
Znamy sołtysów sołectw na nową kadencję. w marcu odbyły się zebrania 
w siedmiu z ośmiu sołectw gminy (zebranie w gilowicach przełożono na 5 kwietnia). 

Jakie decyzje podjęli mieszkańcy?

mieszkańcy wybrali sołtysów
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Rusza nabór wniosków 
na wymianę źródeł ciepła

Wiał niszczycielski 
wiatr

„Śląskie śpiewanie” 
pierwszy raz w naszej gminie

wiĘCeJ na sTr. 2 wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 9

w wOLi pOwsTanĄ KryTe BOisKa?
Przy basenie firma z Wrocławia może wybudować kryte 
boiska, z których korzystać będą m.in. uczniowie szkół

WIę CeJ NA sTr. 2

LiCZĄ siĘ ChĘCi i DOBre BUTy
Grupa biegowa z Woli „PoWoli do celu” chce zarazić 

uzależnieniem od biegania coraz więcej osób

WIęCeJ NA sTr. 8

BarBara marOsZeK (GRzAWA) BrOnisŁaw śmieJa (MIedźNA) marian LiBera (GóRA)

JanUsZ pŁaweCKi (fRydeK) CZesŁaw rOZmUs (WOLA) anDrZeJ neLeC (WOLA I) anDrZeJ BisZKanT (WOLA II)
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2 maja obchodzimy Dzień Flagi narodowej.  
Biało-czerwone barwy są jednym z najważniejszych 

elementów tożsamości narodowej, a Dzień Flagi 
to jedno z najmłodszych świąt. 

Dlatego przyłączmy się do świętowania! wywieśmy 
na domach, balkonach, w oknach naszą flagę 
narodową. Okażmy w ten sposób patriotyzm 

i poszanowanie naszej niepodległości.

Propozycję bezkosztowej dla 
gminy inwestycji na marcowej 
sesji Rady Gminy przedstawił 
Ireneusz Mietliński, kierownik 
Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

4
Pomysł promuje prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej, pochodzący 

z Woli Henryk Kula. Już w ubiegłym 
roku zorganizował spotkanie z przed-
stawicielami firmy z Wrocławia, która 
zajmuje się budową tego typu boisk. 
Są one przykryte cały rok konstruk-
cją pneumatyczną, zwaną „balonem”, 
oświetlone oraz ogrzewane wiosną, 
jesienią i zimą, przy nich znajduje się 
zaplecze sanitarne (szatnie, pryszni-
ce).

Firma wybudowała już cztery takie 
kompleksy. Teraz jest zainteresowa-
na inwestycją za basenem w Woli, na 
działce gminnej między stadionem 
Sokoła a Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym. Proponuje dzierżawę na co 
najmniej 10 lat. W obiekcie o wymia-
rach 40 x 65 m miałyby znaleźć się trzy 
boiska (20 x 40 m). Balon ma wysokość 
do 10 m.

Po rozstrzygnięciu przetargu i pod-
pisaniu umowy na dzierżawę firma 
wybudowałaby obiekt w Woli na 
własny koszt. – Można negocjować, 
żeby lekcje wychowania fizycznego 
dla dzieci z naszych szkół w godz. 
8.00-15.00 odbywały się tam bezpłat-
nie – mówił I. Mietliński. – W naszej 

gminie jest 7 klubów sportowych 
prowadzących szkolenie z piłki 
nożnej, w tym dwie akademie pił-
karskie (UKS-SPS w Woli i Junior 
Football Frydek). Mamy blisko 400 
osób zrzeszonych, trenujących piłkę 
nożną. Zarządy tych klubów borykają 
się z bazą treningową, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, przez 
ponad 5 miesięcy w roku. Brakuje sal 
gimnastycznych, jest ciasno. Dlatego 
warto się zastanowić nad budową 
takiego boiska w gminie Miedźna 
– zauważył kierownik GOSiR.

W godzinach popołudniowych firma 
z Wrocławia prowadziłaby działalność 
komercyjną – zarabiałaby na wynaj-
mie poszczególnych boisk czy całego 

kompleksu, organizowałaby pikniki, 
zawody, a nawet spotkania firmowe. 
Na tym terenie mogłyby odbywać się 
też większe koncerty czy uroczystości 
gminne. – Taki obiekt w naszej gmi-
nie byłby potężnym krokiem do przo-
du. Dużo możemy zyskać, ściągnąć 
inwestorów. Skorzystają mieszkańcy 
i obiekty w pobliżu, bo zwiększy się też 
frekwencja na basenie – przekonywał 
I. Mietliński.

Przedstawiciele gminy jakiś czas 
temu mieli okazję obejrzeć tego typu 
kompleks. – Najważniejsze jest to, że 
dzieciaki z naszych szkół i ewentualnie 
szkółki będą mogły korzystać z tego 
obiektu, być może za darmo. To jest 
kwestia negocjacji, które będziemy 

prowadzić. Przedstawiamy pewną pro-
pozycję. Ościenne miasta tego nie mają 
– podkreślił wójt Jan Słoninka. Zapo-
wiedział, że chce rozmawiać z radnymi 
na temat tej inwestycji, możliwe jest 
także spotkanie radnych z przedsta-
wicielami firmy z Wrocławia.

Podczas prezentacji na marcowej 
sesji I. Mietliński mówił także o stanie 
kompleksu boisk „Mój Orlik 2012” przy 
basenie, mającego już ponad 10 lat. Jak 
zauważył, zarówno na boisku piłkar-
skim, jak i na boisku wielofunkcyjnym 
obok Orlika konieczna jest wymiana 
nawierzchni, modernizacji wymaga 
też część ogrodzenia. Całość robót 
wyceniono na ok. 450 tys. zł.

8paweł Komraus

PRzy bASeNIe fIRMA z WROCłAWIA MOże WybUdOWAć KRyTe bOISKA, z KTóRyCh KORzySTAć będą M.IN. UCzNIOWIe SzKół

W Woli powstaną kryte boiska?

Tak wygląda jedno z krytych boisk wybudowanych przez firmę, która jest zainteresowana podobną inwestycją w Woli  (fOT. ARCh.)

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
spokoju, radości w rodzinnym 
gronie oraz wszelkiej pomyślności 
życzą redakcja „Gminnych Spraw”  
oraz wydawca, Gminny Ośrodek 
Kultury w Miedźnej z/s w Woli

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Miedźna, 
Instytucjom oraz Firmom  

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy wzajemnej życzliwości oraz optymizmu.

Aby Wielkanoc umocniła Państwa wiarę, 
podniosła na duchu i napełniła Państwa serca radością.
Życzymy, aby te dni, pełne wiary w odradzające się życie, 

spotkały się ze spełnieniem najskrytszych marzeń.
Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

pełnych miłości i rodzinnego ciepła życzą

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Wójt Gminy Miedźna
Andrzej Kempny Jan Słoninka
wraz z Radnymi Gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu Gminy

W dniach 25-26 kwietnia 
odbędzie się nabór wniosków 
na wymianę źródeł ciepła 
w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej emisji dla 
Gminy Miedźna.

4
W tym roku przewiduje się likwi-
dację łącznie 120 wyeksploato-

wanych instalacji poprzez montaż 
60 kotłów węglowych spełniających 
standardy 5 generacji oraz 60 kotłów 
gazowych. Będzie to pierwszy nabór, 

w którym znaczenie będzie miał rok 
produkcji posiadanego źródła ciepła. 
Lista rankingowa zostanie ułożona 
według zasady im starszy kocioł, tym 
szybciej będzie kwalifikowany do 
wymiany, pod warunkiem, że wnio-
skodawca udokumentuje rok produk-
cji kotła. Więcej informacji pojawi 
się w pierwszej połowie kwietnia na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.miedzna.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń.

8Ug

Nabór wniosków 
na wymianę źródeł ciepła
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mOBiLny psZOK w KwieTniU

<  FryDeK:  1.04 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
- Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 17.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 8.04 w godz. 12.00-17.00 oraz 24.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 10.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 3.04 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 15.04 

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

<  wOLa: 27.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sporto-
wa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 12.04, 6.05
segregacja: 6.05

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 15.04, 7.05
segregacja: 7.05

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzecz-
na, Potok, Słoneczna, Topolowa, 
Zacisze), Góra (ulice: Poznańska, 
Słoneczna, Złote Łany, Mokra), 
Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 16.04, 8.05
segregacja: 8.05

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 17.04, 9.05
segregacja: 9.05

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
Gilowice (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 8.04, 18.04, 10.05
segregacja: 8.04, 10.05

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 9.04, 24.04
segregacja: 9.04

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, 
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 10.04, 25.04
segregacja: 10.04

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 11.04, 26.04
segregacja: 11.04

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 17.04
bio (odpady kuchenne): 11.04, 25.04
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 8.04, 11.04, 15.04, 18.04, 
23.04, 25.04, 29.04, 2.05, 6.05, 9.05
segregacja: 8.04, 11.04, 15.04, 18.04, 
23.04, 25.04, 29.04, 2.05, 6.05, 9.05
odpady wielkogabarytowe: 10.04, 
24.04
bio (odpady kuchenne):  11.04, 18.04, 
25.04, 2.05, 9.05
odpady zielone: 17.04 (odbiór odpa-
dów zielonych odbywał się będzie od 
spółdzielni, która zgłosi taką potrzebę 
do Urzędu Gminy Miedźna) 

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach 

Google play, App Store, 
Windows Store.

Na marcowej sesji Rady Gminy 
przyjęto dwie uchwały w spra-
wie pomocy finansowej powia-
towi pszczyńskiemu.

4
Gmina Miedźna przekaże powia-
towi 100 tys. zł na dofinansowa-

nie zakupu sprzętu medycznego dla 
Szpitala Powiatowego w Pszczynie. 
W lutym na sesji dyrektor szpitala i sta-
rosta pszczyński przedstawili sytuację 
placówki i poprosili o wsparcie finan-
sowe. „Zgodnie z informacją przedsta-
wioną przez Powiat, otrzymane środki 
finansowe z NFZ nie wystarczają na 
m.in. inwestycje w zakresie zakupu 
nowego sprzętu medycznego, który 
ciągle trzeba rozwijać i unowocześ-
niać, aby zapewnić odpowiedni poziom 
leczenia pacjentów. Udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Pszczyńskiego pozwoli 
spełniać oczekiwania pacjentów m.in. 
z terenu Gminy Miedźna w zakre-
sie należytej opieki medycznej oraz 
umożliwi ciągłe rozwijanie i unowo-
cześnianie świadczonych usług w tym 
szpitalu” – czytamy w uzasadnieniu do 
uchwały. Pomoc finansową przekazują 
też inne gminy powiatu.

