
W Miedźnej i Górze nowi sołtysi. 
Co w pozostałych sołectwach?

Z miłości 
do gór

Zmartwychwstanie
Jezusa daje nadzieję

Zakończył się tegoroczny cykl zebrań sołeckich w gminie Miedźna. Mieszkańcy 
wybierali nowych sołtysów, nowe rady sołeckie, dyskutowali o spółkach wodnych oraz
problemach, jakie są w ich sołectwach. Jakie decyzje podjęli?

Koło PTTK Magurka w Woli obchodzi 
w tym roku 20-lecie istnienia. Należą 
do niego osoby, które w wolnym czasie
jeżdżą na wycieczki górskie. To 
miłośnicy gór

O istocie świąt wielkanocnych 
rozmawiamy z ks. Bogumiłem
Mazurczykiem, proboszczem parafii
Matki Bożej Piekarskiej w Woli

WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 8 WIĘCEJ NA STR. 9

Spółka Studzienice chce wydobywać węgiel, m.in. pod częścią gminy Miedźna. Chodzi o kilkaset metrów kw 
pod Miedźną-Bodzowem, przy granicy z Ćwiklicami. Jej przedstawiciele twierdzą, że złoże 
w powiecie pszczyńskim jest bardzo bogate. Mieszkańcy boją się, że wydobycie w tym miejscu doprowadzi 
do dewastacji środowiska. WIĘCEJ NA STR. 3
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Podajemy terminy odbioru śmieci 
w kwietniu:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 1.04, 17.04
 segregacja: 20.04

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane: 2.04, 20.04
 segregacja: 21.04

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 3.04, 21.04
 segregacja: 22.04

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna,
Przemysłowa, Pszczyńska, Różana,
Stawowa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane: 7.04, 22.04
 segregacja: 23.04

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mo-
kra, Ogrodowa, Osiedle Pod Sosna-
mi, Powstańców, Rajska, Rzemieś-
lnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokoj-
na, Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiś-
niowa):
 zmieszane: 8.04, 23.04
 segregacja: 24.04

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, Nad
Wisłą, Ogrodników, Polna, Poznań-

ska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-
wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 9.04, 24.04
 segregacja: 27.04

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 10.04, 27.04
 segregacja: 28.04

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 13.04, 28.04
 segregacja: 29.04

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 14.04, 29.04
 segregacja: 30.04

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 15.04, 30.04
 segregacja: 29.04

BYŁE OSIEDLA

Wola I
 zmieszane: 3.04, 7.04, 10.04,

14.04, 17.04, 21.04, 24.04,
28.04  segregacja: 2.04, 7.04,
9.04, 13.04, 16.04, 20.04,
23.04, 27.04, 30.04  odpady
wielkogabarytowe: 15.04, 29.04
Wola II
 zmieszane: 3.04, 7.04, 10.04,

14.04, 17.04, 21.04, 24.04,
28.04  segregacja: 2.04, 7.04,
9.04, 13.04, 16.04, 20.04,
23.04, 27.04, 30.04  odpady
wielkogabarytowe: 15.04, 29.04

ODBIORĄ ŚMIECI!

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 jednośla-
dów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji.
Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) oraz odpadów zielonych (trawa i liście) od-
płatnie.

MOBILNY PSZOK W KWIETNIU
Oto terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych:
 FRYDEK: 8.04 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Mio-
dowej i Sportowej — Dom Socjalny Frydek

 GILOWICE: 10.04 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego
– OSP Gilowice

 MIEDŹNA: 13.04 (poniedziałek) w godz. 11.00-16.00 oraz 18.04 (sobo-
ta) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

 GRZAWA: 20.04 (poniedziałek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Kościel-
nej – plac przy kościele w Grzawie

 GÓRA: 23.04 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic To-
polowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

 GÓRA: 27.04 (poniedziałek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej –
OSP Góra

 WOLA: 30.04 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok
sklepu spożywczego

Śląska Izba Rolnicza informuje, że
31 maja odbędą się wybory człon-
ków do Rad Powiatowych Śląskiej Iz-
by Rolniczej.

Członkami samorządu rolniczego są
osoby fizyczne i prawne będące po-
datnikami podatku rolnego, podatku
dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej oraz członkowie RSP
posiadający w nich wkłady gruntowe.
Przysługuje im prawo kandydowania
do rady powiatowej izby rolniczej
i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W gminie, w której powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza 4 tys.
ha (okręg jednomandatowy) do rady
powiatowej izby wybiera się jednego
członka, a gdy przekracza 4 tys. ha
(okręg dwumandatowy) wybiera się
dwóch członków tej rady. W okręgu
wyborczym stanowiącym obszar mia-
sta na prawach powiatu wybiera się
tylko jednego przedstawiciela.

W każdym powiecie ziemskim zo-
stanie utworzona rada powiatowa
izby rolniczej. W jej skład wejdą rol-

nicy, którzy w wyborach do tego or-
ganu otrzymają największą liczbę
ważnie oddanych głosów. Rada po-
wiatowa izby wybiera ze swego skła-
du po dwóch delegatów do Walnego
Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolni-
czej.

Rolnik, ubiegający się o mandat
członka rady powiatowej izby rolni-
czej musi wypełnić i złożyć następują-
ce dokumenty: zgłoszenie kandydata,
oświadczenie o zgodzie na kandydo-
wanie oraz listę członków zawierającą
co najmniej 50 podpisów poparcia.
Druki te można otrzymać w każdym
urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej
Izby Rolniczej.

Spis członków izby rolniczej upra-
wnionych do głosowania zostanie
udostępniony do wglądu w siedzibie
Urzędu Gminy najpóźniej w 14. dniu
przed dniem wyborów. Każdy rolnik
może sprawdzić czy został w nim uję-
ty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje na temat
wyborów dostępne są na stronie
www.sir-katowice.pl UG

Wybiorą członków do Rad 
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

By były to święta pełne ciepła, miłości,
ludzkiej życzliwości oraz duchowych przeżyć

życzą redakcja „Gminnych Spraw” 
oraz wydawca, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli
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Jest umowa 
długoterminowa
Gmina Miedźna w końcu podpisała
długoterminową umowę na realiza-
cję zadania „Świadczenie usług od-
bierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości na terenie gminy Mie-
dźna, na których zamieszkują mie-
szkańcy”. Przypomnijmy, od wyniku
przetargu, który wygrał Zakład Usług
Komunalny z Oświęcimia, odwołał
się dotychczasowy odbiorca śmieci
w gminie, Sita Południe.  To ta
spółka w przetargu zaoferowała naj-
wyższą cenę. Krajowa Izba Odwo-
ławcza nakazała powtórzyć czynno-
ści przetargowe. Znów wygrał ZUK
i znów Sita się odwołała. Tym razem
KIO odrzuciła jednak odwołanie.
Dzięki temu na początku kwietnia
wójt mógł podpisać z firmą z Oświę-
cimia umowę na 3 lata. Co to ozna-
cza dla mieszkańców? Przede wszy-
stkim taką samą stawkę za śmieci
segregowane (8 zł od osoby) i świad-
czenie usług odbioru śmieci w tym
samym zakresie, co do tej pory. pk

Znów bez poczty?
W Miedźnej znów jest problem z
pocztą. Przypomnijmy, Poczta Polska
brała pod uwagę likwidację poczty
w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej. Udało
się jednak dojść do porozumienia
i zdecydowano się na utworzenie
w tym miejscu agencji pocztowej. 

Ruszyła 30 września ub.r., ale te-
raz ajent zdecydował się na wypo-
wiedzenie umowy. Agencję prowa-
dził do końca marca. – Trzeba było
dokładać do interesu – przyznaje
dotychczasowy ajent. Poczta Pol-
ska ogłosiła nowy przetarg na ajen-
ta, ale nie wpłynęła żadna oferta.
Przetarg ogłoszono raz jeszcze.
Przypomnijmy, w naszej gminie
funkcjonują tego typu placówki
w Woli i Górze. pk

Co z bezdomnymi 
zwierzętami?
Na sesji Rady Gminy, która odbyła się
24 marca radni przyjęli „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Miedźna
w 2015 roku”. W tym roku bezdom-
ne zwierzęta przewożone będą do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Miedarach.

Zgłoszenia potrzeby odłowienia
zwierząt bezdomnych ze strony mie-
szkańców przyjmuje Urząd Gminy lub
policja. pk

Dożynki we Frydku
Tegoroczne Dożynki Gminne zor-

ganizowane zostaną we Frydku. Pla-
nowany termin uroczystości, pod-
czas której rolnicy będą dziękować
za zebrane plony to 6 września. pk

Jeszcze w tym roku powinien ruszyć program moderniza-
cji źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na te-
renie gminy Miedźna.

W jego ramach montowane będą zestawy kolektorów sło-
necznych wraz z zasobnikami ciepłej wody, układu pom-
powego, układu bezpieczeństwa i układu hydraulicznego
dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na realiza-
cję projektu została zaplanowana kwota w wysokości
2 mln 528 tys. 412 zł, dzięki dofinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląs-
kiego na lata 2014-2020.

Skład zestawu będzie dobierany indywidualnie w zależ-
ności od rodzaju i stanu istniejących elementów instalacji
wodnej i grzewczej w danym budynku oraz ilości osób
w gospodarstwie domowym.

W trzecim kwartale br. ma ruszyć projekt – wtedy złożo-
ne zostaną odpowiednie dokumenty. Po podpisaniu umów
zacznie się montaż solarów. W ubiegłym roku Urząd Gmi-
ny przyjmował ankiety od mieszkańców, zainteresowa-
nych udziałem w projekcie. Zainteresowanie wyrazili wła-

ściciele 250 domów. Inwestycja sfinansowana zostanie ze
środków: Unii Europejskiej w wysokości 85%, własnych
mieszkańców – 14% oraz budżetu gminy Miedźna – 1%.

