
majówka w gminie obfitowała w wiele atrakcji. 3 maja symbolicznie przekazano 
strażakom z Osp wola dwa wozy: jeden kupiony w tym roku przez gminę, a drugi

 pozyskany jeszcze w ubiegłym roku. 1 maja świętowano natomiast 65-lecie sokoła wola

strażacy z woli z nowymi wozami  
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Most bronisław 
zamknięty

W Gilowicach wybrali, 
sołtysi w komplecie

PGNiG uruchomiło 
blok energetyczny

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 5

TeaTr w naJLepsZym wyDaniU
Młodzi artyści kolejny raz zachwycili, a Wola znów 

na dwa dni stała się teatralną stolicą regionu!
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wiersZe JaK mODLiTwa
Pani Helena Malcher z Góry to niezwykła kobieta,

która o swoich przeżyciach opowiada w piękny sposób
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14 kwietnia w Domu Kultury w Woli Grupa 
Teatralna Niezależna z Chełmka zaprezen-
towała spektakl pt. „Misterium Męki Pań-
skiej”.

4
Ten wyjątkowy spektakl przedstawia ponadcza-
sową historię życia, działalności, męki, śmierci 

i zmartwychwstania Jezusa. Zachwycił grą aktorską, 
kostiumami, rekwizytami oraz wspaniałą muzyką.

Grupa Teatralna Niezależna powstała w 2018 r., 
obecnie liczy ok. 50 osób. „Misterium Męki Pańskiej” 
to jej premierowy spektakl. Grupa w repertuarze 
ma też m.in. komediodramat, historię dla dzieci czy 
spektakl patriotyczny.– Jesteśmy grupą amatorską, 
każdy może zostać członkiem, ale od samego począt-
ku chcemy przygotowywać spektakle na wysokim 
poziomie – mówi reżyser Dawid Szydło.

Zachęca także mieszkańców gminy do wstąpienia 
w skład grupy. – Traktuję teatr mocno wychowawczo 
i terapeutycznie, sporo osób dzięki niemu się otwiera 
– przyznaje. Więcej informacji o grupie można zna-
leźć na jej profilu na Facebooku. 8 pk

1 maja świętowano 65-lecie Sokoła Wola, 
a 3 maja podczas majówki strażackiej sym-
bolicznie przekazano samochody strażackie 
OSP Wola.

4
Pierwszy weekend maja w gminie Miedźna prze-
biegł pod znakiem świętowania radosnych uroczy-

stości. Pierwszą było 65-lecie LKS „Sokół” Wola. Z tej 
okazji 1 maja, podczas majówki sportowej odbyła się 
msza św., drużyny Sokoła (juniorów i seniorów) roze-
grały też mecze ligowe. Na stadionie Sokoła Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował gry i zabawy dla dzieci 
oraz dla całych rodzin. Dziękowano też działaczom, 
sympatykom, sportowcom, kibicom.

Jak pisze w historii klubu Czesław Rozmus, dzia-
łacz sportowy i sołtys Woli, Ludowy Zespół Spor-
towy Wola został zarejestrowany 28 maja 1954 r. 
Założycielami byli: Józef Rozmus, Ludwik Niesyto, 
Urban Rozmus, Alojzy Rozmus, Sylwester Urbań-
czyk. Pierwszym prezesem LZS Wola został Józef 
Rozmus. Początkowo istniała tylko jedna sekcja 
– piłkarska, a boisko było przy ul. Wolskiej. Potem 
klub grał przy ul. Międzyrzeckiej. W latach 80. ub. 
wieku powstał tam nowoczesny obiekt sportowy. 
Z czasem powstają nowe sekcje, m.in. strzelecka, 
rowerowa, turystyczna i skata sportowego. W kwiet-
niu 1991 r. następuje zmiana nazwy klubu na LKS 
„Sokół” Wola, pod tą nazwą klub występuje do dziś. 
Obecnie piłkarze Sokoła grają w klasie okręgowej, 
na stadionie przy ul. Pszczyńskiej.

3 maja świętowano majówkę strażacką. Z okazji 
Dnia Strażaka festyn odbył się przy remizie OSP 
Wola. Ale była jeszcze jedna szczególna okazja do 
świętowania. Tego dnia po mszy św. w intencji stra-
żaków oficjalnie przekazano i poświęcono dwa nowe 
wozy strażackie OSP Wola. Przypomnijmy, w tym 
roku gmina kupiła lekki samochód pożarniczy dla 
OSP Wola marki Renault, który kosztował ponad 
240 tys. zł. Dodatkowo, w ubiegłym roku gmina 
bezpłatnie pozyskała dla strażaków w Woli używa-
ny samochód pożarniczy marki Renault Midlum. 
W podziale bojowym jest od listopada ub. roku.

– Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do pozy-
skania nowego samochodu lekkiego. Oby służył jak 
najdłużej, żeby druhowie bezpiecznie wracali do rodzin 
– mówił Grzegorz Dziubek, prezes OSP Wola. Klucze 
do pojazdów przekazali wójt Jan Słoninka, Andrzej 

Kempny, przewodniczący Rady Gminy oraz Eryk 
Kłos, zastępca prezesa Zarządu Powiatowego OSP. 
– Szukamy wśród nas ludzi bezinteresownych, ludzi 
o wielkich sercach, zastanawiamy się, czy oni są. Myślę, 
że nie trzeba szukać. Wy jesteście tymi ludźmi, ludźmi 
o wielkich sercach, którym ufamy, i na których zawsze 
możemy liczyć, za co serdecznie dziękuję – zwrócił 
się do strażaków wójt Jan Słoninka. Jak już wcześniej 
zapowiadał wójt, co roku gmina kupi nowy samochód 
dla ochotniczych straży pożarnych. To jednostki OSP 
mają decydować, gdzie trafi nowy wóz.

Podczas uroczystości wręczono strażakom odznacze-
nia. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 
odznaczony został druh Wiesław Skrobucha. Odzna-
kę Wzorowy Strażak otrzymali druhowie Grzegorz 
Dziubek, Paweł Wawro, Szymon Czyrwik. Specjalnym 
podziękowaniem za zasługi dla OSP Wola wyróżniony 

został druh Piotr Medoń. Za zasługi dla OSP Wola 
wyróżnieni zostali druhowie: Marcin Odrobiński, 
Kalina Kurek, Izabela Czop, Jakub Sanocki i Sylwester 
Kulka. Przyznano też specjalne podziękowanie firmie 
Auto-Lak. Po części oficjalnej przy remizie odbyła się 
zabawa taneczna, były też animacje dla dzieci z Pozy-
tywką Fabryką Dobrych Pomysłów i Gminnym Ośrod-
kiem Kultury. Można było również zwiedzić remizę.

Podczas majówki mieszkańcy gminy nie zapomi-
nali też o ogólnopolskich świętach. 1 maja obcho-
dziliśmy 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, 2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 
a dzień później – Święto Konstytucji 3 Maja. Wielu 
mieszkańców wywiesiło na swoich domach biało-
czerwone flagi. Flagi narodowe bezpłatnie można 
było otrzymać w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym 
Ośrodku Kultury. 8 paweł Komraus

Niezwykłe misterium

 Grupa wystąpiła w Woli 14 kwietnia  (FOT. GOK)

PrzeKAzANIe WOzóW OSP WOLA, jUbILeUSz SOKOłA WOLA, MNóSTWO ATrAKCjI DLA DzIeCI – TAK ŚWIęTOWANO MAjóWKę W GMINIe

Sportowo-strażacka majówka

z okazji Dnia Strażaka dziękowano druhom za ich pracę, 
wręczono odznaczenia  (FOT. PK)

Podczas majówki strażackiej nie mogło zabraknąć animacji 
i zabaw dla dzieci  (FOT. PK)

jubileusz Sokoła był okazją do zaprezentowania zdobytych 
nagród i pucharów  (FOT. GOK)

Na stadionie Sokoła przygotowano sporo atrakcji dla naj-
młodszych kibiców klubu  (FOT. GOK)
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mOBiLny psZOK w maJU

<  FryDeK:  8.05 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
– Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 27.05 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 15.05 w godz. 12.00-17.00 oraz 29.05 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 20.05 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 13.05 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 22.05 

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

<  wOLa: 25.05 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: 16.05, 3.06
segregacja: 3.06; weo*: 3.06

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 20.05, 4.06
segregacja: 4.06; weo*: 4.06

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: 21.05, 5.06
segregacja: 5.06; weo*: 5.06

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 22.05, 6.06
segregacja: 6.06; weo*: 6.06

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: 10.05, 23.05, 10.06
segregacja: 10.05, 10.06; weo*: 10.06

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 13.05, 24.05
segregacja: 13.05; weo*: 11.06

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: 14.05, 28.05
segregacja: 14.05; weo*: 12.06

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 15.05, 29.05
segregacja: 15.05; weo*: 13.06
* weo – wielkogabaryty,  
elektrośmieci, opony

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 15.05
bio (odpady kuchenne): 9.05, 23.05
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 13.05, 16.05, 20.05, 
23.05, 27.05, 30.05, 3.06, 6.06, 10.06
segregacja: 13.05, 16.05, 20.05, 
23.05, 27.05, 30.05, 3.06, 6.06, 10.06
odpady wielkogabarytowe: 8.05, 
22.05
bio (odpady kuchenne):  16.05, 23.05, 
30.05, 6.06
odpady zielone: 15.05 (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.

