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Uczniowie z Woli wśród 
najlepszych w Polsce

Uczniowski Klub Sportowy Stowa-
rzyszenie Piłkarsko – Siatkarskie 
z Woli zajął 3. miejsce w Pucharze 
Orange

WIĘ CEJ NA sTr. 9

komisariat policji w woli coraz bardziej realny. 1 marca na sesji rady Gminy radni wy-
razili zgodę, aby w przypadku decyzji o utworzeniu komisariatu nieodpłatnie przekazać 
działkę, na której miałby powstać. Jedną ze wskazanych przez gminę działek jest ta 
przy gimnazjum nr 2 w woli. Jak podkreśla wójt, wkład gminy w postaci działki podno-
si szansę na powstanie komisariatu.

WIĘ CEJ NA sTr. 4

w tym miejscu 
powstanie 
komisariat policj i?

Gmina ze strategią 
i planem

1 marca Rada Gminy Miedźna 
przyjęła Strategię Rozwoju Gminy 
Miedźna na lata 2016-2023 oraz Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Miedźna

WIĘ CEJ NA sTr. 4

WIĘ CEJ NA sTr. 5

Prawie 4,5 mln zł 
do zwrotu

Gmina Miedźna musiała w ostatnim 
czasie zwrócić spółce węglowej prawie 
4,5 mln zł nadpłaconego podatku od 
wyrobisk 
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OKiem FOTOgraFa

Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi w wielu parafiach organizowano uliczne drogi 
krzyżowe. Taka droga krzyżowa odbyła się też 18 marca w Gilowicach. Zakończyła się w tam-
tejszej kapliczce  (fot. P. Kak, frydek.pl)

100 tys. zł 
Tyle pieniędzy 29 marca podczas sesji Rady Gminy Miedźna radni 

zdecydowali się przekazać powiatowi pszczyńskiemu. Pomoc finan-
sowa ma zostać przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4134S tj. ul. Miodowej we Frydku – etap II”, które współ-
finansowane będzie przez gminę Miedźna i powiat pszczyński. Powiat 
wyłoży na ten cel 120 tys. zł. Remont obejmie odcinek nawierzchni jezdni 
o długości 130 m przy skrzyżowaniu z ul. Leśną, przebudowę zatoki auto-
busowej z budową fragmentu chodnika oraz budowę odcinka kanalizacji 
deszczowej.

Na tegorocznym zebraniu sołeckim we Frydku mieszkańcy wnioskowali 
do Powiatowego Zarządu Dróg o kontynuację budowy chodnika przy ul. 
Miodowej. 8pk

LiCZBa nUmerU

Urząd Skarbowy w Pszczynie przypomina, 
że ostateczny termin składania zeznań po-
datkowych za 2015 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem 2 maja.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowe-
go dotyczy wszystkich podatników, którzy 

osiągnęli w 2015 r. dochody oraz nie zostali rozli-
czeni przez płatnika (np. zakład pracy, ZUS, KRUS). 
Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe 
nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym 
dochód, podlegający opodatkowaniu według skali 
podatkowej, nie przekracza kwoty niepowodującej 

obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091,00 zł) i podatek 
do zapłaty wyniesie 0,00 zł lub jeżeli poniesie stratę 
z danego źródła przychodów.

16 kwietnia w godzinach od 7.00 do 15.00 
zostaną zorganizowane„Dni Otwarte” Urzędu 
Skarbowego w Pszczynie. W dniach 28-29 kwiet-
nia zostaną wydłużone godziny pracy od 7.00 
do 18.00, zostanie także wydłużony czas pracy 
punktu kasowego do godz. 17.30. Ale zeznanie 
można złożyć także w Woli. Punkt przyjmowania 
zeznań podatkowych będzie działał 20 kwietnia 
(środa) w godz. 7.30-14.30 w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Woli, przy ul. Poprzecznej 

1, w pokoju nr 16 (na I piętrze). Będzie tam można 
pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, uzy-
skać niezbędne informacje odnośnie sposobu ich 
wypełniania oraz złożyć zeznanie podatkowe. 

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

Wypełniając zeznanie podatkowe warto pamię-
tać też o przekazaniu 1 procenta podatku wybra-
nej organizacji pożytku publicznego. Listę takich 
organizacji działających w powiecie pszczyńskim 
opublikowaliśmy w poprzednim numerze. 8Us, pk

Zeznania podatkowe do 2 maja!

4 marca na scenie Domu Kultury 
w Woli wystawiono operetkę 
„Księżniczka Czardasza” E. Kál-
mána w reżyserii Jacka Woleń-
skiego.

Wystąpili w niej artyści Śląskiej 
Operetki Kameralnej: Jolanta 

Kremer w roli Sylwii, Anna Ogińska 
jako Stasi, Oskar Jasiński – książę 
Edwin, Arkadiusz Dołęga – Boni 
i Jacek Woleński – Feri z towarzy-
stwem Zespołu Muzycznego Maes 
– Trio. Przedstawienie odbyło się ze 
specjalnym udziałem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wolanie”, co wywołało duże 
zaskoczenie wśród zgromadzonej 
widowni.

Lekka muzyka, opowieść o miłości 
i gmatwająca się intryga, zapewniła 
widzom sporą dawkę rozrywki. 8gOK

Wieczór muzyczny z niespodzianką

Na scenie zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”  (fot. GOK)

„Księżniczkę Czardasza” zaprezentowali artyści Śląskiej Operetki Kameralnej  (fot. GOK) To był wyjątkowy wieczór muzyczny  (fot. GOK)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach syste-
mu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje 
odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumu-
latory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt 
wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośla-
dów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji. 
Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozby-
wać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) odpłatnie.

mOBiLny psZOK w KwieTniU 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny  

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 5.04 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 8.04 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego 
– OSP Gilowice

<  mieDŹna: 12.04 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 14.04 (czwartek) 
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 18.04 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 20.04 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze 

<  gÓra: 25.04 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej 
– OSP Góra

<  wOLa: 28.04 (czwartek) 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: 15.04, 2.05
segregacja: 15.04

Frydek (ulice Bieruńska, 
Graniczna, Myśliwska, Oliwna), 
Gilowice (ulice: Górnośląska, 
Lompy, Lipowa, Piaskowa, Plac 
Jana Pawła II, Rajska, Strażaków), 
Miedźna (ul. Janygowiec):
zmieszane: 18.04, 4.05
segregacja: 18.04

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Leśna, Łączna, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 19.04, 5.05
segregacja: 19.04

wola (ulice: Błachowa, 
Kasztanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 20.04, 6.05
segregacja: 20.04

wola (ulice: Bzów, Cicha, 
Górnicza, Graniczna, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, 
Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, 
Sadowa, Spokojna, Szkolna, 
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 21.04, 9.05
segregacja: 21.04

Góra (ulice: Cmentarna, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.04, 22.04
segregacja: 22.04

Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Kręta, Kwiatowa, Parkowa, 
Rybacka, Skowronków, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Wiosenna, 
Zawadka):
zmieszane: 11.04, 25.04
segregacja: 25.04

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Zapadź, Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 12.04, 26.04
segregacja: 26.04

Miedźna (cała oprócz ulic 
Janygowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 13.04, 27.04
segregacja: 27.04

Miedźna (ul. Wiejska), 
Grzawa (ulice: Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 14.04, 28.04
segregacja: 28.04

BLOKi
wola i i wola ii
zmieszane: 8.04, 12.04, 
15.04, 19.04, 22.04, 26.04, 
29.04, 4.05, 6.05
segregacja: 11.04, 14.04, 
18.04, 21.04, 25.04, 28.04, 
2.05, 5.05, 9.05
odpady wielkogabarytowe: 
13.04, 27.04

Od przyszłego roku śmieci 
z gminy trafiać mają do jednej 
z instalacji w województwie 
małopolskim. To ma sprawić, że 
nie będzie drastycznej podwyżki 
za odbiór odpadów.

- Uzyskaliśmy zgodę samorzą-
du województwa śląskiego na 

wyłączenie gminy Miedźna z rejonu, 
do którego nas przydzielono jeśli cho-
dzi o wywóz odpadów komunalnych. 
W tym rejonie dysponujemy tylko 
jedną regionalną instalacją odpadów 
komunalnych, która znajduje się 
w Tychach. Wystąpiliśmy do samo-
rządu województwa małopolskiego 
o przypisanie gminy do ich rejonu 
– tłumaczy wójt Bogdan Taranowski. 

To spowoduje, że firma odbiera-
jąca śmieci od mieszkańców gminy 
Miedźna będzie miała wybór, jeśli 
chodzi o to, gdzie te odpady będą 
wywożone. Bo we wskazanym rejo-
nie małopolskim są dwie instalacje – 

w Brzeszczach i Oświęcimiu. Obecnie 
odpady wywożone są do instalacji 
tymczasowej w Czechowicach, ale 
taka możliwość będzie tylko do końca 
roku. - Będzie konkurencja, a to da 
możliwość uzyskania lepszej ceny za 
odbiór odpadów. Dzięki temu przetarg 
na odbiór odpadów, który ogłosimy 
za niespełna dwa lata nie spowoduje 
drastycznego wzrostu cen za śmieci 
– podkreśla wójt. Obecnie za odbiór 
odpadów mieszkańcy gminy płacą 8 
zł od osoby (odpady segregowane) lub 
15 zł (odpady niesegregowane).