Po dopięciu formalności, urzędnicy kontaktować będą
się z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć montażu instala-
cji solarnych. pk

Solary na domach coraz bliżej

Solary mają pojawić się na ok. 250 domach 
jednorodzinnych w gminie (fot. UG)

O planach zarejestrowanej w War-
szawie spółki pisaliśmy już w lutym
br. Firma chce wydobywać węgiel
pod trzema gminami powiatu
pszczyńskiego: Pszczyną, Kobiórem
i właśnie Miedźną. I choć w przypad-
ku gminy Miedźna chodzi o niewielki
fragment Bodzowa, mieszkańcy mają
sporo obaw.

Paweł Komraus

Na zebraniu sołeckim w Miedźnej głos
w tej sprawie zabrał Tomasz Waloszek.
– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi
planami. Kopalnia to byłaby dewasta-
cja środowiska, naszych cennych tere-
nów – powiedział i złożył w imieniu
mieszkańców Bodzowa wniosek,
w którym wyrażają sprzeciw wobec bu-
dowy kopalni, która fedrowałaby pod
gminą. Wniosek został jednogłośnie
przyjęty przez obecnych na zebraniu.

Kacper Maruszczak, specjalista ds.
projektów górniczych w Studzienice
Sp. z o.o. mówi, że do spółki dociera-
ją podobne głosy mieszkańców. 

– Chciałbym zauważyć, że 90% cał-
kowitej powierzchni terenu, pod któ-
rym chcielibyśmy wydobywać węgiel
to tereny leśne, niezabudowane.
W przypadku tych zabudowanych, bę-
dziemy stosować takie zabezpieczenia,
by szkód górniczych nie było – mówi.
Podkreśla też, że w kolejnych etapach
uzyskiwania koncesji na wydobycie
spółka przeprowadzi konsultacje spo-
łeczne, podczas których inwestor bę-
dzie rozmawiał z mieszkańcami.

Póki co, spółka Studzienice uzyska-
ła koncesję na poszukiwanie złoża,
wykonała już odwiert i złożyła doku-
mentację złoża, która czeka na za-
twierdzenie przez ministra środowiska.
– Złoże znajduje się także w granicach

administracyjnych gminy Miedźna.
Jest to kilkaset metrów kwadratowych
– to w całości obszar leśny, niezabudo-
wany – przyznaje K. Maruszczak. Cho-
dzi o fragment Bodzowa, przy granicy
z Ćwiklicami. Jak mówi, złoże w po-
wiecie pszczyńskim jest bardzo boga-
te. – Zasoby złoża Studzienice I to po-
nad 1 mld ton węgla. Przy eksploatacji
na poziomie 3 – 3,5 mln ton rocznie
wystarczy na ponad 50 lat – wylicza.

Wciąż otwarta jest kwestia, gdzie po-
wstałby zakład w przypadku budowy
kopalni. Spółka bierze pod uwagę kilka
lokalizacji, a jedną z nich jest... Wola.
– Rzeczywiście jedną z opcji są tereny
przy byłej kopalni w Woli. Dla nas naj-
ważniejsze jest to, by mieć dostęp do
torów kolejowych. Póki co, rozważamy
wady i zalety wszystkich przyjętych
przez nas możliwych lokalizacji, bierze-
my pod uwagę uwarunkowania prawne
i środowiskowe – przyznaje Kacper Ma-
ruszczak. Wiadomo, że nie będzie szy-
bu, bo do pokładu prowadzić mają ła-
godnie opadające w dół tunele opado-
we. Węgiel wydobywany ma być meto-
dą na zawał. Zatrudnienie w kopalni
znaleźć mogłoby ok. 1 tys. osób.

Po zatwierdzeniu dokumentacji zło-
ża przez ministra środowiska, firma

będzie musiała przygotować raport
oddziaływania na środowisko, sporzą-
dzić projekt zagospodarowania złoża,
po czym przeprowadzić konsultacje
społeczne. W wariancie optymisty-
cznym jej przedstawiciele zakładają,
że do 2017 roku uda się uzyskać kon-
cesję na wydobycie, do 2018 r. ru-
szyłyby pierwsze prace budowlane,
a eksploatacja mogłaby się rozpocząć
w roku 2020. – Rozwój tych prac za-
leży także od postawy władz lokal-
nych oraz społeczności lokalnej. Bę-
dziemy chcieli pokazać, że eksploata-
cja jest nie tylko bezpieczna, ale tak-
że leży w interesie lokalnym. Chcemy
w tej sprawie rozmawiać z mieszkań-
cami – mówi K. Maruszczak.

Jak podkreśla wójt Bogdan Tara-
nowski, spółka ma dopiero koncesję
na poszukiwanie złoża, a nie na wydo-
bycie, a do tego droga jest daleka. –
Jest to inwestycja, która chyba nie za
bardzo wpisuje się w to, co w tej chwi-
li robi Kompania Węglowa i Mitsui,
chodzi o planowaną budowę elektro-
wni. Będziemy podejmowali wspólne
działania z gminami Pszczyna i Ko-
biór. Nie ma oficjalnych wniosków,
więc póki nie ma do czego się odnosić
– mówi Bogdan Taranowski.

Spółka Studzienice chce wydobywać węgiel, m.in. pod częścią gminy Miedźna.
Mieszkańcy boją się, że ta działalność doprowadzi do dewastacji środowiska

Boją się nowej kopalni

Jak zapewniają przedstawiciele spółki Studzienice,
złoże w powiecie pszczyńskim jest bardzo bogate (fot. KW)
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Na tegorocznych zebraniach sołeckich
nowych sołtysów wybrali w sumie
mieszkańcy trzech sołectw: Woli I,
Miedźnej i Góry. W pozostałych udzie-
lono poparcia dotychczas urzędują-
cym, choć – co istotne – nie mieli oni
nawet kontrkandydatów. Oto roz-
strzygnięcia, jakie zapadły na marco-
wych zebraniach w gminie Miedźna.

 Paweł Komraus, Ada Krasoń

WOLA II

11 marca w Szkole Podstawowej nr
2 w Woli spotkali się mieszkańcy sołe-
ctwa Wola II. Tutaj nie były potrzebne
wybory sołtysa, bo po zmianie statusu
z osiedla na sołectwo jesienią ub.r. sołty-
sem został Andrzej Biszkant. Uzupełnio-
no jedynie skład Rady Sołeckiej o dwie
członkinie: Elżbietę Buss oraz Małgorzatę
Antos. Zebranie cieszyło się słabym zain-
teresowaniem mieszkańców, bo pojawiło
się na nim ok. 20 osób.

GRZAWA

Dzień później w Domu Socjalnym
w Grzawie odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze sołectwa Grza-
wa. Uczestniczyło w nim 45 mieszkań-
ców. Sołtysem Grzawy na kolejną ka-
dencję został ponownie wybrany Mar-
cin Sosna, który był jedynym kandyda-
tem. – Postaram się jak najlepiej dzia-
łać na rzecz naszego sołectwa. Podczas
ostatniego roku może nie pokazałem
się od najlepszej strony, ale będę miał
okazję to zmienić – przyznał. Sołtysem
Grzawy jest od roku, kiedy po krótkim
okresie braku sołtysa zastąpił na tym
stanowisku Marię Mikę. Na zebraniu
postanowiono, że Rada Sołecka będzie
liczyła 8 osób, w jej skład weszli: Iza-
bela Moroń, Joanna Śleziak-Reizer, Ja-
rosław Wojciech, Bogusław Lorek, Da-
nuta Przybylska-Mika, Zbigniew Pudeł-
ko, Krzysztof Sosna i Jakub Masny. 

Mieszkańcy pytali m.in. o możliwość
zwolnienia z podatku rolników posiada-
jących łąki na terenach zalewowych
oraz zwiększenia odstrzału dzików i li-
sów. Poruszano też problem braku pla-
nu zagospodarowania przestrzennego.

MIEDŹNA
Zebranie w Miedźnej odbyło się 17
marca. W sali Urzędu Gminy pojawiło
się 62 mieszkańców sołectwa. Zwraca-
li uwagę przede wszystkim na kwestie,
związane z bezpieczeństwem (przy
sklepie Krystal oraz przy kościele), źle
ustawione światła na skrzyżowaniu
przy Urzędzie Gminy, wyrażali swoje
obawy wobec nowej kopalni, która pla-
nuje wydobycie pod częścią Miedźnej.
Pytali również o możliwość przekazania
pomieszczenia na rzecz lokalnych orga-
nizacji społecznych.

Na stanowisko sołtysa kandydowa-
li: urzędujący sołtys Jan Cofała oraz
Tomasz Nycz. Wygrał ten drugi, zdo-
bywając 33 głosy. Jan Cofała zdobył
29 głosów i po 16 latach przestał
być sołtysem Miedźnej. Za te wszy-
stkie lata pracy, także wtedy, kiedy
walczył z chorobą, dziękowali mu
wójt oraz mieszkańcy. – Trzy kaden-
cje byłem w Radzie Sołeckiej i wszy-
stkiego w tej pracy nauczyłem się od
sołtysa – chwalił Jana Cofałę Tomasz
Nycz.

Nowy sołtys Miedźnej ma 41 lat,
pracuje na kopalni Piast. – Mam je-
den najważniejszy cel: wsłuchiwać
się w problemy mieszkańców, pośre-
dniczyć między nimi i radnymi oraz
wójtem i próbować rozwiązywać te
problemy. Chciałbym też, aby mie-
szkańcy się zintegrowali i dążyli do te-
go, by powstała sala gimnastyczna
przy Zespole Szkół w Miedźnej, która
służyłaby nie tylko uczniom, ale też
i organizacjom lokalnym – mówi To-
masz Nycz.

