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Obiecujące wyniki projektu 
w Gilowicach

6 listopada PGNiG z udziałem mini-
stra energii w Gilowicach podsumo-
wało dotychczasowe wyniki prowa-
dzonego tam projektu badawczego

WIę CEJ NA str. 5

Podczas Świątecznego koncertu charytatywnego, który 2 grudnia odbył się w woli zebrano ok. 20 tys. zł! Pokazaliśmy 
wielkie serca, bo wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację antosi wiertel z Gilowic (na 
zdjęciu po lewej z rodzicami) oraz oliwki anteckiej z Góry (po prawej z mamą).

WIę CEJ NA str. 11

11 listopada 
powodem do radości

Wyjątkowy koncert i składanie kwiatów 
pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
– w ten sposób w gminie Miedźna święto-
wano rocznicę odzyskania niepodległości

WIę CEJ NA str. 2 WIę CEJ NA str. 4

Na sesji 
o jednostkach OsP

Na sesji Rady Gminy Miedźna 
7 listopada dyskutowano o stanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Miedźna

wielkie serca 
dla tosi i oliwki

słowem rozpalają 
serca i wyobraźnię

16 listopada odbył się XXVI Regionalny 
Turniej Recytatorski wraz z IX Konkur-
sem Poezji Śpiewanej. W Woli zaprezen-
towało się 55 młodych artystów

WIę CEJ NA str. 8
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„Jeśli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”
     Św. Jan Paweł II

Zbliżają się długo oczekiwane, magiczne Święta Bożego Narodzenia.
Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory,

milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca.
Niech magia Bożego Narodzenia sprawi, że radość zawita do każdego domu,

a nadzieja, pokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.
Mieszkańcom Gminy Miedźna, Instytucjom oraz Firmom 

życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  Wójt Gminy Miedźna 
Stanisław Lubański  Bogdan Taranowski 
wraz z Radnymi  wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Boże Narodzenie 2017

okiem fotografa

W niedzielę, 19 listopada Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd do Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu, gdzie odbyła się gala finałowa XXVII konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Wystąpiła 
m.in. Eleni z zespołem. Ślązakiem Roku 2017 została Teresa Urbańczyk z Jankowic (na zdjęciu 
druga od prawej). Do ćwierćfinału konkursu dostała się m.in. Renata Waliczek z Góry.  (FOT. GOK)

Pięknych, spokojnych i rodzinnych świąt
 Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2018 roku

życzą redakcja „Gminnych Spraw” 
oraz wydawca, Gminny Ośrodek Kultury 

w Miedźnej z/s w Woli

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACh 
FUNDUsZU sOłECKIEGO NA ROK 2018 WybRANE 
PRZEZ MIEsZKAńCóW PODCZAs WRZEŚNIOWyCh 
ZEbRAń sOłECKICh

fryDek
<  Zakup miernika dla OSP Gilowice (2 800 zł)
<  Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (5 500 zł)
<  Budowa piłkołapu na boisku od strony północnej (24 849,05 zł)
giLowiCe
<  Przebudowa ogrodzenia wokół boiska (33 149,05 zł)
gÓra
<  Przebudowa ul. Zielonej w Górze (33 149,05 zł)
grZawa
<  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej (20 574,50 zł)
<  Zakup i montaż tablicy z mapą sołectwa (2 000 zł)

mieDŹna
<  Przebudowa sieci energetycznej przy SP (19 000 zł)
<  Zakup 2 szt. ubrań specjalnych typu Garda na potrzeby OSP Miedźna  

(2 700 zł)
<  Zakup 2 szt. ubikacji wolnostojących (5 300 zł)
<  Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami (6 149,05 zł)
woLa
<  Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej, lewa strona, od skrzyżowania 

ul. Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła pw. św. Urbana (33 149,05 zł)
woLa i
<  Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury (23 149,05 zł)
<  Doposażenie orkiestry dętej „Silenzio” (5 000 zł)
<  Doposażenie LKS „Sokół” Wola (5 000 zł)
woLa ii
<  Doposażenie LKS „Sokół” Wola (4 000 zł)
<  Doposażenie OSP Wola (4 000 zł)
<  Budowa parkingu przy ul. Sosnowej (25 149,05 zł) 

Wyjątkowy koncert i składanie kwiatów pod 
pomnikiem Powstańców Śląskich – w ten spo-
sób w gminie Miedźna świętowano kolejną 
rocznicę odzyskania niepodległości.

4W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska na 
skutek zawirowań historycznych I wojny świa-

towej i upadku trzech wielkich mocarstw, odzyskała 
niepodległość. Decyzją demokratycznych władz II RP 
z 1937 r. wydarzenie to upamiętniane jest 11 listopada. 
9 listopada w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli 
odbył się koncert „Kiedy znów zakwitną białe bzy...”  

w wykonaniu solistów Śląskiej Operetki Kameralnej 
Jolanty Kremer i Oskara Jasińskiego, przy akom-
paniamencie zespołu Maes Trio. Całość prowadził 
Jacek Woleński. Licznie zebrana publiczność usłyszała 
piękne, niezapomniane przedwojenne kompozycje, 
napisane przez wybitnych autorów. Mogła też śpiewać 
z wykonawcami, bo przygotowano śpiewniki. Na sali 
pojawiło się ponad 200 osób!

– Przeczytałem niedawno tekst sprzed lat mówiący 
o tym, co można dla Polski zrobić: „Łatwo o Polsce 
mówić, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej za nią 
umierać, a najtrudniej dla niej cierpieć”. My dzisiaj nie 

musimy ani cierpieć, ani umierać za Polskę. Ale możemy 
dla niej jak najlepiej pracować i zawsze dobrze o niej 
mówić. Żeby taką postawę prezentować, potrzeba nam 
radości, pogody ducha, entuzjazmu. Tego dostarczają 
muzyka i śpiew – powiedział zapraszając na koncert 
Stanisław Lubański, przewodniczący Rady Gminy. 

W piątek, 10 listopada wójt Bogdan Taranowski 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy, radnymi 
gminy Miedźna, dyrektorem, nauczycielami i uczniami 
z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli uroczyście 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
w Woli.  8pk, Ug

99. ROCZNICA ODZysKANIA PRZEZ POLsKę NIEPODLEGłOŚCI byłA OKAZJą DO RADOsNEGO ŚWIęTOWANIA

11 listopada powodem do radości

Artyści zaprezentowali piękne, przedwojenne  
kompozycje  (FOT. PK)

Publiczność nagrodziła wykonawców owacjami 
na stojąco  (FOT. PK)

Kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich złożyły  
władze gminy oraz uczniowie  (FOT. PK)



3gminne sprawy – grudzień 2017Z  ŻyCIA GMINy

miesiĘCZnik gminy mieDŹna IssN 1233-2267
redaktor naczelny: Paweł Komraus

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

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

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

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

<  fryDek: 12.12 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
- Dom Socjalny Frydek

<  giLowiCe: 6.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 8.12 w godz. 12.00-17.00 oraz 28.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 13.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 4.12 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 

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

<  woLa: 16.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok sklepu  
spożywczego

oDBiorĄ śmieCi!

Podajemy terminy  
odbioru śmieci w grudniu:

Domy JeDnoroDZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Kręta, Kwiatowa, Ogrodników, 
Parkowa, Rybacka, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Zawadka, 
Zbożowa):
zmieszane: 1.12, 15.12
segregacja: 15.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Skowronków, Topolowa, 
Wiejska, Wilcza, Wiosenna, 
Zapadź, Zielona):
zmieszane: 4.12, 18.12
segregacja: 18.12

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krót-
ka, Leśna, Okrężna, Polna, 
Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), Gilowice (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 6.12, 20.12
segregacja: 20.12

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeń-
ców, Korfantego, Leśna, Lompy, 
Rajska, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska), Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 7.12, 21.12
segregacja: 21.12

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa 
Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 8.12, 22.12
segregacja: 22.12

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 11.12, 27.12
segregacja: 27.12

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztano-
wa, Krótka, Kwiatowa, Mokra, 
Ogrodowa, Orzechowa, Polna, 
Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, 
Wiślana, Wiśniowa, Wspólna, 
Zbożowa):
zmieszane: 13.12, 28.12
segregacja: 28.12

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górni-
cza, Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 14.12, 29.12
segregacja: 29.12

BLoki
wola i i wola ii: 
zmieszane, segregacja: 4.12, 7.12, 
11.12, 14.12, 18.12, 21.12, 27.12, 28.12
odpady wielkogabarytowe: 13.12, 
27.12

sprawdź szybko termin wywozu 
śmieci dzięki darmowej aplikacji 

„kiedy wywóz” 
Dedykowana jest dla smartfonów 
działających na systemach opera-
cyjnych typu: Android, iOS oraz 
Windows 7 i Windows 8. Każdy 
z systemów posiada właściwy dla 
siebie sklep (Google play, App 
Store, Windows Store), w którym 
z łatwością można odnaleźć daną 
aplikację oraz bezpłatnie ją ściąg-
nąć i zainstalować.

W grudniu z powodu plano-
wanych prac na moście broni-
sław, obiekt przez 2–3 tygodnie 
będzie zamknięty.

4 Z powodu złego stanu technicz-
nego mostu Bronisław w Woli, 

w listopadzie Urząd Gminy Miedźna 
ogłosił przetarg na realizację zadania pn. 
„Wykonanie awaryjnego wzmocnienia 
płyt pomostowych na moście Bronisław 
w Woli”. Zakres prac to: wzmocnienie 
doraźne stalowych płyt pomostowych 
poprzez kształtowniki stalowe, nałożenie 
na istniejące płyty nawierzchni z dylin 
drewnianych ryflowanych oraz montaż 
dylin drewnianych impregnowanych.

