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Tu nikogo prosić nie trzeba!

3 grudnia w Woli odbył się VI Wieczór 
Śląski. Sala Domu Kultury tradycyjnie 
pękała w szwach

WIĘ CEJ NA sTr. 8

Dobre serca dla Oliwki

Chora Oliwka Antecka z Góry ma 
szansę na wyleczenie. Ale potrzebne są 
pieniądze

WIĘ CEJ NA sTr. 9

Pływanie z Mikołajem

Prawie 300 pływaków wzięło udział 
w XII Mikołajkowych Zawodach 
Pływackich pod patronatem R. 
Kawęckiego

WIĘ CEJ NA sTr. 11

29 grudnia radni przyjęli budżet gminy na rok 2016. Prawie 4 mln zł pochłoną inwestycje 
(7,9% wydatków). Jedną z największych ma być przebudowa ulic: kasztanowej i krętej 
w Górze (na zdjęciu). Jakie jeszcze inwestycje będą realizowane w tym roku?

WIĘ CEJ NA sTr. 4 i 5

Drogi, solary, 
e-usługi, 

i co jeszcze?
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Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie” wydało 
publikację poświęconą drewnianej 
chałupie, która przez ponad 100 lat 
stała we Frydku.

Budynek należał do rodziny 
Ligenzów i znajdował się przy 

obecnej ul. Miodowej 59. Dzieje cha-
łupy sięgają połowy XIX wieku. Jak 
podkreślają Barbara Grabny oraz Ewa 
Zacharyasz, autorki zeszytu „Chałupa 
z Frydka”, pełniła ona wiele funk-
cji: mieszkalną, gospodarczą, kulto-
wą i estetyczną. Obiekt składał się 
z sieni, dwóch izb, kuchni, kuchenki 
i stajni dla koni. Wybudowany był 
z drewna sosnowego, dach pokryto 
słomą. - Obiekt ten ma bardzo dużą 
wartość historyczną, bo prezentuje, 
jak mieszkał wtedy bogaty gospo-
darz. Było to gospodarstwo zagrod-

nicze, ale zamożne – przyznaje Ewa 
Zacharyasz. 

W publikacji szczegółowo opisano 
układ obiektu, wyposażenie, materiały, 
które użyto do budowy chałupy, jest 
też sporo cennych i ciekawych infor-
macji o historii Frydku, jego mieszkań-
cach oraz potomkach Józefa Ligenzy, 
ostatniego właściciela budynku. Swój 
wkład w powstanie publikacji mieli 
mieszkańcy gminy, którzy udziela-
li wywiadów, udostępniali też swoje 
materiały archiwalne, w tym zdjęcia. 
Autorki zauważają, że brak potomków 
właścicieli drewnianej chałupy spowo-
dował konieczność przeprowadzenia 
wnikliwych kwerend metrykalnych. 
W wyniku tych prac udało się odtwo-
rzyć genealogię rodziny i ustalić kolej-
nych właścicieli budynku.

Chałupa stała we Frydku ponad 100 
lat. W 1971 r. przystąpiono do jej roz-

biórki – rodzina mieszkała już wtedy 
w wybudowanym obok domu muro-
wanym. Obiekt częściowo zrekonstru-
owano w Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”, gdzie 
można go podziwiać do dziś razem 
z wnętrzem. Do rekonstrukcji wyko-
rzystano wiele oryginalnych elemen-
tów, pochodzących z Frydku. Chałupę 
można zwiedzać w zagrodzie bogate-
go gospodarza, ulokowanej w części 
ekspozycji prezentującej budownictwo 
podregionu pszczyńsko-rybnickiego.

Frydecka chałupa to kolejny obiekt 
muzeum, któremu poświęcono odręb-
ną publikację. Ale nie jest to publika-
cja zamknięta. - Liczymy na odzew 
ze strony osób, które mogą udzielić 
nam dodatkowych informacji na jej 
temat, np. o cieślach, którzy stawiali 
budynki drewniane. Cały czas szu-
kamy czegoś o cieśli M. Wiecorku 

– jego nazwisko jest na inskrypcji na 
belce tragarzowej w izbie – mówi E. 
Zacharyasz.

Zeszyt poświęcony frydeckiej cha-
łupie można zamówić poprzez stronę 
muzeum – muzeumgpe-chorzow.pl. 
Jego cena to 10 zł plus koszt wysyłki.
 8paweł Komraus

Ponad 100 lat stała we Frydku. Dziś jest cennym eksponatem w chorzowskim muzeum

O frydeckiej chałupie

Książkę można zamówić na stronie interne-
towej muzeum  (fot. pk)

21 grudnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna odbyło 
się spotkanie podsumowujące 
projekt „Równe szanse – eInclu-
sion w Gminie Miedźna w latach 
2013-2014”.

Projekt realizowano w ramach 
działania 8.3. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie inno-
wacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka 2007-2013. W jego ramach 35 
mieszkańców otrzymało sprzęt kom-
puterowy z darmowym dostępem do 
internetu. Ponadto szkoły naszej gminy 
otrzymały 54 komputery, z których 
korzystają uczniowie. Gmina Miedźna 
otrzymała 671 tys. 310 zł (100% dofi-
nansowania) dotacji na realizację 
zadania.

W konferencji udział wzięli przede 
wszystkim uczestnicy projektu, dzie-
ci i ich opiekunowie oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych: Grażyna 
Matyszkiewicz – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bronisława 

Malinowskiego w Woli, Teresa Koczor 
– dyrektor Zespołu Szkół w Woli, 
Teresa Kłeczek – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku, Barbara Bandoła – dyrek-
tor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Woli, Barbara Foltyn – 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Zbigniewa Religi 
w Gilowicach, Agnieszka Wojtala 
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze, Karina 
Bryja – dyrektor Zespołu Szkół 
w Miedźnej oraz Sebastian Pyjas 
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Woli.

Otwarcia spotkania w imieniu 
wójta gminy Miedźna dokonała 
Renata Łuniewska, sekretarz gminy. 
Podkreślając wagę zrealizowanego 
zadania, podziękowała wszystkim za 
udział w projekcie i owocną współ-
pracę. Jednym z punktów konferen-
cji było przedstawienie krótkiej pre-
zentacji na temat stopnia realizacji 
projektu, osiągniętych wskaźników 
produktu i rezultatu oraz poszcze-

gólnych działań, jakie zostały zrea-
lizowane. 

Głos w imieniu dyrektorów szkół 
zabrali Agnieszka Wojtala i Sebastian 
Pyjas, prezentując krótki film na 
temat realizacji projektu w szkol-
nych pracowniach komputerowych, 
które doposażono w nowoczesne 
zestawy komputerowe, drukarki 
oraz zestawy dla niepełnosprawnych 
uczniów, które służą całej społeczno-
ści szkolnej, a także wszystkim zain-
teresowanym mieszkańcom gminy 
Miedźna. 

Słowa podziękowania wyraziła 
również jedna z mieszkanek gminy, 
reprezentująca indywidualnych 
uczestników projektu, wyrażając 
wdzięczność za podjętą inicjatywę, 
która zapewniła 35 rodzinom dostęp 
do szerokopasmowego internetu, jak 
również wyposażyła w nowoczesny 
sprzęt komputerowy wraz z opro-
gramowaniem i drukarkami.

Na zakończenie uczestnikom spot-
kania przekazano materiały promo-
cyjne dot. projektu oraz zaproszono 
na poczęstunek.

8Ug

35 mieszkańców gminy otrzymało komputery z dostępem do internetu. Sprzęt trafił też do szkół

Już korzystają z efektów
One są super 
wolontariuszkami!
Renata Waliczek, Józefa Waliczek 
oraz Bogusława Waliczek z Góry 
znalazły się wśród nagrodzo-
nych statuetkami Super Wolon-
tariuszy.

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza 7 grud-

nia w Pszczyńskim Centrum Kultury 
odbyła się Gala Wolontariatu. Po raz 
kolejny nagrodzono lokalnych spo-
łeczników, którzy od wielu lat anga-
żują się w bezinteresowną pomoc.

W tym roku wśród wyróżnionych 
statuetką Super Wolontariusza zna-
łazły się trzy wolontariuszki z Góry: 
Renata Waliczek, jej siostra i radna 
Rady Gminy, Józefa Waliczek oraz 
ich mama, Bogusława Waliczek. 
Panie zostały zgłoszone do nagro-
dy przez Ośrodek Matka Boża 
Różańcowa. 

Docenione zostały za pomoc w dzia-
łalności zespołu integracyjno-folklo-
rystycznego „Folkowianie”. Podczas 
Festiwalu Pszczyńskich Maszketów 
„Chochla”, który odbywa się w sierp-
niu w Pszczynie, panie przez kilka 
dni pieką i smażą, a wszystko po 
to, by wspomóc zespół działający 
w ramach Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Grzawie.  8pk 

Nagrody przyznano 7 grudnia  (fot. Jacek Bielenin)

OKiem FOTOgraFa
W grudniu w szkołach 
i przedszkolach organi-
zowano przedstawienia 
i jarmarki świąteczne. Dzieci 
pokazały swe umiejętności 
aktorskie, wspólnie śpiewa-
no kolędy. Na zdjęciu - pięk-
ne jasełka, które 22 grudnia 
zaprezentowały 6-latki  
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II  
w Woli  (fot. pk)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą 
bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony 
z pojazdów osobowych i jednośladów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegra-
dacji, w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) odpłatnie.

ODbiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 4.01, 18.01, 1.02
segregacja: 18.01

Frydek (ulice Bieruńska, 
Graniczna, Myśliwska, Oliwna), 
Gilowice (ulice: Górnośląska, 
Lompy, Lipowa, Piaskowa, Plac 
Jana Pawła II, Rajska, Strażaków), 
Miedźna (ul. Janygowiec):
zmieszane: 5.01, 19.01, 2.02
segregacja: 19.01

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Leśna, Łączna, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 7.01, 20.01, 3.02
segregacja: 20.01

wola (ulice: Błachowa, 
Kasztanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 8.01, 21.01, 4.02
segregacja: 21.01

wola (ulice: Bzów, Cicha, 
Górnicza, Graniczna, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, 
Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, 
Sadowa, Spokojna, Szkolna, 
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 11.01, 22.01, 5.02
segregacja: 22.01

Góra (ulice: Cmentarna, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 12.01, 25.01
segregacja: 25.01

Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Kręta, Kwiatowa, Parkowa, 
Rybacka, Skowronków, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Wiosenna, 
Zawadka):
zmieszane: 13.01, 26.01
segregacja: 26.01

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Zapadź, Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 14.01, 27.01
segregacja: 27.01

Miedźna (cała oprócz ulic 
Janygowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 15.01, 28.01
segregacja: 28.01

Miedźna (ul. Wiejska), 
Grzawa (ulice: Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 13.01, 29.01
segregacja: 29.01

bLOKi
wola i i wola ii
zmieszane: 4.01, 5.01, 8.01, 
12.01, 15.01, 19.01, 22.01, 
26.01, 29.01, 2.02, 5.02
segregacja: 4.01, 7.01, 11.01, 
14.01, 18.01, 21.01, 25.01, 
28.01, 1.02, 4.02
odpady wielkogabarytowe: 
13.01, 27.01

Przyznano nagrody w dziedzi-
nie sportu oraz stypendia dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów 
i studentów.

Wójt gminy Miedźna przyznał 
czterem uczniom jednorazowe 

stypendia za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie sportu i szczególne 
osiągnięcia artystyczne na ogólną 
kwotę 1 500 zł. Stypendyści to: Piotr 
Mucha, Dominika Terebus, Paweł 
Mucha i Sylwester Latusek.

Znani są też laureaci nagród za 
wkład we współtworzeniu i pod-
noszeniu poziomu i popularności 
kultury fizycznej i sportu w gminie 
Miedźna. Są to: Kacper Murański, 
Michał Kowalczyk (nagrody po 
300 zł), Gabriela Płoszczyca (250 
zł), Daria Jaczyńska, Wanesa 
Kania (po 200 zł), Eryk Cichoń, 
Emilia Bochenek, Amelia Tomala, 
Aleksandra Fuks, Bartosz Piwowar 
(po 150 zł).

8Ug, pk

nagrody dla uzdolnionych

Przy granicy z gminą Miedźna 
najprawdopodobniej powstanie 
zakład górniczy.

Chodzi o kopalnię, którą chce 
wybudować spółka Studzienice. 

Wydobycie węgla prowadzone ma 
być głównie pod gminami Pszczyna 
i Kobiór, w nieznacznym stopniu pod 
gminami Bojszowy i Miedźna (cho-
dzi o fragment Bodzowa). O planach 
spółki informowaliśmy już wcześniej. 
Kopalnia ma być bez szybu, a z tune-
lami upadowymi.

Inwestor bierze pod uwagę kilka 
możliwych lokalizacji zakładu, ale 

najbardziej prawdopodobną jest 
Międzyrzecze, teren niedaleko skrzy-
żowania ulic Żubrów i Kopalnianej, 
czyli 1,5 km od granicy z gminą 
Miedźna.

Dokumentacja złoża została 
zatwierdzona przez ministra środo-
wiska. Na początku roku spółka ma 
wystąpić do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska z wnioskiem 
o wydanie decyzji środowiskowej. 
Wtedy przeprowadzone będą też 
konsultacje społeczne.

Spółka chciałaby, aby wydobycie 
ruszyło w 2020 roku. 

8pk

nowa kopalnia blisko gminy?

Od stycznia w Woli funkcjonuje 
punkt, w którym udzielane są 
bezpłatne porady prawne.

Jest to rezultat wejścia 
w życie ustawy przygotowa-

nej w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
zakładającej stworzenie ogólnopol-
skiego systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej.

Na terenie gminy Miedźna porady 
udzielane będą w budynku byłego dwor-
ca autobusowego przy ul. Kopalnianej 6 
w Woli, trzy razy w tygodniu: w ponie-
działki w godz. 13.00 – 17.00, we wtorki 
w godz. 11.00 – 15.00 i w czwartki 
w godz. 8.00 – 12.00. Porady świadczy 
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą 
w Mikołowie. Z porad skorzystać mogą 
osoby, które nie ukończyły 26. roku 

życia, osoby fizyczne, którym w okresie 
roku poprzedzającego zostało przyzna-
ne świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, 
osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny, kombatanci, weterani, zagro-
żeni lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie: prawa pracy, 
przygotowania do rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, prawa cywil-
nego, prawa karnego, prawa admini-
stracyjnego, prawa ubezpieczeń spo-
łecznych, prawa rodzinnego, prawa 
podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.

8pk, powiat

skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

styczniowe terminy, w których na terenie gminy miedźna 
dostępny będzie mobilny punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

znaleźć można na stronie internetowej Urzędu gminy miedźna www.miedzna.pl

pODZiĘKOwanie
Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzoną w dniach od 2 listopada do 1 grudnia 2015 
r. ankietą nt. „Konsultacji społecznych w ramach prac nad Strategią 
Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016-2023”, dziękujemy wszystkim 
Respondentom za poświęcenie swojego czasu, wypełnienie ankiety oraz 
przekazanie cennych opinii i informacji na temat warunków życia i funk-
cjonowania w gminie Miedźna.

Państwa opinie w zakresie najważniejszych inwestycji, zadań oraz przed-
sięwzięć niezbędnych do zrealizowania w gminie Miedźna w latach 2016-
2023 z pewnością pozwolą na opracowanie dokumentu wytyczającego 
kierunki rozwoju gminy Miedźna zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

8Centrum przedsiębiorczości w woli

Prezentacja z wynikami ankiety dostępna jest na stronie miedzna.pl



4 gminne sprawy – styczeń 2016 Z ŻyCIA GMINy

Dochody na poziomie 49 mln 
991 tys. 370 zł 71 gr oraz wydatki 
na poziomie 49 mln 580 tys. 268 
zł 38 gr – to główne założenia 
budżetu na rok 2016.

Budżet zakłada nadwyż-
kę w wysokości 411 tys. zł, 

która przeznaczona zostanie na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów. Dług na koniec 2016 roku 
ma wynosić prawie 8,6 mln zł, tj. 
17,2% (spadek o 3,6% w stosunku 
do roku 2015), a według Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, którą radni 
także przyjęli na grudniowej sesji 
– do 2020 roku ma zostać całkowicie 
spłacony.

3 mln 925 tys. 56 zł 19 gr pochłonąć 
mają inwestycje, które realizowane 
będą w tym roku. To 7,9% wydatków, 
ale odsetek ten powinien być większy. 
- W tym roku wskaźnik środków, 
pochodzących ze źródeł zagranicz-
nych wynosi tylko 2,2%, ale to dlatego, 
że nie ruszyły jeszcze żadne konkur-
sy na pozyskanie środków unijnych 
z nowej perspektywy na lata 2014-
2020. Jak tylko zostaną ogłoszone 
konkursy, będziemy z nich korzystać 
– mówił wójt Bogdan Taranowski.

W trakcie dyskusji radnych naj-
częściej podejmowano temat prze-
znaczenia 300 tys. zł na budowę 

drogi na terenach inwestycyjnych 
w Woli. 

- To nie jest zły budżet na ciężki 
czas, jaki nas czeka. Byłem przeciw-
nikiem jednego punktu – budowy 
drogi na terenach inwestycyjnych. 
Ta droga będzie potrzebna, ale 
mam spore wątpliwości, czy będzie 
potrzebna już w 2016 roku – przy-
znał radny Michał Przewoźnik. - Czy 
ta droga jest tak potrzebna, skoro 
jest tyle innych potrzeb? - zasta-
nawiał się radny Adam Wojtala. 
Radny Stanisław Lubański argu-
mentował, że ta inwestycja może 
zachęcić inwestorów do prowadze-

nia działalności w gminie Miedźna. 
- Obawiam się, że sama droga to za 
mało – ripostował M. Przewoźnik. 
- Droga asfaltowa to zmniejszenie 

hałasu oraz zapylenia dla miesz-
kańców osiedla. Nie chodzi tylko 
o inwestorów, chodzi też o miesz-
kańców – zauważył radny Marek 
Mucha. - Musimy kierować się na 
pozyskiwanie inwestorów – powie-
dział radny Marcin Germanek. 
W dyskusji zwracano uwagę na to, 
że nowi inwestorzy oznaczać będą 
większe wpływy do budżetu gminy.

- Budżet to zawsze kompromis 
pomiędzy tym, co możliwe, a tym, 
czego się oczekuje. Tą zasadą kie-
rowaliśmy się przygotowując budżet 
gminy na rok 2016 – powiedział wójt 
prosząc o jego przyjęcie. Pozytywne 
opinie o dokumencie wydały 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
oraz komisje Rady Gminy. Za przyję-
ciem budżetu głosowało 14 radnych, 
jeden wstrzymał się od głosu.

8paweł Komraus

29 grudnia radni przyjęli budżet gminy Miedźna na rok 2016

Budżet na 2016 rok przyjęty

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych  (fot. pk)

budżet na rok 2016 w liczbach

49 mln 991 tys. 370 zł 71 gr  – dochody gminy
49 mln 580 tys. 268 zł 38 gr  – wydatki gminy
411 tys. 102 zł 33 gr  – nadwyżka budżetu gminy
3 mln 925 tys. 56 zł 19 gr  – wydatki majątkowe
1 mln 469 tys. 349 zł 67 gr  – przychody gminy
1 mln 880 tys. 452 zł  – rozchody gminy
8 mln 595 tys. 386 zł  – zadłużenie gminy

za nami rok 2015. Jaki to był rok dla gminy 
Miedźna?