W skład nowej Rady Sołeckiej we-
szli: Anna Antecka, Bartłomiej Botor,
Marian Brandys, Henryk Chromik, Aloj-
zy Chrostek, Antoni Gruszka, Halina
Kapica, Zdzisław Liberka, Teofil Maś-
ka, Stanisław Mika, Andrzej Painta,
Renata Szafron, Małgorzata Szrom-
czyk, Tomasz Waloszek i Antoni Żupa.

FRYDEK
52 mieszkańców pojawiło się na zebra-
niu we Frydku, które odbyło się 24 mar-
ca. Kandydat na sołtysa był jeden, urzę-
dujący sołtys Janusz Pławecki, który zo-
stał wybrany na kolejną kadencję. – Dzię-
kuję za ponowne zaufanie. Będę się sta-
rał pracować na tym samym poziomie,
albo jeszcze lepiej wywiązywać się z na-
łożonych na mnie obowiązków, oczywi-
ście z pomocą mieszkańców naszego so-
łectwa – powiedział. W skład nowej Ra-
dy Sołeckiej weszli: Ewa Boryczka, Lu-
dwik Lisek, Bożena Zabłocka, Jan Dobry,
Eugeniusz Czuwaj, Janusz Musioł, Ja-
nusz Mandla, Andrzej Klenczar, Piotr
Wojtala, Andrzej Grabowski, Andrzej
Komraus, Jolanta Krasoń, Zenon Pudli-
szewski, Roman Nycz i Piotr Sajdok.

Mieszkańcy zwracali uwagę przede
wszystkim na brak chodnika na odcinku
ul. Miodowej, problem palenia odpa-
dów plastikowych, a także bezpieczeń-
stwo na ul. Bieruńskiej. Zawnioskowali
też o budowę nowego przedszkola dla
dzieci z Frydku i Gilowic, proponując je-
dnocześnie, by pomieszczenia obecne-
go przedszkola we Frydku przeznaczyć
lokalnym organizacjom.

GÓRA

Niemal 100 mieszkańców Góry wzięło
udział w zebraniu sołeckim, które odbyło
się 25 marca. Na stanowisko sołtysa
kandydowały aż trzy osoby: dotychczaso-
wy sołtys, Marcin Orłoś, Krzysztof
Chwiendacz oraz Marian Libera. Orłoś
zdobył 25 głosów, Chwienacz – 15, a Li-
bera – 58 i został nowy sołtysem Góry.

Marian Libera był członkiem Rady
Sołeckiej poprzedniej kadencji, ma 48
lat. Jak mówi, pomysł, by wystartować
w wyborach wyszedł od znajomych.

– Jest u nas co robić. Do poprawy
są przede wszystkim drogi czy rowy –
mówi. 

Na zebraniu mieszkańcy zwracali
uwagę głównie na stan ul. Pszczyń-
skiej, Topolowej, mówili o Nadwiślanie
czy konieczności zamontowania no-
wych koszy ulicznych. 

Do nowej Rady Sołeckiej weszli:
Agnieszka Cholewa, Gabriela Dzie-
dzic, Zofia Żemła, Dagmara Adam-
czyk, Klara Kosma, Wanda Kubulus,
Stanisław Hadaś, Irena Kóska i Mar-
cin Orłoś.

GILOWICE

Ostatni na zebraniu spotkali się mie-
szkańcy Gilowic. Przy tej okazji mogli
podziwiać dobudowaną część do bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
w tym nową salę, w której zebranie się
odbyło. Na zebraniu obecne były 52
osoby. Na sołtysa kandydował jedynie
urzędujący sołtys, Jan Nowak, które-
mu mieszkańcy w tajnym głosowaniu
udzielili poparcia. Poza tym rozma-
wiali o stanie ulic: Korfantego, Topolo-
wej i Lompy, o niekoszonych nieużyt-
kach, czyszczeniu rowów czy jakości
wody.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:
Michał Mączewski, Adam Świerkot,
Marian Borys, Mariusz Palla, Krystian
Adaszyński, Kazimierz Janosz, Andrzej
Morkisz, Jerzy Richlewski, Sławomir
Nowak, Sylwester Pawełek, Marzena
Pustelnik oraz Antoni Bartoń.

Przypomnijmy, w lutym odbyły się
zebrania w sołectwach Wola I i Wola.
W tym pierwszym nowym sołtysem zo-
stał Andrzej Nelec (dotychczasowy, Ja-
nusz Starzec nie startował w wybo-
rach), a w tym drugim na kolejną ka-
dencję wybrany został Czesław Roz-
mus.

Zakończył się cykl tegorocznych zebrań sołeckich w gminie Miedźna. Jakie decyzje podjęli mieszkańcy?

W Miedźnej i Górze nowi sołtysi. 
Co w pozostałych sołectwach?

We Frydku bez zmian – sołtysem ponownie został Janusz Pławecki, drugi od lewej (fot. pk)

Zebranie w Gilowicach było pierwszym spotkaniem, jakie zorganizowano w nowej sali w strażnicy (fot. pk)

Nowym sołtysem Miedźnej 
jest Tomasz Nycz (fot. pk)

Marian Libera, nowy sołtys Góry (fot. pk)
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Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, 
ul. Wiejska 131 

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Urzędu Gminy Miedźna 
czynna jest w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 14:45, 
15:30 - 17:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89

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

NIP 6381642424
REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 

0000 1179 0001

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91

e-mail: gokis@juni.com.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 Góra, ul. Topolowa 6
tel./fax: 32 211-71-60, 

32 449-01-70
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

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 601-091-666

e-mail:
zoiw@juni.com.pl,
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Rozmawiali o samorządności
W dniach 5-6 marca wójt gminy Bogdan Taranowski oraz przewodniczący
Rady Gminy, Stanisław Lubański wzięli udział w Kongresie XXV-lecia Samo-
rządu Terytorialnego, który odbył się w Poznaniu.

Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego zapoczątkował ogólnopolskie ob-
chody rocznicy odrodzenia samorządu. Był wspólnym przedsięwzięciem sze-
ściu ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących Stronę Samorzą-
dową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unii Metropolii Pol-
skich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast
Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Bronisław Komorowski, pre-
mier Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych, Maria
Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju czy Andrzej Halicki, minister admini-
stracji i cyfryzacji.

Honorowy patron Kongresu, prezydent Bronisław Komorowski przypomina-
jąc jak bardzo w ostatnich 25 latach zmieniły się polskie miasta, miasteczka
i wsie, powiedział, że samorząd jest źródłem sukcesów w wolnej Polsce. 

Kongres połączony był z obradami Walnych Zgromadzeń Organizacji. Wzię-
ło w nim udział ponad 1300 samorządowców i gości: wójtowie, burmistrzowie,
prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, przedstawiciele samorządów oraz
władz centralnych i parlamentu. ZGWRP, ZMP, pk

„A przecież nie cały umieram
to, co we mnie niezniszczalne trwa”

św. Jan Paweł II

Szanownemu Panu 

Stanisławowi
Lubańskiemu
Przewodniczącemu

Rady Gminy Miedźna

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

ojca
składają

Radni Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy

Na ostatniej sesji Rady Gminy radny
Marcin Germanek przedstawił kon-
cepcję stworzenia w byłym Ośrodku
Zdrowia w Woli domu dziennego po-
bytu dla seniorów.

W takim domu seniorzy mogliby spę-
dzać wolny czas, brać udział w zaję-
ciach, integrować się. Zaproponował
także ścieżkę zdobycia dofinansowa-
nia na ten cel z rządowego programu
„Senior-Wigor”. – Polityka senioralna
staje się coraz bardziej aktywna
i związku z tym, że społeczeństwo co-

raz bardziej się starzeje, takie działa-
nia będą coraz bardziej potrzebne –
podkreślał Marcin Germanek.

Temat wywołał dyskusję na sesji. 
– To bardzo poważny problem, któ-

rym musimy się zająć – przyznał Ma-
rek Mucha. Małgorzata Antos zwraca-
ła uwagę, że o tym, iż seniorzy chcą
działać, świadczą choćby dobrze fun-
kcjonujące Uniwersytety Trzeciego
Wieku. Pojawiły się też głosy, że choć
w gminie jest bogata oferta zajęć czy
spotkań dla seniorów, każda kolejna
taka inicjatywa jest warta podjęcia.

Radni podkreślali, że propozycję nale-
żałoby omówić na komisjach.

Do propozycji radnego Germanka
odniósł się też Bogdan Taranowski. 

– Obiektów, w których osoby starsze
mogą się spotykać mamy w gminie od-
powiednio dużo. Nasze jednostki orga-
nizacyjne wiele robią, aby interesująco
zorganizować czas dla naszych senio-
rów. Jeśli będzie chęć szerszego działa-
nia, będziemy się starali przygotować
odpowiednią ofertę dla seniorów. Wię-
cej na ten temat powiemy na kolejnej
sesji – przyznał wójt. pk 

Radni o pomocy seniorom

Gminy pobierały podatek za podziem-
ne wyrobiska górnicze od spółek wę-
glowych, które na ich terenie działały.
Tak nakazywało bowiem prawo. Zmie-
niła się jednak interpretacja przepisów
prawnych i może się okazać, że część
środków będzie trzeba zwrócić.

Paweł Komraus

Interpretacja zmieniła się w związku
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedli-
wości z 2011 roku. Orzekł on, że nie
można opodatkować podatkiem od nie-
ruchomości podziemnych wyrobisk
górniczych, bo nie są one obiektami bu-
dowlanymi w rozumieniu ustawy „Pra-
wo budowlane”. Można natomiast ob-
jąć tym podatkiem niektóre obiekty
i urządzenia zlokalizowane w podziem-
nych wyrobiskach górniczych.

