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Dwa tygodnie 
pełne atrakcji

Mnóstwo atrakcji w gminie Miedźna 
przygotowano na czas ferii zimowych

WIĘ CEJ NA sTr. 8

coraz niższe zadłużenie, ponad 8 mln zł na inwestycje i nadwyżka w wysokości 
prawie 1,4 mln zł – to w skrócie budżet gminy Miedźna na rok 2017, który rada Gminy 
Miedźna przyjęła 29 grudnia. w budżecie przewidziano m.in. pomoc finansową dla 
powiatu pszczyńskiego w wysokości 2 mln zł. dzięki temu w końcu przebudowane 
zostaną ulice korfantego, lompy i Topolowa w Gilowicach i Górze (na zdjęciu). 
ogłoszono już przetarg na realizację inwestycji

WIĘ CEJ NA sTr. 2, 4 i 5

ponad 8 mln zł
na inwestycje

To budżet z korzystnym 
wskaźnikiem inwestycji

O minionym roku 2016 i planach 
gminy na rok 2017 rozmawiamy 
z wójtem gminy Miedźna, Bogdanem 
Taranowskim

WIĘ CEJ NA sTr. 4

WIĘ CEJ NA sTr. 5

Premier potwierdza:
będzie S1

W Bielsku-Białej w obecności premier 
Beaty Szydło zostało podpisane 
porozumienie o rozpoczęciu procedury 
inwestycyjnej ostatnich odcinków drogi 
S1, w tym tego przez gminę Miedźna
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Rada Gminy Miedźna zgodziła 
się na przekazanie 20 tys. zł 
nie na dofinansowanie zakupu 
samochodu dla policji, a na 
wykonanie dokumentacji 
komisariatu w Woli.

 Zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Katowi-

cach, insp. Piotr Kucia zwrócił się 
do władz gminy Miedźna z prośbą 
o przekazanie środków na przygo-
towanie dokumentacji technicznej 
nowego komisariatu policji, który 
ma powstać w Woli. Chodzi o 20 tys. 
zł, które pierwotnie miały być prze-
kazane na wsparcie policji w posta-
ci dofinansowania zakupu nowego 
pojazdu dla policji.

Podczas sesji Rady Gminy Miedźna, 
która odbyła się 29 grudnia wójt złożył 
wniosek do radnych w tej sprawie. Ci 
zgodzili się na zmianę przeznacze-
nia środków. Przy okazji radni pytali 
o lokalizację komisariatu oraz termin, 
w którym mógłby powstać. Jak poin-
formował wójt Bogdan Taranowski, 
komisariat ma powstać na działce 
obok ośrodka zdrowia przy ul. Lipowej 
w Woli, a roboty mogą ruszyć w czerw-
cu lub lipcu. Budowa ma potrwać około 
roku.

Przypomnijmy, komisariat w Woli 
jest jedną z pięciu jednostek, które 
policja reaktywuje w województwie 
śląskim. Zostanie wybudowany ze 
środków policji na działce, którą nie-
odpłatnie przekazała gmina. 8 pk

Komisariat: pieniądze na dokumentację
19 grudnia Rada Gminy Miedź-
na przyjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia stanowiska dotyczą-
cego nowelizacji ustawy Prawo 
wodne, skutkującej podwyżkami 
cen wody.

 „Rada Gminy w Miedźnej podej-
mując niniejszą uchwałę wyraża 

głębokie zaniepokojenie oraz sprzeciw 
wobec wprowadzenia w nowelizacji 
Ustawy Prawo wodne zmian skutkują-
cych znaczną, bo nawet 20% podwyżką 
cen wody. Wzrost cen będzie miał nieko-
rzystny wpływ na sytuację gospodarstw 
domowych oraz rozwój gospodarki. 
Zaznaczyć należy, że podwyżka cen 
wody przyczyni się do zwiększenia kosz-
tów usług i produktów wytwarzanych 

z wykorzystaniem wody, co znacząco 
wpłynie na wzrost kosztów utrzymania 
gospodarstw domowych” - napisano 
w uzasadnieniu do uchwały. Podobne 
uchwały przyjęły inne samorządy.

W porządku obrad tej sesji znalazł 
się także projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia sprzeciwu wobec zapla-
nowanym od 1 września 2017 roku 
zmianom w systemie oświaty. Na 
wniosek radnego Marcina German-
ka projekt został przewagą zaledwie 
jednego głosu wycofany z porządku. 
Radny twierdził, że taka uchwała nie 
ma sensu, bo reforma została już wtedy 
przyjęta przez Sejm. Choć nie była jesz-
cze podpisana przez prezydenta, na co 
zwracali uwagę przeciwnicy wycofania 
projektu.  8 pk

radni przeciw podwyżce za wodę

ruszają  
z pracami
Prawie 820 tys. zł kosztować 
będzie przebudowa ulic Kasz-
tanowej i Krętej w Górze wraz 
z budową chodnika.

 Do przetargu ogłoszonego przez 
Urząd Gminy Miedźna przystąpi-

ło osiem firm. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Drogród z Ćwiklic, która 
zaproponowała cenę 819 tys. 955 zł 55 
gr. Inwestycję ma wykonać do połowy 
maja.

Roboty będą polegać na przebudowie 
dwóch odcinków dróg o łącznej długoś-
ci 1,7 km oraz budowie chodnika na 
długości 280 mb. Gmina na realizację 
zadania pozyskała dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w wyso-
kości 63,63% wartości inwestycji. 8 pk

19 grudnia harcerze z Hufca Ziemi Tyskiej odwie-
dzili Urząd Gminy Miedźna. „Betlejemskie Światło 
Pokoju” z ich rąk odebrał wójt gminy Miedźna, 
Bogdan Taranowski.

 Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz 
pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część 

bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła 
nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez 
Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat 
nad akcją objęli skauci austriaccy. 

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez 
ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do 
Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu 
ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której 
Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przed-
stawicielom organizacji skautowych z wielu krajów euro-
pejskich. 

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie 
Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymu-
je Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła 
odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. 

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki 
i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także 
na północ – do Danii. 

„Odważnie twórzmy pokój” to przesłanie, jakie w 2016 
roku towarzyszyło Betlejemskiemu Światłu Pokoju.

8swiatlo.zhp.pl

Światło pokoju zawitało do urzędu

 Wójt podczas spotkania z harcerzami  (fot. UG Miedźna)

Nie udało się powiatowi pozyskać dofinan-
sowania na ten cel, ale inwestycja będzie 
realizowana. W styczniu ma być wyłoniona 
firma, która wykona roboty.

 O konieczności przebudowy drogi powiatowej 
łączącej Gilowice i Górę mówi się już od 

dawna. Sprawę poruszali mieszkańcy na zebra-
niach wiejskich, a także władze gminy Miedźna. 
W ub. roku powiat pszczyński zgłosił inwestycję 
do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016–2019. Dofinan-
sowania nie udało się jednak pozyskać, bo oka-
zało się, że w dokumentacji projektowej chodnik 
w niewielkim fragmencie miał mniejszą szerokość 
i wniosek powiatu nie został przyjęty. Z podobnego 
powodu nie przyjęto także 21 innych wniosków. 
Starosta odwołał się od tej decyzji podkreślając, 
że wcześniej możliwe były tego typu odstępstwa, 
a projekt jest zgodny z prawem. Odwołanie nie 
zostało uwzględnione.

Mimo tego, władze gminy Miedźna i powiatu 
pszczyńskiego postanowiły doprowadzić do prze-
budowy. Finansowana będzie tylko ze środków 
własnych tych samorządów. Na sesji Rady Gminy 
Miedźna, która odbyła się 19 grudnia radni przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi pszczyńskiemu. Na realizację inwestycji 
gmina przeznaczy w 2017 r. 2 mln zł, a w 2018 r. 
– 1 mln zł. Tyle samo wyłoży na drogę w Górze 
i Gilowicach powiat pszczyński (2 mln zł zapisano 
w budżecie powiatu przyjętym 21 grudnia).

– To jedna z ważniejszych naszych wspólnych inwe-
stycji – dziękował za przekazanie środków starosta 
Paweł Sadza na sesji 19 grudnia. – Dziękuję, że udało 
znaleźć się rozwiązanie na tę inwestycję i nastroje 
społeczne w Górze się uspokoiły – przyznała radna 
Zofia Białoń. Wśród radnych wywiązała się dyskusja 
na temat współpracy gminy z powiatem. – Odbieram 
naszą współpracę już od co najmniej sześciu lat jako 
bardzo dobrą – stwierdził przewodniczący Rady Gminy, 
Stanisław Lubański. Dodał, że to także dzięki dużym 

inwestycjom na drogach – np. przebudowie drogi 
z Gilowic do Woli. – Bardzo proszę, by nie zapominać 
o tym, że Powiatowy Zarząd Dróg zarządza też inny-
mi drogami i aby bieżące remonty na tych drogach 
wykonywać tam, gdzie jest największe natężenie ruchu 
– powiedział radny Mariusz Wojtala.

