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budynek przy ul. różanej 
nie zostanie sprzedany

Włoszka i Gruzinka
pokochały Wolę

skat w gminie 
ma się dobrze

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 9 wiĘCeJ na sTr. 11

w spiŻarni śLĄsKieJ gOspODyni
11 października w Woli odbył się III Powiatowy Konkurs 

Kulinarny „Tradycje i kulinaria Ziemi Pszczyńskiej”

w spiŻarni śLĄsKieJ gOspODyni

WIę Cej NA sTr. 2

pOmagaJĄ OD 15 LaT
Środowiskowy Dom samopomocy w Grzawie 

świętował 15-lecie istnienia

WIęCej NA sTr. 2
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Ośrodek funkcjonował najpierw 
w Woli, a od 2012 r. działa 
prężnie w Grzawie, w budynku 
ośrodka zdrowia.

4
Środowiskowy Dom Samopomocy 
od 15 lat prowadzony jest w formie 

ośrodka dziennego pobytu dla osób 
upośledzonych umysłowo (osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie w stopniu 
znacznym, umiarkowanym lub lekkim) 
oraz osób psychicznie chorych (osoby 
z przewlekłymi zaburzeniami psycho-
tycznymi). Z okazji pięknego jubileuszu 
16 października w Domu Socjalnym 
w Grzawie spotkali się pracownicy 
ośrodka, podopieczni wraz z rodzinami, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
a także przyjaciele Domu.

Zgromadzonych przywitał kierow-
nik Jarosław Folek, który wspominał 
początki ŚDS. Ośrodek powstał 1 paź-
dziernika 2003 r., został przekształcony 
z istniejącej wówczas świetlicy tera-
peutycznej działającej przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli. 
– Zastanawiałem się, co było dla nas 
najbardziej fundamentalne. Wydaje mi 
się, że zaufanie. Na początku rodziców 
trzeba było namawiać, żeby przypro-
wadzili swoje pociechy do ośrodka, 
budowaliśmy to zaufanie. Podobnych 
ośrodków było kilka w województwie. 
Także obecnie kiedy przychodzą rodzi-
ce z nowymi podopiecznymi widzę, 
że oni szukają zaufania, że wszystko 
będzie dobrze. Za to wzajemne zaufa-

nie chciałbym podziękować – mówił J. 
Folek. Szczególnie dziękował wszyst-
kim pracownikom ośrodka.

Praca z podopiecznymi to codzienne 
udowadnianie, że niepełnosprawność 
nie musi oznaczać ograniczenia moż-
liwości. Dlatego w ośrodku prężnie 
działa zespół integracyjno-folklory-
styczny „Folkowianie”. Artyści, laure-
aci Miedźniańskiego Ula prezentują się 
w licznych konkursach, przeglądach, 
promują śląską kulturę, przełamują 
stres przed występem na scenie, reali-
zują marzenia. W ramach prowadzonej 
rehabilitacji organizowane są warsztaty 
artystyczne, zajęcia sportowe, ciekawe 
wyjazdy. Podopieczni przygotowują 
świąteczne ozdoby, które sprzedają na 
kiermaszach. Te wszystkie działania 
mają rozwijać ich umiejętności, a przez 
to umożliwiać jak najbardziej samo-

dzielne życie w społeczeństwie. Dzięko-
wali za to także rodzice podopiecznych. 
– Jestem bardzo wdzięczna, że mój 
Bartek może tu przyjeżdżać od pięciu 
lat, choć nie jest łatwym podopiecznym. 
To wielka pomoc dla mnie. Podziwiam 
pracowników za inwencję i pomysły. 
Nie mówię już o cierpliwości i siłach. 
To trudna praca – my mamy w domu 
jedną czy dwie osoby niepełnosprawne, 
w ośrodku jest ich znacznie więcej. Za 
to wszystko dziękuję – mówiła mama 
jednego z podopiecznych.

– Pomagając w tworzeniu ośrodka 
myśleliśmy, dlaczego nasi mieszkańcy, 
którzy potrzebują takiej opieki mają 
jeździć do innych miast, skoro możemy 
zrobić takie miejsce u nas w gminie 
– powiedział wójt Bogdan Taranow-
ski. – Widzimy, szanujemy i cenimy 
Waszą pracę. Robicie dużo dobrego dla 

swoich podopiecznych oraz ich rodzin 
– zauważył.

Podopieczni bardzo lubią występy 
na scenie, dlatego specjalnie na jubi-
leusz przygotowali piosenkę o życiu 
w ośrodku, którą zaprezentowali 
wspólnie z terapeutką Agnieszką Ante-
cką. Były także występy działającego 
w ramach ŚDS zespołu „Folkowianie”, 
a także popisy artystyczne oraz tanecz-
ne zdolnych artystów z Grzawy. Nie 
zabrakło urodzinowego tortu. Było 
bardzo wesoło!

Środowiskowy Dom Samopomocy 
jest placówką Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Ośrodka Matka Boża 
Różańcowa w Pszczynie. Uczęszcza-
ją do niej obecnie 43 osoby, z gminy 
Miedźna, a także m.in. Pszczyna czy 
Goczałkowice-Zdrój.