Teraz oba województwa czekają 
na opracowanie Narodowego Planu 
Gospodarki Odpadami. Po jego przy-
jęciu (ma to nastąpić do końca maja 
br.) zostaną przygotowane woje-
wódzkie plany – plan województwa 
śląskiego będzie zawierał wyłączenie 
gminy Miedźna, a plan województwa 
małopolskiego – przyłączenie gminy. 
Dokumenty powinny zostać przyjęte 
latem. 8pk

śmieci trafią do małopolski

Przed świętami Kompania Wę-
glowa przed wjazdem na most 
Bronisław od strony Woli ustawiła 
znak zakazu ruchu. 

 To droga wewnętrzna będąca 
własnością Kompanii Węglowej. 

Łączy województwa śląskie oraz 
małopolskie i często korzystają z niej 
mieszkańcy gminy. Jak tłumaczy KW, 
została zamknięta m.in. ze względu 
na zły stan techniczny i roszczenia 
użytkowników drogi o odszkodowania 
w związku z uszkodzeniami pojaz-
dów, a zakaz obowiązywać będzie do 
czasu jej remontu. Znak zakazu ruchu 
– jak przyznaje firma – po postawieniu 
został ukradziony. Został natomiast 
znak ostrzegawczy, mówiący o tym, 
że droga jest uszkodzona na odcinku 
500 metrów. 

Czy uda się drogę wyremontować? 
Walczą o to gmina Miedźna i powiat 
pszczyński. - Prowadzimy razem ze 
starostą pszczyńskim działania, by 
ten odcinek został wyremontowany 
przez właściciela drogi tj. Kompanię 
Węglową S.A - mówi wójt Bogdan 
Taranowski. - W 2011 roku wystąpi-
łem z wnioskiem o przejęcie drogi na 

rzecz gminy w drodze komunalizacji, 
ale decyzja była wtedy negatywna. 
Aktualnie działki pod drogą wpi-
sane są do księgi wieczystej, która 
jest obciążona hipoteką na kwotę 
przekraczającą 2 miliardy zł, więc 
przejęcie jest niemożliwe. Po pisem-
nym wystąpieniu do właściciela drogi 
o jej pilną naprawę zamiast naprawy 
przed świętami, bez żadnych uzgod-
nień, ustawiono znaki zamykające 
drogę - przyznaje wójt.

Oprócz działań gminy prowadzą-
cych do remontu drogi przygotowy-
wana jest dokumentacja techniczna 
wymiany płyt na moście Bronisław. 
- Wartość inwestycji to ok. 600 tys. zł, 
planowane jest współdziałanie gminy 
Miedźna, powiatu pszczyńskiego, 
gminy Oświęcim i powiatu oświęcim-
skiego, podobnie, jak przy remoncie 
mostu. Wymiana płyt mogłaby zostać 
przeprowadzona w przyszłym roku, 
konieczna jest, bo mostem mimo ogra-
niczeń jeżdżą ciężkie auta. W tym 
roku chcemy poprawić mocowania 
tych płyt.  Wymienione prace remonto-
we są możliwe dlatego, że most udało 
się przejąć na własność w 2009 roku 
– mówi B. Taranowski. 8pk

Co z dojazdem na „Bronka”?
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Rada Gminy miedźna nie 
wyraziła stanowiska w spra-
wie planowanej przez spółkę 
Studzienice kopalni. Firma bierze 
pod uwagę budowę zakładu 
w Woli.

Sprawę poruszono na sesji 
1 marca, bo do Rady Gminy 

Miedźna trafiły pisma wójta gminy 
Bojszowy wraz z uchwałą tamtej-
szej Rady Gminy w sprawie wyra-
żenia sprzeciwu wobec budowy 
kopalni przez spółkę Studzienice 
oraz Stowarzyszenia Na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Ziemi 
Pszczyńskiej „Międzyrzecze” z proś-
bą o zajęcie stanowiska w tej spra-
wie. 

Radni podczas posiedzenia jed-
nej z komisji spotkali się z przed-
stawicielami spółki Studzienice, 
by uzyskać informacje o projekcie. 

Okazało się, że pod uwagę brana 
jest budowa zakładu w Woli. Firma 
potwierdziła to podczas konferencji 
prasowej, którą zorganizowała 10 
marca w Pszczynie. - Lokalizacja, 
na której nam najbardziej zależy to 
lokalizacja przy kopalni Czeczott, 
obok planowanych terenów pod 
budowę elektrowni, z wykorzysta-
niem zakładu przeróbczego. Obie 
inwestycje – kopalnia i elektrownia 
– nie wykluczałyby się. To opcja 
dla nas najbardziej ekonomiczna 
i najmniej uciążliwa dla środowi-
ska. Musielibyśmy się w tej sprawie 
porozumieć z Kompanią Węglową 
– przyznał Aleksander Przybyła, 
dyrektor ds. budowy kopalni w spół-
ce Studzienice.

- Dajmy sobie czas, bo informacji 
mamy ciągle za mało. Trzeba spo-
kojnie podejść do problemu i także 
porozmawiać z mieszkańcami, 

czy oni tego chcą – powiedział na 
sesji przewodniczący Rady Gminy, 
Stanisław Lubański. Ostatecznie 
radni ustalili, że w odpowiedzi napi-
szą, że wstrzymują się z zajęciem 
stanowiska, czekając na dalsze infor-
macje od spółki. W podobnym tonie 
wypowiada się wójt gminy. - Istotny 
dla nas będzie plan zagospodaro-
wania złoża, który ma potwierdzić 
to, że eksploatacja będzie prowa-

dzona w linii prostej najbliżej 3,2 
km od granicy z gminą Miedźna, 
a więc wydobycia nie będzie pod 
naszą gminą – podkreśla Bogdan 
Taranowski. Okazuje się bowiem, 
że wbrew wcześniejszym zapowie-
dziom eksploatacja ma nie być pro-
wadzona pod niewielkim obszarem 
Bodzowa. - Ważne będzie też stano-
wisko Lasów Państwowych – dodaje 
wójt. 8paweł Komraus

Co z elektrownią?

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 1 marca radni na prośbę 
przedstawicieli powiatu bieruńsko-lędzińskiego przyjęli stanowisko ws. 
planowanej elektrowni węglowej w Woli. Zaapelowano do rządu o powrót 
do rozmów ws. inwestycji. Jednocześnie przedłużone do marca 2017 r. 
zostało porozumienie pomiędzy Kompanią Węglową a japońskim kon-
cernem Mitsui. W tym czasie mają zostać wynegocjowane m.in. warunki 
długoterminowej umowy na dostawy węgla przez spółkę węglową do 
elektrowni.

Czekają na dalsze informacje ws. kopalni

1 marca Rada Gminy miedźna 
przyjęła Strategię Rozwoju Gmi-
ny miedźna na lata 2016-2023 
oraz Plan gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy miedźna.

Strategia została przygo-
towana przez Centrum 

Przedsiębiorczości w Woli przy współ-
pracy z Urzędem Gminy Miedźna. 
Prace trwały od października 2015 r. 
do stycznia 2016 r. Przeprowadzono 
m.in. trzy razy warsztaty z udziałem 
zaproszonych przedstawicieli działa-
jących w gminie instytucji, organiza-
cji pozarządowych i przedsiębiorców 
oraz mieszkańców, a także władz 

oraz pracowników samorządowych. 
W ich trakcie zdefiniowano mocne 
i słabe strony gminy, a także szanse 
i zagrożenia. Przygotowano też ankie-
tę, w której mieszkańcy mogli wyra-
zić opinię na temat warunków życia 
i funkcjonowania w gminie Miedźna. 
Projekt strategii poddano konsulta-
cjom społecznym, w ich ramach nie 
było żadnych uwag.

Do priorytetów strategicznych 
gminy w latach 2016-2023 zaliczono 
rozwój kapitału ludzkiego, poprawę 
jakości życia mieszkańców oraz two-
rzenie warunków do rozwoju gospo-
darczego gminy. - Strategia to wynik 
pewnego konsensusu. Prace miały od 

początku charakter ekspercko-par-
tycypacyjny. To znaczy, że społecz-
ność lokalna była współautorem tego 
przedsięwzięcia – mówił Paweł Repeta 
z Centrum Przedsiębiorczości.

- Strategia jest dokumentem 
potrzebnym do tego, by aplikować 
o środki unijne. Ogólne kierunki 
zadań i działań, które mają być 
realizowane dzięki środkom z Unii 
Europejskiej muszą być wskazane 
w strategii. Stwarza ona możliwość 
podmiotom gospodarczym, osobom 
fizycznym i samorządowi gminy 
aplikowania o środki zewnętrzne. 
Dokument już posłużył do złożenia 
wniosków o dofinansowanie dwóch 

zadań: montażu instalacji solarnych 
na domach jednorodzinnych oraz 
budowy instalacji solarnej na base-
nie. Strategia określa też kierun-
ki rozwoju gminy – tłumaczy wójt 
Bogdan Taranowski.

