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Orkiestra grała
i pomagała

Ponad 26 tys. zł zebrano w gminie 
Miedźna podczas 25. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

WIĘ CEJ NA sTr. 11

Smog to realny problem, który ma duży wpływ na nasze zdrowie. wysokie ciśnienie, 
brak wiatru i niskie temperatury sprawiają, że w ostatnim czasie występują duże 
przekroczenia stężeń pyłów zawieszonych. Jeszcze w tym roku w całym województwie 
ma być wprowadzony zakaz palenia paliwami złej jakości, w domach wymienione mają 
być kotły. w gminie Miedźna ruszy natomiast modernizacja źródeł ciepła. ale sami już 
dziś możemy zadbać o jakość powietrza – odpowiednio paląc w piecach i nie wrzucając 
do nich śmieci

WIĘ CEJ NA sTr. 4

nie trujmy 
siebie i innych! Pamiętajmy 

o ofiarach

To historia, która toczyła się tak 
blisko. Historia bolesna, ale też taka, 
o której nie można zapomnieć. 12 
stycznia odbyły się obchody 72. 
rocznicy Marszu Śmierci

WIĘ CEJ NA sTr. 2

WIĘ CEJ NA sTr. 8

Zmarł wieloletni proboszcz 
parafii w Woli

10 stycznia zmarł ks. Leonard Knapik, 
emerytowany proboszcz parafii Świę-
tego Urbana Papieża i Męczennika 
w Woli
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w OBieKTywie

To już tradycja, że po świętach Bożego Narodzenia w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa 
Religi w Gilowicach organizowany jest koncert noworoczny. W tym roku odbył się 5 stycznia. Młodzież 
wraz z nauczycielami przygotowała spektakl pt. „Ballada o czwartym królu”  (fot. LO Gilowice)

przyjdź po porady
Od tego roku z bezpłatnych po-
rad prawnych korzystać mogą 
również kobiety w ciąży.

 Punkt bezpłatnych porad praw-
nych w gminie Miedźna funkcjo-

nuje w byłym budynku dworca autobu-
sowego w Woli, przy ul. Kopalnianej 6 
(pokój nr 5). Czynny jest w poniedziałki 
w godz. 13.00 – 17.00, we wtorki w godz. 
11.00 – 15.00 i w czwartki w godz. 8.00 
– 12.00. W tym roku punkt prowadzi 
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego „Dogma” z Mikołowa. 
W ubiegłym roku w Woli udzielono 

74 porad prawnych. Darmową pomoc 
prawną (na etapie przedsądowym) 
otrzymają: młodzież do 26. roku życia, 
osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
osoby fizyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej, kombatanci, weterani, zagrożeni 
lub poszkodowani katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną, a także kobiety w ciąży, za 
okazaniem zaświadczenia lekarskiego.
 8pk

10 stycznia w Domu Socjalnym w Grzawie 
odbył się XIII Gminny Wieczór Kolędowy.

 Do wspólnego kolędowania zaprosili organi-
zatorzy imprezy: Gminny Związek Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Miedźnej z/s w Woli.

Znane wszystkim kolędy, a także dawne pieś-
ni świąteczne i nowe, śląskie wersje pastorałek 
zaprezentowało pięć zespołów folklorystycznych, 
nie tylko z gminy Miedźna. Na scenie wystąpili 
bowiem: zespół „Frydkowianie” działający przy 
KGW we Frydku, Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, 
Zespół Śpiewaczy „Górzanie”, Zespół Integracyjny 

„Folkowianie” działający w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Grzawie oraz Zespół Ludowy „Ćwi-
kliczanie”.

Nie zabrakło wspólnego kolędowania, życzeń 
noworocznych, pysznych ciast, a swoje wiersze recy-
towała Helena Malcher z Góry.

8pk 

Kolędowanie na ludową nutę

Wieczór prowadziła Łucja Krutak    (fot. pk) „Folkowianie” zaprezentowali śląskie  
wersje pastorałek  (fot. pk)

Na scenie działający przy KGW we Frydku zespół 
„Frydkowianie”  (fot. pk)

To historia, która toczyła się tak bli-
sko. Historia bolesna, ale też taka, 
o której nie można zapomnieć.

 Niemcy ponosili coraz większe 
klęski na froncie. Aby zatrzeć ślady 

i ukryć dowody zbrodni w obozie KL 
Auschwitz-Birkenau w dniach 17 - 21 
stycznia 1945 r. wyprowadzono z obozu 
56 tys. więźniów w pieszych kolumnach 
ewakuacyjnych. Główne trasy prowadziły 
do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, gdzie 
wiele kolumn przeformowano w trans-
porty kolejowe. Jedna z tras, o długości 
63 kilometrów, wiodła od Oświęcimia 
do Wodzisławia przez miejscowości 
ziemi pszczyńskiej, w tym także przez 
Miedźną. Wg szacunków, w pieszych 
kolumnach ewakuacyjnych zginęło nawet 
15 tys. osób - z przemęczenia, wyziębienia 
lub od strzałów w tył głowy oddanych 
przez esesmanów. 19 stycznia 1945 r. 
mieszkańcy Miedźnej znaleźli ciała ofiar 
marszu między Górą a lasem w Ćwikli-
cach. Zebrali je i pochowali w zbiorowej 
mogile za miedźniańskim kościołem. 
Są tam ciała 42 ofiar, głównie Żydów. 
W 2013 r. pojawił się tam nowy pomnik, 

który został ufundowany przez izraelską 
firmę. Ewakuację nazwano Marszami 
Śmierci.

12 stycznia samorządowcy, kombatanci 
i członkowie Pszczyńskiego Bractwa Kur-
kowego przyjechali na mogiły, w których 
miejscowa ludność pochowała zmarłych 
więźniów: na cmentarzach w Miedźnej, 
w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej, 
Pawłowicach, Studzionce i w Brzeźcach, 
w tzw. Łęgu w Suszcu oraz przy ul. Boge-
daina w Pszczynie. Oddali hołd tym, któ-
rzy polegli w Marszu Śmierci na ziemi 
pszczyńskiej. W każdej miejscowości 
złożono kwiaty i znicze. W uroczystości 
w Miedźnej udział wzięli m.in. starosta 
Paweł Sadza, wójt Bogdan Taranowski, 
a także młodzież ze szkół z terenu gminy 
Miedźna.

Jak co roku przez Miedźną przeszedł 
też Marsz Pamięci pod hasłem „Dobro zło 
zwycięża”. Tak, jak więźniowie z KL Aus-
chwitz w 1945 r., tak uczestnicy marszu 
w dniach 19 – 22 stycznia przeszli trasę 
upamiętniającą morderczą ewakuację 
więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia 
Śląskiego.

 8pk 

12 stycznia odbyły się obchody 72. rocznicy Marszu Śmierci

Pamiętajmy o ofiarach

Przy zbiorowej mogile za miedźniańskim kościołem upamiętniono ofiary Marszu Śmierci  (fot. powiat)

W uroczystości udział wzięli m.in. uczniowie ze szkół z gminy Miedźna  (fot. powiat)



3gminne sprawy – luty 2017Z  ŻyCIA GMINy

miesiĘCZniK gminy mieDŹna ISSN 1233-2267
redaktor naczelny: Paweł Komraus

Kontakt: tel. 605 863 760,  email: gminnesprawy@gazeta.pl
adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

skład: Jarosław Kaczor      Druk: Grupa Terrabit      nakład: 1000 egz.
wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli www.gok.miedzna.pl   www.miedzna.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno 

w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
nasTĘpny nUmer UKaŻe siĘ DO 4 marCa. 

reDaKCJa prZyJmUJe maTeriaŁy DO 25 LUTegO

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 LUTym 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 1.02 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
- Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 6.02 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP 
Gilowice

<  mieDŹna: 8.02 (środa) w godz. 12.00-17.00 oraz 13.02 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, 
przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 15.02 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy kościele 
w Grzawie

<  gÓra: 20.02 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej 
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 22.02 (środa) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 25.02 (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: 15.02, 1.03
segregacja: 15.02

Góra (ulice: Cicha, Cmentar-
na, Dąbrowa, Kościelna, Krót-
ka, Miła, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Skowronków, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 16.02, 2.03
segregacja: 16.02