8paweł Komraus

11 października w Domu Kultury 
w Woli odbył się III Powiatowy 
Konkurs Kulinarny „Tradycje i ku-
linaria Ziemi Pszczyńskiej”.
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– Bardzo się cieszę, że takie kon-
kursy się odbywają, bo dzięki 

temu nie zapominamy, jakie są trady-
cje – powiedziała witając wszystkich 
zgromadzonych Renata Waliczek, 
która prowadziła imprezę. Tym razem 
pysznych dań przygotowanych przez 
gospodynie mógł spróbować każdy, 
bo konkurs był otwarty – chętni 
mogli odebrać bezpłatne wejściówki 
przygotowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Dlatego Dom Kultury był 
pełen smakoszy i miłośników śląskiej 
kuchni, którzy nieraz mogli przypo-
mnieć sobie zapomniane domowe 
przetwory. – Tych smaków, tych wyro-
bów w sklepie nie kupimy. Przygoto-
wane są w sposób tradycyjny, tak, jak 
się to kiedyś robiło – zachwalał wójt 
Bogdan Taranowski.

W konkursie wzięło udział siedem 
zespołów, które zgłaszały gminy: KGW 
Kobielice, KGW Jankowice, KGW Pia-
sek, KGW Pniówek, KGW Kobiór, KGW 
Goczałkowice-Zdrój oraz KGW Miedź-
na. W ramach konkursu pod uwagę 

brano trzy potrawy: danie z wykorzy-
staniem kiszonej kapusty, marynaty 
oraz zaprawy warzywne i owocowe, 
a także przetwory mięsne śląskiej spi-
żarni. Dlatego spróbować można było 
m.in. kapusty z dodatkami, pierogów 
z kapustą, żeberek, swojskich węd-
lin, marynowanej papryki czy ogór-
ków, a nawet dżemu z cukinii. Dania 
oceniało jury w składzie: Agnieszka 
Szymula, autorka wykładów i publi-
kacji na temat śląskiej kultury, Zofia 
Szołdra, dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, 
Paweł Bigos, szef kuchni oraz Remi-
giusz Rączka, znany z kulinarnych 
programów telewizyjnych.

R. Rączka chwalił śląskie gospo-
dynie za podtrzymywanie kulinar-
nych tradycji. – Kuchnia śląska jest 
prawdziwym bogactwem. Na szczęście 
ciągle dbamy, żeby była tradycyjna. 
Pielęgnujmy to, bo to nasze dziedzi-
ctwo – powiedział Rączka.

Jurorom najbardziej smakowały 
potrawy przygotowane przez KGW 

Pniówek. Panie zachwyciły m.in. żur-
kiem z kapusty kiszonej czy miksturą 
czosnkową przeciw przeziębieniu. Na 
drugim miejscu uplasowały się gospody-
nie z KGW Goczałkowice, a na trzecim 
– KGW Kobielice. Nagroda publiczności 
trafiła do KGW Miedźna. Panie czę-
stowały m.in. kapuśniakiem z kiszonej 
kapusty, dżemem czereśniowym czy 
wątrobianką wieprzową. – Sposobem 
na dobry kapuśniak są dodatki. Muszą 
być boczek, kiełbasa, jarzyny, i trzeba to 
robić nie na wodzie, a na rosole. Oczywi-
ście kapustę kisimy same – mówią Maria 
Lazar, Dorota Mika, Genowefa Lubań-
ska i Anna Wojtala z KGW Miedźna.

Nagrody wręczyli wicestarosta 
pszczyński, Krystian Szostak, wójt 
gminy Miedźna, Bogdan Taranowski 
oraz Anna Rogala-Romanek, kierow-
nik Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Pszczynie. Imprezę 
uświetniły występy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wolanie”, a Renata Waliczek 
zaprezentowała monolog o śląskiej 
gościnności. Konkurs został zorga-
nizowany przez powiat pszczyński, 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go Oddział w Pszczynie oraz gminę 
Miedźna. Więcej zdjęć z imprezy pub-
likujemy na s. 12. 8 paweł Komraus

GOsPODyNIe Z CAłeGO POWIATU CZęsTOWAły PysZNymI DANIAmI. POKAZAły, że W sWOICh sPIżArNIACh mAją PrAWDZIWe CUDA!

W spiżarni śląskiej gospodyni

Dania gospodyń z powiatu oceniał m.in. remigiusz rączka  (FOT. PK)

ŚrODOWIsKOWy DOm sAmOPOmOCy W GrZAWIe ŚWIęTOWAł 15-LeCIe IsTNIeNIA

Pomagają potrzebującym od 15 lat

jubileusz był okazją do podziękowań dla pracowników ośrodka  (FOT. PK) O dobrą zabawę zadbali wszechstronni podopieczni ośrodka  (FOT. PK)
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w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte 
lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, 
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, 
odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).

mOBiLny psZOK w LisTOpaDZie

<  FryDeK:  2.11 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
– Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 19.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 8.11 w godz. 12.00-17.00 oraz 22.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 12.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 5.11 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 15.11 

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

<  wOLa: 24.11 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego

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: 19.11, 3.12 | segregacja: 
3.12 | weo*: 19.11

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 20.11, 4.12 | segregacja: 
4.12 | weo*: 20.11

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzecz-
na, Potok, Słoneczna, Topolowa, 
Zacisze), Góra (ulice: Poznańska, 
Słoneczna, Złote Łany, Mokra), 
Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 21.11, 5.12 | segregacja: 
5.12 | weo*: 21.11

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 22.11, 6.12 | segregacja: 
6.12 | weo*: 22.11

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: 12.11, 26.11, 10.12 | segre-
gacja: 10.12 | weo*: 26.11

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 13.11, 27.11 | segregacja: 
12.11 | weo*: 27.11

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, 
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 14.11, 28.11 | segregacja: 
13.11 | weo*: 28.11

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 15.11, 29.11 | segregacja: 
14.11 | weo*: 29.11
* wielkogabaryty, elektrośmieci, opony

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 21.11
bio (odpady kuchenne): 8.11, 22.11
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna co najmniej 3 dni przed 
planowanym wywozem.