Z powodu prac, na 2–3 tygodnie 
most będzie zamknięty. Planowany 

termin wykonania robót to 22 grudnia. 
W planach jest jednak większy remont 
obiektu. 

– Ocena stanu technicznego wskazuje, 
że wymiana płyt środkowych nie wystar-
czy. Trzeba byłoby wymienić również 
płyty boczne. Koszt to co najmniej 3,5 
mln zł. Bierzemy jednak pod uwagę inne 
rozwiązanie – wykonanie nawierzchni 
betonowej. To nieco droższe, ale będzie 
służyło na lata – mówi wójt Bogdan 
Taranowski. 

– Żeby wystąpić o dofinansowanie 
w wysokości 50% wartości zadania trze-
ba przejąć działki drogowe, żeby most 
był w ciągu dróg publicznych. Inwestycja 
byłaby współfinansowana przez okolicz-
ne samorządy – dodaje wójt. 

8 pk

Wzmocnią „bronka”

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie poinformował, że 
zezwolenie na przejazd wielkich 
wanów przez Wolę jest od kilku lat 
nieważne.

4 O problemie pisaliśmy w paździer-
nikowym numerze. Przez drogę 

powiatową, ul. Pszczyńską i Między-
rzecką w Woli codziennie przejeżdża 
kilkanaście wielkich i ciężkich wanów 
tyskiej firmy ze żwirem. Jadą od żwirow-
ni w Jedlinie w kierunku Bojszów. Prob-
lem w tym, że na tej drodze obowiązuje 
ograniczenie tonażu do ośmiu ton.

Po interwencji radnych Rady Gminy 
Miedźna PZD poinformował, że w 2008 
r. wydał zezwolenie na przejazd cięż-
szych pojazdów tej firmy. Kiedy radni 
złożyli wniosek o wygaszenie zezwole-
nia, zarządca drogi odpisał, że zezwole-
nie jest nieważne od 2012 r.! Wszystko 
przez nowelizację ustawy Prawo o ruchu 
drogowym z 2011 r.

Na sesji 28 listopada radny Henryk 
Rozmus poinformował, że powiat bieruń-
sko–lędziński zaproponował, by tymcza-
sowo zlikwidować ograniczenie tonażu 
na terenie gminy Miedźna, zachowując 
takie ograniczenie w gminie Bojszowy, co 
zbulwersowało radnych. Powiat pszczyński 
nie zgodził się na to. H. Rozmus przyznał, 
że nie pomagają prośby do policji o inter-
wencje na miejscu. Dlatego złożył wniosek, 
by zwrócić się do komendanta wojewódz-
kiego policji o wyjaśnienia, dlaczego mimo 
zakazu i pomimo braku zezwolenia ciężkie 
wany jeżdżą regularnie przez Wolę? – Chcę, 
by komendant wyjaśnił, dlaczego w ciągu 
miesiąca jest co najmniej 300 kursów tych 
samochodów i tylko 1 mandat! – mówił H. 
Rozmus. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Gmina Bojszowy przygotowuje kon-
cepcję przystosowania dróg polnych do 
przejazdu samochodów ciężarowych 
poza gminą Miedźna. Kolejne rozmo-
wy w tej sprawie mają być prowadzone 
w grudniu. 8pk

Tiry bez zezwolenia

akCJa Zima W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2017/2018” w zakresie dróg gminnych wykonaw-
cą jest wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego firma Bud–Ris z siedzibą w Dankowicach.  Osobami bezpośrednio nadzorującymi 
wykonywaną usługę odśnieżania są sołtysi poszczególnych sołectw. Numery kontaktowe:
Miedźna – Tomasz Nycz, tel. 502 668 824   Grzawa –  Marcin Sosna, tel. 785 368 546
Frydek – Janusz Pławecki, tel. 519 347 293  Gilowice – Jan Nowak, tel. 519 347 294, 606 664 727
Góra – Marian Libera, tel. 519 347 299  Wola – Czesław Rozmus, tel. 519 347 297, 692 232 264
Wola I – Andrzej Nelec, tel.  519 347 296  Wola II – Andrzej Biszkant, tel.  519 347 295
Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 
2017/2018 utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie – tel. 32 212 80 68, całodobowy numer 
telefonu 501 716 376.  8Ug



4 gminne sprawy – grudzień 2017 Z  ŻyCIA GMINy

Rada Gminy upoważniła wójta do zawarcia 
porozumienia międzygminnego, którego 
celem będzie zapewnienie transportu zbio-
rowego w kierunku Oświęcimia i brzeszcz.

4Problem z transportem zbiorowym z Woli 
w kierunku Brzeszcz i Oświęcimia w ostatnim 

czasie kilka razy podejmowany był na sesjach Rady 
Gminy. W listopadzie pojawiła się informacja, że 
firma, która na podstawie koncesji wydanej przez 
marszałka województwa małopolskiego realizowała 
przewozy komercyjne z Woli do Oświęcimia podjęła 
decyzję o ich likwidacji z końcem listopada. Tym 
samym bez samochodu nie będzie dało się dostać 
z Woli do Oświęcimia. Powstała nawet petycja miesz-
kańców, by utrzymać kursy w tym kierunku.

Do Urzędu Gminy nie trafiło żadne pismo ws. 
likwidacji kursów. – Kiedy potwierdziłem informację 
o likwidacji kursów spotkałem się z przedstawicie-
lami MZK Oświęcim. Celem jest przedłużenie do 
Woli linii nr 17, która teraz jest do Harmęż. Kursy 
pokryłyby się z kursami przewoźnika, który zrezyg-
nował, pojawiłyby się też dodatkowe kursy w soboty 

i niedziele. Chcielibyśmy też uzyskać połączenie 
z Jawiszowic do Gilowic – tłumaczył na listopadowej 
sesji Rady Gminy wójt Bogdan Taranowski. Dodał, że 
do kursów do i z Oświęcimia w dni robocze i święta 
gmina musiałaby dopłacać ponad 100 tys. zł rocznie, 
a w kierunku Brzeszcz – dodatkowo 23 tys. zł

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, połączenia z Woli 
do Oświęcimia obowiązywałyby od lutego 2018 r. 
Jak poinformował wójt, warunkiem przystąpienia 
do porozumienia jest podjęcie odpowiedniej uchwały. 
Rada Gminy na sesji 28 listopada przyjęła uchwałę 
w sprawie powierzenia miastu Oświęcim zadania 
publicznego – lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie gminy Miedźna w kierunku Oświęcimia oraz 
Brzeszcz. Na początek grudnia zaplanowano kolej-
ne rozmowy z członkami porozumienia: gminami 
Brzeszcze, Chełmek, Oświęcim, Libiąż i miastem 
Oświęcim.

Mecenas Tomasz Brylski przyznał, że na początku 
roku zmieniły się przepisy w tym zakresie i wszystkie 
gminy mają ogromne problemy ze zorganizowaniem 
transportu zbiorowego. – Przystąpienie do porozu-
mienia to jedyna legalna forma finansowania takich 

dowozów. Ta linia nie cieszy się dużym obciążeniem, 
ale jest potrzebna mieszkańcom gminy: uczniom 
i studentom dojeżdżającym do szkół i uczelni oraz 
mieszkańcom odwiedzającym chorych w szpitalu 
w Oświęcimiu – podkreślał wójt. 

Przy okazji wywiązała się wśród radnych dys-
kusja na temat transportu zbiorowego. – Prywatny 
przewoźnik ma prawo stwierdzić, że kursy mu się 
nie opłacają i je likwiduje. A gmina i mieszkańcy 
zostają na lodzie. Powinniśmy jakoś się unieza-
leżnić, pomyśleć o transporcie zbiorowym nieco 
szerzej – stwierdził radny Michał Przewoźnik. – To 
na powiatach i województwach leży obowiązek orga-
nizowania takiego transportu. My znowu robimy coś 
za kogoś – przyznał radny Mariusz Wojtala. Radna 
Małgorzata Antos przestrzegała, by – podobnie, jak 
to miało miejsce wcześniej – nie doszło do zawie-
szenia linii ze względu na działalność prywatnych 
przewoźników, którzy „zabierają” klientów kilka 
minut przed autobusami MZK. A później i tak 
likwidują kursy. – Uświadamiajmy mieszkańców, 
że w ich interesie jest korzystanie ze stałych linii 
– stwierdziła. 8 paweł komraus

Jak dojechać do Oświęcimia?

Na sesję Rady Gminy Miedźna, 
która odbyła się 7 listopada zo-
stali zaproszeni przedstawiciele 
wszystkich gminnych Ochotni-
czych straży Pożarnych. była to 
okazja do dyskusji o stanie OsP 
w gminie Miedźna.

4W gminie Miedźna funkcjonują 4 
jednostki OSP. Trzy z nich (Wola, 

Góra i Miedźna) są włączone do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. 
Wójt Bogdan Taranowski przedstawił 
informację o stanie wyposażenia straży. 
OSP Góra specjalizuje się w ratowni-
ctwie wodnym, dysponuje m.in. dwoma 
samochodami lekkimi (marki Mercedes 
oraz Ford) czy pontonem. OSP Miedźna 
ma samochód ciężki marki Jelcz oraz 
samochód lekki marki Ford. Specja-
lizacją OSP w Woli jest ratownictwo 
techniczne, straż ma póki co tylko jeden 
samochód lekki marki Lublin oraz przy-
czepę pożarniczą. OSP Gilowice ma na 
stanie samochód średni marki Mercedes 
oraz samochód średni marki Lublin.