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: 3.02, 17.02, 3.03
segregacja: 17.02

Gilowice (ulice: Dębo-
wa, Graniczna, Grzybowa, 
Kaczeńców, Korfantego, Leśna, 
Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra 
(ulica Babudy):
zmieszane: 6.02, 20.02, 6.03
segregacja: 20.02

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: 8.02, 22.02
segregacja: 22.02

Grzawa (ulice: Graniczna, 
Kościelna, Księża, Nad Wisłą, 
Polna, Pszczyńska, Rudaw-
ki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiej-
ska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 9.02, 23.02
segregacja: 23.02

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: 10.02, 24.02
segregacja: 24.02

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), 
wola (ulice: Pszczyńska, 
Osiedle Pod Sosnami, Lipowa, 
Międzyrzecka, Kopalnia-
na, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 13.02, 27.02
segregacja: 27.02

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane, segregacja: 6.02, 
9.02, 13.02, 16.02, 20.02, 23.02, 
27.02, 2.03, 6.03
odpady wielkogabarytowe: 8.02, 
22.02

1 stycznia 2017 r. weszła w życie 
zmiana ustawy o ochronie przy-
rody, która m.in. znosi wymóg 
uzyskiwania zezwolenia na usu-
wanie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych.

 To kwestia często podnoszona 
przez mieszkańców, którzy chcą 

wyciąć np. drzewo na swojej działce, a nie 
wiedzą, czy muszą uzyskać na to zgodę. 
Do tej pory było to konieczne. Ale teraz 
prawo stało się mniej restrykcyjne w tym 
zakresie. Nie trzeba mieć już zezwolenia 
na usuwanie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości stanowiących własność 
osób fizycznych, z wyłączeniem drzew 
na terenach wpisanych do rejestru zabyt-
ków i drzew. 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krze-
wów wciąż jest niezbędne w przypadku 
m.in. nieruchomości wpisanych do reje-
stru zabytków, rolników (z wyjątkiem 
usuwania drzew/krzewów nie związa-
nych z prowadzoną działalnością rol-

niczą), spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych, drzew – pomników przy-
rody zlokalizowanych na prywatnych 
nieruchomościach czy przedsiębiorców 
i podmiotów gospodarczych.

Należy zachować szczególną ostroż-
ność usuwając drzewa i krzewy na pose-
sjach graniczących np. z drogą publiczną. 
Bardzo często ogrodzenie nieruchomości 
nie przebiega bowiem po granicy działki, 
a drzewa rosną w rzeczywistości na 
terenie np. pasa drogowego. 

Przystępując do usuwania drzew 
należy także pamiętać o sezonie lęgo-
wym ptaków. W naszym regionie drze-
wa stanowiące siedliska chronionych 
gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd 
i budek lęgowych) można usuwać od 16 
października do 31 marca. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, 
bądź pytań można kontaktować się 
z pracownikami Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geo-
dezji i Mienia Urzędu Gminy - tel. 32 211 
61 60 wew. 29 lub 519 347 288.

 8Ug, pk

Łatwiej wyciąć drzewo

25 stycznia w siedzibie Urzędu 
Gminy Miedźna wójt gminy Bog-
dan Taranowski spotkał się z pre-
zesem GKS Piast Wola, Jackiem 
Kudelą oraz wiceprezesem klubu, 
Witoldem Ciemierzem.

 Podczas spotkania wójt gminy 
przedstawił wstępny projekt budo-

wy hali treningowej dla zapaśników, która 
powstanie w Woli. Projekt ten przewiduje 
m.in. budowę hali treningowej, sauny, 
szatni, sanitariatów, pomieszczeń biuro-

wych i magazynowych. Przedstawiciele 
klubu, po zapoznaniu się z projektem, nie 
wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń. 

Wciąż trwają prace projektowe, które 
pozwolą gminie Miedźna na złożenie 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wniosku o dofinansowanie z Programu 
modernizacji infrastruktury sportowej 
– edycja 2017. Program dedykowany 
jest obiektom wykorzystywanym przez 
kluby sportowe. Maksymalny pułap 
dofinansowania wynosi 50% wartości 
inwestycji. 8Ug

Rozmawiali o nowej hali

Wójt o hali rozmawiał z przedstawicielami klubu GKS Piast Wola  (fot. UG)
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W całym województwie śląskim 
występują w ostatnim czasie 
duże przekroczenia stężeń 
pyłów zawieszonych oraz 
benzo(a)pirenu – substancji sil-
nie rakotwórczej. Smog sprawia, 
że mieszkańcy także naszej 
gminy każdego dnia są naraże-
ni na poważne konsekwencje 
zdrowotne.

Kiedy stężenia pyłów są znacznie 
przekroczone specjaliści odra-

dzają nawet przebywanie na zewnątrz. 
Szczególnie ostrożne powinny być 
osoby starsze i dzieci, osoby z choro-
bami serca oraz dróg oddechowych, 
astmatycy. Zanieczyszczenia powietrza 
skracają życie o ok. 20%. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia wdychaniu 
pyłów zawieszonych można przypisać 
8% zgonów z powodu nowotworów 
płuc, 5% zgonów z powodu chorób ukła-
du krążenia oraz 3% zgonów z powodu 
różnego rodzaju infekcji oddechowych. 
Wzrost zanieczyszczenia powietrza 
pyłem zwiększa liczbę przypadków 
chronicznego kaszlu, przewlekłego 
zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, 
astmy i innych.

Skąd się bierze smog? Przyczyną 
są zanieczyszczenia pochodzące prze-
de wszystkim ze spalania w domo-
wych paleniskach, jak kotły, piece 
czy kominki węgla złej jakości, a co 
gorsza śmieci, które przedostają się 
do powietrza na niedużej wysokości. 
Sami często wychodząc np. na spacer 
widzimy, że z kominów wydobywa 
się duży, intensywny, czarny, nieraz 
wyjątkowo śmierdzący dym. Wszyst-
ko to wdychamy do płuc. To my sami 
trujemy innych i siebie nieodpowiednio 
paląc w piecach lub spalając w nich 
śmieci lub słabej jakości opał!

Dlatego w styczniu Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego przyjął projekt 
uchwały antysmogowej. Od 1 września 
2017 roku planowane jest wprowa-
dzenie na terenie całego wojewódz-
twa zakazu używania paliw, których 
stosowanie powoduje wysoką emisję 
trujących substancji do atmosfery, czyli 
węgla brunatnego, mułów i flotokon-
centratów oraz wilgotnego drewna. 
Sama uchwała nie zakazuje spalania 
węgla czy drewna, ma spowodować 
natomiast stosowanie odpowiednich 
jakościowo paliw stałych w odpowied-
nich urządzeniach grzewczych. Jak 
wynika z projektu uchwały, pożąda-
nym sposobem ogrzewania budynków 
w województwie śląskim jest ciepło 
systemowe oraz ogrzewanie gazowe. 
Możliwe jest także ogrzewanie pali-
wami stałymi (węgiel, drewno), ale 
wyłącznie przy zastosowaniu kotłów 
klasy 5. 

– Traktujemy ten problem prioryte-
towo. Chcemy od przyszłego sezonu 
grzewczego zakazać palenia mułem 
i paliwami złej jakości, i doprowadzić 

do wymiany starych kotłów na nowe 
w ciągu najbliższych 10 lat – przeko-
nuje marszałek województwa śląskie-
go, Wojciech Saługa. Projekt zakłada 
trzy daty graniczne wymiany starych 
kotłów w zależności od ich wieku. 
Użytkownicy urządzeń powyżej 10 
lat od daty produkcji będą je musieli 
wymienić na klasę 5 do końca 2021 
roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5–10 
lat, powinni wymienić je do końca 2023 
roku, a użytkownicy najmłodszych 
kotłów mają czas do końca 2025 roku. 
Na rynku są stosowane również kotły 
klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do 
roku 2016 wymiana na takie kotły była 
dofinansowywana, graniczną datę ich 
obowiązkowej wymiany na klasę 5 
wydłuża się do końca roku 2027. Co 
istotne, każdy, kto buduje nowy dom 
i zamierza ogrzewać go węglem lub 
drewnem, ma obowiązek zainstalować 
od razu kocioł klasy 5. Projekt uchwały 
antysmogowej został skierowany do 
konsultacji społecznych. Do 6 lutego 
można składać wnioski i uwagi do 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.