Był to rok bardzo trudny. W wyniku decyzji 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego musieli-
śmy zwrócić spółce górniczej prawie 3 mln 214 tys. 
zł w związku ze zmianą interpretacji prawnej przepi-
sów o podatku od wyrobisk górniczych. Problemem 
było też to, że nowa perspektywa unijna rusza bardzo 
wolno. Mijają dwa lata, a z niewielu konkursów 
można było skorzystać. Pomimo wszystko, udało się 
jednocześnie zrealizować wszystkie zaplanowane 
inwestycje i założone zadania.
Jak można scharakteryzować budżet gminy na rok 
2016?

Jest to budżet ostrożny, na miarę możliwości 
gminy, potrzeb oraz zadań i dostosowany do obecnej 
sytuacji.
7,9% to odsetek wydatków majątkowych. To dużo?

W ostatnich latach zawsze w naszej gminie pod-
stawowym źródłem finansowania inwestycji były 
środki zewnętrzne. Od momentu zamknięcia kopal-
ni nie było nas stać na duże zadania finansowane 
z własnych środków. Realizacja inwestycji z środ-
ków zewnętrznych oznacza znacznie więcej pracy. 
Bardzo dużo pieniędzy pozyskaliśmy w poprzedniej 
perspektywie unijnej i liczymy, że w trwającej per-
spektywie też będzie ich dużo. Kładziemy nacisk 
na modernizację oczyszczalni, docieplenie obiektów 
i ich termomodernizację, rozbudowę bazy przed-
szkolnej. Mam nadzieję, że dzięki pozyskanym środ-
kom wydatki majątkowe pochłoną więcej niż 7,9% 

wydatków. Uzależnione to jest jednak od tego, kiedy 
ruszą projekty unijne.
Jakie są najważniejsze inwestycje zaplanowane na 
ten rok?

Zabezpieczyliśmy wkład własny na zadanie 
polegające na przebudowie ul. Kasztanowej i ul. 
Krętej w Górze. Złożyliśmy wniosek o pozyska-
nie środków na ten cel w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a jeśli 
się nie uda będziemy aplikować o dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest też 
duży projekt informatyczny – staramy się o środki 
na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej 
urzędu, której celem jest wsparcie rozwoju elek-
tronicznych usług publicznych w zakresie e-admi-
nistracji oraz zwiększenie dostępu zarówno miesz-
kańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług 
publicznych on-line. 

W tym roku ma być też ogłoszony konkurs na 
montaż solarów w budynkach jednorodzinnych, będą 
też montowane solary na basenie. W planach jest też 
budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Woli. 
Chcemy w ten sposób zachęcić inwestorów do pro-
wadzenia działalności w naszej gminie – w dłuższej 
perspektywie doprowadzi to do powstania nowych 
miejsc pracy i wyższych wpływów z tytułu podatków 
do budżetu gminy.
część samorządów obawia się niektórych pomy-
słów rządu, chodzi głównie o reformy oświatowe 
czy podniesienie kwoty wolnej od podatku. To 
słuszne obawy?

Samo podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 
tys. zł według naszych szacunków spowoduje ubytek 
w budżecie gminy na poziomie 2,9 mln zł. Nie ma 
mowy o żadnym systemie rekompensującym ten 
ubytek. Mówi się, że te pieniądze zwrócą się w czę-
ści, ale nie do samorządu, a do budżetu państwa. 
Decyzje dotyczące 6-latków i zapowiadana likwida-
cja gimnazjów z punktu widzenia ekonomicznego 
i organizacyjnego nie są dla samorządu gminne-
go korzystne. Zniesienie obowiązku szkolnego dla  
6-latków spowoduje, że nie będzie w przedszkolach 
miejsca dla 3-latków, a z drugiej strony klasy I szkół 
podstawowych będą świecić pustkami. Jeśli chodzi 
o gimnazja, uważam, że należy je modyfikować, a nie 
likwidować. Nie mam żadnych danych, z których 
wynikałoby, że nasze gminne gimnazja są szkołami 
źle przygotowującymi uczniów do dalszej edukacji. 
Wręcz przeciwnie, są miejscem, w którym młodzież 
oprócz zdobywania wiedzy, rozwija swoje pasje 
i zainteresowania, doskonali swoje kompetencje spo-
łeczne, często angażując się w życie społeczności 
lokalnej. Poza tym, samorządy poniosły znaczne 
koszty budowy i wyposażenia gimnazjów. Obawiam 
się, że koszty zapowiadanych zmian także będą 
musiały ponieść przede wszystkim samorządy. 

8rozmawiał paweł Komraus

O minionym roku oraz o tym, co nas czeka w 2016 roku  
rozmawiamy z wójtem gminy Miedźna, Bogdanem Taranowskim

Z obawami w nowy rok
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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./fax: 32 211-71-60, 32 449-01-70

www.gzgk.miedzna.pl 

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

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

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

Zespół Oświaty i wychowania 
w miedźnej z/s w woli

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

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

WAŻNE KONTAKTy

Oto wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 w gminie Miedźna

Te inwestycje będą realizowane w roku 2016
rOLniCTwO i ŁOwieCTwO 
– 333 264 zł
<  Modernizacja oczyszczalni ścieków i kana-

lizacji sanitarnej w gminie Miedźna

TranspOrT i ŁĄCZnOśĆ 
– 1 284 531,94 zł
<  Poprawa warunków komunikacyjnych 

oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę 
dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze

<  Budowa drogi na terenach inwestycyj-
nych w Woli

<  Budowa parkingu przy przedszkolu 
w Miedźnej (ul. Wiejska)

<  Przebudowa dróg i parkingów między blo-
kami 18, 19, 20, 22 – ul. Górniczej w Woli

<  Budowa parkingu przy ul. Akacjowej 
w Woli

<  Przebudowa chodnika przy ul. 
Słonecznej 1-9 w Woli

<  Przebudowa chodnika przy ul. 
Słonecznej 2-6 w Woli

<  Wymiana płyt na moście Bronisław 
w Woli

gOspODarKa miesZKaniOwa 
– 795 769,49 zł
<  Termomodernizacja budynku przy ul. 

Korfantego 70 w Gilowicach
<  Termomodernizacja obiektów komunal-

nych w gminie Miedźna

DZiaŁaLnOśĆ UsŁUgOwa 
– 10 000 zł
<  Wyposażenie Domu Pogrzebowego 

w Woli w specjalistyczny stół

<  Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu 
komunalnym w Górze

 aDminisTraCJa pUbLiCZna 
– 493 891,70 zł
<  Rozwój zaawansowanych cyfrowych 

usług publicznych administracji samo-
rządowej w gminie Miedźna

beZpieCZeŃsTwO pUbLiCZne 
i OCHrOna prZeCiwpOŻarOwa 
– 10 395 zł
<  Poprawa wyposażenia jednostek OSP 

gminy Miedźna w celu wzmocnienia 
potencjału służb ratowniczych

OświaTa i wyCHOwanie – 89 600 zł
<  Modernizacja sali gimnastycznej i zaple-

cza w szkole podstawowej w Górze
<  Rozwój edukacji przedszkolnej w gmi-

nie Miedźna
<  Modernizacja wewnętrznej instalacji 

wodociągowej w budynku gimnazjum nr 
2 w Woli

<  Modernizacja instalacji i armatury 
łazienkowej w Zespole Szkół w Woli

OCHrOna ZDrOwia – 73 000 zł
<  Doposażenie ogólnodostępnych placów 

rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt 
(siłownie zewnętrzne)

gOspODarKa KOmUnaLna 
i OCHrOna śrODOwisKa – 212 000 zł
<  Kompleksowe usuwanie azbestu na tere-

nie gminy Miedźna

<  Modernizacja źródeł ciepła w budowni-
ctwie jednorodzinnym na terenie gminy 
Miedźna

<  Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 
ul. Wiosennej w Górze

<  Zakup i montaż wraz z podłączeniem 
do sieci słupa oświetleniowego na 
skrzyżowaniu dróg ul. Pszczyńskiej i ul. 
Granicznej w Grzawie

KULTUra i OCHrOna 
DZieDZiCTwa narODOwegO
 – 48 000 zł
<  Modernizacja instalacji wodociągowej 

w budynku Centrum Kultury w Woli

KULTUra FiZyCZna 
– 224 604,06 zł
<  Modernizacja boiska we Frydku
<  Modernizacja boiska (ogrodzenia) 

w Gilowicach
<  Wykonanie systemu nawadniania 

boiska sportowego przy ul. Rybackiej 
w Górze

<  Modernizacja źródeł ciepła w gminnych 
obiektach sportowych

<  Zakup odkurzacza basenowego dla 
Krytej Pływalni w Woli

<  Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej 
Pływalni w Woli

<  Modernizacja sterowania systemów 
basenowych na terenie Krytej Pływalni 
w Woli

<  Utworzenie zewnętrznej siłowni 
w Gilowicach

<  Doposażenie placu zabaw w Grzawie

Problem wywołał dyskusję rad-
nych podczas grudniowej sesji 
Rady Gminy.

Bo jest on poważny. Radny 
Marek Mucha nałożony obo-

wiązek spłaty części podatku od 
wyrobisk górniczych nazwał wręcz 
haraczem. A wszystko przez zmia-
nę interpretacji przepisów prawa. 
Trybunał Konstytucyjny w 2011 roku 
orzekł, że nie można opodatkować 
podatkiem od nieruchomości pod-
ziemnych wyrobisk górniczych, bo 
nie są one obiektami budowlany-
mi w rozumieniu ustawy „Prawo 
budowlane” (a to czyniły gminy 
górnicze, gdyż wcześniej interpre-
tacja przepisów była inna). Zdaniem 
Trybunału można natomiast objąć 
tym podatkiem niektóre obiekty 
i urządzenia zlokalizowane w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych.