1 marca radni przyjęli też Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Miedźna. Plan także jest 
dokumentem niezbędnym do apli-
kowania o środki zewnętrzne na 
inwestycje związane m.in. z termo-
modernizacją, ochroną powietrza, 
ochroną wód czy gospodarką wod-
nościekową. 

Oba dokumenty dostępne są na 
stronie www.miedzna.pl.  8pk

Gmina ze strategią i planem

Na sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 1 marca radni wyrazili 
zgodę na nieodpłatne przeka-
zanie działki, na której miałby 
powstać komisariat policji.

- Zwrócił się do nas komendant 
wojewódzki policji z pytaniem, czy 
w przypadku przywrócenia komi-
sariatu w Woli gmina jest w sta-
nie przekazać nieodpłatnie działkę 
o powierzchni 20 arów pod budo-
wę siedziby policji - mówi wójt 
Bogdan Taranowski. Jak zauważa, 
kierownictwo Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych dało zielone światło 
do odbudowy tych jednostek, które 
zostały zlikwidowane, a których 
przywrócenie jest uzasadnione. 
Pod uwagę bierze się odległość od 
najbliższej jednostki, liczbę miesz-
kańców, lokalizację (w przypadku 
Woli to granica dwóch województw). 

Władze gminy Miedźna od jakie-
goś czasu prowadzą działania, które 
mają na celu już nie przywrócenie 
posterunku, a stworzenie komisaria-
tu policji, który jest całodobowy.

Sprawę działek wójt przedstawił 
radnym na sesji 1 marca. Radni 
zgodzili się na nieodpłatne przeka-

zanie działki. - Zaproponowaliśmy 
dwie lokalizacje. Deklaracja wraz 
z załącznikiem graficznym została 
przekazana komendantowi woje-
wódzkiemu policji. Spotkałem się 
z komendantem powiatowym policji, 
który poinformował, że sprawa jest 
w toku – dodaje wójt. Te lokaliza-

cje to działka przy gimnazjum nr 2 
w Woli, przy ul. Przemysłowej (tę 
radni wskazali jako preferowaną), 
a druga – w okolicy nowego ośrodka 
zdrowia, przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Woli, przy ul. Lipowej. - Celem 
jest lokalizacja komisariatu blisko 
drogi powiatowej, a także w miarę 
podobnych odległościach do obu 
osiedli. Wkład gminy w postaci dział-
ki podnosi szansę na jego powstanie 
– zauważa B. Taranowski.

Policja ze swoich środków wybu-
dowałaby w Woli zupełnie nowy 
budynek, w którym funkcjonowałby 
komisariat. To zdaniem wójta spo-
woduje, że będzie on czymś trwałym. 
- O stworzeniu komisariatu decyduje 
komendant wojewódzki policji na 
wniosek komendanta powiatowego 
policji. Pewne decyzje mogą zapaść 
już w kwietniu – przyznaje Bogdan 
Taranowski. 8paweł Komraus

Wyznaczono już działki, na których mógłby zostać wybudowany komisariat policji

Komisariat w Woli coraz bardziej realny

O stworzeniu komisariatu w Woli mówiono podczas tegorocznych zebrań, na których pojawili 
się też pszczyńscy policjanci. Na zdjęciu – zebranie w miedźnej  (fot. KPP Pszczyna)
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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

Znajdź pracę na targach
14 kwietnia w hali Powiatowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Pszczynie będzie można zapoznać 
się z szeroką ofertą firm oferujących zatrudnie-
nie.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie po raz czwar-
ty będzie organizował Powiatowe Targi Pracy 

i Aktywności Społecznej, które odbędą się w czwartek, 
14 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Pszczynie (ul. Zamenhofa 5a) od godziny 
10.00. 

Wydarzenie od kilku lat gromadzi wystawców, wśród 
których są lokalni pracodawcy, ale również agencje 
zatrudnienia, urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, 
ośrodki pomocy społecznej czy szkoły ponadgimnazjal-
ne. Osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę mogą tu 
znaleźć wiele ofert zatrudnienia. 8powiat

Z głębokim smutkiem i żalem przyszło nam 
poinformować, że 19 marca 2016 r. odeszła 

nasza koleżanka, wieloletni pracownik 
Zespołu Oświaty i Wychowania

Śp. BEATA KNOP
Zapamiętamy ją na zawsze przede wszystkim 

jako wspaniałą, życzliwą kobietę o wielkim sercu, 
zawsze pomocną, uśmiechniętą.

Jej śmierć zostawiła w naszych sercach wielką 
pustkę. Żywe jednak będzie zawsze  

Jej wspomnienie, bowiem „nie umiera ten, kto trwa  
w pamięci żywych”.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy 
się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Miedźna 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Od 1 kwietnia można składać 
wnioski, by otrzymać świadcze-
nie wychowawcze w wysokości 
500 zł na dziecko.

Za realizację programu w gmi-
nie Miedźna odpowiedzial-

ny jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. I to tam należy składać 
wnioski. Przypomnijmy, GOPS znaj-
duje się w Woli przy ul. Poprzecznej 1 
i czynny jest: w poniedziałki w godz. 
7.30-17.00, we wtorki, środy i czwartki 
w godz. 7.30-15.30, a w piątki w godz. 
7.30-14.00. Do obsługi mieszkańców 
przygotowano pięć stanowisk.

Wniosek (do pobrania m.in. ze 
strony miedzna.pl i gops.miedzna.pl) 
można składać osobiście w ośrodku, 
można też go wysłać za pośredni-

ctwem poczty na wskazany powyżej 
adres lub złożyć przez internet za 
pomocą bankowości elektronicznej, 
platformy ZUS, portalu ePUAP lub 
portalu Emp@tia. 

W celu sprawnej realizacji wypłat 
świadczenia GOPS prosi o wskaza-
nie we wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego nume-
ru rachunku bankowego.

Osoby, które złożą wniosek 
w ciągu pierwszych trzech miesięcy, 
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. 
otrzymają świadczenie z wyrówna-
niem od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek 
złożony zostanie po 1 lipca 2016 r., 
świadczenie wychowawcze będzie 
przysługiwało od miesiąca złoże-
nia wniosku. W pierwszym okresie 
świadczenie wychowawcze będzie 

przyznawane na okres od 1 kwietnia 
2016 r. do 30 września 2017 r.

Uruchomiono specjalne nume-
ry kontaktowe, za pośrednictwem 
których można uzyskać informacje 
dotyczące programu Rodzina 500 
plus. Infolinie – w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz w urzędach wojewódzkich 
czynne są w godzinach pracy urzę-
dów. Mogą z nich skorzystać rodzi-
ce i opiekunowie zainteresowani 
świadczeniem, ale także pracowni-
cy samorządów. Opłata za połącze-
nie jest zgodna z taryfą operatora. 
Infolinia dla województwa śląskiego 
działa pod numerem 32 207 70 05. 
W resorcie rodziny infolinia działa 
pod numerem 22 529 06 68.

8pk, Ug, gOps

Ruszył program Rodzina 500 plus

Sprawa jest wynikiem zmiany interpretacji prze-
pisów prawa, w myśl której podatku od nieru-
chomości nie można nałożyć na całe podziemne 
wyrobiska górnicze, a jedynie na niektóre obiekty 
i urządzenia tam zlokalizowane.

W ub.r. gmina Miedźna musiała zwrócić z tego 
powodu 3 mln 214 tys. zł. Na początku marca zapad-

ła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Bielsku-Białej, że w ciągu miesiąca gmina musi oddać 
4 mln 412 tys. 828 zł (zwrot podatku za lata 1994-1996). 
Pierwotnie spółka węglowa domagała się wyższej kwoty 
(prawie 7 mln zł), ale dzięki działaniom samorządu udało 
się ją zmniejszyć. - W latach 90., kiedy sporne podatki za 
budowle podziemne wpływały do gminy, wtedy gmina 
zmuszona była wpłacać do budżetu państwa tzw. janosi-
kowe, czyli podatek od zwiększonych dochodów. Dziś na 
mocy decyzji, po prawie 19 latach postępowania musimy 
oddać te pieniądze. Warto tutaj zaznaczyć, że podatnik 
sam deklarował i wpłacał podatki, a po paru latach 
uznał, że są niesłusznie wpłacone i wystąpił o ich zwrot 
– zauważa wójt Bogdan Taranowski. Bo taki problem ma 
60 gmin w całym kraju, także Suszec czy Pawłowice. Ale 
tam kopalnie nadal działają.

Czy taka kwota do zapłaty nie spowoduje, że ucier-
pią zaplanowane na ten rok inwestycje? - To dla gminy 
znacząca kwota, będziemy analizowali cały budżet. Za 

te środki można byłoby wykonać kolejne inwestycje lub 
pomnożyć je, przeznaczając na wkład własny do projek-
tów unijnych. Zaplanowane w budżecie wydatki inwesty-
cyjne będą możliwe do zrealizowania, ale jest konieczność 
obniżenia wydatków bieżących – podkreśla wójt. 

