycyjnie u progu roku organizuje 
Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” 
oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera 
z Krakowa. Konferencja odbywa się 
zawsze w Łopusznej, miejscu, w któ-
rym dorastał Józef Tischner i gdzie 
został pochowany. Udział wzięli – jak 
co roku – nauczyciele z Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz 
członkowie Stowarzyszenia „Drogami 
Tischnera” – koła nr 2 w Woli.

Tegoroczne spotkanie poświęco-
ne było analizie sytuacji nauczyciela 
wobec współczesnych wyzwań cywi-
lizacyjnych. Tematy dyskusji sku-
piały się wokół wirtualnego świata, 
nieograniczonego dostępu do infor-
macji – co nie jest jednoznaczne 
z dostępem do wiedzy, wielokultu-
rowości w Europie, negocjacji jako 
metody rozwiązywania konfliktów. 

Przy okazji, warto zauważyć, 
że Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Woli poddane zosta-
ło badaniu opinii uczniów i ich 
rodziców w projekcie dofinansowa-
nym ze środków UE „Zadowolony 
konsument” i prowadzonym przez 
Europejskie Centrum Wspierania 
Marketingu. W wyniku badania 
szkoła została wyróżniona certyfi-
katem potwierdzającym uznanie 
wysokiej jakości oferowanych usług 
edukacyjnych. 8b. bandoła

14 stycznia delegacja uczniów SP nr 2 w Woli wraz 
z dyrektorem Sebastianem Pyjasem wzięła udział 
w noworocznym spotkaniu Rodziny Szkół im. św. Jana 
Pawła II Archidiecezji Katowickiej. Spotkanie odby-
ło się w Szkole Podstawowej nr 17 w Mysłowicach 
Krasowach. Wszyscy zaproszeni obejrzeli jasełka przed-
stawione przez dzieci i rodziców, zakończone wspólnym 

kolędowaniem. Po krótkim spotkaniu z arcybiskupem 
Wiktorem Skworcem, uczniowie wzięli udział w warszta-
tach przygotowanych przez nauczycieli oraz degustowali 
się przygotowanym poczęstunkiem. Rozmowy w gronie 
dyrektorów i nauczycieli szkół im. Jana Pawła II przy 
wspólnym stole zakończyły świąteczne spotkanie.

8sp 2 wola

spotkanie rodziny szkół im. św. Jana pawła ii

Jasełka i świąteczne spotkanie
15 stycznia już po raz trzeci w Szkole Podstawowej 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli odbyła się biesiada świąteczna zorganizowana 
przez Radę Rodziców. Spotkanie rozpoczęło się przed-
stawieniem jasełkowym w wykonaniu uczniów kl. I. 
Małych artystów gromkimi brawami nagrodzili rodzice 
oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. wójt 
gminy Miedźna, Bogdan Taranowski oraz przewodni-
cząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Bandoła. 
Nie mniejszy aplauz nastąpił po wspaniałym poka-
zie tanecznym zaprezentowanym przez szkolny zespół 
„Kolorowa Tęcza”. W przerwie między występami można 
było posłuchać kolęd granych na różnych instrumentach 
przez S. Tremblę (przedstawiciela orkiestry „Silenzio”).

Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek. 
O doskonałe ciasta, pierogi i inne przysmaki zadbali rodzi-
ce uczniów, niezawodne panie kucharki oraz pracownicy 
szkoły. Uroczystość stanowiła wspaniałą okazję do integra-
cji szkoły ze środowiskiem lokalnym.  8sp 2 wola

wspominali beztroskie  
czasy dzieciństwa

Tradycyjnie w styczniu uczniowie Zespołu Szkół w Woli 
zaprosili mieszkańców, a szczególnie babcie i dziadków 
z okazji ich święta na przedstawienie bożonarodzeniowe. 
Tegoroczne spotkanie było okazją, by wspominać beztro-
skie lata dzieciństwa, a wszystko dzięki przedstawieniu 
pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Zachwyciła gra aktor-
ska Eweliny Czop (Dziewczynka z zapałkami), Kornelii 
Szczotki (w roli babci) i Darii Michalskiej, której głos 
oczarował publiczność. Wystąpili także: Paulina Komraus, 
Iza Czop, Klaudiusz Grabolus, Vanessa Kulpińska, Nicola 
Orędarz, Julia Słowik, Sandra Smolińska, Wiktoria Spyra, 
Jakub Kubeczko, Jakub Lotawiec, Jakub Sanocki, Natalia 
Bartas, Sandra Myalska, Weronika Smolińska, Tomasz 
Porczyński, Iza Hurko, Weronika Noga. Spektakl wyreżyse-
rowała Urszula Urbańczyk, oprawę muzyczną przygotowali 
Katarzyna Banach i Stanisław Trembla. Akompaniowali ucz-
niowie: Marta Niesyto, Zuzanna Czyrwik, Marek Czyrwik, 
Jakub Mazur, Dawid Mazur, Arkadiusz Mazur oraz nauczy-
ciele: Tomasz Baranowski i Artur Zakrzewski.  8Zs wola, pk 

Przedstawienie pokazano 20 stycznia w szkole oraz 31 stycznia 
w Domu Kultury w Woli (fot. ZS Wola)