– Gmina Miedźna także poczyni sta-
rania, by poprawić jakość powietrza. 
W tym roku realizujemy projekt pn. 
„Modernizacja źródeł ciepła w budow-
nictwie jednorodzinnym na terenie 
gminy Miedźna”. Trwają ponadto roz-
mowy nad opracowaniem i wdroże-
niem programu ograniczania niskiej 
emisji – przyznaje wójt gminy Miedźna, 
Bogdan Taranowski. W poprzednich 
latach w gminie wymieniono ponad 
800 instalacji przydomowych. – Teraz 
przewiduje się dofinansowanie z budże-
tu centralnego na wymianę kotłów. Na 
tegorocznych zebraniach wiejskich 
będziemy sprawdzali, jakie jest zainte-
resowanie mieszkańców naszej gminy 
taką wymianą. Będą także ankiety 
w tej sprawie – dodaje wójt. 

Temat smogu poruszyli radni na sesji 
Rady Gminy Miedźna, która odbyła się 
11 stycznia. Przewodniczący Stanisław 
Lubański złożył wniosek o rozważenie 
możliwości dofinansowania zakupu 
pieców ekologicznych w gminie, który 
radni przyjęli. Wójt Bogdan Taranow-
ski poinformował, że został powołany 
do zespołu antysmogowego, utworzo-
nego przez ministra środowiska. – Jego 
celem jest wypracowanie regulacji 
prawnych dotyczących jakości paliw, 
jakości pieców i skutecznej kontroli 
w tym zakresie. Nawet w dobrym piecu 
ekologicznym można spalić śmieci, 
a dobrej jakości paliwo można spalić 
w zły sposób, paląc metodą od dołu 
– zauważa wójt.

Szykują się więc spore zmiany 
w zakresie palenia w piecach. Ale sami 
już dziś możemy sprawić, że powie-
trze będzie choć trochę czystsze, paląc 
w odpowiedni sposób.

8paweł Komraus, Um, Ug

Na Śląsku ma być wprowadzony zakaz palenia opałem złej jakości, a mieszkańcy będą musieli wymienić kotły.  
Ale już dziś sami możemy przyczynić się do ograniczenia smogu

Sami możemy ograniczyć smog

nie truj siebie i innych – ogrzewaj z głową!
Istnieją różne typy kotłów na paliwo stałe i warto sprawdzić, który z nich 
posiadamy w swoim domu oraz czy dobrze go eksploatujemy. Mogą to być kotły 
górnego spalania (wylot spalin z komory spalania u góry), dolnego spalania 
(wylot u dołu) oraz górno – dolnego spalania (wylot u góry i u dołu). O ile 
w kotłach dolnego spalania należy rozpalać zgodnie z instrukcją producenta, 
w pozostałych typach kotłów można zastosować rozpalanie od góry, które 
prowadzi do redukcji emisji pyłów w przedziale od 50 do 80%, nie powoduje 
efektu „kopcenia”, a przy okazji pozwoli zaoszczędzić ok. 30% paliwa. 
Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie www.czysteogrzewanie.pl 
(z tej strony pochodzą grafiki zamieszczone przy tekście).

8Ug
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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

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt gminy Miedźna przypomina, że od 1 do 28 lutego oraz 
od 1 do 31 sierpnia przyjmowane są wnioski na wypłatę 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Roczny limit 
zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2017 roku wynosi 86,00 
zł na 1 ha użytków rolnych. Limit oblicza się następująco: 86 
l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 1,00 zł.

Do wniosków należy dołączyć: faktury dokumentujące 
zakup oleju napędowego w okresie 1.08.2016 – 31.01.2017 
dla wniosków składanych w lutym 2017 r. lub 1.02.2017 
– 31.07.2017 dla wniosków składanych w sierpniu 2017 
r. Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele 
lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 
1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podat-
ku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, 
co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we 
wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. 

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego będą realizo-
wane: w kwietniu dla wniosków złożonych w lutym oraz 
w październiku dla wniosków złożonych w sierpniu, gotów-
ką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na podany we 
wniosku nr rachunku bankowego. Dodatkowe informacje 
udzielane są w Urzędzie Gminy Miedźna – pokój nr 1 lub 
pod numerem telefonu 32 211 62 18. Wnioski można pobrać 
osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna lub z załącznika 
zamieszczonego na stronie miedzna.pl. 8Ug

Uwaga, grypa ptaków!

W związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy 
ptaków podtypu H5N8, Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Pszczynie informuje, że z dniem 27 grudnia 2016 r. zostały 
wprowadzone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu. 
Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy 
dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną 
przyczyną jego rozprzestrzeniania się jest bezpośredni 
lub pośredni (przez użytkowanie zbiorników wodnych lub 
obszarów, na których znajdują się odchody dzikich ptaków) 
kontakt z dzikim ptactwem.

W związku z tym zakazuje się organizowania targów, 
wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, 

kaczek, gęsi, indyków czy przepiórek, pojenia drobiu oraz 
ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorni-
ków, do których dostęp mają dzikie ptaki, wnoszenia i wwo-
żenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany 
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. 

Nakazuje się natomiast m.in. odosobnienie drobiu lub 
innych ptaków w gospodarstwie, zgłaszanie do powiatowego 
lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany 
drób lub inne ptaki, utrzymywanie drobiu w sposób wyklu-
czający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których 
dostęp mają dzikie ptaki. 8 piw pszczyna, powiat

spytają o budżet i kształcenie

Urząd Statystyczny w Katowicach prowadzi badania ankie-
towe dotyczące kształcenia dorosłych (do 28 lutego) oraz 
budżetów gospodarstw domowych (w każdym miesiącu 
2017 r.). Badania realizowane są przez sieć ankieterską, 
techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze 
wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza 
papierowego.

Na terenie województwa śląskiego badania realizują 
ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Sta-
tystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legity-
mację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania 
badań ankietowych. Aby potwierdzić tożsamość ankietera 
na terenie woj. śląskiego można dzwonić pod numery tel. 32 
779 12 91, 695 255 244, mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl.  8 Us

szansa na lepsze jutro

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edu-
kacji zaprasza osoby bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, 
w wieku 30 lat i więcej, które są mieszkańcami wojewódz-
twa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie „Szansa na 
lepsze jutro”. 

W ramach projektu możliwy jest udział w spotkaniu 
z doradcą zawodowym, w bezpłatnych szkoleniach m.in. 
z zakresu księgowości, kadr i płac, magazyniera z uprawnie-
niami na wózki widłowe, w płatnym, 5-miesięcznym stażu. 
Po zakończeniu projektu pośrednicy pracy zaproponują 
uczestnikom projektu oferty pracy. 

Więcej szczegółów na temat projektu znaleźć można na 
stronie internetowej: lepszejutro.wirpe.pl lub pod numerem 
telefonu 516 384 312. 8wirpe

OGŁOSZENIA

Uczniowie klas Va, Vb i VI Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w 
Górze w semestrze zimowym re-
alizowali projekt „Młody obywa-
tel – urząd od podszewki”.

Jego celem było poznanie struk-
tury, funkcjonowania i znacze-

nia Urzędu Gminy w życiu codziennym 
mieszkańców. 11 stycznia młodzi oby-
watele w większości po raz pierwszy 
przekroczyli progi urzędu w Miedźnej. 
Najpierw zostali przyjęci przez wójta 
gminy, Bogdana Taranowskiego, który 
wyczerpująco odpowiadał na pytania 
młodzieży oraz przedstawił swoich 
najbliższych współpracowników - 
skarbnika i sekretarza. 

Młodzież odwiedziła gabinety wójta, 
skarbnika, kancelarię oraz różne refe-
raty, w których przeprowadziła wywia-
dy z urzędnikami. Przewodniczką po 
Urzędzie Gminy była sekretarz Renata 

Łuniewska, która przygotowała ucz-
niom również ciekawe materiały. Po 
dwugodzinnej wizycie, zadowoleni ucz-
niowie wrócili do szkoły z notatkami 
i pamiątkowymi gadżetami.