Druga uchwała przewiduje pomoc 
powiatowi w wysokości 80 tys. zł na 
dofinansowanie wykonania dokumen-
tacji projektowej dla zadania pn. „Roz-
budowa dróg powiatowych nr 4133S 
oraz 4134S w miejscowości Miedźna 
i Frydek na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. 
Górnośląską”. Chodzi o przebudowę 
ul. Wiejskiej w Miedźnej oraz ul. Mio-
dowej we Frydku.

8pk

na szpital i projekt drogi

z niedzieli na poniedziałek, 10/11 
marca silny wiatr i opady desz-
czu spowodowały sporo szkód 
na terenie gminy Miedźna.

4
Jak podaje Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów, między 

godz. 2.00 a 4.00 w nocy przemieszczają-
cy się niż wtórny o nazwie Eberhard wiał 
w całym województwie śląskim z pręd-
kością ponad 100 km/h. Wiatr w pory-
wach osiągał prędkość 120 km/h!

W całym powiecie strażacy (zarów-
no z Państwowej Straży Pożarnej, jak 
i strażacy-ochotnicy) interweniowali aż 
176 razy. W 62 przypadkach interwencje 
dotyczyły zerwanych lub uszkodzo-
nych dachów, w tym 48 na budynkach 
mieszkalnych, użyteczności publicznej 
i usługowych oraz 14 na budynkach 
gospodarczych i garażowych. Takie 
uszkodzenia odnotowano także na tere-
nie gminy. Wichura łamała drzewa, 
przewracała znaki i zrywała dachy, nie 
tylko na domach. Wiatr uszkodził m.in. 

dachy Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli 
oraz budynku byłego Gimnazjum nr 2 
w Woli. Powalone drzewa czy zwisające 
konary utrudniały ruch na niektórych 
drogach. Z powodu awarii na liniach 
energetycznych występowały przerwy 
w dostawach prądu.

Straty liczą też leśnicy z Nadleśni-
ctwa Kobiór. Wstępnie oszacowano 
je na prawie 40 tys. metrów sześcien-
nych drewna. Prace porządkowe mogą 
potrwać kilka miesięcy. Przez ten czas 
leśnicy proszą o zachowanie szczegól-
nej ostrożności w lasach. 8 pk

Niszczycielski wiatr

Wichura spowodowała wiele zniszczeń w całej gminie. Dzięki szybkiej reakcji 
służb sprawnie uporaliśmy się z jej skutkami. Serdeczne podziękowania kie-
rujemy dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie za koordynację działań 
związanych z usunięciem skutków wichury oraz otrzymaną pomoc.

Również dziękujemy za szybką reakcję oraz zaangażowanie ze strony OSP 
Miedźna, OSP Góra, OSP Gilowice, OSP Wola, OSP Studzienice, OSP Jankowice, 
jak i pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gilowicach.
 wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka

zniszczenia przy kopalni w Woli 
(fOT. KP PSP PSzCzyNA)
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DOTaCJa Z prOgramU
„maLUCh+”

Gmina Miedźna uzyskała dotację 
w wysokości 43 tys. 200 zł z progra-
mu „Maluch+” 2019. Program będzie 
realizowany w Klubie dziecięcym 
„Kubusiowe Maluchy” w Woli. Dofinan-
sowane zadanie obejmuje zapewnienie 
dalszego funkcjonowania 24 miejsc 
opieki nad małymi dziećmi w wieku 
do lat 3, które zostały utworzone dzięki 
środkom pozyskanym z Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki 
nad małymi dziećmi w wieku dla lat 3 
„Maluch 2012”. Dofinansowanie prze-
znaczone będzie na bieżące utrzymanie 
placówki, a w szczególności na opłaty 
związane z dostawą mediów, zakupem 
żywności, a także na wynagrodzenie 
personelu. 8ZOiw

nOwy wÓZ DLa Osp wOLa
Gmina Miedźna kupi lekki samochód 
pożarniczy dla OSP Wola. Końcem 
marca rozstrzygnięto przetarg w tej 
sprawie. Nowy wóz kosztować będzie 
241 tys. 930 zł. 8 pk

KOmisariaT JesZCZe  
w Tym rOKU

Jak poinformował na marcowej sesji 
Rady Gminy wójt Jan Słoninka, budo-
wany przy ul. Lipowej w Woli komisa-
riat policji ma zostać oddany do użyt-
kowania na przełomie października 
i listopada br. Przypomnijmy, inwesty-
cja jest finansowana przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Katowicach. 
Gmina zabezpieczyła w budżecie 30 
tys. zł na dofinansowanie zakupu 
samochodu policyjnego. 8 pk

DarOwiZna  
DZiaŁKi DrOgOweJ

14 stycznia mieszkańcy Góry złożyli 
wniosek o nieodpłatne przyjęcie do 
gminnego zasobu nieruchomości 
działki nr 462/68 położonej w Górze, 
o powierzchni 70 m kw, stanowiącej 
część ul. Złote Łany. Wartość działki 
przekazanej na rzecz gminy wynosi 
3 tys. 500 zł. Władze gminy dziękują 
mieszkańcom za przekazaną darowi-
znę. 8 Ug

inspeKCJa wiZyJna 
CiĄgÓw KanaLiZaCyJnyCh 

na Os. wOLa ii
21 lutego Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej przeprowadził czyszczenie 
oraz inspekcję wizyjną ciągów kanali-
zacyjnych w rejonie ulic Cisowej oraz 
Leśnej w Woli. Stan ciągów kanaliza-
cyjnych określa się jako adekwatny 
do czasu użytkowania. Nie występują 
w nich miejsca, które wymagałyby 
interwencji. Takiej samej kontroli pod-
legają ciągi kanalizacyjne na terenie 
całej gminy.

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej podjął działania mające na celu 
zapobieganie występującym awa-
riom. Zaplanowane zostało cykliczne 
czyszczenie kolejnych odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej. Na stronie www.
miedzna.pl można zobaczyć fragment 
filmu z inspekcji wizyjnej ciągu kana-
lizacji. 

8 Ug

Tegoroczne zebrania miały 
charakter sprawozdawczo-wy-
borczy, dlatego wybierano soł-
tysów i rady sołeckie na nową 
kadencję. W sześciu sołectwach 
wygrali dotychczasowi sołtysi. 
Nowego sołtysa ma Miedźna.

4
Zebrania to okazja do tego, by 
dowiedzieć się, co w roku poprzed-

nim robili sołtys i Rada Sołecka, wójt 
przedstawia, jakie inwestycje zrealizo-
wała gmina, a jakie planuje w roku bie-
żącym. Mieszkańcy przyjmują sprawo-
zdanie z działalności Rady Sołeckiej, 
udzielają absolutorium sołtysowi. Tam, 
gdzie działają spółki wodne odbywają 
się też walne zebrania członków spółki 
wodnej – ocenia się pracę zarządu, 
decyduje o wysokości składki człon-
kowskiej. Mieszkańcy mają okazję 
zapytać wójta czy sołtysa o nurtujące 
ich kwestie. W tegorocznych zebra-
niach lub ich części udział biorą też 
radni Rady Gminy Miedźna wraz 
z przewodniczącym Andrzejem Kem-
pnym, starosta Barbara Bandoła oraz 
radni Rady Powiatu Pszczyńskiego 
z gminy Miedźna, dzielnicowi, prezes 
GZGK czy przedstawiciel Powiatowego 
Zarządu Dróg.

wOLa ii
Cykl tegorocznych zebrań rozpoczę-

ło spotkanie mieszkańców sołectwa 
Wola II, które odbyło się 5 marca. 
Jedynym kandydatem na sołtysa był 
Andrzej Biszkant, dotychczasowy soł-
tys. W głosowaniu udział wzięło 25 
mieszkańców, 24 zagłosowało za A. 
Biszkantem. Tym samym będzie kiero-
wał sołectwem kolejną kadencję.

W trakcie dyskusji poruszano m.in. 
tematy wycinki drzew, oświetlenia 
ulicznego, uciążliwości wynikających 
z funkcjonowania asfaltowni, odwod-
nienia i nawierzchni ul. Garażowej czy 
komunikacji publicznej.

wOLa
7 marca odbyło się zebranie 

w sołectwie Wola. W wyborach sołtysa 
dotychczasowy sołtys Czesław Rozmus 
miał kontrkandydatkę, Annę Nycz. 
Rozmus wygrał z niewielką przewagą 
– otrzymał 29 głosów, A. Nycz – 23.

Podczas zebrania rozmawiano m.in. 

o przejeżdżających przez Wolę cię-
żarówkach firmy ManTrans, stanie 
ul. Pszczyńskiej, zaporze na wale, 
budynku przy ul. Różanej, obwało-
waniu Pszczynki i zalewaniu stawów. 
Członkowie spółki wodnej ustalili, że 
składka roczna pozostanie bez zmian, 
wyniesie 15 zł od posesji.

grZawa
55 mieszkańców pojawiło się na 

zebraniu sołectwa Grzawa, które odby-
ło się 12 marca. Jedynym kandydatem 
na sołtysa była dotychczasowa sołtys 
Barbara Maroszek. Uzyskała 54 głosy 
„za” i jeden głos „przeciw”.

Wśród poruszanych tematów były 
m.in. stan ul. Wiejskiej i skrzyżowania 
przy Urzędzie Gminy, kwestia wykupu 
terenu pod plac zabaw czy remontu 
gminnych dróg. Mieszkańcy zdecy-
dowali się na niewielką podwyżkę 
składki na rzecz spółki wodnej – na 
rok 2019 wynosi ona 21 zł od posesji 
oraz 8 zł za każdy hektar.

FryDeK
18 marca na zebraniu spotkali się 

mieszkańcy sołectwa Frydek. Na soł-
tysa kandydowali Janusz Pławecki, 
dotychczasowy sołtys oraz Teresa 
Sochacka. Ten pierwszy zdobył 38 
głosów i został szefem sołectwa na 
kolejną kadencję (na T. Sochacką odda-
no 14 głosów).