Gminy górnicze cały czas dążą do tego, żeby Skarb 
Państwa zrekompensował im skutki zmiany interpretacji 
prawnej podatku od wyrobisk. - Te pieniądze górnictwa 
nie uratują, a mogą pogrążyć samorządy – mówi B. 
Taranowski. 8pk 

Gmina miedźna musiała w ostatnim czasie zwrócić spółce węglowej prawie 4,5 mln zł 
nadpłaconego podatku od wyrobisk 

Prawie 4,5 mln zł do zwrotu

W gminie nie działa już kopalnia, ale nadal jest problem ze zmianą 
interpretacji przepisów dotyczących podziemnych wyrobisk  (fot. pk)



Liceum Ogólnokształcące im. prof. 
Zbigniewa Religi w Gilowicach od 
1 czerwca 2015 r. realizuje projekt 
„Dwujęzyczność – potencjał na przy-
szłość” w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus+. Projekt ten 
ma na celu przygotowanie nauczy-
cieli, przede wszystkim poprzez 
podniesienie ich kompetencji języ-
kowych w zakresie posługiwania się 
językiem angielskim, do wprowa-
dzenia w szkole oddziałów dwuję-
zycznych. 

W tym celu 10 nauczycieli szkoły 
spędziło pięć dni w szkole partner-
skiej w Zwolle, w Holandii, która 
od kilku lat z dużym sukcesem pro-
wadzi oddziały dwujęzyczne. Job 
shadowing, czyli obserwacja pracy 
nauczycieli klas dwujęzycznych, 

odbył się od 7 do 11 marca 2016 r. 
Kilkudniowy pobyt obfitował w licz-
ne zajęcia, spośród których najcen-
niejsze okazały się obserwacje lekcji 
prowadzonych w języku angielskim. 
Większość lekcji odpowiadała przed-
miotom nauczanym przez pedago-
gów biorących udział w wizycie szko-
leniowej, tj. matematyka, biologia, 
chemia, geografia, historia i sztuka. 
Niemniej jednak nie zabrakło także 
okazji do obserwacji lekcji języków 
obcych (angielskiego, hiszpańskiego, 
a nawet chińskiego), religii, WF-u 
i zajęć teatralnych. Udział w zaję-
ciach uzupełniony został o spotka-
nia z nauczycielami oraz dyrekto-
rem wydziału dwujęzycznego, który 
udzielał wyczerpujących informacji 
zarówno na temat holenderskiego 

systemu edukacyjnego, jak i organi-
zacji nauczania dwujęzycznego. 

Wizyta okazała się źródłem bez-
cennych informacji na temat naucza-
nia dwujęzycznego. Nauczyciele bio-
rący w niej udział mieli szansę zoba-
czyć, w jaki sposób funkcjonują takie 
oddziały, obserwować sposób prowa-
dzenia lekcji, radzenia sobie z prob-
lemami, które mogą się pojawiać. 
Wiele ze zdobytych doświadczeń jest 
możliwych do zaadaptowania w pol-
skiej szkole – na przykład, w jaki 
sposób sprawić, żeby uczniowie nie 
komunikowali się w języku ojczy-
stym. Kontakty nawiązane z holen-
derskimi nauczycielami na pewno 
zaowocują długofalową współpracą 
pomiędzy szkołami. 

Miłym uzupełnieniem codzien-
nej intensywnej pracy był wyjazd 
do Amsterdamu, gdzie uczestnicy 
wyjazdu mieli okazję podziwiać naj-
wspanialsze dzieła sztuki flamandz-
kiej i holenderskiej w Rijksmuseum 

(Muzeum Narodowym) oraz 
Muzeum Van Gogh`a. Wizyta 
w Amsterdamie nie byłaby pełna 
bez rejsu łodzią po kanale. Bardzo 
ciekawym doświadczeniem była 
również wizyta w muzeum Dom 
Anny Frank, w którym można zapo-
znać się z tragiczną historią młodej 
Żydówki, ofiary Holocaustu, ukry-
wającej się przez dwa lata w ukrytej 
części domu i piszącej pamiętnik. 

Pobyt w Holandii dał uczestnikom 
wyjazdu szansę na wgląd w holen-
derski system nauczania dwujęzycz-
nego, który może się pochwalić 25-
letnią historią. Nauczyciele wrócili 
do domu pełni wrażeń, inspiracji, 
nowych pomysłów i oczywiście 
z walizką pełną pysznych serów. 
A wszystkie zdobyte doświadczenia 
i poczynione obserwacje z pewnością 
pomogą rozwinąć ofertę edukacyjną 
gilowickiego liceum w przyszłości. 

8Joanna Kocioła – koordynator projektu,
 LO w gilowicach
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spotkanie z teatrem
10 marca uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku 
brali udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Królowa Śniegu”, zorgani-
zowanym w Pszczyńskim Centrum Kultury przez aktorów Katolickiego 
Teatru Edukacyjnego w Krakowie. Przed spektaklem uczniowie uczestni-
czyli w warsztatach teatralnych prowadzonych przez jednego z aktorów. 
Nowa adaptacja jednej z najpopularniejszych opowieści Hansa Christiana 
Andersena zachwyciła zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Mali widzowie 
z wielkim wzruszeniem śledzili historię braterskiej przyjaźni Gerdy i Kaja. 
Piękne stroje, zabawne teksty, wesołe piosenki, efekty świetlne i dźwiękowe 
oraz kunszt aktorski nagrodzone zostały gromkimi brawami licznie zgroma-
dzonych małych widzów. 

Natomiast klasy IV-VI oglądały w tym dniu spektakl „Legendy Warszawskie”. 
To sztuka składająca się z kilku luźno ze sobą powiązanych opowie-
ści. Komizm sytuacyjny artyści uzyskiwali dzięki zastosowaniu interakcji 
z żywo reagującą publicznością. Dobitnym tego przykładem była opowiastka 
o Bazyliszku. Wśród przedstawionych opowieści znalazły się również treści 
edukacyjne w postaci legendy o Warsie i Sawie. 8sp Frydek

Fryzjerka z góry 
z sukcesami
Sara Golus, młoda fryzjerka 
z Góry i uczennica Technikum 
Usług Fryzjerskich w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie 
odniosła ostatnio dwa ważne suk-
cesy. Najpierw w lutym wzięła 
udział w finale I edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Młody mistrz 
fryzjerstwa”, który zorganizowano 
w Sosnowcu. Młodzi adepci fryzjer-
stwa startowali w dwóch konkuren-
cjach: Ekstrawagancja Stylu - obej-
mowała artystyczne modelowanie 
bądź upięcie na główce oraz wyko-
nanie fryzury inspirowanej krainą 
wiecznej zmarzliny i niepodzielnie 
królującej tam Królowej Śniegu. 
Sara Golus zajęła III miejsce.

14 marca w Zespole Szkół nr 5 
w Tychach odbył się V Konkurs 
Fantazji Fryzjerskiej. W konkursie 
uczestniczyło 24 uczniów ze szkół 
fryzjerskich z całego Śląska. Każdy 
uczestnik startował w dwóch kate-

goriach, pierwsza obejmowała 
wyciskanie fal na mokro na całej 
głowie, natomiast druga wykonanie 
fryzury inspirowanej ,,Primavera”. 
Także w tym konkursie S. Golus 
zajęła III miejsce. Do udziału w kon-
kursie przygotowana została pod-
czas zajęć dodatkowych prowadzo-
nych w szkole w ramach działal-
ności Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Pszczynie. 

8pZs 1 pszczyna, pkUczniowie obejrzeli spektakle w Pszczyńskim Centrum Kultury  (fot. SP Frydek)

Sara Golus podczas konkursu w Tychach  
(fot. PZS 1 Pszczyna)

giLOwiCe

poeta w liceum
2 marca w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Zbigniewa Religi 
w Gilowicach odbyło się spotkanie 
z Wojciechem Bonowiczem, pisarzem, 
poetą i publicystą. W Gilowicach 
prowadził „Lekcję czytania”. Jest to 
akcja społeczna Fundacji „Tygodnika 
Powszechnego”, która ma na celu 
budzenie zainteresowania literaturą 
poprzez rozmowę o wybranych teks-
tach z wybitnymi pisarzami, kryty-
kami czy profesorami. W spotkaniu 

udział wzięli uczniowie liceum oraz 
gimnazjum nr 2 w Woli. 

8pk

W. Bonowicz podczas spotkania 
w Gilowicach  (Gimnazjum nr 2 w Woli)

nauczyciele z LO w holenderskiej szkole

FryDeK

Nauczyciele z Gilowic zobaczyli, jak funkcjonują oddziały dwujęzyczne  (fot. LO Gilowice) 



7gminne sprawy – kwiecień 2016Z TWOJEGO SOŁECTWA

grZawa

Początek roku 2016 to dla Zespołu 
Szkół w Miedźnej bardzo pomyślny 
okres, z uwagi na sukcesy, który-
mi poszczycić mogą się uczniowie 
szkoły. Uczennica klasy VI szkoły 
podstawowej Lucyna Faruga została 
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki. 
Przygotowywała się pod czujnym 
okiem Agnieszki Włosiak. 