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 12.11, 15.11, 19.11, 22.11, 
26.11, 29.11, 3.12, 6.12
segregacja: 9.11, 13.11, 16.11, 20.11, 
23.11, 27.11, 30.11, 4.12, 7.12
odpady wielkogabarytowe: 14.11, 
28.11
bio (odpady kuchenne): 15.11, 22.11, 
29.11, 6.12
odpady zielone: 21.11 
 (odbiór odpadów zielonych odby-
wał się będzie od spółdzielni, która 
zgłosi taką potrzebę do Urzędu 
Gminy Miedźna co najmniej 3 dni 
przed planowanym wywozem)

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach 

Google play, App Store, 
Windows Store.

Zakończyła się przebudowa 
drogi powiatowej, ul. Korfantego 
w Gilowicach i ul. sportowej we 
Frydku.

4
Inwestycja pochłonęła 1 mln 125 
tys. zł, po ponad 560 tys. zł na ten 

cel przeznaczyły powiat pszczyński 
oraz gmina Miedźna. Nowa nawierzch-
nia pojawiła się od skrzyżowania z ulicą 
Górnośląską. W ramach zadania zbu-
dowano też niemal 500 m chodnika (do 
skrzyżowania z ul. Graniczną), prze-

budowano fragment istniejącego ciągu 
dla pieszych, wybudowano kanalizację 
deszczową, wykonano oznakowanie.

To kolejna inwestycja realizowana na 
drogach powiatowych w gminie Miedź-
na wspólnie przez powiat pszczyński 
oraz gminę Miedźna. W połowie roku 
zakończyła się długo oczekiwana 
przebudowa ulicy Topolowej w Górze 
i Lompy w Gilowicach. Na zadanie 
samorządy przeznaczyły łącznie pra-
wie 6 mln zł.

8pk, powiat

ponad kilometr nowej nawierzchni 
w gilowicach

W odpowiedzi na sugestie 
mieszkańców gmina odwołała 
przetarg na sprzedaż budyn-
ku przy ul. różanej 25 w Woli. 
O przyszłości budynku zdecy-
dują mieszkańcy. Co ważne, 
znalazł się zainteresowany 
wynajmem.

4
Początkiem października Urząd 
Gminy ogłosił przetarg na sprze-

daż nieruchomości przy ul. Różanej 25 
w Woli. Bazowano na decyzji o sprze-
daży, którą podjęto jeszcze w 2013 roku 
podczas zebrania wiejskiego sołectwa 
Wola. Powodem wystawienia nieru-
chomości na sprzedaż było wycofa-
nie się kolejnego najemcy (sklepu), 
który zakończył działalność handlo-
wą z powodu nieopłacalności oraz 
konieczne, kolejne nakłady finansowe 
na remont budynku.

– Przetarg na sprzedaż został ogłoszo-
ny, ponieważ mimo monitorowania rynku 

od dłuższego czasu, nie było chętnych na 
wynajęcie budynku. Braliśmy też pod 
uwagę fakt, że budynek wymaga gene-
ralnego remontu, co rodziłoby dodatkowe 
koszty. Dotarły do nas głosy mieszkań-
ców, które wskazywały, że mimo decyzji 
z 2013 roku jest wola, by budynek pozo-
stał własnością gminy, dlatego zdecydo-
waliśmy o odwołaniu przetargu – mówi 
wójt Bogdan Taranowski.

Dodatkowo, 24 października do 
Urzędu Gminy wpłynął wniosek w spra-
wie wynajęcia części budynku przez 
kolejnego przedsiębiorcę. – Bardzo się 
cieszymy, że znalazł się zainteresowany 
wynajmem i zrobimy wszystko, by do 
transakcji doszło. W przyszłości chciał-
bym zaproponować mieszkańcom, żeby 
w przypadku tematów, w których poja-
wiają się różne głosy – organizować 
konsultacje i wybór decyzji oddawać 
w ręce mieszkańców – podsumowuje 
Bogdan Taranowski.

8Ug

Budynek przy ul. różanej  
nie zostanie sprzedany

Urząd Gminy odwołał przetarg na sprzedaż budynku przy ul. różanej 25 w Woli  (FOT. UG)
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mieszkańcy wybierali wójta, radnych gmin-
nych, powiatowych oraz wojewódzkich.

4
W całej Polsce 21 października wybierano wła-
dze samorządowe. Do urn w całym kraju poszło 

54,81% uprawnionych do głosowania. Frekwencja 
na Śląsku wyniosła 52,1%, w powiecie pszczyńskim 
– 55,26%, a w gminie Miedźna – 57,62% (w wyborach 
udział wzięło 7 001 z 12 251 mieszkańców upraw-
nionych do głosowania). Największą odnotowano 
w obwodzie, który miał swoją siedzibę w Domu 
Kultury w Woli – ponad 70%!

W wyborach do Rady Gminy Miedźna startowało 
51 kandydatów, którzy w jednomandatowych okrę-
gach walczyli o 15 mandatów. Mandat uzyskało 
ośmioro dotychczasowych radnych. W radzie poja-
wiło się siedem nowych osób. Wśród nich są m.in. 
sołtysi Gilowic (Jan Nowak) czy Miedźnej (Tomasz 
Nycz).

W wyborach na wójta gminy startowało czterech 
kandydatów. Pierwsza tura nie dała rozstrzygnięcia 
(żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50% głosów). 
21 października najwięcej, bo 32,43% głosów uzyskał 
kandydat KW Nowa Energia, Jan Słoninka. Drugie 

miejsce zajął urzędujący wójt Bogdan Taranowski 
(KWW Samorząd dla Mieszkańców) – 28% gło-
sów, trzecie – Bronisław Śmieja (KW Prawo i Spra-
wiedliwość, 24,41%), a czwarte – Marcin Germanek 
(KWW Z pomysłem na gminę Miedźna, 15,15%). 
Do drugiej tury (4 listopada) weszli J. Słoninka i B. 
Taranowski. Także wtedy więcej głosów (54,91%) 
otrzymał J. Słoninka, zostając tym samym nowym 
wójtem gminy (na B. Taranowskiego zagłosowało 
45,09% mieszkańców). Frekwencja w drugiej turze 
wyniosła 51,79%.