Prezentację „Urząd od podszew-
ki” uczestnicy pokazali rodzicom 31 

stycznia na zebraniu ogólnym w szko-
le. Był to finał projektu „CEO Młody 
Obywatel”, który pomaga w kształ-
towaniu patriotycznej postawy ucz-
niów.

8Joanna piosik,
opiekunka grupy projektowej

Młodzi obywatele z Góry  
w urzędzie

Uczniowie z Góry podczas spotkania z wójtem gminy, Bogdanem Taranowskim  (fot. SP Góra)
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Dla babć i dziadków
16 stycznia w Domu Socjalnym w Grzawie przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 
Publicznego im. Marii Kownackiej w Miedźnej oraz z punktu przedszkolnego 
zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków na wyjątkową uroczystość. Z okazji 
zbliżających się dnia babci i dnia dziadka dzieci z poszczególnych grup pod 
kierunkiem wychowawców przedstawiły program artystyczny, a goście otrzy-
mali upominki.

Seniorzy tego dnia spotkali się także z policjantem z Komendy Powiatowej 
Policji w Pszczynie. St. sierż. Szymon Czysz przypomniał podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się na drodze. Pokazał też mechanizmy działania 
oszustów, którzy wyłudzają pieniądze już nie tylko stosując metodę „na wnuczka”, 
ale też „na policjanta”, „na wypadek” czy „na porwanie”. Uczestnicy spotkania 
otrzymali opaski odblaskowe z instrukcją, jak je najefektywniej nosić, aby być 
lepiej widocznym. 8 pk Dzieci przygotowały dla swoich babć i dziadków piękne występy  (fot. GPP Miedźna)

13 stycznia już po czwarty odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli świąteczny piknik zorganizo-
wany przez Radę Rodziców. Spotkanie 
rozpoczęło się przedstawieniem jaseł-
kowym w wykonaniu uczniów kl. I. 
Małych artystów gromkimi brawami 
nagrodzili rodzice oraz zaproszeni 
goście, wśród których byli m.in. dyrek-
tor Zespołu Oświaty i Wychowania, 
Marianna Korkosz. 

Po obejrzeniu pełnych wzruszeń 
jasełek przyszedł czas na góralski 
taniec zaprezentowany przez szkolny 
zespół „Wigejce”. Po części artystycz-
nej goście udali się na poczęstunek. 

O doskonałe ciasta, pierogi, krokiety, 
grochówkę, mięsa i inne przysmaki 
zadbali rodzice uczniów oraz nieza-
wodne panie kucharki oraz pracownicy 
szkoły. 

Ta uroczystość stanowiła wspa-
niałą okazję do integracji szkoły ze 
środowiskiem lokalnym. Koncert nie 
tylko wspaniale przedłużył atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia, ale także 
niewątpliwie przyczynił się do poczu-
cia jedności społeczności szkolnej 
z mieszkańcami. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim za przybycie, pomoc 
w zorganizowaniu pikniku, sponsorom 
i zapraszają w przyszłym roku.

8sp 2 wola

świąteczny piknik

Piknik świąteczny zorganizowano już po raz czwarty  (fot. SP 2 Wola)

25 lutego na Krytej Pływalni w Woli 
odbędą się warsztaty pływackie  
ProSwim, które organizowane są 
przez niezwykły duet pływacki. Udział 
w nich wezmą bowiem olimpijczyk 
i trzykrotny mistrz świata w pływaniu, 
Radosław Kawęcki oraz Agata Korc, 
olimpijka i rekordzistka Polski.

W programie warsztatów są dwu-
godzinny trening w wodzie oraz dwu-
godzinne spotkanie. Dla uczestników 
przewidziano upominki: certyfikat, 
czepek oraz pocztówka z autografem. 
Koszt udziału w warsztatach to 270 zł. 
Więcej informacji i zapisy – tel. 516 992 
845. 8 pk

warsztaty z mistrzem na basenie

Na początku stycznia do filii bibliotecznej nr 2 w Woli zawitały „Słoniki” i „Kotki” 
z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 w Woli. Już po raz drugi, wspólnie 
z Nelą, uczestnicy spotkania odwiedzili Tajlandię, a dokładniej schronisko dla 
tygrysów. Tajlandia jest nie tylko królestwem słoni, ale i domem dla przepięknych 
kotów zwanych tygrysami. Niektórzy mylą je z lwami, które żyją w Afryce, zaś 
Azja jest „domem” tygrysów. Naturalnym środowiskiem dla tych dzikich zwierząt 
jest właśnie dżungla. 

Przedszkolaki dowiedziały się też, że tygrysy są pod ochroną oraz co należy 
robić, żeby pomóc w ich ochronie. Tygrysy to największe koty na świecie, ale 
lubią się bawić jak małe kotki. Z tą różnicą, że ich zabawki są bardzo duże. Goście 
filii wysłuchały też opowiadania o przygodach Neli w schronisku dla tygrysów 
w wykonaniu uczniów gimnazjum nr 2 w Woli. W drugiej części spotkania 
dzieci pokolorowały maskę tygryska. Na zakończenie przedszkolaki bawiły się 
w zabawę tajlandzkich dzieci pt. „Jajka ptasiej mamy”. 8 gBp

przygoda z dzikimi kotami

sznupek odwiedził przedszkolaków
Szczery uśmiech na twarzach dzie-
ci wywołała wizyta znanej wszyst-
kim policyjnej maskotki, Sznupka 
wraz z policjantem z pszczyńskiej 
komendy. Przedszkolaki z GPP nr 
1 w Woli chętnie angażowały się 
w zajęcia zaproponowane przez 
policjanta oraz Sznupka. Prezen-
towały prawidłowe zachowania na 
przejściu dla pieszych, na którym 
jest obecna sygnalizacja świetlna lub 
jest jej brak. Praktycznie wszyscy 
podopieczni placówki uczestniczący 
w zajęciach profilaktycznych znają 
numery alarmowe do takich służb, 
jak: straż pożarna, pogotowie, policja 
oraz europejski numer alarmowy. 
Obecność Sznupka bardzo ucieszyła 
dzieci i w zamian za wizytę mocno 
go uściskały. Nagrodą dla przedszko-
laków za aktywny udział i prezen-

towaną wiedzę podczas zajęć były 
rozdane kolorowanki z numerami 
alarmowymi, aby utrwalić ich znajo-
mość, łamigłówki w postaci labiryntu 
oraz możliwość poczucia się przez 
chwilę jak policjant/policjantka przy-
mierzając polar służbowy.

8Kpp

To była bardzo pouczająca wizyta 
 (fot. KPP Pszczyna)

Zwrócić uwagę na istotę świąt

Tradycją Zespołu Szkół w Woli są coroczne spektakle bożonarodzeniowe, które 
cieszą się bardzo dużą popularnością w środowisku lokalnym. Przedstawienia 
te są starannie przygotowane przez młodzież, oceniane wysoko przez widzów, 
dlatego na stałe wpisały się w życie szkoły.  Tegoroczne misterium pt. „A jednak 
się narodził” było refleksją nad współczesnym przeżywaniem świąt Bożego 
Narodzenia, gdzie ważne jest wszystko (zakupy, sprzątanie, potrawy, zachowanie 
tradycji), a tak często pomijana jest istota tego święta – przyjęcie nowonarodzo-
nego Boga w drugim człowieku. Ta prawda została pięknie przedstawiona przez 
uczniów i zadedykowana babciom i dziadkom z okazji ich święta. 8 Zs wola

Tegoroczne misterium zatytułowane było „A jednak się narodził”  (fot. ZS Wola)
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11 stycznia klasy IIb, IIIa, IIIb i IIIc ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku pod kierunkiem swoich wychowawczyń zaprezentowały rodzicom 
i zaproszonym gościom noworoczne przedstawienie pt. „Szopka szkolna”. 