Jeszcze przed świętami, 22 grudnia Powiatowy 
Zarząd Dróg ogłosił przetarg na realizację zadania 
pn. „Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej 
w Gminie Miedźna”. Chodzi o przebudowę ciągu dróg 
powiatowych o łącznej długości około 3,4 km. Wartość 
inwestycji szacuje się na 6 mln zł. Oferty można skła-
dać do 12 stycznia. Jest szansa, że całość robót uda 
się wykonać w 2017 r. – Cieszymy się, że dojdzie do 
przebudowy tej drogi. Mimo tego, bardzo nas zabolało, 
że wniosek przygotowany przez powiat pszczyński nie 
uzyskał dofinansowania. Mimo wielu zadań własnych 
podjęliśmy razem z Radą Gminy decyzję, że dofinansu-
jemy to zadanie w 50%. To była decyzja konieczna, stan 
tej drogi jest bowiem fatalny – przyznaje wójt Bogdan 
Taranowski. 8 paweł Komraus

To już pewne! W 2017 r. gmina Miedźna i powiat pszczyński wspólnie przebudują ulice Korfantego, Lompy  
i Topolową w Gilowicach i Górze. Ogłoszono już przetarg

Inwestycja z własnych środków
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reDaKCJa prZyJmUJe maTeriaŁy DO 27 sTyCZnia

W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki 
odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów, 
odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).

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

<  FryDeK: 4.01 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
- Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 9.01 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP 
Gilowice

<  mieDŹna: 11.01 (środa) w godz. 12.00-17.00 oraz 16.01 (poniedziałek) w godz. 8.00-
13.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 18.01 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy kościele 
w Grzawie

<  gÓra: 23.01 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej 
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 25.01 (środa) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 28.01 (sobota) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe  
terminy odbioru  

śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne

Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Gołębia, Graniczna, Kasztano-
wa, Kręta, Kwiatowa, Ogrod-
ników, Parkowa, Rybacka, 
Spokojna, Sportowa, Stawowa, 
Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 18.01, 1.02
segregacja: 18.01

Góra (ulice: Cicha, Cmentar-
na, Dąbrowa, Kościelna, Krót-
ka, Miła, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Skowronków, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 19.01, 2.02
segregacja: 19.01

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krót-
ka, Leśna, Okrężna, Polna, 
Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra 
(ulice: Poznańska, Słoneczna, 
Złote Łany, Mokra), Gilowi-
ce (ulica Piaskowa):
zmieszane: 20.01, 3.02
segregacja: 20.01

Gilowice (ulice: Dębo-
wa, Graniczna, Grzybowa, 
Kaczeńców, Korfantego, Leśna, 
Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra 
(ulica Babudy):
zmieszane: 9.01, 23.01, 6.02
segregacja: 23.01

Frydek (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Graniczna, Leśna, 
Miodowa, Modrzewiowa, 
Myśliwska, Nowa Wieś, Oliw-

na, Polna, Potokowa, Sportowa, 
Stolarska), Gilowice (ulice: 
Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 11.01, 25.01, 8.02
segregacja: 25.01

Grzawa (ulice: Graniczna, 
Kościelna, Księża, Nad Wisłą, 
Polna, Pszczyńska, Rudaw-
ki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiej-
ska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 12.01, 26.01
segregacja: 26.01

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, 
Ogrodowa, Orzechowa, Polna, 
Rajska, Różana, Rzemieśl-
nicza, Rzeźbiarza, Sadowa, 
Spokojna, Stawowa, Szkolna, 
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 13.01, 27.01
segregacja: 27.01

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), 
wola (ulice: Pszczyńska, 
Osiedle Pod Sosnami, Lipowa, 
Międzyrzecka, Kopalnia-
na, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 16.01, 30.01
segregacja: 30.01 

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane, segregacja: 9.01, 
12.01, 16.01, 19.01, 23.01, 26.01, 
30.01, 2.02, 6.02, 9.02 
odpady wielkogabarytowe: 11.01, 
25.01

W 2017 r. punkt Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Rybniku 
w pszczyńskim starostwie będzie 
czynny w każdy pierwszy i trzeci 
wtorek miesiąca. 

 Punkt znajduje się w Pszczynie 
przy ul. 3 Maja 10, na parterze, 

w pokoju nr 10. Dzięki temu niepełno-
sprawni mieszkańcy powiatu pszczyń-
skiego nie muszą fatygować się do Ryb-
nika po to, by np. złożyć wniosek o wyda-
nie karty parkingowej, tylko mogą zrobić 
to na miejscu. Punkt w Pszczynie czynny 

jest dwa razy w miesiącu. Dodatkowo 
w starostwie odbywają się też „komisje” 
orzekające o niepełnosprawności i stop-
niu niepełnosprawności dla osób powy-
żej 16. roku życia. W 2017 r. punkt dla 
osób niepełnosprawnych będzie czynny 
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesią-
ca w godzinach od 8.30 do 13.00 (prze-
rwa w godz. 11.00-11.20), czyli w nastę-
pujących dniach: 3 i 17 stycznia, 7 i 21 
lutego, 7 i 21 marca, 4 i 18 kwietnia, 16 
i 30 maja, 6 i 20 czerwca, 4 i 18 lipca, 1 
i 16 sierpnia (środa), 5 i 19 września, 3 
i 17 października, 7 i 21 listopada oraz 
5 i 19 grudnia. 8powiat

punkt dla niepełnosprawnych  
w 2017 r.

 Zgodnie z protokołem nr 4/2016 
z posiedzenia Komisji ds. przy-

znawania nagród i wyróżnień z 19 
grudnia 2016 r. wójt gminy Miedź-
na przedstawia listę kandydatów do 
nagród i wyróżnień w dziedzinie 
sportu.

Są to: Gabriela Płoszczyca (150 zł), 
Daria Jaczyńska (300 zł), Wanesa 

Kania (150 zł), Amelia  Tomala (120 
zł), Błażej Tomala (120 zł), Bartosz 
Piwowar (120 zł), Eryk Cichoń (120 
zł), Weronika Gorecka (150 zł), Michał 
Kowalczyk (150 zł), Kacper Murański 
(150 zł), Mateusz Norek (120 zł), Alek-
sandra Fuks (230 zł), Michał Mrzygłód 
(120 zł).

8Ug

nagrody i wyróżnienia  
w dziedzinie sportu

Akcja zima
W gminie Miedźna trwa akcja zima!

 W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie 

zimowym 2016/2017” w zakresie dróg gminnych, wykonawcą jest wyłoniona 
w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie zapytania ofertowego firma Bud-Ris Roman Szkorla z siedzibą 
w Dankowicach.

Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę odśnieżania są 
sołtysi poszczególnych sołectw. Numery kontaktowe: 
< Miedźna – Tomasz Nycz, tel. 519 347 298,
< Grzawa – Marcin Sosna, tel. 785 368 546,
< Frydek – Janusz Pławecki, tel. 609 398 418,
< Gilowice – Jan Nowak, tel. 519 347 294, 606 664 727,
< Góra – Marian Libera, tel. 519 347 299,
< Wola – Czesław Rozmus, tel. 692 232 264,
< Wola I – Andrzej Nelec, tel. 519 347 296,
< Wola II – Andrzej Biszkant, tel. 519 347 295.

Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie - tel. 32 212 80 68, całodobowy numer 
telefonu 501 716 376. 8 Ug



4 gminne sprawy – styczeń 2017 Z  ŻyCIA GMINy

<   za nami rok 2016. Jaki to był rok dla gminy 
Miedźna?

Bardzo istotnym czynnikiem determinującym nasze 
działania była konieczność zwrotu podatku przedsię-
biorcy górniczemu w związku z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego. Jeżeli zapada wyrok, w Samorzą-
dowym Kolegium Odwoławczym czy w sądzie admi-
nistracyjnym, to gmina ma 30 dni na zwrot środków 
pieniężnych. To duże kwoty – od grudnia 2015 r. do 
grudnia 2016 r. łącznie oddaliśmy lub rozliczyliśmy 
prawie 8,5 mln zł. Musieliśmy dokonać oszczędno-
ści w wydatkach bieżących, całe szczęście nie tak 
drastycznych jak zamykanie placówek oświatowych 
czy rezygnacja z inwestycji. Nie mogliśmy jednak 
pozwolić na to, że po zwróceniu pobranych legalnie 
podatków gmina przestanie realizować zadania lub 
regulować zobowiązania. Był to też okres trudny 
z tego względu, że nowa perspektywa unijna bardzo 
wolno startuje. Np. w 2015 r. składaliśmy wnioski 
o dofinansowanie instalacji solarnych dla mieszkań-
ców i na krytej pływalni, a były one rozpatrywane tak 
naprawdę dopiero niedawno. Finansowanie naszych 
inwestycji   opiera się przede wszystkim na środkach 
unijnych, a dochody budżetu gminy stanowią  uzupeł-
nienie wkładu własnego. A jeśli proces przyznawania 
dofinansowań jest spowolniony, przekłada się to na 
tempo realizacji inwestycji gminnych. Rok 2016 był 
bardzo trudny. To był rok chyba jeden z najtrudniej-
szych w ostatnich latach.

<   Mimo tego, w trakcie minionych 12 miesięcy 
nie brakowało także dobrych informacji dla 
gminy.

To prawda. Udało się zrealizować zaplanowane inwe-
stycje. Zapadła decyzja o budowie komisariatu policji 
w Woli. Gmina zadeklarowała przekazanie działki, 
robimy wszystko, by w połowie roku rozpoczęła się 

budowa. Podjęto też decyzję o rozpoczęciu procesu 
inwestycyjnego polegającego na budowie brakujące-
go odcinka drogi S1. Co istotne, mieliśmy – samorząd 
i mieszkańcy – istotny wpływ na przebieg tej drogi. 
Jest to przebieg, który wspólnie wywalczyliśmy 
– wariant ten minimalizuje liczbę wyburzeń, jest 
odsunięty od osiedla Wola II o ponad 500 m i zakłada 
budowę węzła w Woli.

