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Chciała sięgać 
jak najwyżej

Zmarła Otylia Czerny, jako pierwsza 
odznaczona tytułem Honorowego 
Obywatela Gminy Miedźna. Odeszła 
Tola

WIĘ CEJ NA sTr. 8

50 lub 60 lat temu rozpoczęli nowy, piękny rozdział w swoim życiu. choć nie brakowało problemów i trudnych 
momentów, wytrwali wspólnie w zgodzie i miłości. dla młodszych mogą być wzorem do naśladowania. 20 
października 17 par z gminy Miedźna nagrodzono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, a osiem zostało 
wyróżnionych z okazji 60-lecia ślubu. Jaka jest ich recepta na dobre i trwałe małżeństwo?

WIĘ CEJ NA sTr. 2

Komisariat w Woli
będzie reaktywowany

Starania władz gminy oraz 
mieszkańców dały efekt. W Woli 
reaktywowany będzie komisariat 
policji!

WIĘ CEJ NA sTr. 4 WIĘ CEJ NA sTr. 5

Zamiast remontu 
nowa hala?

Władze gminy Miedźna biorą pod 
uwagę budowę nowej hali dla zapaś-
ników z GKS „Piast” Wola zamiast 
remontu budynku byłej stołówki

przeżyli z sobą tyle lat...

Dziękowali
pracownikom oświaty

14 października w SP nr 2 w Woli 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
nauczycielom i pracownikom oświaty 
z gminy Miedźna 

WIĘ CEJ NA sTr. 9
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Jubilaci spotkali się 20 paździer-
nika w Szkole Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Woli.

 To było 50 lub 60 lat temu. Powie-
dzieli sobie sakramentalne „tak”. 

W ten sposób rozpoczął się nowy roz-
dział w ich życiu. I choć – jak mówią 
– nie brakowało trudnych chwil, udało 
im się wspólnie przeżyć tyle lat. Każda 
z par to piękna historia miłości, zrozu-
mienia i poświęcenia.

Jubilatów przywitał wójt gminy 
Miedźna, Bogdan Taranowski. - 16 
października 1978 r. wybrano Pola-
ka na papieża. W tym samym dniu 
Wanda Rutkiewicz zdobyła najwyższy 
szczyt świata, Mont Everest. Kiedy po 
roku, podczas pierwszej pielgrzym-
ki Jana Pawła II do Polski razem się 
spotkali, W. Rutkiewicz podarowała 
Ojcu Świętemu kawałek skały przy-
wieziony ze szczytu Himalajów. Wtedy 
papież dziękując powiedział: „W tym 
dniu tak daleko razem zaszliśmy”. Te 
słowa świetnie też do Was pasują. To 
wy razem doszliście do takiego dnia, 
kiedy obchodzicie jubileusze 50 lub 60 
lat po ślubie – zawrócił się do jubilatów 
B. Taranowski.

- Mimo różnych przeciwności losu, 
przyrzeczenia danego wiele lat temu 
dotrzymaliście. Możliwe to było, bo 
szanowaliście się nawzajem, z Waszego 
wspólnego życia wynikała niejedna 
nauka, co dla nas młodych może być 
świetnym przykładem – mówił wójt 
gratulując pięknych rocznic. Życzył 
długich lat życia, spędzonych w zgo-
dzie i zdrowiu. 17 par z gminy Miedź-
na otrzymało medale Prezydenta RP 
za długoletnie pożycie małżeńskie, 
a osiem wyróżniono z okazji 60-lecia 
ślubu.

Wśród odznaczonych medalem 
za 50-lecie ślubu byli Anna i Ludwik 
Janoszowie z Woli. Znają się od dzie-
cka, bo oboje pochodzą z Woli. - Była 
klubo-kawiarnia, gdzie chodziło się 
na zabawy. Tam między nami zai-
skrzyło – opowiadają. Ślub wzięli 25 
października 1966 r. Dziś mają czworo 
dzieci i ośmioro wnuków. Maria i Jan 
Sojkowie z Woli poznali się w gminie 
Wielowieś (na granicy województw ślą-
skiego i opolskiego), gdzie pani Maria 
mieszkała, a pan Jan był w pracy na 

delegacji. - To była miłość od pierw-
szego wejrzenia. Była peregrynacja 
Obrazu Jasnogórskiego, spotkaliśmy 
się przy kościele i tak jakoś zostało – 
śmieją się. Rocznicę będą świętowali 12 
listopada. W 1969 r. przeprowadzili się 
do Woli. Teraz mają troje dzieci, ośmio-
ro wnuków, a na początku przyszłego 
roku zostaną pradziadkami. Początek 
miłości Zofii i Jerzego Golusów z Góry 
także związany jest z kościołem. - Wra-
całam z kościoła z majowego. Przyszły 
mąż jechał motorem i podwiózł mnie 
do domu. To nie był przypadek, bo 
okazało się, że planował to wcześniej 
– śmieje się pani Zofia. Po 1,5 roku 
wzięli ślub. 16 kwietnia 1966 r. ślub 
wzięli Maria i Gerard Rozmusowie 
z Woli. - Pierwszego dnia pogoda była 
bardzo ładna – świeciło słoneczko, tro-
chę wiał wiatr. Na drugi dzień trochę 
już padało – wspomina ten dzień pani 
Maria. Dziś mają dwoje dzieci, troje 
wnuków i jednego prawnuka.

Jaka jest recepta na dobre małżeń-
stwo? - Taka, o jakiej mówi papież. 
Kłóciliśmy się, bo jest to nieuniknio-
ne w małżeństwie. Ale zawsze trzeba 
się godzić i wybaczać sobie. I dalej 
wspólnie żyć – przyznają Janoszowie 
z Woli. - Jeden drugiemu musi czasami 
ustąpić. Nie mieliśmy tak, żebyśmy się 
przez cały dzień na siebie gniewali. 
Choć się kłóciliśmy, i to nie raz! Jak 
wychodziłem do pracy, zawsze żonę 
pocałowałem i byliśmy pogodzeni 
– mówi Jan Sojka. - Muszą być zgoda 
i zrozumienie. Trzeba łagodzić konflik-
ty – zdradzają swoją receptę Krystyna 
i Józef Sajdokowie z Miedźnej. - Trze-
ba się szanować, jeden drugiego musi 
wysłuchać – mówi Zofia Golus. - Trzeba 
trwać wspólnie. Czy jest dobrze, czy 
jest źle – zauważa Maria Rozmus.

Medale i wyróżnienia wójt wręczył 
wspólnie z dyrektorem Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim, Magda-
leną Szewczuk-Szturc oraz przewod-
niczącym Rady Gminy, Stanisławem 
Lubańskim. W trakcie uroczystości 
wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Silenzio” działająca pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Woli, 
Zespół Folklorystyczny „Wigejce”, pro-
wadzony przez Irenę Świerkot oraz 
Zespół Taneczny „Kolorowa Tęcza”, 
prowadzony przez Jolantę Widlarz.

Po uroczystości jubilatów zaproszo-
no na poczęstunek. Mogli także zwie-
dzić basen, a także pograć w kręgle. 

Nie brakowało wspólnych rozmów, 
wspomnień, a także życzeń.

8paweł Komraus

17 par z gminy Miedźna nagrodzono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, a osiem zostało wyróżnionych z okazji 60-lecia ślubu

Potrzebne są miłość, zrozumienie i zgoda

pary odznaczone medalem za Długoletnie pożycie małżeńskie:
Eleonora i Józef Beerowie, Małgorzata i Stanisław Doktorowie, Anna i Paweł 
Gardawscy, Zofia i Jerzy Golusowie, Agnieszka i Zygmunt Hajdugowie, Anna 
i Ludwik Janoszowie, Jolanta i Hubert Kasperczykowie, Wanda i Ludwik Klen-
czarowie, Urszula i Alojzy Krasoniowie, Elżbieta i Herman Mazurowie, Anna 
i Gerhard Nachlikowie, Waleria i Józef Niesytowie, Maria i Gerard Rozmusowie, 
Krystyna i Józef Sajdokowie, Maria i Jan Sojkowie, Łucja i Aleksy Sosnowie 
oraz Wanda i Wacław Jarosiowie. 