Swój dług uregulowała już gmina
Pawłowice, która na ten cel wyemito-
wała obligacje. W sumie musiała zwró-
cić 43 mln zł, ale jej sytuacja jest o ty-
le lepsza, że kopalnia tam nadal działa
i można rozliczać należności zaległe na
poczet bieżących. W Woli kopalnia nie

fedruje od dekady, ale problem też jest.
– Po wyroku Trybunału Konstytucyj-

nego z 2011 r., a następnie wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go i Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z roku 2012 gmina Miedźna zwery-
fikowała decyzje podatkowe dotyczące
lat 2004-2009 i wydała nowe decyzje,
uwzględniające zmiany interpretacyjne
przepisów, zgodne z linią orzecznictwa.
Obecnie, rozliczane bieżącymi należno-
ściami są sporne kwoty podatku doty-

czące lat 2005 i 2008, zgodnie z wy-
danymi przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bielsku-Białej decyzja-
mi. W stosunku do pozostałych lat da-
lej toczą się postępowania podatkowe
dotyczące spornych kwot podatku. Do-
tyczy to również lat 1994-1996, gdzie
od roku 2005 gmina wyłączona jest
z postępowania, przeprowadzenie po-
stępowania dowodowego i ustalenie
ewentualnej kwoty podatku do zwrotu
leży w gestii Samorządowego Kolegium
w Bielsku.

Sprawa była poruszana podczas
marcowego XXIII Zgromadzenia Stowa-
rzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
Bogdan Taranowski został wybrany na
członka zarządu stowarzyszenia. 

Na jeszcze jedno zwraca uwagę. Kie-
dy kopalnia płaciła gminie spore podat-
ki, Miedźna część środków – jako gmi-
na bogata – przekazywała gminom bie-
dniejszym, w ramach tzw. janosikowe-
go. Teraz, w przypadku ewentualnej
konieczności zwrotu części tego podat-
ku, nikt nie mówi o zwrocie gminom
środków, które przekazała biedniej-
szym.

Gminy górnicze mają problem, bo muszą zwracać część podatku od wyrobisk górniczych 
spółkom węglowym. Problem dotyczy też Miedźnej

Trzeba będzie zwrócić podatek kopalni?

Kopalnia w Woli nie fedruje od 10 lat. Ale 
problemy z podatkiem od wyrobisk są (fot. pk)
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GÓRA

Dzień samorządności 
na powitanie wiosny

23 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze w wyjątko-
wy sposób powitali wiosnę. Tego dnia zorganizowali bowiem Dzień Przedsię-
biorczości. Na cztery godziny lekcyjne władzę w szkole przejęli uczniowie kla-
sy szóstej. Zrealizowali bardzo ambitny plan zachęcenia swoich młodszych ko-
legów do stosowania zbilansowanej diety oraz aktywności ruchowej. Zrealizo-
wali lekcje zatytułowane „Wiem, co jem” oraz „Wszyscy w ruchu”. SP Góra

Dzieci pokazywały, jak zdrowo się odżywiać (fot. SP Góra)

Przedszkolaki mają zajęcia w kinie w Brzeszczach (fot. GPP nr 2 w Woli)

Dwustu małych
medalistów w SP nr 2
Jeszcze tylu pięcio- i sześciolatków w Szkole
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Jana Pawła II nie było. 5 marca aulę
i korytarze zapełnili mali sportowcy, którzy
wzięli udział w Gminnych Zabawach Sporto-
wych Przedszkolaków.

Każde dziecko uczestniczyło w jednej kon-
kurencji, a było w czym wybierać! Biegi na
czas, slalomy, „skoki kangurów” z woreczkami
trzymanymi kolanami, „sadzenie ziemniaków”
czyli wyścigi z wrzucaniem woreczków do ob-
ręczy, strzały piłką nożną i ręczną do bramek
– to konkurencje, w których przedszkolaki
świetnie radziły sobie same. Ale nie zabrakło
też zabaw, podczas których swoimi umiejętno-
ściami wespół z dziećmi wykazali się rodzice.
Widowiskowe były „biegi kelnerów”, tych du-
żych i tych małych, slalomem z piłką do ping
ponga na talerzu. Rodzicom udawało się zrę-
cznie łapać do kosza woreczki, rzucane przez
ich pociechy. Wspólnie z dzieckiem zbierali na
czas piłeczki tenisowe oraz wykonywali skoki
w dal z miejsca. Wielkie emocje towarzyszyły
zawodnikom nie tylko w czasie zawodów i ki-
bicowania, ale również podczas dekoracji zwy-
cięzców. Na podium bowiem znaleźli się nie
tylko najlepsi, ale każde dziecko otrzymało
medal i dyplom. Nagrodzono również ucze-
stników konkursu plastycznego „Sport dla
wszystkich”, który oczami dzieci pięknie oddał
ideę integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zdjęcia z zawodów publikujemy na str. 12.
SP nr 2 w Woli

Dzieci z Gminnego Przedszkola Publi-
cznego nr 2 im. W. Chotomskiej w Wo-
li biorą udział w Interdyscyplinarnym
Programie Edukacji Medialnej „Kino-
Szkoła”. Specjalnie dla najmłodszych
uczestników został przygotowany blok
spotkań „KinoPrzedszkole”, przezna-
czony dla dzieci powyżej 4. roku życia.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
W marcu dzieci miały okazję obejrzeć
bajki związane z ekologią i pogodą. Za-
jęcia prowadzone były przez animatora,
który po projekcji rozmawiał z dziećmi
o tym, jak dbać o naszą planetę, jak
bezpiecznie zachowywać się podczas
różnej pogody. Nie zabrakło również
zagadek i niespodzianek dla wszystkich
uczestników. Dzieci z zainteresowa-

niem słuchały i wypowiadały się na te-
maty pogodowe. Spotkanie nie mogło
odbyć się bez zabawy w prognozę po-
gody, w związku z czym jedna z dziew-
czynek zamieniła się w pogodynkę.

„KinoPrzedszkole” to projekt ogólno-
polski z certyfikatem Filmoteki Narodo-
wej, który w 2014 roku otrzymał nagro-
dę Państwowego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. Zajęcia filmowo-edukacyjne pro-
wadzone są przez cały rok, a ich tema-
tykę autorka projektu Joanna Zabłocka-
Skorek (filmoznawczyni, pedagog) do-
pasowuje do wieku uczestników. Przed-
szkolaki z GPP nr 2 kontynuują założe-
nia programu w swojej placówce, oglą-
dając bajki na tablicy interaktywnej. Od
czasu do czasu zajadają się nawet pop-
cornem! Agnieszka Świątek

Zajęcia w kinie

Uczniowie klasy III Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, Nata-
lia Piosik i Paweł Mucha starają się o mandaty posłów
na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Z tego też powo-
du 26 marca na stadionie Sokoła w Woli zorganizowali
debatę, na którą zaprosili przedstawicieli różnych grup
społecznych – uczniów, radnych, mieszkańców.

Uczestnicy rozmawiali o tym, jakiej przestrzeni pub-
licznej potrzebuje młodzież. To temat, który zadali or-
ganizatorzy, a uczniowie, którzy z zadania wywiążą się
najlepiej zostaną na dwa dni posłami.

– Chcielibyśmy, aby młodzież bardziej angażowała
się w sprawy nam najbliższe. Chcemy dać przykład, że
sami możemy coś zmienić, mieć wpływ na to, co dzie-
je się wokół nas – mówią Natalia i Paweł. Już mają
swoje pomysły – to np. wybudowanie kolejnych ście-
żek rowerowych, zagospodarowanie przestrzeni przy
siłowni zewnętrznej obok basenu, stworzenie skatepar-
ku. – Naszym celem jest także zaangażowanie mło-
dzieży do pracy. Można zorganizować lekcje wycho-
wawcze w terenie i sprzątać osiedle, możemy też sami

odnowić ławki czy posprzątać przystanki. Czekamy też
na propozycje naszych kolegów – zauważają.

Czy Natalii i Pawłowi uda dostać się do Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży, dowiemy się już wkrótce. Rok temu po-
słankami zostały inne uczennice wolańskiego gimnaz-
jum. W Sejmie obradowały Małgorzata Kak i Karolina
Siwula. pk 

12 marca to dzień urodzin patrona Gimnazjum nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tis-
chnera w Woli. Jest to okazja do spotkania uczniów,
nauczycieli, rodziców, absolwentów i wszystkich osób
wspierających szkołę.

Tegoroczne Święto Szkoły przybrało formę Festiwalu
Nauki pod hasłem „Uczymy myśleć, wspieramy, dzia-
łamy, rozwijamy”. Zaproszeni szóstoklasiści z Góry,
Frydku i Woli wraz z rodzicami mogli obejrzeć, jak pre-
zentują się starsi koledzy i koleżanki. Był teatr, taniec,

śpiew, film, projekt fotograficzny oraz loteria fantowa.
Popołudnie upłynęło pod znakiem nauki przez zabawę.
Goście wzięli udział w interaktywnych lekcjach, włas-
noręcznie piekli ciasteczka, malowali, obejrzeli wysta-
wę poświęconą Józefowi Tischnerowi.

Na spotkanie przybył brat patrona, Kazimierz, który
powiedział, że szkoły tischnerowskie są miejscem,
o którym myśli się i mówi „moje”. W takiej atmosferze
nauka staje się przyjemnością.

