
w wielu miejscach w gminie można zauważyć oznaczone punkty ze sprzętem 
oraz specjalistyczne pojazdy. To pgnig rozpoczęło badania sejsmiczne. a już wkrótce

w gilowicach powstanie miniblok energetyczny.

Była flara, będzie 
minielektrownia na metan
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Piękny Orszak Trzech Króli 
przeszedł przez Wolę

Wrócą przejazdy 
do Oświęcimia

Szkoła we Frydku 
do rozbudowy
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FOTOwOLTaiKa: rUsZyŁ naBÓr
Będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup 

i montaż ogniw fotowoltaicznych
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BaBsKie BiesiaDy: panie DaŁy CZaDU
Prawie 230 pań bawiło się na biesiadach 

zorganizowanych przez gOK we Frydku i w Woli

wiĘCeJ na sTr. 9 i 12

FOT. PgNig
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W 73. rocznicę Marszu Śmierci 
w Miedźnej uczczono pamięć 
poległych więźniów obozu Aus-
chwitz–Birkenau.

4To były straszne wydarzenia, 
o których przypomina mogiła 

na cmentarzu parafialnym w Miedźnej. 
Znajdują się tam ciała 42 ofiar Mar-
szu Śmierci. To więźniowie obozu 
Auschwitz–Birkenau, których Niem-
cy zaczęli w połowie stycznia 1945 r. 
wyprowadzać z obozu. Ponosili bowiem 
coraz większe klęski na froncie i chcie-
li ukryć dowody zbrodni. Ewakuację 
nazwano Marszem Śmierci.

W pieszych kolumnach maszerowa-
ło 56 tys. więźniów, wycieńczonych 
i wyziębionych. Wielu z nich zginęło, 
także od strzałów oddanych przez 
esesmanów. Główne trasy prowadziły 

do Wodzisławia i Gliwic, w tym także 
przez Miedźną. Więźniowie mieli 
zostać wywiezieni w głąb III Rzeszy. 
Pomiędzy Górą a Ćwiklicami miejsco-
wa ludność znalazła kilkadziesiąt ciał, 
które pochowano w zbiorowej mogile 
przy miedźniańskim kościele.

18 stycznia odbyły się powiatowe 
obchody 73. rocznicy Marszu Śmier-
ci. W gminie Miedźna hołd poległym 
więźniom obozu koncentracyjnego 
Auschwitz–Birkenau oddali samo-
rządowcy, kombatanci, członkowie 
Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego, 
przedstawiciele instytucji i organizacji, 
uczniowie szkół z terenu gminy Miedź-
na oraz uczestnicy VII Marszu Pamię-
ci. Uroczystości odbyły się właśnie 
przy mogile na cmentarzu parafialnym 
w Miedźnej.

8pk 

Oddali hołd poległym

Tradycyjnie uroczystość odbyła się przy mogile w Miedźnej, w której pochowano ciała 42 ofiar 
Marszu Śmierci  (FOT. POWIAT PSZCZYŃSKI)

Tłumy mieszkańców podążały  
6 stycznia za Kacprem, Melchio-
rem i Baltazarem.

4To było wyjątkowe wydarzenie. 
6 stycznia w Woli zorganizo-

wano Orszak Trzech Króli. Miesz-
kańcy zebrali się przy kościele pw. 
św. Urbana. Były całe rodziny, starsi, 
a także najmłodsi mieszkańcy gminy. 
Stamtąd wyruszyli, by śpiewając 
kolędy przejść ulicami Woli. Przy-
grywali im Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Silenzio” działająca pod patro-
natem Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”. 
Przy Zespole Szkolno–Przedszkol-
nym w Woli na króli czekał Herod 
w symbolicznym pałacu. Potem bar-
wny orszak przeszedł do kościoła 
pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli. 
Tam pokłoniono się Świętej Rodzinie, 
a królowie wręczyli dary. Młodzież 
przygotowała jasełka.

Orszak był czasem radosnego kolę-
dowania oraz pięknym wydarzeniem, 
podczas którego podążając za bet-
lejemską gwiazdą ponownie można 
było przeżyć czas Bożego Narodzenia. 
Duża frekwencja pierwszego w gmi-
nie orszaku pokazuje, że była to ini-
cjatywa niezwykle potrzebna i bardzo 

ciepło przyjęta przez mieszkańców. 
Organizatorami orszaku byli: Gminny 
Ośrodek Kultury, parafia św. Urbana 

w Woli, parafia Matki Bożej Piekarskiej 
w Woli, Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Woli i Liceum Ogólnokształcące im. 

prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. 
Trasę zabezpieczali strażacy z OSP 
w Woli. 8 pk 

W ŚWIęTO TrZeCh KróLI PO rAZ PIerWSZY ZOrgANIZOWANO W gMINIe MIedźNA OrSZAK

Piękny Orszak Trzech Króli przeszedł przez Wolę

Trasa wiodła od kościoła pw. św. Urbana do kościoła pw. Matki Bożej Piekarskiej  (FOT. PK) Na zakończenie młodzież przygotowała jasełka  (FOT. PK)

Królowie nieśli dary nowonarodzonemu  (FOT. PK) W orszaku udział wzięły całe rodziny  (FOT. PK)

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

mOBiLny psZOK w LUTym 

<  FryDeK:  6.02 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
- Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 8.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 12.02 w godz. 12.00-17.00 oraz 20.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 13.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 15.02 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościel-

nej – koło kościoła w Górze oraz 21.02 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej 
– obok OSP

<  wOLa: 24.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok sklepu spo-
żywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy  
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 15.02, 1.03
segregacja: 1.03

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Skowronków, Topolowa, 
Wiejska, Wilcza, Wiosenna, 
Zapadź, Zielona):
zmieszane: 19.02, 5.03
segregacja: 5.03

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: 20.02, 6.03
segregacja: 6.03

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeń-
ców, Korfantego, Leśna, Lompy, 
Rajska, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska), Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 21.02, 7.03
segregacja: 7.03

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
Gilowice (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 22.02, 8.03
segregacja: 8.03

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 12.02, 26.02
segregacja: 9.02, 9.03

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawo-
wa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 13.02, 27.02
segregacja: 12.02

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górni-
cza, Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 14.02, 28.02
segregacja: 13.02

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane, segregacja: 12.02, 
15.02, 19.02, 22.02, 26.02, 1.03, 
5.03, 8.03
odpady wielkogabarytowe: 14.02, 
28.02

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.

gmina Miedźna przystąpiła do 
programu realizowanego przez 
Ministerstwo rozwoju we współ-
pracy z Krajową Izbą rozlicze-
niową, który adresowany jest do 
wszystkich urzędów w Polsce.

4Program dotyczy upowszechnia-
nia płatności bezgotówkowych 

w administracji publicznej. Dzięki 
niemu można korzystać z możliwości 
bezpłatnego, bezgotówkowego płacenia 
za czynności administracyjne.

Od 29 stycznia stanowisko kasowe 
w Urzędzie Gminy Miedźna wyposa-
żone jest w terminal służący do obsługi 
kart płatniczych. Każdy mieszkaniec 
gminy przy pomocy karty płatniczej 
lub telefonu może zapłacić swoje 
rachunki bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów. Płatności z użyciem 
karty płatniczej lub telefonu będą 
odbywać się w urzędzie tak samo, jak 

w dowolnym sklepie wyposażonym 
w terminal.

W kasie Urzędu Gminy Miedźna 
przy pomocy karty można wpłacić 
każdą kwotę bez minimalnego limitu 
przeprowadzanej operacji. Płatności 
można dokonać również w formie zbli-
żeniowej. Terminale obsługiwane są 
przez firmę Polcard i służą do obsługi 
kart płatniczych, tj. w systemie płatni-
czym Visa oraz MasterCard.

Terminale są przeznaczone tylko 
i wyłącznie do realizacji zobowiązań 
wobec gminy, takich jak podatek od nie-
ruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 
opłata skarbowa, opłata od zagospoda-
rowania odpadów komunalnych, opłata 
adiacencka, opłata z tytułu wieczystego 
użytkowania, koncesje za sprzedaż napo-
jów alkoholowych, czynsz za lokale itp.

Płacący nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z korzystaniem z termina-
la. 8 Ug

w urzędzie zapłacisz kartą i telefonem

Wszystko wskazuje na to, że 
linia nr 17 zostanie przedłużona 
do Woli i znów będzie można 
dojechać do Oświęcimia.