Młodzi artyści wcielili się w role chochlików, aniołów, uczniów i przedstawili 
krótkie scenki z życia szkoły. Pokazali, że żart i skrucha w każdym drzemie 
uczniu, a dobro i zło przeplatają się w codziennym życiu każdego dziecka. 
Chochliki i anioły rywalizowały między sobą o wpływy na zachowanie dzieci. 
W ostatecznej rozgrywce oczywiście wygrały anioły. Całość dopełniały piękne 
tańce, kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci. Przedstawienie zakończyło się 
złożeniem noworocznych życzeń dzieciom, rodzicom, pani dyrektor oraz pozo-
stałym pracownikom szkoły. 8 sp Frydek

anioły kontra chochliki

Uczniowie przedstawili krótkie scenki z życia szkoły  (fot. SP Frydek)

Liceum w czołówce
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach znalazło 
się wśród najlepszych szkół w Polsce! 
Placówka kolejny raz pojawiła się 
w prestiżowym rankingu magazynu 
„Perspektywy”. W zestawieniu naj-
lepszych liceów ogólnokształcących 
w kraju, LO w Gilowicach zajęło 455. 
miejsce i jednocześnie 48. w wojewódz-
twie śląskim. Szkoła w ubiegłym roku 
znalazła się poza top 500 w Polsce, 
a w 2015 r. zajęła 476. lokatę.

Licea ogólnokształcące zostały oce-
nione za pomocą trzech kryteriów. 
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów obo-
wiązkowych oraz wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych. Ranking 
uwzględnia szkoły, w których maturę 
w maju 2016 r. zdawało minimum 12 
maturzystów, wyniki średnie z j. pol-
skiego i matematyki zdawanych obo-
wiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 
średniej krajowej w liceach. 8 pk

8 stycznia w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Grzawie odbył się nie-
zwykły koncert kolęd i pastorałek. 
W świątyni zaśpiewały Claudia i Kata-
rzyna Chwołka, wokalistki pochodzące 
z Czuchowa koło Rybnika. Duet często 
usłyszeć i zobaczyć można na antenie 

telewizji TVS czy TVP3. W ostatnim 
czasie występował w wielu parafiach 
archidiecezji.

Film z koncertu w Grzawie można 
zobaczyć na stronie internetowej para-
fii – parafiagrzawa.pl.

8pk

śpiewająco w kościele

Kto najlepszy w tenisa stołowego?
10 stycznia w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka zorganizowa-
no Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 
Wzięli w nim udział zawodnicy z Góry, 
Miedźnej i Frydku. 15 zawodniczek 
i zawodników rywalizowało zmagając 
się w każdym pojedynku do trzech 
wygranych setów.

Drużynową rywalizację wygrały repre-
zentacje dziewcząt z Góry i chłopców 
z Miedźnej. I to one będą reprezentowały 
gminę podczas zawodów powiatowych, 
które odbędą się w Piasku. 8 pk

W turnieju udział wzięło 15 zawodników 
 (fot. SKS Miedźna)

Trzy zespoły z gminy Miedźna 
zdobyły nagrody w XIV Powiato-
wym Przeglądzie Jasełek.

Tegoroczny przegląd organizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Suszcu odbył się w dniach 9-11 stycz-
nia. W imprezie zaprezentowały się 23 
grupy w trzech kategoriach: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazjum, w tym 
także grupy z gminy Miedźna.

O wynikach zdecydowało jury 
w składzie: Adam Radosz, ks. dr Wie-
sław Hudek, Rafał Kierpiec. W kate-
gorii przedszkolnej II miejsce zajęło 
Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” 

we Frydku - Oddziały Zamiejscowe 
w Gilowicach. Przedszkolaki zapre-
zentowały spektakl pt. „Jak Trzej Kró-
lowie do stajenki szli...”. III miejsce w tej 
samej kategorii zajęła grupa z Gmin-
nego Przedszkola Publicznego nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Woli. 
Wśród szkół podstawowych II miejsce 
przyznano grupie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli 
za spektakl pt. „Historia zbawienia 
– Boże Narodzenie”.

Nagrody rozdano podczas koncertu 
laureatów, który odbył się 15 stycznia 
w sali widowiskowej GOK w Suszcu.

 8pk

Młodzi aktorzy nagrodzeni

w sKrÓCie

Czas na zebrania
W lutym rusza cykl tegorocznych zebrań wiejskich, które odbędą się we 
wszystkich sołectwach w gminie Miedźna. To okazja dla mieszkańców, by 
porozmawiać o tym, co trzeba zmienić w najbliższym otoczeniu, a także dowie-
dzieć się o działalności władz gminy Miedźna. Terminy zebrań publikowane 
będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna – www.miedzna.pl.  8 pk 

Akcja zima
W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzy-
manie dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 
2016/2017” w zakresie dróg gminnych, wykonawcą jest wyłoniona w drodze 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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

Rusza kwalifikacja wojskowa
W dniach od 27 lutego do 27 marca przeprowadzona zostanie kwalifikacja woj-
skowa dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Odbędzie się w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, przy ul. Bogedaina 24.

Do stawienia się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zobowiązani są m.in. 
mężczyźni urodzeni w 1998 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, 
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
 8 pk 
PIT do odbioru
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, że w dniach 1–10 lutego można 
odbierać PIT–11 – informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy w roku 2016 – przez osoby, którym Powiatowy Urząd 
Pracy w Pszczynie wypłacił w roku 2016 świadczenia pieniężne. Dokument 
należy odebrać w godzinach pracy urzędu, osobiście u doradcy klienta zgodnie 
z miejscem zamieszkania, w przypadku mieszkańców gminy Miedźna – na II 
piętrze, w pokoju nr 22. Należy zgłaszać się z dowodem osobistym.  8 pUp

Ostatnia szansa na zgłoszenie
Tylko do 23 lutego można wysyłać prace do IV Konkursu Dziennikarskiego im. 
Agnieszki Wojtali. W konkursie udział wziąć mogą uczniowie szkół gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych, a także osoby dorosłe, niezajmujące się zawodowo 
dziennikarstwem. Należy napisać pracę dotyczącą powiatu pszczyńskiego – jego 
tradycji, kultury, walorów, historii tego terenu lub ludzi go zamieszkujących.

Zwycięzca otrzyma nagrodę główną – 1 000 zł! Zdobywca drugiego miejsca 
otrzyma 500 zł, a trzeciego – 300 zł. Konkurs organizowany jest przez Grupę 
Terrabit, wydawcę „Gazety Pszczyńskiej” i portalu pszczynska.pl oraz Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie i Urząd Miejski w Pszczynie. Szczegóły i regulamin 
dostępne są na stronie pszczynska.pl.   8 pk 
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Miedźna, dnia 18.01.2017 r.
 Wójt Gminy Miedźna

ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż 
nieruchomości gminnych położonych we Frydku przy ul. Miodowej.

Lp Nr
działki

Powierzchnia
w ha

Nr
 KW Położenie Przeznaczenie

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
netto

1. 524/47 0,1485 KA1P
/00034114/6

Frydek 
ul. Miodowa

Działki niezabudowane, położone przy 
drodze powiatowej posiadają dostęp do 
sieci uzbrojenia w zakresie: kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz 
energii elektrycznej.

Działki posiadają decyzję
 ustalającą warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

dla każdej z działek
Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

81 700,00 zł

2. 526/47 0,1451 KA1P
/00034114/6

Frydek 
ul. Miodowa 79 800,00 zł

Przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 23.02.2017r. 
o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna.
1.  Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu 

do 17.02.2017r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 
8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania 
rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty 
wadium należy podać numer działki. W przypadku licytacji obu nieruchomości, wadium 
należy wpłacić na każdą z nich oddzielnie, z zaznaczeniem numeru działki.

2.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 
3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym.

3.  Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić 
Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
 •  reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis 

z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej 
osoby prawnej,

 •  pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

 •  osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie 
osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,

 •  cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).

4.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza się podatek Vat.

5.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.

6.  Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej 
ponosi nabywca nieruchomości.

7.  Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych 
powodów.

8.  I publiczny przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 17.06.2016r., II publiczny 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26.08.2016r., III publiczny przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18.11.2016r.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-
96 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

To już czas na składanie ze-
znań podatkowych za rok 2016. 
Warto przekazać jeden procent 
podatku potrzebującym. W łatwy 
sposób można pomóc innym.

– Przekazanie jednego procen-
ta podatku nic nie kosztuje. 