25 kwietnia most bronisław w Woli został zamknięty ze względu na 
bardzo zły stan techniczny, aż do odwołania. W związku z tym kursy 
na linii nr 17 relacji Oświęcim-Wola-Oświęcim zostały zawieszone. 
Poniżej publikujemy informację wójta gminy w tej sprawie.

most Bronisław zamknięty

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Miedźna,

Podjąłem bardzo trudną decyzję o wyłą-
czeniu mostu Bronisław z ruchu drogowego. 
Biorę za tę decyzję pełną odpowiedzialność. 
Nie mniej odpowiedzialność za stan mostu 
nie spoczywa na mnie.  Stan ten jest efektem 
zarządzania gminą przez wiele ostatnich 
lat, zanim Państwo zdecydowaliście się na 
zmianę gospodarza.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. do Urzędu 
Gminy wpłynęło stanowisko projektan-
ta dot. awaryjnego wzmocnienia mostu 
mówiące o tym, że użytkowanie mostu 
stwarza bezpośrednie zagrożenie w ruchu 
pieszym i kołowym. To było podstawą mojej 
decyzji.

Wcześniej, w związku z problematycznym 
stanem mostu, podjąłem kroki do wyegze-
kwowania napraw w ramach gwarancji 
od podmiotu wykonującego jego remont. 
I tutaj napotkałem na pewien problem, 
mianowicie wykonawca napraw stwierdził, 
że nie będzie prowadził prac gwarancyjnych. 
Argumentował to tym, że do tej pory poniósł 
duże koszty związane z naprawami, a po 
drugie – najważniejsze – poinformował, 
że zarządca mostu (gmina) nie spełniła 
obwarowań projektanta.

W wyniku analizy dokumentów ustalono, 
że projektant postawił m.in. następujące 
obwarowania: ograniczenie możliwości 
przejazdu samochodów o dopuszczalnej 
masie do 3,5 t oraz zapewnienie możliwości 
przejazdu o prędkości maksymalnie do 
10 km/h.

Niestety, tutaj muszę Państwa poinfor-
mować, że tych warunków Gmina nie speł-
niła, i stąd dalsze poważne skutki. Ponadto, 
użytkowanie po awaryjnym remoncie mostu 
było oszacowane na jeden rok. Te opisane 
nieprawidłowości uniemożliwiają nam 
egzekwowanie napraw w ramach gwa-
rancji. Zakładam, iż historię z rzekomym 
„wykręcaniem śrub” oraz atrapą kamery 
jeszcze wielu z Państwa pamięta. Zajmując 
się sprawą mostu w pierwszym kwartale 
2019 r., uruchomiłem tzw. „bramkę”. Dzia-
łające kamery rejestrują każdy przejazd 
pojazdu o masie powyżej 3,5 t. Automa-
tycznie zdjęcia tych pojazdów przesyłane 
są do UG Miedźna i następnie kierowane 
do właściwych komend policji.

Sytuacja finansowa gminy w związku 
z bardzo realnym widmem zwrotu do pod-
miotów górniczych około 17 mln zł jest 
zwyczajnie zła. Ponadto, w chwili obecnej 
w terminie do 30 dni dla innego podmiotu 
musimy oddać ponad 650 tys. zł.

Można ubolewać, że tak wiele spraw 
zostało doprowadzonych do stanu kryzyso-
wego. Ale prócz ubolewania zobowiązałem 
się do ciężkiej pracy, i tę zamierzam nadal 
uczciwie wykonywać, niezależnie od jej 
trudu. Będę dążył do jak najsprawniej-
szego rozwiązania problemu. Ale prócz 
dużego optymizmu posiadam też realizm, 
i w związku z tym na dzień dzisiejszy nie 
jestem w stanie podać Państwu żadnego 
terminu, kiedy skutecznie możemy spodzie-
wać się uporania z tym kolejnym kryzysem 
w Naszej Gminie.

Decyzja, w jakim kierunku będą podej-
mowane dane kroki zależeć będzie od sta-
nowiska projektanta. Może to być:
–  dopuszczona organizacja ruchu w syste-

mie wahadłowym z obwarowaniami 
tonażu i prędkości;

–  okresowy i cząstkowy remont do czasu 
remontu generalnego;

–  w najgorszym przypadku zakaz ruchu 
do czasu zakończenia remontu general-
nego.
W chwili obecnej informuję Państwa, iż do 

połowy maja br. będzie ogłoszony przetarg na 
remont mostu. Ponadto początkiem tego roku 
prowadziłem już rozmowy z Wójtem Gminy 
Oświęcim oraz Starostą Powiatu Oświę-
cimskiego, którzy podczas rozmów wstępnie 
zobowiązali się do rozważenia możliwości 
współfinansowania prac. Z wstępnych sza-
cunków wynika, że koszt remontu mostu z 
dopuszczalnym tonażem do 30 ton może się 
zamknąć w granicach 3,5 mln zł.

Proszę Państwa o zrozumienie tej trudnej 
sytuacji oraz mojej decyzji, u podłoża której 
leży nade wszystko zapobieganie potencjal-
nej tragedii. Wiem i rozumiem ile kompli-
kuje się Państwa codziennych spraw. Ale też 
odpowiedzialność, uczciwość i sumienie nie 
pozwalają mi na to, abym kosztem unika-
nia krytyki za zamknięcie mostu, pozwolił 
sobie na narażanie użytkowników mostu 
Bronisław na utratę zdrowia lub życia.

Z wyrazami szacunku,
Jan Słoninka

Wójt Gminy Miedźna

inFOrmaCJa wÓJTa ws. mOsTU BrOnisŁaw
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8 kwietnia rozpoczął się ogól-
nopolski strajk nauczycieli, do 
którego przyłączyli się także na-
uczyciele szkół podstawowych 
z gminy Miedźna.

4
Strajkujący z całego kraju doma-
gają się od rządu podwyższenia 

wynagrodzeń zasadniczych nauczy-
cieli, wychowawców, innych pracow-
ników pedagogicznych i pracowników 
niebędących nauczycielami. W związ-
ku z fiaskiem negocjacji związków 
zawodowych ze stroną rządową 8 
kwietnia w większości szkół w Polsce 
rozpoczął się strajk. Akcję strajkową 
rozpoczęli także pracownicy pedago-
giczni we wszystkich szkołach pod-
stawowych gminy Miedźna, zgodnie 
z wynikiem referendum przeprowa-
dzonym w placówkach przez związki 
zawodowe.

W tym czasie w szkołach nie odby-
wały się zajęcia dydaktyczne. Wła-
dze gminy były w stałym kontakcie 
z dyrektorami placówek, rozmawiano 
o tym, by w trakcie strajku zapewnić 
opiekę wszystkim uczniom i wycho-
wankom, dla których rodzice nie mogli 
zapewnić opieki w domu. Bez zakłóceń 
odbyły się egzaminy gimnazjalne oraz 
egzaminy ósmoklasisty. Normalnie 
pracowały liceum, a także żłobek oraz 
przedszkola, dzięki czemu najmłodsze 
dzieci miały zapewnioną opiekę.

Strona związkowa 25 kwietnia zde-
cydowała o zawieszeniu z dniem 27 
kwietnia akcji strajkowej. Po świętach 
wielkanocnych do pracy wrócili nauczy-
ciele we wszystkich szkołach w gminie. 
Związki zawodowe zapowiedziały, że 
dają czas rządowi do września na zapre-
zentowanie rozwiązań, które miałyby 
poprawić sytuację nauczycieli. 8pk

w szkołach strajkowano,  
strajk zawieszono

25 marca podpisana została 
ugoda pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Wola” w Woli 
a Gminnym zakładem Gospo-
darki Komunalnej.

4
To porozumienie tak długo wycze-
kiwane przez mieszkańców, bo 

sprawa ciągnie się kilka lat. Chodzi 
o jakość wody, która była dostarczana 
przez GZGK. „Ugoda ta zakończyła 
wieloletni spór toczący się pomiędzy 
Spółdzielnią, a GZGK, w tym spór 
sądowy, którego przedmiotem była 
pogorszona jakość wody dostarcza-
nej do Państwa zasobów lokalowych. 
Podstawowym celem, jaki wytyczając 
i prowadząc spór Zarząd Spółdzielni 
chciał osiągnąć, to trwała poprawa 
jakości wody. Dodatkowo uważaliśmy 
za uzasadnione udzielenie przez GZGK 
bonifikaty mieszkańcom za okres, 
w którym jakość wody nie odpowiadała 
obowiązującym normom” – zauważa 
zarząd SM „Wola” w komunikacie do 
członków spółdzielni.