W czasie ferii nie wszyscy ucz-
niowie odpoczywali. W tym okresie 
Tymoteusz Mika i Krzysztof Boryczka 
z klasy III A z powodzeniem wzięli 
udział w Pierwszym Informatycznym 
Pucharze Beskidów. Krzysztof zajął 
I miejsce w dziedzinie programowa-
nia, a Tymek I miejsce w zakresie gra-
fiki komputerowej. Uczniów do kon-
kursu przygotowywała Agata Gibas. 
Krzysztof Boryczka otrzymał stypen-
dium w ramach projektu „Śląskie. 
Inwestujemy w talenty” realizowane-
go w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Jego opiekunem 
jest Andrzej Pietrzyk. Jury brało pod 
uwagę m.in. osiągnięcie wyniku 100% 
punktów ze sprawdzianu po szkole 
podstawowej, uzyskanie tytułu laureata 
konkursu przedmiotowego z matema-
tyki oraz średnią ocen uzyskaną przez 
ucznia - 5,4. W tym roku Krzysztof 
z powodzeniem startuje w licznych 
konkursach pozaszkolnych. Jest 
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki 
oraz Finalistą Konkursu z Historii. 
Uczeń zakwalifikował się także do 
finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów klas 
III gimnazjum, organizowanego 
przez Koło Naukowe Dydaktyków 
Matematyka „AlfaBeta” oraz Wydział 
M a t e m a t y c z n o - P r z y r o d n i c z y 
Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.  8Zs miedźna

sukcesy uczniów  
Zespołu szkół w miedźnej

przyjaciel biblioteki – ostatni miesiąc
Gminna Biblioteka Publiczna przypomina wszystkim dzieciom uczestniczą-
cym w konkursie na „Przyjaciela biblioteki”, że przed nimi ostatni miesiąc 
zbierania pieczątek. Termin składania kart z pieczątkami mija 29 kwietnia. 
Należy je dostarczyć w tym terminie do biblioteki w Grzawie lub do filii 
bibliotecznych w Górze i Woli. Celem konkursu jest promocja książki oraz 
czytelnictwa wśród najmłodszych 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 organizowanych w bibliotece. W zależności od 
liczby zebranych pieczątek otrzymają brązową, srebrną lub złotą odznakę 
„Przyjaciela biblioteki”. Konkurs jest skierowany do dzieci w dwóch kate-
goriach wiekowych: do pięciu lat oraz do uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych. 8gBp, pk

mieDŹna

wOLa

They can sing!
9 marca w Szkole Podstawowej nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II był świętem piosen-
ki angielskiej. Młodzi wykonawcy 
ze szkół z terenu gminy Miedźna 
w konkursie wokalnym „You can 
sing” zmierzyli się z repertuarem 
wykonawców takich, jak Sam Smith, 
Christina Aguilera, Birdy, Lenka. 
Uczestnikom kibicowali dyrektorzy 
szkół oraz nauczyciele. 

W kategorii gimnazjum wygrała 
Agnieszka Sochacka z gimnazjum 
w Miedźnej, która zaśpiewała pio-
senkę Sama Smitha. W kategorii klas 
IV-VI wygrała Emilia Pomietło z SP 1 
w Woli oraz Magdalena Komandera 

z Zespołu Szkół w Miedźnej. W kate-
gorii klas I-III wygrały dziewczynki 
z Góry z piosenką „Yes I can” oraz 
dziewczynki ze Szkoły Podstawowej 
we Frydku, które zaśpiewały piosen-
kę „Who’s in the jungle?”.  

8sp 2 wola, pk

Uczniowie śpiewali piosenki w języku  
angielskim  (fot. SP 2 Wola)

najmłodsi na olimpiadzie
3 marca Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła 
II w Woli odstąpiła swe korytarze przedszkolakom z gminy Miedźna. Prawie 
180 pięciolatków stawiło się na Integracyjnej Olimpiadzie Przedszkolaków. 
Była flaga olimpijska, ślubowanie z wyrażeniem gotowości do sportowej 
rywalizacji oraz 10 konkurencji pełnych emocji dla najmłodszych sportow-
ców. „Biegi kelnerów”, rzuty do celu, zbieranie piłeczek na czas czy skoki 
w dal pokazały doskonałą współpracę dzieci z rodzicami. Żywiołowo kibico-
wano konkurencjom indywidualnym takim, jak biegi, slalomy, skoki obunóż 
z woreczkiem, strzały i rzuty do bramek. 

Podczas imprezy podsumowano towarzyszący zawodom konkurs plastycz-
ny promujący ideę integracji „Sport dla wszystkich”, w którym nagrodzono 
aż 12 małych artystów malarzy. Imprezie towarzyszyły występy gospodarzy. 

Było gwarnie, kolorowo i radośnie, bo żadne dziecko nie opuściło zawo-
dów bez medalu i dyplomu, a dzięki małym sportowcom każda placówka 
wzbogaciła się o kolejny puchar z olimpiady. Zdjęcia z imprezy publikujemy 
na str. 12. 8sp 2 wola

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i dyplomy  (fot. SP 2 Wola)

święto szkoły i noc integracji

11 marca – w przeddzień urodzin 
patrona – ks. prof. Józefa Tischnera, 
gimnazjum nr 2 w Woli obchodziło 
Święto Szkoły. Kolejny raz przybrało 
ono formę Festiwalu Nauki, na który 
zaproszono dyrektorów szkół pod-
stawowych z terenu gminy, uczniów 
klas szóstych, ich rodziców, wycho-
wawców i nauczycieli. Propagowanie 
wartości nauki, wspieranie uczniów 
i rozwój ich indywidualnych zain-
teresowań oraz pasji to główny cel 
festiwalu. Rozpoczął się od barwnej 
parady klas, w której dominowały 
wiosenne barwy i akcenty kwiato-
we. Nie zapomniano o 85. rocznicy 
urodzin patrona. Z tej okazji Kamila 
Drabek przygotowała prezentację 
zatytułowaną „Tischner – uczeń – stu-
dent – filozof – ksiądz – człowiek. 
Podróż”. Można było też zobaczyć 
efekty innowacji pedagogicznej MAG 
– Młody Aktywny Gimnazjalista reali-
zowanej w ramach lekcji wychowaw-
czych. Gości zaproszono na spacer 
edukacyjny po szkole. Szóstoklasiści 
piekli ciasteczka, mogli wziąć udział 
w krótkich interaktywnych lekcjach 

i zgłębiać tajniki nauki poprzez 
działanie i zabawę. Obejrzeli rów-
nież wystawę poświęconą Józefowi 
Tischnerowi. Był też pokaz przygo-
towany przez uczniów klas drugich, 
których pasją jest taniec oraz występ 
wokalny uczennicy klasy pierwszej 
– Klaudii Piórko. Niewątpliwą atrak-
cję stanowił pojedynek w tenisie 
stołowym między dyrektor Barbarą 
Bandołą a uczniem klasy szóstej. Na 
koniec rozlosowano nagrody wśród 
szóstoklasistów, którzy wykazali się 
znajomością twórczości ks. Józefa 
Tischnera.

Tydzień później w gimnazjum odbyła 
się wiosenna edycja „Nocy Integracji” 
dla uczniów gimnazjum oraz uczniów 
klas szóstych gminnych szkół podsta-
wowych. Impreza ta była doskonałą 
okazją do wzajemnego poznania się 
i wspólnej zabawy. Młodzież ze szkół 
podstawowych miała także możliwość 
„zasmakowania” życia gimnazjalnego. 
Piątkowe spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, wspólnie bawiło się 
ponad 100 uczniów. 

8gimnazjum nr 2 w woli

Stałym punktem święta szkoły jest barwny korowód  (fot. Gimnazjum nr 2 w Woli)
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pochwal się 
talentem i pasją!
masz ciekawy talent, niezwykłą 
pasję? Pochwal się nimi! Znasz 
kogoś utalentowanego? Poinfor-
muj nas o tym!

Piszesz wiersze? Zbierasz coś 
ciekawego? Malujesz? Albo 

znasz kogoś, kto ma jakiś inny wyjąt-
kowy talent lub pasję? Ma hobby, o 
którym inni powinni się dowiedzieć? 
Odnosi wyjątkowe sukcesy? Zdobywa 
nagrody czy laury? 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 mailo-
wo na adres gminnesprawy@gazeta.pl  
lub telefonicznie – tel. 605 863 760. 

8red

50-letni Bronisław Kokot poka-
zuje, że nawet pracując prawie 
30 lat na kopalni można mieć 
dobre płuca. Na tyle dobre, by 
w nurkowaniu swobodnym 
bez sprzętu zająć 3. miejsce 
w Polsce!

Freediving to mało znana 
dyscyplina sportu. Polega na 

nurkowaniu swobodnym bez sprzę-
tu. Liczy się czas spędzony w ten 
sposób pod wodą lub przepłynięty 
dystans (w zależności od kategorii 
także z płetwami lub bez). Niewiele 
osób wie, że w naszej gminie miesz-
ka osoba, która odnosi spore sukcesy 
w tej dyscyplinie. 50-letni Bronisław 
Kokot z Góry został powołany do 
kadry narodowej, przez co latem 
wystąpi na mistrzostwach świata!