60 lat po ślubie świętują w tym roku: 
Maria i Jan Gwoździowie, Anna i Stefan Mandlowie, Teresa i Stefan Micha-
likowie, Maria i Ludwik Nyczowie, Marta i Władysław Opołkowie, Helena 
i Władysław Rozmusowie, Stefania i Zbigniew Taskowie oraz Marta i Ludwik 
Urbańczykowie.Na scenie wystąpiły zespoły „Wigejce” (na zdjęciu), „Kolorowa Tęcza” oraz orkiestra  

„Silenzio”  (fot. pk)

Medal z okazji 50-lecia ślubu otrzymali m.in. Maria i Gerard Rozmusowie  (fot. pk)

Anna i Ludwik Janoszowie z Woli mówią, że w związku nie da się uniknąć kłótni, ale należy  
się godzić  (fot. pk)

Jubilaci po uroczystości mogli pograć w kręgle na krytej pływalni  (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 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 LisTOpaDZie 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 7.11 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 9.11 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 14.11 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00 oraz 16.11 (środa) w godz. 12.00-

17.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 21.11 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy 

kościele w Grzawie
<  gÓra: 23.11 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 

– parking przy kościele w Górze
<  gÓra: 28.11 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 30.11 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożyw-

czego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, Poto-
kowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 17.11, 1.12
segregacja: 17.11

Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 18.11, 2.12
segregacja: 18.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 21.11, 5.12
segregacja: 21.11

wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 7.11, 22.11, 6.12
segregacja: 22.11
weo*: 7.11

wola (ulice: Bzów, Cicha, Górni-
cza, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, 
Mokra, Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sado-
wa, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 8.11, 23.11, 7.12
segregacja: 23.11
weo*: 8.11

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 9.11, 24.11, 8.12
segregacja: 24.11
weo*: 9.11

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 10.11, 25.11, 9.12
segregacja: 25.11
weo*: 10.11

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 14.11, 28.11
segregacja: 28.11
weo*: 14.11

Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 15.11, 29.11
segregacja: 29.11
weo*: 15.11

Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 16.11, 30.11
segregacja: 30.11
weo*: 16.11

* weo – wielkogabaryty,  
elektrośmieci, opony

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 8.11, 14.11, 15.11, 
18.11, 22.11, 25.11, 29.11, 2.12, 
6.12, 9.12
segregacja: 7.11, 10.11, 14.11, 
17.11, 21.11, 24.11, 28.11, 1.12, 
5.12, 8.12
odpady wielkogabarytowe: 
9.11, 23.11

Mieszkańcy sygnalizują problem 
ze śmieciami i odpadami, które 
są pozostawiane w miejscach, 
które nie są do tego przezna-
czone.

 W ostatnim czasie góra liści 
niespodziewanie pojawiła się 

na terenie jednej ze szkół w gminie 
Miedźna. Ktoś przyjechał i je wysypał. 
Gruz i inne typu odpady wyrzucono 
natomiast w Woli.

Warto więc przy okazji przypo-
mnieć, że od 1 sierpnia 2016 r. w gmi-
nie Miedźna wprowadzony został 

bezpłatny odbiór gruzu i odpadów 
zielonych. Limit w obu przypadkach 
to 80 kg na nieruchomość danego odpa-
du w roku.

Nie ma konieczności zakupu brązo-
wego worka na odpady zielone (liście, 
chwasty, trawa) - mogą być gromadzo-
ne w zwykłym worku na śmieci. Odbie-
rane są od mieszkańców w mobilnym 
PSZOK-u. 

Tam też można zostawić gruz i odpa-
dy budowlane, czyli gruz ceglany, gruz 
betonowy, płytki ceramiczne, płyty 
kartonowo-gipsowe (bez profili alu-
miniowych).  8 pk, Ug

śmieci lądują nie tam, gdzie powinny

Dobiegły końca prace związane 
z realizacją zadania pn. „Mo-
dernizacja Domu Kultury w Woli 
– etap II”. 

 Inwestycja zrealizowana została 
w ramach programu „Rozwój 

infrastruktury kultury. Priorytet: Infra-
struktura domów kultury” dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Koszt inwestycji wyniósł 247 tys. 504 
zł 90 gr. Wartość dotacji z MKiDN to 
126 tys. zł. W ramach zadania wykona-
no: remont sanitariatów przy sali wie-
lofunkcyjnej, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, wymianę instalacji 
elektrycznej zewnętrznej, docieplenie 
elewacji wraz z obróbkami blacharski-

mi, docieplenie części stropodachu nad 
segmentem „C” budynku, malowanie 
części pomieszczeń wewnętrznych.

Prace budowlane wykonała firma 
Usługi Remontowo-Budowlane „Robi” 
Robert Bogucki z Bierunia. 8 gOK

Dom Kultury po modernizacji

Zakończono realizację inwestycji 
pn. „Budowa ciągu pieszego 
w rejonie Niepublicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Medyk 
w Woli”.

 Wykonawcą był Zakład Budow-
lano-Remontowy „IZBUD” Kazi-

mierz Ciupka. Inwestycja jest realizacją 
wniosku przyjętego przez mieszkań-
ców sołectwa Wola II na zebraniu, 
które odbyło się 11 marca 2015 r. 

Wartość wykonanych robót to 7 
tys. 732 zł 52 gr brutto, a całość zada-
nia zrealizowana została ze środków 
budżetu gminy Miedźna.

8Ug

Chodnik przy przychodni gotowy

Chodnik wybudowano ze środków budżetu 
gminy Miedźna  (fot. UG)

Roboty kosztowały prawie 250 tys. zł  (fot. GOK)
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Żywność dla 
potrzebujących

Ruszyła kolejna edycja Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. Podprogram 2016 rozpoczął 
się w sierpniu 2016 r. i potrwa do czerwca 
2017 r. Pomoc żywnościowa w postaci 
paczek żywnościowych dla osób najbar-
dziej potrzebujących realizowana jest 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym realizowanego w Podprogramie 2016. 
Poza pomocą żywnościową przewidziane 
jest organizowanie różnego rodzaju zajęć 
aktywizująco – warsztatowych.

Uprawnienie do korzystania z pomocy 
żywnościowej jest uwarunkowane znaj-
dowaniem się w trudnej sytuacji życiowej 
(sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej) oraz spełnianiem 
kryterium dochodowego, które zostało 
określone na poziomie 150% kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzy-
stania ze świadczeń pomocy społecznej, 
tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej oraz 771 zł w przypadku 
osoby w rodzinie. Wszelkich informacji 
udzielają pracownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli - tel. 32 211 82 51.

Żywność wydawana będzie osobom 
skierowanym przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli. Obecnie na terenie gminy 
Miedźna zakwalifikowano do pomo-
cy 300 osób, które otrzymają 48,59 kg 
żywności w składzie: makaron, ryż 
biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, 
groszek z marchewką, fasola biała, kon-
centrat pomidorowy, powidła śliwkowe, 
gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, 
szynka drobiowa, cukier biały, olej rze-
pakowy. W zeszłorocznej edycji (Podpro-
gramie 2015) zostały objęte pomocą 403 
osoby z terenu gminy Miedźna. 8 gOps

nowy okres 
zasiłkowy

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Miedźnej 

z/s w Woli informuje o terminach skła-
dania wniosków o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. 
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 
30 września 2016 r., ustalenie uprawnień 
oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad 2016 r. następuje do 
dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku 
złożenia wniosku wraz z dokumenta-
mi w okresie od 1 października 2016 
r. do dnia 30 listopada 2016 r. ustalenie 
uprawnień oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad 2016 r. 
następuje do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Wnioski o świadczenia rodzinne są 
przyjmowane od 1 września w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 
1 (I piętro) - Dział Świadczeń Rodzin-
nych. Szczegóły - tel. 32 211 82 51, 32 
449 13 36, 32 448 70 90. 8 gOps

Zespół Oświaty i Wychowania 
stanie się Centrum Usług Wspól-
nych.

Nowelizacja ustawy o samorządzie 
gminnym wprowadziła tzw. Centra 

Usług Wspólnych. Gmina może zapew-
nić wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organiza-
cyjną jednostkom organizacyjnym gminy, 
gminnym instytucjom kultury czy innym 
gminnym osobom prawnym.

Podczas sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 18 października radni przy-
jęli uchwałę w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi finansowo-księgo-
wej, administracyjnej i organizacyj-
nej. Jednostką obsługującą będzie 
od 31 grudnia br. Zespół Oświaty 
i Wychowania. Od tego czasu będzie 
odpowiadać m.in. za rachunkowość 

i sprawozdawczość, obsługę systemu 
wynagrodzeń i świadczeń pracow-
niczych 15 placówek oświatowych 
w gminie Miedźna.

- W związku ze zmianą przepisów 
Zespół Oświaty i Wychowania nie 
może istnieć w tej formie, jak do tej 
pory. Będzie to Centrum Usług Wspól-
nych, które będzie realizować obsługę 
administracyjno-księgową jednostek 
organizacyjnych gminy. Zaczynamy od 
obsługi wszystkich jednostek oświato-
wych. Docelowo w obsługę w zakresie 
finansowym, administracyjnym i orga-
nizacyjnym chcemy włączyć wszyst-
kie jednostki, czyli jednostki kultury, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej – tłumaczył na sesji wójt Bog-
dan Taranowski.

 8pk

Wspólne usługi dla szkół

Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach potwierdza, że 
na liście komisariatów, które 
zostaną przywrócone jest ten 
w gminie Miedźna.

O reaktywowanie już nie poste-
runku, a komisariatu (który 

funkcjonuje przez całą dobę i pra-
cuje w nim więcej funkcjonariuszy) 
władze gminy Miedźna starały się od 
dłuższego czasu. Podczas tegorocz-
nych zebrań sołeckich mieszkańcy 
podejmowali uchwały w tej sprawie. 
W 2012 r. zlikwidowany został poste-
runek, razem z wieloma innymi tego 
typu placówkami na terenie całego 
kraju. Wcześniej w Woli funkcjonował 
komisariat.

Po likwidacji posterunku miesz-
kańcy często zwracali uwagę na to, 
że wzrosła liczba niebezpiecznych 
zdarzeń, przyznawali też, że spadło 
poczucie bezpieczeństwa. Kwestie te 
podejmowali podczas tegorocznych 
spotkań z pszczyńskimi policjantami, 
które odbywały się w ramach zebrań 
sołeckich. 