430 stycznia Rada Gminy Miedź-
na przyjęła uchwałę w sprawie 

powierzenia miastu Oświęcim zadania 
publicznego – lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie miejscowości 
Wola. Tym samym rada upoważniła 
wójta gminy Miedźna do zawarcia 
porozumienia międzygminnego z mia-
stem Oświęcim i gminami: Brzeszcze, 
Chełmek, Oświęcim, Libiąż, na podsta-
wie którego miastu Oświęcim zosta-
nie powierzone zadanie własne gminy 
Miedźna – lokalny transport zbiorowy 
na terenie miejscowości Wola.

– W ślad za uchwałą podobne 
uchwały zostaną podjęte w pozosta-
łych gminach należących do poro-
zumienia. Dzięki temu Rada Miasta 
Oświęcim podejmie uchwałę o przy-
jęciu naszej gminy do porozumienia. 
Jednocześnie MZK wykonuje czynno-
ści organizacyjne związane z urucho-
mieniem przejazdów. Trwają prace, by 
1 marca był realnym terminem do ich 
wznowienia – przyznaje wójt Bogdan 
Taranowski.

Na trasie Wola–Oświęcim–Wola 
(będzie to przedłużenie linii nr 17) 
ma być po 10 kursów w dni robocze, 
8 kursów w soboty i 8 kursów w dni 
świąteczne. To dobra informacja dla 
wszystkich tych, którzy dojeżdżają 
m.in. do pracy, szkół, na uczelnię, do 
szpitala, do rodziny czy na targ do 
Oświęcimia. 

Przypomnijmy, ostatnie busy do 
Oświęcimia prywatny przewoźnik 
zlikwidował końcem listopada ub.r. 
Władze gminy rozpoczęły starania, by 
przystąpić do porozumienia w ramach 
MZK Oświęcim i przedłużyć do Woli 
linię nr 17, która jeszcze teraz jest do 
Harmęż. Jak podkreślano, przystąpie-
nie do porozumienia to jedyna możliwa 
forma finansowania dowozów przez 
samorząd.

Uruchomienie komunikacji na 
tej trasie będzie kosztowało gminę 
Miedźna ok. 120 tys. zł rocznie. Na 
sesji zaapelowano, by mieszkańcy 
korzystali z autobusów, do których 
samorząd będzie dopłacał. Podkre-
ślano, że będą to przewozy, których 
nie będzie można z dnia na dzień 
zlikwidować, jak to miało miejsce 
wcześniej.

8paweł Komraus

JeST SZANSA, Że Od MArCA POWróCI KOMUNIKACJA Z WOLI 
W KIerUNKU OŚWIęCIMIA

Wrócą przejazdy do Oświęcimia
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mOsT TymCZasOwO  
ZamKniĘTy

23 stycznia most „Bronisław” w Woli został 
zamknięty ze względu na zagrażający bezpie-
czeństwu stan techniczny. Ruszył wtedy awaryjny 
remont obiektu. Tymczasowe zamknięcie ma 
potrwać ok. 3 tygodnie. Termin może ulec zmianie 
w przypadku niekorzystnej pogody.

Remont to rozwiązanie doraźne. W planach 
jest duża przebudowa mostu. Płyty metalowe 
mają zostać zastąpione konstrukcją z płyt betono-
wych. Inwestycja ma być współfinansowana przez 
okoliczne samorządy oraz przy udziale środków 
zewnętrznych. 8pk

pÓŁ miLiOna DLa pOwiaTU

12 stycznia Rada Gminy Miedźna przyjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej powiatowi pszczyńskiemu. Chodzi o 490 
tys. zł na realizację zadania pn. „Przebudowa 
ul. Korfantego w Gilowicach i ul. Sportowej 
we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Górnośląską do nowej nawierzchni”. Środki 
te zapisano w budżecie gminy na rok 2018. 
Podobną kwotę ma wyłożyć powiat.

Będzie to swego rodzaju dopełnienie przebudo-
wy ulic Topolowej w Górze i Lompy w Gilowicach. 
Ta inwestycja kosztuje 5,86 mln zł i również jest 
finansowana z budżetu powiatu pszczyńskiego 
oraz gminy Miedźna. 8pk

 
CZas na ZeBrania

W lutym rusza cykl tegorocznych zebrań wiej-
skich, które odbędą się we wszystkich sołectwach 
w gminie Miedźna. To okazja dla mieszkańców, by 
porozmawiać o tym, co trzeba zmienić w najbliż-
szym otoczeniu, a także dowiedzieć się o działal-
ności władz gminy Miedźna.
 
TerMiny zebrań:
21 lutego, godz. 17.00 – Wola II (SP nr 2)
22 lutego, godz. 17.00 – Wola (Dom Kultury)
28 lutego, godz. 17.00 – Miedźna (Urząd Gminy)
9 marca, godz. 17.00 – Wola I (Centrum Kultury). 
Terminy pozostałych zebrań opublikowane zosta-
ną na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna 
– www.miedzna.pl. Tegoroczne zebrania będą 
zebraniami sprawozdawczymi. 8pk

maJĄ pLany praCy

Na sesji Rady Gminy Miedźna 12 stycznia zapre-
zentowano sprawozdania z działalności Rady 
Gminy Miedźna oraz komisji branżowych za rok 
2017. Przyjęto też plany pracy na 2018 rok. 

W tej kadencji radni pracują w siedmiu stałych 
komisjach Rady Gminy. Są to: Komisja Rewizyj-
na, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów, Komisja Samorządu, Handlu, Prawo-
rządności i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja 
Oświaty, Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży, 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja 
Pomocy Społecznej i Zdrowia.  8pk

BĘDZie nOwa siŁOwnia  
ZewnĘTrZna?

Jest szansa, że na boisku przy ul. Różanej 
w Woli powstanie siłownia zewnętrzna. Gmina 
Miedźna złoży wniosek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki o dofinansowanie w ramach tzw. 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) na reali-
zację inwestycji.  8 pk

Instalacja planowana jest przy ul. Lompy, 
w miejscu, gdzie paliła się flara. ruszyły też 
prace geologiczno – poszukiwawcze metodą 
sejsmiczną, planowane są odwierty.

4Projekt badawczy pn. „Odmetanowanie pokła-
dów węgla poprzez stymulację produktywności 

metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych 
Gilowice–1 i Gilowice–2H” Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo wraz z Państwowym Instytutem 
Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym 
realizują w Gilowicach ponad rok. Sprawdzana jest 
możliwość wydobycia metanu z pokładów węgla 
kamiennego przed jego eksploatacją, w technolo-
gii szczelinowania hydraulicznego, z powierzchni 
terenu. 

Rusza kolejny etap tego projektu. W Gilowicach 
powstanie miniblok energetyczny na metan. – Pla-
nowana instalacja w formie agregatu prądotwórcze-
go o kontenerowej zabudowie będzie wytwarzała 
moc do 1 MW. Będzie w pełni zautomatyzowana, 
praktycznie bezobsługowa i wyciszona. Powstanie 
w miejscu, gdzie paliła się flara – informuje Marcin 
Poznań z biura prasowego PGNiG. Spółka podaje, 
że wyprodukowana w ten sposób energia trafi do 
sieci Tauron Dystrybucja za pomocą istniejącej już 
linii energetycznej. Obecnie trwa pozyskiwanie zgód 
formalno–prawnych do uruchomienia inwestycji. Rea-
lizowana będzie w Gilowicach, bo testowe wydobycie 
metanu z pokładów węgla na tym terenie daje zado-
walające efekty (przepływy gazu osiągnęły stabilny 
poziom ok. 5 tys. m3 na dobę).

PGNiG zauważa, że takie instalacje istnieją również 
na innych obiektach kopalnianych i przy magazynach 
podziemnych gazu w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch 
lat powstały dwa minibloki energetyczne o zbliżonej 
mocy na kopalniach gazu ziemnego PGNiG – Połęcko 
i Radoszyn w woj. lubuskiem. Energia z bloków i ciepło 
wykorzystywane jest dla celów technologicznych, 
a nadwyżki sprzedawane są do sieci zewnętrznej.