Podczas zebrania mieszkańcy zde-
cydowali, że należy naprawić kolej-
kę linową (tyrolkę) na placu zabawy 
przy ul. Potokowej, dyskutowano m.in. 
o planie rozbudowy szkoły podstawo-
wej i potrzebie stworzenia parkingu 
przy placówce, planach remontu drogi 
powiatowej – ul. Miodowej, drodze 
S1. Wójt poinformował też, że Frydek 
będzie gospodarzem tegorocznych 
Dożynek Gminnych. Ustalona przez 
członków spółki wodnej składka człon-
kowska to 20 zł rocznie od posesji.

mieDŹna
Zmiana sołtysa w Miedźnej. Podczas 

zebrania, które odbyło się 20 marca 
nowym sołtysem wybrany został Bro-
nisław Śmieja. To były radny Rady 
Powiatu Pszczyńskiego oraz kandydat 
na wójta gminy Miedźna. W głosowa-
niu mieszkańców zdobył 59 głosów. 

Tym samym pokonał dotychczasowego 
sołtysa Tomasza Nycza (29 głosów) 
oraz Krzysztofa Kucza (2 głosy).

W trakcie dyskusji mieszkań-
cy Miedźnej poruszali m.in. tematy 
budowy sali sportowej w sołectwie, 
pomieszczeń dla KGW, sołtysa czy pił-
karzy, przedszkola, wycinki drzew czy 
sprzątania. Składka na spółkę wodną 
to bez zmian 10 zł od posesji oraz 4 
zł/ha.

wOLa i
40 mieszkańców pojawiło się 23 marca 

na zebraniu sołectwa Wola I. Sołtysem na 
kolejną kadencję został Andrzej Nelec, 
który był jedynym kandydatem na to 
stanowisko. W głosowaniu otrzymał 34 
głosy „za” i 5 głosów „przeciw”.

Tematy podejmowane na zebraniu 
dotyczyły m.in. komunikacji publicz-
nej, żywopłotu przy skrzyżowaniu na 
kopalnię, braku miejsc parkingowych 
na osiedlu, przejmowania działek od 
SRK czy czystości na osiedlu.

gÓra
Niemal 200 mieszkańców pojawiło 

się na ostatnim marcowym zebraniu, 
które odbyło się 25 marca w Górze. To 
rekord frekwencji! Oprócz dotychcza-
sowego sołtysa Mariana Libery kan-
dydatką na stanowisko sołtysa była 
Lidia Smoszna. Decyzją obecnych na 
zebraniu M. Libera nadal będzie stał 
na czele sołectwa – zdobył 172 głosy, L. 
Smoszna otrzymała 20 głosów.

Podczas zebrania mieszkańcy dysku-
towali m.in. o jakości wody, remontach 
dróg, oświetleniu ulicznym, a także 
o śmieciach. Ustalona przez członków 
spółki wodnej składka członkowska to 
20 zł rocznie od posesji.

Zebranie w Gilowicach przełożono 
na 5 kwietnia. O decyzjach mieszkań-
ców tego sołectwa napiszemy w kolej-
nym numerze. 8 paweł Komraus

W MARCU Odbyły SIę zebRANIA W SIedMIU SOłeCTWACh GMINy MIedźNA

Mieszkańcy wybrali

sKŁaDy nOwyCh raD sOŁeCKiCh

<  wola ii: Maria Stanisławczyk, Marek Stanisławczyk 
Danuta Rypuła, Maria Gierbuszewska, Józef Madeja, 
Mateusz Moczulski, Joanna Lewandowska, Gabriel Pala, 
Adam Kowalczyk, Stanisław Błaszczuk.

<  wola: Franciszek Klenczar, Maria Urbańczyk, Anna Nycz, 
Grzegorz Sojka, Marcin Germanek, Piotr Sojka, Krzysztof 
Kozik, Antoni Niesyto, Janina Bednorz, Witold Janosz.

<  Grzawa: Kinga Jacek-Wuzik, Agnieszka Janosz, Monika 
Kalkowska, Anna Kempka, Joanna Maciaszek, Izabela 
Moroń, Grzegorz Przewoźnik, Zbigniew Pudełko, Paweł 
Radko, Krzysztof Sosna, Alojzy Wojciech.

<  Frydek: Grzegorz Piłatyk, Eugeniusz Czuwaj, Janusz 
Mandla, Andrzej Klenczar, Andrzej Komraus, Jan Piła-

tyk, Jan Dobry, Roman Nycz, Agnieszka Lubańska, 
Damian Gnaty, Andrzej Grabowski, Ewa Boryczka, 
Bożena Zabłocka, Piotr Sajdok, Piotr Wojtala.

<  Miedźna: Antoni Gruszka, Marian Brandys, Antoni Żupa, 
Andrzej Sosna, Krzysztof Danek, Stanisław Mika, Grze-
gorz Miketa, Adam Szafron, Andrzej Painta, Bartłomiej 
Botor, Rafał Rzewiczok, Mateusz Hadaś.

<  wola i: Mirosław Jaroszewski, Andrzej Stańczyk, Wie-
sław Smaza, Jacek Kozak, Maria Wacławczyk, Teresa 
Socha, Henryk Lichy, Marek Gruszka, Andrzej Kołodziej, 
Łukasz Banaś.

<  Góra: Michał Przewoźnik, Józefa Waliczek, Gabriela 
Dziedzic, Zofia Żemła, Barbara Lotawiec, Mariusz Libe-
ra, Agnieszka Cholewa, Irena Kóska, Anna Kmiotek, 
Jerzy Malcher.

Nowym sołtysem sołectwa Miedźna został 
bronisław Śmieja (fOT. PK)
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Urząd gminy miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 

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

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

Kasa Urzędu gminy miedźna 
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45, 

15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45

piątek: 7:30 - 13:15

sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60

fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl

www.miedzna.pl

NIP 6381642424    ReGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

gminny Ośrodek Kultury 
w miedźnej z/s w woli

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

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

gminna Biblioteka publiczna 
w miedźnej z/s w grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19

tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl

www.biblioteka.miedzna.pl

gminny Ośrodek pomocy 
społecznej w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51

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

gminny Zakład 
gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43

www.gzgk.miedzna.pl 

gminny Ośrodek sportu 
i rekreacji w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31

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

Zespół Oświaty i wychowania 
w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77

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

WAżNe KONTAKTy

<  1.03-12.04: składanie wniosków o przy-
jęcie do przedszkoli wraz z dokumenta-
mi potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
rekrutacyjnych (w postępowaniu uzu-
pełniającym: 20-24.05)

<  15-19.04: weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków i dokumen-
tów, o których mowa w pkt. 1 oraz 
wykonanie przez przewodniczące-

go komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 usta-
wy prawo oświatowe (w postępowa-
niu uzupełniającym: 27-29.05)

<  23.04: podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 
(w postępowaniu uzupełniającym: 
30.05)

<  24-30.04: potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia 
do przedszkola w postaci pisemne-
go oświadczenia (w postępowaniu 
uzupełniającym: 31.05-5.06)

<  do 6.05: podanie do publicznej wia-
domości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych (w postępowa-
niu uzupełniającym: do 6.06)

Zaktualizowany harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę miedźna w roku szkolnym 2019/2020

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy 
ponoszący wydatki na realizację 
przedsięwzięcia termomoder-
nizacyjnego są uprawnieni do 
skorzystania z ulgi w podatku 
dochodowym przy składaniu 
rocznej deklaracji PIT w 2020 
roku.

4
Ulga będzie polegała na odli-
czeniu od dochodu (przychodu) 

wydatków poniesionych na realiza-
cję takiego przedsięwzięcia, jednak 
w wysokości nieprzekraczającej 53 tys. 
zł. Prawo do odliczenia będzie przy-
sługiwało właścicielom (współwłaś-
cicielom) jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych w związku z dokonaną 
termomodernizacją tych budynków. 
Skorzystanie z ulgi uwarunkowane 
będzie zakończeniem przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w okresie 3 
lat, liczonych od końca roku, w którym 
poniesiony będzie pierwszy wydatek na 
to przedsięwzięcie.

Ulga termomodernizacyjna jest skie-
rowana do podatników podatku docho-

dowego od osób fizycznych, opłacają-
cych podatek według skali podatkowej 
(stawki 18% lub 32%), jednolitej 19% 
stawki podatku (tzw. podatek liniowy) 
oraz opłacających ryczałt od przycho-
dów ewidencjonowanych.

Tak jak już wspomniano, kwota odli-
czenia nie może przekroczyć 53 tys. zł 
w odniesieniu do wszystkich realizowa-
nych przedsięwzięć termomoderniza-
cyjnych w poszczególnych budynkach, 
których podatnik jest właścicielem lub 
współwłaścicielem. Wysokość wydat-
ków ustala się na podstawie faktur 
wystawionych przez podatnika VAT 
niekorzystającego ze zwolnienia od tego 
podatku. Przy czym, jeżeli poniesione 
wydatki były opodatkowane podatkiem 
od towarów i usług, za kwotę wydatku 
uważa się wydatek wraz z podatkiem 
od towarów i usług, o ile podatek ten nie 
został odliczony na podstawie ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu 
za rok podatkowy, w którym poniesio-
no wydatki. W przypadku, gdy kwota 
odliczenia nieznajdująca pokrycia 

w rocznym dochodzie podatnika pod-
lega odliczeniu w kolejnych latach, nie 
dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym 
dokonał odliczeń, otrzymał zwrot 
odliczonych wydatków na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne-
go, ma obowiązek doliczyć odpowied-
nio kwoty poprzednio odliczone do 
dochodu za rok podatkowy, w którym 
otrzymał ten zwrot.

W przypadku niezrealizowania 
przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego w terminie 3 lat, podatnik doli-
cza kwoty poprzednio odliczone do 
dochodu za rok podatkowy, w którym 
upłynął ten termin.