„Pomimo toczących się spraw sądo-
wych równolegle prowadziliśmy roz-
mowy zmierzające do ich polubownego 
zakończenia. Zmiana na stanowisku 

Wójta Gminy Miedźna i zmiany w skła-
dzie osobowym Zarządu GZGK spra-
wiły, że prowadzone rozmowy nabrały 
tempa i skutkowały wypracowaniem 
merytorycznego, uwzględniającego 
interesy obu stron kompromisu” – czy-
tamy w dokumencie. Ustalono, że GZGK 
będzie kontynuować prace zmierzają-
ce do polepszenia stanu infrastruktu-
ry technicznej i w konsekwencji – do 
poprawy jakości dostarczanej wody. 
„Udzielona została także bonifikata, 
a jej wysokość ustalona została w taki 
sposób, by z jednej strony zwrócić Pań-
stwu część kwot zapłaconych za wodę 
w okresie, w którym wykazywała ona 
pogorszone parametry w stosunku do 
obowiązujących norm, z drugiej – by 
nie skutkowała podwyżką wynikających 
z taryfy stawek opłat za dostawę wody 
i odbiór ścieków” – podkreśla zarząd SM 
„Wola”. O szczegółach mieszkańcy mają 
być poinformowani na Walnym Zgroma-
dzeniu, które odbędzie się 8 czerwca.

– Dziś kończymy pewien etap sporu 
i wkraczamy na nową drogę współpra-
cy i partnerstwa – komentuje ugodę 
Andrzej Mańka, prezes Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

8pk

ważna ugoda w sprawie jakości wody

Nadal nie zostały oddane do 
użytku przedszkole w Górze 
po rozbudowie oraz hala dla 
zapaśników w Woli. Trwają 
odbiory.

4W ramach realizacji zadań 
inwestycyjnych pn. „Rozbudo-

wa budynku wielofunkcyjnego o halę 
sportową wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części jego przyziemia na 
potrzeby w/w hali” oraz „Przebudowa 
i rozbudowa budynku Gminnego Przed-
szkola Publicznego im. J. Brzechwy 
w Górze wraz z zagospodarowaniem 
terenu” przeprowadzone zostały kontro-
le Państwowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Tychach oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pszczynie.

Do realizowanych inwestycji Państwo-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Tychach nie wniosła uwag. Konieczne 
są jeszcze do wykonania zalecenia pokon-
trolne wydane przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczy-
nie. W celu realizacji powyższych zaleceń 
należy poczynić stosowne uzgodnienia ze 
Starostwem Powiatowym w Pszczynie.

Urząd Gminy Miedźna informuje, że 
obiekty zostaną przekazane do użyt-
kowania po wykonaniu zaleceń pokon-
trolnych i pozytywnym zaopiniowaniu 
obiektów przez KP PSP w Pszczynie 
oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Pszczynie. 8 Ug, pk

Co z przedszkolem i halą?

zebranie w Gilowicach, które 
odbyło się 5 kwietnia zakończyło 
tegoroczny cykl zebrań sołeckich 
w gminie.

4
Tym samym znamy już wszyst-
kich sołtysów na nową kadencję. 

W Gilowicach obyło się bez niespo-
dzianek – dotychczasowy sołtys Jan 
Nowak był jedynym kandydatem na to 
stanowisko. Mieszkańcy po raz kolejny 
zdecydowali, że to on pokieruje sołe-
ctwem – otrzymał 40 głosów „za” i 2 
głosy „przeciw”. Nową Radę Sołecką 
tworzą: Marzena Pustelnik, Klaudia 
Cetnarska-Myszor, Marta Cetnarska, 
Mariusz Palla, Krystian Adaszyński, 
Jerzy Richlewski, Andrzej Morkisz, 
Robert Walachnia, Adam Matjasowicz, 
Grzegorz Wygrabek, Janusz Starzec 
i Sławomir Nowak.

W trakcie zebrania mieszkańcy 
mówili m.in. o oświetleniu, potrzebie 
wytyczenia przejścia dla pieszych od 
ul. Lipowej na ul. Korfantego, działal-
ności PGNiG, jakości wody, paleniu 
w piecach. Zarząd i Komisja Rewi-
zyjna Spółki Wodnej podały się do 
dymisji. A to oznacza, że spółka jest 
w zawieszeniu, nie działa. – Będziemy 
rozmawiali z wójtem co dalej – mówi 
sołtys Jan Nowak.

Przypomnijmy, w marcu odbyły się 
pozostałe zebrania sprawozdawczo-
wyborcze w gminie. Sołtysami zostali: 
Andrzej Biszkant (Wola II), Czesław 
Rozmus (Wola), Barbara Maroszek 
(Grzawa), Janusz Pławecki (Frydek), 
Bronisław Śmieja (Miedźna), Andrzej 
Nelec (Wola I) oraz Marian Libera 
(Góra).

8pk

Sołtysi w komplecie

Sołtysem Gilowic ponownie został jan Nowak, który jest także radnym rady Gminy  (FOT. PK)

Przedszkole w Górze  (FOT. UG)

4
Wójt gminy Miedźna zaprasza do 
zgłaszania kandydatur do Nagro-

dy Gminy Miedźna „Miedźniański Ul” 
– przyznawanej za działalność kul-
turalną, zaangażowanie w pracę na 
rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę.

Głównym celem nagrody jest uho-
norowanie 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 Miedźna.

Kandydatów można zgłaszać do 30 
maja, osobiście w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Woli lub drogą pocztową 
(decyduje data wpływu do Gmin-
nego Ośrodka Kultury). Regulamin 
oraz wniosek dostępne są na stronie 
miedzna.pl.

8Ug

Miedźniańskie Ule
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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

PrzeTArG PO NOWeMU

Wkrótce powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na zada-
nie pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. 
Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących 
mieszkaniach socjalnych oraz adaptację nowych miesz-
kań”, ogłoszony przez Urząd Gminy. Jak poinformował na 
kwietniowej sesji Rady Gminy wójt Jan Słoninka, nowością 
jest to, że firma, która będzie realizowała inwestycję będzie 
musiała oddać budynek już gotowy do użytkowania. – Wtedy 
wszystkim będzie zależało, żeby remont przeprowadzić 
sprawnie i dobrze, bez problemów z odbiorem – przyznał 
wójt.  8 pk

GOSIr zArząDCą

23 kwietnia na sesji Rady Gminy radni przyjęli projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej zlokalizowanych 
na terenie gminy Miedźna. Uchwała wynika z przekazania 
zarządzania gminnymi placami zabaw, siłowniami zewnętrz-
nymi i wiatą Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. – Do 
tej pory nie było to regulowane przepisami prawa. Chcemy to 
uporządkować, zadbać o mienie gminy oraz o bezpieczeństwo 
osób korzystających – przyznał wójt Jan Słoninka.

Regulaminy określają zasady korzystania z tych obiek-
tów, dostępne są na obiektach oraz na stronie internetowej 
basen.miedzna.pl. GOSiR ma dbać o czystość obiektów, 
pilnować terminów przeglądów, ubezpieczeń. Wszelkie 
usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu oraz 
inne niebezpieczne zdarzenia na tych obiektach należy 
zgłaszać GOSiR-owi. 8 pk

PrzejAzD POjAzDóW FIrMy MAN-TrANS: 
INFOrMACjA UrzęDU GMINy

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia i apele mieszkań-
ców gminy, dotyczące przejazdu pojazdów ciężarowych 
z wytwórni betonu towarowego spółki Man-Trans sp. 
z o.o. w Tychach po drogach publicznych informujemy, że 

zostało w tej sprawie wystosowane pismo do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Pszczynie. W przesłanej odpowiedzi 
Powiatowy Zarząd Dróg wskazał, że art. 41 ust. 3 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych mówi 
o tym, że po drogach powiatowych mogą poruszać się 
pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 
ton. Ponadto zarządca drogi nie ma możliwości ograni-
czenia prawa korzystania z drogi publicznej. Jednakże 
Powiatowy Zarząd Dróg zapewnił, że poruszanie się po 
drogach powiatowych na terenie gminy Miedźna w sposób 
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie 
akceptowane. 8 Ug

STANOWISKO UrzęDU GMINy MIeDźNA  
W SPrAWIe bUDOWy beTONIArNI  

W MIejSCOWOŚCI jeDLINA  
(GMINA bOjSzOWy)

Z uwagi na pojawiające się doniesienia dotyczące budo-
wy stacjonarnej wytwórni betonu towarowego przez 
spółkę Man-Trans Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, 
Wójt Gminy Miedźna informuje, że Gmina Miedźna nie 
była stroną postępowania w postępowaniu dotyczącym 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ani też nie posia-
dał wiedzy o toczącym się postępowaniu w tej sprawie. 
Ponadto Wójt Gminy Miedźna nie jest w posiadaniu 
wiedzy, na jakim etapie prac jest obecnie przedmiotowe 
zamierzenie.

Analizując treść decyzji Wójta Gminy Bojszowy z dnia 
6 lutego 2016 roku znak RAN0.6220.1.2014.2016 na uwagę 
zasługuje treść pkt. 8 lit. i) ww. decyzji, który stwierdza, że 
podczas fazy realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwe-
stycji należy zachować warunek środowiskowy w postaci 
uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg transport 
wytworzonego na terenie instalacji betonu towarowego. 
Wobec powyższego Wójt Gminy Miedźna wystosował pismo 
do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o odmowę 
uzgodnienia ewentualnego transportu w granicach admi-
nistracyjnych gminy Miedźna lub cofnięcie już wydanego 
uzgodnienia w tym zakresie. 8 Ug

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo podłączyło do 
sieci generator prądotwórczy 
o mocy nominalnej 0,9 MW. 
jednostka jest zasilana ga-
zem pozyskanym w ramach 
doświadczalnego wydobycia 
metanu z pokładów węgla, 
które spółka prowadzi na Gór-
nym Śląsku.