Budowa i funkcjonowanie bloku mają być nieszkod-
liwe dla mieszkańców i otoczenia. – Bezpieczeństwo 
mieszkańców i ochrona środowiska w regionach, 
w których PGNiG prowadzi prace, są dla nas wartością 
nadrzędną. Prowadzona budowa zostanie zrealizowa-
na bez wpływu na otoczenie – uspokaja M. Poznań.

sprawdzają, ile na tym terenie  
jest metanu
Nie jest to jedyna działalność PGNiG na terenie gminy 
Miedźna. Grupa Sejsmiczna PL–150 Geofizyki Toruń 
jako wykonawca prac zleconych przez PGNiG rozpo-
częła badania geofizyczne metodą sejsmiczną na tere-
nie powiatów pszczyńskiego (w tym w gminie Miedź-
na), bieruńsko–lędzińskiego oraz oświęcimskiego. 
W wielu miejscach w gminie można zauważyć ozna-
czone punkty ze sprzętem, widać też specjalistyczne 
pojazdy. O badaniach pisaliśmy już w listopadowym 
numerze „Gminnych Spraw”. – Przedsięwzięcie ma 
charakter badawczy i stanowi element programu 
Geo–Metan, którego celem jest rozwój technologii 
pozyskiwania metanu z pokładów węgla. W ramach 
planowanych prac w pierwszej kolejności wykonane 
zostaną badania sejsmiczne, które posłużą do oceny 
wielkości zasobów złóż metanu – informuje biuro 
prasowe PGNiG. Sejsmiczne metody rozpoznawania 
geologicznej budowy ziemi wykonuje się przy pomocy 
specjalistycznych urządzeń. Jak podkreśla spółka, są 
one całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. – Wykorzy-
stuje się w nich pojazdy emitujące fale sejsmiczne oraz 
czujniki (geofony) rejestrujące te fale. Planowany czas 
badań w terenie to ok. 2–3 miesiące. Potem kolejne 

kilka miesięcy potrwa interpretacja zgromadzonych 
danych. Prace, które są prowadzone na terenie konce-
sji „Międzyrzecze” w powiecie pszczyńskim nie mają 
związku z budową żadnej kopalni podziemnej i nie 
są finansowane przez żadną firmę z sektora węgla 
kamiennego – tłumaczy Marcin Poznań.

Punkty pomiarowe (miejsca, w których instaluje się 
komplety geofonów) są zlokalizowane co kilkadziesiąt 
metrów wzdłuż zaprojektowanych linii pomiarowych 
(profili sejsmicznych). W czasie jednego pomiaru 
rejestruje się sygnały z kilkuset (standardowo od 200 
do 1000) punktów zlokalizowanych wzdłuż jednej 
linii. W efekcie powstaną przekroje geologiczne, które 
pokażą, jaka jest struktura warstw geologicznych. 
Spółka podkreśla, że prace prowadzone są zgodnie ze 
światowymi standardami, przy zachowaniu wysokich 
wymagań ochrony środowiska naturalnego oraz 
poszanowania wszelkiej własności. 

Badania są realizowane w oparciu o ustawę Prawo 
górnicze i geologiczne z 9 czerwca 2011 r. Za ewen-
tualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicz-
nych przysługuje odszkodowanie. Grupa Sejsmiczna 
PL–150 ma swoją siedzibę w Woli przy ul. Poprzecznej 
1. Więcej informacji na temat prac czy ewentualnych 
odszkodowań udzielają inspektorzy ds. odszkodowań: 
Jacek Jeżewski oraz Arkadiusz Wesołowski (tel. 665 
990 679).

spółki wspierają program geo–metan
Także w ramach programu Geo–Metan PGNiG planuje 
wiercenia w Gilowicach. – Z placu przy ul. Starorzecz-
nej, gdzie już wcześniej prowadzone były prace, pla-
nowane jest wykonanie dwóch otworów wiertniczych 
– poziomego i kierunkowego. Odwierty rozpoczniemy 
na przełomie marca i kwietnia br. Na terenie gminy 
Miedźna planujemy jeszcze w tym roku wykonanie 
kolejnych dwóch otworów w innych lokalizacjach 
– informuje spółka. 

Na początku stycznia przedstawiciele zarządów spó-
łek górniczych i energetycznych (Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa, Polskiej Grupy Górniczej, 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Tauron Polska Energia) 
podpisali w Katowicach list intencyjny, który pozwoli 
na rozwój programu Geo–Metan, który realizowany 
jest także w gminie Miedźna. Ma on doprowadzić do 
zwiększenia krajowego wydobycia gazu ziemnego, 
zmniejszenia kosztów wydobycia węgla i poprawy 
bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią.

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 12 stycznia 
padło pytanie, jakie korzyści będzie miała gmina z tego, 
że tego typu prace są tu prowadzone? – Uczestniczymy 
w projekcie, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa 
pracy górników, w tym też naszych mieszkańców. Jeśli 
chodzi o rzeczy realne, możemy otrzymywać opłatę 
eksploatacyjną z tytułu eksploatacji gazu. Może nie 
są to kwoty tak duże, jak w przypadku węgla, ale 
zawsze może być to korzyść finansowa – przyznał 
wójt Bogdan Taranowski.

8paweł Komraus

PgNIg KONTYNUUJe PrACe NA TereNIe gMINY MIedźNA

W gilowicach powstanie  
miniblok energetyczny

Trwają badania geofizyczne w gminie. Prowadzone są m.in. 
za pomocą pojazdów emitujących fale sejsmiczne  (FOT. PgNIg)
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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

nOwe nUmery raChUnKÓw BanKOwyCh
Urząd Gminy Miedźna informuje, że w związku z wdro-
żeniem od 1 stycznia 2018 r. nowego systemu informa-
tycznego zostaną nadane nowe, indywidualne numery 
rachunków bankowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz podatek od środków transportowych i podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobo-
wości prawnej należy wpłacać wyłącznie na indywidualny 
rachunek bankowy podany w przesłanym zawiadomie-
niu.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycz-
nych należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek 
bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobo-
wiązanie podatkowe na rok 2018, która zostanie przesłana 
podatnikom na początku 2018 roku.

W przypadku pytań bądź wątpliwości należy kontakto-
wać się z pracownikami Referatu Podatków i Opłat, pod 
numerem telefonu 32 211 62 18. 8 Ug
 
sprawDŹ waŻnOść DOwODU OsOBisTegO
W 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się 
prawie 5 mln Polaków. W pierwszym kwartale 2018 r. 
upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona. 
Wynika to z tzw. „górki dowodowej”, która miała miej-
sce w 2007 r. – ważność utraciły stare, książeczkowe 
dowody.

Nieważny dowód osobisty nie potwierdza naszej 
tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwimy żadnych 
spraw w urzędzie. Możemy mieć problem z uzyskaniem 
kredytu czy przekroczeniem granicy w ramach Strefy 

Schengen. Dlatego warto sprawdzić ważność swojego 
dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce 
upływa termin jego ważności trzeba złożyć w Urzędzie 
Gminy wniosek o nowy dowód. Dowody osobiste wyda-
wane są bezpłatnie. 8 śUw, mswia

nOwe marKeTy
Wkrótce w Woli powstaną trzy nowe markety. Ruszyły już 
prace budowlane. W pobliżu Biedronki powstanie market 
budowlany. Za Netto będą dwa inne sklepy. Najprawdopo-
dobniej Pepco i Rossmann, ale przedstawiciele tych firm 
nie potwierdzili nam tych informacji. 8 pk

aKCJa Zima
Wykonawcą zadania „Zimowe utrzymanie dróg admini-
strowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 
2017/2018” w zakresie dróg gminnych jest firma Bud–Ris. 
Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną 
usługę odśnieżania są sołtysi: 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 Miedź-
na 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. 

8 Ug

Wójt gminy Miedźna informuje 
o możliwości wzięcia udziału 
w projekcie pn. „Poprawa efek-
tywności energetycznej poprzez 
zakup i montaż ogniw fotowolta-
icznych na budynkach mieszkal-
nych w gminie Miedźna”.

4Fotowoltaika to odnawialne 
źródło energii. Panele fotowol-

taiczne złożone są z ogniw fotowol-
taicznych, które zamieniają energię 
słoneczną w energię elektryczną. 

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystu-
je zjawisko fotoelektrycznej konwer-
sji energii słonecznej, jaka dokonuje 
się w panelach fotowoltaicznych do 
bezpośredniego wytwarzania energii 
elektrycznej. 

Gmina Miedźna rusza z kolejnym 
projektem ekologicznym. Tym razem 
mieszkańcy będą mogli otrzymać 
dofinansowanie właśnie na montaż 
ogniw fotowoltaicznych. Deklarację 
wraz z ankietą (dostępne są na stronie 
miedzna.pl) wszyscy zainteresowani 

projektem mogą składać w Urzędzie 
Gminy Miedźna od 1 do 26 lutego 
w Referacie Inwestycji i Remontów 
lub wysłać na adres: Urząd Gminy 
Miedźna, 43–227 Miedźna, ul. Wiejska 
131 (liczy się data wpływu do urzędu). 
Deklaracje złożone po terminie zostaną 
wpisane na listę rezerwową.