Jak mówi, jest samoukiem, a woda 
to jego żywioł. Od dziecka lubił nur-
kować. Ma patent jachtowego ster-
nika morskiego, jest też żeglarzem 
i wędkarzem. - Kiedy miałem 3 lata, 
zacząłem pływać, jednak od samego 
początku fascynowało mnie pływa-
nie pod wodą  – wspomina. Stale 
rozwijał swoją pasję, choć o freedi-
vingu dowiedział się przypadkiem, 
oglądając film „Błękitny błękit”. 
Intensywnie uprawia ten sport od 
trzech lat. W ramach treningu ma 
specjalne zajęcia na basenie 3-4 razy 
w tygodniu, często jeździ na rowe-
rze, chodzi na długie spacery, nawet 
takie na... 50 km. I nie są to byle jakie 
spacery, bo we freedivingu istotna 
jest technika. - Każde przyspieszone 
bicie serca powoduje spalanie tlenu. 
Dobry freediver wykorzystuje tzw. 
odruch nurkowy, który spowalnia 
bicie serca, przez co oszczędza się 
więcej tlenu. W trakcie treningu 

ważny jest specjalny sposób oddy-
chania, który uspokaja serce. Dzięki 
tak wypracowanej technice można 
osiągnąć wyniki, bo zanurzenie dróg 
oddechowych w wodzie powoduje 
zmniejszone zapotrzebowanie na 
tlen – tłumaczy B. Kokot.

Uprawianie tego sportu wymaga 
asekuracji. - Zarówno przy pływaniu 
dystansów, jak i przy statyce musi 
być asekurant. Musi to być osoba 
zaufana, bo przekracza się pewne 
granice – mówi. Sam w trakcie swo-
ich prób cztery razy stracił świado-
mość. Przekonuje jednak, że to nic 
groźnego.

Jego rekord pod wodą to 6 min. 
54 sek. W maju jedzie na mistrzo-

stwa Polski. Podczas ubiegłorocznych 
zawodów zajął 3. miejsce w Polsce 
i 31. miejsce na świecie! - Za ten wynik 
jako debiutant dostałem powołanie do 
kadry narodowej Polski i nominację na 
start w Indywidualnych Basenowych 
Mistrzostwach Świata we Freedivingu 
AIDA, które odbędą się w czerw-
cu w Finlandii. To dla mnie wielki 
zaszczyt móc reprezentować nasz 
kraj – chwali się. Mistrzostwa odbędą 
się w dniach 25 czerwca – 4 lipca. B. 
Kokot pojedzie do Finlandii z synem, 
który podziela pasję ojca i też trenuje. 
Liczy na znalezienie się w gronie 15-
25 najlepszych zawodników.

Bronisław Kokot od dwóch lat 
jest na emeryturze. Co ciekawe, 

wcześniej 29 lat pracował w górni-
ctwie, pod ziemią. Jak to możliwe, 
że górnik z takim doświadczeniem 
ma tak dobre płuca? - Odpowiedź 
jest prosta. Mam uczulenie na pył 
węglowy, a to powodowało, że 
zawsze korzystałem z maski prze-
ciwpyłowej, która ochroniła mi 
płuca  – zauważa.

Jak mówi, freediving daje mu 
zarówno adrenalinę, jak i spokój. 

– Chciałbym pokazać ludziom 
w moim wieku, że emeryt nie musi 
kojarzyć się tylko z pokaźnym brzu-
chem, ale z aktywnym wypoczyn-
kiem, rozwijaniem pasji, a nawet 
sukcesami w sporcie – podkreśla.

8paweł Komraus

mieszkaniec Góry w czerwcu jedzie do Finlandii na mistrzostwa świata, by reprezentować Polskę we freedivingu. Co to takiego?

W wodnym żywiole

B. Kokot lubi nurkować też na otwartych wodach i ze sprzętem. Na zdjęciu podczas wyprawy do Egiptu (fot. archiwum)

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli zajęło II miejsce 
w I Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Tradycje 
i kulinaria Ziemi Pszczyńskiej”, który zorganizowa-
no w Goczałkowicach-Zdroju.

Jest to kolejna, nowa edycja konkursu kulinarnego, 
której organizatorami są powiat pszczyński, Śląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Pszczynie 
oraz gminy powiatu pszczyńskiego. Konkurs odbywać 
będzie się co roku na terenie innego gminnego samo-
rządu. 

Tematem tegorocznej edycji konkursu była „Wielkanoc 
na Ziemi Pszczyńskiej”. W imprezie udział wzięło siedem 
zespołów z powiatu, w tym KGW z Woli. Ich zadaniem było 
przygotowanie i zaprezentowanie potraw nawiązujących 
do tradycji wielkanocnych - śniadania wielkanocnego, 
deseru oraz dania dowolnego. Potrawy oceniali: Łukasz 
Kozioł - restaurator, Szymon Bracik - szef kuchni restaura-
cji Wodna Wieża, Anna Haka-Otręba - plastyk oraz Klaudia 
Roksela - właścicielka firmy Gryfnie, znanej z kultywowa-
nia tradycji, gwary i zwyczajów Górnego Śląska. Komisja 
kierowała się głównie nawiązaniem do tradycji śląskiej, 

zastosowaniem produktów regionalnych oraz estetyką 
podania. Werdykt nie był łatwy, bo i stoły uginały się od 
wielkanocnych pyszności, jak faszerowane jaja, domowe 
szynki i kiełbasy, pasztety, ryby w zalewach, zupy, rozmaite 
mięsa oraz baby czy serniki.

Decyzją jury wygrało KGW z Jarząbkowic, ale duży 
sukces odniosły gospodynie z Woli, które zajęły II miej-
sce. Panie przygotowały m.in. sałatkę ziemniaczano-
śledziową, faszerowaną kaczkę, a jako deser - wieniec 
świąteczny. 8powiat 

Pysznie na Wielkanoc

KGW z Woli zajęło II miejsce w konkursie  (fot. UG Goczałkowice)
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Tak nasi piłkarze 
grali w marcu
Piłkarze z gminy miedźna w mar-
cu rozpoczęli rozgrywki w rundzie 
wiosennej sezonu 2015/2016

nadwiślan góra (ii liga)
< 6 marca – Nadwiślan Góra – 

Błękitni Stargard Szczeciński 1:2 
(bramka dla Góry: B. Wasiluk - k)

< 12 marca – Gryf Wejherowo 
– Nadwiślan Góra 3:0

< 19 marca – Nadwiślan Góra 
– Legionovia Legionowo 2:0 
(bramki dla Góry: M. Essam, K. 
Bętkowski)

< 25 marca – Kotwica Kołobrzeg 
– Nadwiślan Góra 0:0

Po pierwszych spotkaniach rundy 
wiosennej Nadwiślan ma na koncie 
18 punktów, które zdobył w 23 spot-
kaniach. Daje to przedostatnie, 17. 
miejsce w tabeli II ligi.
kolejne spotkania:
< 2 kwietnia, Nadwiślan Góra 

– Okocimski Brzesko
< 9 kwietnia, Nadwiślan Góra 

– ROW 1964 Rybnik
< 16 kwietnia, Radomiak Radom 

– Nadwiślan Góra
< 24 kwietnia, Nadwiślan Góra 

– Siarka Tarnobrzeg
< 30 kwietnia, Stal Mielec 

– Nadwiślan Góra

sokół wola (liga okręgowa)
< 19 marca – Sokół Wola – Unia 

Bieruń Stary 2:1 (bramki dla Woli: 
S. Odrobiński, B. Więckowski)

< 26 marca – MKS Lędziny  
– Sokół Wola 4:0

Po 17 kolejkach Sokół zajmuje 14. miej-
sce (na 16) w tabeli z 12 punktami.
kolejne spotkania:
< 2 kwietnia, Sokół Wola  

– Piast Bieruń Nowy
< 9 kwietnia, Pogoń Imielin  

– Sokół Wola
< 16 kwietnia, Sokół Wola  

– LKS Łąka
< 23 kwietnia, Wyzwolenie Chorzów 

– Sokół Wola
< 30 kwietnia, Sokół Wola  

– Sparta Katowice

LKs Frydek (a klasa)
< 20 marca – LKS Wisła Wielka 

– LKS Frydek 0:1 (bramka dla 
Frydku: T. Kapica)

< 28 marca – LKS Frydek 
– Josieniec Radostowice 2:1 
(bramki dla Frydku: T. Kapica, A. 
Potasiak)

LKS Frydek po 17 kolejkach zajmuje 
w tabeli A klasy 11. miejsce (na 16) 
z dorobkiem 20 punktów.
kolejne spotkania:
< 3 kwietnia, Siódemka Tychy  

– LKS Frydek
< 10 kwietnia, Iskra II Pszczyna  

– LKS Frydek
< 17 kwietnia, LKS Frydek  

– LKS Gardawice
< 24 kwietnia, LKS Studzionka  

– LKS Frydek
< 30 kwietnia, LKS Frydek  

– Juwe Jaroszowice

Turniej finałowy odbył się 
w pierwszy weekend marca 
w Warszawie.

- Do finału zakwalifikowało się 
10 najlepszych drużyn spośród 

100 walczących. Warto wspomnieć, 
że w rundzie eliminacyjnej zajęliśmy 
I miejsce rywalizując w większo-
ści z ekipami gimnazjów. Na ferie 
otrzymaliśmy 10 nowych zadań, do 
których musieliśmy się przygotować 
przed wyjazdem – zauważa trener 
Damian Odrobiński.