 

4
Blok gazowy został zainstalowa-
ny w Gilowicach. Od 2016 roku 

PGNiG wraz z Państwowym Insty-
tutem Geologicznym prowadzi tam 
prace badawcze w ramach projektu 
Geo-Metan. Jednostka energetycz-
na działa przy odwiercie Gilowice-1. 
Wyprodukowana energia elektryczna 
trafia do sieci energetycznej Tauron 
Dystrybucja.

– Uruchomienie bloku to kolejny 
krok w naszych planach rozwoju 
wydobycia metanu z pokładów węgla. 
W pierwszym etapie dowiedliśmy, że 
produkcja tego paliwa w ilościach 
przemysłowych jest możliwa. Teraz 
rozpoczęliśmy komercyjną eksploa-

tację jego zasobów – powiedział Piotr 
Woźniak, prezes zarządu PGNiG 
SA.

PGNiG wybrało już także general-
nego realizatora inwestycji do budowy 
ośrodka zbioru gazu, który powstanie 
do połowy 2020 roku. Trafiający do 
niego gaz z pokładów węgla w rejonie 
Gilowic po uzdatnieniu będzie kiero-
wany do sieci dystrybucyjnej Polskiej 
Spółki Gazownictwa.

Celem projektu realizowanego przez 
PGNiG wspólnie z PIG jest przede 
wszystkim zbadanie możliwości pro-
dukcji metanu z pokładów węgla, przy 
użyciu techniki szczelinowania hydrau-
licznego. W trakcie testów, przeprowa-
dzonych od czerwca do listopada 2017 
roku, PGNiG wydobyło blisko 900 tys. 
m3 gazu. Tak dobry wynik dał podstawy 
do prowadzenia dalszych prac.

Jak dotąd PGNiG zrekonstruowało 
dwa i odwierciło trzy kolejne odwierty 
w okolicach Gilowic. Przy badaniach 
geologicznych wykorzystano technikę 
trójwymiarowego zdjęcia sejsmiczne-
go. Prace prowadzone są w ramach 
koncesji „Międzyrzecze” na poszuki-

wanie, rozpoznawanie oraz wydobycie 
metanu z pokładów węgla.

W ramach realizacji projektu Geo-
Metan PGNiG podpisało z Polską 
Grupą Górniczą umowę dotyczącą 
uruchomienia testowego wydobycia 
metanu z pokładów węgla, które są 
przewidziane do późniejszej eksplo-
atacji w rejonie Mikołowa. Obecnie 
PGNiG prowadzi dalsze rozmowy 
w tym zakresie z innymi spółkami 
węglowymi.

Według szacunków Państwowego 
Instytutu Geologicznego w warstwach 
węglonośnych na terenie Górnośląskie-
go Zagłębia Węglowego może znaj-
dować się nawet 170 mld m3 metanu. 
Dzięki opracowaniu skutecznych 
metod eksploatacji zasoby te mogą stać 
się ważnym uzupełnieniem krajowego 
wydobycia gazu. Usunięcie metanu 
ze skał węglonośnych pozwoli rów-
nież poprawić bezpieczeństwo pracy 
w kopalniach i zmniejszyć koszty pozy-
skania węgla. Dodatkową korzyścią 
jest ograniczenie związanych z dzia-
łalnością górniczą emisji metanu do 
atmosfery. 8 pgnig

PGNiG uruchomiło  
w Gilowicach blok energetyczny
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Dzień patrona to wyjątkowe święto 
w każdej szkole. 27 kwietnia święto 
patrona obchodzono w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze. 
Uczniowie mieli okazję lepiej poznać 
sylwetkę Janusza Korczaka, pedago-
ga, nauczyciela, lekarza, ale przede 
wszystkim dobrego człowieka. Dzień 
był bardzo urozmaicony. Dla młodszych 
to głównie prace plastyczne związane 
z twórczością Korczaka. Starsi zajęli 
się natomiast projektem dotyczącym 

polepszania naszego najbliższego oto-
czenia. Jak przystało na spadkobierców 
doktora Korczaka, uczniowie klasy 7b 
zajęli się zdrowiem. Badali ciśnienie 
i puls kolegów, sprawdzali ich wzrost 
i wagę oraz wzrok. Natomiast ósmokla-
siści prowadzili warsztaty z pierwszej 
pomocy. Na koniec uczestnicy obejrzeli 
wyniki pracy projektowej oraz film 
przygotowany przez uczniów dotyczą-
cy problemu dewastacji.

8sp góra

święto patrona

Podczas święta patrona szkoły  (FOT. SP GórA)

5 kwietnia w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilo-
wicach odbyła się akcja krwiodawstwa. 
Oddano ponad 12 litrów krwi. „Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim uczniom 
i pracownikom liceum biorącym udział 
w akcji oraz krwiodawcom z okolicy, 
którzy przyłączyli się do nas realizując 
szczytny cel pomocy innym” – przyzna-
ją organizatorzy akcji. 8 LO gilowice

Licealiści oddawali  
krew

Oddano ponad 12 litrów krwi  (FOT. LO GILOWICe)

grZawa

Zapraszają na 11. noc z andersenem
Już po raz jedenasty Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie 
zaprasza dzieci na całonocną zabawę 
z okazji urodzin Hansa Christiana 
Andersena, która odbędzie się w nocy 
z 10 na 11 maja. Hasło tegorocznej 
imprezy brzmi „Z Andersenem w śred-

niowiecze: Damy i rycerze”. Zajęcia 
adresowane są do dzieci z klas III/ IV 
szkół podstawowych gminy Miedźna.

Wymagana jest zgoda rodziców, licz-
ba miejsc jest ograniczona. Szczegóły 
na biblioteka.miedzna.pl.

8gBp

FryDeK

O pawiu bez ogona
11 kwietnia przedszkolaków z Frydku 
odwiedziła bibliotekarka z Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Tym razem dzieci 
poznały historię pawia, który zgubił 
swój ogon i zrozumiał, że prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się w biedzie. 
Poza tym rozpoznawały na ilustra-
cjach gatunki ptaków, które pojawiły 

się w opowieści m.in. żurawia, gila, 
kosa, zimorodka czy dudka. Było to 
trudne zadanie, z którym poradziły 
sobie bardzo dobrze. Na zakończenie 
młodsze przedszkolaki pokolorowały 
ptaka-pawia, a starsze wykonały pióra 
do ogona bohatera książki.

8gBp

Bezpiecznie na drodze
3 kwietnia w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miedźnej goszczono dru-
żyny z całej gminy na Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogo-
wym. Drużyna gospodarzy – uczniów 
powyżej 12 lat wywalczyła I miejsce 

i będzie reprezentować naszą gminę 
na etapie powiatowym. Bardzo dobrze 
spisała się także drużyna uczniów 
z Miedźnej do lat 12, która wywalczy-
ła II miejsce.

8Zsp miedźna

moc pocztówek
Klasa 2b Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli uczestniczy w ogólnopol-
skiej akcji pocztówkowej pomiędzy 
klasami 1-3 w całej Polsce. Jej celem 
jest nawiązanie kontaktu ze szkołami 
z różnych regionów Polski. Dzięki tej 
akcji dzieci mogły zareklamować swoją 
miejscowość oraz poznać inne urokliwe 
miejsca naszego kraju. Ponadto, ucz-
niowie w praktyczny sposób uczyli się 

pisać pozdrowienia oraz prawidłowo 
adresować kartki pocztowe. Finalnym 
elementem programu było stworzenie 
mapy naszej ojczyzny. Bez wątpienia, 
wymiana pocztówkowa będzie wspa-
niałą formą nauki geografii. Możliwość 
nawiązania kontaktu z rówieśnikami 
otworzy dzieci na świat i nowe przy-
jaźnie.

8Zsp wola

spotkanie z andersenem
W bibliotece szkolnej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli odbyły się 
zajęcia biblioteczne poświęcone zna-
nym i mniej znanym baśniom Hansa 
Christiana Andersena. W spotkaniu 
wzięli udział uczniowie klas II, klasy III 
i klasy I b. Spotkanie nawiązywało do 
rocznicy urodzin baśniopisarza.

Czytelnicy z zaciekawieniem wysłu-
chali opowieści o życiu i twórczości 

pisarza. Przypomnieli i wymienili tytu-
ły znanych i bardzo lubianych baśni 
Andersena. Czytano mało znaną baśń 
pt. „Imbryk”. Druga część spotkania to 
zajęcia plastyczne. Każdy uczestnik 
samodzielnie wykonał podstawkę na 
pisankę. Na zakończenie czytelnicy 
otrzymali okolicznościowe naklejki 
„Noc z Andersenem 2019”.