Nowy wójt ma 49 lat, mieszka w Woli. Jest komen-
dantem Straży Miejskiej w Bieruniu. W wyborach star-
tował drugi raz. Urząd obejmie po złożeniu ślubowania 
na sesji Rady Gminy, co ma nastąpić w listopadzie. 

21 października mieszkańcy gminy Miedźna 
wybrali także troje radnych Rady Powiatu Pszczyń-
skiego (okręg nr 2). Mandat uzyskali Barbara Bando-
ła z Woli (KWW Ziemia Pszczyńska, 1 295 głosów), 
przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego koń-
czącej się kadencji, Danuta Kocurek z Gilowic (KW 
Prawo i Sprawiedliwość, 1 331 głosów), dotychczaso-
wa radna powiatowa oraz Alojzy Wojciech z Grzawy 
(KW Prawo i Sprawiedliwość, 1 124 głosy), były 
radny powiatowy i przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna.

Gmina Miedźna tworzyła też z innymi gminami 
powiatu pszczyńskiego, powiatem bieruńsko-lędziń-
skim, Katowicami, Mysłowicami i Tychami jeden okręg 
w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. Wybra-
no w nim sześciu radnych, którymi zostali: Tadeusz 
Sławek, Michał Gramatyka i Dorota Konieczny-Simela 
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) 
oraz Jakub Chełstowski, Piotr Czarnynoga i Grzegorz 
Gaża (KW Prawo i Sprawiedliwość). 8 paweł Komraus

wyniKi wyBOrÓw DO raDy gminy 
mieDŹna na KaDenCJĘ 2018-2023

okręg nr 1 (Grzawa, Miedźna – ul. Pszczyńska, 
ul. Wiejska 1-19 oraz 120-130)
1.  adam wojtala – kww Przyjazna Gmina (130 

głosów)
2. Agnieszka Janosz (91)
3. Urszula Maryjosz (71)

okręg nr 2 (Miedźna – ulice Bieruńska, 
Janygowiec, Potok, Spółdzielcza, Szkolna, 
Wiejska 20-47 oraz 84-119)
1.  andrzej Painta – kw Prawo i Sprawiedliwość 

(199)
2. Marian Brandys (120)
3. Marcin Jochem (47)

okręg nr 3 (Miedźna – ulice: Dębowa, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Słoneczna, 
Topolowa, Wiejska 48-83)
1. Tomasz nycz – kw nowa energia (157)
2. Piotr Müller (144)
3. Bartłomiej Botor (70)

okręg nr 4 (Frydek)
1.  Mariusz wojtala – kww Samorząd dla 

Mieszkańców (315)
2. Adam Jędrysek (289)

okręg nr 5 (Gilowice)
1.  Jan nowak – kw Prawo i Sprawiedliwość 

(331)
2. Stanisław Lubański (195)
3. Marcin Drob (143)
4. Katarzyna Tomska (74)

okręg nr 6 (Wola – ulice: Bzów, Cicha, 
Kasztanowa, Kopalniana, Międzyrzecka, 
Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Poprzeczna, 
Przemysłowa – domy prywatne, Pszczyńska 
– domy prywatne nieparzyste, Rajska, Różana, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa)
1.  andrzej kempny – kw Prawo 

i Sprawiedliwość (372)
2. Urszula Pękała (111)
3. Bogumiła Kulczyk (90)

okręg nr 7 (Wola – ulice: Błachowa, Graniczna, 
Górnicza – domy prywatne, Krótka, Kwiatowa, 
Mokra, Oświęcimska, Powstańców, Pszczyńska 
– domy prywatne parzyste, Starorzeczna, Szkolna 
– domy prywatne, Wałowa, Wiślana)
1.  Henryk rozmus – kww z pomysłem na 

gminę Miedźna (195)
2. Bronisława Niesyto (123)
3. Urszula Urbańczyk (111)
4. Beata Kula (65)

okręg nr 8 (Wola I – ulice: Górnicza 26-35, 
Osiedle Pod Sosnami, ul. Przemysłowa – bloki)
1.  Marek Gruszka – kww Samorząd dla 

Mieszkańców (177)
2. Adam Domasik (128)
3. Adam Wrona (98)

okręg nr 9 (Wola I – ulica Górnicza 14-15, 18-25, 
47, Pszczyńska – bloki 104, 106, 108, Szkolna 
– bloki 17, 19, 21)
1.  Janusz Starzec – kww Przyjazna Gmina 

(184)
2. Mirosław Jaroszewski (156)
3. Stanisław Karbowy (88)
4. Marek Pawlik (25)

okręg nr 10 (Wola I – ulica Górnicza – bloki 1-13, 
16-17, 42-46)
1. Łukasz Banaś – kw nowa energia (196)
2. Maria Wacławczyk (100)
3. Dariusz Sosna (88)
4. Krzysztof Wiertel (48)

okręg nr 11 (Wola II – ulice: Lipowa, Słoneczna, 
Sosnowa)
1. Piotr Biszkant – kw nowa energia (182)
2. Wojciech Śmiłek (90)
3. Małgorzata Antos (87)
4. Ismena Maląg-Wolnicka (56)

okręg nr 12 (Wola II – ulice: Akacjowa, 
Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Garażowa, Klonowa, 
Leśna)
1. Mateusz Moczulski – kw nowa energia (188)
2. Elżbieta Buss (116)
3. Marek Mucha (65)
4. Kamil Sochacki (57)

okręg nr 13 (Góra – ulice: Babudy, Bażantów, 
Cmentarna, Dąbrowa, Krótka, Mokra, Polna, 
Skowronków, Słoneczna, Topolowa, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona, Złote Łany)
1.  zofia Białoń – kww Samorząd dla 