Pierwszaki zaprosiły na przedstawienie jasełkowe (fot. SP 2 Wola)
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Zostań przyjacielem biblioteki!
Gminna Biblioteka Publiczna przypomina o konkursie pn. „Przyjaciel biblio-
teki”. Jego celem jest promocja książki oraz czytelnictwa wśród najmłod-
szych oraz promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom. Na czym 
polega? Uczestnicy konkursu otrzymują specjalne karty, na których zbierają 
pieczątki za każdą wizytę w bibliotece oraz za udział w imprezach organizo-
wanych w bibliotece. W zależności od liczby zebranych pieczątek otrzymają 
brązową, srebrną lub złotą odznakę „Przyjaciela biblioteki”. Konkurs trwa do 
29 kwietnia i jest skierowany do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: do 
pięciu lat oraz do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Spotkanie połączone z rozdaniem nagród i odznak „Przyjaciela biblioteki” 
odbędzie się 12 maja, na zakończenie „Tygodnia bibliotek”. 8gbp, pk

gminny Ośrodek Kultury zaprasza
4 marca na scenie Domu Kultury w Woli wystawiony zostanie spek-
takl pt. „Księżniczka Czardasza” w wykonaniu solistów Śląskiej Operetki 
Kameralnej. Można już kupić bilety na ten wyjątkowy wieczór muzyczny. 
Dostępne są w cenie 45 zł. Warto się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograni-
czona! Szczegóły na plakacie.

spotkanie z ocalonym
Jak łatwo stać się człowiekiem uzależ-
nionym od papierosów, alkoholu oraz 
od narkotyków, przestrzegał gimnazja-
listów z Miedźnej Andrzej Sowa, czło-
wiek, który przez wiele lat zmagał się 
z uzależnieniem od narkotyków. Miał 
niebywałe szczęście, że nie podzielił losu 
swoich znajomych narkomanów (a było 
ich ponad 300!), którzy już nie żyją. 
Jak sam mówi, „ocalenie” zawdzięcza 
Bogu, dzięki któremu udało mu się wyjść 
z uzależnienia. Teraz zajmuje się terapią 
uzależnień wśród młodzieży. Na spotka-
niach z młodymi ludźmi opowiada, jakie 
są mechanizmy wchodzenia w nałóg, 
uzależnienie oraz jakie skutki, spusto-
szenie w organizmie powodują narko-
tyki. Na swoim przykładzie pokazuje, 
jak łatwo wpaść w uzależnienie. Droga 
powrotna jest bardzo trudna, albo jej 
praktycznie nie ma. Jemu cudem udało 
się przeżyć, jednak przestrzega: nie ma 
bezpiecznych narkotyków! Swoją histo-
rię opisał w książce pt. „Ocalony. Ćpunk 
w kościele”. 8gbp

Wprawdzie czas Świąt Bożego Narodzenia już minął, 
ale ich atmosferę można było jeszcze poczuć 28 
stycznia w Zespole Szkół w Miedźnej, a to dzięki spot-
kaniu jakie zorganizowała dyrektor Karina Bryja we 
współpracy z Maciejem Komanderą, tenorem Opery 
Śląskiej w Bytomiu.

Wszyscy, którzy kupili bilet na koncert wsparli cel, 
jakim jest zakup nowego sprzętu nagłaśniającego. 
- Boże Narodzenie to najpiękniejszy i najbardziej 
rodzinny okres w całym roku. Chcielibyśmy zatrzy-
mać jeszcze na moment ten czas, w którym wszyscy 
są dla siebie mili, życzliwi, uśmiechnięci – powiedziała 
witając gości Karina Bryja.

Przez ponad godzinę sala rozbrzmiewała dźwięka-
mi najpiękniejszych polskich kolęd, pastorałek oraz 
arii operowych w wykonaniu artystów Opery Śląskiej 
w Bytomiu: Macieja Komandery – tenor, Magdaleny 
Stokłosy – sopran, Grażyny Griner – akompaniament 
oraz Magdaleny Żaczek – uczennicy Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach.

Podczas koncertu wystąpiły też uczennice szkoły 
podstawowej: Emila Czuwaj, Maria Sosna, Natalia 
Rygielska, Emila Magiera, Natalia Ziobro, Weronika 
Lisek, Magdalena Komandera, a także uczennice 

gimnazjum: Maria Maroszek, Julia Klenczar, Justyna 
Bryja, Agnieszka Lotawiec, Wiktoria Kucz, Dominika 
Mika, Aleksandra Wojtala, Arkadia Kóska - sakso-
fon, Agnieszka Sochacka przy akompaniamencie ucz-
nia, Tymoteusza Miki. Śpiewali też absolwenci szkoły. 
Niespodzianką był występ pasterzy rapujących kolędę 
„Przybieżeli do Betlejem”. Podczas koncertu można było 
posłuchać arii z operetki „Księżniczka Czardasza”. 