– Samochody to nie wszystko. 
Ważne, by w tych autach było jesz-
cze odpowiednie wyposażenie i – co 
najistotniejsze – wyszkoleni ludzie 
– podkreślał wójt. Gminne straże dys-
ponują też m.in. systemami łączności, 
aparatami powietrznymi, agregatami 
prądotwórczymi, deskami ratowniczy-
mi, oddymiaczami, piłami oraz pom-
pami. Każda OSP w gminie ma swoją 
siedzibę. W Górze jest 28 druhów, 
w Gilowicach – 29, w Miedźnej – 24, 
a w Woli – 20. Działają też drużyny 
młodzieżowe. Od początku roku do 
końca października najwięcej inter-
wencji odnotowała OSP Wola. Było ich 
54 (szczegóły w ramce).

Jak wynika z ustaw, obowiązkiem 
gminy jest wyposażenie, utrzymanie, 
wyszkolenie, zapewnienie gotowości 
bojowej ochotniczych straży pożar-
nych. To m.in. zakup paliwa, finanso-
wanie ubezpieczeń strażaków, przeglą-
dów czy konserwacji sprzętu. W 2014 
r. gmina Miedźna przeznaczyła na ten 
cel 132 tys. zł, w 2015 – 129 tys. zł, 
w 2016 – 138 tys. zł, a w 2017 r. będzie 
to najprawdopodobniej prawie 200 tys. 
zł. W budżecie na rok 2018 zostanie 
zabezpieczonych ponad 170 tys. zł. Jak 
podkreślał wójt, na OSP nakłada się 
podobne obowiązki, jak na Państwową 
Straż Pożarną, ale nie są wskazywane 
źródła finansowania. 

Komendant gminny OSP Adam Toma-
la podał informacje o kursach i szkole-
niach, które przeszli strażacy–ochotnicy. 
Zwrócił uwagę na konieczność przepro-

wadzenia kolejnych kursów. Dziękował 
Radzie Gminy i wójtowi za rozbudowę 
strażnicy w Gilowicach i pozyskanie 
drugiego samochodu, co – jak podkre-
ślał – było inwestycją w bezpieczeństwo 
mieszkańców. Do priorytetów na najbliż-
szy czas zaliczył pozyskanie nowego 
wozu dla OSP Wola, a także dodatkowe-
go sprzętu dla wszystkich straży. Wójt 
poinformował, że najprawdopodobniej na 
początku 2018 r. do Woli trafi samochód 

(co najmniej średni) wycofany z PSP. 
Jest też szansa na pozyskanie sporych 
środków na doposażenie wszystkich 
gminnych straży. – Urząd Gminy złożył 
wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych na kwotę ok. 500 tys. zł na 
bieżące doposażenie jednostek OSP 
w gminie. Wniosek jest na etapie oceny 
– przyznał B. Taranowski.

O sytuacji w poszczególnych jed-
nostkach mówili ich przedstawiciele. 
Wspominali m.in. o tym, że straże 
otrzymują sprzęt dzięki pomocy Urzę-
du Gminy, ale także pozyskują środki 
np. ze sprzedaży kalendarzy czy od 
sponsorów. Radni podkreślali, że jeśli 
tylko jest taka możliwość, Rada Gminy 
wspiera finansowo OSP.

Sesja była także okazją do podzięko-
wań strażakom za ich pracę. – Dziękuję 
naszym druhom, którzy nie tylko ratują 
życie i zdrowie, walczą o mienie, ratują 
dobytek, ale również często zabezpie-
czają miejscowe imprezy w gminie, 
pokazują w szkołach i przedszkolach, 
na czym polega ich praca i jak dbać 
o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
To powoduje, że mamy cztery bardzo 
dobre straże, na które zawsze można 
liczyć – podkreślał wójt Bogdan Tara-
nowski, który chwalił też współpracę 
z komendą powiatową i komendą woje-
wódzką PSP. 8 paweł komraus

CZTERy JEDNOsTKI OsP DbAJą O bEZPIECZEńsTWO MIEsZKAńCóW GMINy MIEDźNA

Na sesji o jednostkach OsP

statystyka interwenCJi w 2017 r. (do końca października)

< OSP Wola – 54 (26 pożarów, 27 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy)
< OSP Góra – 30 (10 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe)
<  OSP Gilowice – 23 (9 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń,  

0 alarmów fałszywych)
<  OSP Miedźna – 21 (8 pożarów, 11 zagrożeń miejscowych, 2 alarmy  

fałszywe)

Na sesji Rady Gminy 7 listopada pojawili się przedstawiciele wszystkich jednostek OsP  
w gminie  (FOT. PK)
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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

6 listopada Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowni-
ctwo podsumowało dotychczasowe wyniki projek-
tu badawczego w Gilowicach. W gminie Miedźna 
gościli m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski 
i prezes PGNiG, Piotr Woźniak.

4Projekt PGNiG i Państwowego Instytutu Geologiczne-
go – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzony 

jest w gminie Miedźna od września 2016 r. Jego celem jest 
sprawdzenie, czy możliwe jest wydobycie metanu z pokładów 
węgla kamiennego przed jego eksploatacją, w technologii 
szczelinowania hydraulicznego, z powierzchni terenu. 

Ta metoda może doprowadzić do ujęcia metanu, czyli 
cennego surowca energetycznego. Ale nie tylko. – Jeśli 
zastosujemy tę metodę na przedpolu robót górniczych, 
poprawimy znacznie bezpieczeństwo w kopalniach usu-
wając metan z wyprzedzeniem rocznym lub dwuletnim. 
Ze względu na wysokie zametanowienie naszych kopalń, 
poprawi się też ich sytuacja ekonomiczna – tłumaczył 
podczas konferencji na miejscu prowadzenia badań Piotr 
Woźniak, prezes PGNiG. Skutkiem ma być też ograniczenie 
efektu cieplarnianego.

Dlaczego badania prowadzone są akurat na tym terenie? 
Szacuje się, że w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym znaj-
duje się 170 mld m3 bardzo dobrego jakościowo metanu 
w pokładach węgla. – To bardzo duży, do tej pory prak-
tycznie niewykorzystany potencjał. Większy niż udoku-
mentowane zasoby polskich złóż gazu ziemnego. Produkcja 
metanu z węgla metodami wiertniczymi powinna być 
ważnym uzupełnieniem krajowego bilansu energetycznego 
– mówił Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego 
PIG–PIB.

Jak podkreśla PGNiG, dotychczasowe wyniki projektu są 
bardzo obiecujące. W ciągu dziewięciu miesięcy testowego 
wydobycia z pokładów węgla w Gilowicach uzyskano ponad 
790 tys. m3 metanu. Przepływy gazu osiągnęły stabilny 
poziom ok. 5 tys. m3 na dobę. Planowane są nowe odwierty. 
Szacuje się, że możliwe jest wydobycie na poziomie 1–1,5 
mld m3 gazu rocznie. Wkrótce ma rozpocząć się kolejny 
etap prac. Wykonane zostaną instalacje badawczo–demon-
stracyjne, nowe odwierty, planowane są nawet trzyletnie 

testy oraz budowa instalacji do ujęcia i zagospodarowania 
gazu. Następnie przeprowadzone byłyby szczegółowe oceny 
i analizy ekonomiczne. – Jeśli to się powiedzie, ostatni etap 
to etap wdrożeniowy. Wybieramy jedno złoże, wiercimy 
kilkanaście otworów, prowadzimy produkcję i możemy 
mówić o rozpoczęciu przemysłowego zastosowania metanu 
– przyznał J. Jureczka.

– Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju 
technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacz-
nie szerszej skali – powiedział minister energii Krzysztof 
Tchórzewski. – Chcemy, aby upowszechnienie tej technologii 
skutkowało zwiększeniem potencjału wydobywczego gazu 
w Polsce nawet o miliard m3 gazu rocznie – poinformował. 
Minister dodał, że w ten sposób ograniczymy zależność od 
importu surowców z zagranicy, co będzie miało wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Minister i prezes PGNiG dziękowali wójtowi gminy 
Miedźna za dobrą współpracę z lokalnym samorządem. 
– Dla naszego samorządu zawsze priorytetem były trzy 
rzeczy: oświata, ochrona środowiska i zdrowie. Dlatego 
zależy nam na tym, by to przedsięwzięcie było realizowa-
ne w sposób bezpieczny – przyznał Bogdan Taranowski. 
PGNiG podkreśla, że podczas prac minimalizowany jest 
wpływ na środowisko i zwraca się szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo mieszkańców. 8 paweł komraus

PROJEKT bADAWCZy W GILOWICACh MOŻE PRZyCZyNIć sIę DO POPRAWy bEZPIECZEńsTWA ENERGETyCZNEGO KRAJU 

Obiecujące wyniki projektu w Gilowicach

W Gilowicach minister energii (pierwszy z lewej) mógł zobaczyć,  
jak prowadzone są badania  (FOT. PK)

stare kotły do wymiany
Dopiero co rusza montaż insta-
lacji solarnych na domach, a 
gmina Miedźna planuje kolejny 
program ekologiczny dla miesz-
kańców. Tym razem związany z 
wymianą starych kotłów.

428 listopada Rada Gminy przyję-
ła uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu ograniczenia niskiej emi-
sji na terenie Gminy Miedźna na lata 
2018–2020”. – Ten program służy do 

pozyskania środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w postaci pożyczki na 
wymianę 180 kotłów w gminie Miedźna 
– przyznał wójt Bogdan Taranowski.