Przywrócenie części zlikwidowa-
nych jednostek zapowiedział zaraz 
po objęciu władzy nowy rząd. Pisma 
w tej sprawie gmina wystosowała do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, prowadzone były roz-
mowy z komendantem wojewódzkim 
policji oraz komendantem powiatowym 
policji. 1 marca br. radni wyrazili zgodę 
na nieodpłatne przekazanie działki 
o powierzchni 20 arów, na której 
miałby powstać komisariat policji. 
Wskazano dwie możliwe lokalizacje 
(w okolicy gimnazjum nr 2 w Woli 
– przy ul. Przemysłowej lub w okolicy 
szkoły podstawowej nr 2 w Woli – przy 
ul. Lipowej).

Wszystkie te starania dały efekt. 
Komenda Wojewódzka Policji w Kato-
wicach przedstawiła listę jednostek, 
które zostaną reaktywowane w woje-
wództwie śląskim. - Na terenie woje-
wództwa śląskiego planowane jest 
odtworzenie dwóch komisariatów 
oraz trzech posterunków policji. Jest 
to w głównej mierze odpowiedź na 
oczekiwania społeczne, z uwzględ-
nieniem deklaracji wsparcia funkcjo-
nowania nowych jednostek ze strony 
samorządów lokalnych – informuje 
sierżant sztabowy Magdalena Wiś-
niewska z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.

Planowane jest uruchomienie: 
posterunku policji w Milówce (powiat 
żywiecki), posterunku policji w Kozach 
(powiat bielski), posterunku policji 
w Koszęcinie (Lubliniec), komisa-
riatu policji w Dąbrowie Górniczej 
– Strzemieszycach, a także komisa-
riatu w gminie Miedźna. - Obecnie nie 
można jednoznacznie podać terminu 

uruchomienia nowych jednostek. Jest 
to spowodowane koniecznością adap-
tacji pomieszczeń na potrzeby komi-
sariatów i posterunków, a w jednym 
przypadku budowy nowej siedziby 
– dodaje M. Wiśniewska. To właśnie 
w Woli powstanie z budżetu policji 
zupełnie nowy budynek, w którym 
pracować będą policjanci. Najprawdo-
podobniej zostanie wybudowany przy 
ul. Lipowej w Woli.

Informacja o reaktywacji cieszy wójta 
gminy Miedźna. - To efekt naszych 
wspólnych działań. Jest u nas sporo 
wypadków, niebezpiecznych zdarzeń. 
Dzięki komisariatowi na miejscu będą 
policjanci, którzy znają teren i miesz-
kańców. A to sprawi, że poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców 
będzie większe. Komisariat zostanie 
wybudowany ze środków policji, a to 
powinno spowodować, że nikt już tak 
łatwo go nie zlikwiduje, jak to było 
wcześniej – przyznaje wójt Bogdan 
Taranowski. 8 paweł Komraus

Starania władz gminy oraz mieszkańców dały efekt. W Woli reaktywowany będzie komisariat policji!

Komisariat w Woli  
będzie reaktywowany

O konieczności reaktywacji komisariatu w Woli mówiono m.in. podczas zebrań sołeckich na 
początku roku, w których udział wzięli policjanci z Pszczyny  (fot. pk)

Oszczędności  
na energii
24 października zakończyło się 
postępowanie przetargowe na 
wspólny zakup energii elektrycznej.

Chodzi o energię dla potrzeb oświet-
lenia ulicznego, a także taką, która 

stanowi zapotrzebowanie dla obiektów 
gminnych oraz jednostek organizacyj-
nych gminy Miedźna. Do przetargu 
gmina przystąpiła wspólnie z gminami: 
Pszczyna, Pawłowice, Kobiór, Goczał-
kowice-Zdrój, powiatem pszczyńskim, 
Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunal-
nej, Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi 
Pszczyńskiej, a także Pszczyńskim 
Towarzystwem Budownictwa Społecz-
nego.  Wspólne zamówienie na energię 
elektryczną pozwoliło gminie Miedźna na 
oszczędności na poziomie 16,24% w sto-
sunku do obecnych wydatków. 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

Od 18 października rolnicy 
posiadający zwierzęta gospo-
darskie muszą stosować się do 
nowych zasad.

Zgodnie z nowymi przepisami 
Numer identyfikacyjny świni 

jest numerem siedziby stada, w której 
zwierzę się urodziło albo innej siedzi-
by stada, w której zwierzę przebywa-
ło powyżej 30 dni. Posiadacz świni 
zobowiązany jest oznakować świnię 
w terminie 30 dni od dnia urodzenia 

poprzez założenie na lewą małżowinę 
uszną kolczyka z numerem identyfi-
kacyjnym. W przypadku gdy świnia 
została przemieszczona do siedziby 
stada innej niż siedziba stada urodze-
nia i przebywa w tej siedzibie stada 
dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest 
zobowiązany dodatkowo oznakować tę 
świnię poprzez wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego zgodnego z nume-
rem siedziby stada, w której świnia 
przebywa powyżej 30 dni. W termi-
nie 7 dni od dnia oznakowania świni, 

należy zgłosić Kierownikowi Biura 
Powiatowego ARiMR oznakowanie 
zwierzęcia, określając liczbę oznako-
wanych zwierząt. 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskie-
go (bydła, owiec, kóz i świń) zobowią-
zany jest do dokonania spisu zwierząt 
przebywających w siedzibie stada – co 
najmniej raz na 12 miesięcy, nie później 
jednak niż w dniu 31 grudnia.

Więcej informacji o nowych zasa-
dach udziela Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 8 arimr

Identyfikacja zwierząt na nowo

wykaz zadań planowanych w ramach 
funduszu sołeckiego w 2017 roku

Frydek 
<  Przebudowa placu zabaw - róg ul. Potokowej i Miodowej 

– 18 tys. 450 zł 
<  Modernizacja boiska we Frydku - 10 tys. 759 zł 39 gr
gilowice 
<  Utwardzenie placu przy OSP w Gilowicach - 29 tys. 

209 zł 39 gr
góra 
<  Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze – 29 tys. 209 zł 39 gr 
grzawa 
<  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej 

- 7 tys. 500 zł 
<  Zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw 

wraz z odwodnieniem - 9 tys. 920 zł 80 gr 

<  Zakup czterech ławek na boisko sportowe – 2 tys. 
500 zł 

miedźna 
<  Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkol-

nego w Miedźnej - 29 tys. 209 zł 39 gr 
wola 
<  Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Szkol-

nej i ulicy Wałowej w Woli – 29 tys. 209 zł 39 gr 
wola i 
<  Przebudowa nawierzchni drogi wzdłuż bloku nr 25, ul. 

Górniczej - 24 tys. 209 zł 39 gr 
<  Doposażenie klubu zapaśniczego w sprzęt - 5 tys. zł 
wola ii 
<  Przebudowa chodnika przy ul. Klonowej - 20 tys. zł 
<  Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej - 9 tys. 209 

zł 39 gr

Mieszkańcy zdecydowali już, 
na co w przyszłym roku wyda-
ne zostaną w poszczególnych 
sołectwach środki z funduszu 
sołeckiego.

Do podziału było łącznie ponad 
220 tys. zł. We wszystkich sołe-

ctwach zorganizowano zebrania, 
podczas których to sami mieszkańcy 
wskazywali, które zadania realizowane 

będą z funduszu sołeckiego w roku 
2017. W Grzawej do rozdysponowania 
było prawie 20 tys. zł, a w pozostałych 
sołectwach – po 29 tys. 209 zł 39 gr.

8pk 

Rozdysponowali pieniądze

Władze gminy Miedźna biorą 
pod uwagę budowę nowej hali 
dla zapaśników z GKS „Piast” 
Wola. Ma to być rozwiązanie 
tańsze niż remont budynku byłej 
stołówki.

Budynek byłej stołówki przy ul. 
Poprzecznej w Woli, będący włas-

nością Skarbu Państwa jeszcze kilka 
lat temu był w fatalnym stanie i gro-
ziło mu zamknięcie. Gmina ustaliła 
z kopalnią, że jeśli samorząd przejmie 
nieruchomość, kopalnia bierze na siebie 
utrzymanie obiektu i bieżące naprawy. 
Ruszyła cała procedura, a w tym czasie 
GKS „Piast” Wola miał gdzie ćwiczyć. 
Budynek został wzmocniony, napra-
wiono dach. W końcu obiekt udało się 
przejąć przez samorząd w ubiegłym 
roku. - W warunkach przekazania 
obiektu na rzecz gminy był zapis, że 
gmina w ciągu pięciu lat wykona tam 
remont. Chcieliśmy skorzystać z fun-
duszy zewnętrznych. Zaczęliśmy od 
zlecenia ekspertyz. Wcześniej kopalnia 
dysponowała dokumentem, z które-

go wynikało, że koszt napraw miał 
wynosić ok. 500 tys. zł. Taki koszt 
byłby realny, gdyby prace wykonywa-
ne były tylko ze środków własnych. 
Jeżeli chcielibyśmy sięgać po środki 
zewnętrzne, zakres prac musiałby 
być rozszerzony, by spełnić określone 
wymogi – tłumaczył na październi-
kowej sesji Rady Gminy wójt Bogdan 
Taranowski.