Problem ma też gmina Miedźna, 
bo w Woli działała kopalnia Czeczott, 
a potem Piast II. - Nasza gmina to 
nie Pawłowice, gdzie można zrezyg-
nować z opłaty eksploatacyjnej, bo 
kopalnia tam nadal działa i sprawa 
jest załatwiona – przyznał M. Mucha 
twierdząc, że to najważniejszy prob-

lem, przed którym stoi gmina. - To 
nie haracz, a decyzja sądu, którą 
musimy realizować. Ale tak, by 
skutki były dla nas jak najmniej 
dotkliwe – zauważył radny Mariusz 
Wojtala. Przyznał, że gminy zostały 
same z tym problemem. Pojawił się 
pomysł, by stanowisko w tej spra-
wie przyjęła Rada Gminy. M. Mucha 
przyznał, że skuteczniejsze będzie 
zaangażowanie lokalnych posłów 
i senatorów.

W roku 2015 gmina Miedźna 
zwróciła spółce węglowej 3 mln 214 
tys. zł (część podatku od wyrobisk 
i odsetek za lata 2004-2008, wynika 
to m.in. z działalności zakładu prze-
róbczego). - To pieniądze, których 
brakuje w budżecie. Co prawda nie 
musieliśmy rezygnować z zaplano-
wanych inwestycji, ale można było 
je pomnożyć poprzez sięgnięcie po 
środki zewnętrzne – mówi Bogdan 
Taranowski. Jak podkreśla wójt, pier-
wotnie mówiło się o kwocie ponad 
trzykrotnie większej, ale dzięki powo-
łanemu biegłemu udało się ją zmniej-
szyć. Gmina czeka jeszcze na decy-
zję o wysokości podatku, jaki będzie 
musiała zwrócić za lata 1994-1996. 
- To ustawodawca spowodował bała-

gan prawny, za który płacą gminy 
– mówi wójt i podkreśla, że pro-
wadzone są działania, które mają 
sprawić, że problem będzie jak 
najmniej uciążliwy dla samorzą-
dów. W listopadzie ub.r. Bogdan 
Taranowski stał na czele delegacji 
przedstawicieli Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych, która spotka-
ła się z ministrem Andrzejem Derą 
z Kancelarii Prezydenta RP. Problem 
ma 60 gmin w kraju, które muszą 
zwrócić spółkom górniczym łącznie 
prawie 600 mln zł razem z odsetkami. 
- Przekonywaliśmy, że są to pienią-
dze, które na pewno nie uratują spó-
łek górniczych, ale mogą pogrążyć 
samorządy. Minister Dera zadekla-
rował wystąpienie do Ministerstwa 
Finansów i Ministerstwa Skarbu o to, 
by opracować mechanizm rekom-
pensujący gminom ten ubytek i by 
doprecyzować prawo podatkowe, co 
jest przedmiotem opodatkowania. 
Była ze strony ministra deklaracja 
pomocy. Wcześniejsze władze nie 
podejmowały żadnych działań w tym 
temacie. Sprawa jest bardzo trudna. 
Na bieżąco podejmujemy odpowied-
nie działania – podkreśla Bogdan 
Taranowski. 8paweł Komraus

W 2015 roku o 3,2 mln zł został uszczuplony budżet gminy z powodu podatku od wyrobisk górniczych, którego zwrotu domaga 
się spółka węglowa. A to najprawdopodobniej nie wszystko

Ponad 3 mln zł zwrócone. Co dalej?
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Od 4 grudnia w 675 miejscach 
w całej Polsce pisano listy w obronie 
osób, których prawa zostały złama-
ne. Uczestnicy akcji Maraton Pisania 
Listów Amnesty Inernational razem 
powiedzieli „nie” łamaniu praw czło-
wieka!

W Maraton włączyło się rów-
nież Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Woli. Dzięki ogromnej 
mobilizacji udało się napisać 1 261 
listów, a każdy z nich ma ogromne 
znaczenie, bo może stać się kluczem 
do wolności dla więźniów sumienia 
czy realną pomocą dla walczących 
z niesprawiedliwością.

W pisanie listów zaangażowali się 
przede wszystkim uczniowie, absol-
wenci, dyrekcja szkoły i nauczycie-
le oraz mieszkańcy Woli. W trakcie 
trwania Maratonu szkołę odwiedziło 
ok. 150 osób! - Razem wywieramy 
naciski na rządy, przywódców oraz 
decydentów, a także okazujemy 
wsparcie i solidarność z bohaterami 
i bohaterkami Maratonu. Ratujemy 
ludzi, którzy potrzebują naszej pomo-
cy – podkreślają Aleksandra Hałat 
i Marta Mroczka, koordynatorki 
Maratonu Pisania Listów Amnesty 
Inernational. W całej Polsce napisano 
aż 270 235 listów, co jest rekordem.

8gimnazjum nr 2 w woli

rekordowe pisanie

W Woli w akcji udział wzięło ok. 150 osób (fot. Gimnazjum nr 2 w Woli)

10 grudnia grupa trzecioklasistów 
z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Woli wzięła udział 
w II międzynarodowej konferencji 
dla młodzieży, studentów i dokto-
rantów o wolności i prawach czło-
wieka „Gdy słowa zabijają”, zorgani-
zowanej w ramach Oświęcimskiego 
Forum Praw Człowieka. 10 grudnia 
to Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka. Gimnazjaliści razem ze 
starszymi kolegami oraz nauczycie-
lami i edukatorami wysłuchali wielu 
referatów, wzięli udział w dyskusjach 
i warsztatach w ramach sesji tema-
tycznych. Poruszono m.in. tematy: 
faszystowskiej propagandy, rasizmu, 
antysemityzmu, roli mediów w szerze-
niu nienawiści. Nauczyciele wzięli też 

udział w warsztatach z policjantem 
Gerardem Bahem, członkiem Rady 
Konsultacyjnej przy Radzie Ministrów 
ds. przeciwdziałania ksenofobii, rasi-
zmowi i związanych z tym nietole-
rancjami. Gerard Bah zwrócił uwagę 
na polskie przepisy dotyczące praw 
człowieka, podał przykłady mowy 
i znaków nienawiści, pokazał przykła-
dy emblematów, jakie młodzież może 
nosić, nawet nieświadomie propagu-
jąc niedozwolone treści.

Gościem specjalnym konferencji 
był Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu 
Regionalnego Kurdystanu w Polsce. 
Dyplomata opowiedział o sytuacji 
w Państwie Islamskim. Konferencja 
pozostawiła wiele kwestii do prze-
myślenia i refleksji.

8Kamila Drabek

11 grudnia uczniowie klas IV-
VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Bronisława Malinowskiego w Woli 
zostali zaproszeni na przedstawie-
nie profilaktyczne „Złapani w sieć”. 
Poprzez historię Julki, uczennicy 
szkoły podstawowej młodzi widzo-
wie jak w lustrze mogli zobaczyć 
specyfikę komunikacji internetowej 
oraz trudne relacje rodzic-dziecko. 

Po spektaklu odbyła się inspirująca 
rozmowa z publicznością. Uczniowie 
sami przyznali, że świat wirtualnej 
rzeczywistości niejednokrotnie prze-
słania im rzeczywiste, realne prob-
lemy i zastępuje normalne kontakty, 
przyjaźnie, pasje, naukę czy róż-
norodne formy spędzania wolnego 
czasu.

8elżbieta grajcarek-wyrobek

gimnazjaliści o prawach człowieka
3 grudnia to Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych – ustano-
wiony przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych. W Szkole 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli uroczyste obchody rozpo-
częły się w pierwszym tygodniu 
grudnia. Celem obchodów jest 
zaangażowanie uczniów, rodziców 
i nauczycieli w różnego rodzaju 
działania integrujące dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych 
– z resztą społeczności lokalnej 
i szkolnej. Jest to także okazja do 
głębszych przemyśleń, lepszego 

rozumienia pojęcia oraz uświado-
mienia sobie korzyści płynących 
z idei integracji. 

W tym czasie uczniowie szkoły 
samodzielnie przygotowali sobie II 
śniadanie, wykonywali dekoracje 
świąteczne. Swoje talenty pokazali 
uczniowie wszystkich klas – były 
wiersze, piosenki, tańce, insceniza-
cje i gra na dzwonkach. Wraz z całą 
społecznością szkolną, artystów 
podziwiali zaproszeni goście.

Obchody zakończył wspólny 
występ z zespołem „Avocado” – pod-
czas żywej lekcji muzyki, przy wspa-
niałej zabawie. 8sp 2 wola

Złapani w sieć

Dzień niepełnosprawnych

Na początku grudnia w SP nr 2 w Woli obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych  (fot. SP 2 Wola)

wOLa

Żywa lekcja historii
1 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Miedźnej obejrzeli 
żywą lekcję historii pt. „Jak to Sobieski pod Wiedniem 
wojował”. Treść tej żywej lekcji historii obejmowały 
informacje, dotyczące kultury duchowej i materialnej 
polskiej szlachty z XVII w. Aktorzy przybliżyli historię 
Polski, od krótkiego panowania Henryka Walezego, 
następnie Stefana Batorego aż po „odsiecz wiedeńską” 
Jana III Sobieskiego. Spektakl zawierał elementy inter-
aktywne, gdyż animatorzy współpracowali z dziećmi 
przypominając i utrwalając w bardzo przystępnej formie 
informacje o polskiej Sarmacji. 

Program przedstawienia obejmował ponadto pokazy 
walk szlachty na szable w strojach i uzbrojeniu, właści-
wych temu okresowi. Widzowie mieli również możliwość 
bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów, stro-
jów i uzbrojenia używanych w dawnej Polsce. 