Kamila Drabek

Pod znakiem nauki i zabawy

Debatowali, by dostać się do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, jakiej przestrzeni 
publicznej potrzebuje młodzież (fot. pk)
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W środę, 4 marca uczniowie kl. V i VI Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Mie-
dźnej wyjechali na wycieczkę edukacyjną do re-
dakcji i drukarni „Gazety Wyborczej” w Tychach.
Wyjazd był niezwykłą formą poznania etapów
pracy dziennikarza oraz cyklu powstawania gaze-
ty codziennej. Na początku uczestników wyjazdu
zapoznano z pracą redaktorów, dziennikarzy,
grafików i fotoreporterów w lokalnym wydaniu
dziennika. Prócz redakcji zobaczyli też rozgłośnię
radia Złote Przeboje, wcielili się w role radiow-
ców. 

Na końcu trafili do drukarni, gdzie przygotowy-
wane są matryce z tekstami i zdjęciami do druku.
Uczniowie obejrzeli maszynę drukarską, na której
drukowanych jest około 60 tysięcy gazet na go-
dzinę. Zobaczyli wielkie rolki papieru, które po
rozwinięciu mają długość 23 kilometrów. Najbar-
dziej zachwycił ich widok gazet przypiętych na
taśmach i przesuwających się pod sufitem dru-
karni, trafiających do odpowiednich miejsc, skąd
wywożone są do kiosków w całej Polsce połu-
dniowej. Uczniowie byli zaskoczeni tym, że re-

dakcja pracuje do godz. 24.00, a praca drukarza
to przeważnie nocna zmiana, aby rano, każdy
mógł kupić porcję świeżych wiadomości w posta-
ci gazety.

SP Miedźna

Z wizytą w rozgłośni radiowej i w redakcji gazety

Uczniowie mogli wcielić się w rolę radiowców (fot. SP Miedźna)

17 marca uczennica klasy III c Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Miedźnej, Patrycja Cieplińska
reprezentowała Zespół Szkół w Miedźnej w półfina-
łach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W
kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Raven-
sbruck”.

Patrycja była jedną z najmłodszych uczestniczek
tego konkursu, który odbywał się w Liceum Ogól-
nokształcącym w Żywcu. Pozostałe uczestniczki by-
ły uczennicami liceum i technikum. Tematyka recy-
tacji była bardzo specyficzna, co wymagało od
uczestniczek przygotowania nie tylko merytoryczne-
go, ale także emocjonalnego.

Poziom wystąpień był bardzo wyrównany, a przy
tym wysoki. Jury oceniało takie elementy jak: inter-
pretacja tekstu, kultura mowy, ogólny wyraz arty-
styczny, dobór repertuaru. Z uczestniczek wybrano
trzy finalistki konkursu, które będą rywalizować
w finale w/ w konkursu w kwietniu bieżącego roku
w Rudzie Śląskiej. Uczennica szkoły w Miedźnej
choć nie weszła do ścisłego finału, godnie reprezen-
towała gimnazjum.

Magdalena Grycz-Mocko

W kręgu poezji lagrowej

Zawodnicy Gilusa
w formie
Bardzo dobrze spisała się trójka zawodników z MUKS „Gi-
lus” Gilowice w Mistrzostwach Polski 14-latków, które od-
były się na pływalni w Olsztynie w dniach 5-8 marca.
W zawodach wystartowało 636 zawodników ze 141 klu-
bów. Natalia Działkowska, Wojciech Michalski, Michał
Kowalczyk sześciokrotnie występowali w finałach A, pię-
ciokrotnie w finałach B, ustanowili 15 rekordów życio-
wych.

Z kolei w dniach 6-8 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich. W mi-
strzostwach wystartowało 527 zawodników ze 130 klubów,
wśród nich nie zabrakło przedstawiciela MUKS „Gilus” Gilo-
wice. Był nim Szymon Latusek. Udanie zakończył swój mi-
strzowski debiut, pięciokrotnie poprawiając swoje rekordy ży-
ciowe.

Na pływalni w Oświęcimiu rozegrano Mistrzostwa Polski
16-latków w pływaniu. W zawodach, które odbyły w dni-

ach 13-15 marca wystartowało 374 zawodników ze 115
klubów. MUKS „Gilus” Gilowice reprezentowali: Gabriela
Fuks i Kacper Murański, którzy wielokrotnie występowali
w finałach Mistrzostw Polski, 10-krotnie poprawiali życio-
we rezultaty. S. Formas

Silna reprezentacja klubu z Gilowic podczas 
Mistrzostw Polski 14-latków wraz z trenerem (fot. MUKS Gilus)

Sukces 
w olimpiadzie 
teologicznej
Uczennica klasy Ib Liceum Ogólno-
kształcącego w Gilowicach, Jolanta
Mika, uczestnicząca w XXV Olimpia-
dzie Teologii Katolickiej pt. „Sakra-
menty uzdrawiające i ich rola w Ko-
ściele”, która odbyła się 5 marca na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Śląskiego, zajęła 7. miejsce pośród
87. uczestników finału diecezjalnego.
Tym samym znalazła się wśród naj-
lepszych 10. osób wyróżnionych
przez abpa Wiktora Skworca i z jego
rąk otrzymała nagrodę książkową oraz
dyplom. LO Gilowice

Oni mają talent!
19 marca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hady-
ny we Frydku odbyła się pierwsza edycja konkursu
„Mam talent”. Chętni uczniowie z klas I – VI zaprezen-
towali swoje umiejętności wokalne, taneczne, instru-
mentalne, recytatorskie przed całą społecznością szkol-
ną. Na scenie wystąpił również uczeń, który na czas uk-
ładał kostkę rubika. Występy oceniała szanowna Komi-
sja, w składzie której zasiedli nauczyciele. Nad całością
czuwała Iwona Jakisz, opiekunka Samorządu Uczniow-
skiego w szkole.

Wyniki: w kategorii klas I – III wygrała Oliwia Waleczek
z klasy II a, a w kategorii klas IV-VI – Dominika Mika z kla-
sy VI.

SP Frydek

Co było z tą Kasią?
Jak co roku w marcu Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/ s w Grzawie zaprosiła uczniów klas
III do udziału w konkursie czytelniczym. Tym ra-
zem dzieci odpowiadały na pytania i rozwiązywa-
ły zadania dotyczące treści książki autorstwa Miry
Jaworczakowej pt. „Oto jest Kasia”.

Było wystrzałowo i kwiatowo, ponieważ pyta-
nia zostały ukryte w balonikach, które należało
przekłuć – stąd też 10 wystrzałowych pytań za
2 punkty zostało uwolnionych przez trzeciokla-
sistów, którzy musieli na nie odpowiedzieć.
A odpowiadali znakomicie.

Uczestnicy zmagali się też z trzema zadania-
mi. Jedno z nich polegało na odgadnięciu, jaką

przygodę przedstawiają rysunki oraz w jakiej ko-
lejności one występowały. Zdolności plastyczne
i wyobraźnia bardzo przydała się dzieciom
w wykonywaniu ostatniego zadania, polegające-
go na „ubraniu” Kasi, wykorzystując ścinki ma-
teriałowe, kolorową włóczkę, wstążki i inne ga-
dżety.

Rywalizacja podczas konkursu była bardzo
wyrównana. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
z SP w Górze, drugie – ex aequo drużyny z SP
we Frydku i SP nr 2 w Woli, a trzecie miejsce
również ex aequo drużyny z ZS w Miedźnej i SP
nr 1 w Woli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody książkowe.

GBP



Docenią
aktywne kobiety
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
po raz trzeci przyzna „Klejnoty Ziemi
Pszczyńskiej”.

Nagroda kierowana jest do środowisk
kobiecych, reprezentujących akty-
wność społeczną i zawodową. Spoś-
ród zaproponowanych kandydatek zo-
staną wybrane laureatki w pięciu ka-
tegoriach: Kobieta Biznesu, Kobieta
Społeczna, Kobieta Sztuki i Kultury,
Kobieta Obyczajów i Tradycji, Kobieta
Ziemi Pszczyńskiej. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął starosta
pszczyński, Paweł Sadza.

Regulamin oraz karta zgłoszenia
kandydatów dostępna jest na stronie
internetowej PUP w Pszczynie.

W poprzednich edycjach nagrodę
otrzymały m.in. Łucja Krutak, prezes
Gminnego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych w Miedźnej
czy Jadwiga Granatyr, założycielka
i kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca
„Frydkowianie”. PUP
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Uczennica Liceum Ogólnokształcące-
go w Gilowicach zajęła 2. miejsce
w II Konkursie Dziennikarskim im.
Agnieszki Wojtali. Rok temu konkurs
wygrała Renata Waliczek z Góry.

Konkurs organizowany jest przez „Ga-
zetę Pszczyńską”, Starostwo Powiato-
we oraz Urząd Miejski w Pszczynie.
Jego celem jest uhonorowanie Agnie-
szki Wojtali, zmarłej tragicznie dwa
lata temu mieszkanki Gilowic, dzien-
nikarki „Gazety Pszczyńskiej”, promo-
cja powiatu oraz zachęcanie do stoso-
wania form pisanych.

Zadanie polegało na napisaniu tek-
stu, dotyczącego powiatu pszczyń-
skiego. I mieszkańcom oraz uczniom
z gminy Miedźna udało się to zrobić
bardzo dobrze! 20 marca ogłoszono
wyniki konkursu. 2. miejsce zajęła
Karolina Nowok z Rudołtowic, która
napisała reportaż o człowieku, który
wychodził z alkoholizmu. W nagrodę
otrzymała 500 zł. Karolina jest uczen-
nicą Liceum Ogólnokształcącego

w Gilowicach. Wyróżnienia otrzyma-
ły: Patrycja Rom z Góry, która pisała
o Zapadzi oraz Alicja Dobry z Grzawy
za tekst o Muzeum Prasy Śląskiej.