Szczegóły projektu i zasady uczestni-
ctwa określa regulamin, który dostęp-
ny jest na stronie internetowej Urzędu 
Gminy: miedzna.pl. 

8pk 

W gMINIe MIedźNA BędZIe reALIZOWANY KOLeJNY PrOJeKT eKOLOgICZNY

ruszył nabór na instalacje 
fotowoltaiczne

Z regulaminu projektu:

=  Przedmiotem projektu będzie montaż instalacji paneli 
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (insta-
lacje prosumenckie, z możliwością oddawania energii do 
sieci i uzyskania opustów w cenie energii) w budynkach 
stale zamieszkałych, położonych na terenie gminy. 

=  Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się budynki, 
w których prowadzona jest albo zarejestrowana działal-
ność gospodarcza, działalność rolnicza lub działalność 
agroturystyczna.

=  Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się wspólno-
ty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

=  W projekcie przewiduje się montaż instalacji fotowolta-
icznych, których przeznaczeniem będzie wykorzystanie 
wyprodukowanej energii na własne potrzeby. 

=  W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji 
fotowoltaicznych o mocy nominalnej:

–  2 kWp dla gospodarstw ze zużyciem rocznym w prze-
dziale 1700 – 2499 kWh

–  3 kWp dla gospodarstw ze zużyciem rocznym w prze-
dziale 2500 – 4299 kWh

–  5 kWp dla gospodarstw ze zużyciem rocznym powyżej 
4300 kWh
=  Gospodarstwa domowe gdzie zużycie roczne energii 

mierzone na liczniku, pod który podpięta będzie instalacja 
fotowoltaiczna wynosi mniej niż 1700 kWh/rok są wyklu-
czone z projektu ze względu na wysoki koszt jednostkowy 
małych instalacji i ich mniejszą efektywność.

 =  Szacunkowe koszty zakupu i montażu instalacji foto-
woltaicznej na budynkach mieszkalnych:

–  o mocy 2 kWp – 10 000 zł netto – wkład uczestnika 1500 
zł + VAT od kwoty 10 000 zł

–  o mocy 3 kWp – 15 000 zł netto – wkład uczestnika 2250 
zł + VAT od kwoty 15 000 zł

–  o mocy 5 kWp – 25 000 zł netto – wkład uczestnika 3750 
zł + VAT od kwoty 25 000 zł
=  Projekt będzie realizowany przez gminę jedynie w przy-

padku otrzymania dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

=  Poziom dofinansowania projektu może wynieść mak-
symalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

 cały regulamin dostępny jest  
na stronie www.miedzna.pl
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mieDŹnagiLOwiCe

Po raz kolejny gilowickie liceum znalazło się wśród najlepszych liceów ogól-
nokształcących zestawionych w rankingu przygotowanym przez magazyn 
„Perspektywy”. LO Gilowice znalazło się na 77. miejscu zestawienia najlepszych 
tego typu szkół w woj. śląskim.

Licea oceniano za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olim-
piadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych. 8 pk

Liceum wśród najlepszych

w poszukiwaniu światła i miłości

5 stycznia społeczność Liceum Ogól-
nokształcącego im. prof. Zbigniewa 
Religi wraz z rodzicami, absolwentami 
i zaproszonymi gośćmi zgromadziła się 
na Koncercie Noworocznym. Tematem 
tegorocznego spotkania była historia 
człowieka poszukującego światła i miło-
ści, ukazana przez pryzmat wydarzeń 
starotestamentowych. Poprzez teatr 
cieni, wykonanie walca i hip–hopu, 

grę aktorską, śpiew, muzykę i światło, 
młodzież przepięknie zinterpretowała 
obraz harmonii stworzenia, utraconego 
raju, budowania życia na wzór miesz-
kańców Babel oraz tęsknotę za tym, co 
utraciliśmy we współczesnym świecie. 
Finałowa scena Bożego Narodzenia 
wybrzmiała poprzez symbol światła 
i w słowach piosenki „Miłość to świata 
sens i przyczyna”. 8 LO gilowice

O hokeju w Finlandii

W ramach realizowanego w gilowickim 
liceum projektu Erasmus+ „Improving 
Standards In Teaching School Sports 
to foster Physical, Cognitive and Social 
Development In Pupils” trzech ucz-
niów wraz z opiekunem wzięło udział 
w krótkoterminowej wymianie mło-
dzieży w szkole partnerskiej w Narpes, 
w Finlandii. W spotkaniu, które miało 
miejsce w dniach 15–19 stycznia uczest-
niczyły grupy uczniów ze wszystkich 
szkół partnerskich projektu, tj. Austrii, 
Czech, Łotwy, Finlandii i Polski. 

Głównym celem spotkania było 
doskonalenie umiejętności związanych 
z treningiem hokejowym, poznanie 
nowoczesnych metod pracy trenera 
z drużyną oraz zachęcenie jak naj-
szerszej grupy uczniów do rozpoczęcia 
przygody z tym wymagającym i jed-

nocześnie dającym dużo satysfakcji 
sportem zimowym.

Poza intensywnym treningiem hoke-
jowym, uczestnicy spotkania w Fin-
landii znaleźli czas na poznawanie 
kultury tego skandynawskiego kraju, 
integrację z pozostałymi uczniami oraz 
doskonalenie umiejętności posługiwa-
nia się językiem angielskim, który jest 
językiem roboczym projektu. Dużą 
atrakcją była możliwość obejrzenia 
pierwszoligowego meczu hokejowego, 
która była dodatkową okazją na obser-
wację mistrzów hokeja w działaniu.

Pomimo surowej zimy i chłodu, 
atmosfera spotkania była gorąca, tak 
jak i nastroje jego uczestników, którzy 
wrócili do domów pełni entuzjazmu 
i bogatsi o nowe sportowe doświad-
czenia. 8 LO gilowice

Koncert Noworoczny to wieloletnia tradycja gilowickiego liceum  (FOT. LO gILOWICe)

Uczniowie liceum podczas pobytu w Finlandii  (FOT. LO gILOWICe)

Blisko 200 gości–seniorów pojawiło się na 
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, zorganizowanej przez przedszkole 
przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
w Miedźnej. Zgodnie z tradycją, jak co 
roku w styczniu tuż po zabawie kar-
nawałowej dla rodziców przedszkole 
organizuje Dzień Babci i Dziadka. W tym 
roku uroczystość ta odbyła się 15 stycznia 
w sali Domu Socjalnego w Grzawie. 

Zaproszeni goście przybyli, aby podzi-
wiać występy swoich wnucząt. Przed-
szkolaki zaprezentowały więc wiersze, 
piosenki, tańce oraz przedstawiły 
jasełka. Po wspólnym złożeniu życzeń 
i odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat”, 
każdy wnuk wręczył swojej ukocha-
nej babci i dziadkowi kolorowe serce 
z życzeniami.

Dziadkowie byli pełni uznania dla 
swoich wnuków. Podziwiali ich postawę 

i umiejętności. Nagrodzili ich gromki-
mi brawami oraz uściskami pełnymi 
miłości. Życzenia wszystkim gościom 
złożyła również pani dyrektor, która 
podziękowała i wręczyła kwiaty nie-
którym seniorom dziękując za pomoc 
i pracę na rzecz dzieci i przedszkola. Po 
części artystycznej gości zaproszono na 
obiad oraz deser.

W przedsięwzięcie zaangażowano 
GOK w Miedźnej z siedzibą w Woli, 
Radę Rodziców oraz rodziców dzieci, 
pod adresem których organizatorzy 
kierują szczególnie serdeczne podzię-
kowania. Wspaniała atmosfera, która 
towarzyszyła spotkaniu była okazją do 
umocnienia więzi rodzinnej, nawiązania 
bliższych kontaktów z babcią i dziad-
kiem poprzez radosne, wspólne prze-
żywanie ich święta.

8ewa Brańczyk

Dzieci dla swoich babć i dziadków

dzieci wystąpiły przed swoimi babciami i dziadkami  (FOT. ZSP MIedźNA)

grZawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej 
z siedzibą w Grzawie ogłosiła specjalną 
edycję konkursu „Przyjaciel Biblioteki”. 
Jego celem jest promocja książki i czy-
telnictwa wśród mieszkańców gminy 
Miedźna oraz promocja biblioteki jako 
miejsca przyjaznego czytelnikom. 