Z ekspertyzy zleconej przez gminę 
wyszło, że remont pochłonąłby aż 1 
mln 953 tys. zł netto! - To koszt, który 
wynika tylko z ekspertyz. To stary 
budynek, więc w trakcie robót mogą 
wyniknąć dodatkowe prace – przyznaje 
wójt. Jak mówi, za te pieniądze można 
wybudować zupełnie nowy, większy 
obiekt, o innym standardzie. - Spraw-
dziliśmy też, co by było, gdyby wyko-
rzystać część pomieszczeń w pobliskim 
budynku ośrodku zdrowia przy ul. 
Poprzecznej w Woli z adaptacją na 
szatnię czy łaźnię i dostawić halę do 
ćwiczeń o wymiarach 14 m na 14 m 
z zadaszeniem. Okazało się, że wtedy 
koszt dobudowy z adaptacją wynosiłby 

500 tys. zł netto. Wydać 2 mln zł na 
remont albo 500 tys. zł na nową halę, 
to jest spora różnica – zauważa wójt. 
Jak mówi, w przypadku budowy hali 
możliwe byłoby pozyskanie dofinanso-
wania nawet w wysokości 50%. 

Klub, którego zawodnicy odnoszą 
spore sukcesy także podczas zawodów 
ogólnopolskich musi mieć odpowiednie 
warunki do treningu. W grę nie wcho-
dzi np. stałe korzystanie z sal gimna-
stycznych w szkołach, bo konieczne 
jest rozłożenie odpowiedniej maty 
o dużych wymiarach.

Dlaczego sprawa z kosztem remon-
tu byłej stołówki pojawiła się dopiero 
teraz? - Dopiero po przejęciu budyn-
ku mogliśmy wykonać odpowiednią 
ekspertyzę. Dzięki przejęciu budynku 
przez gminę klub nadal ma gdzie ćwi-
czyć. W innym wypadku obiekt byłby 
sprzedany lub zamknięty – mówi Bog-
dan Taranowski. Teraz ma zostać przy-
gotowana odpowiednia dokumentacja 
dobudowy hali i adaptacji pomieszczeń 
w ośrodku zdrowia.

8paweł Komraus

Jest nowy pomysł na zapewnienie zapaśnikom odpowiedniego miejsca do treningu

Zamiast remontu nowa hala?
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gÓra

wOLa

rozwijają talenty
10 października w SP w Górze uczniowie czterech podstawówek wzięli udział 
we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym. Tworzyli szkice plenerowe, foto-
grafowali, uczestniczyli w warsztatach dotyczących zagadnień pejzażu i tech-
niki laserunku malarskiego. Spotkanie prowadził zespół nauczycielek plastyki: 
Katarzyna Marcińczyk–Jarek, Urszula Ryszka i Katarzyna Maroszek. Zostało 
zorganizowane przy wsparciu finansowym Zespołu Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej oraz szkoły w Górze. 

Uczniowie otrzymali wszystkie potrzebne materiały malarskie oraz poczę-
stunek. Młodzi artyści stworzyli różnorodne, malarskie interpretacje jesiennego 
piękna górzańskich stawów. Wystawy powstałych dzieł można będzie oglądać we 
wszystkich gminnych szkołach. W przedsięwzięciu artystycznym wzięli udział 
przedstawiciele szkół: SP w Górze, SP nr 2 w Woli, SP w Miedźnej oraz SP we 
Frydku. 8 sp góra, pk

Czytaniem uczczą rocznicę chrztu
W środę, 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze 
odbędzie się Czytelniczy maraton historyczno-biblijny dla uczczenia 1050. 
rocznicy chrztu Polski. Czytać będą uczniowie, a także nauczyciele i rodzice. 
Obejrzeć będzie można wystawy różnych wydań Biblii, kropielniczek domowych 
oraz plastyczną. - Chcemy, aby to świętowanie kształtowało w naszych uczniach 
postawę patriotyczną oraz umacniało wartości chrześcijańskie poprzez promocję 
czytelnictwa Pisma Świętego. Zapraszamy do szkoły wszystkich, którzy cieszą 
się z tej rocznicy – przyznaje nauczycielka Joanna Piosik, pomysłodawczyni 
i organizatorka maratonu. Początek o godz. 17.00. 8 pk

Już po raz czwarty uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w Górze, 
nauczyciele i rodzice wspólnie wyru-
szyli na górskie szlaki, aby spotkać się 
przy ognisku na szczycie Hali Rynian-
ka. IV Szkolny Rajd Górski odbył się 
w sobotę, 1 października. 

Piechurom towarzyszyła przepięk-
na, słoneczna pogoda, zapierające 
dech w piersiach widoki na Babią 
Górę i Pilsko w jesiennej krasie. 
Turyści z Góry atakowali szczyt 
dwoma szlakami z Żabnicy Skałki. 
Pierwsza grupa podchodziła szla-
kiem czarnym i zielonym w kierunku 
Hali Boraczej, Lipowskiej. Druga 
grupa atakowała szlakiem czarnym 
i czerwonym przez Słowiankę oraz 
Suchy Groń. 

Pierwsze rajdy uczestnicy rozpo-
czynali od godzinnych podejść, by 
w pierwszą październikową sobotę 
pokonać szlakami Beskidu Żywieckie-
go ok. 20 km i aktywnie uczcić Narodo-
wy Dzień Sportu oraz Międzynarodo-

wy Dzień Turystyki. W rajdzie wzięły 
udział osoby, które miały już cztery 
rajdowe plakietki. Wszystkie plakietki 
zaprojektowali uczniowie szkoły. Wios-
ną ruszają na kolejny rajd!

8sp góra

aktywnie i rodzinnie

To był już IV Szkolny Rajd Górski  (fot. SP Góra)

18 października uczniowie klas IV szkoły 
podstawowej nr 1 w Woli pojechali na 
wycieczkę wraz z panią Olą Odrobińską 
- nauczycielką języka polskiego, panią 
Jadzią Książek z biblioteki oraz panią 
Anną Gil, która uczy historii. 

Wycieczka odbyła się do Teatru Współ-
czesnego w Krakowie na spektakl pt. „W 
krainie Narnii”. Przybyliśmy na miej-
sce ok. godz. 9.30. Zjedliśmy śniadanie, 
poszliśmy kupić pamiątki oraz zrobić 
wspólne zdjęcie ze smokiem wawelskim. 
Następnie udaliśmy się w stronę teatru. 
Droga szybko nam minęła i po chwili 
byliśmy na miejscu. Weszliśmy do teatru, 
zdjęliśmy kurtki i zajęliśmy miejsca na 
widowni. 

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na 
spektakl, który miał się rozpocząć po 
trzech gongach. Powitała nas pani, która 
w tej sztuce odgrywała rolę złego wilka, 
walczącego z Piotrem - najstarszym 
z braci. Cała opowieść była o Łucji, która 
znalazła tajemnicze drzwi, prowadzące 
do magicznego świata Narnii. Dzięki 
efektom świetlnym i dźwiękowym prze-

nieśliśmy się do świata fantazji. Efekty te 
podkreślały nastrój. 

Niesamowite było to, że zwierzęta 
potrafiły mówić, a także to, że mogliśmy 
zobaczyć postaci, które nie występują 
w normalnym życiu. Spektakl trwał ok. 70 
min. Aktorzy odgrywali: Łucję, Zuzannę, 
Edmunda, Piotra, Białą Czarownicę i jej 
sługę bobra i Tumnusa. Po zakończonym 
spektaklu odbyły się warsztaty teatralne, 
które prowadziła aktorka, będąca jedną 
z najważniejszych postaci w obejrzanej 
sztuce. Bawiliśmy się w odgrywanie posta-
ci z Narnii. Mogliśmy sami pokazać to, 
co chcielibyśmy zobaczyć w następnym 
spektaklu. Niektórzy otwierali kurtynę. 

Po warsztatach ubraliśmy i poszliśmy 
do autobusu. Około godz. 16.00 szczęśli-
wie wróciliśmy do domów. Wszystkim 
bardzo się podobało i chcielibyśmy 
pojechać na taką wycieczkę ponownie, 
tylko na inną sztukę. Dziękujemy pani 
Oli Odrobińskiej, że zorganizowała tak 
fajny i udany wyjazd. 

8Daria Dopielarska, Zofia Jankowska 
– uczennice kl. iVa

we współczesnej narnii

Uczestnicy wycieczki do Teatru Współczesnego w Krakowie  (fot. A. Odrobińska)

Bądź autorem swojej kariery
Pod takim hasłem w dniach 17-21 października odbył się na terenie całego powiatu 
pszczyńskiego Ogólnopolski Tydzień Kariery. W tym czasie odbyły się liczne 
warsztaty z doradcami, wizyty studyjne w zakładach pracy na terenie powiatu, 
staże dla uczniów, projekcje filmów szkoleniowych, konkursy czy spotkania 
z ekspertami rynku pracy i przedsiębiorcami. 

W OTK zaangażowały się także szkoły z gminy Miedźna. Np. w Zespole Szkół 
w Woli zorganizowano staże w karczmie „Kuban” w Goczałkowicach-Zdroju oraz 
spotkanie i warsztaty z przedstawicielką Centrum Przedsiębiorczości w Woli, 
Marią Bujny. W SP nr 1 w Woli odbyły się spotkania z pracownikami oraz właści-
cielami różnych firm, uczniowie odwiedzili też pobliskie miejsca pracy. Uczniowie 
gimnazjum nr 2 w Woli przeprowadzili wywiad z pracownikami banku PKO BP 
w Woli. Dla trzecioklasistów odbyły się zajęcia „Do kariery” przeprowadzone 
przez doradców zawodowych, pracowników Mobilnego Centrum Informacji 
Zawodowej z Bielska-Białej. Wszyscy gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach, 
na których zastanawiali się nad tym, co dla nich oznacza słowo kariera. 8 pk

podwójna uroczystość
17 października w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Woli obchodzono Święto Szkoły. Dzień wcześniej przypadała 
38. rocznica wyboru patrona na Stolicę Apostolską, więc pierwsza część uroczy-
stości była poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Uczniowie kl. III przypomnieli 
najważniejsze chwile z jego życia i pontyfikatu, nie zabrakło okolicznościowych 
piosenek, a całości dopełniła prezentacja multimedialna. 