Nie można będzie odliczyć w ramach 
ulgi termomodernizacyjnej tych wydat-
ków, które z całości lub części zostały 
sfinansowane ze środków budżetu 
państwa, jednostki samorządu teryto-
rialnego lub w inny sposób, np. poprzez 
dotację uzyskaną na realizację zadania.
 8 Ug

Jakie materiały i usługi są obJęte  
ulgą termomodernizacyJną?
zgodnie z rozporządzeniem ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów 
budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych

materiały budowlane i urządzenia:
1.  materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, 

płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń 
lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3.  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 

i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4.  kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 

i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6.  kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporzą-

dzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 
193 z 21.07.2015, s. 100);

7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody 

użytkowej;
10.  materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycz-

nego;
11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14.  stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami 

montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne;

15.  materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz 
z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

usługi:
1.  wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego;
2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
3.  wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomoderniza-

cyjnymi;
4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5.  docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6.  wymiana stolarki zewnętrznej np. okien, okien połaciowych, drzwi balkono-

wych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych 
nieotwieralnych;

7.  wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej 
ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10. montaż pompy ciepła;
11. montaż kolektora słonecznego;
12.  montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza 

wywiewanego;
13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna: walcząc ze smogiem  
obniżysz swój podatek dochodowy!
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wOLa

mieDŹna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Górze przystąpiła do konkursu 
organizowanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pod hasłem Zie-
lona Pracownia 2019_Projekt i została 
laureatem tego konkursu! W pierwszym 
etapie szkoły przedstawiały swoje własne 
pomysły i projekty ekopracowni, które 
chciałyby stworzyć, korzystając z dofi-
nansowania oferowanego przez Fundusz 
w wysokości 35 tys. zł. Do wygrania był 
wkład własny w wysokości 20% kosztów 
wdrożenia projektowanej pracowni.

W szkole w Górze taki projekt 
stworzyli uczniowie podczas zajęć 
rozwijających zainteresowania 
z matematyki. Sala będzie podzielona 
na cztery strefy. Będą to: Strefa ciszy 
leśnej (regały na pomoce dydaktycz-
ne, pufy, żywe rośliny i terrarium dla 
żółwia), Archipelag umiejętności (sto-
liki dla uczniów), Pass odkrywców 
(miejsce do obserwacji mikroskopo-
wych i doświadczeń) oraz Centrum 
Dowodzenia (biurko z wizualizerem, 
mikroskopem i urządzeniem wielo-
funkcyjnym). 8 sp góra, pk

Będzie Zielona pracownia

gÓra

20 marca w szkole w Miedźnej odby-
ło się III Ogólnopolskie Czytanie 
Jeżycjady. Przygotowała je Gminna 
Biblioteka Publiczna we współpracy 
z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej. Impreza rozpoczęła 
się od przybliżenia sylwetki pisarki 
Małgorzaty Musierowicz oraz ksią-
żek wchodzących w skład cyklu tzw. 
Jeżycjady. Przedstawiono też głów-
nych bohaterów – rodzinę Borejków. 
Uczniowie klas V/VII, uczestnicy 
czytania, wysłuchali także fragmen-
tów książek Małgorzaty Musierowicz 

w wykonaniu swoich kolegów oraz 
nauczycieli. W drugiej części spot-
kania młodzież rysowała wybrane 
postaci z książek poznańskiej pisarki, 
przygotowano też rebusy związane 
z tytułami jej książek.

Drugiego dnia wiosny dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miedźnej wzięły udział w spotkaniu 
z debiutującym pisarzem Krzysztofem 
Pławeckim, który napisał  wierszowaną 
bajkę 16-zgłoskowcem pt. „Niekrólew-
ska wyprawa”.

8gBp

Czytelnicze spotkania

18 marca w Zespole Szkół w Woli świę-
towano Dzień św. Patryka, patrona 
Irlandii. Klasy VII i VIII oraz gimna-
zjum spotykały się na wspólnym apelu, 
gdzie zaprezentowano przebrania oraz 
pochwalono się wypiekami, z których 

dochód ze sprzedaży przeznaczony 
był na akcję charytatywną – wsparcie 
hospicjum. Uczniowie poszczególnych 
klas rozwiązywali również  quizy doty-
czące znajomości Irlandii i obchodzo-
nego święta. 8 Zs wola

świętowanie w szczytnym celu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
od lutego 2019 r. bierze udział w Ogól-
nopolskim Programie „Uczymy Dzie-
ci Programować – edycja III”. Celem 
programu jest upowszechnianie nauki 
programowania od najmłodszych 
lat, wsparcie nauczycieli w procesie 
nauczania tak, aby można włączać 
poszczególne elementy programowania 
do zajęć dydaktycznych oraz łączenie 
programowania z edukacją językową, 

matematyczną i społeczną. Program 
ten przeznaczony jest dla szkół oraz 
przedszkoli.

Program realizowany będzie przez 
Mirosławę Jończyk oraz Barbarę 
Moroń dla uczniów klasy Ib oraz IIa. 
W roku szkolnym 2019/2020 plano-
wane są zajęcia z elementami progra-
mowania i kodowania dla chętnych 
uczniów klas 1-3.

8Zsp wola

Uczą dzieci programować

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli mieli możli-
wość spotkania się z ich rówieśnikami 
z Izraela w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 5 w Brzeszczach. Jak co roku 
goście najpierw oddali hołd 18 ofia-
rom Marszu Śmierci pochowanym na 
cmentarzu komunalnym w Brzeszczach, 
a następnie udali się do szkoły w Brzesz-
czach. Jedna z hebrajskich dziewcząt 
zapaliła świece szabatowe i zmówiła 
modlitwę. Po czym jedna z opiekunek 
grupy z Izraela wygłosiła pojednawcze 
przemówienie, jakże istotne po ostatnich 
wydarzeniach politycznych, mających 

na celu zakłócenie kilkudziesięcioletniej 
współpracy i przyjaźni między naszy-
mi narodami. Gdy grupy znalazły się 
w wyznaczonych salach lekcyjnych, roz-
poczęły się zajęcia warsztatowe, których 
celem, oprócz integracji, było poszukiwa-
nie wspólnych korzeni, wspólnej historii 
i dziedzictwa kulturowego.

Uczniowie klas VIII oraz III gimna-
zjum mieli możliwość spotkania się 
z grupą ok. 40 Izraelczyków. W trakcie 
zajęć mogli sprawdzić swoje umiejętno-
ści językowe oraz nawiązać kontakty 
z kolegami i koleżankami z Izraela.

8agnieszka Bogdańska (Zsp wola)

spotkanie z młodzieżą z izraela

z młodzieżą z Izraela  (fOT. zSP WOLA)

giLOwiCe

To już trzecie spotkanie projektowe 
w ramach programu Erasmus+ „Hand 
to Hand with CLIL”. Liceum Ogólno-
kształcące im. prof. Zbigniewa Religi 
w Gilowicach gościło przez tydzień, 
w dniach 18-22 marca, 15 nauczycieli 
z krajów partnerskich, z Włoch, Słowe-
nii, Rumunii, Bułgarii i Węgier.

Głównym celem spotkania było szko-
lenie z zakresu metodologii nauczania 
dwujęzycznego przeprowadzone przez 
eksperta w tej dziedzinie, Aleksandrę 
Zaparuchę. Bardzo intensywne, dwu-
dniowe zajęcia pokazały uczestniczącym 
nauczycielom, jak skutecznie wykorzy-
stywać język angielski w nauczaniu 
matematyki i przedmiotów ścisłych. 
Dzięki zdobytym umiejętnościom 
uczestnicy szkolenia będą coraz częściej 
i w szerszym zakresie stosować elementy 
metody CLIL i nauczania dwujęzycznego 
na swoich lekcjach. Do zdobycia nowych 
doświadczeń w tym zakresie przyczyniła 
się także wizyta w zaprzyjaźnionej szko-

le, tj. Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Żorach, która od lat z powodzeniem 
prowadzi oddziały dwujęzyczne w gim-
nazjum i liceum. Dzięki uprzejmości 
dyrektora oraz grona nauczycielskiego, 
goście z zagranicy mogli obserwować 
lekcje różnych przedmiotów prowadzone 
w języku angielskim oraz porozmawiać 
z uczącymi w klasach dwujęzycznych 
nauczycielami. Była to świetna okazja 
na wymianę doświadczeń i dzielenie się 
dobrą praktyką.

Ponieważ nie samą nauką żyje 
człowiek (nauczyciel również), goście 
z zagranicy mieli okazję zwiedzić kilka 
z największych okolicznych atrakcji 
takich, jak Kraków i Pszczyna oraz 
odwiedzić ważne historycznie miejsce, tj. 
były obóz koncentracyjny Auschwitz.

Mimo że spotkanie projektowe już 
się zakończyło, projekt trwa nadal. 
Kolejne spotkanie, tym razem również 
z udziałem uczniów, już na początku 
czerwca w Bułgarii. 8 LO gilowice

nauczyciele z pięciu państw w gilowicach

26 marca w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. prof. Zbigniewa Religi odbył 
się otwarty XIV Dzień Zdrowia pod 
hasłem „Profesor Zbigniew Religa 
– pionier polskiej kardiochirurgii 
i transplantologii”. Wykład pt. „Pol-
skie drogi do serca” zaprezentował 
prof. Zbigniew Nawrat, dyrektor Insty-

tutu Protez Serca Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religi. Podczas spotkania przybliżono 
sylwetkę prof. Religi, zaprezentowano 
wyniki ankiety dotyczącej poglądów 
na temat transplantologii, ogłoszono 
również wyniki konkursu plastycznego 
pt. „Serce darem życia”. 8 pk

O zdrowiu w liceum

19 marca w gilowickim przedszkolu 
odbył się „Zielony Dzień”, który był 
przygotowaniem do nadchodzącej 
wiosny. W tym dniu wszyscy przyszli 
ubrani na zielono, odbyły się różne kon-
kurencje i zabawy, a na koniec dzieci 
wyszły na spacer w poszukiwaniu 
pierwszych oznak wiosny.

Przedszkole bierze udział w różnych 
akcjach. Jedną z nich była marcowa 
zbiórka rzeczy dla Centrum Dziecka 
i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. 
Dzieci wraz z rodzicami z wielkim 
zaangażowaniem przynosili potrzebne 
rzeczy dla podopiecznych.