Jak podkreśla, przyjęta liczba 180 
kotłów do wymiany wynika z możli-
wości finansowych gminy oraz ankiet, 
które wcześniej wypełniali mieszkańcy. 
Program ma być realizowany w latach 
2018–2020. Każdego roku planowana 
jest wymiana 50 kotłów węglowych 

na ekologiczne kotły węglowe V klasy 
oraz 10 kotłów na kotły gazowe.

Z dokumentu wynika, że gmina 
udzieli mieszkańcom dotacji w wyso-
kości 60% wartości kotła węglowego 
(max. 7 200 zł na budynek) lub 65% 
wartości kotła gazowego (max. 7 150 
zł na jedno źródło ciepła). Szacowana 
wartość programu to ponad 2 mln zł. 
W przyszłym roku ma zostać opraco-
wany regulamin, potem ruszy nabór 
wniosków od mieszkańców. 8 pk

a)  mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,76 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,79 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
– 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 6,82 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

f)  garaży wolnostojących – 7,76 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

stawki podatków od budynków lub ich części w gminie miedźna na rok 2018 
przyjęte na sesji rady gminy 7 listopada (wyciąg z uchwały)
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Dzieci u myśliwego

16 listopada uczniowie klasy II Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Woli spotkali się z myśliwym Aloj-
zym Mamokiem z Koła Łowieckiego 
Bażant nr 154 w Miedźnej. Spotkanie 
poświęcone było kulturze i tradycji 
łowieckiej, omawiano gatunki zwie-
rząt, jakie żyją w naszych lasach oraz 
w jakim zakresie dzieci mogą uczest-

niczyć w ochronie przyrody i szacunku 
do tego, co nam przyroda daje. 

Spotkaniu towarzyszyła niezwykła 
atmosfera. Myśliwi mają nadzieję, że 
dzięki takim inicjatywom dzieci pozna-
ją, jaka jest rola myśliwych, czym jest 
gospodarka łowiecka i przez to kształtu-
je się przyszłe pokolenie myśliwych .

8alojzy mamok

Podczas spotkania u myśliwego  (FOT. A MAMOK)

W listopadzie w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli można było obejrzeć 
wystawę fotograficzną, którą szkoła wypożyczyła z Centrum Wolności i Soli-
darności w Katowicach. Ekspozycja poświęcona była wydarzeniom związanym 
ze strajkiem i pacyfikacją kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku. Dopełnieniem 
wystawy był film pt. „Życiorysy z bliznami” będący relacją świadków tragicznych 
wydarzeń z tamtego okresu.

Wystawa miała na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat najnowszej 
historii Polski. Ekspozycję obejrzeli między innymi wójt gminy Miedźna,  Bogdan 
Taranowski, radni i mieszkańcy Woli. Zaproszono także społeczność uczniowską 
z Zespołu Szkół w Woli. Wystawa była dostępna też w szkole w Górze.

8Zsp wola, pk

wyjątkowa wystawa

23 listopada w Zespole Szkół w Woli 
zorganizowano apel wychowawczy 
poświęcony prawom dziecka. Ucznio-
wie mieli okazję przypomnieć sobie, 
że 25 lat temu uchwalono w ONZ Kon-
wencję Praw Dziecka, która jest bardzo 
ważnym dokumentem regulującym 
prawa dzieci na świecie. Od czterech lat 
20 listopada w Polsce obchodzony jest 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, dla-

tego przygotowano informacje w piguł-
ce dla uczniów na poziomie zerówek 
i klas nauczania początkowego, klas 
IV–VI oraz klasy VII i gimnazjum.

Na apelu mówiono również o tole-
rancji, ponieważ Międzynarodowy 
Dzień Tolerancji przypada co roku 16 
listopada. Z tej okazji uczniowie brali 
udział w konkursie na plakat, którego 
finał odbył się na apelu. 8 Zs wola

przypomnieli o prawach dziecka

fryDek

8 listopada w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Goczałkowicach–Zdroju 
odbył się XX Międzygminny Konkurs 
Gwarowy „Pogodejmy po naszymu”. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 
12 uczestników. Szkołę Podstawową 
we Frydku reprezentowała Dominika 
Niedźwiedź z klasy IIIa i Hubert Wła-
darz z klasy IIIb.

Hubert po zaprezentowaniu utworu 
pt. „Sztrykowanie i ślonsko edukacjo” 
autorstwa Marka Szołtyska zdobył 
wyróżnienie II stopnia, a Dominika 
utworem „We szczewikach i po boso-
ku” uzyskała wyróżnienie III stopnia. 

Dzieci do konkursu przygotowały 
Renata Komandera i Aneta Pełka.

 8 sp frydek

sukces w konkursie gwarowym

Laureaci konkursu, w tym uczniowie 
z Frydku  (FOT. sP FRyDEK)

giLowiCe

15 listopada w gilowickim liceum odbyło się spotkanie promujące wolontariat 
europejski oraz programy wymiany młodzieżowej finansowane z funduszy Komisji 
Europejskiej. Zajęcia poprowadzili Natalia i Marcin Germankowie z Fundacji Roz-
woju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, którzy przedstawili uczniom możliwości, 
jakie daje finansowanie z Unii Europejskiej (program Erasmus+) w zakresie udziału 
w wolontariacie europejskim oraz programach wymiany młodzieży. 

Uczniowie zapoznani się z korzyściami wyjazdu na wolontariat oraz warun-
kami, jakie należy spełnić, aby wziąć udział w tego typu wyjazdach. Prowadzący 
spotkanie zwrócili uwagę na szeroki wybór wyjazdów zagranicznych dostępnych 
dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej i zachęcili do korzystania z możliwości 
zdobycia doświadczenia, doskonalenia znajomości języków obcych i poznawania 
nowych kultur dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego oraz oferty wyjazdów i relacje ze zrealizowanych projektów 
można znaleźć na stronie www.frsp.eu.  8 Lo gilowice

o wolontariacie i wymianach

7 listopada był wyjątkowym dniem 
dla dzieci z oddziałów zamiejscowych 
w Gilowicach Gminnego Przedszkola 
Publicznego „Bajka” we Frydku. Odbył 
się wtedy Dzień Postaci z Bajek. Od rana 
do sali zamiast dzieci wchodziły różne 
postacie bajkowe np. księżniczki, koty 
w butach, duchy, syrenki. Po śniadaniu 
rozpoczęła się bajkowa zabawa, dzieci 

brały udział w różnorodnych konkuren-
cjach – m.in. ułożenie puzzli z bajkowymi 
postaciami, oddzielenie grochu od fasoli 
oraz dopasowanie odpowiednich atrybu-
tów do znanych bajek. Po prawidłowym 
wykonaniu wszystkich zadań przed-
szkolaki otrzymały medale Super Znaw-
cy Bajek. To był bardzo wesoły dzień  
w  przedszkolu.        8gpp – oddziały gilowice

Bajkowi bohaterowie w przedszkolu

10 listopada w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. M. Kownackiej w Górze 
obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy zebra-
ły się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dzień. Podczas występów dzieci 
recytowały wiersze patriotyczne oraz śpiewały piosenki opowiadające o historii 
Polski. Dumnie odśpiewały też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Głównym 
celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, 
jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.

15 listopada obchodzono natomiast kolejny z kolorowych dni w przedszkolu. 
Tym razem był to dzień pomarańczowy połączony z dniem marchewki. Podczas 
zajęć dzieci poznały wartości odżywcze warzyw i owoców. Stworzyły własne pole 
marchewkowe i zbierały marchewki. Nie zabrakło również konkursów i tańców. 
Przygotowano również pyszny marchewkowy sok, by później móc go spróbować. 
Na zakończenie przedszkole dodatkowo odwiedził Trampolinek. Grupa Krasnali 
poznaje jego przygody, uczy się z kart pracy z serii „Trampolina” wydawnictwa 
PWN. 8 gpp góra

patriotycznie i pomarańczowo

Dzieci na pomarańczowo? To znaczy, że to dzień pomarańczowy!  (FOT. GPP GóRA)

 Dzieci jako postaci z bajek  (GPP – ODDZIAły GILOWICE)
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mieDŹna

grZawa

o andrzejkowych 
wróżbach
27 listopada Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Miedźnej z/s w Grzawie 
odwiedzili podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Grzawie. 
Tematem spotkania były zbliżające 
się Andrzejki i tradycyjne wróżby. 
Zanim jednak bibliotekarka zaprezen-
towała dawne sposoby, w jaki chłopcy 
i dziewczęta próbowali poznać swoich 
przyszłych małżonków, przedstawiła 
historię astrologii, jej główne zało-
żenia (m.in. geocentryczna budowa 
wszechświata) oraz inne starożytne 
sposoby przepowiadania przyszło-
ści. Nie obyło się także bez dyskusji 
na temat prawdziwości horoskopów, 
nadnaturalnych zdolności wróżbitów 
i mentalistów oraz kariery Nostrada-
musa, będącego inspiracją dla wielu 
twórców kultury. Na zakończenie 
spotkania bibliotekarka zaprezento-
wała jedną ze sztuczek mentalistów 
– „czytanie w myślach”.