Ten dzień zostanie też na pewno zapamiętany przez uczniów kl. I. Im właśnie 
była poświęcona druga część akademii, podczas której zostali oficjalnie przyjęci 
do grona społeczności szkolnej. Najpierw musieli przedstawić, czego się już 
w szkole nauczyli, a następnie odbyło się ich ślubowanie i uroczyste pasowanie, 
którego dokonał dyrektor szkoły, Sebastian Pyjas razem z przedstawicielką 
Rady Gminy Miedźna, Zofią Białoń. Ciepłe słowa skierowała do uczniów również 
dyrektor pobliskiego gimnazjum nr 2, Barbara Bandoła, przekazując wspólnie 
z Edytą Miszczak-Kowalską słodką niespodziankę. 8 sp 2 wola

Pierwszoklasiści z rogami obfitości  (fot. SP 2 Wola)
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giLOwiCe

W poprzednim numerze pisaliśmy, że 
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach od 1 wrześ-
nia realizuje projekt Erasmus+ pn. 
„Podnoszenie poziomu nauczania spor-
tu w szkole w celu wspierania rozwoju 
fizycznego, poznawczego i społecznego 
uczniów”, który współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej.

W dniach 9 - 13 października w gilo-
wickim liceum odbyło się pierwsze 
spotkanie międzynarodowe partnerów 
projektu. Do naszej gminy przyjechali 
przedstawiciele wszystkich szkół, bio-
rących w nim udział: z Austrii, Czech, 
Łotwy oraz Finlandii.

Ze względu na spadek aktywności 
fizycznej społeczeństwa i tym samym 
pogorszenie sytuacji zdrowotnej, 
w ramach projektu nauczyciele będą 
poznawali nowe metody nauczania 
lekcji wychowania fizycznego. Szko-
ły będą współpracowały z lokalnymi 
klubami sportowymi, pokazywały 
znanych sportowców jako wzory do 

naśladowania. Uczniowie wezmą 
udział w warsztatach z profesjonalnymi 
trenerami, będą pracować w grupach 
i stawiać nacisk na stosowanie zasad 
fair-play. Zorganizowane będą też dla 
nich międzynarodowe wymiany, pod-
czas których będą mogli szkolić też 
swój język angielski. Podczas zajęć 
mają być poruszane takie tematy, jak 
doping, ksenofobia czy biznes w spor-
cie.

11 października w Gilowicach 
odbyła się konferencja, podczas której 
omówiono założenia projektu. Gości 
przywitał wójt Bogdan Taranowski, 
który opowiedział o gminie Miedźna. 
Partnerzy projektu przedstawili swoje 
szkoły. Każda z nich będzie koncentro-
wała się na sportach, w których placów-
ka lub dany kraj ma spore osiągnięcia. 
W Austrii będzie to koszykówka, w Fin-
landii – hokej na lodzie, w Czechach 
– piłka nożna, a w Polsce – pływanie 
i sporty wodne. Projekt realizowany 
będzie do 30 listopada 2018 r. 8 pk

gościli partnerów z europy

Podczas konferencji w Gilowicach przedstawiciele szkół opowiedzieli o swoich placówkach  (fot. pk)

Programowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Przestało być zarezerwo-
wane wyłącznie dla informatyków - teraz programuje każdy. O tym, że podstawowe 
czynności naszego codziennego życia można zapisać jako program dowiadywali się 
uczniowie Zespołu Szkół w Miedźnej, który włączył się w międzynarodową akcję 
Code week (odbyła się w dniach 17-26 października). W związku z Tygodniem 
Kodowania odbyło się wiele przedsięwzięć. W każdej klasie przeprowadzone zostały 
lekcje kodowania. Dzieci z klas I-III tworzyły program, w którym duszki przechwalały 
się swoimi umiejętnościami i musiały je zaprezentować. Zadaniem uczniów było 
zaprogramowanie, żeby np. biegały po scenie, zmieniały kolor czy tworzyły wir. 
Klasy V i VI tworzyły kartki multimedialne z okazji jubileuszu szkoły. 

Jednego dnia odbyły się matematyczne podchody, innego na długich przerwach 
uczniowie klas młodszych musiały przejść kolejne labirynty na platformie Kodable, 
w czym pomagali im gimnazjaliści. Klasa IV wzięła udział w wykładzie online „Zako-
duj Twojego pierwszego robota”, klasy V i VI wysłuchały konferencji pt. „Zakoduj 
Twoją pierwszą grę komputerową w języku Scratch” dzięki Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej (akademia.nask.pl). Owocem stała się gra „Pong”. 

Nauczycielki informatyki wzięły udział w trzech webinariach w ramach 
programu Mistrzowie Kodowania, na których ćwiczyły swoje umiejętności 
w języku scratch oraz w kodowaniu offline. Placówkę odwiedził Janusz Wróbel, 
specjalista ds. Baltiego, który przeprowadził dwugodzinne warsztaty z progra-
mowania dla klasy IV. 24 października cała społeczność szkolna odtańczyła na 
Orliku taniec Robodance, opracowany przez Renatę Koczy. Przez cały czas była 
wywieszona gazetka nt. kryptologii i kryptografii i w związku z tym odbył się 
konkurs polegający na kodowaniu imion swoich najbliższych oraz odczytywaniu 
nazw matematycznych. Dodatkowo w ramach tygodnia kodowania biblioteka 
przygotowała konkurs związany z odczytywaniem QRkodów. 

8a. włosiak, a.gibas, pk

mieDŹna

Code week

FryDeK

23 października w Domu Socjalnym we Frydku odbyła się II Biesiada Wiejska. 
Imprezę zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich z Frydku, a współorganiza-
torem był sołtys. Były zabawy prowadzone przez wodzireja, mnóstwo śmiechu, 
pyszne jedzenie oraz tańce. Na biesiadzie bawiło się ponad 100 osób. To było 
wyjątkowe wydarzenie, bo na scenie zadebiutował śpiewaczy zespół folklo-
rystyczny, który powstaje w KGW. - Póki co liczy 12 osób, ale zapraszamy do 
śpiewania wszystkich chętnych. W repertuarze mamy głównie piosenki ludowe 
– mówi Anna Madeja, przewodnicząca KGW we Frydku.

Koło ma już plany na kolejne imprezy i wyjazdy. 20 listopada organizuje 
wyjazd do Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie na spektakl „Gość oczekiwany” 
(koszt: 45 zł). 15 stycznia 2017 r. planowany jest wyjazd do tego samego teatru na 
jasełka (koszt to także 45 zł, w tym poczęstunek), a w marcu – na gorące źródła 
do Chochołowa. W dniach 15-23 maja koło jedzie na pielgrzymkę do Medjugorje 
(koszt: 320 euro), na początku lipca – na pielgrzymkę do Torunia i Lichenia, 
a na przełomie lipca i sierpnia – na 9-dniową pielgrzymkę śladami św. Pawła 
do Grecji (koszt: 450 euro). Zainteresowani wyjazdami mogą kontaktować się 
z Anną Madeją – tel. 510 117 692. 8 pk

Biesiada, chór i wyjazdy

Na II Biesiadzie Wiejskiej we Frydku bawiło się ponad 100 osób  (fot. J. Madeja)

25 października w Szkole Podstawowej 
im. S. Hadyny we Frydku w ramach 
programu „Owoce w szkole” zorgani-
zowano „Dzień Owoców i Warzyw”. 
Każda klasa miała za zadanie przygo-
tować smakołyki z warzyw lub owoców 
przyniesionych przez uczniów. Ucz-
niowie z klas I, II i III zrobili kolorowe 
szaszłyki, sałatki owocowe i mleczne 
koktajle. Następnie każda klasa pięk-
nie przygotowała swoje stoisko i czę-

stowała swoich kolegów i koleżanki 
z innych klas. Na początku spotkania 
pielęgniarka szkolna przypomniała 
uczniom, dlaczego warto codziennie 
jeść owoce i warzywa. Następnie przy-
stąpiono do degustacji. „Dzień Warzyw 
i Owoców” to nie tylko dobry pomysł na 
zachęcenie dzieci do wspaniałej zaba-
wy, ale także do wyrabiania nawyków 
zdrowego odżywiania. 

8sp Frydek, pk

Dzień warzyw i owoców

grZawa

Daleka Japonia została przybliżona 
6-latkom uczestniczącym w biblio-
tecznych spotkaniach. Na trzy lek-
cje, które odbyły się w dniach 11-13 
października przybyły w komplecie 
dzieci z zerówki i z klasy Ia SP nr 1 

w Woli. Popularna zabawa w poszu-
kiwanie pokemonów przeniosła się do 
biblioteki. Zamiast pokemonów dzieci 
szukały tajemniczych kopert z rebu-
sami. Wspólnymi siłami udało się 
rozwiązać wszystkie zagadki, a przy 
okazji wyjaśnić znaczenie trudnych 
japońskich wyrazów. Kimono, sushi 
czy origami nie brzmią już obco. 
Celem wyprawy do Kraju Kwitnącej 
Wiśni było poznanie bajek. Dzieci 
wysłuchały bajki o źdźbełku słomy 
oraz o żurawiu i rybaku. W bajko-
wej krainie odnaleziono tym razem 
postaci z bajek japońskich - żurawia 
i samuraja. A ponieważ w paździer-
niku obchodzono Światowy Dzień 
Origami, każdy młody odkrywca 
otrzymał papierowego żurawia. 