Rok temu, w pierwszej edycji Kon-
kursu Dziennikarskiego im. Agnieszki
Wojtali nagrodę główną (1 000 zł) zdo-
była Renata Waliczek z Góry. pk 

Nagrodzeni w konkursie dziennikarskim

Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się mieszkańcy 
i uczniowie z gminy Miedźna (fot. Jacek Bielenin)

Andrzej Dróżdż, prezes Koła PTTK
Magurka w Woli przyznał, że koło nie
planuje żadnych szczególnych ob-
chodów z okazji 20-lecia istnienia.
Jego członkowie chcą uczcić tę ro-
cznicę w lipcu bądź sierpniu 
wyjściem na Rysy. Inne uroczystości
nie są planowane, ponieważ nie ma
na to funduszy. – Magurka to koło,
które działa praktycznie społecznie –
zauważa. 

Ada Krasoń

Wycieczki organizowane przez koło
PTTK Magurka są dla wszystkich.
Prezes zapewnia, że nie ma obowiąz-
ku zapisu do koła, aby uczestniczyć
w takim wyjeździe. – Na wycieczki
jeżdżą też osoby, które dowiadują się
o wyjeździe z ogłoszeń w Internecie.
Warunkiem jest to, że osoba musi być
pełnoletnia, a jeżeli uczestnik takiej
wycieczki nie ma skończonych 18 lat,
to musi jechać z opiekunem – mówi. 

Dodaje, że wszystkie wycieczki, któ-
re organizują, finansowane są ze skła-
dek członkowskich. – Bardzo ciężko
jest teraz pozyskać sponsorów. Współ-
pracujemy z oddziałem PTTK z Pszczy-
ny, który w miarę możliwości pomaga
nam finansowo. Bardzo trudno jest te-
raz prowadzić taką działalność jeżeli
chodzi o planowanie wycieczek, bo
transport jest bardzo drogi. W dodatku
jest przepis, że jeżeli grupa liczy powy-
żej 15 osób, to trzeba mieć przewodni-
ka – dodaje prezes Andrzej Dróżdż.

Obecnie w wycieczkach bierze
udział zazwyczaj ok. 30 osób. Najlep-
szy okres dla Magurki był wtedy, gdy

istniała kopalnia KWK Czeczott
w Woli. Wtedy było nawet 150 ucze-
stników. – To były dobre lata Magur-
ki. Niezwykle trudno jest pozyskać
młodzież. Magurka w tej chwili to
członkowie w wieku od 30. do 50. ro-
ku życia – zauważa prezes koła.

Sezon turystyczny PTTK Magurka
rozpoczyna w połowie stycznia. 

– Najpierw jest msza za turystów
i ludzi gór w kościele Matki Boskiej
Piekarskiej w Woli i mniej więcej ty-
dzień później wyruszamy na Magurkę
Wilkowicką – dodaje Andrzej Dróżdż.

W 2015 roku klub na pewno nie
zwolni tempa. Ostatnim wyjazdem
był marcowy „zimowy spacer po gó-
rach”. Uczestnicy wędrowali 5-go-
dzinną trasą: Dębowiec – Szyndziel-
nia – Klimczok, aż do Szczyrku Biłej.
Najbliższa wycieczka zaplanowana
jest do ziemi raciborskiej i Raciborza.
W maju klub wędrować będzie po Gó-
rach Świętokrzyskich, a na czerwiec
zaplanowano czterodniową wycieczkę
na Słowacki Raj. Następnie w lipcu
Tatry Wysokie – otoczenie Doliny Gą-
sienicowej, a w sierpniu czterodniowy
wyjazd w Bieszczady. Co roku w listo-
padzie jest zakończenie sezonu, za
każdym razem w innym schronisku,
w tym roku będzie to Rycerzowa.

Prezes koła, Andrzej Dróżdż zachęca
do wypraw górskich, bo jak mówi, są
tam niezapomniane widoki, na wyso-
kościach można podziwiać piękną na-
turę np. gołe skały. Tłumaczy również,
że do chodzenia po górach potrzebne
są przede wszystkim chęci, ale nie tyl-
ko. – Żeby chodzić po górach trzeba
mieć dobre buty górskie. Jeżeli chodzi

o Beskid Śląski to trasy są mniej wy-
magające, więc buty mogą być trochę
lżejsze. Kolejnym warunkiem jest zdro-
wie. Uczestnicy wypraw do Tatr muszą
mieć bardzo dobre warunki zdrowotne.
Do takiej wyprawy trzeba się przygoto-
wać. Nieraz w Tatrach chodzimy po
30 km dziennie, więc trzeba mieć dob-
rą kondycję fizyczną. Trzeba pamiętać

także o zabraniu apteczki, ciepłej ko-
szulki i przede wszystkim peleryny
przeciwdeszczowej – wymienia.

Miejsca wycieczek wybiera sam Za-
rząd Koła PTTK Magurka w Woli. Jest
to ustalane zazwyczaj podczas wycie-
czki w listopadzie, albo w Domu Kul-
tury w Woli, gdzie w każdą środę ko-
ło ma swój dyżur.

Koło PTTK Magurka w Woli obchodzi w tym roku 20−lecie istnienia. Należą do niego osoby, które w wolnym czasie jeżdżą na
wycieczki górskie. To miłośnicy gór

Z miłości do gór

W trakcie zakończenia ubiegłorocznego sezonu turystycznego na Błatniej (fot. Magurka)

Z ubiegłorocznej wycieczki na Świnicę (fot. Magurka)
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Przed świętami ozdoby wykonane przez podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Grzawie można było kupić m.in. przed kościołami (fot. pk)

Podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Grzawie po raz kolej-
ny przygotowali wyjątkowe ozdoby
świąteczne. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczony zostanie na organiza-
cję wyjazdów integracyjnych.

Prace wykonali w ramach zajęć, pro-
wadzonych w pracowni manualnej. 

– Materiały, z których wykonujemy
ozdoby nie są specjalnie wymyślne.
Zbieramy np. drzewko, chłopaki w pra-
cowni technicznej ścinają je, skręcają
elementy, dziewczyny to wszystko de-
korują. Robimy z czego się da – mówi
Aleksandra Wodniok, terapeutka zaję-
ciowa pracowni manualnej w ośrodku.

Trochę gipsu, kawałek drzewa,
bandaż, tasiemki, włóczka, pocięte
gazety – z tego wszystkiego da się
przygotować piękne wielkanocne
ozdoby. To stoiki, kartki świąteczne,
w tym wyszywane, także obrazy wy-
palane w drewnie. Wszystkie te dzie-
ła podziwiać można było na kierma-
szach organizowanych m.in. przed
kościołami w gminie. Podziwiać i za-
kupić, bo w ramach zbiórki publicznej
ŚDS zbiera środki, które przeznaczo-
ne zostaną na wyjazdy integracyjne
czy wycieczki podopiecznych. – To
dla podopiecznych dodatkowa moty-
wacja, by przygotowywać takie cuda
– przyznaje A. Wodniok. pk 

Sami podopieczni
tworzą takie cuda!

 Zauważa ksiądz to, że jednak świę-
ta Bożego Narodzenia są popularniej-
sze niż Wielkanoc?

Myślę, że wynika to z tego, że więk-
szość ma przeświadczenie, że Boże
Narodzenie to jednak święta bardziej
rodzinne. Łamanie się opłatkiem, jakaś
szczególna życzliwość, otwarcie się na
drugiego człowieka, dzielenie się rado-
ścią, bo Bóg, miłość się rodzi. Rzadziej
obserwuje się taką atmosferę w święta
wielkanocne. Oczywiście narodzenie
Jezusa Chrystusa jest bardzo ważne,
gdyby nie było narodzin, nie byłoby je-
go życia, nauczania, działania, cudów,
a także objawienia, bo to w osobie Je-
zusa Chrystusa Pan Bóg najpełniej się
objawił, pokazał, jak bardzo kocha
człowieka. Jezus umarł na krzyżu, od-
dał życie z miłości do człowieka i trze-
ciego dnia zmartwychwstał. I to jest
istotą naszej wiary. Bo gdyby Jezus
Chrystus nie zmartwychwstał, to da-
remna byłaby nasza wiara. Pokazał, że
życie się w pewnym momencie kończy,
ale tak naprawdę się nie kończy. To jest
może trudne do przyjęcia, bo nie potra-
fimy sobie wyobrazić tego, co będzie
potem. To, co Jezus nam pokazał, że
zmartwychwstał, że był pośród aposto-
łów, rozmawiał z nimi, udowadniał im,
że żyje – to jest najwspanialsze! Mamy
bowiem świadomość, że po naszej
śmierci będzie zmartwychwstanie, na-
sze życie się nie skończy. Czeka nas
wieczność.
 Święta wielkanocne dają więc wie-

le radości i optymizmu...
Tak. To są te cudowne święta, prze-

żywane w czasie, kiedy wszystko budzi
się do życia na wiosnę, a Jezus Chry-
stus zmartwychwstaje do nowego ży-
cia. On nie wraca do życia ziemskiego,
jego ciało jest przemienione, chwaleb-
ne. Nasze ciała też będą chwalebne po
naszym zmartwychwstaniu, narodzimy
się do życia nieprzejmijającego. Gdy-

byśmy tej prawdy wiary nie mieli, to
dokąd byśmy zdążali? Św. Paweł mó-
wił, że gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremna byłaby nasza wiara.
Nie byłoby nadziei, a jest – właśnie
w zmartwychwstaniu. Wierzymy bo-
wiem w „ciała zmartwychwstanie i ży-
wot wieczny”, a rzeczy ostateczne czło-
wieka to śmierć, sąd boży, niebo albo
piekło. Jeśli o tym pamiętamy i w to
wierzymy, to powinniśmy zbliżając się
z każdym dniem do śmierci starać się,
by to nasze życie było owocne, by było
zasługujące na niebo, a nie na piekło.
Wskazówkami, jak żyć są przykazania
czy słowo boże, kościół podpowiada,
jak należy je realizować. To nie po to,
by utrudniać nam życie, bo jeśli ktoś
przestrzega przykazań, to ma życie
ułatwione, poukładane – żyje zgodnie
z wolą bożą. 