8gBp

szkoła  
smartfonowo 
–tabletowa
15 listopada Zespół Szkolno–Przed-
szkolny był smartfonowo–tabletowy. 
Każdy, kto tylko chciał przyniósł na 
lekcje telefon lub tablet. Na wielu 
lekcjach nauczyciele przygotowali 
zadania wykorzystujące sprzęt ucz-
nia. Na matematyce działo się bardzo 
dużo: wykorzystano aplikację Photo-
math, Geogebra, interaktywne ćwi-
czenia z bloga „E matematyk”, quiz 
na quizizz.com, ćwiczenia z multi-
booka Nowa Era i portalu scholaris. 
Na języku polskim był test online 
„Latarnik” oraz praca z multiboo-
kiem Nowej Ery. Historia to QRkody 
i krzyżówka dotycząca wojny sece-
syjnej. Plastyka to szukanie grafiki 
z kanonami egipskimi. Na fizyce 
wykorzystywano kalkulator online, 
Prawa Ohma oraz oporu zastępcze-
go. Na języku angielskim klasy młod-
sze poznały słownik online ling.pl, 
starsi uczniowie wykorzystali inter-
aktywne ćwiczenia z portalu Lear-
ning Apps. Religia to szukanie infor-
macji o cudach eucharystycznych 
oraz cytatów z Biblii Tysiąclecia. Na 
biologii wykorzystano film „Żywe 
skamieniałości” z portalu Youtube.pl. 
Klasa III poznawała życie w wodzie 
z multimedialnym programem „Z 
Kuba i Bubą poznajemy świat”. Panie 
bibliotekarki na przerwach zaprosiły 
uczniów do czytania e–booków. Cała 
społeczność rozwiązywała też quiz 
na platformie quizizz.com na temat 
bezpiecznego korzystania z inter-
netu.

8Zsp mieDŹna

Utw ZaprasZa na ZeBranie
Zarząd Stowarzyszenia Miedźniański Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zawiadamia, że zebrania informacyjno–organi-
zacyjne odbędą się w następujących terminach: 13 grudnia 
(środa) o godz. 16.00 dla chętnych z sołectw Miedźna, 
Grzawa, Góra, Gilowice, Frydek – w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna (ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna) 
oraz 14 grudnia (czwartek) o godz. 16.00 dla mieszkańców 
sołectw Wola, Wola I, Wola II – w Domu Kultury w Woli 
(ul. Pszczyńska 110, 43–225 Wola). 8 mUtw

wyposaŻĄ sZkoLne gaBinety Lekarskie
Gmina Miedźna uzyskała dotację od wojewody śląskiego 
na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 
Łączna kwota dotacji wyniesie 22 tys. 138 zł i obejmie 6 
szkół z terenu gminy Miedźna. W ramach dotacji gabinety 
lekarskie w szkołach zostaną wyposażone w stoliki zabie-
gowe, szafki, biurka, szafy kartoteczne, wagi medyczne ze 
wzrostomierzem, parawany, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego, stetoskop, tablice do badania ostrości wzroku, 
środki do profilaktyki próchnicy zębów, apteczki z podsta-
wowym wyposażeniem. Dotacja obejmuje 100% kosztów 
ponoszonych na wyposażenie gabinetów. 8Zoiw

pomoCe DLa sZkÓŁ
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku oraz 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze uzyskały 

wsparcie finansowe na zakup interaktywnych monitorów 
dotykowych z Rządowego programu rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2017–2019 
„Aktywna tablica”. Taka pomoc dydaktyczna będzie cennym 
narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zaję-
ciach, przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, 
a także wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli, 
a w efekcie do poprawy kształcenia. 8Zoiw

DoCeniono soŁtysa
Sołtys sołectwa Góra, Marian Libera został laureatem II 
miejsca w powiecie pszczyńskim (etap powiatowy) w ple-
biscycie czytelników i internautów „Dziennika Zachod-
niego” – Sołtys i Sołectwo Roku 2017, prowadzonym 
pod honorowym patronatem marszałka województwa 
śląskiego.  8 pk 

ZaLiCZki na koLektory
W związku z koniecznością uiszczania zaliczek na poczet 
montażu zestawów kolektorów słonecznych Urząd Gminy 
informuje, że wpłat można dokonywać w kasie Urzędu 
Gminy Miedźna (parter) bądź przelewem na konto ban-
kowe. Dane do przelewu: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 
131, 43-227 Miedźna, nr konta bankowego: 42 8446 0006 
2001 0000 1179 0001. Tytuł przelewu: imiona i nazwiska 
uczestników projektu, numer zawartej umowy. 8 Ug

Koło Gospodyń Wiejskich we Frydku zaprasza na 
wyjazdy, biesiady i do śpiewania!

425 listopada w Domu Socjalnym we Frydku odbyła 
się III Biesiada Wiejska połączona z Andrzejkami. 

Imprezę zorganizowały KGW Frydek i Rada Sołecka we 
Frydku. Przy dobrej muzyce i wesołych zabawach bawiło 
się 120 osób! Podczas biesiady wystąpił też reaktywowany 
zespół folklorystyczny „Swojanie”, działający przy KGW. 
Póki co liczy 12 osób, ale członkowie liczą na kolejnych 
chętnych. – Zapraszamy zarówno panie, jak i panów. Mile 
widziane są osoby w każdym wieku – mówi Anna Madeja, 
przewodnicząca KGW we Frydku. Próby odbywają się we 
wtorki o godz. 17.00 w Domu Socjalnym we Frydku.

Koło zachęca też do wspólnych wyjazdów. W lutym odbędzie 
się 10–dniowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. W dniach 21–28 

maja oraz 2–10 lipca planowane są pielgrzymki do Medjugorie 
(ta lipcowa połączona będzie z wypoczynkiem w Chorwacji). 
W czerwcu odbędzie się 3–dniowa wycieczka na Litwę, na 
bieżąco ogłaszane będą kolejne wyjazdy. Szczegółowych 
informacji udziela Anna Madeja – tel. 510 117 692. 8pk 

KGW się bawi, śpiewa i podróżuje

Podczas biesiady wystąpił reaktywowany zespół „swojanie”  (FOT. KGW FRyDEK)

Pochodzący z Woli architekci 
zostali nagrodzeni za projekt 
domu, który powstał w Gilowi-
cach.

416 listopada w Urzędzie Marszał-
kowskim w Katowicach ogłoszo-

no wyniki 23. konkursu „Architek-
tura roku województwa śląskiego”, 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich SARP Oddział 
w Katowicach oraz Śląską Okręgową 
Izbę Architektów RP pod patronatem 
marszałka województwa śląskiego.

Nagrodę główną w kategorii „Dom 
jednorodzinny” zdobyli pochodzący 
z Woli architekci: Bartłomiej Pocho-
pień i Sonia Łysek z pracowni Stu-
dio Styczna za projekt domu, który 
powstał w Gilowicach. Parterowy 
dom został podzielony na trzy strefy 
– gospodarczą (od frontu), dzienną 
(z centralnym salonem i tarasem) 
oraz nocną (najbardziej wycofaną 

i spokojną). Jak podkreślają pro-
jektanci, stanowi to nawiązanie do 
okolicznych, tradycyjnych, śląskich 
zagród. „Składając się zazwyczaj 
z dwóch budynków, dawały oddziel-
ne schronienie ludziom i zwierzętom. 
Pomiędzy ustawionymi równolegle 
względem siebie i ulicy bryłami, ist-

niała półprywatna przestrzeń, w któ-
rej ogniskowało się codzienne życie 
gospodarstwa” – przyznają projek-
tanci. Całość dopełnia urokliwa cegła 
i dwuspadowy dach.

W tym samym konkursie B. Pocho-
pień otrzymał jeszcze jedną nagrodę 
– w kategorii „Młody Twórca”. 8 pk 

Najlepszy dom jest w Gilowicach

Nagrodzony dom w Gilowicach  (FOT. sTUDIO sTyCZNA)
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W sali Domu Kultury w Woli 
zaprezentowało się 55 mło-
dych artystów nie tylko z gminy 
Miedźna, ale także z bojszów, 
Pszczyny, Tychów, Oświęcimia, 
brzeszcz, bierunia, Kęt, Katowic 
i Pawłowic.

4To nie przypadek, że w Woli od 
lat spotykają się osoby, dla któ-

rych recytacja czy poezja śpiewana to 
nie tylko słowa. To słowa, które mają 
niezwykłą siłę. I oni tę siłę pokazują. 
– Recytacja to sztuka trudna, żmudna, 
ale bardzo piękna – powiedziała na 
otwarciu turnieju Joanna Stawowy, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. Potwierdzili to wszyscy ci, którzy 
zaprezentowali się przed publicznością 
oraz przed jury. Było przede wszystkim 
mnóstwo emocji! 

Uczestnicy zaprezentowali się 
w trzech kategoriach: konkurs główny, 
konkurs gwarowy i konkurs poezji śpie-
wanej, także w trzech kategoriach wie-
kowych. Wspierało ich i oceniało jury 
w składzie: Jerzy Kuczera (przewod-
niczący), Ewa Polak–Walesiak, Alojzy 
Lysko, Michał Skiba. Jurorzy chwalili 
uczestników za wysoki poziom prezen-
tacji. „Jury cieszy się, że sztuka żywego 

słowa rozpaliła serca oraz wyobraźnię 
recytatorów i widzów. Dziękuje orga-
nizatorom za wzorowe przygotowanie 
turnieju, wspaniałe warunki przyjęcia 
uczestników i widzów, za stworzenie 
dekoracji, która podkreślała nastrój 
i atmosferę konkursu oraz za profe-
sjonalne przygotowanie techniczne 
konkursu poezji śpiewanej” – napisano 
w protokole. Jurorzy zaproponowa-
li, żeby ze względu na coraz wyższy 
poziom Konkursu Poezji Śpiewanej 
rozdzielić turniej na recytację i poezję 
śpiewaną oraz by przyznawać dwie 
nagrody Grand Prix. 