8Justyna madejska, pk

Koncert kolędowy z niespodzianką

Koncert kolędowy odbył się 28 stycznia (fot. ZS Miedźna)

gÓra

Zapraszają na koncert
W listopadzie Szkoła Podstawowa w Górze zorganizowała pierwszy tego typu 
koncert – poświęcony był twórczości Agnieszki Osieckiej. 7 lutego odbędzie się 
kolejny. Wystąpią zespół Simon i Terapeuci oraz pracownicy szkoły. Bilety-cegiełki 
do nabycia w sekretariacie szkoły w cenie 10 zł. Całkowity dochód zostanie prze-
znaczony na zakup rzutnika do sali nr 26. Początek koncertu o godz. 19.00. 8pk

18 stycznia w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka zorganizowa-
no gminne rozgrywki tenisa stoło-
wego w grze singlowej. Zaproszenie 
przyjęły trzy szkoły: SP we Frydku, 
SP w Miedźnej oraz SP nr 2 w Woli. 
Zawodnicy rywalizowali w grze 
pojedynczej, o awansie szkoły do 
etapu powiatowego decydowała 
suma zdobytych punktów przez trzy 
zawodniczki lub zawodników z danej 
placówki. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyły dziewczęta z SP w Górze: 
Natalia Libera, Faustyna Gardawska, 
Julia Dadok, przed SP Miedźna i SP 
nr 2 w Woli. Reprezentantów szkoły 
w Górze: Remigiusza Flasza, Janka 
Bartoszka, Kacpra Fajferka, którzy 

zajęli III miejsce, wyprzedzili zawod-
nicy z SP Miedźna i SP Frydek. 
Indywidualnie najwyżej w rywali-
zacji  znaleźli się: Natalia Libera 
– I miejsce oraz Remigiusz Flasz – II 
miejsce. 8sp góra

grali w tenisa stołowego

W turnieju wzięli udział uczniowie czterech  
szkół (fot. SP Góra)



8 gminne sprawy – luty 2016 AKTUALNOŚCI

Prezentowana w Muzeum Miejskim w Tychach wystawa pod nazwą „Od myszy do cesarza wszyscy żyją  
z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej” powstała także dzięki mieszkańcom gminy Miedźna

Wszyscy żyli z gospodarza 
Zobaczyć można dawne narzę-
dzia, maszyny, tradycje, zwyczaje. 
Takie, które nieliczni już pamiętają, 
albo nawet jeszcze pielęgnują. 
Ale też i takie, które dla wielu są 
dziś czymś zupełnie nieznanym.

- Na wystawie pokazujemy 12 
miesięcy w ciągu roku, każdy 

miesiąc osobno. Prezentujemy co 
w danym miesiącu działo się w gospo-
darstwach rolnych, to, co udało nam 
się zebrać w badaniach terenowych, 
w wyniku realizacji projektu badaw-
czego, który trwał cały 2015 rok – tłu-
maczy Agnieszka Szymula z Muzeum 
Miejskiego w Tychach, autorka i koor-
dynatorka wystawy „Od myszy do 
cesarza wszyscy żyją z gospodarza. 
Rok gospodarski na ziemi pszczyń-
skiej”. Partnerami projektu są m.in. 
Urząd Gminy Miedźna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedźnej z sie-
dzibą w Woli. Projekt dofinansowa-
ny został przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Badania prowadzone były także na 
terenie gminy Miedźna – badacze roz-
mawiali z tutejszymi gospodarzami, 
zbierali informacje o tutejszych trady-
cjach i zwyczajach. Efekty prac podzi-
wiać można w Muzeum Miejskim 
w Tychach. Wędrówkę przez wystawę 
rozpoczynamy od... grudnia. - Tak się 
przyjmuje, że rok gospodarski roz-
poczyna się od adwentu. Miesiące 
zimowe to czas, kiedy pracy w polu 
nie było. To był czas szczególny – na 
spotkania rodzinne, ludzie starali 
sobie zapewnić przychylność przy-
rody na kolejne miesiące oraz obfite 
plony. Mówi się, że jaka Wigilia, taki 
cały rok. Kurom sypano więc dużo 
ziarna, żeby nie zabrakło przez cały 
rok, krowom czy koniom dawano bar-
dzo dużo siana. Na stole wigilijnym 
musiał pojawić się mak, np. w formie 
makówek, bo jest symbolem obfitości 
– mówi A. Szymula. 

Dawniej rolnicy opierali swój kalen-
darz prac na obserwacjach meteorolo-
gicznych, bo nie było prognoz pogody 
w telewizji. - Najpopularniejsza wróż-
ba polega na tym, że od dnia św. Łucji 
do Wigilii zapisywano pogodę w każ-
dym dniu. Wychodzi 12 dni – każdy 

dzień mówił o tym, jaka będzie pogo-
da w danym miesiącu kolejnego roku 
– zauważa Szymula.

Na wystawie znaleźć można m.in. 
ręcznie wykonaną palmę wielkanoc-
ną. Jak przyznaje autorka wystawy, 
długość rękojeści zależy od bogactwa 
gospodarza – im więcej pola, tym 
dłuższa. Dlaczego? Trzeba z niej zro-
bić więcej krzyżyków, które stawia się 
potem na polach, by uchronić je przed 
nieszczęściami. Na św. Józefa mówio-
no, że powinien przylecieć bociek, 
a ten symbolizował wiosnę. Wierzono, 
że wtedy już nie będzie śniegu. 