Wystarczy tylko w odpowiedniej rub-
ryce rocznego zeznania podatkowego 
wpisać numer KRS organizacji, którą 
chcemy obdarować – zachęca Urząd 
Skarbowy w Pszczynie. 

Obecnie na terenie powiatu pszczyń-
skiego swoją siedzibę ma 18 organizacji, 
które posiadają status organizacji pożyt-

ku publicznego i dzięki temu można 
przekazać im jeden procent naszego 
podatku. Działają na rzecz nieuleczalnie 
chorych, niepełnosprawnych, na polu 
oświaty, kultury, sportu czy ochrony 
zwierząt. Wśród nich są trzy z gminy 
Miedźna. To: GKS Piast Wola, OSP 
Wola i MUKS Gilus Gilowice.

Ale to nie wszystko. Jest też wiele 
organizacji spoza powiatu, a które 
zbierają środki na leczenie czy na 
rozwój bliskich nam osób. Ich wykaz 
można znaleźć na stronie internetowej 
Departamentu Pożytku Publicznego 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 8 pk

10 stycznia zmarł ks. Leonard 
Knapik, emerytowany proboszcz 
parafii Świętego Urbana Papie-
ża i Męczennika w Woli.

Ks. Leonard Knapik urodził 
się 5 lipca 1949 r. w Katowi-

cach. W 1967 r. wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1974 r. z rąk bpa Herberta 
Bednorza. Związany był z parafiami 
w Piekarach Śląskich, Knurowie, 
Rydułtowach, Katowicach, Ornon-

towicach, Radzionkowie czy Świę-
tochłowicach.

W 1994 r. został mianowany pro-
boszczem parafii Świętego Urbana 
Papieża i Męczennika w Woli. Jak 
pisze Danuta Kocurek w „Słowniku 
biograficznym gminy Miedźna”, jako 
proboszcz przeprowadził generalny 
remont zewnętrzny i wewnętrzny 
kościoła, m.in. położono nowy dach, 
zrekonstruowano ołtarze, dobudowano 
kaplicę boczną.

Proboszczem był do 2010 r., kiedy 
ze względu na stan zdrowia przeszedł 

na emeryturę. Przez te 16 lat z ks. 
Knapikiem współpracował m.in. Jan 
Gwóźdź, kościelny w parafii Świętego 
Urbana Papieża i Męczennika w Woli. 
- Ks. Knapik to był ksiądz na poziomie 
– mówi J. Gwóźdź. - W czasach, kiedy 
był proboszczem budowaliśmy probo-
stwo. Też pracował, bo roboty się nie 
bał. To był bardzo dobry proboszcz 
– wspomina.

Ks. Knapik zmarł 10 stycznia w szpi-
talu w Knurowie. Miał 68 lat. Pogrzeb 
odbył się 13 stycznia w Woli.

8paweł Komraus

Zmarł wieloletni proboszcz parafii w Woli

Ks. Leonard Knapik 1949 – 2017
  (fot. archiwum archidiecezjalne w Katowicach)

18 organizacjom pożytku publicznego z naszego powiatu, w tym trzem 
z gminy Miedźna można przekazać jeden procent podatku za rok 2016

Jeden procent, który 
pomaga

<  Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 
74” w Pawłowicach 

numer krS: 0000000668 
<  Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Pszczynie 

numer krS: 0000055636 
<  Górniczy Klub Sportowy Piast 

Wola
numer krS: 0000116683 

<  Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Wadami Słuchu i z Wadami 
Wymowy (Pszczyna)

numer krS: 0000122217 
<  Hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna)

numer krS: 0000130935 
<  Ochotnicza Straż Pożarna  

w Pszczynie 
numer krS: 0000144457 

<  Ochotnicza Straż Pożarna Wola
numer krS:0000145518 

<  Ludowy Klub Sportowy „Znicz” 
Jankowice

numer krS: 0000171008 
<  Fundacja Społeczności Ewangeli-

zacji Dzieci (Piasek)
numer krS: 0000178591 

<  Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „GILUS” (Gilowice)

 numer krS: 0000232335 

<  Stowarzyszenie na Rzecz Wspie-
rania Edukacji Dzieci i Młodzieży 
„Omnibus” (Pszczyna)

numer krS: 0000237488 
<  Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 

Uczniom z Upośledzeniem Umy-
słowym przy Zespole Szkół nr 3 
Specjalnych w Pszczynie „Razem” 
(Pszczyna) 

numer krS: 0000284863 
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Pia-

sku
numer krS: 0000288347 

<  Pszczyńska Fundacja Wspierania 
i Rozwoju Sportu

numer krS: 0000346362 
<  Dom Pomocy Społecznej prowa-

dzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeu-
sza (Pszczyna) 

numer krS: 0000410940 
<  Fundacja Zwierzęca Arkadia (Jan-

kowice)
numer krS:0000425968 

<  Przystań Ocalenie (Ćwiklice) 
numer krS: 0000464918 

<  Uczniowski Klub Żeglarski Moris 
Pszczyna

numer krS: 0000504249

wykaz organizacji pożytku publicznego z powiatu 
pszczyńskiego uprawnionych do otrzymania jednego procenta 

podatku dochodowego za 2016 rok 
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                                                Miedźna, dnia 23.01.2017 r  
Wójt Gminy Miedźna

ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  
nieruchomości gminnych położonych w Grzawie przy ul. Księża.

Oznaczenie działki 
wg katastru 

nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg. księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
nieruchomości Położenie

 Przeznaczenie
oraz obiekty znajdujące się na 

nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
netto

zwolniona 
z podatku Vat

1984/91 KA1P
/00011665/6 0,0370 ha Grzawa

ul. Księża

Działka nie jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego.
Działka zabudowana trzema 

garażami w zabudowie szeregowej 
z elementów żelbetonowych 

prefabrykowanych o powierzchni 
użytkowej 15,61 m2  każdy.

36 000,00 zł

1.  Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 24.02.2017r. o godzinie 1000 
w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

2.  Wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) należy wnieść w pieniądzu do 18.02.2017r. 
na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za 
dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy 
Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym 
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4.  Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji 
Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne - dowód osobisty lub paszport,
 •  reprezentanci osoby prawnej - dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, 

wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
 •  pełnomocnicy - dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do 

działania na każdym etapie przetargu,
 •  osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które 

podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
 •  cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5.  Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca 

nieruchomości.
6.  Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7.  I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 22.12.2016r.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-96 wew. 20 lub na stronie 
http://bip.miedzna.pl/.

                          Miedźna, dnia 18.01.2017 r  
Wójt Gminy Miedźna 

ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

Oznaczenie działki 
wg katastru 

nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg. księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
nieruchomości Położenie

 Przeznaczenie
oraz obiekty znajdujące się na 

nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

netto
(do ceny zostanie 
doliczony podatek 
Vat w wysokości 

23%) 

387/42 KA1P
/00032127/6 0,0821 ha Góra 

ul. Pszczyńska

Nieruchomość
niezabudowana, położona w 

Górze przy drodze wojewódzkiej 
ul. Pszczyńskiej, posiada 

dostęp do sieci uzbrojenia w 
zakresie:kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej, gazowej, oraz 

energii elektrycznej. 
Działka posiada decyzję 

ustalającą warunki zabudowy
dla inwestycji „ Budowa 
budynku mieszkalno – 

usługowego na działce 387/42 
w Górze przy ul. Pszczyńskiej”

75 000,00 zł

1.  Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 20.02.2017r. o godzinie 1000 w budynku 
Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

2.  Wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do 14.02.2017r. 
na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień 
wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy 
dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym 
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia 
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4.  Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej 
następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
 •  reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, 

wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
 •  pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania 

na każdym etapie przetargu,
 •  osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały 

pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
 •  cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).
5.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 

wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza 
się podatek Vat.

6.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt 
Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.  Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca 
nieruchomości.

8. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15.12.2016r.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-96 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

nadwiślan wycofuje drużynę
Piłkarze z Góry nie zagrają w IV lidze w rundzie 
wiosennej. Klub wycofał drużynę z rozgrywek. 
Powodem są kłopoty finansowe.