8gpp – Oddziały w gilowicach

Dzieci pomagają

Przedszkolaki z darami dla 
CdiR „Przystań”

 (fOT. GPP GILOWICe)



Wielkanoc z moimi starzykami
Wielki Tydzień zaczynoł się od Niedzieli Palmowej. Jak byłach małom dziołsz-
kom, chodziłach z starzykiym zbiyrać gałązki jałowca, kokocyny, trzciny, siby, 
jemioły i robili my z tego piykno palma, kiero świyncili my w ta niedzielo. Po 
tyj niydzieli moi starzyki pomogli rychtować grob Pański [...] W Wielki Czwor-
tek z cołkom rodzinom szli my na Wieczerzo Pańsko, wtedy milkły dzwony 
w kościele, a w naszej chałpie radio, telewizor, a nawet komputer. Łod tego dnia 
w doma musiało być cicho. Surowo zabronione było jeś maszkiety. Zaczynało 
sie wielki sprzontani […] Wielki Piontek to dziyń żałoby. Szli my wszyscy na 
Mynka Pańsko, a potym była adoracja krzyża. Do dzisioj ta chwila ucałowania 
krzyża jest wielkim przeżyciem i znakiem wiary. Wielko Sobota przed połed-
niem idymy całkom familiom świyncić potrawy. Ta świynconka spożywomy 
po rezurekcji w niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Jymy wtedy szynka, 
chlyb z solom, jajka z chrzanem, babowka kiero upiekła babka i zista moji 

mamulki. Jo sie zowdy niy umia doczkać tej rezurekcyji, bo mi ślinka leci jak 
myśla o tej świynconce [...] Nojbardzij żech rada, jak już jest Poniedziałek 
Wielkanocny. Wtedy po kościele siodomy z tatulkiym i robimy krzyżyki z palmy, 
kieromy świyncili tydziyń wcześnij. Tego nauczył mie mój starzyk Sztefan. On 
kazywoł wbijać krzyżyki na uwrociach pól i dawać krzyżyk nad dźwiyrza do 
chałpy i jeszcze pokropić świynconom wodom. To miało zapewnić nom opieka 
Bożo i urodzaj w polu. Do dzisioj tak robimy. Po połedniu jako zowdy co roku 
lejymy się wodom.

Martyna krawczyk z Góry, 
fragment książki „Z tradycją za pan brat. Scenariusze i teksty gwarą 

(i nie tylko)”, wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Miedźnej z/s w Grzawie w 2013 r.
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26 marca Rada Gminy przyjęła 
uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum nr 1 w Woli, 
które funkcjonuje w ramach 
zespołu Szkół.

4
Od 2007 roku technikum kształciło 
w zawodach: technik hotelarstwa, 

a od roku 2009 również w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych. Od początku istnienia szkoły każ-
dego roku szkolnego uruchamiana była 
jedna klasa pierwsza. Uczyło się w niej 
od 15 do 26 uczniów (w roku szkolnym 
2013/2014 – 0). „Od roku szkolnego 
2015/2016 zauważalny jest spadek zain-
teresowania szkołą, w efekcie czego 
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 
nie została uruchomiona klasa pierw-
sza. Ostatni uczniowie ukończą naukę 
31.08.2020 r.” – czytamy w uzasadnie-
niu do uchwały. Podkreślono także, 
że prowadzenie technikum nie jest 
zadaniem własnym gminy (takim zada-
niem jest prowadzenie przedszkoli oraz 
szkół podstawowych).

Likwidacja szkoły nie będzie ozna-
czać jednak, że uczniowie zaintere-

sowani kształceniem w kierunkach 
dotychczas oferowanych przez tech-
nikum nie znajdą innej placówki. 
„Powiat Pszczyński wyraził wolę prze-
jęcia kształcenia w zawodach: technik 
hotelarstwa i technik żywienia i usług 
gastronomicznych, dzięki czemu od 
1 września 2020 r. uczniowie Tech-
nikum nr 1 będą mogli kontynuować 
naukę w Zespole Szkół nr 2 im. Karola 
Miarki w Pszczynie” – podkreślono 
w uzasadnieniu do uchwały. Nie ma 
też obaw dla pracowników. – Część 
nauczycieli będzie mogła przejść do 
innych szkół, część będzie mogła 
zmienić profil i też uczyć w innych 
szkołach – tłumaczył na marcowej 
sesji wójt Jan Słoninka.

Uchwała intencyjna dopiero roz-
poczyna proces likwidacji, zakłada 
likwidację szkoły z dniem 31 sierpnia 
2020 r. tj. z końcem roku szkolnego 
2019/2020. Władze gminy o zamia-
rze likwidacji poinformują rodziców 
wszystkich uczniów, wystąpią też do 
Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię 
w tej sprawie.

8pk

Technikum do likwidacji

Gmina Miedźna pozyskała 
środki finansowe na realizację 
projektu unijnego pn. „Inwestycja 
w przyszłość”. 

4
Będzie on realizowany od 2 stycz-
nia do 31 grudnia 2019 r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Realizatorem projektu jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt zakłada wzmocnienie 
aktywności społecznej i zawodowej 
społeczności lokalnych zamieszkują-
cych obszary zdegradowane i pery-
feryjne w gminie Miedźna poprzez 
wdrożenie Programu Aktywności 
Lokalnej (aktywizacja 15 osób, w tym 
8 kobiet oraz 7 mężczyzn). Grupę 
docelową stanowi społeczność lokal-
na gminy Miedźna, tj. osoby zagro-
żone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz otoczenie tych osób 
w zakresie niezbędnym do wspar-
cia osób wykluczonych lub zagro-
żonych wykluczeniem społecznym 

zamieszkałe na terenach zdegrado-
wanych, wskazanych w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji dla gminy 
Miedźna na lata 2017-2023, tj. miesz-
kańcy ul. Wałowej, Przemysłowej, 
terenów pokopalnianych w Woli oraz 
mieszkańcy osiedli Wola I, Wola II. 
Program Aktywności Lokalnej prze-
widuje doradztwo psychologiczne, 
uruchomienie lokalnego centrum 
wolontariatu, szkolenia zawodowe, 
doradztwo zawodowe.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego wsparcie w projekcie udzielane 
będzie bezpłatnie. Wartość projektu 
wynosi 188 tys. 806 zł 50 gr, z czego 
wartość dofinansowania unijnego to 
179 tys. 366 zł 17 gr, a wkład własny 
gminy Miedźna to 9 tys. 440 zł 33 gr. 
Biuro projektu mieści się w siedzibie 
GOPS, w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 
gdzie jest możliwe uzyskanie szczegó-
łowych informacji na temat możliwości 
przystąpienia do projektu (tel. 32 211 
82 51, 32 449 13 36). 8 Ug, pk

inwestycja w przyszłość

ŚLĄSKO GODKA

FryDeK

W ramach uroczystych obcho-
dów setnej rocznicy urodzin 
Stanisława Hadyny oraz Roku 
Stanisława Hadyny Zespół Pieś-
ni i Tańca „Śląsk” przygotował 
specjalny program poświęcony 
patronowi, a przeznaczony dla 
uczniów szkół współpracu-
jących z zespołem „Śląsk” w 
rodzinie szkół hadynowskich.

25 marca, gdy uczniowie 
uczestniczyli w rekolekcjach, 
do Szkoły Podstawowej im. 
S. Hadyny we Frydku przyje-
chali artyści Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” wraz z garde-
robianymi i ekipą techniczną. 
Specjaliści zamienili salę gimnastyczną w małą estradę. Uczniowie po 
rekolekcjach przybyli do szkoły na spotkanie z artystami. Przywitali ich 
Dorota Sitek, zastępca kierownika artystycznego zespołu oraz Michał Mazur, 
kierownik Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Zespołu „Śląsk”. Na 
początku wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”. Następnie artyści 
zespołu „Śląsk” przedstawili tańce regionalne, m.in. trojaka, szota-madziara, 
zwodzonego oraz tańce narodowe: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, 
krakowiaka. Tańce przeplatane były opowieściami o Stanisławie Hadynie 
oraz zabawami i konkursami. Scenariusz został przygotowany i zrealizowany 
przez Piotra Hankusa i Katarzynę Grysko, którzy zgromadzili wspomnienia 
byłych i obecnych artystów zespołu. Uczniowie mogli więc poznać sylwetkę 
patrona – wspaniałego człowieka o niezwykłej osobowości. Konkursy pozwo-
liły utrwalić wiedzę na temat strojów ludowych, tradycji i folkloru. Spotkanie 
zakończyło się owacjami na stojąco i wspólnym zdjęciem hadynowskiej 
społeczności. 8 sp Frydek

spotkanie z patronem

grZawa

12 marca odbył się gminny konkurs 
czytelniczy dla klas III/IV poświęcony 
legendom polskim pt. „Od legendy do 
legendy”, który zorganizowała Gmin-
na Biblioteka Publiczna. Wzięły w nim 
udział czteroosobowe drużyny ze szkół 
podstawowych gminy Miedźna. Dzieci 
musiały wykonać osiem zadań. Jednym 
z nich było przebranie się za wybraną 
postać z legendy i zaprezentowanie jej 
podczas konkursu. Uczniowie musieli 
wykazać się świetną znajomością tre-

ści wybranych legend, rozwiązując test 
wyboru. Uczestnicy układali obrazek 
z puzzli, rozpoznawali przedmioty zwią-
zane z bohaterami legend, przygotowy-
wali danie dla Smoka Wawelskiego.

Ostatecznie trzy pierwsze miejsca 
ex aequo zajęły SP w Miedźnej, SP 
we Frydku, SP nr 1 w Woli, z kolei 
SP w Górze i SP nr 2 w Woli zajęły 
ex aequo drugie miejsce. Uczestnicy 
zostali nagrodzeni dyplomami oraz 
książkami. 8 gBp, pk

Od legendy do legendy

10 kwietnia w SP we Frydku odbędzie 
się Kiermasz Wielkanocny na rzecz 
Aleksandra Bugajskiego, podopieczne-
go fundacji „Zdążyć z pomocą”. „Biorąc 

udział w kiermaszu wspierasz brata 
naszej uczennicy” – zachęcają organi-
zatorzy. Kiermasz odbędzie się w godz. 
7.30-16.30. 8 pk

Kiermasz charytatywny

zespół „Śląsk” w szkole we frydku  (fOT. SP fRydeK)
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Gminne Koło emerytów 
w Miedźnej podsumowuje dzia-
łalność w 2018 roku i prezentuje 
plany na rok bieżący.

4
– Rok 2018 był udanym rokiem 
pod względem liczby organizo-

wanych wyjazdów, spotkań oraz liczby 
osób biorących udział w tych przedsię-
wzięciach. Członkowie koła uczestni-
czyli w 14 spotkaniach i wyjazdach 
na terenie Polski, jak i zagranicznych 
wyjazdach na Węgry oraz Słowację 
– podkreśla Marek Gruszka, przewod-
niczący koła.

W sumie w wyjazdach i spotka-
niach uczestniczyło 687 członków oraz 
sympatyków. Składkę członkowską 
w 2018 roku opłaciło 236 członków, 
a do koła wstąpiło 32 nowych człon-
ków. – Zarząd koła cieszy się z liczby 
zorganizowanych imprez, ale jeszcze 
bardziej z faktu, że emeryci i renciści 
tak chętnie uczestniczą w tych przed-
sięwzięciach. Cieszy również liczba 
emerytów i rencistów wstępujących 
w szeregi związku. To mobilizuje 

zarząd do dalszej i wytrwalszej pracy, 
który przygotował bogaty program na 
2019 rok – zauważa przewodniczący.