<   w 2017 r. gmina Miedźna przeznaczy ponad 8 
mln zł na inwestycje. To dużo?

Wydatki inwestycyjne stanowią 13% wszystkich 
wydatków, to korzystny wskaźnik. Są to środki, które 
stanowią wkład własny oraz środki unijne. 2 mln 
zł przeznaczymy na przebudowę drogi powiatowej 
- ul. Topolowej, Lompy i Korfantego w Gilowicach 
i Górze. Inne duże inwestycje to rozbudowa przed-
szkola w Górze, która rozłożona będzie na dwa lata, 
budowa wiaty grillowej w Woli oraz parkingu i tere-
nów rekreacyjno-sportowych przy szkole w Górze. 
Nie zabraknie remontów dróg gminnych, m.in. ulic 
Potokowej we Frydku, Krętej i Kasztanowej w Górze, 
Stawowej i Górniczej w Woli. Planujemy też montaż 

instalacji solarnych w domach jednorodzinnych i na 
basenie, wymianę płyt na moście Bronisław przy 
współfinansowaniu innych samorządów, realizację 
projektu cyfryzacji urzędu, rozbudowę budynku byłe-
go ośrodka zdrowia w Woli o halę dla zapaśników, 
modernizację obiektów gminnych. W budżecie nie 
brakuje też mniejszych zadań, które zgłaszane są 
przez mieszkańców na zebraniach.

Myślę, że to budżet, który uda się zrealizować. 
Nawet, jeśli będą nam groziły jeszcze jakieś kon-
sekwencje rozliczeń z przedsiębiorcą górniczym, 
pieniądze zaplanowane są w sposób bezpieczny, by 
mieć możliwość realizacji zobowiązań i zaplano-
wanych zadań inwestycyjnych. Największe zwroty 
są już jednak za nami, teraz może chodzić o dużo 
mniejsze kwoty.

<   Samorządy będą w tym roku zmagać się ze skut-
kami reformy oświaty i planowaną likwidacją 
gimnazjów.

Do tej pory gmina Miedźna zabezpieczała potrzeby 
oświatowe na 9-letni cykl nauczania. Teraz ma to 
być 8 lat. Do tego była dostosowana kadra oraz 
cała infrastruktura. Jeśli ustawa wejdzie w życie, 
gimnazjum, które budowaliśmy w Miedźnej okaże 
się obiektem zbędnym, bo zabezpieczało potrzeby 
uczniów z czterech miejscowości. Uczniowie pozo-
staną w swoich macierzystych szkołach. W szkole 
w Miedźnej miejsca będzie za dużo, a w szkołach 
w Górze i we Frydku będzie ciasno i konieczna może 
być dwuzmianowość, co nie będzie komfortowe dla 
uczniów i nauczycieli. Będą też problemy ze znale-
zieniem pracy dla wszystkich nauczycieli. Będziemy 
musieli się jednak zmierzyć z tą reformą, choć jako 
samorządowcy przedstawialiśmy swoje argumenty, 
które nie zostały jednak wysłuchane.

8rozmawiał paweł Komraus

O minionym roku 2016 i planach gminy na rok 2017 rozmawiamy z wójtem gminy Miedźna, Bogdanem Taranowskim

To budżet z korzystnym wskaźnikiem inwestycji

Coraz niższe zadłużenie, ponad 
8 mln zł na inwestycje i nadwyż-
ka w wysokości prawie 1,4 mln 
zł – to w skrócie budżet gminy 
Miedźna na rok 2017.

Budżet po stronie dochodów 
wynosi 63 mln 84 tys. 534 zł 

24 gr, a po stronie wydatków –  61 
mln 690 tys. 321 zł 24 gr. Na rok 2017 
zaplanowano nadwyżkę budżetu 
gminy w wysokości 1 mln 394 tys. 
213 zł, którą przeznacza się na spła-
tę kredytów i pożyczki zaciągniętej 
na finansowanie zadania w zakresie 
przebudowy ul. Krętej i Kasztanowej 
w Górze. Gmina po raz kolejny stała 
się beneficjentem środków subwencji 
wyrównawczej, której wielkość na rok 
2017 wynosi 2 mln 401 tys. 929 zł.

– Naszym celem jest dbałość o wygo-
spodarowanie własnych środków finan-
sowych, mogących sfinansować plano-
wane przez gminę inwestycje. Potencjał 
ten wykorzystywany jest dla zapewnie-
nie wkładu własnego przy realizacji 
projektów unijnych, jak również w celu 
zapewnienia finansowania inwestycji 
realizowanych przez gminę samodziel-

nie. Jesteśmy świadomi, że w następnej 
perspektywie finansowej środki dla 
samorządu mogą być znaczenie ogra-
niczone, dlatego już dzisiaj musimy 
stworzyć mechanizm, pozwalający na 
budżetowanie potrzeb mieszkańców 
w latach przyszłych. Nie jest to łatwe, 
bowiem obok potrzeb inwestycyjnych 
stoi wiele potrzeb bieżących, choćby 
w zakresie oświaty, kultury i sportu 
czy też pomocy społecznej. Te potrzeby 
są równie ważne, bo dotyczą naszych 
mieszkańców, ich codziennych potrzeb. 
Dodatkowo, gmina od ubiegłego roku 
boryka się z rozliczeniem podatku od 
wyrobisk górniczych – mówił wójt Bog-
dan Taranowski prezentując radnym 
projekt budżetu.

Najwięcej, bo 52,2% wszystkich 
wydatków pochłoną wydatki na zada-
nia oświatowe, w tym także w zakresie 
wychowania przedszkolnego. Wydatki 
na inwestycje pochłoną 13% wszystkich 
wydatków i wynosić będą 8 mln 13 tys. 
321 zł. To ponad dwa razy więcej niż 
zaplanowano w budżecie na rok 2016, co 
wynika z tego, że uruchamiane są środki 
unijne. Wykaz zadań inwestycyjnych na 
rok 2017 publikujemy na str. 5.

Zadłużenie gminy w 2017 r. wynosić 
będzie 12,2% i – co istotne – będzie 
mniejsze o 5% w stosunku do roku 
2016. Powodem jest spadek zadłużenia 
i jednocześnie dodatkowe dochody 
gminy z tytułu realizacji programu 
Rodzina 500 Plus. Wskaźnik zadłuże-
nia z roku na rok ma być coraz mniej-
szy i w 2021 r. ma wynosić 0%.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów Rady Gminy. – Budżet jest 
niezły w tych warunkach, które mamy 
– przyznał radny Michał Przewoźnik. 
Zaproponował, by stworzyć więcej 
mechanizmów zachęcających inwe-
storów do inwestowania i mieszkań-

ców do osiedlania się na terenie gminy. 
– Serdeczne podziękowania składam 
pani skarbnik i wszystkim służbom 
wójta zaangażowanym w tworzenie 
budżetu – powiedział radny Marian 
Brandys.

Za przyjęciem budżetu zagłoso-
wało 14 radnych, wszyscy obecni na 
sesji. – Dziękuję radzie za przyjęcie 
budżetu, pierwszy raz jednogłośnie 
w trakcie 18 lat mojej pracy. Dziękuję 
wszystkim swoim współpracownikom 
za współpracę przy przygotowaniu 
tego wcale nie łatwego budżetu 
– mówił wójt po głosowaniu. Radni 
przyjęli też Wieloletnią Prognozę 
Finansową Gminy Miedźna na lata 
2017–2021

8paweł Komraus

BUDŻeT na rOK 2017 w LiCZBaCH
< 63 mln 84 tys. 534 zł 24 gr   – dochody
< 61 mln 690 tys. 321 zł 24 gr  – wydatki
< 61 mln 394 tys. 213 zł   – nadwyżka budżetu
< 68 mln 13 tys. 321 zł   – wydatki na inwestycje
< 61 mln 636 tys. 300 zł   – przychody gminy
< 63 mln 30 tys. 513 zł   – rozchody gminy

29 grudnia Rada Gminy Miedźna przyjęła budżet gminy na rok 2017

Budżet przyjęty jednogłośnie
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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

<  Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitar-
nej w Gminie Miedźna

<  Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej w miejscowości Wola

<  Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 
na terenie sołectwa Góra

<  Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeń-
stwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. 
Krętej w Górze wraz z budową chodnika

TranSporT i łączność (1 315 311,95 zł)
<  Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze
<  Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkol-

nego w Miedźnej
<  Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Szkolnej 

i ulicy Wałowej w Woli
<  Przebudowa nawierzchni drogi wzdłuż bloku nr 25, ul. 

Górniczej w Woli
<  Przebudowa chodnika przy ul. Klonowej w Woli
<  Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli
<  Przebudowa nawierzchni ul. Potokowej we Frydku
<  Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli
<  Przebudowa drogi pomiędzy blokami 6, 8, 9, 11 przy ul. 