To koniec przygody z wielką piłką w Górze. - Wycofa-
liśmy drużynę z rozgrywek IV ligi rundy wiosennej, bo 

nie ma sponsorów, by utrzymać drużynę na takim szczeblu, 
a nie chcemy powiększać zadłużenia – mówi jeden z członków 
zarządu Nadwiślana. - Trenera nie ma, zawodnicy dostali 
wolną rękę. Klub nadal istnieje. Najgorszy możliwy scenariusz 
to likwidacja klubu. To też wchodzi w grę. Toczą się jednak 
pewne rozmowy. Dziękuję za wszystko, co udało się osiąg-
nąć. W imieniu zarządu przepraszam kibiców, sympatyków, 
działaczy za to, co się stało. Nie było jednak innej możliwości. 
Chyba wszystkich nas to przerosło – przyznaje.

Klub powstał w 1956 r. Nadwiślan swój największy 
sukces w historii osiągnął w 2014 r. – klub awanso-
wał do II ligi. Po dwóch sezonach spadł do III ligi, ale 
nie otrzymał licencji na grę na takim szczeblu. Sezon 
2016/2017 rozgrywał w IV lidze. Ale – jak się okazuje 
– tylko połowę. Po rundzie jesiennej zajmował w grupie 
I wysokie, 4. miejsce. Problemy finansowe zdecydowały 
o tym, że w rundzie wiosennej piłkarze z Góry nie wyjdą 
już na IV-ligowe boiska.

Góra żegna się więc z profesjonalną piłką. Ale nie 
z piłką w ogóle. Dwa lata temu powołane zostało sto-
warzyszenie AKS Nadwiślan Góra. - Dzieci będą grały, 
boisko nie będzie puste. Mamy cztery grupy, będziemy 
budować nowy zespół, ale trochę to potrwa – zauważa 
członek zarządu Nadwiślana. 8 pk

14 stycznia w hali sportowej 
w Gilowicach po raz kolejny 
odbył się Noworoczny Tur-
niej Piłki Nożnej Policjantów 
i Strażaków.

Do rozgrywek zgłosiło się 
sześć drużyn. Droga do 

zwycięstwa prowadziła przez 
eliminacje w dwóch grupach 
systemem „każdy z każdym”, 
następnie mecze półfinałowe, 
kończąc wielkim finałem. 

Najlepszym zespołem oka-
zali się strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie, 
którzy w finale pokonali druhów 
z Ochotniczej Straż Pożarnej 
w Górze. Na trzecim miejscu 
uplasowali się strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Woli. 
Poza podium znaleźli się poli-
cjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Pszczynie, piąte miej-
sce przypadło funkcjonariu-
szom z Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu, a szóste zajęli 
strażacy-ochotnicy z Między-
rzecza. 

Królem strzelców został Seba-
stian Czech z PSP w Pszczynie, 
zdobywca sześciu goli. Za naj-
lepszego bramkarza turnieju 
został uznany Amadeusz Bebek 
z OSP w Górze. Zawody sędzio-

wał Mirosław Gretka, a opiekę 
medyczną zapewniła Małgorzata 
Szypuła. Organizatorem zawo-
dów był Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

8gOsir

Pszczyńscy strażacy najlepsi

Turniej wygrała drużyna strażaków z Pszczyny  (fot. GOSiR)
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LUTy 2017

Wśród osób, które do 22 lutego 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 

monika Janosz z miedźnej.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

szyby bez śniegu

Okres zimowy to czas, kiedy na 
ulicach można spotkać samochody, 

które całe pokryte są śniegiem lub mają 
oszronione szyby. To może prowadzić do 
poważnych w skutkach zdarzeń.

Zimą, najczęściej rano, można na dro-
gach spotkać samochody z zalegającym na 
nadwoziu i szybach śniegiem oraz lodem. 
Zdarza się, że zaszronione są wszystkie 
szyby, a przednia jest odśnieżona tylko 
w niewielkiej części. To powoduje, że 
pole widzenia kierowcy jest praktycznie 
zerowe. Taka sytuacja plus złe warun-
ki atmosferyczne może mieć tragiczne 
skutki. Kierowca takiego samochodu 
nie ma możliwości zobaczyć pieszego, 
nawet w ciągu dnia, nie widzi też dobrze 
innych pojazdów. Porusza się na wyczucie 
zagrażając wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego. Często też odpadają z takiego 
rozpędzonego samochodu kawałki lodu 
i śniegu zagrażając innym i zmuszając 
pozostałych kierujących do gwałtownego 
hamowania. Spadający z tirów lód to także 
poważny problem. 

Policjanci przypominają, że zgodnie 
z prawem o ruchu drogowym, pojazd 
uczestniczący w ruchu ma być tak wypo-
sażony i utrzymany, aby korzystanie 
z niego nie zagrażało bezpieczeństwu 
osób nim jadących lub innych uczest-
ników ruchu. Za niestosowanie tych 
przepisów grozi mandat od 20 do 500 
zł. Czasem wystarczy poświęcić tylko 
kilka minut, by właściwie przygotować 
auto do podróży i zapewnić sobie tym 
samym komfort oraz bezpieczeństwo 
jazdy, a nawet uniknąć tragedii na drodze.
 8Kpp

na sygnaLe

<  W styczniu pszczyńska policja 
otrzymała zgłoszenie od mieszkanki 
Frydku. W połowie grudnia kupiła 
przez internet buty zimowe. Zapła-
ciła za nie prawie 520 zł, ale towaru 
nie otrzymała.

<  Także w styczniu policja została 
poinformowana o innym oszustwie 
internetowym. Tym razem doty-
czyło mieszkańca Góry. 16 grud-
nia nieustalony sprawca, działając 
w nieustalonym miejscu, wyko-
rzystał dane osobowe 42-letniego 
mieszkańca Góry. Przez internet 
zawarł umowę o pożyczkę gotówko-
wą, powodując straty w wysokości  
2 tys. zł.

<  Jednego dnia groźby pozbawienia 
życia pokrzywdzonego, a drugiego 
włamanie do jego domu oraz kra-
dzież wiertarki i młota udarowe-
go – takie zarzuty usłyszeli dwaj 
mieszkańcy gminy Miedźna, którzy 
w ten sposób próbowali wymusić na 
pracodawcy większą zapłatę. Zostali 
zatrzymani przez policjantów chwilę 
po zgłoszeniu przestępstwa. Znisz-
czenia, które 20-latkowie poczynili 
w domu pokrzywdzonego i wartość 
skradzionego sprzętu wyceniono 
na 400 zł. Sprzęt został zwrócony 
właścicielowi. Sprawcy policjan-
tom tłumaczyli, że pokrzywdzony 
został uprzedzony o ich zamiarach. 
Prawo w przypadku kradzieży 
z włamaniem przewiduje nawet do 
10 lat więzienia. Dodatkowo, jeden 
z 20-latków usłyszał zarzut gróźb 
karalnych.

W ręce policjantów wpadło czte-
rech mężczyzn, którym zarzuca 
się włamanie do remontowane-
go budynku w Pszczynie. Wśród 
nich był 35-latek z Miedźnej.

Sprawcy wybili szybę w drzwiach 
i wynieśli z budynku kosztowny 

sprzęt budowlany. Wartość skradzionych 
elektronarzędzi wyceniono na 12 tys. zł. 
Dzięki świadkom zdarzenia i szybkiej 
reakcji policjantów zdołano wszystko 
odzyskać i zwrócić właścicielowi.

Do samego zatrzymania sprawców 
doszło 1 stycznia, zaledwie kilka chwil 

od odebrania zgłoszenia przez dyżurne-
go. Z przekazanej informacji wynikało, 
że czterech młodych mężczyzn uciekło 
ze skradzionymi rzeczami w kierunku 
centrum miasta. Mundurowi ustalili ich 
rysopisy. Dzięki temu, zatrzymali całą 
czwórkę kilka ulic dalej. 

35-latek z Miedźnej i jego trzej 
wspólnicy z Pszczyny usłyszeli już 
zarzuty kradzieży z włamaniem. Pod-
czas zatrzymania dwóch z nich groziło 
interweniującym policjantom. Kodeks 
karny w przypadku kradzieży z wła-
maniem przewiduje nawet do 10 lat 
więzienia. 8 Kpp, pk

Odpowiedzą za włamanie

6 stycznia po północy na ul. To-
polowej w Miedźnej cinquecento 
uderzyło w drzewo, a następnie 
stanęło w płomieniach.