Co członków czeka w tym roku? Już 
24 kwietnia organizowana jest jedno-
dniowa wycieczka do zamku Moszna 
i na Górę św. Anny (koszt 85 zł/os., 
z biletami wstępu). W dniach 13-15 maja 
odbędzie się trzydniowa wycieczka do 
Wiednia (nie ma już wolnych miejsc), 
a 26 maja – pielgrzymka mężczyzn do 
Piekar. Trzy dni później emeryci pojadą 
na biesiadę nad wodą w Wilczkowicach 
(koszt 45 zł/os., dowóz autobusem). 

W dniach 14-26 czerwca planowane 
są wczasy nad morzem w Darłówku, 
a 16 lipca – jednodniowa wycieczka 
w Pieniny. Na te oba wyjazdy nie ma 
już wolnych miejsc.

W dniach 7-8 sierpnia członkowie 
i sympatycy koła pojadą na dwudniową 
wycieczkę do Lichenia i Term Uniejów 
(koszt 370 zł, w tym przejazd, pilot, 
przewodnik w Licheniu, nocleg, wyży-
wienie – obiadokolacja i śniadanie, 
ubezpieczenie, zwiedzanie Zagrody 
Młynarskiej oraz trzygodzinny wstęp 
na Termy – gorące źródła). We wrześ-

niu (2-15 września) planowane są 
wczasy zagraniczne w Czarnogórze 
(Bar-Susan), ale wszystkie miejsca 
są już zajęte. 2 października koło pla-
nuje wyjazd integracyjno-grzybowy 
do Żabnicy, a w dniach 6-7 listopada 
– dwudniowy wyjazd na gorące źródła 
(Szaflary) oraz biesiadę w Poroninie 
(brak miejsc). Rok zakończą tradycyj-
nie spotkanie andrzejkowe w Domu 
Kultury w Woli (23 listopada) oraz 
spotkanie opłatkowe (10 grudnia), 
także w Domu Kultury w Woli.

Jak podaje zarząd, w ramach wol-
nych miejsc na każdą z imprez mogą 
się zapisywać emeryci, renciści spoza 
koła oraz osoby niebędące emerytami, 
rencistami. Opłacać składkę, zapisywać 
się na poszczególne imprezy organizo-
wane przez koło oraz zapisywać się do 
koła można w każdy piątek w godzi-
nach 15.00-17.00, od stycznia do końca 
maja w Centrum Kultury w Woli (ul. 
Pszczyńska 82). Wszelkich informacji 
dotyczących imprez oraz zapisów udzie-
la przewodniczący Marek Gruszka (tel. 
693 550 979).               8gKe miedźna, pk

Udany rok Gminnego Koła emerytów w Miedźnej

Członkowie koła podczas jednego z wyjazdów  (fOT. GKe MIedźNA)

Jedni biegają wolno i krótkie dystanse, dla 
innych maraton to żaden problem. W Ama-
torskiej Grupie biegowej „PoWoli do celu” 
każdy ma swój własny cel.

4
Pomysł powołania grupy powstał na początku 2017 
r. Kilku zaprzyjaźnionych biegaczy z Woli i okolic 

postanowiło – wzorując się na innych grupach – starto-
wać w imprezach sportowych pod wspólnym szyldem. 
– Nazywamy się „PoWoli do celu”, żeby pokazać, że 
każdy ma inny cel. Dla jednych jest to przebiegnięcie 
5 km, a dla innych – maratonu. Każdy realizuje swój 
własny, założony cel. Zależało mi też na tym, żeby 
w nazwie była Wola. No i udało się – podkreśla Anna 
Kantorowska, współzałożycielka grupy.

Zaczynali od kilku osób, w krótkim czasie biega-
czy było już 20. Obecnie zrzeszonych jest ponad 40 
osób. To nie tylko mieszkańcy gminy Miedźna, ale 
też m.in. Brzeszcz czy Kęt. Grupa wkrótce będzie 
funkcjonowała jako stowarzyszenie. Jest amatorska 
i bardzo różnorodna. Wśród biegaczy są nauczyciel, 
operator maszyn, elektryk, farmaceutka, są urzędnicy, 
jest nawet emeryt. I to taki, który potrafi treningowo 
przebiec... 50 km! Potrzebował na to 4 godz. 16 min.

Spotykają się głównie w soboty i po prostu biegają. 
– Mamy w okolicy bardzo dużo terenów, gdzie można 
pobiegać. Wały, zieleńce, tereny wzdłuż Wisły, w lesie 
– wymieniają. Często są to treningi spontaniczne. 
Łatwo można ich rozpoznać, bo mają charaktery-
styczne żółto-zielone koszulki. Biegacze z Woli biorą 
udział w imprezach biegowych w całym kraju, m.in. 
w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu czy Katowicach. I to 
z coraz większymi sukcesami!

– Żeby zostać członkiem naszej grupy potrzebne 
są po prostu chęci. Trzeba chcieć biegać, ruszać się. 
Nawet jeśli nie jest to początkowo bieg, a chód czy 
nordic walking – zachęcamy każdego. U nas nie jest 
ważny czas biegu. Niektórych właśnie to zachęci-
ło, że u nas każdy biega w takim tempie, jaki mu 
odpowiada. Wzajemnie się wspieramy – podkreśla 
A. Kantorowska. Jak zauważa, oprócz chęci bardzo 
ważne są też odpowiednie buty do biegania.

Pytamy członków grupy, co daje im bieganie? Jak 
podkreślają, głównie satysfakcję. – Można się oderwać 
od rzeczywistości, po prostu spotkać się. W ten sposób 
się odmóżdżamy – śmieją się. – Co ważne, wspólnie 
się motywujemy. Mamy grupę na Messengerze i tam 
zamieszczamy zdjęcia, informacje o treningach. Jak 
się czasem naprawdę nie chce wyjść pobiegać, ale 
zobaczymy, że ktoś inny był, to wtedy ubieramy się 
i wychodzimy. Biegamy nawet w trakcie śnieżycy. 
Nie ma dla nas przeszkód – mówi Agnieszka Kaleta. 
– Bieganie wciąga – podkreślają zgodnie.

Przykładem na pokonywanie barier jest Grzegorz 
Żelech. Zaczął biegać w marcu 2018 r. – Rzuciłem 
palenie, przytyłem, więc stwierdziłem, że czas zrzu-
cić zbędne kilogramy. Zacząłem chodzić na siłow-
nię, biegać na bieżni. Kiedy dołączyłem do grupy 
stwierdziłem, że wśród ludzi biega się jednak dużo 
lepiej – opowiada. Dziś nie wyobraża sobie życia bez 
biegania. Biegania do celu, a ten ciągle się zmienia. 

– Przebiegłem 5 km i usłyszałem: dychę też dasz 
radę. Przebiegłem 10 km, ktoś zaproponował: chodź 
z nami na półmaraton. No i pojechałem, dobiegłem do 
mety. Uważam, że to duże osiągnięcie dla kogoś, kto 
biega tylko rok – przyznaje. Wśród członków grupy 
takich historii jest więcej, i każda z nich pokazuje, 
że chcieć znaczy móc!

Biegacze chcieliby zorganizować rodzinną imprezę 
sportową dla mieszkańców, a także zaangażować 
się w Leśne bieganie dla zdrowia czy Biegi uliczne, 
organizowane co roku w Woli. Grupa szuka właśnie 
funduszy na nowe stroje sportowe. Zaprasza wszyst-
kich tych, którzy chcieliby wspomóc ambitnych biega-
czy. W zamian oferują zamieszczenie logo firmy na 
koszulkach, w których występują na wielu imprezach 
sportowych w całym kraju. – Co weekend ktoś od 
nas gdzieś biegnie – zauważają. Z grupą można się 
skontaktować poprzez ich fanpage na Facebooku.
 8 paweł Komraus

UWAGA! bIeGANIe UzALeżNIA! GRUPA bIeGOWA z WOLI ChCe zARAzIć TyM UzALeżNIeNIeM CORAz WIęCeJ OSób

Liczą się chęci i dobre buty

biegacze z Woli biorą udział w wielu imprezach sportowych  (fOT. POWOLI dO CeLU)
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W tym roku ponownie przyznane 
zostaną Miedźniańskie Ule, nagrody 
gminy Miedźna za działalność kul-
turalną, zaangażowanie w pracę na 
rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę. To wyraz podziękowania 
dla tych, którzy dbają o nasze tradycje. 
Zgodnie z regulaminem, z wnioskami 
o przyznanie nagrody mogą wystąpić 
instytucje działające w sferze kultury; 
stowarzyszenia, związki twórcze i kul-
turalne; placówki oświatowe; organi-
zacje społeczne; mieszkańcy gminy 
Miedźna w liczbie co najmniej 50; wójt 
gminy Miedźna. Wnioski należy skła-
dać do 30 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury. 8 pk

BaJTLe na pLaC
W sobotę, 6 kwietnia w ramach pro-
jektu „Bajtle na plac” realizowanego 
przez Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Przedsiębiorczego razem z Funda-
cją Puk Puk przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Woli odbędą się gry i zabawy 
podwórkowe. Będą m.in. gra w gumę, 
gra w szczura, gra w kulki, wyścig 
pokoju czy cymbergaj, dla najmłod-
szych: ojciec Wirgiliusz czy mam chu-
steczkę haftowaną. Udział w imprezie 
jest bezpłatny. 8 pk

UsKrZyDLOny
W tym roku po raz pierwszy przy-
znane zostanie Wyróżnienie Starosty 
Pszczyńskiego „Uskrzydlony” dla osób 
z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności, które swoją aktywnością udo-
wadniają, że niepełnosprawność nie 
musi być ograniczeniem. Kandydatów 
można zgłaszać do 19 kwietnia. Formu-
larz i regulamin dostępne są na stronie 
powiat.pszczyna.pl. 8 powiat

BeZpŁaTne 
ZaJĘCia

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na 
bezpłatne zajęcia językowe (angielski, 
niemiecki, francuski) oraz komputero-
we dla osób pracujących, finansowane 
ze środków unijnych. Przeznaczone 
są dla osób po 25. roku życia, z mak-
symalnie średnim wykształceniem 
i zamieszkałych na terenie woj. ślą-
skiego. Szczegóły: tel. 32 211 83 91, 32 
448 92 53, 512 237 423. 8pk

Po raz pierwszy eliminacje do 
prestiżowego przeglądu „Śląskie 
śpiewanie” odbędą się w gminie 
Miedźna.