Górniczej w Woli
<  Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Woli
<  Przebudowa ul. Stawowej w Woli
<  Przebudowa ul. Myśliwskiej we Frydku
GoSpodarka MieSzkaniowa (727 209,39 zł)
<  Rozbudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli
<  Modernizacja budynku przy ul. Rybackiej w Górze
<  Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze
<  Utwardzenie placu przy OSP w Gilowicach
<  Zakup dwóch piecy gazowych wraz z montażem w Grza-

wie przy ul. Wiejskiej 11
<  Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej 

w Woli w celu poprawy warunków w istniejących miesz-
kaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań

działalność uSłuGowa (40 910 zł)
<  Przebudowa alejek na cmentarzu w Górze
adMiniSTracJa publiczna (638 540,99 zł)
<  Zakup 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
<  Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
<  Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych 

administracji samorządowej w gminie Miedźna
<  Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu 

Gminy
oświaTa i wychowanie (904 189,88 zł)
<  Modernizacja części pomieszczeń na terenie Szkoły 

Podstawowej w Górze
<  Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna
<  Modernizacja instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum 

nr 2 w Woli
ochrona zdrowia (73 000 zł)
<  Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny ogólnodo-

stępnych placów gier i zabaw
GoSpodarka koMunalna 
i ochrona środowiSka (628 831 zł)
<  Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów
<  Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzin-

nym na terenie Gminy Miedźna
<  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej 

w Grzawie
<  Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie 

Miedźna
kulTura Fizyczna (199 130,19 zł)
<  Modernizacja boiska we Frydku
<  Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach spor-

towych-kryta pływalnia w Woli
<  Modernizacja systemu ESOK
<  Przebudowa placu zabaw - róg ul. Potokowej i ul. Mio-

dowej we Frydku
<  Zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw wraz 

z odwodnieniem w Grzawie

Wykaz zadań inwestycyjnych 
realizowanych w roku 2017

W spotkaniu premier Beaty Szyd-
ło z samorządowcami z regionu 
udział wziął też wójt gminy 
Miedźna, Bogdan Taranowski.

Premier przyjechała do Bielska 
5 grudnia. Towarzyszyli jej: 

Andrzej Adamczyk, minister infrastruk-
tury i budownictwa, Jerzy Szmit, wice-
minister w tymże resorcie, Stanisław 
Szwed – wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej oraz wojewoda 
śląski, Jarosław Wieczorek i I wicewo-
jewoda śląski, Jan Chrząszcz.

Beata Szydło spotkała się m.in. 
z samorządowcami z regionu. Spotka-
nie było poświęcone rozwojowi infra-
struktury drogowej w województwie 
śląskim, głównie realizacji ostatnich 
odcinków drogi ekspresowej S1.

Wizytę premier Beaty Szydło zakoń-
czyła konferencja prasowa, podczas 
której podpisane zostało porozumienie 
o rozpoczęciu procedury inwestycyjnej 
ostatnich odcinków drogi S1. Harmono-
gram prac przewiduje, że odcinek Pyrzo-
wice - Podwarpie powstanie w latach 
2017-2019, odcinek Podwarpie - Dąbrowa 
Górnicza Pogoria zostanie zrealizowany 

w latach 2019-2021, a odcinek Kosztowy 
- Bielsko-Biała Suchy Potok, który prze-
chodzić ma także przez gminę Miedźna 
powstanie w latach 2019-2023. Szacun-
kowy łączny koszt tych odcinków to 
około 5,4 mld zł. 

Przypomnijmy, brakujący odcinek 
S1 o długości ok. 40 km ma prze-
chodzić także przez gminę Miedźna, 
ponad 500 metrów od osiedla Wola 
II. W okolicy stacji paliw w Woli ma 

powstać węzeł. Procedura realizacji 
tej inwestycji trwa już kilka lat, w tym 
czasie uzgodniono m.in. wariant, który 
będzie realizowany. 

- Wybrany do realizacji wariant to 
efekt wspólnych działań także władz 
gminy Miedźna i mieszkańców. To 
rozwiązanie nie jest idealne, ale spo-
śród wszystkich zaproponowanych 
wariantów jest optymalne - przyznaje 
wójt Bogdan Taranowski. 8 śUw, pk

W Bielsku-Białej w obecności premier Beaty Szydło zostało podpisane porozumienie o rozpoczęciu 
procedury inwestycyjnej ostatnich odcinków drogi S1

Premier potwierdza: będzie S1

Premier Beata Szydło podczas wizyty w Bielsku, gdzie mówiła m.in. o drodze  
ekspresowej S1  (fot. A. Hanusiak, ŚUW)
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na prezenty musieli zasłużyć
6 grudnia uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej 
odwiedził św. Mikołaj. Nim dotarł do szkoły, ci przeszli test wiedzy o życiorysie 
św. Mikołaja. Potem uczniowie klasy V zaprezentowali krótką inscenizację pt. 
„W oczekiwaniu na przybycie św. Mikołaja”. Kiedy nadszedł długo oczekiwany 
gość wszyscy byli szczęśliwi. Na ręce wychowawców przekazał słodkie upominki 
dla wszystkich uczniów. Wcześniej jednak wychowawcy musieli zaprezentować 
swoje zdolności, aby klasa zasłużyła na upominek. Dlatego recytowali, śpiewali 
i robili pompki. Było dużo śmiechu i zabawy. 8 sp miedźna

Uczniowie w oczekiwaniu na św. Mikołaja  (fot. SP Miedźna)

Biblioteka zaprasza  
do udziału w konkursach
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie zaprasza uczniów 
klas II szkół podstawowych gminy Miedźna do udziału w konkursie czy-
telniczym pt. „Na szlaku przygód doktora Dolittle’a”, który odbędzie się 21 
marca w sali Domu Socjalnego w Grzawie. Konkurs swym zakresem obejmuje 
znajomość lektury H. Loftinga pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. 

Tymczasem filie biblioteczne w Woli oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stu-
dzienicach zapraszają uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu 
pszczyńskiego do udziału w konkursie mitologicznym, który odbędzie się 7 
marca w filii bibliotecznej nr 2 w Woli (ul. Przemysłowa 7).

Regulaminy obu konkursów dostępne są na stronie biblioteka.miedzna.pl.
8pk, gBp

1 grudnia po raz kolejny w Szkole 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli 
obchodzono Dzień Integracji. Święto 
jest związane z przypadającym na 3 
grudnia Międzynarodowym Dniem 
Osób Niepełnosprawnych ustano-
wionym przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Celem obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych jest 
podkreślenie konieczności działań na 
rzecz integracji osób niepełnospraw-
nych z resztą społeczeństwa. W szkolnej 
uroczystości uczestniczyli uczniowie 

klas I-VI, nauczyciele oraz zaproszeni 
goście – klasa IIID wraz z opiekunami 
ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddzia-
łami Integracyjnymi z Pszczyny. 

Uroczystość uświetnił zespół Avoka-
do, szkolny zespół Wigejce, uczennica 
Iwona Raczkowska, która zajęła I miej-
sce w Regionalnym Konkursie Recy-
tatorskim oraz uczennice wyróżnione 
w Międzygminnym Konkursie Gwaro-
wym „Pogodejmy po naszymu” - Nina 
Krawiec i Gaja Targoni. Po występach 
goście oraz dzieci integracyjne brali 
udział w zajęciach kulinarnych oraz 
plastycznych.  8 sp 2 wola

Dzień integracji

O doświadczeniach szkoły na konferencji
6 grudnia w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się międzynarodowa konferencja 
z cyklu „Ewaluacja – Teoria i Praktyka w Edukacji i Biznesie”. Tytuł tegorocznej 
konferencji brzmiał „Sposoby ewaluacji osiągnięć szkolnych w Polsce i innych 
krajach”. Barbara Bandoła, dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli została zaproszona do przedstawienia 
doświadczeń szkoły w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. Prezentacja nosiła 
tytuł: „Ewaluacja wewnętrzna metodą profilu szkoły – w trosce o jakość pracy”. 
Cenne jest, że szkoła pracująca w małym środowisku ma możliwość dzielenia 
się swoimi rozwiązaniami na forum akademickim.  8 gimnazjum nr 2 wola

Święto integracji w szkole obchodzono 1 grudnia  (fot. SP 2 Wola)

W drugi weekend grudnia w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego w Woli odbył się tzw. 
weekend cudów. Właśnie w ten sposób 
nazywany jest finał akcji Szlachetna 
Paczka. Za każdym razem niesie on 
mnóstwo radości - zarówno z obdaro-
wywania, jak i bycia obdarowanym. 
Tak było i tym razem w rejonie Bieruń 
- Wola. Pomoc otrzymały wszystkie 
wytypowane rodziny. Skala pomocy 
przerosła wszelkie oczekiwania! Nie 
zabrakło łez wzruszenia, zdziwienia 
i niedowierzania ze strony rodzin, że 
ktoś zupełnie obcy postanowił obda-
rować ich tak hojnie! Radości nie było 
końca, dzieci były przeszczęśliwe 
z otrzymanych prezentów. 

Wielki finał wymagał masy przygo-
towań. W całej Polsce SuperW, czyli 
wolontariuszy były setki, a cała akcja 

połączyła aż 750 tys. osób! Jak podają 
organizatorzy akcji, w tym roku pomoc 
trafiła do niemal 19 tys. rodzin w całym 
kraju, a łączna wartość pomocy to pra-
wie 47,5 mln zł. Średnia wartość jednej 
paczki to 2,5 tys. zł, a statystycznie 
przygotowuje ją 35 osób. 

Uczestnicy akcji z Woli dziękują 
wszystkim zaangażowanym: dar-
czyńcom, wolontariuszom, kierowcom, 
osobom pomagającym na magazynie. 

8sp 1 wola

weekend cudów

Pomoc w rejonie Bieruń – Wola trafiła do 
wszystkich wytypowanych rodzin  (fot. SP 1 Wola)

5 grudnia uczniowie ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Bronisława Malinowskiego 
w Woli obchodzili swoje święto. W tym 
dniu z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza otrzymali piękne nie-
bieskie koszulki z własnym logo. Koło 
działa od niedawna, ale udało się cał-
kiem sporo osiągnąć. W październiku 
wolontariusze sprzątali opuszczone 
groby, w listopadzie zorganizowali akcję 
„Kup babeczkę za złotóweczkę” oraz 
„Przeczytałem - zamienię”. Na co dzień 
zbierają zakrętki i karmę dla schroniska. 
W wolnym czasie czytają młodszym 
kolegom i koleżankom bajki oraz poma-
gają w odrabianiu zadań domowych. 