19-letni kierowca, mieszkaniec 
Miedźnej stracił panowanie nad 

fiatem, zjechał z drogi i uderzył w przy-
drożne drzewo. Podróżował z pasaże-
rem. Przez cały czas byli przytomni, co 
umożliwiło im szybkie wydostanie się 
na zewnątrz z płonącego samochodu. 
Wyszli przez tylną szybę. 

Wsparcia udzielał im przejeżdżający 
tamtędy świadek. Mężczyzna próbował 
ugasić pożar gaśnicą samochodową. Nie 
obyło się jednak bez interwencji straża-
ków. Przy tak szybko rozprzestrzenia-

jących się płomieniach dopiero cztery 
zastępy straży zdołały opanować sytu-
ację. Pomocy poszkodowanym udzielili 
również przybyli na miejsce ratownicy 
medyczni. 

W przypadku pasażera nie stwier-
dzono jakichkolwiek obrażeń, nato-
miast kierowca doznał urazu stawu 
biodrowego i ogólnych potłuczeń 
ciała. Okazało się, że 19-latek wybrał 
się w podróż bez aktualnych badań 
technicznych pojazdu, obowiązkowego 
ubezpieczenia, uprawnień do kierowa-
nia, za to z prawie dwoma promilami 
alkoholu w organizmie.

W najbliższym czasie przyjdzie mu 
jeszcze ponieść konsekwencje prawne 
swojego  zachowania. 8 Kpp

auto w płomieniach,  
kierowca z promilami
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Zajęcia  
stałe 

w Centrum 
Kultury  
w woli

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza do udziału 

w zajęciach, które 
prowadzone są 

w Centrum Kultury w Woli
(ul. Pszczyńska 82)

pOnieDZiaŁeK:
< lekcje języka angielskiego
< balet – godz. 16.00
< balet – godz. 16.45
<  brzuch pośladki uda  

– godz. 18.45
< aerobik – godz. 19.45 

wTOreK:
< lekcje języka angielskiego
< tańczące brzdące – godz. 16.00
<  rysunek i malarstwo  

– godz. 17.00
< aerobik – godz. 18.30
< pilates – godz. 19.30 

śrODa:
< lekcje gry na instrumentach
< lekcje języka angielskiego
< lekcje języka niemieckiego
<  brzuch pośladki uda  

– godz. 18.30
< aerobik – godz. 19.30

CZwarTeK:
< lekcje języka angielskiego
<  kurs tańca towarzyskiego  

– godz. 18.15
< aerobik – godz. 18.30
< pilates – godz. 19.30 

piĄTeK:
< balet – godz. 16.00
< hip hop – godz. 17.00
<  klub foto – godz. 18.00 (ostatni 

piątek miesiąca)

szczegóły i zapisy 
– tel. 32 211 95 88

To były  
niezwykłe ferie!
Były wyjazdy, warsztaty, turnieje 
sportowe oraz promocje na 
basenie i zajęcia w bibliotece 
– zakończyły się ferie zimowe 
w gminie Miedźna.

Gminny Ośrodek Kultury, Gmin-
na Biblioteka Publiczna oraz 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
na dwa tygodnie ferii przygotowały 
sporo atrakcji dla uczniów. W dniach 
16 – 29 stycznia kto chciał, mógł poje-
chać na narty, do kina, na wycieczkę 
do Chlebowej Chaty czy do Kolejkowa. 
Nie zabrakło warsztatów twórczych, 
zajęć sportowych, spotkań w biblio-
tece, a także darmowego pływania 
na basenie.

Zdjęcia z ferii zimowych w gminie 
Miedźna publikujemy na str. 12. 8 pk

26 stycznia zainaugurowano 
tegoroczne Babskie Biesiady, 
organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury.

Tego dnia panie bawiły się na 
imprezie zorganizowanej w Domu 

Socjalnym we Frydku. Były tańce, zaba-
wy, przebieranki i dużo śmiechu!

Ale to był dopiero początek. Kolejne 
Babskie Biesiady odbędą się 9 lute-
go w Woli, 16 lutego w Górze oraz 23 
lutego w Grzawie. Bilety na wszystkie 
imprezy zostały szybko wykupione. 

Zdjęcia z wszystkich czterech wie-
czorów niespodzianek dla pań opubli-
kujemy w kolejnym numerze „Gmin-
nych Spraw”. 8pk 

Tak się bawią panie!

Tak panie bawiły się 26 stycznia we Frydku  (fot. arc)

Po raz kolejny pokazaliśmy, że mamy wielkie ser-
ca! Pomogliśmy chorym dzieciom i seniorom.

Od 25 lat jest jeden tak gorący dzień w styczniu. To 
dzień, w którym gra Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. W tym roku przypadł w niedzielę, 15 stycznia. 
W całej gminie pojawiło się 48 wolontariuszy, którzy zbierali 
datki do charakterystycznych puszek. A wszystko po to, 
by pomóc dzieciom na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz zapewnić godną opiekę medyczną seniorom. Agata 
Lubańska i Justyna Sajdok z Miedźnej były wolontariusz-
kami drugi raz. – Naprawdę nie trzeba dużo, żeby pomóc 
innym. A często doceniamy tę pomoc dopiero wtedy, kiedy 
okazuje się, że sami jej potrzebujemy – mówią.

Sztab gminny jak zwykle zorganizowany był w Centrum 
Kultury w Woli. Na pobliskim parkingu ustawiona została 
scena, na której zagrały zespoły Skaza oraz Bezdech, 
przeprowadzono także licytacje przedmiotów. Za 400 zł 
sprzedana została koszulka z autografem byłego piłkarza 
i obecnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbi-
gniewa Bońka, a za 300 zł – pióro, które przekazał wójt 
gminy Miedźna. Strażacy częstowali pyszną grochówką. 
W budynku Centrum Kultury także nie brakowało atrakcji. 
Były do kupienia kupony konkursowe, gadżety orkiestry, 

nie zabrakło ciasta oraz kawy i herbaty. Chętni mogli 
zmierzyć sobie ciśnienie. Wszystko w szczytnym celu. 
Imprezę zakończyło światełko do nieba, czyli tradycyjny 
pokaz sztucznych ogni.

Łącznie w gminie Miedźna udało się zebrać 26 tys. 232 
zł 39 gr, z czego 21 tys. 965 zł 66 gr pochodziło z puszek 
wolontariuszy, a 1 tys. 580 zł – z licytacji. To prawie 8 tys. 
zł więcej niż rok wcześniej! Ten rok jest już i tak rekordowy 
w całym kraju. Finał 15 stycznia zakończył się kwotą 62,4 
mln zł, a rok wcześniej o tej porze było 43,4 mln zł. Liczenie 
wszystkich datków powinno zakończyć się za kilka tygodni. 
W roku 2016 podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zebrano ostatecznie ponad 72 mln zł. 8 paweł Komraus

Ponad 26 tys. zł zebrano w gminie Miedźna podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Orkiestra grała i pomagała

Członkowie oraz szef sztabu 25. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy działającego przy 
Centrum Kultury w Woli składają serdeczne 
podziękowania wolontariuszom, opiekunom, 
sponsorom, wszystkim mieszkańcom gminy 
Miedźna oraz tym, którzy w najdrobniejszy spo-
sób przyczynili się do organizacji 25. finału WOŚP 
w Woli za okazaną hojność i otwarte serca.

Agata Lubańska i Justyna Sajdok z Miedźnej  
były wolontariuszkami drugi raz  (fot. pk)

Na scenie przy Centrum Kultury zagrał m.in. zespół Bezdech  (fot. pk)

W Woli można było kupić lub wylicytować wiele ciekawych  
gadżetów  (fot. pk)



12 gminne sprawy – luty 2017 W OBIEKTyWIE

Ferie zimowe z GOK-iem
Wycieczki, warsztaty, zajęcia ruchowe czy plastyczne – to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury, z których dzieci 
mogły skorzystać w trakcie ferii zimowych fot. GOKmogły skorzystać w trakcie ferii zimowych fot. GOK