Mieszkańców (229)
2. Adam Lubecki (152)
3. Kamil Jasiński (130)

okręg nr 14 (Góra – ulice: Boczna, Cicha, 
Kasztanowa, Kościelna, Kwiatowa, Miła, Nad 
Wisłą, Parkowa, Poznańska, Pszczyńska, 
Rybacka, Wąska, Wiejska)
1.  Józefa waliczek – kww Samorząd dla 

Mieszkańców (155)
2. Krzysztof Chwiendacz (140)
3. Wiesław Adamczyk (89)

okręg nr 15 (Góra – ulice: Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kręta, Ogrodników, Prosta, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa)
1.  Michał Przewoźnik – kww Przyjazna Gmina 

(203)
2. Lidia Smoszna (80)
3. Sonia Libera (67)
4. Joanna Grzywa (58)

wyniKi wyBOrÓw na wÓJTa  
gminy mieDŹna

i tura (21 października)
1.  Jan Słoninka – kw nowa energia (2 248 

głosów, 32,43%)
2.  Bogdan Taranowski – kww Samorząd dla 

Mieszkańców (1 941 głosów, 28%)
3.  Bronisław Śmieja – KW Prawo 

i Sprawiedliwość (1 692 głosy, 24,41%)
4.  Marcin Germanek – KWW Z pomysłem na 

gminę Miedźna (1 050 głosów, 15,15%)

ii tura (4 listopada)
1.  Jan Słoninka – kw nowa energia (3 461 

głosów, 54,91%)
2.  Bogdan Taranowski – KWW Samorząd dla 

Mieszkańców (2 842 głosy, 45,09%)

21 PAźDZIerNIKA I 4 LIsTOPADA W GmINIe mIeDźNA ODbyły sIę WybOry sAmOrZąDOWe

mieszkańcy wybrali nowego wójta

Nowym wójtem gminy miedźna został wybrany jan słoninka 

(FOT. KW NOWA eNerGIA)
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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

w dniacH 14-15 liSToPada (TerMin zaPaSowy 16 
liSToPada) dowódzTwo oPeracyJne rodzaJów 
SiŁ zBroJnycH orGanizuJe kraJowe ćwiczenie 
reneGade-SareX 18/ii.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące 
naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej 
Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, 
stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywil-
nej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia 
i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie 
z trasą przelotu podejrzanego statku. W trakcie ćwicze-
nia odbędzie się również trening systemu alarmowania 
i ostrzegania, podczas którego może wystąpić koniecz-

ność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia 
i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulo-
wany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu 
oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający 
odwołanie alarmu.

Uruchomienie syren będzie miało miejsce tylko w loka-
lizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu 
statku powietrznego (w ramach ćwiczeń), tak więc najpraw-
dopodobniej tylko w części powiatów i miast na prawach 
powiatu województwa śląskiego. Jednak w związku z bra-
kiem wcześniejszej informacji na temat trasy lotu konieczne 
jest wystosowanie ww. ogłoszenia przez wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego województwa śląskiego. 8 śUw

OgŁOsZenie

Gmina miedźna przystępuje do realizacji projektu 
„Krok w przyszłość”, w ramach którego prze-
prowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla 
mieszkańców.

4
Bezpłatne szkolenia przeznaczone będą do miesz-
kańców gminy Miedźna powyżej 25. roku życia, a ich 

celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych. Planowane 
są następujące szkolenia: Rodzic w Internecie, Moje finanse 
i transakcje w sieci, Mój biznes w sieci, Tworzę własną stronę 
internetową (blog), Kultura w sieci, Działam w sieciach 
społecznościowych.

Udział w szkoleniach daje możliwość rozwijania kompe-
tencji cyfrowych, nabycia umiejętności korzystania z e-usług 
publicznych i komercyjnych, a także aktywnego i wszech-
stronnego korzystania z nowych technologii w życiu codzien-
nym. Zostaną one przeprowadzone od lutego do czerwca 

2019 r. Rekrutacja uczestników ma ruszyć w listopadzie 
br. i potrwać do stycznia 2019 r. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje 
zostaną podane na stronie www.zoiw.miedzna.pl. Tam też 
znajduje się szczegółowy zakres poszczególnych szkoleń.

Projekt „Krok w przyszłość” będzie realizowany w ramach 
programu pn. „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 25. roku życia zamieszkałych 
w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa; dla działania: 3.1. Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Na wykonanie tego projektu gmina Miedźna otrzymała 
dotację w wysokości 56 tys. zł. Będzie on realizowany przez 
Zespół Oświaty i Wychowania. 8 pk

bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

12 października w Zespo-
le szkolno-Przedszkolnym 
w miedźnej odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia edukacji 
Narodowej.

4
Wydarzenie zgromadziło dyrekto-
rów szkół, nauczycieli i pracowni-

ków oświaty oraz zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się wójt gminy 
Miedźna, Bogdan Taranowski, dyrek-
tor Zespołu Oświaty i Wychowania, 
Marzena Mandla oraz  przewodniczący 
Rady Gminy, Stanisław Lubański.  