6 grudnia towarzyszyli Mikołajo-
wi w rozdawaniu prezentów i czytali 
legendy związane z jego osobą. Człon-
kowie koła biorą też udział w Szla-
chetnej Paczce. Mieli okazję spotykać 
się z pełnoletnimi wolontariuszami 

i czerpać z nich wzór do naśladowa-
nia. Do szeregów koła należą: Zuzia, 
Ola, Kinga, Weronika, Julia, Natalia, 
Kamila, Ola, Paulina, Daria, Jasiek. 
Opiekunem jest pedagog. 

8e. grajcarek-wyrobek, pk

Chcą pomagać

Wolontariusze z SP nr 1 w Woli  (fot. SP 1 Wola)

Dotacja na komputery
Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki w wysokości 15 tys. 602 zł na 
zakup komputerów dla centrali i filii bibliotecznej w Woli. Jest to dofinansowanie 
ze środków Instytutu Książki w ramach Programu dotacyjnego „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2016”.

8gBp
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gÓra

giLOwiCe FryDeK

młodzież poznała inne kultury
W grudniu grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi 
pojechała do Długopola na EuroWeek. EuroWeek to program dla ludzi zaintereso-
wanych integracją europejską, demokracją, działaniami społeczno–kulturowymi 
i rozwojem społeczności lokalnych. „Zostaliśmy przywitani mile i ciepło nie tylko 
przez inne szkoły, ale również wolontariuszy, pochodzących z różnych krajów, 
jak na przykład Chiny, Indie, Chorwacja, Łotwa i wiele innych. Nie musieliśmy 
wybierać się na koniec świata, by poznać obce kultury i masę wspaniałych osób. 
Mieliśmy szansę projektować własne aplikacje na telefon i zasmakować odrobiny 
(nie)profesjonalnego aktorstwa i operowania kamerą. Cały czas spędzony na 
EuroWeeku wypełniał śmiech i dobra zabawa, jednak oprócz lekkich tematów 
omawialiśmy również nieco poważniejsze sprawy dotyczące świata i naszego 
przyszłego życia. Każdy z nas przekroczył jakieś swoje bariery, chociażby 
językowe, nauczył się czegoś, a może sięgnął nieco głębiej i zmienił swoje plany, 
cele, przeklasyfikował wartości lub wywrócił swój światopogląd do góry nogami. 
Takie wyjazdy nie tylko sprawiają wielką frajdę, bo jednocześnie otwierają nas 
na ludzi i nowe doświadczenia, dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału 
w jakichkolwiek wydarzeniach i wyjazdach o takim lub podobnym charakterze” 
– relacjonuje Kinga z kl. IIA. 8 pk 

30 listopada w LO w Gilowicach odbył 
się Dzień Języków Obcych. Impreza, 
mająca na celu promocję nauki języ-
ków obcych, łączyła w sobie przyjemne 
z pożytecznym. Część konkursową, na 
którą składały się m.in. zadania testujące 
znajomość przysłów, słownictwa i grama-
tyki języków angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego, połączono z atrakcyjną 
formą rozrywkową. Nie zabrakło więc 
stoisk promujących poszczególne kraje 
europejskie na wesoło, �żywych� budowli, 
wspólnego śpiewania i tańczenia. Udało 
się również dodać promowanie czytel-
nictwa, ponieważ jednym z zadań było 

rozpoznanie fragmentów literatury 
odczytanych w oryginale. Wszystko 
zostało dodatkowo uatrakcyjnione pysz-
nym jedzeniem przygotowanym przez 
uczniów, co również stanowiło ważny 
element konkursu. Licealistów w rozwią-
zywaniu łamigłówek dzielnie wspierali 
zaproszeni goście – uczniowie klas III 
ze wszystkich gminnych gimnazjów, 
którzy mieli przy okazji szansę poznać 
LO w Gilowicach i niepowtarzalną atmo-
sferę, która w nim panuje i od wielu lat 
jest powodem do dumy całej szkolnej 
społeczności.

8LO gilowice

promowali naukę języków obcych

Uczniowie przygotowali stoiska promujące poszczególne kraje  (fot. LO Gilowice)

górnicy w szkole
5 grudnia do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze zawitali wyjąt-
kowi goście. Z uczniami kl. I spotkali się górnicy. Okazją było Święto Górników, 
które w tym roku przypadło w niedzielę. Goście przeprowadzili bardzo ciekawe 
zajęcia. Opowiedzieli o ciężkiej pracy górników w kopalniach. Dzieci mogły 
zobaczyć lampkę górniczą, tzw. benzynkę, z którą górnicy chodzą pod ziemią. 
Goście zaprezentowali mundury górnicze z odznaczeniami. Uczniowie mieli 
okazję zobaczyć film pokazujący zjazd robotników na dół kopalni i prezentujący 
fedrunek. Dowiedzieli się, co powstaje z węgla. Oglądali także kalendarze gór-
nicze, a ilustracje i zdjęcia tam przedstawione były omawiane przez przybyłych 
górników. Pierwszaki podziękowały za przepiękne zajęcia krótkim programem 
artystycznym, laurką i kwiatkiem.

8sp góra Uczniowie z górnikami  (fot. SP Góra)

Czy jesteśmy bezpieczni w sieci?
To pytanie zostało zadane uczniom Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we 
Frydku podczas prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, przeprowadzonej 9 
grudnia przez Agatę Gibas, koordynatora projektu Cyfrowo Bezpieczni. W czasie 
spotkania uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających w internecie 
– o wirusach, botnetach oraz o tym, że nie są anonimowi w sieci i jak łatwo 
wykraść ich dane.

Uczniów ogromnie zdziwił fakt, że podczas zwykłego pobierania aplikacji na 
telefon komórkowy, sami dobrowolnie dajemy dostęp tym aplikacjom do naszych 
kontaktów, zdjęć itp. Dzieci obejrzały krótki film przestrzegający przed tworzeniem 
zbyt oczywistych haseł do skrzynek pocztowych oraz przed przekazywaniem 
jakiejkolwiek osobie loginu i hasła. Po spotkaniu w auli, w klasach IIB, IIIC i V 
zostały przeprowadzone dodatkowe warsztaty, które uzupełniały wiedzę uczniów 
na temat wirusów komputerowych i innych zagrożeń. 8 sp Frydek

O bezpieczeństwie w sieci opowiadała uczniom Agata Gibas  (fot. SP Frydek)

Z inicjatywy dyrektor Teresy Kłeczek, 
grona pedagogicznego oraz z pomocą 
wolontariuszy działających w Szkolnym 
Kole Wolontariatu, 10 grudnia odbyło 
się w Szkole Podstawowej we Frydku 
spotkanie grupy zerówkowiczów oraz 
przedszkolaków z przedszkola „Bajka” 
i z przedszkola w Gilowicach ze św. 
Mikołajem. 

Spotkanie rozpoczęło się występem 
Teatrzyku „Frydusie” działającego 
w szkole. Następnie zaproszeni goście 
wzięli udział w warsztatach plastycz-
no–technicznych, podczas których 
mogli pod kierunkiem nauczycielek 
oraz wolontariuszy szkoły wykonać 
ozdoby bożonarodzeniowe. Przedszko-
laki z ogromnym zapałem przystąpi-
ły do działania, gdy tymczasem ich 
rodzice mogli delektować się łakociami 
przygotowanymi przez szkołę. W tym 
dniu był również zorganizowany kier-
masz bożonarodzeniowy. Zaproszeni 
goście mogli zakupić stroiki, lampio-
ny i kartki świąteczne. Pieniądze ze 
sprzedaży zostaną przekazane na cele 
charytatywne. 

Najważniejszą atrakcją było oczywi-
ście pojawienie się Świętego Mikołaja, 
którego dzieci przywołały pięknym 
śpiewem. Spotkanie ze św. Mikołajem 
było dla nich ogromnym przeżyciem. 
Dzięki jego wizycie w szkole zapa-
nował świąteczny nastrój. Z twarzy 
wszystkich dzieci przez cały dzień nie 
znikały uśmiechy. Pamiątkowe zdję-
cia z Mikołajem były przysłowiową 
„wisienką na torcie”. 