– Ta inicjatywa, która już od 26 lat 
ma miejsce w gminie Miedźna to coś 
naprawdę zjawiskowego. To wydarze-
nia natury artystycznej, które duże 
miasta, z Warszawą na czele, chciałyby 
oglądać u siebie – podkreślał Jerzy 
Kuczera przed ogłoszeniem wyników. 
Przewodniczący chwalił uczestników 
także za wykorzystywanie wartościo-
wych tekstów i za stosowanie zaleceń, 
które jury przedstawiło po ubiegłorocz-
nym turnieju. Jurorów zaniepokoiła 
natomiast mniejsza liczba zgłoszeń do 
konkursu gwarowego. – Kiedyś zbada-
no społeczność Chicago, społeczność 
wielonarodową. Stwierdzono, że każda 

społeczność, która operuje jakimś języ-
kiem widzi Chicago inaczej. Język jest 
kluczem, który opisuje świat. W języku 
angielskim miasto wygląda inaczej niż 
w hiszpańskim. Jeśli nie będziemy pie-
lęgnować języka śląskiego, w kolejnych 
edycjach nie będzie tu już żadnego 
dziecka, które będzie mówiło po śląsku 
– alarmował Alojzy Lysko.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Laurea-
ci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe, które wręczali wójt Bogdan 
Taranowski oraz Marzena Mandla, 

dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowa-
nia. Decyzją jury nagrodę Grand Prix 
XXVI Regionalnego Turnieju Recyta-
torskiego Miedźna 2017 w kwocie 500 
zł otrzymał Krzysztof Koczur z Powia-
towego Zespołu Szkół nr 9 w Kętach, 
który zaprezentował się w Konkursie 
Poezji Śpiewanej.

Turniej został zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół 
Oświaty i Wychowania. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął Śląski Kurator 
Oświaty.

8paweł komraus

wyniki XXVi regionalnego turnieju 
recytatorskiego i iX konkursu poezji 
śpiewanej

KONKURs GłóWNy
kategoria uczniów klas V i Vi szkół podstawo-
wych
<  I miejsce – Zofia Mynarska z SP im. Janusza 

Korczaka w Górze
kategoria uczniów klas Vii szkół podstawowych 
i klas ii i iii gimnazjum
<  I miejsce – Aleksandra Wojtala z Zespołu Szkol-

no–Przedszkolnego w Miedźnej 
<  II miejsce ex aequo – Wiktoria Małecka z SP nr 1 w Bie-

runiu i Jakub Stanisławski z SP nr 5 w Tychach
<  III miejsce ex aequo – Zuzanna Lisowska z SP 

nr 5 w Tychach i Oliwia Konarska z SP nr 5 
w Tychach

kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych
<  I miejsce – Iga Kania z I LO im. L. Kruczkow-

skiego w Tychach 
<  II miejsce – Florentyna Matejko z LO nr 1 im. ks. 

S. Konarskiego w Oświęcimiu 

<  III miejsce ex aequo – Aleksandra Dudek z LO nr 
1 im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu, Marcin 
Majerski z PZS nr 6 im. K. Bielenina w Brzesz-
czach i Julia Babińska z LO nr 1 im. ks. S. Konar-
skiego w Oświęcimiu 

KONKURs GWAROWy
kategoria uczniów klas V i Vi szkół podstawo-
wych
<  I miejsce – Bartłomiej Szojda z SP im. Stanisława 

Hadyny we Frydku
<  II miejsce – Zofia Niesyto z SP im. Wilhelma 

Gawlikowicza w Bojszowach
kategoria uczniów klas Vii szkół podstawowych 
i klas ii i iii gimnazjum
<  I miejsce – Zofia Pławecka z SP nr 1 im. Książąt 

Pszczyńskich w Pszczynie
<  II miejsce – Adrian Pękala z Zespołu Szkol-

no–Przedszkolnego w Miedźnej

KONKURs POEZJI ŚPIEWANEJ
kategoria uczniów klas Vii szkół podstawowych 
i klas ii i iii gimnazjum

<  I miejsce – Zofia Pławecka z SP nr 1 im. Książąt 
Pszczyńskich w Pszczynie

<  II miejsce – Emilia Pomietło z Zespołu Szkół 
w Woli

<  III miejsce – Magdalena Komandera z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Miedźnej

kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych
<  I miejsce – Krzysztof Koczur z PZS nr 9 im. M. 

Dąbrowskiej w Kętach
<  II miejsce ex aequo – Monika Krajniewska z PZS 

nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach, Weronika 
Sochacka z LO im. prof. Z. Religi w Gilowicach 
i Patrycja Sroka z LO nr 1 im. ks. S. Konarskiego 
w Oświęcimiu 

<  III miejsce – Anna Dewor z Centrum Muzyki nad 
Rawą w Katowicach

Grand Prix XXVI Regionalnego Turnieju Re-
cytatorskiego Miedźna 2017 w kwocie 500 
zł otrzymał Krzysztof Koczur z Powiatowe-
go Zespołu szkół nr 9 im. M. Dąbrowskiej 
w Kętach

16 LIsTOPADA W WOLI ODbył sIę XXVI REGIONALNy TURNIEJ RECyTATORsKI WRAZ Z IX KONKURsEM POEZJI ŚPIEWANEJ

słowem rozpalają serca i wyobraźnię

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe  (FOT. PK)

Krzysztof Koczur, zdobywca Grand Prix  (FOT. GOK) W turnieju zaprezentowało się 55 osób  (FOT. PK)
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mistrzynie z gilowic
W listopadzie LO w Gilowicach 
zorganizowało zawody powia-
towe i rejonowe w pływaniu na 
Krytej Pływalni w Woli. 

47 listopada spotkali się przedsta-
wiciele czterech szkół z powiatu 

pszczyńskiego. Dziewczęta z Gilowic 
wygrały w punktacji drużynowej, szta-
fecie i zajęły I i II miejsca indywidualnie. 
22 listopada odbyły się rejonowe zawody 
pływackie. W rywalizacji wzięły udział 

najlepsze szkoły z powiatów pszczyń-
skiego i cieszyńskiego, wyłonione 
w zawodach powiatowych. Zakończyły 
się one sukcesem reprezentacji dziew-
cząt gilowickiego liceum, które wygrały 
pięć z ośmiu startów indywidualnych, 
sztafetę oraz z dużą przewagą punktową 
okazały się najlepszą drużyną. Dzięki 
temu drużyna dziewczęca LO w Gilowi-
cach awansowała do finału wojewódz-
kiego. To największy sukces sportowy 
w historii szkoły. 8pk 

Drużyna z Gilowic jedzie na finał wojewódzki  (FOT. LO GILOWICE)

kto najlepszy w kręgle?
W sobotę, 18 listopada na krę-
gielni na Krytej Pływalni w Woli 
po raz kolejny odbyły się Indy-
widualne Mistrzostwa Gminy 
Miedźna w Kręgle.

4W imprezie udział wzięło sied-
mioro zawodników. Uczestni-

cy rozegrali dwie rundy wyłaniając 
najlepszych zawodników. Rozgrywki 
były bardzo wyrównane i obfitowały 
w wiele celnych trafień. Wśród graczy 

panowała wesoła i sportowa atmosfera 
oraz wzajemny doping.

W klasyfikacji kobiet I miejsce zaję-
ła Agnieszka Janusz z Woli. Wśród 
mężczyzn najlepszy okazał się Szy-
mon Kamiński z Góry, II miejsce zajął 
Andrzej Skalny z Woli, III – Marek 
Janusz z Woli, IV – Łukasz Banaś 
z Woli, a V – Piotr Kamiński z Góry 
i Kamil Pawlik z Woli.

Organizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.  8gosir

Uczestnicy turnieju  (FOT. GOsIR)

mikołajkowe pływanie
2 grudnia na Krytej Pływalni w Woli rozegrano XIV 
Mikołajkowe Zawody Pływackie.

4Impreza została zorganizowana przez MUKS „Gilus” 
Gilowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

W zawodach wystartowało 249 pływaków z 19 klubów, 
m.in. z Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia–Zdroju, Chorzowa, 
Gliwic, Częstochowy czy Oświęcimia.

Dzieci i młodzież rywalizowała w ośmiu grupach wieko-
wych, w 12 konkurencjach pływackich. Dzieci z roczników 
2008 i młodsi mieli do pokonania dystans 25 m stylem dowol-
nym, grzbietowym i klasycznym oraz 50 m stylem dowolnym 
i 50 m stylem grzbietowym. Roczniki 2006 i starsi pływali na 
dystansach 50, 100 i 200 m.

W klasyfikacji klubowej najlepsi okazali się gospodarze. 
Na podium oprócz MUKS „Gilus” Gilowice znaleźli się też 
pływacy z UKS Ondraszek Bielsko–Biała (II miejsce) oraz 
H2O Jastrzębie–Zdrój (III miejsce). 8 pk

kolejne sukcesy zapaśników
W dniach 3–4 listopada w Piot-
rkowie Trybunalskim rozegrane 
zostały Mistrzostwa Polski Mło-
dziczek w zapasach kobiet.

4W mistrzostwach wystartowało 
176 zawodniczek z 56 klubów. 

Klub GKS „Piast” Wola reprezentowały 
trzy zawodniczki i po bardzo zaciętych 
bojach wywalczyły: Daria Jaczyńska 
– srebrny medal, Wanesa Kania – brą-
zowy medal, Gabriela Płoszczyca – 14. 
miejsce

 8p. Ciemierz

Zakończyła się runda jesienna 
sezonu 2017/2018. Jak poradziły 
sobie w niej nasze kluby?