Część oficjalną rozpoczął wójt Bog-
dan Taranowski, który podziękował 
wszystkim za ogromny wkład w pod-
noszenie jakości edukacji, życzył zebra-
nym wielu sukcesów w dalszej pracy 
zawodowej i satysfakcji z osiągnięć 
uczniów. Podkreślił rolę samorządu, 
który przyczynia się do sprawnego 
funkcjonowania placówek oświato-
wych w naszej gminie w czasie prze-
mian w edukacji.

W trakcie uroczystości wójt wrę-
czył nagrody przyznane nauczycielom 
i pracownikom oświaty, doceniając 
tym samym ich szczególne osiągnięcia 
i wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków pedagogicznych, wycho-
wawczych, pracowniczych. Pięciu 
pedagogów otrzymało Nagrody Wójta 
Gminy Miedźna, a kilkudziesięciu 
– nagrody dyrektora szkoły.

Część oficjalna okraszona została 
występami dzieci, które dały wspa-

niały pokaz umiejętności wokalnych, 
tanecznych i recytatorskich. Program 
artystyczny pod wspólnym hasłem „Na 
śląską nutę…” przygotowali nauczycie-
le Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Tematem przewodnim uroczystości był 
Śląsk i jego bogactwo kulturowe. Wśród 
prezentujących się artystów byli laureaci 
konkursów gminnych i powiatowych, 
którzy sięgnęli do korzeni i ubarwili 
swe występy śląską gwarą – językiem, 
który na terenie Miedźnej jest wciąż 
żywy. Uczniowie, począwszy od przed-
szkolaków poprzez uczniów szkoły pod-
stawowej na gimnazjalistach kończąc, 

zaprezentowali bogaty program arty-
styczny. Prowadzący powitali zebranych 
po śląsku. Następnie najmłodsi aktorzy 
przedstawili scenkę gwarową na temat 
przygotowań do domowej uroczystości 
– gościny. Tancerze i śpiewacy z klasy 
III zaprezentowali wiązankę piosenek 
ludowych wraz z tańcem. Reprezen-
tanci najstarszych klas oraz absolwenci 
wystąpili z recytacją. Zaprezentowali 
scenkę na temat obrzędów i zwyczajów 
weselnych. Kończąc uroczystość zaprosi-
li wszystkich zebranych na poczęstunek 
tradycyjnym kołoczem śląskim.

8Zsp miedźna

Dziękowali nauczycielom za ich pracę

Podczas uroczystości dziękowano nauczycielom za ich pracę  (FOT. ZsP mIeDźNA)

Ciekawy program artystyczny przygotowali uczniowie z miedźnej  (FOT. ZsP mIeDźNA)



6 gminne sprawy – listopad 2018 Z TWOjeGO sOłeCTWA

gÓra

FryDeK

Odpowiedzi na to pytanie szukali ucz-
niowie klas Ia i Ib szkoły we Frydku, 
odwiedzając 5 października Zagrodę 
Rolną w Ochabach. Na miejscu rozgoś-
cili się w stodole, gdzie zjedli drugie 
śniadanie. Następnie oglądali dawne 
pojazdy, maszyny rolnicze i sprzęty 
gospodarstwa domowego. Furorę zro-
bił konny wóz straży pożarnej i stara 
kolasa. Nie zabrakło również lekcji 
w starej klasie z dawnymi ławkami, 
które zrobiły na dzieciach ogromne 
wrażenie. Grupa chłopców zgłosiła 
się do odbycia kary. Sprawdzili, jak 
klęczy się z uniesionymi rękoma. 
Stwierdzili, że da się wytrzymać 
(jakieś 5 minut).

Dzieci grupkami chodziły i oglą-
dały dawne urządzenia, poznawały 
sposób ich działania. Zastosowanie 
niektórych było trudne do odgadnię-
cia. Magiel skojarzył się z narzędziem 
tortur. W końcu przyszedł czas na 
kiszenie kapusty. Pokaz rozpoczął się 
od szatkowania kapusty. Chętni deptali 
ją w potężnej dębowej beczce. Pełni sił 
zabrali się za ubijanie kapusty w sło-
ikach. Samodzielnie solili i dodawali 
przyprawy. Nie było łatwo zapełnić 
słoik dobrze ubitą kapustą, ale nikt się 
nie poddawał. Stosowano różne techni-
ki ugniatania i ubijania. Czas pokaże, 
które były skuteczne i która kapusta 
się dobrze ukisi. Na to muszą pocze-

kać około dwóch tygodni i w domach 
spróbować swojej kapusty.

Po tak ciężkiej pracy dzieci odbyły 
niezapomnianą przejażdżkę starym 
samochodem „złomkiem” po okolicznych 
łąkach. Zdążyły również pograć w piłkę, 
poszaleć na placu zabaw i na koniec 
upiec kiełbaskę na ognisku. Czas był 
najwyższy, bo już burczało im w brzu-
chach. Kiełbaska smakowała wybornie 
uczestnikom wycieczki. Pełne wrażeń 
z ukiszoną własnoręcznie kapustą dzieci 
wróciły do domu. 8 sp Frydek

Jak wyglądało dawniej życie na wsi?

mieDŹna

rajd na Klimczok
6 października dwa autokary zawiozły 
ponad 80 uczestników rajdu górskiego na 
dwie trasy, którymi w ramach VIII Szkol-
nego Rajdu Górskiego organizowanego 
przez szkołę w Górze atakowano szczyt 
w Beskidzie Śląskim – Klimczok. Idea 
wspólnych rodzinnych rajdów górskich 
powstała w 2014 roku podczas realizacji 
ogólnopolskiego projektu „Wf z klasą”. 
Postanowiono podczas Sportowego Okrą-
głego Stołu, że uczestnicy jednocześnie 
ruszą na szlaki turystyczne o różnej skali 
trudności, by spotkać się przy wspólnym 
ognisku na szczycie. Wszyscy uczestni-
cy mieli mapy, szli z zaprojektowanymi 
przez uczniów plakietkami. Twórczynią 
tegorocznej plakietki jest Adriana Dobry. 
Udało się wspólnie wędrować już ósmy 
raz, łącząc pasję do aktywności dzieci, 
rodziców i pracowników szkoły. 8sp góra

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Hadyny bierze udział w programie 
„Wzorowa Łazienka”, organizowanym 
przez Domestos. Walczy tym samym 
o remont szkolnej toalety. Zostanie on 
przeprowadzony w placówkach, które 

otrzymają najwięcej głosów w głoso-
waniu internetowym. Głosować można 
do końca listopada na stronie wzoro-
walazienka.pl (w wyszukiwarce należy 
znaleźć szkołę we Frydku).