8aneta pełka (sp Frydek)

w świątecznym nastroju

Dzieci same wykonały ozdoby świąteczne 

 (fot. SP Frydek)



Prezentujemy program zajęć 
przygotowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury na czas ferii 
zimowych.

poniedziałek, 16 stycznia
<  Warsztaty teatralne – zajęcia pro-

wadzi aktorka Teatru Polskiego 
z Bielska-Białej (godz. 13.00 – CK 
Wola, zapisy do 11 stycznia)

<  Warsztaty twórcze – etui z filcu 
(godz. 11.00 – Świetlica GOK)  

<  Warsztaty twórcze – mozaiki na 
gorąco, podkładki pod kubki i inne 
ozdoby z koralików (godz. 11.00 
– DS Góra, godz.13.30 – DS Frydek, 
zapisy do 11 stycznia)

wtorek, 17 stycznia
<  Wyjazd do kina w Tychach – szcze-

góły na plakatach (wyjazd o godz. 
9.30, zbiórka – parking przy CK 
Wola, zapisy do 12 stycznia, koszt 
wyjazdu: 14 zł – bilet wstępu i ubez-
pieczenie)

<  Dzień zabaw pamięciowych – ukryte 
przedmioty, wirujące obrazki (godz. 
11.00 – Świetlica GOK)  

środa, 18 stycznia
<  Dzień zabaw ruchowych – kole-

żeński węzeł, ocean strachu (godz. 
11.00 – Świetlica GOK)  

<  Hip hop – warsztaty taneczne dla 
dzieci (godz. 15.00 – 17.00 – CK 
Wola, zapisy do 16 stycznia)  

<  Warsztaty twórcze: jak zaoszczę-
dzić? – skarbonka z masy porcelano-
wej (godz. 12.00  – Świetlica GOK) 

Czwartek, 19 stycznia
<  Wycieczka: Górki Małe – Chlebowa 

Chata, czyli dawna wieś w pigułce: 
dzieci samodzielnie młócą, mielą 
zboże, formują wypieki, ubijają 
masło i produkują twaróg (wyjazd 
o godz. 9.30, zbiórka – parking przy 
CK Wola, zapisy do 16 stycznia, 
koszt wyjazdu: 25 zł – bilet wstępu 
i ubezpieczenie)

<  Dzień rozgrywek – turniej piłkarzy-
ków, kręgle (godz. 11.00 – Świetlica 
GOK) 

piątek, 20 stycznia 
<  Warsztaty twórcze: Decoupage 

– deseczka do kuchni (godz. 13.30 
– CK Wola, zapisy do 18 stycznia)

<  Warsztaty twórcze – falista ramka 
na zdjęcia (godz. 11.00 – Świetlica 
GOK)

poniedziałek, 23 stycznia
<  Warsztaty twórcze: Czapki – pomaluj 

i noś, czapki malowane pastelami do 
tkanin i utrwalane na gorąco (godz. 

11.00 – DS Frydek, godz. 13.30 – DS 
Góra, zapisy do 19 stycznia)

<  Warsztaty twórcze: decoupage 
– serce na Walentynki (godz. 13.30 
– CK Wola, zapisy do 19 stycznia)

<  Dzień zabaw sprawnościowych – mate-
rac edukacyjny, podbijanie piłeczki 
(godz. 11.00 – Świetlica GOK)

wtorek, 24 stycznia
<  Wyjazd do kina w Tychach – szczegóły 

na plakatach (wyjazd o godz. 9.30, 
zbiórka – parking przy CK Wola, zapi-
sy do 19 stycznia, koszt wyjazdu: 14 zł 
– bilet wstępu i ubezpieczenie)

<  Dzień skojarzeń – krzyżówki, kalam-
bury (godz. 11.00 – Świetlica GOK)

środa, 25 stycznia 
<  Dzień twórczy – pojemnik na kredki 

(godz. 11.00 – Świetlica GOK)
<  Wycieczka: Kolejkowo i Palmiarnia 

w Gliwicach – największa makieta 
kolejowa w Polsce (wyjazd o godz. 
8.30, zbiórka – parking przy CK 
Wola, zapisy do 23 stycznia, koszt 
wyjazdu: dzieci – 20 zł, dorośli – 25 
zł – bilet wstępu i ubezpieczenie)

Czwartek, 26 stycznia
<  Zabawa i ruch w zumbatycznych 

rytmach (godz. 15.00 – 17.00 w CK 
Wola, zapisy do 24 stycznia)

<  Dzień gier planszowych (godz. 11.00 
– Świetlica GOK)

<  Warsztaty twórcze – niezwykły 
żyrandol, czyli lampa na balonie 
(godz. 13.00 – Świetlica GOK, zapisy 
do 24 stycznia) 

piątek, 27 stycznia
<  Przedstawienie interaktywne pt. 

„Kopciuszek” – Studio Małych Form 
Teatralnych Art–Re z Krakowa 
(godz. 14.00 – CK Wola, zapisy do 
25 stycznia)

<  Dzień sportowy – rzut do celu, tor 
przeszkód (godz. 12.00 – Świetlica 
GOK)

 Informacje: Gok – tel. 32 211 83 91, 
32 448 92 53, 512 237 423, centrum 
kultury – tel. 32 211 95 88, świetlica 
Gok – tel. 512  910  537  

Zapisy: dom kultury w woli, centrum 
kultury w woli

Z wyjazdowych propozycji i warszta-
tów mogą skorzystać dzieci od 7 lat. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

Ferie z GOK–iem są współfinansowane 
z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Gminy Miedźna na 2017 rok.
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2 stycznia ruszyły zapisy na 
tegoroczne Babskie Biesiady.

Te cieszące się ogromną popular-
nością imprezy już po raz szósty 

organizuje Gminny Ośrodek Kultury. 
W tym roku zaplanowano aż cztery 
spotkania. Najpierw w czwartek, 26 
stycznia panie bawić będą się w sali 
Domu Socjalnego we Frydku. Kolejne 
imprezy odbędą się: 9 lutego w Domu 
Kultury w Woli, 16 lutego w Domu 

Socjalnym w Górze oraz 23 lutego 
w Domu Socjalnym w Grzawie. Wszyst-
kie biesiady ruszają o godz. 16.30.

Zabawę poprowadzą dj Adamus 
oraz wodzirej Boguś. Będzie pyszne 
jedzenie, organizatorzy zapraszają też 
do... „czytelni” z najlepszymi polskimi 
„bestsellerami”! Będzie się działo. Mile 
widziane są przebrania. Bilety kosztują 
55 zł. Szczegóły i zapisy – w Gminnym 
Ośrodku Kultury (tel. 32 211 83 91, 32 
448 92 53, 512 237 423). 8 pk

wieczory niespodzianek dla pań

8 grudnia w Domu Kultury w 
Woli odbyła się projekcja filmu 
pt. „Oświęcim – Auschwitz. Na 
styku dwóch światów”.

Obraz w reżyserii Mirosława 
Ganobisa opowiada o Oświę-

cimiu przedwojennym, a także tym 
w czasie wojny. Film powstał z ini-

cjatywy grupy Bunkrowcy Oświęcim 
- miłośników ziemi oświęcimskiej. Jak 
przyznają autorzy filmu, uświadamia 
on widzowi, że „Oświęcim to nie tylko 
miejsce tragedii, ale i piękne, tętniące 
życiem współczesne miasto”.

W filmie wystąpił m.in. Piotr Sikora, 
mieszkaniec Woli i były radny Rady 
Gminy Miedźna. 8 pk

na styku dwóch światów

Uczniowie z gminy Miedźna w dniach 16 - 29 stycznia będą odpoczywać w trakcie ferii zimowych.  
W tym czasie przygotowano dla nich sporo ciekawych zajęć

Dwa tygodnie pełne atrakcji

sportowe ferie 
z gminnym Ośrodkiem sportu i rekreacji
Darmowe pływanie na basenie od poniedziałku do piątku (16–27 stycznia) 
w godz. 16.00 – 17.00 – oferta dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie 
gminy Miedźna. Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie aktualnej 
legitymacji szkolnej w kasie basenu, a dzieci przedszkolne wchodzą z pełno-
prawnym opiekunem.
Promocyjne bilety na basen dla wszystkich od 14 do 29 stycznia, od poniedział-
ku do niedzieli! Bilet ulgowy – 4,50 zł/75 minut (dopłata za każdą następną 
minutę 0,06 zł), bilet normalny – 8,50 zł/75 minut (dopłata za każdą następną 
minutę 0,11 zł).
16.01 –  rozgrywki na kręgielni dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-

nych
17.01 –  wyjazd na narty (Rzyki k. Andrychowa) dla umiejących jeździć na 

nartach lub snowboardzie
18.01 –  turniej piłki nożnej na hali w Gilowicach dla chłopców ze szkół pod-

stawowych
19.01 –  turniej „dwójek siatkarskich” na hali w Gilowicach dla dziewcząt 

i chłopców ze szkół podstawowych
20.01 –  rozgrywki w tenisa stołowego na hali w Gilowicach dla dziewcząt 

i chłopców ze szkół podstawowych
23.01 –  rozgrywki na kręgielni dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-

nych
24.01 –  wyjazd na narty (Rzyki k. Andrychowa) dla umiejących jeździć na 

nartach lub snowboardzie
25.01 –  turniej piłki nożnej na hali w Gilowicach dla chłopców ze szkół gim-

nazjalnych
26.01 –  turniej „dwójek siatkarskich” na hali w Gilowicach dla dziewcząt 

i chłopców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
27.01 –  rozgrywki w tenisa stołowego na hali w Gilowicach dla dziewcząt 

i chłopców ze szkół gimnazjalnych

Turnieje i rozgrywki rozpoczynają się o godz. 9.30. Szczegóły, harmonogramy oraz 
regulaminy zawodów i wyjazdów dostępne są na stronie basen.miedzna.pl
Ferie z GOSiR–em są współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna na 2017 rok.

mroźne ferie z biblioteką
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na zajęcia (wszystkie odbywają 
się w godz. 10.00 – 12.00):
<  17 stycznia: Witamy w Krainie lodu i Epoki lodowcowej
<  19 stycznia: Porcelanowe figurki dla babci i dziadka
<  23 stycznia: Rosnące farby oraz piankolina – co to jest?
<  25 stycznia: Zaklęty pałac, czyli jak powstaje śnieg?
<  27 stycznia: Bałwan czy śnieżne gniotki – to się okaże!
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Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