4
Regionalny Przegląd Pieśni „Ślą-
skie Śpiewanie” im. prof. Adolfa 

Dygacza to wydarzenie z wieloletnią 
tradycją. Oparte jest na zachowaniu 
cech autentyczności kultury muzycznej 
Górnego Śląska w jego różnych częś-
ciach, wraz ze specyfiką i swoistymi 
dla subregionów elementami. Celem 
przeglądu organizowanego przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i Związek 
Górnośląski, przy współpracy Ośrod-
ków Regionalnych jest umacnianie 

więzi społecznych poprzez rozwijanie 
postaw poszanowania dziedzictwa 
kulturowego wraz z propagowaniem, 
odtwarzaniem i przekazywaniem 
regionalnych wartości muzycznych 
Górnego Śląska.

Wydarzenie odbywa się w dwóch 
etapach. Najpierw mają miejsce prze-
glądy rejonowe, a najlepsi wykonaw-
cy trafiają do koncertu finałowego, 
który odbędzie się w siedzibie Zespołu 
„Śląsk” w Koszęcinie 9 czerwca. W tym 
roku po raz pierwszy eliminacje odbę-
dą się także w Woli, co jest dużym 
wyróżnieniem dla naszej gminy!

Uczestnicy w trzech kategoriach 
wiekowych (przedszkole, szkoła 

podstawowa kl. I-III; szkoła podsta-
wowa kl. IV-VIII, gimnazjum; szkoły 
ponadpodstawowe, ponadgimnazjal-
ne, dorośli) oraz w trzech kategoriach 
wykonawczych (soliści, duety wokalne; 
zespoły wokalne i zespoły wokalno–
instrumentalne, chóry – powyżej 15 
osób, śpiew wielogłosowy, a cappella 
lub z akompaniamentem fortepianu; 
zespoły pieśni i tańca) zaprezentują 
się w Domu Kultury w Woli we wtorek, 
14 maja od godz. 10.00. Najlepsi artyści 
wyłonieni z 10 przesłuchań rejonowych 
zostaną zakwalifikowani do finału.

Do przesłuchań w Woli można zgła-
szać się do 6 maja. Formularz dostępny 
jest na stronie zespolslask.pl. 8 pk

„Śląskie śpiewanie” pierwszy raz w naszej gminie

6 marca w Pszczynie odbyło się 
spotkanie z Anną Goc, po-
chodzącą z Góry dziennikarką 
i reporterką „Tygodnika Po-
wszechnego”.

4
Anna Goc to młoda, ale już wie-
lokrotnie nagradzana dziennikar-

ka i reporterka. Jest laureatką Kon-
kursu Stypendialnego im. Ryszarda 
Kapuścińskiego (2017), zdobywczynią 
Grand Prix Nagrody Dziennikarzy 
Małopolski w 2018 r., była wyróżniona 
w finale V Ogólnopolskiego Konkursu 
Dziennikarskiego im. Krystyny Boche-
nek (2015), nominowana do XI edycji 
Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woy-
ciechowskiego (2015) oraz Nagrody 
Grand Press w kategorii Reportaż 
prasowy (2017). Niedawno ukazała 
się jej książka pt. „Boniecki. Rozmowy 
o życiu”, będąca wywiadem-rzeką z ks. 
Adamem Bonieckim.

Spotkanie z Anną Goc zorganizo-
wała redakcja „Gazety Pszczyńskiej” 
przy okazji promocji publikacji pt. „Bli-
skie historie – ludzie z pasją, miejsca 
z duszą”. Jest to zbiór prac nagrodzo-
nych w czterech edycjach Konkursu 
Dziennikarskiego im. Agnieszki Wojtali, 

organizowanych ku pamięci tragicznie 
zmarłej w 2013 r. dziennikarki z Gilo-
wic. W konkursie brali udział także 
mieszkańcy naszej gminy. Laureatką 
I edycji była Renata Waliczek z Góry.

Dziennikarka „Tygodnika Powszech-
nego” opowiadała o swojej pracy 

w tygodniku, o rozmowach z ks. 
Bonieckim, wspominała dziecięce 
lata w Górze, które przypomniały się 
jej, kiedy czytała prace konkursowe 
opublikowane w książce. Mówiła także 
o zadaniach dziennikarzy, reporterów.
 8pk

O Górze, dziennikarstwie,  
ks. bonieckim

Anna Goc podczas spotkania w czytelni Miejsko-Powiatowej biblioteki Publicznej  
w Pszczynie   (fOT. PK)

W kwietniu w gminie można 
oglądać niezwykłą wystawę 
„uRodziny Niepodległej na ziemi 
Pszczyńskiej”.

4
Wystawa tworzona była przez 
mieszkańców całego powia-

tu pszczyńskiego z okazji setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W jej przygotowa-
nie zaangażowali się też Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s 
w Woli oraz mieszkańcy naszej 
gminy, którzy przekazywali archi-
walne zdjęcia rodzinne z lat 1918-
1939. Na wystawie można podziwiać 
m.in. zdjęcia z archiwum rodziny 

Niesytów z Woli. Inicjatorem akcji 
było Stowarzyszenie Fotograficzne 
„Przeciw Nicości”.

Teraz wystawa trafiła do gminy 
Miedźna. Niezwykłe, archiwalne 
zdjęcia podziwiać można przez cały 
kwiecień. Wystawa dostępna jest w 
Domu Kultury w Woli oraz w Urzę-
dzie Gminy Miedźna (od 15 kwietnia). 
Wystawa dofinansowana z budżetu 
powiatu pszczyńskiego, jak i ze środ-
ków Programu Wieloletniego Niepod-
legła.

W ramach projektu przygotowany 
został także album ze zdjęciami, a wir-
tualna wystawa znajduje się na stronie 
urodzinyniepodleglej.pl. 8 pk

Zobacz wyjątkową wystawę
W drugiej połowie maja w Grza-
wie odbędzie się konferencja 
naukowa poświęcona zasłu-
żonym osobom pochodzącym 
z tego sołectwa.

4
– Grzawa to najmniej liczne sołe-
ctwo naszej gminy. Tymczasem 

już w księgach immatrykulacyjnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVII 
w. pojawia się informacja o synu 
wolnego sołtysa Grzawy, który zdo-
był wyższe wykształcenie. Ponadto, 
biskup Walenty Wojciech tyle dobre-
go zrobił dla społeczności, bardzo 
zasłużony jest ks. Franciszek Moroń, 
a ludzie z Grzawy często ich nie znają 

– mówi dr Danuta Kocurek, pomy-
słodawczyni konferencji, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego. 
– Z takiej małej miejscowości wyszło 
tyle światłych ludzi, wybiło się ponad 
przeciętność. Chcemy ich pokazać 
społeczności – tłumaczy.

Spotkanie uda się zorganizować 
dzięki współpracy z sołtysem, Radą 
Sołecką i mieszkańcami sołectwa, któ-
rzy przygotowują sylwetki kilku wybit-
nych osób, które pochodziły z Grzawy. 
A w połowie roku ma odbyć się kolejna 
konferencja naukowa. Poświęcona ma 
być zasłużonym osobom z pozostałych 
miejscowości w gminie.

8pk

przypomnieć wybitne osoby
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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. 
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru 

skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

imiĘ i naZwisKO, mieJsCOwOśĆ

hasŁO

4
8 marca doszło do pożaru gmin-
nego budynku przy ul. Korfantego 

w Gilowicach, w którym siedzibę ma 
OSP Gilowice, znajduje się przedszkole 
oraz salka na spotkania mieszkańców. 
Do zdarzenia doszło po godz. 20.00. 
Zaczęło się od pożaru dużego kontene-
ra znajdującego się z tyłu budynku. Z 

powodu wiejącego wiatru ogień szyb-
ko przeniósł się na ścianę. Zniszcze-
niu uległo ok. 60 m2 elewacji, którą 
strażacy musieli rozebrać. Nie było 
większych szkód w środku. Przyczyny 
zdarzenia bada pszczyńska policja. Nie 
jest wykluczone podpalenie. Budynek 
był ubezpieczony. 8 pk

pożar w gilowicach

Kultura osobista wymaga, aby 
sprzątać po swoich psach. Nieste-
ty, nie wszyscy tak robią, co często 
widać np. przy chodnikach.

4
Często zamiast zieleni widać psie 
odchody, które szpecą pobocza, 

chodniki, trawniki. Nierzadko można 
spotkać na spacerze psy ze swoimi właś-
cicielami. Te pierwsze załatwiają swoją 
„śmierdzącą” potrzebę gdzie popadnie, 
a ci drudzy często udają, że nic nie widzą. 
Albo nie chcą widzieć. Pewnie twierdzą, 
że jedna mała kupa to żaden problem. 
Gorzej, jak pomyśli tak więcej osób, 
i z jednej kupy robi się ich zdecydowanie 
więcej. Zimą problem łatwo jest ukryć 
pod warstwą śniegu. Wiosną wszystko 
wychodzi jednak na wierzch.

Temat poruszano na części tegorocz-
nych zebrań sołeckich. Jedna z mieszka-
nek sołectwa Wola II opowiadała, że są 
tacy właściciele czworonogów, którym 
nawet nie można zwrócić uwagi, żeby 
posprzątali po swoich pupilach. Zastana-
wiano się, czy pomogłyby np. pojemniki 
na odchody przy ulicach? Doświadczenie 

pokazuje jednak, że takie udogodnienia 
nie dają efektu, kiedy niektórym brakuje 
kultury osobistej.

Właściciele czworonogów powinni 
wiedzieć, że są w pełni odpowiedzial-
ni za swoje zwierzęta. Obowiązują-
cy Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Miedźna 
zawiera zapis o obowiązku natych-
miastowego usuwania przez właści-
cieli „zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach 
i na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chod-
nikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych”. To przepisy prawa, 
które nas wszystkich obowiązują!

Mając jednak swoje zwierzęta 
powinniśmy pamiętać przede wszyst-
kim o kulturze osobistej. Zostawianie 
zanieczyszczeń po psach świadczy 
o nas samych. W ten sposób oszpecamy 
naszą wspólną przestrzeń. Wszyscy 
chcemy żyć w pięknym, zadbanym 
otoczeniu. Powinniśmy jednak o nie 
razem dbać. I zacząć od siebie.