8pk

walczą o wzorową Łazienkę!

Dzieci podziwiały dawne maszyny i sprzęt
  (FOT. sP FryDeK)

9 października uczniowie z klas VII 
i VIII Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Hadyny we Frydku uczcili 
setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, uczestnicząc 
w VI Dyktandzie Niepodległościowym 
„Po polsku o historii”. Organizatorzy 
przedsięwzięcia to: Fundacja „Zawsze 
Warto” i „Stowarzyszenie Polonistów”, 
a patronat honorowy nad konkursem 
dla szkół województwa śląskiego objął 
Marszałek Województwa Śląskiego 
oraz Śląski Kurator Oświaty.

To wyjątkowy projekt edukacyjny, 
w którym rywalizacja w tradycyjnym 
dyktandzie była okazją do uczenia się 
historii i refleksji nad językiem ojczy-
stym. W tekście do napisania pojawi-
ła się postać marszałka Piłsudskiego 
i wydarzenia związane z odzyskiwa-
niem niepodległości przez Polskę.

Uczestników konkursu obowiązy-
wała znajomość reguł ortograficznych, 
interpunkcyjnych oraz umiejętność 
właściwego ich zastosowania, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem pisowni wyra-
zów związanych z ważnymi postacia-
mi i wydarzeniami historycznymi od 
I wojny światowej do zmiany ustroju 
w Polsce w 1989 roku.

W szkolnym etapie konkursu, które-
go koordynatorem była Justyna Madej-
ska wzięło udział siedmioro uczniów 
z klasy VII i tyle samo z klasy VIII. 
Spośród wszystkich piszących naj-
lepszy wynik w dyktandzie uzyskała 
uczennica klasy VIII, Milena Kuszek.

8sp Frydek

po polsku o historii

Uczniowie piszą niepodległościowe dyktando 

(FOT. sP FryDeK)

Ten rok szkolny dla przedszkolaków 
z Miedźnej zapowiada się bardzo cie-
kawie. Już od pierwszych dni przed-
szkola wiele się dzieje. 21 września 
dzieci z wszystkich grup wybrały się 
na wycieczkę do pobliskiego sadu. Tam 
miały możliwość zobaczyć, jak rosną 
piękne i soczyste jabłuszka oraz ich spró-

bować. Kolejną wyprawą była wycieczka 
do gospodarstwa. Dzieci mogły zobaczyć 
zwierzęta zamieszkujące w zagrodzie 
oraz zapoznać się z maszynami rol-
niczymi – to najbardziej podobało się 
chłopakom. Dzieci zadowolone, pełne 
pozytywnych wrażeń i bogatsze o nowe 
doświadczenia wróciły do przedszkola. 

Wycieczka była bardzo udana i z pewnoś-
cią na długo zapadnie w pamięci przed-
szkolaków, którzy dziękują sadownikom 
i gospodarzom za miłe przyjęcie.

27 września odbyły się pierwsze 
z serii zajęć pt. „Kolorowe Pory Roku”. 
Tym razem było to „Powitanie Jesieni”. 
W tym dniu wszystkie przedszkola-

ki ubrane były na pomarańczowo. 
Odwiedziła ich Pani Jesień i przyniosła 
w darze pyszne owoce i warzywa. Dzie-
ci mogły zapoznać się z darami jesieni, 
a nawet ich posmakować. Nie zabrakło 
również dobrej zabawy przy muzyce 
oraz śmiesznych konkurencji.

8gpp miedźna

Owocowo u przedszkolaków

Wielkim sukcesem zakończyła się 
kolejna akcja „Pomóżmy zwierzę-
tom przetrwać zimę” organizowana 
w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Górze. Dzięki zaangażo-
waniu uczniów udało się zebrać łącznie 
2960 kg kasztanów i żołędzi. Akcja 
została sprawnie przeprowadzona 
dzięki pomocy wolontariuszy klubu 
„Parantela” oraz niezawodnych rodzi-
ców uczniów. Zebrane owoce leśne 
zostały przekazane Kołu Łowieckiemu 
„Bażant”.

8sp góra

pomogą  
zwierzakom  
przetrwać  
zimę

W drodze na szczyt  (FOT. sP GÓrA)



26 października w filii bibliotecznej nr 
2 w Woli odbyło się spotkanie z pisa-
rzem Przemysławem Wechterowiczem. 
Jest on autorem wielu niezwykłych 
książek dla dzieci. Napisał m.in. „Być 
jak tygrys”, „Jajko czy kura?”, „Wilk, 
pies i owce”, „Uśmiech dla żabki”, 
„Emma chce grać jazz”, „Proszę mnie 
przytulić”. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie klasy III z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli. Spotka-
nie przebiegło w atmosferze zabawy 
i humoru. Pan Przemysław przygo-
tował dla dzieci mnóstwo ciekawych 
historyjek i zagadek. Zaprezentował 
swoją debiutancką książkę pt. „Wiel-
kie marzenia”. Uczniowie wysłuchali 

także opowiadania „Uśmiech żabki”, 
autor angażował dzieci do odgrywania 
postaci z przedstawianej bajki. 