Przedstawienie zaprezentowane przez aktorów w cza-
sie „żywej lekcji” miało na celu pobudzenie wyobraźni 
młodego widza, poszerzenie jego horyzontów, „uwraż-
liwienie” estetyczne, a przede wszystkim pomóc szkole 
w realizacji programu nauczania. 8marek pacholik

Uczniowie mogli zobaczyć repliki dawnych strojów 
i przedmiotów  (fot. ZS Miedźna) 

Z wizytą w TVs
8 grudnia uczniowie klasy IIIa 
Gimnazjum im. Powstańców 
Śląskich w Miedźnej wybrali się 
na wycieczkę do TVS (Telewizji 
Silesia), aby poznać tajniki pracy 
dziennikarzy i redaktorów telewi-
zyjnych. Otworem stanęły przed 
nimi miejsca, w których nagrywane 
są programy telewizyjne, a także 
zaplecza operatorskie. Poznali ludzi 
pracujących w ośrodku telewizyj-
nym, a przewodnik w przystępny 
i humorystyczny sposób opowiadał 
o specyfice pracy dziennikarza tele-
wizyjnego.

8T. mika
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14 grudnia na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s 
w Grzawie, przedszkolaki z Miedźnej 
i Góry odwiedziła krakowska pisar-
ka, Ewa Stadtmuller. Podczas spot-
kania zdradziła sekretny, rymowany, 
przepis na książkę, a potem była nie-
spodzianka! Z magicznego worecz-
ka wyfrunęła krakowska, smocza 
rodzinka i z pomocą odważnych 

dzieci, pisarka opowiedziała historię, 
która przydarzyła się najmłodszemu 
smokowi. W trakcie wizyty było jesz-
cze wiele niespodzianek: tańczący 
bociek, który porzucił żabią dietę, 
kukiełkowa historia o smoku wawel-
skim, zagadki, wierszyki i wyliczan-
ki. Przedszkolaki świetnie się bawiły 
i na zakończenie pięknie gościowi 
podziękowały. 8gbp

1 grudnia uczniowie klas V oraz VI Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny wyjecha-
li na wycieczkę klasową do Fabryki Bombek 
w Miechowie. Uczniowie poznali proces tworze-
nia szklanych ozdób choinkowych, które przy-
bierają kształty nie tylko tradycyjnych, okrągłych 
bombek, ale również zwierzątek, postaci z bajek, 
aniołków, mikołajów itp. Tworzenie bombki roz-
poczyna się od ręcznego formowania szkła oraz 
hartowania go i srebrzenia. Następnie uczniowie 
mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób bombki są 
ręcznie dekorowane (malowane, zdobione broka-
tem i flokowane). Ostatnim etapem produkcji było 
konfekcjonowanie szklanych ozdób choinkowych. 
Największą atrakcją wycieczki był udział w war-
sztatach plastycznych, w czasie których ucznio-
wie malowali i dekorowali bombki za pomocą 

farb, brokatów i pędzli. Własnoręcznie wykonaną 
bombkę każdy zabrał do domu, by móc powiesić 
ją na choince.

8sp Frydek

FryDeK

policjanci w szkole
2 grudnia policjanci ruchu drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie odwiedzili ucz-
niów SP we Frydku. Tematem spotkania było 
bezpieczeństwo na drodze. Spotkania zostały 
podzielone na dwa bloki: dla klas I-III oraz IV-VI. 
Podczas pogadanki z dziećmi funkcjonariusze 
informowali o zagrożeniach związanych z poru-
szaniem się po drogach i przypomnieli, że każdy 
pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących. Przedstawiono zasady prawidło-
wego i bezpiecznego korzystania z dróg w trakcie 
przemieszczania się do szkoły, jak i ze szkoły. 
Utrwalono w sposób praktyczny technikę popraw-
ności przechodzenia przez jezdnię oraz rozdano 
na pamiątkę spotkania odblaski.

8sp Frydek

sami tworzyli bombki

Uczniowie obserwowali proces tworzenia bombek (fot. SP Frydek)

giLOwiCe

1 grudnia Liceum Ogólnokształcące 
im. Z. Religi odwiedziła absol-
wentka szkoły i uczestniczka 
Międzynarodowego Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego „Don Bosco”, 
Agnieszka Słowik. Opowiedziała 
uczniom o swojej pracy na misji 
w Peru, gdzie posługiwała 1,5 roku. 
Przybliżyła obraz życia ludzi, wśród 
których pracowała, ich tradycje 
i zwyczaje. Uczestnicy spotkania 
mieli również okazję zobaczyć wiele 

zdjęć z jej wyprawy. Mówiła o klima-
cie, do którego musiała przywyknąć, 
o jedzeniu, które trzeba było polubić, 
o ludziach, których poznała i którzy 
pozostali ważni w jej życiu. Wspaniała 
przygoda, doskonalenie języka, jak 
i doskonalenie serca i duszy - tak pod-
sumowała swoją wyprawę. Dzieląc się 
z uczniami tym przeżyciem, zapewne 
zainspirowała wielu z nich do dziele-
nia się swoim życiem z innymi ludźmi.
 8LO gilowice

spotkanie z wolontariuszką z peru

Agnieszka Słowik jest absolwentką gilowickiego liceum (fot. LO Gilowice)

grZawa

9 grudnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Grzawie odbyło się 
spotkanie z Beatą Ostrowicką, 
autorką powieści obyczajowo-przy-
godowych dla dzieci i młodzieży. 
Debiutowała w 1995 r. powieścią 
„Niezwykłe wakacje”. W jej dorob-
ku literackim są też takie książki, 
jak „Zaledwie kilka dni”, „Świat 
do góry nogami”, „Zła dziewczy-
na”, „Eliksir przygód” czy „Wyć się 
chce”. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas V i VI ze szkoły pod-
stawowej w Miedźnej. Pisarka opo-
wiadała o tym, jak rozpoczęła się jej 
przygoda z pisaniem, w jaki sposób 
pracuje nad książką, skąd czerpie 
pomysły i dlaczego nie chce zdra-
dzić, o czym będzie jej najnowsza 
powieść. Uczniowie również dzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami na 

temat czytanych książek, niektórzy 
przyznali się, że też piszą. Na razie 
do szuflady.

8gbp

Ze smoczą niespodzianką

spotkanie z pisarką

Z uczniami spotkała się Beata  
Ostrowicka (fot. GBP)

gÓra

gospodynie u przedszkolaków
15 grudnia gośćmi dzieci z grupy 
„Jeżyki” Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Górze były panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Góry. 
Zaprezentowały dzieciom piękne stro-
je ludowe. Przedszkolaki dowiedziały 
się również, jakie śląskie potrawy 
tradycyjnie podaje się w wigilię i jak 
przygotowuje się tradycyjną śląską 
makówkę. 8gpp góra

Gospodynie pokazały, jak przygotować 
makówkę (fot. GPP Góra)

barbórka z górnikami
W wielu szkołach i przedszko-
lach w Barbórkę, 4 grudnia gościli 
górnicy. Nie inaczej było w przed-
szkolu w Górze. Z okazji ich 
święta dzieci przygotowały pio-
senki, wiersze, tańce, życzenia. 

„W przedszkolu są dzisiaj Górnicy, 
więc ja życzenia im składam, niech 
węgiel będzie słodki jak słodka 
czekolada” - recytowali. Nie zabra-
kło upominków oraz wspólnego 
poczęstunku. 8gpp góra

Wspólne zdjęcie z górnikami (fot. GPP Góra)
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Wśród odwiedzających jarmark w Woli był 
m.in. Jacek Binias, naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Pszczynie. Promował Narodową 
Loterię Paragonową.

Razem z pracownikami Urzędu Skarbowego 
rozdawał sprzedawcom oraz kupującym 

drobne upominki. - To kolejna akcja edukacyjna 
promująca loterię. Rozdawaliśmy różne gadżety 
za odpowiedź na pytanie: co powinno być na para-
gonie? - mówi Jacek Binias. Narodowa Loteria 
Paragonowa ma na celu zachęcić kupujących 
do odbierania paragonów w sklepach i zakła-
dach usługowych, a tym samym doprowadzić do 
zmniejszenia szarej strefy. Do wygrania są m.in. 
samochody i tablety.

Ale główną atrakcją zorganizowanego 12 
grudnia w Centrum Kultury w Woli Jarmarku 
Bożonarodzeniowego byli wystawcy i ich dzieła. 
A było w czym wybierać! Bożena Żur z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Porębie prezentowała ręcz-
nie wykonane bombki z masą pękającą oraz gładką, 
stroiki, obrazy, a nawet talerze czy pojemniki na 
kawę. - W taką pracę trzeba włożyć całe serce. 
Na przykład jedna bombka, wykonana techniką 
decoupage z masą pękającą to pięć godzin pracy 
– zauważa. Na licznych stoiskach podziwiać można 
było też m.in. stroiki czy choinki wykonane z... 
papieru, drzewka z perełek, biżuterię wykonaną 
z materiałów z odzysku, a także aniołki z masy 
solnej. - Przygotowywanie ozdób sprawia mi dużo 

radości, mogę się dzięki temu też wyciszyć. Jest też 
satysfakcja z tego, że innym moje prace się podoba-
ją – zauważa Zofia Malcharek z Pszczyny.

Maria Siwy z Jankowic prezentowała ozdoby 
napełniane ziołami z własnego ogródka. Pachniały 
m.in. lawendą, melisą czy miętą. - Robiłam anioły 
napełnione miętą i to były anioły na miłość. Anioły 
napełniane macierzanką to anioły na odwagę, bo 
damy w średniowieczu ponoć dawały rycerzom 
macierzankę w klapkę ich stroju na odwagę 
i odstraszenie złych mocy – opowiada.