Konkurs odbywa się w dwóch eta-
pach. Pierwszy rozpoczął się 22 stycz-
nia i potrwa do 30 czerwca, a drugi – od 
3 września do 7 grudnia. Mogą w nim 
wziąć udział czytelnicy biblioteki w Grza-
wie oraz filii w Woli i Górze, w następują-
cych kategoriach wiekowych: do 7 lat, od 
8 do 13 lat oraz powyżej 13 lat. 

Uczestnicy w wieku do 13 lat otrzy-
mają specjalne karty, na których będą 

zbierać naklejki za wypożyczenia. Za 
wypożyczenie do trzech książek otrzy-
mać można jedną naklejkę, a powyżej 
trzech książek – dwie naklejki. Za każde 
10 naklejek przysługuje naklejka specjal-
na. Uczestnicy starsi (powyżej 13 lat) 
będą odnotowywać wypożyczenia na 
specjalnej karcie. Za wypożyczenie do 
trzech książek otrzymają jedno skreśle-
nie, a powyżej trzech – dwa skreślenia. 

Podsumowanie I etapu odbędzie się 
w lipcu. Najlepsi czytelnicy otrzymają 
medale. Zakończenie konkursu, wrę-
czenie nagród i dyplomów odbędzie się 
w grudniu 2018 r.

Chęć udziału w konkursie należy zgło-
sić u bibliotekarza. 8gBp 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze kończą realizację 
projektu „Taśmy przyszłości”. Zbadali dokumenty, publikacje i wspomnienia 
mieszkańców wsi związane z Zapadzią. Dzięki temu dowiedzieli się, jakie 
legendy wiążą się z tym miejscem. „Postanowiliśmy to wszystko, co wiemy 
opowiedzieć naszym kolegom, aby zainspirować ich do twórczości plastycznej. 
Chcemy stworzyć kalendarz na 2018 rok ilustrowany pracami plastycznymi 
naszych kolegów” – podkreślają uczniowie. Prace pojawiły się już w szkolnej 
galerii plastycznej. Wystawa sprowokowała do nowych odkryć i wspomnień 
rodzinnych o tym miejscu.

8sp góra

Zostań przyjacielem biblioteki

gÓra

młodzi o historii Zapadzi
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wOLa

18 stycznia w Zespole Szkół w Woli 
czas zatrzymał się w miejscu. Tradycyj-
ne już połączenie Dnia Babci i Dziadka 
z Misterium Bożonarodzeniowym, jak 
co roku zgromadziło na szkolnej auli 
przedstawicieli różnych pokoleń. Gości, 
m.in. wójta gminy Miedźna, Bogdana 
Taranowskiego, przewodniczącego 
Rady Gminy Miedźna, Stanisława 
Lubańskiego, wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Miedźna, Zofię Białoń, 
a także dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Joannę Stawowy i dyrek-
tor Zespołu Oświaty i Wychowania, 
Marzenę Mandlę, a przede wszystkim 
rodziców i dziadków powitali przedsta-
wiciele klas gimnazjalnych, a następnie 
dyrektor Teresa Koczor. 

Jednak to uczniowie, którzy pod 
czujnym okiem Urszuli Urbańczyk, 
Zofii Stoleckiej, Agnieszki Smolarczyk 
i Joanny Dolaty przygotowali spektakl 
poprzez znakomitą grę aktorską i nie-
zwykłe zdolności wokalne wprowadzili 
publiczność w świąteczną atmosferę. 
Cud dokonał się zarówno na scenie, 
jak i w sercu każdego człowieka, który 

dzięki pomysłodawcom przedstawie-
nia uświadomił sobie, że łatwo można 
przeoczyć fakt przyjścia Jezusa na zie-
mię. Aktorzy przypomnieli wszystkim 
zebranym gościom, że istota Bożego 
Narodzenia to miłość do Boga i bliź-
niego.

Na scenie można było zobaczyć 
zarówno uczniów klas szkoły podsta-
wowej: Ia, IIIb, IIIa, IVd, VIa, VIIa, VIIb, 
a także gimnazjum: IIa, IIb, IIIa, IIIb 
i technikum: IIT. Wspólnie stworzyli 
oni niezwykły spektakl. Scenografia 
i muzyka były tylko dopełnieniem ich 
dzieła, dlatego czarowi i magii tego 
dnia ulegli wszyscy zebrani na auli 
goście.

Po przedstawieniu i złożeniu życzeń 
wszystkim babciom i dziadkom, dyrek-
cja, grono pedagogiczne i uczniowie 
zaprosili na poczęstunek. Podczas spot-
kania przy kawie i ciastku uczestnicy 
dzielili się swoimi wrażeniami.

Organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim, którzy w jakimkolwiek 
stopniu przyczynili się do sukcesu 
przedstawienia. 8maria Czernik

piękne misterium i życzenia 
dla babć i dziadków

12 stycznia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli odbył się V Świąteczny 
Piknik Rodzinny. W trakcie imprezy szkołę odwiedzili rodzice uczniów, miesz-
kańcy Woli oraz przyjaciele placówki. Uczniowie pierwszej klasy przygotowali 
jasełka, wystąpił zespół folklorystyczny „Wigejce”. Było też coś dla ciała, bowiem 
można było spróbować świątecznych smakołyków.

Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny w wykonaniu 
Kuby Tomaszczyka, finalisty telewizyjnego programu dla młodych kucharzy 
„Masterchef Junior”. Dzieci mogły zobaczyć, jak gość przygotowuje potrawy, 
a także spytać o jego zainteresowania i miłość do kuchni. 8 pk 

piknik z finalistą programu 
„masterchef Junior”

Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali piękne przedstawienie  (FOT. ZS WOLA)

FryDeK

17 stycznia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku odbyły się 
występy artystyczne w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów Art Voyage, 
która wystąpiła w rumuńskiej edycji programu „Mam Talent”. 

Uczniowie podziwiali niezwykły pokaz iluzji i umiejętności artystycznych. 
Człowiek sprężyna, magik, klaun oraz taneczne trio zapewnili uśmiech i dobrą 
zabawę. Artyści pokazali prawdziwy show i wykazali się zdumiewającą spraw-
nością koordynacyjną, rytmiczną i wytrzymałościową. Widzowie byli zachwyceni 
i nagrodzili występy gromkimi brawami. 8 sp Frydek

wygibasy w szkole

gościem pikniku był Kuba Tomaszczyk, finalista programu „Masterchef Junior”  (FOT. PK)

Ferie w gminie

29 stycznia uczniowie rozpoczęli dwu-
tygodniowe ferie zimowe. Sporo atrak-
cji na ten czas przygotowały Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka 

Publiczna i Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Zdjęcia z zajęć i wyjazdów 
w trakcie ferii opublikujemy w kolej-
nym numerze. 8 pk

gOK zorganizował m.in. wyjazd do parku trampolin  (FOT. gOK)

pilates (godz. 19.30)
<wtorki i czwartki (8 zajęć) – 72 zł
<�wtorki lub czwartki (4 zajęcia) 

– 36 zł
<�bilet jednorazowy – 15 zł

BpU (godz. 19.00)
<�poniedziałki i środy (8 zajęć)  

– 72 zł
<�poniedziałki lub środy 

(4 zajęcia) – 36 zł
<�bilet jednorazowy – 15 zł

Klub malucha
„puchatek” (od 20. miesiąca  
do trzech lat)
<�wtorki (godz. 16.00 – 16.45, 4 

zajęcia) – 56 zł

Tańczące Brzdące (3–, 4–latki)
<�wtorki (godz. 17.00 – 17.45, 4 

zajęcia) – 56 zł

hip hop (od 7 lat)
<�czwartki (godz. 16.30 – 18.00, 4 

zajęcia) – 64 zł

Balet (zajęcia w środy)
<�grupa początkująca – godz. 15.45, 4 

zajęcia – 56 zł
<�grupa zaawansowana – godz. 

16.30, 4 zajęcia – 56 zł

rysunek i malarstwo (od 7 lat)
<�wtorki (godz. 16.00 lub godz. 18.00, 

4 zajęcia) – 80 zł

Zajęcia aerobiku zostały zawieszone 
ze względu na małą liczbę uczestni-
ków.
Przy zakupie GOK prosi o przygoto-
wanie zgodnej kwoty.

szczegóły: Centrum Kultury 
w woli, tel. 32 211 95 88

gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Oto cennik zajęć w Centrum Kultury w woli w lutym
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7 stycznia w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wszechświata we Frydku odbył 
się koncert kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry dętej „Silenzio” działającej pod patrona-
tem gminnego Ośrodka Kultury. (FOT. PArAFIA FrYdeK)

21 stycznia działający w Środowiskowym domu Samopomocy w grzawie zespół integracyjno-
folklorystyczny „Folkowianie” miał zaszczyt wystąpić w piekarskiej bazylice przed Obrazem 
Matki Boskiej Piekarskiej.  (FOT. FOLKOWIANIe)

Wójt zaproponował, aby powiększyć pla-
cówkę o co najmniej 4 sale. O rozbudowę 
apelowali m.in. rodzice uczniów.