8Zsp wola

Księga życia
5 kwietnia uczniowie klas 2 Zespołu 
Szkół w Woli wraz z wychowawczy-
niami przygotowali wzruszające przed-
stawienie pt. „Księga życia”, w formie 
pantomimy. Było to niezwykłe przeży-
cie przybliżające do świąt wielkanoc-

nych. Podczas apelu swoje umiejęt-
ności zaprezentowali także wszyscy 
uczniowie klas 1-3, którzy w ramach 
prowadzonej innowacji „Śpiewać każdy 
może” przygotowali wspólny taniec 
i piosenkę. 8 Zs wola

Przedstawienie było spotkaniem przedświątecznym uczniów  (FOT. zS WOLA)

Tęczowe zajęcia z przedszkolakami
Podczas kwietniowych zajęć z grupa-
mi przedszkolnymi Gminnego Przed-
szkola Publicznego we Frydku Oddział 
w Gilowicach bibliotekarka z Gminnej 
Biblioteki Publicznej przybliżyła dzie-
ciom informacje na temat tęczy i kolo-
rów. Przedszkolaki poznały „Historię 
powstania tęczy”, dowiedziały się też 
jakie kolory tworzą to niezwykłe zja-
wisko obserwowane na niebie. Przy 

pomocy kolorowych zgadywanek 
uczestnicy zajęć wspólnie stworzyli 
własną tęczę. Dzieci chętnie wykony-
wały też tęczowe doświadczenia przy 
użyciu mleka, barwników spożyw-
czych oraz kolorowych cukierków. Na 
zakończenie spotkań ich uczestnicy 
poznali przygody Wilka, który zmie-
niał kolory oraz wykonywali własną 
tęczę z plasteliny.   8 gBp
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W sobotę, 13 kwietnia odbyła się 
akcja sprzątania Woli.

4
Akcja została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Nowa Energia wraz 

z Referatem Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska, 
Geodezji i Mienia Urzędu Gminy i Gmin-
nym Zakładem Gospodarki Komunalnej, 
z inicjatywy mieszkańców Osiedla W2 
i z okazji Dnia Ziemi.

Chętni do wspólnego sprzątania 
zebrali się w południe przy wiacie gril-
lowej w Woli. Zaopatrzeni w rękawice 
i worki ruszyli w teren, by posprzątać 
okolicę. Dzięki pomocy i zaangażo-
waniu mieszkańców oraz sponsorów 
zebrano 37 worków śmieci. A – co 
najważniejsze – nasza gmina stała się 
czystsza! Na zakończenie odbyło się 
ognisko. Brawa dla wszystkich uczest-
ników tej niezwykłej akcji! 8 pk

Żeby było czyściej

12 kwietnia na cmentarzu wo-
jennym „Pod Trzema Dębami” 
w Pszczynie oraz przed tablicą 
przy Powiatowym zespole Szkół 
nr 2 odbyły się obchody Dnia 
Pamięci Ofiar zbrodni Katyńskiej 
oraz 79. rocznicy masowej zsyłki 
Polaków na Sybir.

4
Na cmentarzu wojennym „Pod 
Trzema Dębami” starosta pszczyń-

ski, Barbara Bandoła przypominała, 
że ofiarami zbrodni katyńskiej byli 
przede wszystkim oficerowie wojska 
i policji, naukowcy, lekarze, inżynie-
rowie, prawnicy, księża i nauczyciele 
– elita naszego narodu. I choć od tra-
gicznych wydarzeń minęło już 79 lat, 
wciąż o nich pamiętamy i pamiętać 
będziemy, bo jesteśmy spadkobierca-

mi tej historii – dziećmi, wnukami, 
współrodakami ludzi, którzy zginęli 
tylko dlatego, że byli Polakami.

Tradycyjnie, druga część obchodów 
odbyła się przy tablicy upamiętniającej 
męczeństwo obywateli polskich depor-
towanych na Sybir w latach 1939-1956 
przy budynku Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Pszczynie. W obu miej-
scach delegacje złożyły kwiaty i zni-
cze.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej upamiętnia rocznicę opubliko-
wania przez Niemcy w 1943 roku 
informacji o odkryciu w Katyniu pod 
Smoleńskiem w Rosji, masowych 
grobów oficerów Wojska Polskiego, 
zamordowanych przez NKWD wiosną 
1940 roku.

8powiat

pamiętają o okrutnej zbrodni...

na LUDOwĄ nUTĘ

Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół 
Oświaty i Wychowania zapraszają do 
udziału w XXV Festiwalu Folklory-
stycznym Dorosłych, XXIV Festiwalu 
Folklorystycznym Dzieci i Młodzie-
ży oraz w XI Paradzie Ludowego 
Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, 
tak Cie piszóm”. W Festiwalu mogą 
zaprezentować się: zespoły pieśni 
i tańca, zespoły śpiewacze, zespo-
ły prezentujące obrzędy i zwyczaje. 
Celem Festiwalu wraz z Paradą jest 
ochrona i podtrzymywanie tradycji 
śląskiej kultury ludowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem autentyczności 
repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, 
obrzędów oraz strojów i rekwizytów. 
Impreza odbędzie się w dniach 7-8 
czerwca w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Woli. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 24 maja. Regulamin 
oraz karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie gok.miedzna.pl.

wieCZÓr Z KULTUrĄ

W sobotę, 18 maja w całej Polsce odbę-
dzie się Noc Muzeów. Z tej okazji Gmin-
ny Ośrodek Kultury zaprasza wszyst-
kich na Wieczór z kulturą – „Mowa 
ciała” w wykonaniu Teatru Jednego 
Mima Ireneusza Krosnego. Artysta 
zaprezentuje się w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Woli 18 maja, począ-
tek o godz. 19.00. Bezpłatne wejściówki 
są do odbioru w biurze GOK.

naUCZ siĘ 
JĘZyKa wŁOsKiegO!

Gminny Ośrodek Kultury oraz Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Przed-
siębiorczego zapraszają na bezpłatne 
zajęcia z języka włoskiego. Poprowadzi 
je Lele z Sycylii, wolontariusz przeby-
wający w gminie Miedźna w ramach 
programu Erasmus+.

Zajęcia ruszyły 8 maja, odbywają się 
w każdy czwartek o godz. 17.00 w sali 

obok biblioteki, w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury.

śLĄsKie śpiewanie  
pO raZ pierwsZy w gminie

14 maja po raz pierwszy w gminie 
Miedźna odbędą się eliminacje rejonowe 
do XXVI Regionalnego Przeglądu Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa 
Dygacza, czyli prestiżowego przeglądu 
z wieloletnią tradycją. Przesłuchania 
ruszają o godz. 10.00, odbędą się w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Woli. 
Najlepsi wykonawcy wyłonieni z 10 
eliminacji rejonowych zostaną zakwa-
lifikowani do finału, który odbędzie 
się 9 czerwca w Koszęcinie, w siedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

O ZasŁUŻOnyCH  
DLa grZawy

30 maja w Domu Socjalnym w Grza-
wie odbędzie się konferencja naukowa 
poświęcona osobom zasłużonym dla 
tego sołectwa. Pomysłodawczynią 
wydarzenia jest dr Danuta Kocurek, 
mieszkanka Gilowic, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego. 
Konferencja odbędzie się dzięki 
współpracy z sołtysem, Radą Sołe-
cką oraz mieszkańcami. Szczegóły 
podane zostaną na plakatach.

BaJTLe na pLaC

6 kwietnia przy Zespole Szkół w Woli 
odbyło się wydarzenie podsumowują-
ce projekt „Bajtle na plac” realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego wraz z Fundacją Puk 
Puk. Część rozgrywanych gier podwór-
kowych była niektórym dzieciom dobrze 
znana, ale mało kto wiedział, co to cym-
bergaj, gra w kapsle czy gra w kulki. 
Największym powodzeniem cieszyły 
się jednak gry z piłką, ganiane i guma. 
Powstały także wspaniałe rysunki 
kredą. Niemal wszyscy dopytywali 
o kolejną edycję! 8 Fundacja puk puk

GMINNy OŚrODeK KULTUry  
ZaprasZa

nieZwyKŁa wysTawa

W kwietniu w gminie Miedźna można było podziwiać wystawę fotografii rodzin-
nej i społecznej z lat 1918-1939 „uRodziny Niepodległej na Ziemi Pszczyńskiej”. 52 
archiwalne fotografie z albumów mieszkańców powiatu pszczyńskiego, a wśród 
nich również fotografie dostarczone przez mieszkańców gminy Miedźna dostępne 
były najpierw w Domu Kultury w Woli i przed siedzibą GOK-u, a od połowy 
kwietnia – w Urzędzie Gminy Miedźna i na parkingu. Projekt zrealizowany został 
przez Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego „Przeciw 
Nicości” z udziałem mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Wystawa dostępna była m.in. w Urzędzie Gminy  (FOT. GOK)

Nagrodzono autorów naj-
lepszych prac w konkursach 
wielkanocnych, które zostały 
zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury.

4
Przed świętami Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował konkursy 

na najpiękniejszą pisankę-kraszankę 
oraz kartkę wielkanocną. Technika 
była dowolna, liczyła się więc przede 
wszystkim kreatywność! Do 12 kwiet-
nia wszyscy chętni mogli składać wiel-
kanocne prace. 