W Warszawie najlepsze ekipy 
z całej Polski, w tym uczniowie z Woli 
spotkali się z ambasadorami pro-
gramu: Jerzym Dudkiem, Arturem 
Siódmiakiem, Marcinem Urbasiem 
oraz Tomaszem Jankowskim. 
Prowadzącym był Sergiusz Ryczel, 
prezenter znany z TVP2.

Najpierw trzeba było wykonać 
10 zadań, które były już wcześniej 
znane. Były to zadania ogólnoroz-
wojowe z różnych dyscyplin: piłki 
nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, 
siatkówki czy zadania z elementami 
gimnastyki. Dzięki nim UKS SPS 
zakwalifikował się do ścisłej elity, 
do której weszło łącznie pięć ekip. 
W tej fazie rozgrywek na uczniów 

czekały zadania, których wcześniej 
nie znali. Ale i tak udało się osiągnąć 
sukces i zająć ostatecznie III miej-
sce w zawodach. - To sukces o tyle 
istotny, że w zawodach wzięli udział 
przedstawiciele ośmiu gimnazjów 
i dwóch szkół podstawowych, w tym 
my. Pan, który przygotował zadania 
finałowe mówił, że jak na uczniów 
podstawówek są one dość trudne. 
Nie spodziewał się, że staniemy na 
pudle. Nie byłoby wyniku, gdyby nie 
ciężkie treningi, które prowadzili-
śmy od listopada ub. r. – cieszy się 

D. Odrobiński. W zawodach udział 
wzięli uczniowie kl. VI b Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Woli: Dominika 
Drewniak, Nadia Mossakowska, 
Martyna Orłoś, Emilia Pomietło, 
Małgorzata Rozmus, Bartosz 
Kaczmarek, Michał Odrobiński, 
Łukasz Rozmus, Arkadiusz Wróbel, 
Patryk Żakieta oraz trener Damian 
Odrobiński. W ramach wyjazdu mieli 
okazję też zwiedzić m.in. Stadion 
Narodowy w Warszawie. Za III miej-
sce otrzymali m.in. sprzęt sportowy.
 8pk

Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłkarsko – Siatkarskie z Woli zajął  
3. miejsce w Pucharze Orange

Uczniowie z Woli wśród  
najlepszych w Polsce

UKS SPS z Woli na III miejscu w Pucharze Orange (fot. Orange)

19 marca w hali sportowej 
w Gilowicach odbył się Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Amatorów.

 Do rozgrywek stanęli piłka-
rze-amatorzy z Woli, Gilowic, 

Miedźnej, Siemianowic Śląskich 
i Mysłowic. Po meczach eliminacyj-
nych, półfinałach i finale najlepsza 
okazała się drużyna KWK Mysłowice-
Wesoła, która w finale pokonała 
Almę Miedźna. Ostatnie miejsce na 
podium zajęli piłkarze z Restauracji 
Piast Siemianowice Śląskie. IV miej-
sce zajęła drużyna Gol 1 Wola, V 
– Skup Mieszkań Eu Siemianowice 
Śląskie, VI – Absolwenci LO Gilowice, 

a VII – Szacun Siemianowice Śląskie. 
Królem strzelców został Fabian 
Pizun (KWK Mysłowice-Wesoła), 
który do bramki rywali trafił sześć 
razy. Najlepszym bramkarzem tur-

nieju został także zawodnik zwycię-
skiej drużyny, Rafał Wesołek.

Organizatorem imprezy był 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

8pk 

Górnicy z mysłowic najlepsi

Celem turnieju była popularyzacja gry w piłkę nożną i upowszechnianie aktywnego wypoczynku  (fot. GOSiR)

Zawodnicy klubu zapaśniczego 
z Woli w ostatnim czasie zdobyli 
kolejne medale.

W dniach 4-5 marca w Osielsku 
odbyły się Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski U-23 w zapa-
sach w stylu wolnym. W zawodach 
walczyło 91 zawodników z 31 klu-
bów. GKS Piast Wola reprezentowa-
ło dwóch zawodników: Piotr Mnich 

w kategorii do 61 kg, który wywal-
czył brązowy medal oraz Witold 
Ciemierz w kat. do 97 kg, który zajął 
V miejsce. 

12 marca w Tychach rozegra-
ne zostały Mistrzostwa Śląska 
Dziewcząt Open w zapasach kobiet 
i Mistrzostwa Śląska Młodzików 
w zapasach w stylu wolnym. 
Zawodniczki i zawodnicy klubu 
z Woli wywalczyli bardzo dobre 

miejsca na podium: Amelia Tomala 
w kat. do 29 kg – złoty medal, Wanesa 
Kania w kat. do 25 kg – złoty medal, 
Gabriela Płoszczyca w kat. do 44 
kg – złoty medal, Daria Jaczyńska 
w kat. do 48 kg – srebrny medal, Igor 
Rożnawski w kat. do 38 kg – złoty 
medal, Franciszek Janosz w kat. 
do 42 kg – brązowy medal i Błażej 
Tomala w kat. do 59 kg – srebrny 
medal. 8gKs piast wola, pk

GKS Piast nie zwalnia tempa
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Wśród osób, które do 25 kwietnia wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji 

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola) 
rozlosujemy nagrodę 

– podwójne zaproszenie 
do kina planet Cinema w Oświęcimiu

(gH niwa, Oświęcim, 
ul. powstańców śląskich 1, 

tel. 32 471 17 12). 
Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu. 
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa 

aneta Lubecka z góry. 
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

Już od wielu lat przełom zimy, 
wiosny oraz przedwiośnie to 
okresy, w których wyraźnie 
wzrasta liczba pożarów łąk 
i nieużytków. 

Spowodowane jest to wypa-
laniem traw i pozostałości 

roślinnych. Przyczyną ponad 94% 
pożarów jest działalność człowieka, 
gdyż nadal wśród wielu osób panu-
je przekonanie, że wypalanie traw 
powoduje jej szybszy i bujniejszy 
odrost, przynosząc więcej korzyści 
ekonomicznych.

Nic bardziej błędnego, ponieważ 
ziemia wyjaławia się, zahamowany 
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz asy-
milacja azotu z powietrza. Podczas 
pożaru powstaje duże zadymienie, 
które jest szczególnie groźne dla 
osób przebywających w bezpośred-

nim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zaczadzenia. 
Wypalanie traw powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności na dro-
gach, co może prowadzić do powsta-
nia groźnych w skutkach kolizji 
i wypadków drogowych.

Co istotne, wysuszone trawy 
i krzewy palą się bardzo szybko, 
a w przypadku gwałtownej zmia-
ny kierunku wiatru, pożary bardzo 
często wymykają się spod kontro-
li. Pożary traw powodują również 
spustoszenie flory i fauny. Giną 
rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, 
gady, dzikie ptactwo, ssaki leśne 
oraz domowe. A w akcję gaszenia 
pożarów traw, łąk i nieużytków bar-
dzo często zaangażowana jest duża 
liczba strażaków i sprzętu, który 
w tym czasie może być potrzebny do 
ratowania życia i mienia ludzkiego 
w innym miejscu. 8Kp psp pszczyna

stop pożarom traw!
17 marca doszło do zawalenia 
się pomostu o długości ok. 30 
metrów na terenie byłej kopalni 
Czeczott w Woli.

Do zdarzenia doszło kilka 
minut po północy. - Zawalił 

się pomost, do którego przymoco-
wany był taśmociąg transportujący 
węgiel. Przyczyną był najprawdo-
podobniej jego zły stan techniczny 
- mówi Tomasz Głogowski, rzecz-

nik prasowy Kompanii Węglowej. 
Nikomu nic się nie stało, uszkodzo-
na została jedynie trakcja kolejo-
wa, bo pomost znajdował się nad 
bocznicą kolejową. St. asp. Karolina 
Błaszczyk, rzeczniczka pszczyńskiej 
policji informuje, że pomost nor-
malnie jest czynny, ale w momencie 
zdarzenia był czasowo wyłączony 
z pracy. Policja sprawdza, w jaki 
sposób doszło do zdarzenia.

8pk

na terenie Czeczota zawalił się pomost

27-letni mieszkaniec Woli na trzy 
miesiące pożegnał się z pra-
wem jazdy.

Ul. Bieruńska w Miedźnej 
przecina tę miejscowość na 

dwie części. Na tym odcinku drogi 
kierowcy muszą zwolnić do 50 km/h. 
Wyjątkowo niebezpieczne było więc 
zachowanie na drodze przejeżdżają-
cego tamtędy 27-letniego kierowcy 
mercedesa, mieszkańca Woli.