4Po likwidacji gimnazjów Szkoła Podstawo-
wa im. S. Hadyny we Frydku to jedna z tych 

placówek w gminie, w których problem z brakiem 
miejsca jest największy. Dlatego dzieci muszą chodzić 
na zmiany i często późno kończą zajęcia. W połowie 
2017 r. Rady Rodziców przedszkola i szkoły wystoso-
wały petycję do Rady Gminy prosząc o rozbudowę 
szkoły. Radni stwierdzili, że petycja jest zasadna, 
ale ze względu na sytuację finansową gminy póki 
co rozbudowa nie jest możliwa.

Podczas sesji Rady Gminy 12 stycznia radni nie 
przyjęli uchwały, która zlikwidowałaby oddziały 

przedszkolne w szkole we Frydku. Przyjęcie uchwały 
spowodowałoby, że od kolejnego roku szkolnego ok. 
30 dzieci z Frydku i Gilowic miałoby miejsca w przed-
szkolu, ale w Woli, a nie w swoich miejscowościach. 
Jak tłumaczyła Marzena Mandla, dyrektor Zespołu 
Oświaty i Wychowania, odrzucenie uchwały spowo-
duje natomiast, że uczniowie klas I–V będą jeszcze 
później kończyli zajęcia, bo dzieci w placówce będzie 
coraz więcej.

Dlatego też podczas sesji 30 stycznia wójt zapro-
ponował inne rozwiązanie. Złożył wniosek, aby 
zarezerwowane w budżecie na 2018 r. środki na 
modernizację parkingu przy szkole (170 tys. zł) 
przeznaczyć m.in. na wykonanie dokumentacji rozbu-
dowy placówki. – Chcielibyśmy powiększyć budynek 
w kierunku parkingu, na szerokość szkoły, tj. 16 m 

i na długość 10–12 m. Na dole powstałyby dwie klasy 
na potrzeby przedszkola lub oddziałów przedszkol-
nych z osobnym wejściem, a na piętrze dwie klasy 
na potrzeby szkoły podstawowej – tłumaczył wójt 
Bogdan Taranowski. Rada Gminy zgodziła się na 
zmianę przeznaczenia środków.

– Jeżeli wszędzie zapewniamy dzieciom możliwość 
dostania się do przedszkola, to w tych miejscowościach 
też powinna być taka możliwość. Szczególnie, że Fry-
dek i Gilowice mają dużą dynamikę demograficzną. 
To rozwiązanie adekwatne do potrzeb i możliwości 
finansowych – przyznał wójt. Jak mówi, jeśli uda zna-
leźć się środki, roboty mogłyby ruszyć jeszcze w tym 
roku. Wraz z rozbudową, zmodernizowany miałby 
zostać parking przy szkole. Szacuje się, że wartość 
inwestycji to nawet 2 mln zł. 8 paweł Komraus

Szkoła we Frydku do rozbudowy

W przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych znajdzie się miejsce dla 733 dzieci.

4Na rok szkolny 2018/2019 w gminnych przed-
szkolach oraz w dwóch oddziałach przed-

szkolnych (w SP we Frydku i SP nr 1 w Woli) będą 
łącznie 733 miejsca. To 25 miejsc więcej niż rok 
wcześniej. Liczba ta zwiększyła się m.in. dzięki 
rozbudowie przedszkola w Górze. Planuje się, że 
inwestycja zakończy się przed 1 września. Liczba 
miejsc w przedszkolu będzie większa o 50.

Zespół Oświaty i Wychowania szacuje, że do pla-
cówek zostanie zapisanych ok. 717 dzieci w wieku 

od trzech do sześciu lat, czyli takich, które są upraw-
nione do objęcia wychowaniem przedszkolnym. Na 
pozostałe miejsca będą mogły zostać przyjęte np. 
dzieci młodsze.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na pierwszym 
etapie określa ustawa Prawo oświatowe. Te kry-
teria to: wielodzietność rodziny kandydata, nie-
pełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 
zastępczą. Wszystkie te kryteria mają jednakową 

wartość (każde po jednym punkcie). Kryteria na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zostały 
określone uchwałą Rady Gminy Miedźna z 28 marca 
2017 r. Publikujemy je poniżej.

Rusza też rekrutacja do klas pierwszych szkół 
podstawowych w gminie Miedźna. Od 3 kwietnia do 
4 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami (w postępowaniu 
uzupełniającym: 20–27 czerwca). W przypadku 
oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólno-
dostępnej termin w postępowaniu rekrutacyjnym to 
3–24 kwietnia, a w uzupełniającym – 13–19 czerwca.
 8 paweł Komraus

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie:

1)  obydwoje rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie 
umowy cywilno–prawnej albo uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą 
– liczba punktów: 8,

2)  jeden z rodziców, opiekun prawny dziecka jest zatrudniony na umowie 
o pracę lub na podstawie umowy cywilno–prawnej albo uczy się w trybie 
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą – liczba punktów: 4,

3)  korzystanie przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka z pomocy GOPS 
w Miedźnej z/s w Woli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
– liczba punktów: 2,

4)  kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegającego 
się o przyjęcie do przedszkola – liczba punktów: 1.

harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w gminie:
<��12–30 marca: składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z doku-

mentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów rekrutacyjnych (w postępowaniu uzupełniającym: 7–14 maja)

<��4–10 kwietnia: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i doku-
mentów (w postępowaniu uzupełniającym: 15–18 maja)

<��13 kwietnia: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
(w postępowaniu uzupełniającym: 21 maja)

<��16–23 kwietnia: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (w postępowaniu uzupeł-
niającym: 22–23 maja)

<��27 kwietnia: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w postępowaniu 
uzupełniającym: 24 maja)

W MArCU rUSZA reKrUTACJA dO gMINNYCh PrZedSZKOLI I OddZIAŁóW PrZedSZKOLNYCh, A W KWIeTNIU dO  
KLAS PIerWSZYCh SZKóŁ POdSTAWOWYCh NA rOK SZKOLNY 2018/2019

Czas na rekrutację
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„górZANIe” W KrAKOWIe

14 stycznia zespół śpiewaczy „Górzanie”, na 
zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Wycho-
wanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych 
w Krakowie, wystąpił w Klubie Buda w Krakowie. 
Zgromadzeni tego wieczoru widzowie mieli moż-
liwość wysłuchania wspaniałego koncertu kolęd 
i innych pieśni z naszego regionu. 8 Ug

PANIe dAŁY CZAdU!
Tegoroczne Babskie Biesiady zorganizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury ponownie 
okazały się wielkim sukcesem! Panie bawiły 
się najpierw 11 stycznia w Domu Socjalnym 
we Frydku, a potem 1 lutego w Domu Kultury 
w Woli. Podczas imprez zadebiutował wyjątko-
wy damski band – panie z Gminnego Ośrodka 
Kultury zagrały hit pt. „Miłość w Zakopanem” 
z samym Sławomirem, w którego wcielił się 
Boguś Musiolik. 

Podczas obu imprez nie brakowało wspólnych 
tańców, zabaw z wodzirejem, szalonych konku-
rencji czy wystrzałowych gadżetów. We Frydku 
i w Woli bawiło się łącznie prawie 230 pań. Zdjęcia 
z imprez publikujemy na str. 12. 8 pk 

SUKCeS NA POWIATOWYM 
PrZegLądZIe JASeŁeK

W dniach 16–17 stycznia w Suszcu odbył się XV 
Powiatowy Przegląd Jasełek, w którym wzięły 
udział także placówki oświatowe z gminy Miedź-
na. Z sukcesami! W kategorii przedszkoli Grand 
Prix zdobyło Gminne Przedszkole Publiczne im. 
Marii Kownackiej z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Miedźnej, a II miejsce zajęło Gmin-
ne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku 
– oddziały zamiejscowe w Gilowicach. 8 pk 

 
KONKUrS dZIeNNIKArSKI: 

ZgŁOSZeNIA dO 23 LUTegO
Tylko do 23 lutego można zgłaszać prace do 
V Konkursu Dziennikarskiego im. Agnieszki 
Wojtali. To konkurs organizowany przez Grupę 
Terrabit, wydawcę „Gazety Pszczyńskiej” i portalu 
pszczynska.pl, Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
i Urząd Miejski w Pszczynie. Jego celem jest 
uczczenie pamięci tragicznie zmarłej Agnieszki 
Wojtali, mieszkanki Gilowic, dziennikarki „Gaze-
ty Pszczyńskiej”.