4Sokół Wola rundę kończy na 
12. miejscu w tabeli. 4 listopa-

da piłkarze z Woli przegrali u siebie 
z Ogrodnikiem Tychy 1:2 (bramka 
J. Farugi), tydzień później przegrali 
w Łące z LKS–em 1:3 (bramka D. 
Kaczmarczyka), a 18 listopada prze-
grali u siebie z Uranią Ruda Śląska 
1:3 (bramka J. Jażdżewskiego). Na 
zakończenie rundy wygrali u siebie 
z Krupińskim Suszec 2:1 (bramki: M. 
Pochopień, M. Bereza).

LKS Frydek po jesiennych spotka-
niach zajmuje 10. miejsce w A klasie. 5 
listopada LKS przegrał u siebie ze Stalą 
Chełm Śląski 2:4 (bramki: T. Kapica, K. 
Kamiński). 11 listopada klub z Frydku 
wygrał w Międzyrzeczu z Polonią 2:1 
(bramki: K. Kamiński, T. Kapica), a 19 

listopada u siebie 3:1 z LKS–em Wisła 
Wielka (bramki: T. Kapica, K. Kamiń-
ski, K. Chrobok). Ostatni mecz rundy, 
z GTS–em w Bojszowach, zakończył się 
bezbramkowym remisem.

Druga drużyna Sokoła przegrała 
wszystkie listopadowe mecze. Najpierw 
4 listopada w Wiśle Małej z LKS–em 0:3, 
12 listopada u siebie z LKS–em Woszczy-
ce 2:4 (bramki: M. Pochopień, T. Por-
czyński), a 19 listopada 0:6 na wyjeździe 
z MKS–em II Lędziny. Sokół II zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli. 8pk 

kLasa okrĘgowa

1. Pogoń Imielin  37
2. Podlesianka Katowice  35
3. Unia Kosztowy  33
4. AKS Mikołów  30
5. Iskra Pszczyna  29
6. Piast Bieruń Nowy  28
7. Górnik 09 Mysłowice  26

8. LKS Łąka  24
9. Ogrodnik Cielmice  22
10. Urania Ruda Śląska  18
11. Sparta Katowice  17
12. Sokół wola  15
13. Wawel Wirek  13 
14. Krupiński Suszec  11
15. Pogoń Nowy Bytom  4
16. Grunwald Ruda Śląska  0

a kLasa

1. Fortuna Wyry  39
2. JUW–e Jaroszowice  36
3. LKS Studzienice  27
4. ZET Tychy  26
5. Czapla Kryry  25
6. Stal Chełm Śląski  25
7. LKS Rudołtowice–Ćwiklice  23
8. LKS Studzionka  23
9. LKS Wisła Wielka  22
10. lkS Frydek  19
11. Polonia Międzyrzecze  19

12. Znicz Jankowice  16
13. Iskra II Pszczyna  15
14. Siódemka Tychy  14
15. Czarni Piasek  8
16. GTS Bojszowy  4

B kLasa

1. LKS Woszczyce  34
2. LKS Brzeźce  34
3. MKS II Lędziny  32
4. Polonia II Łaziska Górne  32
5. Unia Bieruń Stary  28
6. LKS II Goczałkowice–Zdrój  22
7. Leśnik Kobiór  20
8. LKS Gardawice  19
9. ZET II Tychy  16
10. Krupiński II Suszec  16
11. UKS Warszowice  16
12. LKS Wisła Mała  14
13. Pniówek II Pawłowice  13
14. Sokół ii wola  7
15. Josieniec Radostowice  1

Piłkarze mają przerwę

W zawodach udział wzięło 249 zawodników  (FOT. GILUs)
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Wśród osób, które do 28 grudnia 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 

mirosław serwin z woli. 
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

krZyŻÓwka panoramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer teLefonU

Do 16 grudnia można bezpłatnie 
sprawdzić światła samocho-
dowe m.in. na dwóch stacjach 
diagnostycznych w Woli.

4Policja rozpoczęła akcję pn. „Twoje 
Światła - Twoje Bezpieczeństwo”. 

Jej celem jest zwrócenie uwagi kierują-
cych na stan i jakość oświetlenia w pojaz-
dach, który bezpośrednio wpływa na 
bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego. Policjanci z Pszczyny sku-
pią się na problemie niedoświetlenia 
niektórych samochodów. Będą spraw-
dzali, czy kierowcy przed wyrusze-
niem w trasę sprawdzają stan żarówek 
w światłach mijania, czy mają sprawne 

przednie reflektory w swoich pojazdach, 
i czy w ogóle podróżują z włączonymi 
światłami.

Do policyjnych działań przyłączyło się 
też 11 stacji diagnostycznych w powiecie 
pszczyńskim. Do 16 grudnia kierowcy, 
którzy będą mieli jakiekolwiek wątpli-
wości co do jakości oświetlenia w swoich 
pojazdach, będą mogli zgłosić swój prob-
lem w wybranym punkcie diagnostycz-
nym. Pracownicy stacji sprawdzą światła 
samochodu i w przypadku wystąpienia 
potrzeby ich poprawienia, bezpłatnie 
wykonają ich korektę.

W akcji biorą udział m.in. dwie stacje 
w Woli – przy ul. Międzyrzeckiej 4 i ul. 
Międzyrzeckiej 12a. 8kpp, pk

sprawdź światła samochodowe

Dzięki wzorowej postawie 
mieszkańców Woli, pszczyńscy 
policjanci zatrzymali kierowcę, 
który uszkodził zaparkowane na 
osiedlu dwa samochody. Miał 
ponad 2 promile alkoholu. 

413 listopada rano mieszkańcy Woli 
przyczynili się do zatrzymania 

kompletnie pijanego kierowcy. Świad-
ków zaniepokoiło zachowanie kieru-
jącego citroenem. Mężczyzna jechał 
całą szerokością drogi, miał problem 
z utrzymaniem toru jazdy, w konse-
kwencji czego zahaczył o zaparkowane 
wzdłuż jezdni dwa samochody. 

Wtedy obserwujący całe zdarzenie 
właściciel uszkodzonego peugeota 

postanowił uniemożliwić mu dalszą 
jazdę. Wyciągnął kluczyki ze stacyjki 
citroena i zaopiekował się jego kierow-
cą do przyjazdu policyjnego patrolu. 

Pozostali świadkowie w tym cza-
sie skontaktowali się z dyżurnym 
pszczyńskiej komendy informując go 
o przebiegu całego zdarzenia. Przy-
byli na miejsce mundurowi sprawdzili 
stan wskazanego właściciela citroena. 
Urządzenie pokazało ponad 2 promile 
alkoholu w jego organizmie.

Nietrzeźwy 57–latek stracił prawo 
jazdy. Grozi mu wysoka grzywna, 
a nawet dwa lata więzienia. Odpowie 
również za spowodowanie kolizji dro-
gowych. O jego dalszym losie zadecy-
duje prokurator i sąd. 8 kpp

pijany kierowca staranował dwa auta

41 listopada w Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzy-

sowego ruszyła bezpłatna infolinia dla 
osób bezdomnych o numerze telefonu 
987 (połączenia bezpłatne zarówno 
z telefonów komórkowych, jak i sta-
cjonarnych), pod którym można uzy-
skać informację o możliwości pomocy 
w zakresie noclegu i wyżywienia.

Infolinia będzie funkcjonować cało-
dobowo, w każdym dniu tygodnia 
i obejmować swym zasięgiem teren 

województwa śląskiego. kto może 
dzwonić pod ten numer? Każdy, kto 
wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, 
jak również każdy, kto zna miejsce 
przebywania osób bezdomnych. Odpo-
wiednie służby zostaną o tym natych-
miast poinformowane. Pracownicy 
WCZK udzielają informacji na temat 
możliwych form wsparcia: wskazują 
najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy 
punkty pomocy medycznej. 

 8 śUw

Bezpłatna infolinia  
dla osób bezdomnych

Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach ogłosiła drugi 
przetarg na budowę komisariatu 
policji w Woli.

4W pierwszym najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma ZRB 

Iz–Bud z Pszczyny, która zaoferowała 
cenę 2 mln 295 tys. zł. Jednak przetarg 
został unieważniony, bo oferta ta prze-
wyższyła kwotę, którą inwestor chce 
przeznaczyć na inwestycję (czyli 1 mln 
905 tys. 601 zł). Pod koniec listopada 
Komenda Wojewódzka Policji ogłosiła 
drugi przetarg na wykonanie zadania.

Komisariat w gminie Miedźna ma 
być jedną z kilku jednostek reakty-

wowanych na terenie województwa 
śląskiego. Do utworzenia komisaria-
tu dążyły władze gminy Miedźna. 
Prowadzono rozmowy w tej sprawie, 
a w marcu 2016 r. radni wyrazili 
zgodę na nieodpłatne przekazanie 
jednej z trzech działek gminnych 
pod budowę jednostki. Komisariat 
w przeciwieństwie do posterunku jest 
całodobowy.

Przy ul. Lipowej w Woli, w pobliżu 
ośrodka zdrowia powstanie dwukon-
dygnacyjny budynek o powierzchni 
użytkowej 377 m kw. Inwestycja będzie 
realizowana ze środków Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

8pk, Ug

Komisariat w Woli:  
drugi przetarg
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gok ZaprasZa
<  Wracają Babskie Biesiady! W przy-

szłym roku te wyjątkowe imprezy 
dla pań organizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury odbędą się 11 
stycznia we Frydku, 18 stycznia 
w Górze i 1 lutego w Woli. Świetna 
zabawa gwarantowana! Cena biletu 
to 60 zł. Zapisy od 11 grudnia w biu-
rze GOK, wpłaty przyjmowane będą 
od 2 stycznia.