Na jarmarku pojawili się także uczniowie 
Zespołu Szkół w Woli. Sprzedawali świąteczne 
ozdoby w szczytnym celu. - Całą klasą razem 

z wychowawczynią, Łarisą Doniecką zdecydo-
waliśmy, że zrobimy wspólnie stroiki, bombki 
i choinki i część pieniędzy z ich sprzedaży prze-
każemy na rzecz hospicjum w Katowicach, z któ-
rym współpracujemy od dawna – mówią Bartosz 
Smolarz, Marcin Odrobiński, Remigiusz Rozmus 
i Dariusz Kula, uczniowie kl. II B Gimnazjum nr 
1 w Woli. Zastosowali proste, ale różne i ciekawe 
materiały – bibułę, cekiny, papier, a nawet maka-
ron. W pracę zaangażowało się ok. 15 uczniów.

Ci, którzy w drugą sobotę grudnia pojawili się 
w Centrum Kultury w Woli mogli więc nie tylko 
podziwiać piękne, własnoręcznie wykonane ozdoby, 
ale także pomóc innym... 8paweł Komraus

Uczniowie Zespołu Szkół w Woli postanowili część środków 
ze sprzedaży ozdób przekazać na rzecz katowickiego hospi-
cjum  (fot. pk)

Jacek Binias, naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie 
wraz z pracownikami na jarmarku promował Narodową 
Loterię Paragonową  (fot. pk)

Na corocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym tradycyjnie nie zabrakło prac wyjątkowych twórców

Na jarmarku piękne ozdoby i akcja edukacyjna

Sala Domu Kultury tradycyjnie 
pękała w szwach. Szósta edycja 
organizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury imprezy jak 
zwykle zgromadziła tych, dla 
których Śląsk to nie tylko miejsce, 
w którym żyją i mieszkają.

Jak Wieczór Śląski, to i ślą-
skie pieśni. O te zadbał Zespół 

Pieśni i Tańca „Wolanie, czyli lau-
reaci „Miedźniańskiego Ula”. Inna 
laureatka tej nagrody kulturalnej 
gminy Miedźna wieczór poprowa-
dziła. W tej roli wystąpiła niezastą-
piona Renia Waliczek, półfinalistka 
XXIII Konkursu „Po naszymu, czyli 
po Śląsku”.

Rok temu certyfikat Ślązoka zdobył 
wójt gminy, Bogdan Taranowki. Tym 
razem musiał zdać kolejny test. Kto 
to gizd? Co to gardina, a co to geltag? 
Egzamin, który polegał na tłumacze-
niu śląskich słów poszedł mu celu-
jąco. - Cieszę się, że to jest impreza, 
na którą chętnych nie trzeba szukać. 
Dzięki niej poznajemy ciągle historię 
Śląska i piękne obyczaje tej ziemi 
– powiedział wójt witając zgromadzo-
nych. A było to ponad 200 osób!

Renia Waliczek przygotowała 
kolejną odsłonę swojego konkursu. 
Uczestnicy imprezy podzieleni na 
drużyny mieli za zadanie wymienić 

po śląsku jak najwięcej elementów 
śląskiej kuchni. Dlaczego akurat 
kuchni? - Kuchnia to centrum ślą-
skiego domu, miejsce, w którym 
tętni życie – tłumaczyła. Do kuchni 
nawiązywała scenografia. Nagrody 
– jak zwykle były bardzo atrakcyjne. 
Rok temu były wycieczki (w tym 
naokoło Domu Kultury), a w tym - 
sprzęt AGD, np. drewniane chochle.

Widzowie obejrzeli także spek-
takl „Marika” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Naumiony” z Ornontowic. 
„Naumiony” to amatorski teatr, 
działający przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Ornontowicach pod 

patronatem tamtejszego Gminnego 
Domu Kultury i Biblioteki. Spektakl 
„Marika” Dariusza Dyrdy opowiada 
o losach wielopokoleniowej rodzi-
ny mieszkającej na śląskiej, przed-
wojennej wsi. Jest w nim miejsce 
zarówno na śmiech, jak i na chwile 
refleksji. Przedstawia bowiem życie 
rodziny w okresie przedwojennym, 
ich losy, problemy dnia codziennego, 
a także marzenia, pierwsze miłości. 
Ukazuje też problem rozbicia rodzin 
w trakcie wojennej zawieruchy, poru-
sza temat przynależności Ślązaków 
do Polski, a także opowiada o przed-
wojennej historii Śląska. Spektakl 

zaprezentowany został z udziałem 
kapeli „Śląskie Bajery”.

Gośćmi Wieczoru Śląskiego 
byli też Piotr Szafrański, dyrektor 
Samorządowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji w Popielowie, 
który opowiadał o pszczelarstwie, 
a także dr Danuta Kocurek, która 
zaprezentowała I część wydanego 
właśnie „Słownika biograficznego 
gminy Miedźna”, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze.

To było wyjątkowe spotkanie 
– pełne humoru, zabawy, ale także 
pouczające. Spotkanie ludzi, którzy 
kochają Śląsk. 8paweł Komraus

3 grudnia w Woli odbył się VI Wieczór Śląski

Tu nikogo prosić nie trzeba!

Zadaniem uczestników było wymienienie po śląsku jak najwięcej 
elementów śląskiej kuchni  (fot. pk)

Spektakl „Marika” opowiada o życiu wielopokoleniowej rodziny  
w obliczu wojny   (fot. pk)
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18 grudnia w Centrum Kultury 
w Woli odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. 

Członkowie Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi Polskiego 

Czerwonego Krzyża przy KWK Piast 
Ruch II w Woli podsumowali swoją 
humanitarną działalność w roku 2015. 
Najbardziej zasłużeni w ilości oddanej 
honorowo krwi otrzymali pamiątkowe 
puchary oraz odznaczenia Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi. 

W uroczystości udział wzię-
li m.in. Bogusław Ogrocki, 

prezes Oddziału Rejonowego 
PCK w Bielsku-Białej, Renata 
Łuniewska, sekretarz gminy 
Miedźna, Andrzej Piecuch, przed-
stawiciel KWK Piast, Andrzej Lis, 
prezes Klubu HDK-PCK w Tychach 
oraz radny Dariusz Sosna. 

Odznaczeni Odznaką ZHDK III 
stopnia po oddaniu co najmniej 
sześciu litrów krwi (pięć litrów 
– kobiety) zostali: Artur Czopka, 
Dominik Granatyr, Grzegorz 
Bialik, Michał Walaszczyk, Marcin 
Urbańczyk, Robert Smolec, Barbara 
Stefanowicz, Michał Kurkowski, 
Maciej Mamok, Marcin Pytel, Michał 

Małkiewicz, Piotr Morsztyn, Paweł 
Huzar, Barbara Badowska, Krzysztof 
Jabłoński, Grzegorz Jabłoński, 
Michał Janosz.

Odznaczeni Odznaką ZHDK II 
stopnia po oddaniu co najmniej 12 
litrów krwi (10 l – kobiety) zostali: 
Damian Gruszka, Krzysztof Pękal, 
Paweł Podleś, Henryk Czarnecki, 
Krzysztof Lukasek, Stanisław 
Stefanowicz, Michał Janosz, Izabela 
Dobry, Rafał Mika. 

Odznaczeni Odznaką ZHDK 
I stopnia po oddaniu co najmniej 
18 litrów krwi (15 l – kobiety) 
zostali: Sebastian Gajk, Marcin 

Mikołajewski, Grzegorz Sanetra, 
Stanisław Stefanowicz.

Puchar za oddanie honorowo 30 
litrów krwi trafił do Andrzeja Kołodzieja. 
Puchar za oddanie honorowo 35 litrów 
krwi otrzymał Jan Ćwiertnia. Puchar 
za oddanie honorowo 40 litrów krwi 
zdobył Henryk Pszczoła, a za odda-
nie honorowo 45 litrów krwi – Piotr 
Chrobak i Krzysztof Witek.

Członkowie klubu w 11 akcjach 
honorowego oddawania krwi w 2015 
roku oddali już 324 litry tego bezcen-
nego leku.

8przewodniczący Klubu HDK-pCK, 
marek gruszka

Krwiodawcy uhonorowani

12 grudnia członkowie Koła Emerytów i 
Rencistów w Górze wzięli udział w spotkaniu 
opłatkowym. Podsumowali 2015 rok, omó-
wili też plany na rok 2016.

Koło Emerytów i Rencistów w Górze oddzie-
liło się od koła gminnego i zostało samo-

dzielnym kołem 14 maja 2002 r. Obecnie liczy 
107 członków – to mieszkańcy nie tylko Góry, ale 
także: Woli, Miedźnej, Pszczyny czy Ćwiklic. Od 
początku przewodniczącą jest Monika Morkisz. 
- Zapisują się do nas osoby spoza Góry, bo dużo 
się u nas dzieje! - przyznaje. Jest emerytowaną 
nauczycielką, w samym kole jest sporo jej byłych 
uczniów. Koło charakteryzuje się dobrą organiza-
cją, bo obejmuje cztery grupy – każda z nich ma 
przypisane imprezy, za które są odpowiedzialne.

12 grudnia w sali Domu Socjalnego w Górze 
odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas które-
go koło podsumowało działalność w 2015 roku. 
Omawiano też plany na rok 2016. A tych nie bra-

kuje. Plan imprez ubiegłorocznych obejmował m.in. 
wyjazd do teatru, kulig, wczasy w Świeradowie oraz 
w Dziwnowie, jednodniowe wycieczki, pielgrzymkę 
do Kalwarii Zebrzydowskiej, biesiadę. Wszystkie 
działania opisują i dokumentują w specjalnej kroni-
ce. - Zawsze miejsc brakuje. Na ten rok planujemy 
wczasy w Rewalu w sierpniu, 78 osób jest zgłoszo-

nych, a 14 stoi w kolejce, bo liczba miejsc jest ogra-
niczona. Wszystkie miejsca są też zarezerwowane 
na wczasy w Krynicy – zauważa. 