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie 
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
a także osoby dorosłe, niezajmujące się zawo-
dowo dziennikarstwem. Nadsyłane do konkursu 
publikacje muszą dotyczyć powiatu pszczyń-
skiego – jego tradycji, kultury, walorów, histo-
rii tego terenu lub ludzi go zamieszkujących 
– dawniej i współcześnie. Zwycięzca otrzyma 
nagrodę główną – 1000 zł! Zdobywca drugiego 
miejsca otrzyma 500 zł, a trzeciego – 300 zł. 
Szczegóły i regulamin dostępne są na portalu 
pszczynska.pl.  8 pk 

Z KULTUrą

„górzanie” podczas występu w Krakowie  (FOT. Ug)

Na drodze powiatowej w Woli zezwolono na 
przejazd ciężkich pojazdów tyskiej firmy.

4Kilka miesięcy władze gminy Miedźna i radni 
zwracali uwagę na problem z dużymi pojazda-

mi firmy Man–Trans z Tychów, która ma żwirownię 
w Jedlinie i kilkanaście razy dziennie jeździ drogami 
powiatowymi w Woli. Mimo tego, że obowiązywało 
tam ograniczenie tonażu do ośmiu ton. Mieszkańcy 
Woli podkreślali, że ruch dużych pojazdów w tym 
miejscu jest niebezpieczny. Apelowano o rozwiązanie 
problemu do Starostwa Powiatowego (to powiat jest 
zarządcą dróg) oraz do pszczyńskiej policji.

Powiat prowadził rozmowy z przedstawicielami 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego i gminy Bojszowy. 
W ich efekcie 19 stycznia zaczęła obowiązywać nowa 
organizacja ruchu na ul. Pszczyńskiej w Woli oraz 
drogach prowadzących do żwirowni w Jedlinie od 
strony Bierunia (m.in. ulice: Jagiełły, Bijasowicka, 
Krupnicza, Skromna).

Ustawione zostały znaki wprowadzające zakaz 
wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 12 ton (wcześniej obo-
wiązywał zakaz poruszania się pojazdów o masie 
rzeczywistej powyżej 8 ton). Pod znakami pojawiły 
się tabliczki o treści: „Nie dotyczy pojazdów klien-
tów i firmy Man–Trans obsługujących żwirownię 
w Jedlinie”. – Wyłączone z zakazu zostały pojazdy 
klientów oraz firmy Man–Trans, które w poprzedniej 
organizacji ruchu nie miały możliwości dojazdu do 
żwirowni. Takie rozwiązanie pozwoli na rozdzielenie 
ruchu ciężkich pojazdów na drogę powiatową zarów-
no na terenie gminy Miedźna, jak i gminy Bojszowy 
– informuje Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

To rozwiązanie nie zadowala jednak ani mieszkań-
ców Woli, ani radnych, którzy podkreślali, że problem 
z niebezpiecznym ruchem tirów przez sołectwo pozo-
staje. Radny Henryk Rozmus zauważa natomiast, 
że po zmianie organizacji wcale nie zmniejszyła się 
liczba pojazdów firmy jeżdżących przez Wolę.

Jak podkreślają urzędnicy powiatowi, wprowa-
dzona organizacja ma charakter tymczasowy, do 

czasu wykonania drogi technologicznej na terenie 
gminy Bojszowy, umożliwiającej swobodny dojazd 
do żwirowni w Jedlinie (od żwirowni do DW 931, 
wyłącznie przez teren gminy Bojszowy). Gmina 
Bojszowy, powiat bieruńsko–lędziński oraz firma 
Man–Trans zobowiązały się do współpracy przy 
jej budowie. Podczas sesji Rady Gminy 12 stycznia 
radny Henryk Rozmus dopytywał, jak długo ta orga-
nizacja będzie obowiązywała? – Najgorsze jest to, że 
zapisano datę, że nowa organizacja ruchu obowią-
zuje od 19 stycznia. Ale nie ma daty budowy drogi 
alternatywnej. Mają ją wybudować niezwłocznie. 
Tylko nie wiadomo, jaki to jest termin. Czy to jest 
rok czy dwa? – zastanawiał się. Próbowaliśmy się 
dowiedzieć w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, 
kiedy droga powstanie. Nie udzielono nam jednak 
takich informacji.

Na styczniowej sesji odczytano też pismo z poli-
cji, z którego wynika, że w ciągu kilku miesięcy, 
od sierpnia 2017 r. policjanci ujawnili w Woli 44 
wykroczenia związane z niestosowaniem się do 
ograniczenia tonażu.

8paweł Komraus

Jest zakaz, ale za wyjątkiem

Nowa organizacja obowiązuje od 19 stycznia  (FOT. PK)

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś 
z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości 
na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres 
zamieszkania albo zameldowania? Upewnij 
się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców 
tam, gdzie teraz mieszkasz!

4Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze 
wyborców, to nie będziesz mógł głosować 

w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr 
wyborców to lista osób z prawem do głosowania 
w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje 
nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w któ-
rej jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czaso-
wy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię 
w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować 
w wyborach.

Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do 
rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. 
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy, czy jesteś 
w rejestrze wyborców. Więcej informacji na stronie 
www.pkw.gov.pl.  8 pKw

sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Pracownicy Urzędu gminy Miedźna przy 
współpracy z Komendą Powiatową Po-
licji w Pszczynie przeprowadzą kontrole 
w zakresie spalania odpadów w piecach na 
paliwo stałe.

4Urzędnicy przypominają, że spalanie odpadów 
jest nielegalne oraz szkodliwe dla naszego 

zdrowia. Pomimo, iż proceder ten jest w myśl Ustawy 
o odpadach wykroczeniem zagrożonym karą aresztu 
lub grzywny, jest wciąż dość powszechny. Widać to 
niemal każdego dnia, kiedy z niektórych kominów 
wydobywa się gęsty, czarny i duszący dym.

– Prowadzimy działania związane z edukacją 
ekologiczną, realizujemy inwestycje ekologiczne, 
a jednocześnie rozpoczną się kontrole. Mamy zgło-
szenia od mieszkańców, że niektórzy palą czym 
popadnie. I to mimo tego, że w naszej gminie można 
oddawać śmieci bez limitu, a opłata za odpady jest 
jedną z niższych w okolicy – przyznaje wójt Bogdan 
Taranowski.

Najczęściej spalane są meble, opakowania z two-
rzyw sztucznych, plastikowe butelki, kartony oraz 
folie. Warto pamiętać, że paląc je szkodzimy innym 
i samym sobie.

8pk, Ug

skontrolują, czy palimy śmieciami
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Wśród osób, które do 26 lutego wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

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

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

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

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

Barbara Borowczyk z woli. 
gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

Pamiętajmy, aby przekazać jeden procent podatku dochodowego 
organizacji pożytku publicznego. To nic nie kosztuje, a innym może 
pomóc. 

4Poniżej publikujemy wykaz opp z powiatu pszczyńskiego, uprawnionych do 
otrzymania jednego procenta za 2017 rok. Warto pamiętać, że jest też wiele 

organizacji spoza powiatu, które pomagają naszym mieszkańcom. Wykaz wszystkich 
opp uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku za 2017 r. można znaleźć 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl

<  dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (Pszczyna) – Krs 0000410940

<  Fundacja Społeczności ewangelizacji dzieci (Piasek) – Krs 0000178591
<  Fundacja „Zwierzęca Arkadia” (Jankowice) – Krs 0000425968 
<  górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” w Pawłowicach  

– Krs 0000000668
<  górniczy Klub Sportowy „Wola” – Krs 0000116683
<  hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna) – Krs 0000130935
<  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie – Krs 0000236679
<  Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice – Krs 0000171008
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku – Krs 0000288347
<  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „gilus” (gilowice) 

– Krs 0000232335
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie – Krs 0000144457
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Woli – Krs 0000145518
<  Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku – Krs 0000055636
<  Przystań Ocalenie (Ćwiklice) – Krs 0000464918
<  Pszczyńska Fundacja Wspierania i rozwoju Sportu – Krs 0000346362
<  Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy 

– Krs 0000122217
<  Stowarzyszenie Na rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem 

Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „razem” 
– Krs 0000284863

<  Stowarzyszenie Na rzecz Wspierania edukacji dzieci i Młodzieży 
„Omnibus” (Pszczyna) – Krs 0000237488

<  Stowarzyszenie Współpracy Obywatelskiej „Quo Iure?” (Poręba)  
– Krs 0000345847

JeDen prOCenT pOmaga!
<  Technik żywienia i usług 

gasTronomicznych
 Technik żywienia i usług gastronomicznych 
jest przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych:
=  oceny jakości żywności oraz jej 

przechowywania,
=  sporządzania i ekspedycji potraw 

i napojów,
=  planowania i oceny żywienia,
=  organizowania produkcji 

gastronomicznej,
=  planowania i realizacji usług 

gastronomicznych.