<  6 stycznia odbędzie się Orszak 
Trzech Króli. GOK, parafia pw. 
św. Urbana w Woli, parafia Matki 
Bożej Piekarskiej w Woli, LO Gilo-
wice i Zespół Szkolno–Przedszkol-
ny w Woli zapraszają na wspólne 
kolędowanie w drodze do Betlejem. 
Początek o godz. 14.00 przy kościele 
pw. św. Urbana w Woli.

napisZ o BLiskieJ Ci Historii 
i wygraJ 1 000 ZŁ!

Znasz ludzi z pasją, miejsca z duszą, 
chcesz opisać bliską Ci historię? Redak-
cja „Gazety Pszczyńskiej” i portalu 
pszczynska.pl zaprasza do udziału 
w V Konkursie Dziennikarskim im. 
Agnieszki Wojtali. Pierwsza edycja 
konkursu została ogłoszona w 2013 
r. W marcu tamtego roku zmarła 
tragicznie Agnieszka Wojtala, miesz-
kanka Gilowic, dziennikarka „Gazety 
Pszczyńskiej”. Redakcja postanowiła 
zorganizować konkurs, by uczcić jej 
pamięć. Celem konkursu jest także 
promocja powiatu pszczyńskiego oraz 
zachęcanie do stosowania form pisa-
nych.

Nadsyłane do konkursu publikacje 
muszą dotyczyć powiatu pszczyńskiego 
– jego tradycji, kultury, walorów, histo-
rii tego terenu lub ludzi go zamieszkują-
cych – dawniej i współcześnie. Konkurs 
skierowany jest do uczniów oraz osób 
dorosłych, niezajmujących się zawo-
dowo dziennikarstwem. W konkursie 
mogą wziąć także udział osoby nie 
mieszkające w powiecie pszczyńskim. 
Regulamin dostępny jest na stronie 
pszczynska.pl.

Prace należy wysyłać do 23 lutego 
2018 r. Zwycięzca V Konkursu Dzien-
nikarskiego im. Agnieszki Wojtali 
otrzyma nagrodę główną – 1 000 zł! 
Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 
500 zł, a trzeciego – 300 zł. V Konkurs 
Dziennikarski im. Agnieszki Wojtali 
organizowany jest przez Grupę Terra-
bit, wydawcę „Gazety Pszczyńskiej” 
i portalu pszczynska.pl, Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie oraz Urząd 
Miejski w Pszczynie. Partnerami są 
Pszczyńskie Centrum Kultury i Powia-
towe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie. 8 r 

„gÓrZanie” Z nagroDĄ  
w sUsZCU

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry 
razem z 12 innymi zespołami wziął 
udział w XIV Turnieju Zespołów Ludo-
wych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana 
Cieśli. Impreza organizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
odbyła się 4 listopada. Zespół z Góry 
zdobył II miejsce. 8 pk 

mUZyka  
gŁosem DUsZy

10 grudnia w Pszczyńskim Centrum 
Kultury odbędzie się wyjątkowy kon-
cert świąteczny. Na scenie zaprezentuje 
się troje uznanych artystów operowych 
występujących na co dzień na scenach 
muzycznych w Polsce i Europie: Anna 
Wiśniewska–Schoppa – sopran, Anna 
Malesza – sopran/skrzypce oraz Maciej 
Komandera z Miedźnej – tenor. Będzie 
też muzyczny kwartet smyczkowy Gen-
tle Quartet z towarzyszeniem pianistki 
Mirelli Malorny. Koncert poprowadzi 
Dariusz Żaczek. Początek o godz. 17.00.

Bilety w cenie 90 zł do nabycia m.in. 
na stronie bilety.pckul.pl. 8 pk

Z kULtUrĄ

W sobotę, 1 grudnia w Centrum Kultury w Woli pojawił się św. Mikołaj! Najpierw 
zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy, a potem każde dziecko obdarował 
słodkim prezentem. Mikołajkowe show zostało zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury, a prezenty ufundowała Rada Sołecka Wola I. W grudniu odbędą 
się kolejne spotkania dzieci ze św. Mikołajem w sołectwach gminy Miedźna. 
Zdjęcia z tych wydarzeń opublikujemy w kolejnym numerze. 8 pk

Zbierano środki na leczenie Antosi Wiertel z Gilo-
wic oraz Oliwki Anteckiej z Góry. Mieszkańcy gminy 
pokazali wielkie serca!

4 Niespełna 20–miesięczna Antosia urodziła się w 26. tygo-
dniu ciąży, ważyła niecałe 700 gramów. Już w pierwszej 

dobie życia miała wylew. Zdiagnozowano u niej mózgowe 
porażenie dziecięce, padaczkę, ma problemy z mięśniami i ze 
wzrokiem. Dziewczynka w krótkim czasie przeszła aż pięć 
operacji, musi też chodzić w specjalnych okularach, bo ma 
retinopatię wcześniaczą. Oliwka urodziła się zdrowa. Po kilku 
miesiącach zauważono, że nie potrafiła siedzieć w miarę stabil-
nie, chwiała się na boki. Stwierdzono u niej obniżone napięcie 
mięśni w tułowiu, a po atakach padaczki także opóźnienie 
psychoruchowe. W grudniu będzie miała 12. urodziny.

Historie obu rodzin łączą nieustanne rehabilitacje, kon-
sultacje u lekarzy, terapie, zajęcia. Ale obie rodziny łączy też 
wiara, że ich pociechy będą mogły normalnie funkcjonować. 
– Osiągnęliśmy już sukces, bo córka po 10 latach odeszła od 
leków padaczkowych. Oliwka już chodzi prosto po schodach, 
coraz więcej rozumie. Postęp jest duży – mówi Angelika 
Antecka. Leczenie daje efekty także w przypadku Antosi 
Wiertel. – Rehabilitanci są bardzo zadowoleni. Jest nadzieja, że 
będzie jeszcze lepiej, dlatego nie poddajemy się. Organizujemy 
kolejne turnusy rehabilitacyjne – opowiada Dominika Wiertel. 
Rehabilitacja jednak sporo kosztuje. Np. jeden turnus Oliwki 
to koszt 7 tys. zł. Trzeba je powtarzać co 3 miesiące. 

W sobotę, 2 grudnia w Centrum Kultury w Woli zorgani-
zowano Świąteczny Koncert Charytatywny. Na jarmarku 
oferowano ozdoby świąteczne, częstowano ciastami oraz 
przekąskami. Wystąpił zespół muzyczny Medalyon, było też 
wspólne kolędowanie z Julią i Weroniką Pieczarka z Bystrej. 
Pojawił się św. Mikołaj, który rozdawał prezenty, malowano 
buźki, nie zabrakło foto–budki, pokazów przygotowanych 
przez strażaków i policjantów. Niezwykle emocjonujące 
były licytacje. Do zdobycia były m.in. zaproszenia do spa, 
do fryzjera, do parku rozrywki, duży miś pluszowy, medale 
jubileuszowe OSP Wola, serial „Belfer” na DVD z autografem 
Macieja Stuhra. Za 1 500 zł wylicytowano zaproszenie VIP 
na wybrany mecz piłkarskiej ekstraklasy. 

Podczas koncertu udało się zebrać w sumie 19 tys. 839 zł 17 
gr, do tego dojdą jeszcze wpłaty na konto. Cały dochód z imprezy 
przekazany zostanie na leczenie i rehabilitację Antosi i Oliwki. 
Dziewczynki także pojawiły się w Centrum Kultury. Antosia na 
początku była bardzo zaciekawiona, ale z czasem dało o sobie 
znać zmęczenie. Oliwka stresuje się, kiedy widzi tłum i słyszy 
głośną muzykę. Doglądała jednak tego, co działo się w Woli. 
– Nie spodziewaliśmy się, że tyle osób się pojawi. Wszystkim 
z całego serca dziękujemy za ogromną pomoc w organizacji 
koncertu i za przekazane datki – mówią wzruszeni rodzice 
dziewczynek. 8paweł komraus

Można pomóc  
dziewczynkom
Antosi można przekazać środki z jed-
nego procenta: Fundacja „Serca dla 
Maluszka” – krS 0000387207, cel 
szczegółowy – antonina wiertel. 

Można też dokonywać wpłat na konto 
fundacji – Bank Millenium 85 1160 
2202 0000 0001 9214 1142, tytułem 
– antonina wiertel.

Aby przekazać jeden procent na 
leczenie i rehabilitację Oliwii należy 

wpisać krS 0000037904 (Fundacja 
„zdążyć z pomocą”), cel szczegó-
łowy – 9493 antecka oliwia lub 
wpłacić darowiznę na konto 42 2490 
0005 0000 4600 7549 3994, tytułem 
– 9493 antecka oliwia – darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.

2 GRUDNIA W CENTRUM KULTURy W WOLI ODbył sIę ŚWIąTECZNy KONCERT ChARyTATyWNy

Wielkie serca dla Tosi i Oliwki

Grudniowy koncert był świetną okazją, by kupić świąteczne ozdoby 
przygotowane m.in. przez uczniów ze szkół w gminie i wspomóc tym 
samym dziewczynki  (FOT. PK)

Koncert i licytacje w świetny sposób prowadzili Daria Michalska i 
Kamil sochacki  (FOT. PK)



12 gminne sprawy – grudzień 2017 W ObIEKTyWIE

gminny ośrodek kultury zaprasza

16 listopada w Woli odbył się XXVI Regionalny Turniej Recytatorski wraz z IX Konkursem Poezji Śpiewanej FOT. GOK, PK

słowem rozpalają serca i wyobraźnię