Frekwencja na spotkaniach, wyjazdach i impre-
zach jest zawsze duża. Dlatego – jak zauważa M. 
Morkisz – tego typu organizacje są bardzo potrzeb-
ne. - Szczególnie ludziom starszym. Robimy anio-
ły z masy solnej, szydełkujemy, przygotowujemy 
ozdoby. Lubimy się bawić, a także przebierać 
– zauważa. Przekonać można było się podczas 
grudniowego spotkania, na którym pojawił się 
Mikołaj oraz diabeł.

Było ono okazją nie tylko do zabawy, ale także 
pomocy innym. Zorganizowano jarmark oraz licy-
tację ozdób przygotowanych przez członków koła 
na rzecz chorej Oliwki Anteckiej z Góry. Udało się 
zebrać 1 351 zł.

Widząc energię i zaangażowanie członków 
koła można stwierdzić, że pomysłów na kolejne 
imprezy, spotkania i wyjazdy z pewnością im nie 
zabraknie! 8pk 

Koło Emerytów w Górze rośnie w siłę!

Licytując ozdoby i aniołki emeryci z Góry wykazali się hojnoś-
cią i dobrodusznością!  (fot. pk)

6 grudnia w Domu Kultury w Woli 
zorganizowano jarmark świątecz-
ny. Zbierano środki na leczenie 
chorej Oliwki Anteckiej z Góry.

Oliwia Antecka urodziła się zdro-
wa. Po kilku miesiącach rodzice 

zauważyli, że dziewczynka leżąc na 
brzuszku nie podnosi głowy do góry 
i że nie potrafi siedzieć w miarę sta-
bilnie. Stwierdzono u niej obniżone 
napięcie mięśni w tułowiu, lekarze 
zalecili ćwiczenia oraz rehabilitację. 
W 17. miesiącu dziecko miało atak 
padaczki, wkrótce kolejny. Mama 
Oliwki podejrzewa, że ataki wycofały 
ją w rozwoju. Lekarze stwierdzili opóź-
nienie psychoruchowe.

Dziewczynka ma 11 lat, ale nie roz-
wija się jak inne dzieci. Rodzice robią 
wszystko, by nadrobić te zaległości. 
Liczne wyjazdy, leczenie, terapie dają 
efekty – Oliwce poprawiła się koncen-
tracja, lepiej się porusza. Teraz pojawi-
ła się kolejna nadzieja. - Rozpoczęliśmy 

leczenie u neurologa, dr. Vel Vitalija 
Yaroslavovicza z Ukrainy. Oliwka prze-
szła w październiku 10-dniowy turnus, 
po którym zauważyłam postęp. Córka 
ma płynniejszy chód, więcej rozumie, 
lepiej się wypowiada – zauważa mama 
dziewczynki, Angelika Antecka.

Leczenie polega na udrażnianiu 
przepływu płynu mózgowo-rdzenio-
wego przez kręgi szyjne, stosowaniu 
baniek chińskich i akupunktury oraz 
rozmasowywaniu i stosowaniu prądów 
na ręce oraz buzię. Jednorazowy koszt 
turnusu to prawie 7 tys. zł. Ten paź-
dziernikowy sfinansowała Fundacja 
„Faktu”. W grudniu Oliwka przeszła 
kolejny turnus. Wszystko dzięki hojno-
ści mieszkańców gminy, którzy wzięli 
udział w jarmarku na rzecz dziewczyn-
ki, który odbył się 6 grudnia w Domu 
Kultury w Woli.

Przygotowano sporo atrak-
cji – odwiedzający jarmark mogli 
nabyć ciasto oraz ozdoby świątecz-
ne, przygotowane przez dzieci ze 

szkoły podstawowej i przedszkola 
w Górze, przedszkola nr 3 w Woli 
oraz ich rodziców. Pomogli też harce-
rze, a także fundacja „Pomaluj nasz 
świat” z Bielska-Białej oraz lokalni 
przedsiębiorcy. Upominki rozda-
wał św. Mikołaj, był też spektakl 
„Zakochana syrenka” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej Czwarta Ściana. 

Podczas jarmarku zebrano prawie 
5 tys. zł, tydzień później ponad 1,3 
tys. zł przekazali uczestnicy spotka-
nia opłatkowego Koła Emerytów 
i Rencistów w Górze. Ale potrzebne 
są kolejne turnusy i kolejne środki 
na ten cel. - Następny turnus musi-
my zrobić po trzech miesiącach od 
ostatniego, kolejne będą zależały od 
efektów. Jest chłopczyk, Mateusz 
z Warszawy, który był w podobnym 
stanie, jak Oliwka. Jeździł do  dr. Vel 
Vitalija Yaroslavovicza przez dwa lata 
i dziś jest zupełnie zdrowym dzieckiem 
– mówi A. Antecka. Ma nadzieję, że 
podobnie będzie w przypadku jej 

córki. Chce, by Oliwka mogła sobie 
w życiu poradzić sama.

Wszyscy ci, którzy chcą pomóc 
dziewczynce mogą przekazywać pla-
stikowe nakrętki (szczegóły – tel. 504 
535 451). Można też przekazać 1 proc. 
podatku poprzez Fundację Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” - KRS 0000037904, 
cel szczegółowy - 9493 Antecka Oliwia 
lub wysłać darowiznę na konto - 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytu-
łem „9493 Antecka Oliwia”.

8paweł Komraus

Chora Oliwka Antecka z Góry ma szansę na wyleczenie. Ale potrzebne są pieniądze

Dobre serca dla Oliwki

Oliwia po grudniowym jarmarku   (fot. archiwum)
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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. 

Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 
Halina matracka z gilowic.

 Gratulujemy! Nagrodę wyślemy pocztą.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

W sprawie mieszkanki Woli 
w ciągu niecałych pięciu mie-
sięcy trzeci raz kierowany był 
wniosek o zatrzymanie prawa 
jazdy. To pierwsza taka sytuacja 
w województwie śląskim!

W sierpniu 26-latka w związku 
z przekroczeniem dozwolonej 

prędkości w terenie zabudowanym 
straciła prawo jazdy na trzy miesią-
ce. Mimo tego, nadal siadała za kie-
rownicę. Podczas rutynowej kontroli 
drogowej w Bieruniu okazało się, że 
wolanka nie stosuje się do decyzji 
starosty.

Zakaz kierowania samochodami 
obowiązywał kobietę do stycznia br. 
Kolejny raz trafiła w ręce pszczyń-
skich policjantów na początku grud-
nia, kiedy swoim audi przemierzała 
ulice powiatu. 

Kobieta musi teraz liczyć się 
z poważnymi konsekwencjami swo-
jego nieodpowiedzialnego zachowa-
nia. Grozi jej cofnięcie uprawnień 
jako kierowcy i ewentualny nowy 
egzamin. Dodatkowo, jeśli w dal-
szym ciągu nie będzie stosowała się 
do decyzji starosty, grozi jej kara 
nawet dwuletniego pozbawienia 
wolności. 8pk, Kpp

Zatrzymali prawo jazdy po raz... trzeci!

Zakleszczona pasażerka 
peugeota i jeszcze jedna osoba 
ranna – to efekty wypadku, do 
którego doszło 22 grudnia na 
skrzyżowaniu przy Urzędzie 
Gminy.

Dyżurny pszczyńskiej jednost-
ki odebrał zgłoszenie około 

godz. 19.00. Dotyczyło ono potrzeby 
interwencji policjantów na DW-933 
w Miedźnej, w związku ze zderzeniem 
się dwóch samochodów osobowych: 
peugeota 106 oraz opla vectry. 

Z relacji świadków wynikało, że 
kierowca peugeota skręcał z głównej 
drogi w lewo, w ul. Wiejską. Zderzył 
się z jadącym w kierunku Pszczyny 
oplem, którym kierował 26-latek 
w Wisły Wielkiej.

Kierowcy byli trzeźwi w chwili 
zdarzenia. 27-latkowi z Jankowic, 
który kierował peugeotem towarzy-
szyła 26-letnia pasażerka. To właśnie 
ją, zakleszczoną w aucie, musieli 
uwalniać strażacy i to ona ucierpiała 
w wypadku. Kobieta z obrażenia-
mi nóg i stawu biodrowego trafiła 
do szpitala. Ranny był też kierowca 
peugeota. 8Kpp, pk

Dwie osoby ranne w wypadku w miedźnej

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z syg-
nalizacją świetlną  (fot. KP PSP Pszczyna)

na sygnaLe

Wjechał  
w zaparkowane auta

5 grudnia w zaparkowane przy 
sklepach przy ul. Pszczyńskiej 
w Woli samochody uderzyła 
mazda. Do groźnie wyglądającej 
stłuczki doszło przed godz. 9.00. 
Z relacji świadków wynikało, że 
w samochody: opla corsę i hyundai 
coupe uderzył kierowca mazdy, 
który jechał w kierunku Bierunia. 
Dodali, że auta pozostawili na 
pasie parkingowym znajdującym 
się przy krawędzi jezdni na wprost 
sklepów. Nie wiadomo, dlaczego 
kierowca mazdy stracił panowanie 
nad pojazdem i dlaczego tuż po 
całym zajściu oddalił się z miejsca 
zdarzenia. 

Skradzione 
butle

13 grudnia nieznany sprawca prze-
ciął kłódkę zabezpieczającą i włamał 
się do stojaka z butlami typu pro-
pan-butan, który znajdował się przy 
ul. Pszczyńskiej w Górze. Złodziej 
ukrał 10 takich butli, a wartość strat 
to 1 tys. zł.