8 gBp

pokemony w bibliotece?

W zajęciach udział wzięli młodzi uczniowie SP 
nr 1 w Woli  (fot. GBP)
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Oprócz zajęć, które ruszyły w październiku 
(pisaliśmy o nich w poprzednim numerze), 
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na kolej-
ne zajęcia od listopada.

Aerobik, pilates, balet czy hip-hop dla dzieci, 
zajęcia z rysunku i malarstwa – to tylko nie-

które zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury, które rozpoczęły się w październiku. 

Kolejne ruszają w listopadzie. Jest w czym wybie-
rać!

7 listopada ruszają zajęcia z tańca towarzyskie-
go dla dzieci w wieku 7-12 lat. Odbywać będą się 
w poniedziałki o godz. 16.30. Miesięczny koszt to 
50 zł. Tego samego dnia zaplanowano pierwsze 
spotkanie na zajęciach zumby, czyli połączenia tańca 
i fitnessu. Spotkania mają odbywać się w poniedziałki 
o godz. 17.45. Cena karnetu (4 zajęcia w listopadzie) 

to 36 zł, jednorazowe wejście to koszt 15 zł. Ruszają 
też warsztaty teatralne. Zajęcia dla dzieci w wieku 
6-12 lat odbywać będą się w środy w godz. 16.00 
– 18.00, a dla dorosłych – tego samego dnia w godz. 
18.00 – 20.00. Warsztaty prowadzi Krystyna Prysz-
czyk, aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
Miesięczny koszt to 80 zł.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Kultury 
w Woli. Szczegóły – tel. 32 211 95 88. 8 pk

Nowe zajęcia od listopada

2 października w domu w Kato-
wicach, w wieku 95 lat zmarła 
Otylia Czerny-Antoniewicz. Osoba, 
której kultura w gminie Miedźna 
zawdzięcza bardzo dużo.

„Ślązaczka – posąg. Człowiek 
– instytucja. Kobieta – symbol. 

Postać o licznych nieprzeciętnych uzdol-
nieniach, wielce zasłużona dla kultury, 
zwłaszcza teatru” - napisał o niej we 
wspomnieniu Alojzy Lysko. - Wyso-
ko stawiała poprzeczkę. Była bardzo 
wymagająca. Tak bardzo, że niektórzy 
jej się bali. Do tego nieprawdopodobnie 
elegancka. To taka nasza mentorka, była 
zawsze blisko ludzi – przyznaje Joanna 
Stawowy, dyrektorka Gminnego Ośrod-
ka Kultury. - Osoba o wielkiej wyob-
raźni. Uwielbiała, jak coś się robiło nie 
na 90 procent, a na ponad 100 procent. 
Namawiała, by sięgać jak najwyżej – do 
gwiazd, słońca. To wielka ikona śląskiej 
kultury. Całe swoje życie poświęciła kul-
turze – wspomina Jerzy Kuczera, prezes 
śląskiego oddziału Towarzystwa Kultury 
Teatralnej. Taka była Tola. 

Otylia Czerny-Antoniewicz – aktorka, 
reżyserka, animatorka ruchu teatralnego. 
Przez wiele lat była prezesem śląskiego 
oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej, 
potem została jego honorowym prezesem. 
Przyczyniła się do stworzenia i utrzyma-
nia licznych imprez amatorskiego ruchu 
teatralnego. Współorganizowała imprezy 
plenerowe, prowadziła konferansjerkę 
i reżyserowała widowiska folklorystycz-
ne. Przez ponad 20 lat współpracowała 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miedź-
nej jako jurorka Międzygminnego Turnieju 

Recytatorskiego, Międzygminnego Festi-
walu Folklorystycznego oraz Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„O Tort Baby Jagi”. Zapisała się w historii 
gminy Miedźna jako osoba, która jako 
pierwsza otrzymała tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Miedźna. To było 
w 2002 r. W wywiadzie dla ówczesnych 
„Gminnych Spraw” tak mówiła o swoich 
związkach z gminą: „To polega na jakiejś 
dziwnej wzajemności. Ja przyjeżdżam do 
tego miejsca z radością, nie z przymusu. 
Jestem mocno, duchowo związana z tym 
środowiskiem”.

Otylia Czerny-Antoniewicz miała 
na koncie wiele nagród i odznaczeń, 
także państwowych. Ale – jak przy-
znaje Jerzy Kuczera – najbardziej była 

dumna z honorowego obywatelstwa. 
- W wywiadach często podkreślała, że 
najbardziej cieszy się z honorowego oby-
watelstwa gminy Miedźna. Chwaliła 

ziemię pszczyńską za to, że tu ludzie 
pamiętają o swojej historii – mówi. - 
Kultura w Miedźnej bardzo dużo jej 
zawdzięcza. Bardzo dużo nas nauczyła 
– zauważa dyrektorka GOK-u.

Pogrzeb odbył się 14 października. 
Tolę żegnali rodzina, przyjaciele, artyści, 
samorządowcy. Była też spora delega-
cja z gminy Miedźna wraz z członkami 
zespołów folklorystycznych w strojach 
ludowych. Pierwsza Honorowa Obywa-
telka Gminy Miedźna spoczęła na cmen-
tarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. 
Jak mówi prezes TKT w Katowicach, 
cmentarz ten często nazywa się „śląski-
mi Powązkami”.

- Tola nie żyje, a ja się uśmiecham na 
jej wspomnienie. Nasza Tolcia cały czas 
z nami jest – mówi wzruszona J. Stawo-
wy. - Ona żyje w nas i będzie żyła nadal 
– dodaje J. Kuczera. 8 paweł Komraus

Zmarła Otylia Czerny, jako pierwsza odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Gminy Miedźna. Odeszła Tola

Chciała sięgać jak najwyżej

Odeszła Tola  
– legenda śląskiej kultury
Urodziła się 24 listopada 1921 roku w Brzęczkowi-
cach (dziś Mysłowice) w rodzinie Emilii i Franciszka 
Gaup. Była spokrewniona z rodem Hlondów (jej 
babcia była siostrą matki Augusta Hlonda – pry-
masa Polski), czym się zawsze szczyciła. W latach 
szkolnych, które przeżywała już w Katowicach, 
gdzie ojca, funkcjonariusza państwowego służbowo 
przeniesiono, zdradzała liczne talenty artystyczne: 
literackie, muzyczne, plastyczne, z zapałem wyko-
rzystując je w życiu szkolnym. Marzyła o studiach 
aktorskich w Warszawie. Niestety przekreśliła je 
wojna. Jak większość młodych z jej pokolenia prawie 
całą wojnę przecierpiała na przymusowych robo-
tach, gdzie poddano ją eksperymentom medycznym. 
Pod koniec wojny poślubiła Jerzego Czernego. Z tego 
małżeństwa urodził się w 1945 roku syn Lucjan, 
później córka Barbara. Dopiero po wojnie mogła 
pomyśleć o swoim powołaniu. Drogą samokształ-
cenia i wyższych kwalifikacyjnych kursów zdobyła 

uprawnienia aktorskie i reżyserskie. Od 1947 roku 
jako pracownik związała się ze śląskim oddziałem 
Towarzystwa Kultury Teatralnej, któremu była 
wierna do końca swej aktywności zawodowej 
najpierw jako etatowy prezes, a po przejściu na 
emeryturę – jako honorowy. Związana z teatrami 
śląskimi, amatorskimi zespołami artystycznymi w 
domach kultury i świetlicach, z zespołami ludowy-
mi pielęgnującymi tradycje regionalne – była ich 
rzecznikiem we władzach centralnych. Tam była 
znana jako nieustępliwa wyrazicielka ich potrzeb i 
dążeń. Zawsze z podziwem wyrażał się o niej prezes 
zarządu głównego TKT Lech Śliwonik, późniejszy 
rektor Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. 
Przebojowa, pełna temperamentu Tola nie gardziła 
też własnymi występami estradowymi. Została w 
nich zapamiętana jako rozśpiewana, roztańczona, 
pełna werwy artystka ubrana w stylizowany strój 
śląski z zawiązaną na głowie purpurką. Tak ją 
ujrzał Kazimierz Kutz i Janusz Kidawa, angażując 
Ją do swoich filmów. Tak Ją ujrzałem w 1961 roku 
i Ja, gdy byłem uczniem dąbrowskiej „Sztygarki”. 