Jezus Chrystus zapowiedział pono-
wne przyjście na ziemię, my to poto-
cznie nazywamy końcem świata. Księ-
ga Apokalipsy mówi o tych czasach,
Chrystus przyjdzie, aby sądzić żywych

i umarłych. Wtedy wszyscy zmartwych-
wstaną – jedni do życia wiecznego, do
wiecznej chwały, a inni na potępienie.
Musimy pamiętać, że piekło istnieje,
a diabeł działa. Człowiek cały czas na-
rażony jest na jego kuszenie i musi
zmagać się z tym. Bo w naszym życiu
nieustannie ściera się dobro ze złem.
Chrystus poprzez zmartwychwstanie
pokazał, że można zwyciężyć nad
śmiercią, nad grzechem i szatanem.
 Jak powinniśmy przygotować się

do tych świąt?
Tak naprawdę powinniśmy przygoto-

wać się tak, jak do śmierci. By było to
radosne spotkanie z Bogiem, ze zmar-
twychwstałym Chrystusem, który daje
nam zbawienie i radość wieczną. Po-
winniśmy przygotować swoje serce, dą-
żąc do świętości. Sprzyja temu post –
40 dni wyrzeczeń, czynów pokutnych.
Naznaczony powinien być intensy-
wniejszą modlitwą, postem, pokutą,
czynami miłosierdzia. To wszystko słu-
ży naszemu wzrostowi duchowemu,
naszemu nawróceniu, bardziej intensy-

wnemu dążeniu do doskonałości, do
świętości. Szczególnie w tym roku, ro-
ku liturgicznym przeżywanym pod has-
łem „Nawracajcie się i wierzcie
w ewangelię”. Przykazanie mówi też,
że w okresie wielkanocnym, szczegól-
nie w tym okresie, powinniśmy się po-
starać o spowiedź św. i komunię.
 Czy można więc powiedzieć, że ko-

ściół właśnie poprzez to przesądza
w jakimś stopniu o wyższości Wielka-
nocy nad Bożym Narodzeniem?

W pewnym sensie tak, można poku-
sić się o stwierdzenie, że kościół w ten
sposób mówi o wyższości Wielkanocy,
jednak nie byłoby zmartwychwstania
gdyby nie było narodzenia Jezusa. 
 A jak powinniśmy świętować Wiel-

kanoc?
Przeżywamy piękne trzy dni, tzw.

Triduum Paschalne. Jest w tych dniach
możliwość przeżywania pamiątki zbaw-
czych wydarzeń. W Wielki Czwartek –
Msza Wieczerzy Pańskiej, w Wielki
Piątek – Liturgia Męki Pańskiej,
a w Wielką Sobotę – tradycyjne święce-
nie potraw i Msza Wigilii Paschalnej,
zakończona procesją rezurekcyjną, czy-
li procesją na zmartwychwstanie Chry-
stusa. W pierwsze święto, w niedzielę
każdy ma obowiązek uczestnictwa we
mszy świętej.
 Jednym z symboli Wielkanocy jest

tradycja święcenia pokarmów. Co ona
oznacza?

Święcimy przede wszystkim jajka.
Jajko to symbol nowego życia, bo właś-
nie Jezus po śmierci zmartwychwstał
i zaczął nowe życie. Do koszyka wkła-
damy różne potrawy – wędliny, chleb
czy sól, ale najważniejsze jest właśnie
jajko. W pierwsze święto, podczas
śniadania wielkanocnego dzielimy się
nim z bliskimi, dzielimy się tym nowym
życiem, a także własną miłością i na-
dzieją na nowe nieprzemijające życie.

Rozmawiał Paweł Komraus

O istocie świąt wielkanocnych rozmawiamy z ks. Bogumiłem Mazurczykiem, proboszczem 
parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli

Zmartwychwstanie Jezusa daje nadzieję

Ks. Bogumił Mazurczyk święci pokarmy podczas 
ubiegłorocznych świąt wielkanocnych (fot. Parafia MBP Wola)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

2 marca doszło do wypadku w Woli. W strefie zamie-
szkania 5-letnia dziewczynka wybiegła na drogę zza zapar-
kowanych samochodów. Została potrącona przez 52-let-
nią mieszkankę Woli, kierującą kią sportage. Kobieta była
trzeźwa w chwili zdarzenia, udzieliła dziewczynce pier-
wszej pomocy. 5-latka z obrażeniami głowy trafiła pod
opiekę lekarzy.

Policjanci przypominają, że strefa zamieszkania to stre-
fa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać
swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego
przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierują-
cy musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto
dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi na tere-
nie strefy również bez opieki dorosłych, obowiązuje tam
ograniczenie prędkości do 20 km/h.

6 marca rano do jednego z domów w Górze zapukał 24-
letni mieszkaniec Woli. Domownicy przyjęli go, a ten opo-
wiedział im o swoich problemach, z którymi od dłuższego
czasu nie dawał sobie rady. Jak wspomniał, dlatego też te-
go dnia postanowił nie pojechać do pracy tylko ruszyć
przed siebie. Przeszedł prawie 10 kilometrów. Przybyły na
miejsce dzielnicowy również go wysłuchał, wezwał na
miejsce pogotowie i przekazał pod opiekę lekarzy. Posta-
wa domowników mogła mieszkańcowi Woli uratować ży-
cie.

Dzień później, pół godziny po północy na ul. Długiej 
w Górze policjanci zatrzymali do kontroli 35-letniego mie-

szkańca Bojszów Nowych. Okazało się, że kierował samo-
chodem marki Opel Astra w stanie nietrzeźwości – 0,56
mg/l.

8 marca o godz. 13.00 Ochotnicza Straż Pożarna w Wo-
li otrzymała zgłoszenie o pożarze trawy pod mostem Broni-
sław i na okolicznych nieużytkach. Ogień palił się na powie-
rzchni prawie 10 ha, do tego było to miejsce podmokłe, do
którego ciężko było dojechać strażackim wozem. Jedno au-
to ugrzęzło i konieczne było wyciągnięcie przy pomocy trak-
tora. Prawdopodobnie ogień był wynikiem podpalenia. Jak
bowiem mówi prezeska OSP, Anna Noga spacerujący
w okolicy mieszkaniec miał widzieć podpalacza. Nie udało
się go jednak złapać. Gaszenie trwało ponad dwie godziny.

W połowie marca pszczyńska policja otrzymała zgłosze-
nie od 19-letniej mieszkanki Woli. 23 lutego, korzystając
z portalu aukcyjnego od nieustalonej osoby kupiła buty Ni-
ke o wartości 185 zł. Do chwili obecnej ich nie otrzymała,
sprzedawca nie zwrócił jej także pieniędzy. 

27 marca przed godz. 15.00 doszło do wypadku na ul.
Bieruńskiej w Miedźnej. Jadąca tamtędy skodą felicją 36-
latka, mieszkanka Piasku, z niewyjaśnionych przyczyn na
łuku drogi straciła panowanie nad samochodem i zjechała
na przeciwny pas ruchu. Uderzyła czołowo w citroena. Za-
równo kierująca picassem, 53-letnia mieszkanka Ćwiklic,
jak i kierująca skodą, były trzeźwe w chwili wypadku. 36-
latka ze stłuczoną głową, skręconym szyjnym odcinkiem
kręgosłupa i wstrząśnieniem mózgu trafiła do szpitala.

KW
IE

CI
EŃ

20
15

Stop 
pożarom traw!
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pszczynie
apeluje o niewypalanie traw! Już
od wielu lat przełom zimy, wios-
ny oraz przedwiośnie to okresy,
w których wyraźnie wzrasta li-
czba pożarów łąk i nieużytków.
Spowodowane jest to, niestety,
wypalaniem traw i pozostałości
roślinnych. Za ponad 94% przy-
czyn ich powstania odpowie-
dzialny jest człowiek, nadal bo-
wiem od pokoleń wśród wielu
rolników panuje przekonanie, że
spalenie trawy spowoduje szyb-
szy i bujniejszy odrost młodej
trawy, a tym samym przyniesie
korzyści ekonomiczne.

Nic bardziej błędnego ponieważ:
ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje bardzo pożyte-
czny, naturalny rozkład resztek
roślinnych oraz asymilacja azo-
tu z powietrza,
do atmosfery przedostaje się
szereg związków chemicznych,
będących truciznami zarówno
dla ludzi, jak i zwierząt,
podczas pożaru powstaje duże
zadymienie, które jest szcze-
gólnie groźne dla osób przeby-
wających w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca zdarzenia,
z uwagi na możliwość zacza-
dzenia,
wypalanie traw powoduje po-
nadto zmniejszenie widoczno-
ści na drogach, co może pro-
wadzić do powstania groźnych
w skutkach kolizji i wypadków
drogowych,
wysuszone trawy i krzewy palą
się bardzo szybko, a w przypad-
ku gwałtownej zmiany kierunku
wiatru, pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli,
ogień z nieużytków często prze-
nosi się na obszary leśne, ni-
szcząc bezpowrotnie bezcenne
drzewostany, które po pożarze
odradzają się przez wiele dzie-
siątek lat,
pożary traw powodują również
spustoszenie flory i fauny, giną
rośliny, bezkręgowce, owady,
płazy, gady, dzikie ptactwo,
ssaki leśne oraz domowe,
każda interwencja to poważny
wydatek finansowy dla pań-
stwa,
w akcję gaszenia pożarów traw,
łąk i nieużytków, bardzo często
zaangażowana jest duża ilość
strażaków i sprzętu, który
w tym czasie może być potrzeb-
ny do ratowania życia i mienia
ludzkiego w innym miejscu.
Co roku w pożarach wywoła-

nych wypalaniem traw giną lub
zostają ranni podpalacze, przy-
padkowe osoby oraz strażacy.