BMW  
dachowało

Kilka minut po północy 27 grudnia 
doszło do wypadku na ul. Miodowej 
we Frydku. 20-latek z Bielska kie-
rując BMW na łuku drogi wypadł 
z drogi i dachował. Mężczyzna był 
trzeźwy.

nie dzwoń za kierownicą!

Trwa projekt „Nie [przy]dzwoń 
za kierownicą”, którego celem 

jest uświadomienie kierowcom zagrożeń 
związanych z korzystaniem z telefonu 
podczas prowadzenia samochodu.

Z badań wynika, że ponad 47% ankie-
towanych kierowców rozmawia przez 
telefon w czasie jazdy i aż 65% czyta 
oraz pisze wiadomości tekstowe. Wiele 
osób nie zdaje sobie sprawy z tego, 
jakie niebezpieczeństwo niesie z sobą 
korzystanie w czasie jazdy z trzymanego 
w dłoni telefonu komórkowego. W ciągu 
pierwszych sekund rozmowy telefonicz-
nej prawdopodobieństwo spowodowania 
wypadku wzrasta nawet sześciokrot-
nie! Ponadto w trakcie rozmowy przez 
komórkę zdecydowanie zawęża się pole 
widzenia, czas reakcji wydłuża się, a tor 
jazdy samochodu staje się nieco nie-
równy. 

Korzystanie z telefonów komórko-
wych podczas prowadzenia auta w zde-
cydowanym stopniu obniża koncentrację 
i tym samym utrudnia bezpieczne poru-
szanie się po drodze. Nie wszyscy zdają 
sobie sprawę z tego, że samo zerknięcie 
na ekran telefonu – chociażby po to, by 
sprawdzić kto dzwoni – zajmuje kierow-
cy średnio 5 sekund. Przez ten czas, 
jadąc z prędkością 80 km/h, pokonuje 
on odcinek drogi równy boisku piłkar-
skiemu.

Za korzystanie z telefonu w czasie 
jazdy grozi mandat karny w wysokości 
200 zł oraz 5 punktów karnych. Dla osób, 
którym zdarza się prowadzić rozmowy 
telefoniczne w czasie jazdy rozwiązaniem 
jest korzystanie z zestawu głośnomówią-
cego bądź słuchawki Bluetooth.  8Kpp
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Trzy babskie biesiady!
4 stycznia ruszyły zapisy na wyjątkowe 
imprezy, które po raz kolejny organizu-
je Gminny Ośrodek Kultury. To wieczo-
ry pełne niespodzianek, ale tylko dla 
pań – Babskie Biesiady! Odbędą się 21 
stycznia w Domu Kultury w Woli, 28 
stycznia w Domu Socjalnym we Frydku 
oraz 4 lutego w Domu Socjalnym 
w Górze (wszystkie rozpoczynają się 
o godz. 16.30). Bilety w cenie 40 zł. 
Szczegóły w biurze GOK - tel. 32 211 
83 91, 32 448 92 53, 512 237 423.

Zagra orkiestra
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” 
działająca pod patronatem GOK ser-
decznie zaprasza na koncert świątecz-
no-noworoczny. Odbędzie się 9 stycz-
nia o godz. 17.00 w sali widowiskowej 
Domy Kultury w Woli. Wstęp wolny! 
Zapisy przyjmowane są w GOK-u pod 
numerami telefonów: 32 211 83 91, 512 
237 423.

To już 24. finał!
W niedzielę, 10 stycznia odbę-
dzie się 24. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Środki zbierane 
będą na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorów. Sztab tradycyjnie zorganizo-
wano w Woli. 
Impreza w budynku Centrum Kultury 
rozpocznie się o godz. 17.00. W pla-
nach m.in. loteria, sklepik z gadżetami 
WOŚP, grillowane kiełbaski oraz świa-
tełko do nieba.

rok gospodarski 
na ziemi pszczyńskiej

Muzeum Miejskie w Tychach zapra-
sza na wystawę “Od myszy do 
cesarza wszyscy żyją z gospodarza. 
Rok gospodarski na ziemi pszczyń-
skiej”. Prezentowana jest w Dawnej 
Młótowni (ul. Katowicka 9). Wystawa 
prezentuje dawny i współczesny 
roczny cykl prac gospodarskich oraz 
przemiany zachodzące na przestrze-
ni ostatnich stu lat w gospodarstwach 
rolnych na obszarze historycznej 
ziemi pszczyńskiej. Materiały do 
wystawy zbierano także w gminie 
Miedźna, gdzie prowadzono bada-
nia. Partnerami projektu są m.in. 
Urząd Gminy Miedźna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s 
w Woli.

napisz tekst i wygraj 1 000 zł
Można się zgłaszać do III Konkursu 
Dziennikarskiego im. Agnieszki 
Wojtali. A. Wojtala była dziennikar-
ką „Gazety Pszczyńskiej” i miesz-
kanką Gilowic. Zginęła w tragicz-
nym wypadku w 2013 r. W konkur-
sie udział wziąć mogą uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu pszczyńskiego, mieszkań-
cy powiatu, niezajmujący się zawo-
dowo dziennikarstwem. Wystarczy 
napisać tekst dotyczący powiatu 
pszczyńskiego i wysłać go do 15 
lutego. Nagroda główna to 1 000 zł. 
Szczegóły na pszczynska.pl

Był Mikołaj, były prezenty!
6 grudnia wszystkie grzeczne dzieci odwiedził św. Mikołaj. W sołectwach gminy Miedźna zorganizowa-
no spotkania dla dzieci, podczas których były nie tylko prezenty, ale także zabawy, przedstawienia oraz 
konkursy dla najmłodszych!

Podczas spotkania z Mikołajem we Frydku  (fot. pk) Prezenty czekały na dzieci także w Centrum Kultury w Woli  (fot. GOK)

Corocznego spotkania z Mikołajem nie mogło zabraknąć też na 
świetlicy na osiedlu Wola II  (fot. GOK)

Sporo atrakcji czekało na najmłodszych 6 grudnia w Domu Socjalnym 
w Grzawie  (fot. grzawa.eu)

19 grudnia na Krytej Pływalni w 
Woli odbyły się XII Mikołajkowe 
Zawody Pływackie pod patrona-
tem Radosława Kawęckiego.

Organizatorem zawodów był 
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Woli. Na starcie zjawiło 
się 298 zawodników reprezentują-
cych 28 klubów. Młodzi sportowcy 
rywalizowali w sześciu grupach wie-
kowych w dziewięciu konkurencjach 
pływackich. Dzieci z rocznika 1997 
i młodsi mieli do pokonania dystans 
25 m wszystkimi stylami, rocznik 
2006 i starsi ścigali się na dystansach 
dłuższych - 50 m stylem motylko-
wym, grzbietowym i klasycznym, 
100 m stylem dowolnym oraz 200 m 

stylem grzbietowym. Rozdano meda-
le, nagrody rzeczowe, puchary, sta-
tuetki. W punktacji drużynowej zwy-
ciężył „Gilus” Gilowice . Najlepszymi 
grzbiecistami na dystansie 200 m 
zostali: Natalia Działkowska (MUKS 
„Gilus” Gilowice) oraz Karol Trela 
(AZS AWF Katowice).

Nad sprawnym przeprowadzeniem 
i właściwą oprawą zawodów czuwa-
li jak zawsze sędziowie, sympatycy 
MUKS „Gilus” Gilowice i miłośnicy 
pływania.

Organizatorzy gorąco dzięku-
ją wszystkim za okazaną pomoc. 
Szczególnie za wsparcie finansowe: 
Barbarze Wawrzyczek z firmy ARENA, 
gminie Miedźna, Tomaszowi Klisiowi, 
Januszowi Starcowi, firmie OZEEN, fir-
mie MIXPOL, Bankowi Spółdzielczemu 
w Miedźnej. 8gOsir

Pływanie z Mikołajem

 W zawodach udział wzięło prawie 300 zawodników  (fot. Joanna Działkowska)

sukces  
zapaśniczki z woli
W dniach 4-6 grudnia w Czarnym 
Borze odbył się X Międzynarodowy 
Turniej w Zapasach Kobiet Open. 

Rywalizowało 300 zawodniczek 
z 13 krajów. Wystąpiły repre-

zentantki: Białorusi, Czech, Finlandii, 
Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, 
Norwegii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, 
Węgier i Polski, w kategoriach mło-
dziczek, kadetek, juniorek i seniorek. 
Na podium w kategorii młodziczek 
stanęło 14 Polek, w tym zawodnicz-
ka z naszej gminy, Daria Jaczyńska 
z klubu GKS „Piast” Wola, uczennica 
Gimnazjum nr 1 w Woli, która trenuje pod 
kierunkiem trenera Pawła Ciemierza. 
Zajęła II miejsce w kategorii 44 kg.  
- Zawody w Czarnym Borze to naj-
większy w Polsce turniej dla kobiet, 
a w Europie ustępuje tylko kilku impre-
zom - podkreślił wicemistrz świata kla-
syków z 1991 r., Dariusz Piaskowski.

8m. Jaczyński

Daria podczas walki - w niebieskim 
stroju  (fot. M. Jaczyński)
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Z miłości do Śląska
3 grudnia w Woli odbył się VI Wieczór Śląski. Przed licznie zgromadzonymi w sali Domu Kultury zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Wola-
nie”, spektakl „Marika” przedstawił Teatr „Naumiony” z Ornontowic, byli także Piotr Szafrański, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Tury-
styki i Rekreacji w Popielowie, który opowiadał o pszczelarstwie, a także dr Danuta Kocurek, która zaprezentowała I część wydanego właśnie 
„Słownika biograficznego gminy Miedźna”. Całość poprowadziła Renia Waliczek. Więcej o tej wyjątkowej imprezie piszemy na str. 8  (fot. pk)