- Wszystko, co powinno się zrobić 
na polu do maja było już zrobione, jest 
więc trochę czasu wolnego. Pojawiają 
się kolejne obrzędy. Są np. dni krzy-
żowe, czyli trzy dni, podczas których 
wierni modlą się o dobre plony, czy 
Zielone Świątki, kiedy paląc ogromne 
ogniska na skrajach pól próbowano 
zapewnić sobie przychylność przy-
rody. Ten zwyczaj do dziś jest żywy, 
ale to bardziej małe ogniska w gro-
nie rodzinnym. W maju wypadają też 
dni „trzech ogrodników”. Wiele osób 
czeka z zasianiem warzyw do tych 
dni, zwłaszcza do „zimnej Zośki”, 
czyli do 15 maja, zgodnie z ludowymi 
przekonaniami wtedy mijają najzim-
niejsze dni w maju. Okazuje się, że 
w tych wierzeniach jest dużo prawdy, 
bo jak przebadano parę lat wstecz, 
w te dni temperatura rzeczywiście 
spadała – opowiada A. Szymula. 

W czerwcu rozpoczynały się siano-
kosy, lipiec przebiegał pod znakiem 
żniw. Praca ciężka, ale zawsze pamię-
tano o tym, by w południe, na Anioł 
Pański przerwać robotę i się pomod-
lić, ewentualnie coś zjeść. Teraz to 
wygląda zupełnie inaczej. - Kiedyś 
na polu było mnóstwo ludzi, wszyscy 
sobie pomagali. Dzisiaj tak naprawdę 
wystarczy odpowiedni sprzęt – pod-
kreśla. Po żniwach nadchodzi czas 
dożynek, czyli podziękowania za 
plony.

Jesień była czasem zbierania ziem-
niaków i innych roślin oraz przygo-
towywania zapasów na zimę. Kiedyś 
samemu trzeba było sobie zapewnić 
pożywienie na ten czas, z wyprzedze-
niem, dziś w każdej chwili można pójść 

do sklepu. Na wystawie są zdjęcia, na 
których rodzina Waliczków z Góry 
przygotowuje przetwory na zimę.

- Pokazujemy nie tylko to, co było, 
ale też to, jak jest teraz. Przedstawiamy, 
jak życie na wsi zmieniło się na 
przestrzeni 100 lat. Pokazujemy np. 
współczesny siew z wykorzysta-
niem nowoczesnych maszyn, a także 
dawne prace ręczne – opowiada A. 
Szymula. Fotografowano współczesne 
gospodarstwa rolnicze - sesja odby-
ła się m.in. w Grzawie, na plantacji 
pietruszki należącej do firmy Dzida 
Produkt. Przygotowano też insceni-
zacje dawnych prac i obrzędów, są 
również zdjęcia archiwalne, m.in. ze 
zbiorów Alojzego Lyski.

Agnieszka Szymula cieszy się, że 
udało się przygotować taką wystawę. 

- Mogliśmy jeszcze trafić do osób, 
które pamiętają dawne czasy, nawet 
sprzed wojny i zachować te dawne 
zwyczaje. Za 10 lat zebranie tego 
typu informacji mogłoby być już nie-
możliwe. Wystawa wzbudza ogrom-
ne emocje, pojawiają się nawet łzy, 
odwiedzający wracają do czasów, 
które łatwe nie były, ale bardzo 
dobrze się je wspomina – przyznaje. 
„Od myszy do cesarza wszyscy żyją 
z gospodarza” - to hasło pokazuje, że 
gospodarstwo kiedyś było podstawą 
istnienia. 

Wystawę zwiedzać można do 16 
kwietnia w Dawnej Młótowni (Tychy, 
ul. Katowicka 9). Wstęp jest wolny. 
Oprócz wystawy powstać ma też pub-
likacja na ten temat. 

8paweł Komraus

Po wystawie oprowadzała nas Agnieszka Szymula, jej autorka i koordynatorka   (fot. pk)

Zobaczyć można m.in. dawne narzędzia i urządzenia    (fot. pk)

Gminny Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w konkursie 
fotograficznym.

�Tematem konkursu „Gmina 
Miedźna - wydarzenia kul-

turalne, sportowe, religijne” jest 
uwieńczenie na fotografiach wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych czy 
religijnych, które wpisane są w życie 

mieszkańców gminy Miedźna. Celem 
konkursu jest popularyzacja fotogra-
fii jako dziedziny sztuki, ukazanie 
wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych, religijnych wpisanych w życie 
mieszkańców gminy Miedźna oraz 
zachęcenie do udziału w tych wyda-
rzeniach. 

Konkurs trwa od lutego do paź-
dziernika 2016 r. i podzielony jest 

na dwa etapy. Trwa etap pierwszy. 
Należy w nim przesyłać zdjęcia 
z wydarzeń w gminie Miedźna, 
które miały miejsce od 1 stycznia 
do 31 maja 2016 r. W każdym etapie 
nagrodzone zostaną trzy prace. Za 
I miejsce w każdym etapie przewi-
dziano nagrodę w wysokości 300 zł, 
za II miejsce – 200 zł, a za III miejsce 
– 100 zł. Każdy uczestnik w każ-

dym etapie konkursu może nadesłać 
maksymalnie trzy prace.

Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszenia i oświadczeniem rodzi-
ca (potrzebne w przypadku udziału 
osób niepełnoletnich) dostępny jest 
na stronie www.gok.miedzna.pl. 
Informacji na temat konkursu udzie-
la Centrum Kultury w Woli, tel. 32 
211 95 88. 8pk

Fotografuj ważne wydarzenia w gminie!
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W styczniu odbyły się dwie Babskie Biesiady. 
Trzecia, ostatnia – w lutym.