 I Ustne Przetargi Nieograniczone w formie licytacji
na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach  

wspólnych zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze w budynku  
położonym przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych

Lp. Powierzchnia 
przedmiotu najmu Opis przedmiotu najmu

Termin  
i godzina 
przetargu

1. 29,02 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 
pomieszczenia o powierzchni 15,27 m2, WC o powierzchni 
3,75 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz 
– 10,00 m2

23.01.2017r.
godz. 900

2. 68,84 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 41,78 m2, korytarza 
wewnętrznego o pow. 4,06 m2 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych tj. korytarz – 23,00 m2

23.01.2017r.
godz. 920

3. 30,67 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 19,67 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 940

4. 48,88 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 31,88 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 16,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 1000

5. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 1020

6. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 1040

7. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 1100

8. 22,03 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 14,03  m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 7,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 1120

9. 81,10 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 2 pomieszczeń o powierzchni 53,10 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 27,00 m2, WC – 1 m2

23.01.2017r.
godz. 1140

Cena wywoławcza netto wynosi: 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc 
(słownie: cztery złote 00/100) i obowiązuje przez okres 1 roku. 
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT. 
Po upływie 1 roku obowiązywania umowy stawka czynszu najmu ustalona w wyniku postępowania 
przetargowego wzrasta do 9,90 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc (słownie: dziewięć 
złotych 90/100). Nie ulega zmianie w przypadku ustalenia podczas postępowania przetargowego stawki 
wyższej niż 9,90 zł + 23 % VAT. 
Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza 
określona została w Zarządzeniu nr 175/2016 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 07.12.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 02.09.2015r. 
Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań 
w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających 
najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu 
stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu. 
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany 
w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
Wadium w wysokości 100,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600
062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 20.01.2017r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu 
ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne 
mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych na najem 
lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej:  
bip.miedzna.pl .
 
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 
61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

W niedzielę, 15 stycznia od-
będzie się 25. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Sztab tradycyjnie zorganizowany 
będzie w Woli.

Po roku przerwy podczas fina-
łu WOŚP w Woli wraca scena 

plenerowa, na której nie zabraknie 
występów, a także licytacji gadżetów 
Orkiestry. Scena rozstawiona będzie 
na parkingu przy Centrum Kultury. 
Tradycyjnie będą loteria z nagrodami 
czy strażacka grochówka. Początek 
o godz. 16.00. Na godz. 20.00 zapla-
nowano pokaz sztucznych ogni. Tego 
dnia na terenie całej gminy spotkać 
będzie można wolontariuszy z charak-
terystycznymi puszkami. W zbiórkę 
zaangażowało się 48 wolontariuszy 
w gminie.

W tym roku środki zbierane będą 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom. Orkiestra obchodzi swój 
jubileusz. - 25 lat grania Orkiestry to 
poważna część historii Polski. Przez 
ten okres pomogliśmy praktycznie 
każdemu szpitalowi w naszym kraju. 
To, że Orkiestra działa i to z tak dużą 
skutecznością, to oczywiście zasłu-
ga wszystkich darczyńców, to efekt 
każdego grosza wrzuconego do pusz-
ki. Nie boję się użyć stwierdzenia, że 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
to wspólne dobro wszystkich Polaków 
także tych mieszkających za granicą, 
bo przecież wiele sztabów gra także na 
obczyźnie - mówi Jerzy Owsiak, prezes 
zarządu Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 8 pk

Orkiestra gorących serc

Jarmark zorganizowano po raz 
drugi dzięki pomocy mieszkań-
ców, szkół i przedszkoli z gminy 
Miedźna, a także fundacji Pomaluj 
Nasz Świat.

Na scenie wystąpił zespół „Krzywa 
Alternatywa i Przyjaciele”, który 

nie tylko zaprezentował swoje piosenki, 
ale także kolędy w wyjątkowym wyda-
niu, bo w rytmie reggae. W tym samym 
czasie miał miejsce jarmark świąteczny, 
na którym można było nabyć ozdoby 
świąteczne, gadżety, nie zabrakło kawy, 
ciasta oraz przekąsek. W licytacji najcen-
niejsza okazała się własnoręcznie wyko-
nana świąteczna szopka, którą sprzedano 
za 200 zł. Tego dnia w Domu Kultury 
pojawił się też Mikołaj, który rozdawał 
prezenty, a dzieci mogły też pomalować 
sobie buźki.

Całkowity dochód z imprezy przezna-
czono na leczenie i rehabilitację Oliwki 
Anteckiej z Góry. U dziewczynki lekarze 
stwierdzili opóźnienie psychoruchowe, 
nie rozwija się jak inne dzieci. Konieczne 
są częste badania, wizyty u lekarzy oraz 
rehabilitacja. – W listopadzie byliśmy na 
dwutygodniowym turnusie koło Torunia 
z kompleksową rehabilitacją z logopedą 
i psychologiem. Postępy są bardzo duże, 
zwłaszcza jeśli chodzi o rozumienie, 
Oliwka lepiej też pisze i wypowiada się, 
wzmocniły się mięśnie brzucha. Popra-

wiła wydolność fizyczną, równowagę 
oraz koordynację i koncentrację – mówi 
Angelika Antecka, mama dziewczynki.

Po jarmarku był kolejny turnus, u ukra-
ińskiego lekarza dr. Vel Vitalija Yaro-
slavovicza. W styczniu Oliwka pojedzie 
na terapię widzenia i mikropolaryzację 
mózgu do Wrocławia. Podczas jarmar-
ku w Woli udało się zebrać 3 tys. 230 zł 
18 gr. – Dziękuję wszystkim za hojność 
– przyznaje A. Antecka.

Dziewczynce można też pomóc przeka-
zując 1% na leczenie i rehabilitacje - KRS 
00000 37904 9493 ANTECKA OLIWIA 
lub wpłacić darowiznę na konto - 15 1060 
0076 0000 3310 0018 2615 tytułem 9493 
Antecka Oliwia darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia. 8pk 

10 grudnia w Domu Kultury w Woli odbyły się jarmark i koncert 
charytatywny na rzecz chorej Oliwii Anteckiej z Góry

Świątecznie dla Oliwii

Na scenie wystąpił zespół „Krzywa Alternatywa i Przyjaciele”  (fot. Fundacja Pomaluj Nasz Świat)

Oliwka z mamą podczas koncertu i jarmarku 
w Woli  (fot. Fundacja Pomaluj Nasz Świat)
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Wśród osób, które do 25 stycznia wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

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

do kina planet Cinema w Oświęcimiu
(gH niwa, Oświęcim, 

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

Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu. 
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa 

paweł golec z miedźnej.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

Zaktualizowany  
rozkład

Na stronie Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie można znaleźć zaktuali-
zowane rozkłady jazdy busów i auto-
busów komunikacji powiatowej. Uaktu-
alniony rozkład jest dostępny na www.
rozkladjazdy.powiat.pszczyna.pl 

8powiat

praca dzięki  
aplikacji

Można korzystać już z bezpłatnej apli-
kacji PUP 24 dostępnej na urządzenia 
mobilne. Aplikacja umożliwia m.in. 
wyszukiwanie i prezentację ofert pracy, 
szybki i intuicyjny dostęp do aktual-
nych ofert w dowolnym miejscu i czasie 
oraz automatyczne, darmowe i natych-
miastowe otrzymywanie powiadomień 
o nowych ofertach. 

Pszczyński urząd pracy korzysta 
z takiej formy jako pierwszy w woje-
wództwie. Darmową aplikację PUP24 
można zainstalować na swoim table-
cie i smartfonie, odpowiednio ze skle-
pów: AppStore (iOS) lub Google play 
(Android).  8 powiat

straż graniczna  
w urzędzie

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pszczynie został uruchomiony Punkt 
Konsultacyjny Placówki Straży Gra-
nicznej w Bielsku-Białej. Punkt jest 
czynny w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca w godz. 9.00 – 12.00, w pokoju 
nr 18a na II piętrze. 8 pUp

na sygnaLe

<  12 grudnia ok. godz. 18.40 na terenie 
prywatnej posesji przy ul. Dębo-
wej we Frydku, prawdopodobnie 
w wyniku samozapłonu, doszło do 
pożaru samochodu marki Fiat Punto. 
Spaliła się komora silnika.

<  16 grudnia nieustalony sprawca 
wyłamał kłódkę i włamał się do 
piwnicy budynku przy ul. Słonecz-
nej w Woli. Ukradł dwa emaliowa-
ne garnki oraz ozdoby świąteczne 
o wartości 900 zł. Do zdarzenia 
doszło ok. godz. 14.00.

<  Tego samego dnia złodziej graso-
wał też w Miedźnej. Ok. godz. 16.30 
ktoś włamał się do pomieszczenia 
gospodarczego składnicy złomu, skąd 
ukradł telewizor o wartości 300 zł 
oraz palnik i czujki z alarmem. Ale 
to mu nie wystarczyło. Włamał się 
też do stróżówki na terenie kółka rol-
niczego, a z pomieszczeń biurowych 
ukradł klucze z samochodu marki 
Ford Transit. Potem wybił szybę 
w drzwiach kierowcy i włamał się 
do innego auta, mercedesa sprintera 
oraz ciężarowego stara. Wszedł też do 
transita, do którego miał ukradzione 
wcześniej kluczyki, przejechał autem 
ok. 300 metrów i pojazd... zostawił.

<  25 grudnia, ok. godz. 18.00 na parkin-
gu przed blokiem przy ul. Pszczyń-
skiej w Woli nieznany sprawca wybił 
szybę i włamał się do samochodu 
marki Chevrolet Nubira. Z pojazdu 
złodziej ukradł elektronarzędzia.