Komisja konkursowa, która wybiera-
ła laureatów, nie miała łatwego zadania. 
Nagrody wręczono 23 kwietnia. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim uczestnikom 
biorącym udział w konkursie za zaanga-
żowanie i wykonanie pięknych prac. 8 pk

LaUreaCi KOnKUrsÓw wieLKanOCnyCH
pisanKa-KrasZanKa
Kategoria wiekowa: klasy 0-3: I – Marcel 
Starzec,  wyróżnienie: Aleksandra Stalmach                                                                                            
Kategoria wiekowa: klasy 4-6: I – Amelia 
Starzec, II – jakub Grabowski
Kategoria wiekowa: klasy 7-8 i gimna-
zjum: I – julia baron, II – Wiktoria bąk
Kategoria wiekowa: dorośli: I – ewa 
bury, wyróżnienie: Iwona Imielska, Anna 
bugajska-Morkisz
KarTKa wieLKanOCna
Kategoria wiekowa: klasy 0-3: wyróżnie-
nie: Lena Szatanik, Dawid łabok      
Kategoria wiekowa: klasy 4-6: I – Paulina 
Wojtala, wyróżnienie: Agata łabok
Kategoria wiekowa: klasy 7-8 i gimna-
zjum: I – Amelia Hotek 
Kategoria wiekowa - dorośli: I – Iwona 
Imielska, wyróżnienie: Dorota Grabowska

Zachwycili kartkami  
i pisankami wielkanocnymi
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W dniach 2-3 kwietnia w Domu 
Kultury w Woli odbył się XXII 
Przegląd Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „O Tort baby 
jagi” 2019.

4
18 spektakli – każdy inny, każdy 
pod różnym względem ciekawy, 

inspirujący, każdy jedyny w swoim 
rodzaju. W ciągu dwóch dni na sce-
nie w Woli zaprezentowało się łącznie 
280 młodych aktorów, którzy z dużym 
zaangażowaniem przekonywali, że 
teatr to dziedzina sztuki, o którą 
warto dbać. Gmina Miedźna od 22 lat 
daje dzieciom, młodzieży możliwość 
prezentowania swoich umiejętności 
dzięki przeglądowi teatrów, który ścią-
ga grupy teatralne z całego regionu. 
W tym roku w imprezie organizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Oświaty i Wychowania udział 
wzięli aktorzy także z Ćwiklic, Pszczy-
ny, Tychów, Zabrza czy Sosnowca.

Młodych artystów oceniało jury 
w składzie: Ewa Walesiak (przewod-
nicząca jury, aktorka Teatru „Kwadry-
ga”), Jerzy Kuczera (aktor Teatru im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowi-
cach, dyrektor Studium Aktorskiego 
przy Teatrze Śląskim, prezes Śląskiego 
Oddziału Towarzystwa Kultury Tea-
tralnej w Katowicach, prezes Bractwa 
Artystycznego przy Związku Górno-
śląskim), Jakub Pieczka (instruktor 
teatralny, reżyser) oraz Michał Skiba 
(dydaktyk, reżyser, instruktor teatral-
ny, dyrektor Mysłowickiego Centrum 
Kultury).

„Dojrzewa świadomość twórcza 
nauczycieli i instruktorów, którzy 

przyjmują uwagi jurorów oceniających 
poszczególne edycje Regionalnego Prze-
glądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżo-
wych „O Tort Baby Jagi”. Jury bardzo  
prosi o pracę nad dykcją, intonacją, eks-
presją, akcentem i umuzykalnieniem” 
– zaznaczono w protokole. Chwalono 
pomysłowość grup teatralnych. Jurorzy 
dziękowali władzom samorządowym 
„za troskę o rozwój ruchu teatralnego 
w gminie Miedźna, którego dorobek 
artystyczny i organizacyjny może sta-
nowić wzór dla gmin sąsiednich i całego 
województwa śląskiego”.

Najmłodsi uczestnicy przeglądu – 
przedszkolaki otrzymali „Niespodzianki 
Baby Jagi”, czyli maskotki Zebrę Manię. 
Wszystkie zespoły otrzymały natomiast 
pamiątkowe dyplomy za udział w Prze-
glądzie. Nagrody trafiły do najlepszych 
grup w danych kategoriach.

Ostatecznie nagrodę Grand Prix 
XXII Przeglądu Teatrów Dziecięcych 

i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” 
zdobyły ex aequo dwie grupy: „Teatr 
Nieduży” ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Zabrzu za spektakl „Miałam 
piękny sen” (reż. Ewa Działo, Kata-
rzyna Maliszewska) oraz „Kubusiaki”  
z Gminnego Przedszkola Publicznego 
nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli 
za spektakl „Tuwim dzieciom” (reż. 

Lucyna Tomala, Elżbieta Żak, Małgo-
rzata Jasiołek). I to zwycięskie dru-
żyny tradycyjnie rozkroiły pomiędzy 
wszystkich uczestników ogromny 
tort z Babą Jagą. Babą Jagą, która 
ponownie z dumą zerkała na młodych 
aktorów...

Więcej zdjęć z przeglądu publikuje-
my na str. 12. 8 paweł Komraus

MłODzI ArTyŚCI KOLejNy rAz zACHWyCILI, A WOLA zNóW NA DWA DNI STAłA SIę TeATrALNą STOLICą reGIONU!

Teatr w najlepszym wydaniu

Kategoria zespołów przedszkolnych

I –  „Kubusiaki” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli za spektakl „Tuwim dzieciom” (reż. Lucyna Tomala, Elżbieta Żak, 
Małgorzata Jasiołek)

II –  ex aequo: „Baj-Baje” z  Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana 
Brzechwy w Górze za spektakl „Gruffalo” (reż. Renata Nowak) oraz 
„Mali artyści” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli za spektakl „Dwa światy” (reż. Joanna 
Tabor, Dorota Cader)

III –  ex aequo: „Gilgotki” z Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku 
oddział w Gilowicach za spektakl „Kwoka” (reż. Aleksandra Nowotko, Alicja 
Szafron, Marta Cetnarska) oraz „Tęczowe Nutki” ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Hadyny we Frydku za spektakl „Zbuntowany czerwony 
kapturek” (reż. Monika Bara, Agnieszka Janosz)

Wyróżnienie:  „Słoneczniki” z Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach za spektakl „Bajka 
o czerwonym kapturku” (reż. wychowawcy grupy)

Kategoria zespołów szkół podstawowych

I –  ex aequo: „Teatr Nieduży” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu za spektakl 
„Miałam piękny sen” (reż. Ewa Działo, Katarzyna Maliszewska) oraz „Baś-
niowa 456” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach za spektakl „Ameryki ląd” 
(reż. Maria Sobczyk, Renata Woźniak, Izabela Jaworska)

II –  „Zgrana dziewiątka” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach za spektakl 
„Zielona wyspa banana” (reż. Beata Anderko)

Kategoria zespołów gimnazjalnych i licealnych

I –  „Bambino” z Miejskiego Klubu J. Kiepury w Sosnowcu za spektakl „Dzwonki” 
(reż. Ewa Bryk-Nowakowska)

II –  ex aequo: „Paradoksalni” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu 
za spektakl „Będzie tak jak chcesz” (reż. Paulina Pasiecznik, Małgorzata 
Handke) oraz „10 Kurtyna” z Gimnazjum nr 10 w Zabrzu za spektakl 
„Zakurzona królewna” (reż. Beata Wyrzykowska-Piesik)

III –   „Fo(u)r Love” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie za spektakl „Zako-
chany troll, czyli nie wszystko złoto co się świeci” (reż. Beata Czopka)

Jury postanowiło nagrodzić troje aktorów: grającego dziadka w spektaklu „Dwa 
Światy” grupy „Małych artystów” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli za wyrazistość i konsekwencję 
w prowadzeniu roli; grającego Hilarego w spektaklu „Tuwim dzieciom” grupy 
„Kubusiaki” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli za dykcję i stworzenie niezapomnianej postaci oraz grającą postać 
Czerwonego Kapturka w spektaklu „Zakurzona królewna” grupy „10 Kurtyna” 
z Gimnazjum nr 10 w Zabrzu.

nagrodę Grand Prix XXii Przeglądu Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych 
„o Tort Baby Jagi” zdobyły ex aequo dwie grupy: „Teatr nieduży” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w zabrzu za spektakl „Miałam piękny sen” (reż. ewa 
działo, katarzyna Maliszewska) oraz „kubusiaki”  z Gminnego Przedszkola 
Publicznego nr 3 im. kubusia Puchatka w woli za spektakl „Tuwim dzieciom” 
(reż. lucyna Tomala, elżbieta Żak, Małgorzata Jasiołek).