Babskie Biesiady to niezwykle popularne 
imprezy – jak nazwa wskazuje – tylko dla 

pań, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury. 
Najpierw 21 stycznia panie bawiły się w Domu 
Kultury w Woli, tydzień później – w Domu 
Socjalnym we Frydku. Bilety na imprezy rozeszły 
się jak ciepłe bułeczki, bo chętnych było jak zwy-
kle bardzo dużo.

W Woli bawiło się 120 pań, a we Frydku – 150! 
Wśród nich były zarówno młodsze, jak i starsze 
imprezowiczki. Wszyskie łączyło jedno – chciały 
się po prostu dobrze bawić w damskim gronie. 
Były tańce, przebieranki, wspólne zabawy, a nad 
wszystkim czuwali niezastąpiony Boguś Musiolik 
oraz dj.

Więcej zdjęć z imprez publikujemy na str. 
12. Na 4 lutego zaplanowano Babską Biesiadę 
w Domu Socjalnym w Górze. Zdjęcia z tej impre-
zy opublikujemy w kolejnym numerze.  8pk

Panie dały czadu!

Tak się bawiły panie na pierwszej w tym roku Babskiej Biesiadzie, która odbyła się w Woli   (fot. GOK)

Turnieje, wyjazdy, warsztaty i tańsze pływa-
nie – to tylko niektóre atrakcje, jakie przy-
gotowano na czas ferii zimowych w gminie 
Miedźna.

atrakcje przygotowane 
przez gminny Ośrodek Kultury:

<  15 lutego – Warsztaty twórcze: zostań projek-
tantem (malowanie torby lub koszulki paste-
lami do tkanin), godz. 11.00 – świetlica GOK, 
godz. 13.30 – CK Wola, zapisy do 11 lutego

<  16 lutego – Warsztaty twórcze: zostań projek-
tantem (malowanie torby lub koszulki paste-
lami do tkanin), godz. 11.00 – DS Góra, godz. 
13.30 – DS Frydek, zapisy do 12 lutego

<  16 lutego – Wyjazd do kina w Tychach na film 
pt. „Bella i Sebastian 2” (wyjazd o godz. 9.45, 
zbiórka na parkingu przy CK Wola, zapisy do 
12 lutego, koszt wyjazdu: 15 zł, w tym bilet 
wstępu i ubezpieczenie)

<  16 lutego – Skakanie na zawołanie (zabawy na 
materacu), godz. 12.00 – świetlica GOK

<  17 lutego – Grafitowy portret (autoportret 
grafitem rysowany), godz. 14.00 – CK Wola, 
uczestnik przynosi na zajęcia swoje zdjęcie

<  17 lutego – Zumba show (warsztaty fitness dla 
dzieci), godz.16.00-17.00 – CK Wola, zapisy do 
15 lutego

<  17 lutego – Labirynt liter (zabawy ze słowem), 
godz. 12.00 – świetlica GOK

<  17 lutego – Zabawy animacyjne dla dzieci 
(zabawy z klaunem, bańki mydlane, mega 
twister), DS Góra – godz. 15.00-17.00, zapisy 
do 15 lutego

<  18 lutego – Warownia Pszczyńskich Rycerzy 
(zabawy z animatorami, pokaz i nauka tańca 
średniowiecznego, warsztaty tworzenia papie-
ru czerpanego, wypiekanie chlebka), wyjazd 
o godz. 9.00, zbiórka na parkingu przy CK 
Wola, zapisy do 15 lutego, koszt wyjazdu: 30 zł, 
w tym bilet wstępu i ubezpieczenie

<  18 lutego – Najlepsi z najlepszych (piłkarzyko-
we rozgrywki), godz. 12.00 – świetlica GOK

<  19 lutego – Pejzaż zimowy (malowanie pastela-
mi), godz. 14.00 – CK Wola

<  19 lutego – Świecące upominki z masy solnej, 
godz. 12.00 – świetlica GOK

<  22 lutego – Warsztaty twórcze: kuchenne 
gadżety (wyroby recyklingowe, podkładki, 
ozdoby, prezentery na sztućce), godz. 11.00 
– świetlica GOK, zapisy do 19 lutego

<  22 lutego – Warsztaty twórcze: tęczowe makra-
my, czyli tkane dywaniki, godz. 13.30 – CK 
Wola, zapisy do 19 lutego

<  23 lutego – Warsztaty twórcze: kuchenne 
gadżety (wyroby recyklingowe, podkładki, 
ozdoby, prezentery na sztućce), godz. 11.00 
– DS Góra, zapisy do 19 lutego

<  23 lutego – Warsztaty twórcze: tęczowe makra-
my, czyli tkane dywaniki, godz. 13.30 – DS 
Frydek, zapisy do 19 lutego

<  23 lutego – Wyjazd do kina w Tychach na 
film pt. „Alvin i wiewiórki – Wielka wyprawa” 
(wyjazd o godz. 9.45, zbiórka na parkingu przy 
CK Wola, zapisy do 19 lutego, koszt wyjazdu: 
15 zł, w tym bilet wstępu i ubezpieczenie)