W trakcie świąt Bożego Naro-
dzenia pszczyńscy policjanci 
zatrzymali poszukiwanego 28-
letniego mieszkańca Woli.

Mężczyzna był poszukiwany 
na podstawie listu gończego. 

Wcześniej został skazany na nie-
spełna dwa lata pozbawienia wol-
ności. Taki wyrok zapadł w związku 
z zarzucanym mu przestępstwem 
znęcania się nad rodziną. 28-latek 
uciekł jednak za granicę, gdzie od kil-

kunastu miesięcy ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości. Nauczeni 
doświadczeniem policjanci wiedzą, 
że właśnie w okresie Bożego Naro-
dzenia ich zaangażowanie służbowe 
jest szczególnie istotne, ponieważ naj-
częściej wtedy mogą spodziewać się 
powrotów poszukiwanych do kraju 
i do domów rodzinnych.

Nie inaczej było w przypadku miesz-
kańca Woli. Został zatrzymany w dru-
gim dniu świąt. Zgodnie z poleceniem 
sądu trafił do aresztu śledczego. 8 pk

wpadł, bo przyjechał na święta

W związku z podejrzeniem za-
trucia tlenkiem węgla do szpitala 
trafiła 79-letnia mieszkanka 
Frydku.

Informację o zdarzeniu pszczyń-
ska straż pożarna otrzymała 13 

grudnia ok. godz. 18.30. Pogotowie 
ratunkowe poinformowało o podejrze-
niu zatrucia tlenkiem węgla we Frydku 
przy ul. Bieruńskiej. 

Strażacy na miejscu wygasili piec 
centralnego ogrzewania oraz wykonali 
pomiary CO w całym budynku. Urządze-
nia wskazały duże stężenie tlenku węgla. 
Dlatego obecne na miejscu akcji pogoto-
wie po przebadaniu 79-letniej mieszkanki 
podjęło decyzję o zabraniu jej do szpitala 
w Pszczynie. Przypuszczalną przyczyną 
tego zdarzenia było składowanie tlącego 
się opału obok pieca.

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie ostrzega, 
że czad stanowi śmiertelne zagroże-
nie podczas niewłaściwej eksploatacji 
piecy CO! Tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym zmysłami człowieka, 
blokuje dostęp tlenu do organizmu. 
Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność prze-
wodów kominowych: wentylacyjnych 
i dymowych. Wadliwe działanie tych 
przewodów może wynikać z ich nie-
szczelności, braku konserwacji, w tym 
czyszczenia, wad konstrukcyjnych, 
niedostosowania istniejącego systemu 
wentylacji do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, w związku 
z wymianą starych okien i drzwi na 
nowe. Strażacy radzą, by wyposażyć 
dom w czujnik tlenku węgla.

8pk

Czad groźny: 79-latka w szpitalu
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Miedźnej triumfowali podczas 
zawodów powiatowych piłki 
ręcznej.

Po zwycięstwach dziewcząt 
i chłopców na szczeblu gmin-

nym, uczniowie SP z Miedźnej zapew-
nili sobie prawo startu w zawodach 
powiatowych. O ile panie cierpliwie 
czekają na swoje rozgrywki, to pano-
wie 15 grudnia wybrali się na zawody 
do Suszca, by stanąć w szranki z naj-
lepszymi reprezentacjami z powiatu 
pszczyńskiego. 

Rozgrywki były prowadzone syste-
mem „każdy z każdym”, a poziom tur-
nieju był bardzo wyrównany i zacięty. 
Mecze obfitowały w szybkie, składne 
akcje, sporo karnych i rzutów wolnych. 
Nie było drużyn ewidentnie odstawa-
jących poziomem, a zwycięzca całego 

turnieju i pięknego pucharu został 
wyłoniony dopiero w ostatnim spot-
kaniu. 

Drużyna z SP Miedźna została zwy-
cięzcą turnieju wygrywając wszystkie 
spotkania (z reprezentantami szkół 
z Goczałkowic, Jankowic, Kobielic 
i Studzienic). Tym samym będzie 
reprezentować powiat pszczyński na 
zawodach rejonowych. 

Szkołę na zawodach gminnych 
i powiatowych reprezentowali : 
Szymon Szafron, Mateusz Painta, 
Szymon Jarco, Piotr Lukasek, Filip 
Szweda, Wojciech Amadeusz, Karol 
Stalmach, Marcel Szweda i Kuba 
Antecki, Kinga Czerwińska, Ela 
Sajdok, Weronika Smolorz, Korne-
lia Olesiak, Eliza Galoch, Karolina 
Lotawiec, Ola Sajdok, Anita Stalmach 
i Oliwia Wajda. 

8m. Domżoł

Piłkarze ręczni z Miedźnej 
mistrzami powiatu

Zwycięska ekipa z Miedźnej  (fot. SP Miedźna)

Aleksandra Fuks została po-
wołana do pływackiej Kadry 
Narodowej Młodziczek (13 lat).

A. Fuks jest zawodniczką MUKS 
„Gilus” Gilowice oraz uczennicą 

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Woli. Decyzją Wydziału Szkolenia 
Polskiego Związku Pływackiego zosta-
ła powołana w skład Kadry Narodowej 
Młodziczek (13 lat) na okres 1 września 
2016 r. - 31 marca 2017 r.

8pk

pływaczka z woli w kadrze!

W dniach 2-4 grudnia w Czar-
nym Borze odbył się „Międzyna-
rodowy Turniej Czarny Bór OPEN” 
w zapasach kobiet. 

W zawodach walczyło 227 
zawodniczek z 47 klubów 

(w tym z 21 klubów zagranicznych). 
GKS „Piast” Wola reprezentowały 4 
zawodniczki, które wywalczyły trzy 
złote medale i jeden brązowy. Na 
najwyższym stopniu podium stanęły: 
Amelia Tomala (w kategorii do 31 
kg), Wanesa Kania (w kategorii do 
37 kg), Daria Jaczyńska (w katego-

rii do 48 kg). Gabriela Płoszczyca 
w kategorii do 44 kg zdobyła brązo-
wy medal. 8 pk 

Złoto razy trzy i brąz

Medalistki z Woli  (fot. P. Ciemierz)

10 grudnia na kręgielni w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Woli odbył się Powiatowy 
Turniej Strażaków Ochotników 
w Kręgle. 

Do zawodów zgłosiło się 6 
Zarządów Gminnych z powia-

tu pszczyńskiego. Druhowie walczyli 
o jak najlepszy wynik dla drużyny oraz 
indywidualnie.

W rozgrywkach drużynowych 
najlepsi okazali się strażacy z Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP PR 
w Pawłowicach. II miejsce zajęli stra-
żacy z Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP PR w Pszczynie, III miejsce 

– z Suszca. Strażacy-ochotnicy z gminy 
Miedźna zostali sklasyfikowani na IV 
miejscu. Za nimi znaleźli się jeszcze 
ci z Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP PR w Pszczynie (V miejsce) 
oraz z Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP PR w Goczałkowicach-Zdroju 
(VI miejsce).

W klasyfikacji indywidualnej 
wygrał Artur Wowra (Zarząd Gmin-
ny w Pawłowicach), przed Czesławem 
Bańką (Zarząd Gminny w Suszcu) 
oraz Arturem Grzechnikiem (Zarząd 
Gminny w Pszczynie).

Zawody zostały zorganizowane przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Miedźnej z siedzibą w Woli. 8 pk 

Strażacy grali w kręgle

Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn  (fot. GOSiR)

17 grudnia w Woli odbyły się XIII 
Mikołajkowe Zawody Pływackie 
pod patronatem Radosława 
Kawęckiego.

Impreza została zorganizowana 
przez MUKS „Gilus” Gilowice 

oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji. Na Krytej Pływalni w Woli pojawiło 
się 458 pływaków z 40 klubów. Klub 
z Gilowic reprezentowało łącznie 188 
pływaków. Zawody zostały podzielo-
ne na dwa etapy, młodsi zawodnicy 

pływali na dystansie 25 m, roczniki 
starsze zmagały się na dystansach 50 
m, 100 m i 200 m.

W klasyfikacji klubowej najlepsi 
okazali się pływacy z „Gilusa”. Pokona-
li sportowców z klubu Omega Olkusz 
(II miejsce), WKS Śląsk Wrocław (III 
miejsce), UKS Ondraszek Bielsko-Biała 
(IV miejsce) oraz UKS Victoria Kozy 
(V miejsce).

Najlepsi zawodnicy otrzymali meda-
le, dyplomy, statuetki i puchary.

8pk 

Z Mikołajem i pod 
patronatem mistrza

W imprezie udział wzięło ponad 450 
pływaków  (fot. K. Michalska, GOSiR)

Najlepsi otrzymali medale oraz puchary
  (fot. K. Michalska, GOSiR)
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Mikołaj odwiedził dzieci
W grudniu w sołectwach, szkołach i przedszkolach w gminie Miedźna organizowano spotkania dzieci ze św. Mikołajem. Były 
prezenty, wspólne zabawy oraz sporo atrakcji. A św. Mikołaj zapewnił, że wszystkie dzieci będzie obserwował przez cały rok, 
by wiedzieć, czy w grudniu znów zasłużą na prezenty!  

fot. pk, GOK, D. Adamczyk, SP 1 Wola, GPP Frydek, GPP 2 Wola, 
GPP Miedźna, ZS Wola, SP Góra
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