Policjanci zmierzyli prędkość, z jaką 
się poruszał i okazało się, że jechał 
za szybko o 59 km/h. Mundurowi 
w pierwszej kolejności zatrzymali 
więc jego samochód, a następnie jego 
prawo jazdy. Teraz wydana zostanie 
przez starostę decyzja, zgodnie z którą 
przyjdzie niesfornemu kierowcy roz-
stać się ze swoim prawem jazdy na 
trzy miesiące. Wykroczenie odnoto-
wano 14 marca, w godzinach szczytu, 
około 14.30.  8Kpp, pk

setką przez wieś
na sygnaLe

E-włamanie
4 marca nieznany sprawca przeła-
mując zabezpieczenia informatycz-
ne włamał się do konta skrzynki e-
mail oraz portalu aukcyjnego, nale-
żącego do mieszkańca Miedźnej. 
Włamywacz wystawił tam na sprze-
daż sprzęt sportowy. 

Nie było wycieczki
Placówka z Woli organizując wy-
jazdy edukacyjne korzystała z usług 
firmy turystycznej z Wałbrzycha. 
Kilka takich wyjazdów miało miej-

sce, na kolejny zaczęto zbierać zapi-
sy i zaliczki. Firma z Wałbrzycha 
pobrała ok. 3 600 euro, ale wycieczki 
nie zorganizowała. Sprawa została 
zgłoszona na policję.

Ukradł elektronarzędzia
18 marca nieznany sprawca wyko-
rzystując zdemontowane drzwi 
domu jednorodzinnego oraz sen 
jego domowników dokonał kradzie-
ży elektronarzędzi. Skradł je z domu 
przy ul. Krętej w Górze. Wartość 
strat to 1 600 zł.

29 marca ok. godz. 23.00 doszło 
do pożaru domu jednorodzinne-
go przy ul. Wiejskiej w Grzawie.

Strażacy po przyjeździe na miej-
sce stwierdzili, że pożarem obję-

ty jest dach na powierzchni ok. 200 m 
kw oraz poddasze budynku. Musieli 

ugasić ogień i rozebrać nadpaloną 
konstrukcję dachu, oddymić budynek 
oraz zabezpieczyć go plandeką. 

Działania zakończono ok. godz. 2.30, 
uczestniczyły w nich cztery zastępy 
z JRG w Pszczynie oraz zastępy z OSP 
z Miedźnej i Góry, pogotowie ratunko-
we i policja. 8pk, psp pszczyna

palił się dach w grzawie
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Z honorowym  
patronatem

W dniach 13-14 kwietnia w Woli odbę-
dzie się XIX Regionalny Przegląd 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„O Tort Baby Jagi”. Przegląd organi-
zują Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Oświaty i Wychowania. 

Tegoroczny przegląd honorowym 
patronatem objął Śląski Kurator 
Oświaty. „Państwa dokonania w pro-
mowaniu twórczości dzieci i młodzie-
ży oraz w organizowaniu corocznego 
przeglądu teatrów na wysokim pozio-
mie zasługują na uznanie. Poprzez 
spotkanie ze sztuką kształtuje się 
wyobraźnia oraz wrażliwość mło-
dych ludzi” - napisał wicekurator 
Tadeusz Żesławski.

Znów na „Złotej Trąbce”

Działająca pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Silenzio” z Woli zakwalifiko-
wała się do Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka”. Odbędzie się w czerwcu 
w Kozach. 

W ub. roku orkiestra z Woli 
w konkursie estradowym w kategorii 
orkiestr dętych zajęła 1. miejsce, zdo-
bywając tym samym „Złoty Dyplom”. 
Czy w tym roku powtórzy sukces?

Zrób zdjęcie i wygraj

Trwa konkurs fotograficzny „Gmina 
Miedźna – wydarzenia kulturalne, 
sportowe, religijne”. Należy uwień-
czyć na fotografiach wydarzenia, 
które są wpisane w życie miesz-
kańców gminy. W pierwszym etapie 
należy wysyłać zdjęcia wydarzeń, 
które miały miejsce od 1 stycznia 
do 31 maja 2016 r. Do wygrania 
w każdym z dwóch etapów 300 
zł, 200 zł i 100 zł. Szczegóły na  
gok.miedzna.pl.

O tajemnicach  
Puszczy Pszczyńskiej

Muzeum Miejskie w Tychach zapra-
sza do zwiedzania nowej wystawy 
„Tajemnice Puszczy Pszczyńskiej”. 
Celem wystawy jest zachęcenie do 
poznawania ciekawych miejsc na 
terenie lasów pszczyńskich, nieroze-
rwalnie związanych z historią nasze-
go regionu.

Na wystawie obok obiektów 
dokumentujących historię Puszczy 
Pszczyńskiej, zwiedzający będą 
mieli okazję obejrzeć filmy autor-
stwa Andrzeja Brandysa, pokazują-
ce życie leśnych zwierząt. Atrakcją 
wystawy będzie także prezentacja 
okazów takich, jak dzik, daniel czy 
sowa. Ważnym eksponatem jest róg 
myśliwski, tzw. plessówka. Wystawa 
dostępna jest do 2 lipca w Starym 
Magistracie (Tychy, pl. Wolności 1). 
Wstęp wolny.

Z KULTUrĄ

Każdy może  
współtworzyć słownik
Trwają prace nad II częścią „Słownika biograficz-
nego gminy miedźna”.

I część słownika ukazała się pod koniec 2015 r. 
i poświęcona była osobom duchownym i zakon-

nym, związanym z gminą Miedźna. Publikację przy-
gotowała Danuta Kocurek, mieszkanka Gilowic, radna 
Rady Powiatu Pszczyńskiego oraz pracownik naukowy 
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Teraz autorka zachęca wszystkich mieszkańców gminy 
do zaangażowania się w prace nad przygotowaniem II 
części słownika. Bo każdy może być jego współautorem. 
Danuta Kocurek zwraca się z prośbą o przygotowanie 
biogramów (życiorysów) osób zasłużonych dla naszego 
regionu, m.in. nauczycieli, społeczników, samorządow-
ców, rzemieślników itp. Opracowane życiorysy można 
dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzawie 
lub przesłać na adres: 43-227 Gilowice, ul. Lipowa 18a. 
W razie pytań można dzwonić w godzinach wieczornych 
pod numer tel. 32 211 73 52. 8pk

W konkursie zorganizowa-
nym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną wzięło udział pięć 
trzyosobowych drużyn z klas 
III szkół podstawowych gminy 
miedźna.

Uczestnicy zmagali się z czte-
rema zadaniami i dwoma pyta-

niami. Pytania, jak przystało na kon-
kurs z Koziołkiem, dzieci odnajdy-
wały w liściach kapusty. Aby na nie 
prawidłowo odpowiedzieć, trzeba 
było wykazać się znakomitą pamię-
cią. Z kolei zadania wymagały, poza 
wiedzą, fantazji, pomysłowości oraz 
sprawności fizycznej. 

W pierwszym drużyny przedsta-
wiały prace wykonane z użyciem 
różnych technik plastycznych, obra-
zujące wybrane miejsce związane 
z przygodami Koziołka Matołka. 
Prace zachwyciły nie tylko jury, 
ale też gości i kibiców. W innym 
zadaniu pojawił się salon fryzjerski, 
w którym dzieci zaplatały koziołko-
we bródki. 

Pamięcią wzrokową trzeba się 
było wykazać w zadaniu trzecim, 
gdyż należało rozpoznać i opisać 
przygody bohatera, przedstawione 
na rysunkach. Dodatkowym utrud-
nieniem było ułożenie ich w kolejno-
ści występowania.

Konkurs zamykało zadanie spor-
towe. Uczestnicy założyli papiero-
we narty i wzięli udział w kozioł-
kowym biegu. Drużynom w cza-
sie konkursu towarzyszył doping 
kibiców, którzy przygotowali całe 
mnóstwo okrzyków i haseł dopin-
gujących. 

Impreza zakończyła się zwy-
cięstwem ex-aequo dwóch dru-
żyn: z SP we Frydku i SP nr 1 
w Woli. Drugie miejsce zajęła dru-

żyna z SP nr 2 w Woli, trzecie - z SP 
w Górze, a czwarte z SP w Miedźnej. 
Uczestnicy i szkoły otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy i nagrody książkowe, 
które ufundowała GBP w Miedźnej 
z/s w Grzawie. 8gBp

15 marca w Domu Socjalnym w Grzawie odbył się konkurs czytelniczy poświęcony  
znajomości przygód Koziołka matołka

Koziołkowo matołkowo 

Najlepsze w konkursie okazały się dwie drużyny. To uczniowie SP nr 1 w Woli: Julia Pękal, Filip 
Hurko i Antonia Kucz...  (fot. SP 1 Wola)

… oraz reprezentacja SP z Frydku: Antonina matlak, Nadia Gnaty i martyna Bartas (fot. SP Frydek)
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Najmłodsi na olimpiadzie
3 marca w szkole podstawowej nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Jana pawła ii w woli odbyła się inte-
gracyjna Olimpiada przedszkolaków. w imprezie udział wzięli przedstawiciele przedszkoli z gminy miedźna, 
łącznie prawie 180 pięciolatków. Zmierzyli się w 10 konkurencjach sportowych. Był duch sportowej rywalizacji, 
wspólna zabawa oraz medale dla uczestników. nie zabrakło ślubowania i flagi olimpijskiej fot. sp nr 2 wolawspólna zabawa oraz medale dla uczestników. nie zabrakło ślubowania i flagi olimpijskiej fot. sp nr 2 wola