KP PSP Pszczyna

Wśród osób, które do 24 kwietnia wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie o wartości 30 zł

do restauracji CountryHaus&Grill w Miedźnej
(Miedźna, ul. Pszczyńska 1).

Prosimy o podanie swojego adresu.
Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 

Beata Kula z Woli. Gratulujemy! 
Zaproszenie wyślemy pocztą.
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28 kwietnia w Domu Socjalnym
w Grzawie odbędzie się XVI edycja
Gminnego Turnieju Wiedzy o Regio-
nie „Nasza Mała Ojczyzna”, organi-
zowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury
oraz Zespół Oświaty i Wychowania.

Konkurs jest adresowany do uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych gminy
Miedźna. Organizatorzy proszą o wy-
łonienie pięcioosobowych drużyn,

które będą reprezentowały szkoły
podczas konkursu. Składać będzie się
z dwóch części: praktycznej i teorety-
cznej. W tym roku zamiast scenek
proponowane jest przygotowanie 10-
minutowej prezentacji multimedialnej
o tematyce „Codzienności i świętowa-
nia na Śląsku”. Drużyny zgłaszać po-
winny się do GBP do 20 kwietnia, re-
gulamin imprezy dostępny jest na
stronie www.biblioteka.miedzna.pl. 

GBP

Sprawdzą swoją wiedzę o regionie

W dniach 28-29 kwietnia odbędzie
się VIII Regionalny Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort
Baby Jagi”.

Impreza organizowana jest przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania, a jej celem
jest m.in. konfrontacja artystycznych
dokonań teatrów amatorskich czy
upowszechnianie tradycji teatralnej.
W przeglądzie mogą uczestniczyć ze-
społy teatralne skupiające dzieci

i młodzież, działające w przedszko-
lach, szkołach podstawowych, gim-
nazjach, liceach, placówkach kultury
i innych podmiotach prowadzących
działalność kulturalną, mające w re-
pertuarze przedstawienia dramaty-
czne, komediowe, teatru poezji, kaba-
retowe (żywego planu i lalkowe).

Zgłoszenia przyjmowane są do 17
kwietnia, regulamin i karta zgłoszenia
dostępne są na stronie
www.gok.miedzna.pl

GOK

Znów powalczą o tort Baby Jagi

Można już zgłaszać kandydatury do
nagrody gminy Miedźna „Miedźniań-
ski Ul”, przyznawanej za działalność
kulturalną, zaangażowanie w pracę
na rzecz kultury, jej upowszechnia-
nie i ochronę.

Głównym celem nagrody jest uhono-
rowanie oraz wyrażenie uznania dla
miedźniańskich twórców, animatorów
kultury, podmiotów funkcjonujących
w sferze kultury, w sposób szczególny
zaangażowanych w pracę na rzecz
kultury, przyczyniających się do two-
rzenia, upowszechniania, ochrony
oraz rozwoju kultury w gminie Mie-
dźna.

Z wnioskami o przyznanie nagrody
mogą wystąpić instytucje działające
w sferze kultury, stowarzyszenia,
związki twórcze i kulturalne, placówki
oświatowe, organizacje społeczne,
mieszkańcy gminy Miedźna w liczbie

co najmniej 50 oraz wójt gminy Mie-
dźna. 

Wnioski należy składać do 30 maja,
osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury
lub drogą pocztową. Szczegółowy re-
gulamin oraz wniosek dostępne są na
stronie www.gok.miedzna.pl

„Miedźniańskie Ule” po raz pier-
wszy przyznane zostały w ub.r. Lau-
reatami zostali: Danuta Kocurek, re-
gionalistka i autorka wielu publikacji
o gminie Miedźna, Joanna Karbowy,
prowadząca w GPP nr 2 w Woli ra-
zem z Jadwigą Nycz Zespół Pieśni
i Tańca „Knefliki” oraz działający
w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Grzawie zespół folklorysty-
czno-integracyjny „Folkowianie”.

Wręczenie tegorocznych nagród na-
stąpi podczas uroczystej sesji Rady
Gminy Miedźna, która odbędzie się
w Domu Kultury w Woli w czerwcu br.

GOK, pk

Dla kogo Miedźniański Ul?

Ubiegłoroczni laureaci „Miedźniańskich Uli” (fot. pk)

SPORTOWY TELEGRAM

Wygrali nauczyciele

7 marca w hali sportowej przy LO w Gilowicach odbył się Międzyzakłado-
wy Turniej Piłki Siatkowej. Na parkiecie spotkały się cztery zespoły z nastę-
pujących branży: ubezpieczeniowej – Carbo Asecura S.A. z Pszczyny,
oświatowej – ZOiW w Miedźnej z/s w Woli, sportowej – GOSiR w Miedźnej
z/s w Woli oraz samorządowej – radni i pracownicy gminy Miedźna. 

Turniej rozgrywany był systemem pucharowym. Po meczach eliminacyj-
nych w meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny: Carbo Asecura i Ra-
dni Gminy Miedźna wspieranani przez wójta gminy, Bogdana Taranowskie-
go. Lepsza okazała się firma ubezpieczeniowa. Natomiast w finale zagrali
nauczyciele ZOiW i ratownicy wodni GOSiR. Wygrali nauczyciele, którzy
w swoim składzie mieli między innymi Barbarę Bandołę. GOSiR

Dobry początek Nadwiślana
Nadwiślan Góra ma za sobą pierwsze mecze w rundzie wiosennej sezonu
2014/2015. I to był dobry początek rundy. 8 marca górzanie zremisowali
u siebie z ówczesnym liderem II ligi, KS Energetyk ROW Rybnik 3:3 (bram-
ki dla klubu z Góry strzelili: Tomasz Matysek, Mariusz Masternak i Damian
Furczyk). Tydzień później Nadwiślan pokonał na wyjeździe Stal Stalową
Wolę 0:1 (dzięki bramce Mariusza Masternaka). Warto podkreślić, że Stal
także znajduje się w czołówce tabeli. 22 marca podopieczni Adama Noco-
nia zremisowali bezbramkowo u siebie z Górnikiem Wałbrzych. Po 22. ko-
lejkach zajmują 12. miejsce w tabeli II ligi. pk

Sukcesy siatkarek
6 marca w SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli odbyły się Powiatowe Za-
wody Piłki Siatkowej Dziewcząt. Wygrała je drużyna gospodarzy w składzie:
Małgorzata Rozmus, Dominika Drewniak, Martyna Orłoś, Natalia Góra, Ma-
ria Balcerzak, Dorota Wojciech, Kornelia Szczotka, Nicola Zawiła, Ewelina
Czop, Wiktoria Wietrzny, Klaudia Piórko, Basia Zielińska.

Trzy dni później w Pszczynie zorganizowano Powiatowe Zawody Piłki
Siatkowej Dziewcząt. Gminę Miedźna reprezentował zespół z Gimnazjum nr
1 im. św. Jana Bosko w Woli, w składzie: Ksenia Sporysz, Kalina Kurek,
Angelika Karwat, Katarzyna Sojka, Martyna Czerwińska, Magdalena Norek,
Paulina Pałka, Emilia Stawowy, Julia Dobry, Daria Czop. Drużyna z Woli
wygrała cały turniej. pk

Wolanie zdobywają puchar

28 marca w hali sportowej w Gilowi-
cach rozegrano Amatorski Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Miedźna. W rywalizacji udział
wzięło sześć drużyn. Po zaciętej ry-
walizacji najlepsza okazała się druży-
na „Gol” Wola w składzie: Michał
Krasoń, Marcin Piwko, Paweł Gaw-
lik, Michał Mietliński, Piotr Oślak,
Szymon Rozmus i Andrzej Piwko.
Wolanie pokonali w finale drużynę Restauracja Piast z Siemianowic dopiero
w karnych. Miejsce na podium zajęła też Alma Miedźna. Królem strzelców zo-
stał Mateusz Sieroń. pk

Wolanin jedzie na mistrzostwa do Grecji!

32 najlepszych juniorów z całej Polski wzięło udział w Mistrzostwach
w Szachach Klasycznych w Karpaczu w dniach 15-22 marca. Piotr Mucha
z Woli po świetnej grze zajął 6. miejsce (przegrywając tylko jedną partię).
Tym samym znalazł się w gronie szachistów zakwalifikowanych do Mi-
strzostw Świata w Grecji, które odbędą się we wrześniu br.

Triumfatorem turnieju została drużyna nauczycieli (fot. GOSiR)

Puchar trafił do drużyny „Gol” Wola (fot. pk)
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Mali sportowcy walczyli o medale
Prawie 200 przedszkolaków wzięło udział w Gminnych Zabawach Sportowych Przedszkolaków, 

które zorganizowano 5 marca w SP nr 2 w Woli. Więcej o imprezie piszemy na str. 6

Dzieciaki pokazały, czym ich przedszkole się charakteryzuje (fot. SP 2 Wola)

Jedna z konkurencji polegała na celnym strzeleniu piłką do bramki (fot. SP 2 Wola)

Biegi kelnerów polegały na pokonaniu trasy slalomem z piłką do ping ponga na talerzu (fot. SP 2 Wola)

Jedni rywalizowali, inni dzielnie kibicowali (fot. SP 2 Wola)

W skokach kangurów trzeba było ścigać się z woreczkami trzymanymi kolanami (fot. SP 2 Wola)

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

Sprawdzano też, jak szybko dzieci potrafią biegać (fot. SP 2 Wola)

W zabawach dzieciom towarzyszyli rodzice (fot. SP 2 Wola)