Nie przypuszczałem, że spotkam ją już wkrótce, 
gdy jako młody nauczyciel przyjechałem ze swoim 
szkolnym teatrem poezji do Tychów. [...] Trzeci raz 
spotkaliśmy się chyba w 1984 roku, gdy p. Otylii 
powierzono prowadzenie barbórkowego spotkania 
górników - seniorów kopalni „Ziemowit”. Znów 
miała purpurkę na głowie i szalała na scenie, wcią-
gając do zabawy nawet największych mruków. 
Zafascynowany jej występem, wyciągałem dla siebie 
wiele cennych nauk. Ściślejsze kontakty zawiązały 
się w latach, gdy pełniłem funkcję radnego Sejmiku 
Śląskiego (1991-2005). Jako członek komisji kultury 
miałem obowiązek dostrzegania i wspomagania 
działalności wszelkich ruchów społecznych i stowa-
rzyszeń wzbogacających życie kulturalne regionu. 
I wtenczas trafiłem do p. Otylii, która borykała się 
z problemami lokalowymi dla TKT. Pomagałem jej 
jak tylko mogłem, bo widziałem, że jest to prawdzi-
wa Siłaczka, godna podziwu i pomocy pasjonatka 
teatru, poezji, opiekunka aktorów, szczera, otwarta 
dusza.

8alojzy Lysko (fragmenty wspomnienia)

W Woli podczas XX Turnieju Recytatorskiego w 2011 r. Otylia Czerny świętowała  
90. urodziny  (fot. archiwum)

Z Synem, rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się 
w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wójt gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna wraz z radnymi

Synowi zmarłej oraz całej jej rodzinie 
składamy wyrazy współczucia

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej 
wraz z pracownikami
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sukces „wolan”

5 października Zespół Pieśni 
i Tańca „Wolanie” uczestniczył 

w Konkursowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych „Kalendarz Obrzędowy” 
w Katowicach. Zespół zaprezentował 
obrzęd „Zimowe wieczory” w reżyserii 
Bronisławy Niesyto i zdobył II miejsce. 
Oprawę muzyczną przygotował Zyg-
munt Pyrek.

Ćwierć wieku 
turnieju

W dniach 16-17 listopada w Domu 
Kultury w Woli odbędą się jubi-

leuszowy XXV Regionalny Turniej 
Recytatorski oraz VIII Konkurs Poezji 
Śpiewanej. Imprezę tradycyjnie orga-
nizują Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Oświaty i Wychowania. 

Uczestnicy prezentować się będą 
w konkursach: głównym, gwarowym 
i poezji śpiewanej w trzech kategoriach 
wiekowych: uczniów klas V i VI szkoły 
podstawowej, uczniów gimnazjum oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jury oceni: dobór repertuaru (warto-
ści artystyczne utworów oraz ich dobór, 
który powinien być zgodny z wiekiem 
wykonawcy i nie powinien przekra-
czać jego możliwości odtwórczych), 
dykcję, interpretację, ogólny wyraz 
artystyczny, muzykalność i warunki 
głosowe wykonawcy oraz oryginal-
ność kompozycji, aranżacji i sposobu 
wykonania. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 7 listopada.

Nagrody te są przyznawane 
corocznie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wyróżniającym się 
osobom. 

Uroczystość otworzył dyrektor 
szkoły, Sebastian Pyjas, który 

przywitał pracowników przedszkoli, 
szkół, gimnazjów i liceum przybyłych 
na galę oraz emerytowanych nauczycie-
li szkół i władze gminnego samorządu, 
sprawujące opiekę nad lokalną oświa-
tą. Najpierw przed zebranymi wystąpił 
znany z wielu sukcesów artystycznych 
szkolny zespół taneczny „Kolorowa 
Tęcza”, działający pod kierownictwem 
Jolanty Widlarz.

Wójt gminy Miedźna, Bogdan 
Taranowski zwrócił się do nauczy-
cieli i innych pracowników oświaty 
pracujących w gminnych instytucjach 
edukacyjnych. Podziękował im za trud 
i poświęcenie wkładane w codzienną 
pracę, gratulował wyróżnień i życzył 
dalszych sukcesów. Słowa wdzięcz-
ności zostały skierowane także do 
emerytowanych pracowników szkół 
i przedszkoli, a ci z nich, którzy skoń-
czyli karierę zawodową w tym roku, 
otrzymali specjalne podziękowania. 

Po przemówieniu wójta na scenę 
wyszedł szkolny zespół teatralny 
„Bajlandia” prowadzony przez Ewę 
Kubeczko, który przedstawił sceny 
z życia szkoły, zabawny montaż słow-

no-muzyczny. W końcu przyszedł czas 
na kulminacyjny punkt wydarzenia, 
czyli wręczenie nagród nauczycielom 
i innym pracownikom oświaty przez 
dyrektorów gminnych placówek oświa-
towych. 

Na zakończenie uroczystości zebrani 
mogli podziwiać członków szkolnego 
zespołu folklorystycznego „Wigejce” 
działającego pod kierownictwem Ireny 
Świerkot. Po występie zgromadzeni 
udali się na poczęstunek. 8 sp 2 wola, pk

14 października w auli Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z gminy Miedźna 

Dziękowali pracownikom oświaty

podczas Dnia edukacji narodowej nagrodzeni zostali:
Aleksandra Stuczyńska, Dorota Tobiasz, Łarisa Doniecka, Leonia Szary, 
Renata Krawczyk, Gabriela Przewoźnik, Anna Adamczyk, Elżbieta Grajcarek-
Wyrobek, Marta Mach, Klaudiusz Siedlaczek, Karolina Brzenczek, Bogusława 
Danek, Zbigniew Mazur, Krystyna Szromczyk, Ewa Stacewicz, Jolanta 
Terebus, Lucyna Tomala, Paulina Suchodolska, Renata Nowak, Agnieszka 
Kostka, Anna Kubeczko, Marek Pacholik.

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej w gminie Miedźna świętowano w SP nr 2  
w Woli  (fot. SP 2 Wola)

Serce jest bogactwem, które się  
nie sprzedaje, nie kupuje,  
ale które się ofiaruje

Gustave Flaubert 

W imieniu córki Oliwii i swoim, 
jako rodziców dziękujemy  
z całego serca za ofiarność 
przekazania 1% na leczenie  

i rehabilitację Oliwii Anteckiej. 

Z wyrazami wdzięczności,
Oliwia Antecka z rodzicami

Gminny Ośrodek Kultury  
zaprasza na

VII WIECZÓR ŚLĄSKI
1 września o godz. 17.00 
w Domu Kultury w Woli

Spotkanie poprowadzi Ślązoczka
 Renia Waliczek

W programie m.in.  
„Odpust w Łące, 

czyli chodzenie po mikołajstwie”
– spektakl w wykonaniu zespołu 

„Dolanie” z Łąki

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w GOK-u 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 poz. 1774 
z późniejszymi zmianami) 

Wójt Gminy Miedźna 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 
131, 43-227 Miedźna, wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy 

dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedź-
na przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
•  część działki 1828/84 położonej w Grzawie przy ul. Księża, o po-

wierzchni do dzierżawy 0,008 ha,
•  działki oznaczone nr 28,29,30,31,32,33,34 położone w Woli przy ul. 

Starorzecznej o łącznej powierzchni 1,9430 ha.
Informacje dotyczące wykazów dostępne są na stronie internetowej: 
bip.miedzna.pl  
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Wśród osób, które do 28 listopada 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 

renata Kulka z góry.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

na sygnaLe

nUmer TeLeFOnU

Wybuch pieca
2 października po godz. 6.00 we Fryd-
ku musiały interweniować jednostki 
ochrony przeciwpożarowej. Okazało 
się, że w jednym z domów przy ul. 
Sportowej doszło do wybuchu pieca 
w kotłowni. Nikomu nic się nie stało.

Ukradł olej napędowy  z auta
4 października nieznany sprawca włamał 
się do autokaru marki Renault, który 
znajdował się w Górze. Włamał się jednak 
nie do środka pojazdu, a do... zbiornika 
paliwa. Wcześniej wygiął klapę zabezpie-

czającą. Ukradł 60 litrów oleju napędowe-
go. Sprawca próbował jeszcze włamać się 
do samochodu marki Volvo.

Na zwężeniu zapalił  
się samochód

26 października w godzinach porannych 
w Górze na ul. Pszczyńskiej zapalił się 
samochód osobowy marki Ford Focus. 
Do zdarzenia doszło na przebudowy-
wanym odcinku drogi, gdzie z ruchu 
wyłączony jest jeden pas. Jak informuje 
pszczyńska policja, nikomu nic się nie 
stało.

Przed nami okres jesienno-zimo-
wy, a co za tym idzie palenie w ko-
minkach, piecach czy korzystanie 
z grzewczych urządzeń gazowych. 
Co roku śmiercionośny czad zbiera 
swoje tragiczne żniwo. Zróbmy 
wszystko, aby właściwie zabezpie-
czyć siebie i swoich bliskich.

Przede wszystkim w domu lub miesz-
kaniu warto zainstalować czujkę tlen-

ku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki 
jest wykrywanie czadu i generowanie syg-
nałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego 
nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi 
ona poziom bezpieczeństwa w pomieszcze-
niach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz 
pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagro-
żenia życia. Pamiętajmy, że tego typu czujki 
powinny znaleźć się w pokojach z komin-
kiem lub piecem kaflowym, w pomieszcze-

niach z kuchenkami gazowymi, w łazien-
kach z gazowymi podgrzewaczami wody, 
w kotłowniach, garażach oraz warsztatach. 
Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje 
niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny 
dźwięk. Mamy wtedy szansę na opusz-
czenie zagrożonego obszaru. Błędem jest 
instalowanie czujek przy oknie, kratkach, 
przewodach wentylacyjnych czy w miej-
scach zbyt zawilgoconych. Niewłaściwie 
dobrane ustawienie czujki może negatywnie 
wpłynąć na jej pracę i skuteczność. 