LaUreaCi XXii prZegLĄDU TeaTrÓw DZieCiĘCyCH i mŁODZieŻOwyCH
„O TOrT BaBy Jagi” 2019

Laureaci pokroili wielki tort z babą jagą  (FOT. GOK)

„Kubusiaki” z GPP nr 3 w Woli, czyli jedni z laureatów Grand Prix  (FOT. GOK)

Wójt jan Słoninka gratuluje młodym aktorom 
z zabrza, którzy także zdobyli Grand Prix 

(FOT. GOK)
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3 kwietnia odbył się Gmin-
ny Turniej Wiedzy o regionie 
„Nasza Mała Ojczyzna”, który 
Gminna biblioteka Publiczna od 
1999 r. realizuje we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
oraz zespołem Oświaty i Wycho-
wania.

4
Tegoroczny turniej nie miał tra-
dycyjnej formuły konkursowej 

– stanowił swego rodzaju podsumo-
wanie 20 lat tej imprezy. Pięcioosobo-
we drużyny przygotowały lapbooki 
o następujących tytułach: Frydek 
i Gilowice – moje miejsce na ziemi 
(SP Frydek); Zwyczaje doroczne na 
Śląsku (SP Góra); Miedźna – moja 
miejscowość (ZSP Miedźna); Wola 
dawniej i dziś (ZS Wola); Co wiemy 
o zabytkach naszego regionu? (ZSP 
Wola).

Młodzież przedstawiała zawarte 
w lapbookach wiadomości i ciekawost-
ki. Nowością podczas konkursu były 
pytania, przygotowane przez uczniów, 

które dotyczyły prezentowanych tre-
ści. Odpowiadali na nie reprezentanci 
pozostałych drużyn. Młodzież zmie-
rzyła się też z zadaniem polegającym 
na odnalezieniu, na mapkach sołectw 

gminy Miedźna, miejsc z nazwami 
lokalnymi.

Podczas konkursu można było 
obejrzeć wystawkę dawnego sprzętu 
gospodarstwa domowego, a także plan-

sze ze zdjęciami zabytków architektury 
sakralnej gminy Miedźna, z postaciami 
historycznymi gminy, przyrodą gminy 
Miedźna i Ostoi Goczałkowickiej oraz 
z laureatami Miedźniańskich Uli. 
Imprezę uświetnił występ kapeli ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Grzawie.

Uczestnicy konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe, które ufundowali: ZOiW, 
GOK, Bank Spółdzielczy w Miedźnej, 
GBP oraz pan Alojzy Lysko. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim dyrekto-
rom szkół, nauczycielom, opiekunom 
drużyn za przygotowanie młodzieży 
i udział w konkursie, młodzieży – za 
chęci i czas poświęcony na dodatkowe 
obowiązki związane z udziałem w tur-
nieju; współorganizatorom konkursu, 
jurorom, zespołom które „oprawiały” 
artystycznie turniej przez te wszystkie 
lata i pozostałym osobom i organi-
zacjom, które w jakikolwiek sposób 
wspierały podczas kolejnych edycji 
konkursu. 8 gBp

O regionie po raz dwudziesty

jubileuszowa edycja turnieju miała nieco inny charakter  (FOT. GbP)

Mówi się o niej, że to nasza gminna poetka. Pani 
Helena Malcher z Góry to niezwykła kobieta, która 
o swoich przeżyciach opowiada w piękny sposób.

4
„Wyznanie wiary jest najważniejszym wątkiem mojej 
twórczości. W wierszach przenoszę się w inny wymiar 

czasu, odrywam się od codzienności, czyli to wszystko, 
co boli, przenoszę z serca w słowa. To pozwala mi wciąż 
zaczynać od nowa. Chciałabym miłością ogarnąć cały 
świat, wtedy przypominam sobie, że wszystko, co piękne, 
rodzi się w cierpieniu. Również miłość”. Te piękne słowa 
to jeden z niezwykłych wierszy mieszkanki Góry. Chyba 
najlepiej oddający, czym dla pani Heleny Malcher jest ta 
twórczość...

Pierwszy jej wiersz był o rodzinie. Kolejny stworzy-
ła kiedy jej najmłodsza, wówczas trzyletnia córka była 
ciężko chora. Była to swego rodzaju modlitwa o zdrowie. 
Mieszkanka Góry przyznaje, że wiersze są dla niej właś-
nie modlitwą. To doświadczenia życiowe są inspiracją do 
tworzenia nowych dzieł. Pani Helena urodziła 15 dzieci, 
ale troje szybko zmarło. 20 lat pracowała w tuczarni. To 
była ciężka, fizyczna praca. Jednocześnie wychowywała 12 
dzieci, opiekowała się chorym mężem, dorabiała na polu. 
Mąż zmarł w wieku 53 lat. Sama też ciężko chorowała. 
Ogromnym ciosem była dla niej śmierć dwóch synów, 
którzy zginęli w katastrofie budowlanej w Chorzowie, 
w 2006 r., kiedy zawaliła się hala Międzynarodowych 
Targów Katowickich, gdzie trwała wystawa gołębi. Z tego 
wspomnienia zrodził się kolejny wiersz, chyba najtrud-
niejszy... Pani Helena podkreśla, że to wszystko udało się 
jej przetrwać dzięki głębokiej wierze w Boga. – Jak coś 
chciałam żeby się stało, to zawsze uprosiłam. Panu Bogu 
dziękuję za każdy dzień – przyznaje.

– Ja muszę mieć wiersze rymowane, innych nie potrafię 
– mówi. Pani Helena tworzy wiersze, piosenki, ale ich nie 
pisze. Choć trudno w to uwierzyć, większość swoich dzieł 
ma tylko w głowie. Ma 84 lata i wciąż świetną pamięć. 
Jej wiersze płyną prosto z serca. Widać, jak przeżywa, 
kiedy je recytuje... – Nie ma wiersza bez miłości – dodaje. 
Mieszkanka Góry prezentuje swoje wiersze na gminnych 
uroczystościach. Miała zaszczyt recytować m.in. przed 
biskupami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do dziś 

wspomina ciepłe słowa uznania, które od nich usłyszała 
oraz długie brawa. Wiele razy jest proszona, by na różne-
go rodzaju uroczystościach zaprezentowała swoją poezję. 
Poezję, która porusza...

W 2016 r. mieszkanka Góry została wyróżniona nagrodą 
„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” przyznawaną przez Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie oraz Powiatowy Urząd Pracy, w kate-
gorii Kobieta Obyczajów i Tradycji. To jedno z wielu wyróżnień, 
które otrzymała, także za kultywowanie śląskich tradycji. 
W roku 1968 rozpoczęła swoją działalność w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Górze, a w 1998 roku została jego przewodniczącą 
(od 2010 roku pełni funkcję honorowej przewodniczącej). 
Jest współzałożycielką oraz honorowym członkiem zespołu 
śpiewaczego „Górzanie”. To dzięki jej staraniom zespół może 
się pochwalić pięknymi, autentycznymi strojami śląskimi. 
Znalazła się wśród 50 wyjątkowych mieszkańców powiatu 
pszczyńskiego, którym poświęcona została publikacja LGD 
Ziemia Pszczyńska pt. „Perły Ziemi Pszczyńskiej”.

Pani Helena chętnie opowiada swoje wiersze. Warto się 
nad nimi pochylić, bo niosą wyjątkowy przekaz...

8paweł Komraus

KAŻDy jej WIerSz TO WyjąTKOWA HISTOrIA. TO POezjA, KTórA POrUSzA

Wiersze jak modlitwa

Pani Helena tworzy wiersze, ale ich nie zapisuje. Wszystkie zna na 
pamięć!  (FOT. PK)

Rodzina

Rodzina to moje królestwo
Oświetlone 15 lampami o bardzo silnej mocy,
Budowane przez nieprzespane noce
Przez pot płynący z czoła
I pełnia nicość
nikt go nie zburzy, bo stoi na fundamencie miłości.
Rodzina to fundament świata i każdego człowieka
To najwspanialsze dzieło
Choć tyle wieków minęło
Rodzina to najwspanialszy kwiat
bez którego nie istniałby świat

Moja ojczyzna

Na małej bocznej cichej przystani
Moja Ojczyzna mała leży
Piękne kapliczki przy drogach stoją
Wieczorne śpiewy łąki stroją
Z wieży Kościoła wśród gwaru ulic
Zegar odmierza miniony czas
I rozmodlone dźwiękiem pieśń chwały
Od pokolenia głoszą dzwony
Pielgrzymce wiary szlakiem od wieków
Budowali nam wspólny dom
W codziennym trudzie nasi przodkowie
A wiatr unosił modlitwy woń
W porannych zorzach w szarości ciszy
Wśród śpiewu ptaków, lasów, pól
Nadal miłością bije ich serce
W ciernistych krzewach pachnących róż
Epoka ducha i czas historii
Zbiera okruchy minionych los
Spocone drzewa puste kościoły
Płaczą jak dziecko w samotną noc
Gdziekolwiek będziesz, pójdziesz przez życie
Zawsze wspominaj rodzinny dom
Jak ziarnko piasku wciąż Twoje stopy
W Ojczystą ziemię wgniecione są

dzień Matki

Dzień dzisiejszy, jak już wiecie, poświęcony jest matce.
Bo cóż by warte na tym świecie bez matki było życie.
Ziemia pusta, bez wartości byłaby bez tej miłości,
dlatego wszyscy dzisiaj się radujmy, i to święto uszanujmy.
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Wśród osób, które do 27 maja wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę 
– podwójne zaproszenie 
do kina planet Cinema 

w Oświęcimiu
(gH niwa, Oświęcim, 

ul. powstańców śląskich 1, 
tel. 32 471 17 12). 

prosimy o podanie numeru telefonu. 
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

Pasażer z dwoma promilami dla 
zabawy w trakcie jazdy zaciąg-
nął hamulec ręczny. Samochód, 
którym podróżował dachował.