Bierzemy udział w:
=  projektach międzynarodowych,
=  warsztatach gastronomicznych, 

tanecznych, dziennikarsko–medialnych, 
kosmetycznych, itp.,

=  programie E–Twinning,
=  wymianach międzynarodowych.

w naszej szkole:
=  budujemy atmosferę życzliwości tworząc 

rodzinny klimat,
=  działa szkolny radiowęzeł,
=  funkcjonuje Spółdzielnia Uczniowska 

Bistro Budka,
=  rozwijamy zainteresowania uczniów 

przez udział w kołach zainteresowań,
=  stwarzamy więzi koleżeńskie i społeczne,
=  pielęgnujemy tradycje budując 

nowoczesność.

<  Technik hoTelarsTwa
Technik hotelarstwa jest przygotowany 
do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:
=  prowadzenia działalności promocyjnej 

oraz sprzedaży usług hotelarskich,
=  rezerwowania usług hotelarskich,
=  wykonywania prac związanych z obsługą 

gości w recepcji,
=  przygotowywania jednostek 

mieszkalnych do przyjęcia gości,
=  przygotowywania i podawania śniadań 

w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
=  przyjmowania i realizacji zamówień na 

hotelarskie usługi dodatkowe.

możemy się pochwalić:
=  wysokim poziomem nauczania,
=  wysoką zdawalnością egzaminów 

zawodowych i maturalnych,
=  wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

organizujemy:
=  praktyki zawodowe w hotelach 

krajowych i zagranicznych,
=  zajęcia praktyczne w okolicznych 

hotelach i restauracjach,
=  spotkania z ekspertami pokrewnych 

zawodów,
=  wycieczki przedmiotowe,
=  imprezy szkolne i pozaszkolne,
=  akcje tematyczne, np. zdrowej żywności,
=  dodatkowe zajęcia z języków obcych.

ZESpół SZkół w woli   |   Technikum nr 1

zespół szkół w woli | Technikum nr 1
ul. górnicza 47 (obok Tesco)

43–225 wola
tel./fax. 32 211 83 96

www.zs–wola.eu | zsglwola@o2.pl

Pokrewne kierunki kształcenia w naszej ofercie:  
technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, kelner.
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Zespół integracyjno–folklorystyczny „Folko-
wianie” był gospodarzem XIV gminnego 
Wieczoru Kolędowego.

4Odbył się on 16 stycznia, tym razem w Ośrod-
ku Matka Boża Różańcowa w Pszczynie. 

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Maria Adam-
czyk, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie, Stanisław Lubański, przewodni-
czący Rady Gminy Miedźna, Andrzej Krawczyk, 
prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Józefa 
Waliczek, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Gminy Miedźna, Bogusława Waliczek, wieloletnia 
wolontariuszka i serdeczny przyjaciel zespołu 
„Folkowianie”. 

Rolę gospodarzy przejęli włodarze Ośrodka Matka 
Boża Różańcowa: dyrektor Piotr Kowalski oraz 
Jarosław Folek, wicedyrektor ośrodka oraz kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. 
Całość prowadziła pomysłodawczyni wieczorów 

kolędowych Łucja Krutak, przewodnicząca Woje-
wódzkiej Rady Koła Gospodyń Wiejskich. 

Do Pszczyny zjechały trzy zespoły: „Górzanie” 
z Góry, „Swojanie” z Frydku i gospodarze, „Folko-
wianie”. Najpierw każdy z zespołów zaprezentował 
przygotowane kolędy i pastorałki, a później wspólnie 
śpiewano znane kolędy. 
� 8Bernadeta Jonkisz, pk

Wspólnie kolędowali

gospodarzami tegorocznego spotkania byli „Folkowianie” 
 (FOT. ALeKSANdrA WOdNIOK)

Mieszkańcy gminy Miedźna 
znów hojnie pomagali noworod-
kom.

414 stycznia w całym kraju i poza 
granicami zorganizowany został 

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Przez cały dzień w niemal 
każdej miejscowości w Polsce można 
było spotkać wolontariuszy z charak-
terystycznymi puszkami i czerwonymi 
serduszkami.

Sztab zorganizowany został także 
w gminie Miedźna, w Centrum Kul-
tury w Woli. Tutejszy finał przebiegał 
w rytmach disco. Ze sceny ustawionej 
na parkingu przy Centrum Kultury od 
popołudnia do wieczora pobrzmiewała 

taneczna muzyka. Przy okazji można 
było nabyć kupony konkursowe, fanty, 
ciasto, kawę i herbatę. Każdy chęt-
ny mógł zmierzyć sobie ciśnienie 
lub spróbować pysznej grochówki 
przygotowanej przez strażaków. Nie 
zabrakło także licytacji gadżetów od 
darczyńców oraz gadżetów WOŚP. 
Wszystkie pozyskane w ten sposób 
środki zasilały orkiestrę. O godz. 20.00 
rozbłysło tradycyjnie światełko do 
nieba.

W gminie Miedźna w kwestę 
zaangażowało się 50 wolontariuszy. 
Wśród nich byli Paulina Pabian i Bar-
tosz Łepik z Woli. – Lubimy pomagać 
innym, sprawia nam to dużą radość. 
Większość mieszkańców chętnie wrzu-

cała pieniądze do puszek – przyznają. 
7–letni Karol i 14–letnia Karolina po 
raz kolejny zaangażowali się w WOŚP 
wspólnie z mamą, Gabrielą Kamińską 
z Góry. – To już taka rodzinna trady-
cja, że pomagamy dzieciom – zauważa 
mama.

Jednego dnia w gminie udało się 
zebrać 26 tys. 71 zł 54 gr. Środki te 
przekazano na rzecz fundacji WOŚP. 
W licytacjach najdroższe okazało 

się ekskluzywne pióro przekazane 
przez prezesa Banku Spółdzielcze-
go w Miedźnej. Zostało sprzedane 
za 250 zł. – Finał w gminie przebiegł 
bardzo spokojnie, jesteśmy bardzo 
zadowoleni z kwesty – podsumowuje 
Grażyna Balcarek, szefowa sztabu. 
W tym roku orkiestra zbierała środ-
ki dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków.

8paweł Komraus

W gMINIe TO BYŁ FINAŁ WIeLKIeJ OrKIeSTrY ŚWIąTeCZNeJ POMOCY W rYTMIe dISCO. ZeBrANO PONAd 26 TYS. ZŁ!

Pomagaliśmy w tanecznym rytmie

członkowie oraz szef sztabu 26. finału wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy 
działającego przy centrum kultury w woli składają serdeczne podziękowania 
wolontariuszom, opiekunom, sponsorom, strażakom, wszystkim mieszkańcom 
gminy Miedźna oraz tym, którzy w najdrobniejszy sposób przyczynili się do 
organizacji 26. finału woŚP w woli za okazaną hojność i otwarte serca.

Paulina Pabian i Bartosz Łepik z Woli byli wolontariuszami nie pierwszy raz  (FOT. PK) Na scenie przy Centrum Kultury zorganizowano konkursy i licytacje  (FOT. PK)

W gminie środki dla noworodków zbierało 50 wolontariuszy  (FOT. gOK) Mimo mrozu nie brakowało chętnych do wspólnej zabawy  (FOT. PK)

Pomagaliśmy w tanecznym rytmiePomagaliśmy w tanecznym rytmie

Na scenie przy Centrum Kultury zorganizowano konkursy i licytacje  
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Szalone zabawy, tańce, występ Sławomira i debiut nowego damskiego bandu – tak w skrócie można opisać 
tegoroczne Babskie Biesiady, które gminny Ośrodek Kultury zorganizował we Frydku i w Woli. Na imprezach bawiło 
się prawie 230 pań. Zobaczcie, co tam się działo!  FOT. PK, gOK

Panie dały czadu!