8pk

sprzątajmy po swoich czworonogach! prOśBa O Dane 
DO sprawOZDania

Z uwagi na obowiązek sprawozdaw-
czy z wykonania Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa Śląskie-
go, uprasza się wszystkich właści-
cieli budynków, którzy w 2018 roku 
wykonywali prace termomoderni-
zacyjne niefinansowane z budżetu 
gminy (m.in. wymiana kotła, ocie-
plenie budynku, montaż kolektorów 
słonecznych, itp.) do przekazania do 
Urzędu Gminy Miedźna następują-
cych danych: adres budynku, zakres 
prac (np. ocieplenie budynku wraz 
z wymianą kotła), moc likwidowanego 
źródła ciepła, powierzchnia użytko-
wa budynku, poniesione koszty oraz 
wysokość dotacji uzyskanej w ramach 
innego programu pomocowego niż 
gmina.

Dane można przekazać w wersji 
elektronicznej na adres m.sosna@
miedzna.pl lub złożyć w formie trady-
cyjnej w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska w ter-
minie do dnia 23 kwietnia 2019 roku. 
W przypadku pytań lub wątpliwości 
należy kontaktować się pod numerem 
tel. 32 211 61 60 wew. 29 w godzinach 
pracy Urzędu Gminy. 8 Ug

gZgK OBniŻa Ceny  
na UsŁUgi  

ZewnĘTrZne

28 lutego Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej podjął uchwały dotyczące 
zmiany cen świadczonych usług wyko-
nywanych przez GZGK. Obniżono 

ceny na usługi związane z wykony-
waniem przyłączy. Pełny cennik i lista 
świadczonych usług znajdują się na 
stronie gzgk-miedzna.pl. Dodatko-
wo na stronie spółki publikowane są 
wyniki badań jakości wody, wykona-
nych przez sanepid. 

8 pk

BeZpŁaTne 
KOnsULTaCJe

We wtorki i czwartki (w dniach 21 
marca – 25 kwietnia), w godz. 9.00-
15.00 pod numerem telefonu 513 152 
218 odbędą się bezpłatne konsultacje 
doradców podatkowych dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin z zakresu 
ulg i uprawnień podatkowych. Szcze-
góły na stronie niepelnosprawni.sla-
skie.pl. 8 pk

sZCZepiĄ  
Lisy

W dniach 4-13 kwietnia na terenie 
województwa śląskiego prowadzona 
jest akcja szczepienia lisów wolno 
żyjących przeciwko wściekliźnie. 
Zostanie wyłożonych 146 320 dawek 
szczepionki (mają postać małych 
brunatnych krążków o zapachu 
zepsutej ryby). Śląski Wojewódz-
ki Lekarz Weter ynar i i apeluje 
do mieszkańców województwa 
o niepodnoszenie szczepionek. Zna-
lezioną przynętę należy pozostawić 
w danym miejscu. Co ważne, sama 
przynęta nie jest niebezpieczna dla 
człowieka.

8śwLw
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TaK graLi  
nasi piŁKarZe

Piłkarze z gminy Miedźna wznowili 
rozgrywki w sezonie 2018/2019. Oto 
wyniki pierwszych spotkań w rundzie 
wiosennej.

Sokół wola (klasa okręgowa)
<  16.03: LKS Łąka – Sokół 5:0
<  23.03: Sokół – Piast Bieruń 1:3 

(bramka dla Sokoła: J. Krawczyk)
<  30.03: Podlesianka Katowice – Sokół 

2:1 (bramka dla Sokoła: J. Jucha)

Po 18 kolejkach Sokół ma 17 punktów 
i zajmuje 12. miejsce w tabeli.

najbliższe mecze: Sokół – MKS 
Lędziny (6.04), Iskra Pszczyna – Sokół 
(13.04), Sokół – Ogrodnik Tychy (20.04), 
Wyzwolenie Chorzów – Sokół (27.04), 
Sokół – LKS Studzienice (1.05), Fortu-
na Wyry – Sokół (5.05).

lkS Frydek (a klasa)
<  24.03: GTS Bojszowy – LKS 4:2 

(bramki dla LKS-u: M. Zabłocki, 
P. Żemła)

<  31.03: LKS – Stal Chełm Śląski 1:1 
(bramka dla LKS-u: A. Potasiak)

Po 17 kolejkach LKS ma 12 punktów 
i zajmuje 15. miejsce w tabeli.

najbliższe mecze: LKS Rudołtowice 
– LKS (6.04), LKS – Krupiński Suszec 
(14.04), Czapla Kryry – LKS (20.04), 
LKS – LKS Wisła Wielka (28.04), Zet 
Tychy – LKS (1.05), LKS – Juwe Jaro-
szowice (5.05)

samOrZĄDOwCy w grZe
6 kwietnia w hali sportowej w Gilo-
wicach odbędzie się Samorządowy 
Turniej w Piłce Siatkowej, organizo-
wany przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Wystąpią 4 zaproszone 
zespoły: gmina Bojszowy, Carbo Ase-
cura, Zespół Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej z/s w Woli oraz gmina 
Miedźna. Początek o godz. 10.00.

OgŁOsZenie
Na Krytej Pływalni w Woli jest moż-
liwość zakupu pieluchomajtek dla 
małych dzieci, w automacie na I pię-
trze. GOSiR prosi klientów z dziećmi 
do lat 3. o zaopatrywanie się w pielu-
chomajtki.

w OBieKTywie
9 marca na kręgielni na Krytej 
Pływalni w Woli po raz pierwszy 
odbyły się Rodzinne Mistrzostwa 
Gminy Miedźna w kręgle. do tur-
nieju zgłosiły się trzy dwuosobowe 
rodziny. Po rozegraniu dwóch rund 
najlepsi okazali się Piotr i Szymon 
Kamińscy z Góry, wyprzedzając o 4 
punkty Marlenę i łukasza banaś 
z frydku. Trzecie miejsce przypad-
ło Janowi i Mateuszowi Kempce, 
również z Góry  

(fOT. GOSIR)

W sobotę, 18 maja odbędzie się 
IV edycja Leśnego biegania dla 
zdrowia – imprezy sportowej dla 
całych rodzin!

4
Piękne, leśne tereny, całe rodziny 
na starcie i liczne atrakcje – to cha-

rakteryzuje imprezę, którą ponownie 
organizują Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli, Sokół Wola i Nadleśnictwo 
Kobiór. Miłośnicy biegania i nordic 
walkingu powinni zarezerwować sobie 
sobotę, 18 maja na Leśne bieganie dla 
zdrowia!

Zawody rozegrane zostaną w kon-
kurencji biegowej i nordic walking. 
Długość dystansów to 4 200 m i 10 000 
m. Długość trasy biegowej dla zawod-
ników pełnoletnich to 4 200 lub 10 000 
m (wybrany dystans należy zaznaczyć 
przy zgłoszeniu elektronicznym). Trasa 
biegowa dla rocznika 2002 i młodszych 
to pętla 4 200 m, a długość marszu 
nordic walking dla wszystkich to pętla 
4 200 m.

Zgłoszenia do zawodów przyjmo-
wane są tylko elektronicznie (poprzez 
stronę www.bgtimesport.pl), do 5 maja. 
Opłata startowa wynosi 20 zł dla dzieci 
i młodzieży do lat 18 oraz 35 zł dla pozo-
stałych (w tym pamiątkowa koszulka). 

Limit miejsc startowych wynosi 200 
osób. Zawody rozpoczną się o godz. 
10.00 w pobliżu leśniczówki w Woli. 
Ok. godz. 12.30 na stadionie Sokoła 
odbędzie się dekoracja najlepszych 
zawodników oraz poczęstunek. 8pk

Pobiegną dla zdrowia

Podczas zawodów w ubiegłym roku  (fOT. PK)

227 zawodników z 20 klubów wzięło udział w V 
Wiosennych zawodach Pływackich, które rozegra-
no 30 marca na Krytej Pływalni w Woli.

4
MUKS „Gilus” 
Gilowice repre-

zentowało 60 mło-
dych p ł y wa ków. 
W punktacji zespo-
łowej  z w yc ięż y ł 
MKS Swim Academy 
Termy Jakuba przed 
„Gilusem” i UKS 
Ondraszek Bielsko-
Biała. W punktacji na 
najlepszego zawodni-
ka wśród dziewcząt 
w kategorii 2005 
i starsi II miejsce zaję-
ła Wiktoria Radek, 
w kategorii 2009-
2008 II miejsce zajęła 
Ewa Frączek. Wśród 
chłopców w kategorii 
2005 i starsi II miejsce zajął Mikołaj Kwiatkowski, w kate-
gorii 2009-2008 najlepszy okazał się Wiktor Panczykowski. 
Organizatorami zawodów byli: MUKS „Gilus” Gilowice oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 8 mUKs „gilus”

zapaśnicy z Woli nie zwalniają i z kolejnych zawo-
dów wracają z cennymi zdobyczami.

4
W dniach 15-17 marca w Karlinie odbywały się rów-
nolegle Turniej Nadziei Olimpijskich Krajów Wyszeh-

radzkich w zapasach kobiet grupy wiekowej Junior oraz 
Puchar Polski Kadetek – eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Na matach spotkały się 203 zawod-
niczki reprezentujące 16 województw oraz reprezentantki 
Czech i Węgier.

Daria Jaczyńska i Gabriela Płoszczyca z GKS „Piast” 
Wola uczestniczyły w Pucharze Polski Kadetek w zapa-
sach kobiet. Daria zdobyła II miejsce w kategorii 49 kg, 
natomiast Gabriela zajęła V miejsce w kategorii 57 kg. 
Klub z Woli w klasyfikacji drużynowej zajął 9. miejsce, 
a obie zawodniczki zostały powołane do Kadry Narodowej 
Juniorek młodszych.    

Kolejny weekend dał kolejne sukcesy. W sobotę, 23 marca 
w Tychach odbyły się Mistrzostwa Śląska w zapasach 
w stylu wolnym dzieci i zapasach kobiet OPEN. Rywali-
zacja toczyła się na dwóch matach, a w sumie w zawodach 
wzięło udział 89 zapaśniczek i zapaśników z siedmiu klubów 
z terenu województwa śląskiego. Zawodnicy GKS „Piast” 
Wola zdobyli 5 złotych medali. Klub reprezentowali: Daria 
Jaczyńska, Gabriela Płoszczyca, Amelia Tomala, Wanesa 
Kania i Eryk Tomala. 8 gKs „piast”, pk

grad medali  
dla zapaśników

O medale na pływalni

Medaliści zawodów  (fOT. MUKS „GILUS”)
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