<  23 lutego – Planszowe pojedynki dla chłopca 
i dziewczynki – maraton gier, godz. 12.00 
– świetlica GOK

<  24 lutego – Zabawy plastyczne: martwa natura 
(malowanie farbami), godz. 14.00 – CK Wola

<  24 lutego – Zimowe zabawy na świeżym powie-
trzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, godz. 
12.00 – świetlica GOK

<  24 lutego – Zabawy animacyjne dla dzieci 
(zabawy z klaunem, bańki mydlane, mega 
twister), DS Frydek – godz. 15.00-17.00, zapisy 
do 22 lutego

<  25 lutego – Wyjazd do Miasteczka Twinpigs 
(Muzeum Ognia – korzystanie z atrakcji mia-
steczka, zabawy z animatorami, posiłek – fryt-
ki, nuggetsy, napój), wyjazd o godz. 9.00, zbiór-
ka na parkingu przy CK Wola, zapisy do 23 
lutego, koszt wyjazdu: 35 zł, w tym bilet wstępu 
i ubezpieczenie

<  25 lutego - 5 sekund! – szybko myśl, szybko 
mów! Konkurs wiedzy, godz. 12.00 – świetlica 
GOK

<  26 lutego – Warsztaty twórcze: jajo wielkanoc-
ne (zdobienie styropianowych jajek techniką 
decoupage), godz. 14.00 – CK Wola, zapisy do 
24 lutego

<  26 lutego – Zakręcone buźki: obrazki z zakrę-
tek, godz. 12.00 – świetlica GOK

Informacja pod numerami telefonów: GOK – 32 
211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 423, CK Wola – 32 
211 95 88, Świetlica WII – 512-910-537
Zapisy: Dom Kultury w Woli, Centrum Kultury 
w Woli
Z wyjazdowych propozycji i warsztatów mogą 
korzystać dzieci od 7 lat. Liczba miejsc ograni-
czona.

Ferie z GOK współfinansowane są z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna na 
rok 2016.

atrakcje przygotowane przez 
gminny Ośrodek sportu i rekreacji:

<  15 lutego – Liga kręgli, godz. 9.30
<  16 lutego – wyjazd na narty, godz. 6.30
<  17 lutego – Turniej piłki nożnej w Gilowicach 

(chłopcy, szkoły podstawowe), godz. 9.30
<  18 lutego – Turniej „dwójek siatkarskich” 

w Gilowicach (dziewczęta, szkoły podstawo-
we), godz. 9.30

<  19 lutego – Liga kręgli, godz. 9.30
<  22 lutego – Liga kręgli, godz. 9.30
<  23 lutego – wyjazd na narty, godz. 6.30
<  24 lutego – Turniej piłki nożnej w Gilowicach 

(chłopcy, gimnazja), godz. 9.30
<  25 lutego – Turniej „dwójek siatkarskich” 

w Gilowicach (dziewczęta, gimnazja), godz. 
9.30

<  26 lutego – Liga kręgli, godz. 9.30
Zajęcia współfinansowane są z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2016.

bezpłatne pływanie
GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza przedszko-
laki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na 
terenie gminy Miedźna do nieodpłatnego korzysta-
nia z kąpieli basenowej od poniedziałku do piątku 
(w dniach 15-19 lutego oraz 22-26 lutego w godz. 
16.00-17.00). Warunkiem bezpłatnego skorzystania 
z basenu jest okazanie aktualnej legitymacji szkol-
nej w kasie basenu, dzieci z przedszkoli wchodzą 
z pełnoprawnym opiekunem.

Taniej na basenie
Promocyjne bilety na basen od 13 do 28 lutego (od 
poniedziałku do niedzieli):
<  bilet ulgowy: 4,50 zł/75 minut (dopłata za każdą 

następną minutę 0,06 zł)
<  bilet normalny: 8,50 zł/75 minut (dopłata za 

każdą następną minutę 0,11 zł)

Informacje o atrakcjach na ferie przygotowa-
nych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Grzawie znaleźć będzie można na stronie  
biblioteka.miedzna.pl

Moc atrakcji na ferie zimowe!
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Wśród osób, które do 24 lutego 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 

ryszard wietrzny z woli. 
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

Strażacy w ubiegłym roku inter-
weniowali 184 razy na terenie 
gminy Miedźna.

W sylwestra strażacy musieli 
gasić pożar poddasza budynku 

gospodarczego w Górze. Od znajdu-
jącego się tam piecyka zapaliła się 
konstrukcja dachu oraz podwiesza-
ny sufit. Była to ostatnia interwencja 
straży pożarnej na terenie gminy 
Miedźna w 2015 roku. A w sumie 

tych interwencji było 184 (w 2014 r. 
liczba ta wynosiła 112).

Łącznie miejscowych zagrożeń 
było 115, pożarów 66, straż odnotowa-
ła też trzy fałszywe alarmy w naszej 
gminie. A już 1 stycznia rozpoczęto 
liczenie interwencji w nowym, 2016 
roku. Rano w Miedźnej pod zerwa-
nym przewodem linii wysokiego 
napięcia zapaliła się bowiem trawa, 
którą trzeba było gasić.

8pk

184 interwencje w 2015 roku

Przy przejściu dla pieszych na 
ul. Pszczyńskiej w Woli pojawiły 
się nowe znaki. Ma być tam 
bezpieczniej.