Jeżeli nie mamy możliwości zainstalowa-
nia czujki tlenku węgla, pamiętajmy o czę-
stym wietrzeniu pomieszczeń, w których 
znajdują się urządzenia grzewcze. Róbmy 
to szczególnie przed snem, kiedy mamy 
przed sobą perspektywę przebywania kilku 
godzin w zamkniętym pomieszczeniu razem 
z urządzeniami grzewczymi.

8Kpp pszczyna

Czad wciąż groźny

W niedzielę, 2 października do-
szło do śmiertelnego wypadku 
w Miedźnej.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
18.00 na ul. Janygowiec. Jak 

informuje Komenda Powiatowa Policji 
w Pszczynie, kierujący BMW 45-letni 

mieszkaniec Gilowic jechał w kierun-
ku Woli. Wyjeżdżając z zakrętu stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał do 
rowu i uderzył w przydrożne drzewo.

Tego dnia nawierzchnia drogi była 
mokra, bo padał deszcz. Mężczyzna na 
skutek poniesionych obrażeń poniósł 
śmierć na miejscu. 8 pk

śmiertelne uderzenie w drzewo

W wyniku zadymienia w jednym 
z bloków przy ul. Górniczej w 
Woli do szpitala trafiły trzy osoby, 
w tym dzieci.

Informację o zdarzeniu pszczyń-
ska straż pożarna otrzymała 

w sobotę, 1 października przed godz. 
21.00. Okazało się, że w jednym z miesz-
kań na kuchence gazowej pozostawiono 
potrawę i zapaliły się meble kuchenne. 

Doszło do silnego zadymienia. Przed 
przybyciem na miejsce strażaków około 
20 mieszkańców bloku opuściło swoje 
mieszkania. Trzem osobom trzeba było 
udzielić pierwszej pomocy. Wśród nich 
była dwójka dzieci, którzy podtruli się 
dymami pożarowymi. Poszkodowani 
zostali zabrani do szpitala, a strażacy 
ugasili pożar i oddymili oraz przewie-
trzyli wszystkie mieszkania w klatce.
 8 pk 

pożar w kuchni, dzieci do szpitala

To efekt pożaru przy ul. Górniczej w Woli  (fot. KP PSP Pszczyna)
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Prawie 300 pływaków wzięło 
udział w Jesiennych Zawodach 
Pływackich, które odbyły się 
na Krytej Pływalni w Woli 29 paź-
dziernika.

Zawody zostały zorganizowane 
przez Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Miedźnej z/s w Woli. Na basenie 
w Woli pojawiło się 297 pływaków z 27 
klubów ze Śląska i Małopolski.

Zawody rozegrano w kategoriach 
roczników 2009 i młodsi, 2008, 2007-

2006, 2005-2004 oraz 2003 i starsi 
w stylach dowolnym, klasycznym, 
grzbietowym, motylkowym i zmien-
nym. Bardzo dobrze poradzili sobie 
gospodarze – zawodnicy MUKS „Gilus” 
Gilowice zajęli pierwsze miejsce w kla-
syfikacji klubowej! Na II miejscu upla-
sowali się pływacy z Klubu Olimpijczy-
ka Mysłowice, a na III – UKS Aquatica 
Pawłowice.

Wkrótce kolejne zawody na krytej 
pływalni. 17 grudnia w Woli odbędą się 
Mikołajkowe Zawody Pływackie pod 
patronatem Radosława Kawęckiego.

8pk 

Gilus najlepszy

W klasyfikacji klubowej najlepszy był klub z Gilowic  (fot. pk)

19 października odbyły się 
Gminne Sztafetowe Biegi Prze-
łajowe Szkół Podstawowych, 
które zorganizowała Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli.

Organizatorzy zaprosili sześciooso-
bowe drużyny dziewcząt i chłop-

ców ze szkół gminy Miedźna. Na starcie 
obok leśniczówki rozpoczęła się rywa-
lizacja dziewcząt na dystansie 6 x 800 
m oraz chłopców 6 x 1 000 m. Pierwsze 
miejsca wywalczyli zawodnicy i zawod-

niczki sportowej Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, 
którzy będą reprezentować gminę na 
zawodach powiatowych. Drugie miejsca 
zajęły biegaczki ze Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Górze oraz biegacze 
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Miedźnej. Na trzecim miejscu 
znalazła się sztafeta dziewcząt ze szkoły 
z Miedźnej oraz sztafeta chłopców ze 
szkoły z Góry. 

Organizatorzy gratulują zwycięzcom 
i zapraszają młodych amatorów biegów 
średnich w terenie leśnym w przyszłym 
roku. 8 sp 2 wola

Do startu, start!

Zawody zorganizowano przy leśniczówce w Woli  (fot. SP 2 Wola)

Tak grali nasi piłkarze

nadwiślan góra (iV liga)
2.10: KS Panki – Nadwiślan 0:3 (bramki: D. Fabisiak, T. Czogała, samobójcza)
9.10: Nadwiślan – Slavia Ruda Śląska 1:0 (bramka: T. Czogała)
15.10: Polonia Poraj – Nadwiślan 2:2 (bramki dla Góry: Ł. Gad, T. Czogała)
23.10: Nadwiślan – RKS Grodziec 1:0 (bramka: P. Stefański)
30.10: GKS II Tychy – Nadwiślan 0:0

Nadwiślan ma 25 punktów, zajmuje 4. miejsce w tabeli.

Kolejne mecze: Nadwiślan – MKS Myszków (5.11), Piast II Gliwice – Nadwiślan 
(12.11), Nadwiślan – Ruch II Chorzów (19.11)

sokół wola (a klasa)
1.10: Czapla Kryry – Sokół 0:3 (bramki: B. Więckowski, P. Bula, G. Kuźnik)
8.10: Sokół – Josieniec Radostowice 2:0 (bramki: J. Jażdżewski – dwie)
16.10:  Znicz Jankowice – Sokół 1:4 (bramki dla Woli: G. Kuźnik – dwie, R. Kula, 

K. Kudyba)
23.10: Sokół – LKS Studzionka 3:0 (bramki: P. Bula, G. Kuźnik – dwie)
29.10: Sokół – LKS Rudołtowice-Ćwiklice 2:2 (bramki dla Woli: G. Kuźnik, D. Nycz)

Sokół ma 32 punkty, zajmuje 1. miejsce w tabeli.

Kolejne mecze: LKS Gardawice – Sokół (5.11), Sokół – Ogrodnik Tychy (12.11), 
LKS Frydek – Sokół (20.11)

LKs Frydek (a klasa)
2.10: Iskra II Pszczyna – LKS 0:0
9.10: LKS – Siódemka Tychy 3:0 (bramki: A. Złotek – dwie, A. Potasiak)
16.10: Fortuna Wyry – LKS 2:0
23.10:  LKS – Sokół Orzesze 12:4 (bramki dla Frydku: G. Ulczak, A. Potasiak 

– trzy, A. Złotek – pięć, T. Kapica, D. Bujak, J. Maroszek)
29.10: Czapla Kryry – LKS 1:1 (bramka dla Frydku: A. Złotek)

LKS ma 16 punktów, zajmuje 8. miejsce w tabeli.

Kolejne mecze: LKS – Josieniec Radostowice (6.11), Znicz Jankowice – LKS (13.11), 
LKS – Sokół Wola (20.11)

Zapaśnicy GKS „Piast” Wola zali-
czyli udany występ na kolejnych 
zawodach.

8 października pięcioro zapaś-
ników z Woli wzięło udział 

w Pucharze Śląska Dzieci, który odbył 
się w Pilicy. Do rywalizacji przystąpiło 
69 dzieci z siedmiu klubów. 

Podopieczni GKS „Piast” Wola zdo-
byli pięć medali! Złoto wywalczyli: 
Amelia Tomala, Bartosz Piwowar, 
Wanesa Kania i Eryk Cichoń, a srebro 
- Eryk Tomala. 8 pk 

pięć medali

Zapaśnicy z Woli znów z sukcesami   

(fot. GKS „Piast” Wola)

24 października zawodnicy UKS 
Stowarzyszenie Piłkarsko-Siat-
karskie z Woli wzięli udział w Re-
gionalnych Rozgrywkach Klubów 
Sportowych Orange. W Krakowie 
trenowali z gwiazdami sportu.

Spotkało się tam ponad 150 mło-
dych zawodników z 11 klubów. 

Trenowali ze swoimi idolami: Mileną 

Radecką, Jerzym Dudkiem i Arturem 
Siódmiakiem.

Patronat honorowy nad programem 
objęli Minister Edukacji Narodowej 
oraz Minister Sportu i Turystyki. To 
kolejna przygoda działającego w SP 
nr 1 w Woli klubu z akcją sportową 
Orange. W marcu br. UKS SPS zajął 
III miejsce w ogólnopolskim Pucharze 
Orange.  8 pk

Uczyli się od gwiazd!

Zawodnicy z Woli podczas rozgrywek w Krakowie  (fot. Orange)



12 gminne sprawy – listopad 2016 W OBIEKTyWIE

Wspólnie idą przez życie
20 października 17 par z gminy Miedźna nagrodzono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, a osiem zostało wyróżnionych z okazji 
60-lecia ślubu. Więcej o uroczystości piszemy na str. 2  fot. pk