4
Ze względu na skutki zdarze-
nia nie obyło się bez interwencji 

wszystkich służb. Samochód, którym 
podróżowali w piątek, 5 kwietnia 
wieczorem ul. Bieruńską we Frydku 
mężczyźni, zjechał bowiem do przy-
drożnego rowu. To cud, że skończyło 
się tylko na mandacie karnym.

Odebrał go 46-latek, pasażer, który 
podczas jazdy samochodem, siedząc 
obok kierowcy, postanowił dla zabawy 
zaciągnąć ręczny hamulec. Z pewnością 
dużą rolę odegrał tu alkohol. Mieszka-
niec Grzawy podczas policyjnego bada-
nia wydmuchał bowiem 2 promile.

W tym przypadku można mówić 
o dużym szczęściu i o tym, że oby-
dwaj panowie, pasażer i kierowca fiata 
pandy, pomimo skrajnie niebezpiecznej 
sytuacji na drodze, wyszli z tego cało.
 8 Kpp

Hamulec dla zabawy

<  19 kwietnia nieznany sprawca wyłamał klepkę wlewu paliwa i włamał się 
do zbiornika chevroleta aveo, skąd ukradł 5 litrów paliwa. Zniszczył też 
powłokę lakierniczą. Do zdarzenia doszło przy ul. Górniczej w Woli. Straty 
oszacowano na 1,5 tys. zł.

<  21 kwietnia po godz. 16.00 na ul. Pszczyńskiej w Woli policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej 24-letniego mieszkańca Woli, który kierował samochodem 
marki Audi A-4. Okazało się, że był w stanie nietrzeźwości (0,99 mg/l). Ponadto 
pobrano krew do ampułek na zawartość środka odurzającego.

na sygnaLe

wyBierZemy eUrOpOsŁÓw

W niedzielę, 26 maja w całym kraju odbędą się wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00 – 21.00. W gminie 
Miedźna będzie można głosować w tych samych lokalach, w których odbyły 
się ubiegłoroczne wybory samorządowe. Uprawnione osoby mogą głosować 
korespondencyjnie (zamiar takiego głosowania powinien zostać zgłoszony 
do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej najpóźniej do 13 maja) lub przez 
pełnomocnika (wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać 
złożony do wójta gminy Miedźna najpóźniej do 17 maja). 8 pk

ZwrOT pODaTKU  aKCyZOwegO

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła 
w życie z dniem 6 marca 2019 roku, wypłata zwrotu tego podatku przyznanego 
na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 
następuje w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 8 Ug

wyBOry DO waLnegO ZgrOmaDZenia śLĄsKieJ iZBy rOLniCZeJ

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca br. odbędą się wybory do walnego 
zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Szczegółowe informacje o wyborach 
dostępne są na stronie sir-katowice.pl. 8 Ug

OgŁOsZenie gOsir-U

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli czyni starania, aby 
w Krytej Pływalni w Woli powstał gabinet rehabilitacji, w którym prowadzone 
byłyby różne rodzaje masażu, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. GOSiR 
zaprasza do współpracy specjalistów w tych dziedzinach, kontakt: tel. 519 347 
291, mail: i.mietlinski@miedzna. 8 gOsir

nie wypaLaJmy Traw!

Strażacy kolejny raz apelują o to, aby nie wypalać traw! W kwietniu odnotowano 
tego typu zdarzenie m.in. w Górze. Mundurowi przypominają, że przyczyną 
ponad 90% pożarów jest działalność człowieka, gdyż nadal wśród wielu osób 
panuje przekonanie, że wypalanie traw powoduje jej szybszy i bujniejszy odrost, 
przynosząc więcej korzyści ekonomicznych. To nieprawda! Pamiętajmy, że nasza 
bezmyślność może stać się przyczyną tragedii!

Od 30 kwietnia 2019 r. w Gminnym 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. dla pracowników technicznych 
wprowadzono umowy o zakazie kon-
kurencji. Zgodnie z zapisami, pracownik 
zatrudniony w GZGK Sp. z o.o. nie może 
prowadzić, bezpośrednio lub pośrednio, 
działalności konkurencyjnej w stosun-

ku do działalności Spółki tj. wykonywać 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, budo-
wy rurociągu oraz zadań związanych 
z uzdatnianiem i dostarczaniem wody 
oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem 
ścieków. Zobowiązania Pracownika, o któ-
rych mowa w umowie, pozostają w mocy 
na terenie gminy Miedźna. 8gZgK

Umowy o zakazie konkurencji  
dla pracowników technicznych gZgK
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Po raz kolejny na kręgielni 
w Woli odbył się Wiosenny 
Turniej w Kręgle, zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Sportu 
i rekreacji.

4
W sobotnie przedpołudnie 27 
kwietnia do zawodów zgłosiło 

się 11 osób – 6 kobiet i 5 mężczyzn. 
Uczestnicy rozegrali dwie rundy, wal-
cząc do ostatniego rzutu o miejsca na 
podium. Wśród mężczyzn konieczna 
była dogrywka o wyłonienie wicemi-
strza zawodów. 8 gOsir

klasyfikacja końcowa kobiet:
I – Natalia Kamińska z Góry
II – Marlena Banaś z Frydku
III – Agnieszka Janusz z Woli
IV – Sylwia Kwećka z Woli
V – Alicja Miłoszewska z Góry
VI – Anna Mandla z Góry

klasyfikacja końcowa mężczyzn:
I – Marek Pawlik z Woli
II – Piotr Kamiński z Góry
III – Kamil Pawlik z Woli
IV – Łukasz Banaś z Frydku
V – Damian Dorsz z Woli

TaK graLi  
nasi piŁKarZe

Oto wyniki ostatnich spotkań klubów 
piłkarskich z gminy Miedźna

Sokół wola (klasa okręgowa)
6.04: Sokół – MKS Lędziny 0:1. 13.04: 
Iskra Pszczyna – Sokół 4:1 (bramka dla 
Sokoła: P. Bula). 20.04: Sokół – Ogrod-
nik Tychy 3:1 (bramki dla Sokoła: R. 
Kula, K. Kudyba – dwie). 27.04: Wyzwo-
lenie Chorzów – Sokół 1:2 (bramki dla 
Sokoła: S. Magiera, J. Krawczyk). 1.05: 
Sokół – LKS Studzienice 2:0 (bramki 
dla Sokoła: S. Magiera - dwie)

Po 23 kolejkach Sokół ma 26 punktów 
i zajmuje 10. miejsce w tabeli.

Najbliższe mecze: Fortuna Wyry 
– Sokół (5.05), Sokół – Sparta Katowi-
ce (11.05), Górnik Mysłowice – Sokół 
(18.05), Sokół – Urania Ruda Śląska 
(25.05), AKS Mikołów – Sokół (1.06), 
Pogoń Imielin – Sokół (8.06)

lkS Frydek (a klasa)
6.04: LKS Rudołtowice – LKS 4:0. 
14.04: LKS – Krupiński Suszec 2:1 
(bramki dla LKS-u: A. Potasiak, T. 
Kapica). 20.04: Czapla Kryry – LKS 
0:0. 27.04: LKS – LKS Wisła Wielka 
1:0 (bramka dla LKS-u: M. Zabłocki). 
1.05: Zet Tychy – LKS 5:1 (bramka dla 
LKS-u: P. Żemła)

Po 22 kolejkach LKS ma 19 punktów 
i zajmuje 14. miejsce w tabeli.

Najbliższe mecze:  LKS – Juwe Jaro-
szowice (5.05), Iskra II Pszczyna 
– LKS (12.05), LKS – LKS Studzionka 
(19.05), LKS Brzeźce – LKS (22.05), 
LKS – Znicz Jankowice (26.05), Polo-
nia Międzyrzecze – LKS (1.06), LKS 
Woszczyce – LKS (8.06)

Wiosenne mistrzostwa  
w kręgle za nami

Uczestnicy zawodów  (FOT. GOSIr)

ŚLĄSKO GODKA

4
Publikujemy niezwykłe Credo Ślón-
zoka. Powstało w 2010 r., jego auto-

rem jest Alojzy Lysko, znawca historii 
i kultury Górnego Śląska, Honorowy 
Obywatel Gminy Miedźna. Credo znaj-
duje się w sali Domu Kultury w Woli. 
Autorem ilustracji jest Roman Nyga.
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Teatr w najlepszym wydaniu
Młodzi artyści kolejny raz zachwycili, a Wola znów na dwa dni stała 
się teatralną stolicą regionu! W dniach 2-3 kwietnia w Domu Kultury 
w Woli odbył się XXII Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„O Tort baby jagi” 2019. Więcej o imprezie piszemy na str. 8 FOT. GOK