Przypomnijmy, w październiku 
ub. r. doszło tam do potrącenia 

35-letniej mieszkanki Woli, która po 
kilku dniach zmarła w szpitalu. Po tym 
zdarzeniu ponownie pojawiły się głosy 
o poprawienie widoczności tego przej-
ścia dla pieszych. Apelowali o to m.in. 
radni Rady Gminy Miedźna.

Niedawno „zebra” została uzupeł-
niona pionowym i poziomym ozna-
kowaniem drogowym, m.in. tablica-
mi odblaskowymi oraz słupkami. Za 
sprawą dużych, fluorescencyjnych 
tablic informacja o pobliskim przej-
ściu dla pieszych jest teraz dla kie-
rowców widoczna z dużej odległości. 
Dodatkowo, przy użyciu biało-czer-
wonych słupków odgradzających 
wyznaczono strefę bezpieczeństwa dla 
pieszych. 

8Kpp, pk

przejście lepiej widoczne

Teraz w tym miejscu powinno być bezpieczniej   (fot. KPP)

na sygnaLe

Znów włamanie  
do domu

5 stycznia nieznany sprawca włamał 
się do domu jednorodzinnego przy 
ul. Górnośląskiej w Gilowicach. Do 
budynku wszedł po wybiciu szyby 
w oknie. Ukradł pieniądze i złotą 
biżuterię. To kolejne włamanie do 
domu w gminie Miedźna w ostatnim 
czasie. 

Jechał po kielichu
Tego samego dnia na ul. Pszczyńskiej 
w Woli został zatrzymany do kontro-
li drogowej kierowca forda mondeo. 
Mieszkaniec Woli miał w swoim 
organizmie prawie promil alkoholu.

Wylądowała w rowie
9 stycznia we Frydku na ul. 
Bieruńskiej kierująca peugeotem 
kobieta straciła panowanie nad 
pojazdem i zjechała do przydroż-
nego rowu. Wypadła z łuku, ponie-
waż nie dostosowała prędkości 
jazdy do warunków panujących 
na drodze. Była trzeźwa, więc 
skończyło się jedynie na mandacie 
karnym.

Wypadek na przejściu  
dla pieszych

27 stycznia na przejściu dla pie-
szych na ul. Pszczyńskiej w Woli 
(na wysokości banku i piekarni) 
została potrącona 64-letnia miesz-
kanka Woli. Potrąciła ją mieszkanka 
Krakowa, która jechała hyundaiem. 
64-latka ze złamaną kością miednicy 
trafiła do szpitala.

Uwaga na nietypowe 
numery!

Ostatnio pojawiły się sygnały od 
firm telekomunikacyjnych i ich 

klientów o nasileniu zjawiska nieode-
branych połączeń z nieznanych nume-
rów. Metoda oszukiwania abonentów, 
najczęściej sieci telefonii komórkowej, 
polega na wykorzystywaniu skłonno-
ści do oddzwaniania na nieodebra-
ne połączenia. Zwykle „jeden sygnał” 
dzwonka odzywa się wieczorem lub 
w nocy, nie dając szans na odebranie. 
Oszuści liczą na to, że właściciel nume-
ru oddzwoni, generując tym samym 
wysoką opłatę za połączenie.

Na wyświetlaczu telefonu pojawia-
ją się zazwyczaj numery z Republiki 
Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, 
których numery kierunkowe (+243) 
oraz (+225) mogą sugerować połą-
czenia krajowe, np. z Warszawy (22) 
bądź Płocka (24). Ostatnio pojawiły 
się także numery przypominające te 
używane przez polskie sieci komór-
kowe, np. (703 XXX XXX), które 
wykorzystują ten sam mechanizm 
oszukiwania abonentów.

Zdarza się również, że połączenia 
te są celowo przedłużane, np. użyt-
kownik słyszy sygnał rozłączenia, 
lecz jeżeli sam się nie rozłączy, połą-
czenie trwa nadal, generując wyso-
kie opłaty.

Policja apeluje: jeżeli nie spo-
dziewamy się telefonu z zagranicy, 
a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr 
jest podejrzanie długi lub nie znamy 
tego międzynarodowego numeru 
kierunkowego, zachowajmy ostroż-
ność.  8Kpp
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nowy zarząd  
i trener w sokole
Przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej sezonu piłkarskiego 
2015/2016 doszło do sporych 
zmian w Sokole Wola.

Nowym prezesem ostatniego w kla-
sie okręgowej zespołu został Szymon 
Stawowy. Znany jest m.in. z wcześ-
niejszej pracy w LKS-ie Frydek. Razem 
z prezesem wybrano nowych człon-
ków zarządu (zostali nimi: Bartłomiej 
Więckowski, Mateusz Pelikański, Piotr 
Kudyba, Rafał Kula, Mateusz Gazda, 
Wojciech Opołka i Sławomir Stefański). 
Trenerem Sokoła został Marcin Bereza, 
który poprzednio pracował w klubach 
z Bojszów i Lędzin. 

Decyzje zapadły podczas drugiego 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 
które odbyło się 18 stycznia. Na pierw-
szym spotkaniu nie było kandydatów 
do zarządu. Rozgrywki w rundzie 
wiosennej Sokół rozpocznie w marcu. 
Będzie walczył o utrzymanie w klasie 
okręgowej. 8pk

Po raz dziewiąty w gilowickiej hali sportowej odbył 
się Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Poli-
cjantów i Strażaków.

Zawody rozegrano 16 stycznia. Wzięło w nich udział 
pięć drużyn. Po rozegraniu 10 spotkań najlepszym 
zespołem okazali się strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie, którzy wygrali wszystkie mecze, 
zdobywając 12 punktów. Miejsce drugie zdobyli strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze – 7 pkt., a na 

trzecim miejscu uplasowali się policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie – 6 pkt. Na miejscu 
czwartym znaleźli się strażacy z Woli, piąte miejsce 
przypadło druhom z Gilowic.

Królem strzelców został Grzegorz Dobosz z KPP 
w Pszczynie, a za najlepszego bramkarza turnieju 
został uznany Kamil Owczarz z PSP w Pszczynie. 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze będą 
reprezentować gminę Miedźna na rozgrywkach powia-
towych.  8gOsir

ruszyli na narty!
UKS „Sokół” w Woli przystąpił do 
realizacji projektu pn. „Ruszaj na 
narty po naukę i dobrą zabawę”.

Projekt upowszechniający wśród dzieci 
i młodzieży narciarstwo zjazdowe uzy-
skał dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz gminy Miedźna. 
Obejmuje wszystkie szkoły podstawo-
we i gimnazjalne, prowadzone przez 
gminę. Łączna wartość projektu wyno-
si 36 720 zł. Od 12 stycznia do 19 marca 
aż 198 uczniów naszych podstawówek 
i gimnazjów skorzysta z tej specyficz-
nej „szkółki narciarskiej”. Uczestnicy 
mają zapewniony sprzęt dopasowany 
do indywidualnych warunków, trans-
port, wyciągi narciarskie i instrukto-
rów. Nabór do projektu odbywa się 
w każdej szkole, która dysponuje 22 
miejscami dla swoich uczniów.

Grupa wyjedzie na narty dwukrotnie 
(wtorki po południu i soboty), według 
ustalonego harmonogramu. W stycz-
niu na narty pojechali już uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Woli oraz SP nr 
1 i SP nr 2 w Woli. Wyjazdy dla ucz-
niów kolejnych szkół zaplanowano 
na luty i marzec. Inicjatorem projektu 
i głównym organizatorem wyjazdów 
jest nauczyciel wychowania fizycznego 
w Gimnazjum nr 2 w Woli, Robert 
Mroczka. Projekt realizowany jest przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”, 
działający przy Gimnazjum nr 2 w Woli 
i Szkole Podstawowej nr 2 w Woli. 

8UKs „sokół” wola, pk

Pierwsi uczniowie już skorzystali  
z projektu  (fot. UKS „Sokół” Wola)

Zawodowi strażacy najlepsi

Zawody wygrali strażacy z PSP w Pszczynie  (fot. GOSiR)

10 stycznia odbył się 24. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W gminie Miedźna zebrano 
ponad 18 tys. zł!

18 296,29 zł – tyle przekazali na rzecz orkiestry miesz-
kańcy gminy Miedźna. - To kwota porównywalna do tej, 
którą udało się zebrać rok wcześniej. A nie mieliśmy tym 
razem koncertów na scenie, licytacji czy ciasta do sprze-
daży, dlatego uważam, że to świetny wynik – podkreśla 
szefowa sztabu w Woli, Grażyna Balcarek.

Tym razem atrakcje przygotowano w budynku 
Centrum Kultury. Ogromną popularnością cieszyła się 
loteria, chętnie kupowano także kupony, dzięki którym 
wygrać można było dużego misia. W sprzedaży były 
też gadżety WOŚP oraz kiełbaski z grilla. Nie zabrakło 
światełka do nieba.

Na terenie gminy kwestowało 49 wolontariuszy. - Nie 
trzeba było ich namawiać do kwestowania. Bardzo chęt-
nie sami się zgłaszają. Najmłodszy wolontariusz miał 5 
lat – zauważa G. Balcarek. Podczas 24. finału zbierano 
środki na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. 8pk

Mimo skromniejszego programu mieszkańcy gminy znów pokazali wielkie serca!

Graliśmy dumnie!

Szef oraz członkowie sztabu 24. finału WOŚP składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
wsparli zbiórkę w naszej gmine oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji 24. fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególne podziękowania należą się naszym wspaniałym 
wolontariuszom i ich opiekunom – DZIĘKUJEMy

We Frydku kwestowali: Andżelika, Kasia, Ola, Edyta, Nicola i Dawid  (fot. pk)

Atrakcje przygotowano tym razem w budynku Centrum Kultury  (fot. pk)

Dużą popularnością cieszyła się loteria z nagrodami  (fot. pk)



12 gminne sprawy – luty 2016 W OBIEKTyWIE

Panie dały czadu!
Organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Babskie Biesiady znów okazały się wielkim sukcesem! Odbyły się 21 stycznia w Woli 
i 28 stycznia we Frydku. Były tańce, wspólne zabawy z wodzirejem, przebieranki i mnóstwo śmiechu! Pojawili się także... goście z 
zagranicy! Ostatnia taka impreza w tym roku, w Górze, planowana jest na 4 lutego. (fot. GOK)