8gBp
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Grupa polsko-ukraińska, w tym siedmioro uczniów 
LO w Gilowicach, spotkała się w Poroninie w ramach 
projektu „Podobieństwa  w różnorodności”, który 
odbył się w dniach 17-26 września. Spędziła tam 
10 dni, które wiązały się  z wyrzeczeniami i ciężką 
pracą, przede wszystkim jednak ze wspaniałą zaba-
wą i poznaniem nowych przyjaciół. Pierwsze 2-3 
dni polegały głównie na poznaniu się nawzajem, 
zapamiętaniu imion i dobrej zabawie. Uczestnicy 
spędzali czas na zewnątrz wykorzystując promienie 
słońca i ciepłą pogodę.

Praca nad istotą projektu, czyli przełamywaniem 
barier rozpoczęła się od zajęć na temat kultury – czym 
w ogóle jest, co ją tworzy i kto ma prawo ją tworzyć. 
Omawiano wiele aspektów, które części kultury widać, 
które są niewidoczne gołym okiem oraz najważniejsze 
– czy warto oceniać kogoś ze względu na inną naro-
dowość, inne poglądy czy odmienny wygląd. Kolejny 
dzień rozpoczął się tematem stereotypów. Polska 
grupa musiała wypisać wszystkie stereotypy na temat 
Ukrainy i na odwrót, ukraińska grupa o Polsce i Pola-
kach. Przełamywanie i obalanie tych stereotypów 
okazało się bardzo ciekawą lekcją tolerancji i otwar-
tości dla obydwu grup. Głównym rezultatem projektu 
była gra planszowa, która wymagała od uczestników 
dużego nakładu czasu, pracy, a przede wszystkim 
kreatywności i umiejętności lingwistycznych.

Spotkanie obfitowało w wiele wydarzeń mających 
na celu poznanie kultury partnerskiego kraju. Jedne-
go dnia odbył się ukraiński wieczór. Gospodarze byli 

barwnie ubrani, nauczyli polską grupę tańca ukraiń-
skiego, zaśpiewali piosenkę oraz sprawdzili wiedzę 
Polaków o Ukrainie. Innego dnia odbył się polski 
wieczór, który został skonstruowany wokół polskich 
zwyczajów weselnych i typowych potraw. Zadania 
wykonywane były nie tylko na terenie ośrodka, 
w którym grupa była zakwaterowana, lecz również 
na ulicach Zakopanego, gdzie uczestnicy wymiany 
zatańczyli tzw. flashmob, czyli taniec mający spra-
wiać wrażenie przypadkowej zabawy przechodniów. 
Była również gra miejska pozwalająca poznać stolicę 
polskich Tatr.

Polska grupa serdecznie dziękuje Natalii Germa-
nek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsię-

biorczego w Woli za ten projekt, Joannie Kociole za 
szansę wzięcia udziału w nim, Teresie Molendzie 
i Magdalenie Pastuszce za wzięcie odpowiedzialności 
i opiekę nad grupą.  Дякую!

Szczegóły projektu dostępne są na stronie facebo-
ok.com/Similaritiesindiversity. Projekt pt. „Podobień-
stwa w różnorodności” sfinansowany został ze środ-
ków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 
Organizacją koordynującą była Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego, a organizacją 
partnerską ze strony ukraińskiej Center For Euro-
initiatives. 8 LO gilowice

Licealiści z gilowic na wymianie młodzieżowej

W wymianie wzięli też udział uczniowie gilowickiego liceum
  (FOT. LO GILOWICe)

Jesteś rodzicem trzylatka, chcesz wziąć 
udział w akcji „Mała Książka – Wielki 
Człowiek” i otrzymać wyprawkę czy-
telniczą dla dziecka? Wystarczy przyjść 
do wybranej biblioteki publicznej 
naszej gminy i zadeklarować wzięcie 
udziału w akcji. Po zapisaniu dziecka 
i wypożyczeniu dla niego przynajmniej 
jednej książki, otrzymujesz wyprawkę 
składającą się ze specjalnej karty czy-
telnika, gdzie przykleja się naklejki 
za wypożyczenia, książki dla dziecka 
oraz broszury dla rodzica. Jeżeli dzie-

cko zbierze 10 naklejek zostaje nagro-
dzone dyplomem. Uwaga! Trzylatki, 
które są już zapisane w bibliotece też 
otrzymują wyprawkę.

Gminna Biblioteka Publiczna zapra-
sza do wzięcia udziału w akcji – licz-
ba wyprawek ograniczona! Adresy 
bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 
19; filia biblioteczna w Górze, ul. Nad 
Wisłą 27; filia biblioteczna w Woli, ul. 
Pszczyńska 110; filia biblioteczna nr 2 
w Woli, ul. Przemysłowa 7.  8 gBp

grZawa

Jesteś rodzicem trzylatka?  
przyjdź do biblioteki 15 października w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym przeżywano Święto 
Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II. 
Uczniowie przypomnieli sobie rów-
nież, że minęło już 10 lat, odkąd szkoła 
wybrała sobie tak znakomitego Patro-
na.

W tym dniu swoje ważne świę-
to obchodzili także uczniowie klas 

pierwszych, którzy zostali pasowani 
na uczniów szkoły. Po wspólnej mszy 
św. w kościele parafialnym pw. Matki 
Bożej Piekarskiej, cała społeczność 
szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi 
udała się na uroczystą akademię. 
Świętowanie zakończono spotkaniami 
z wychowawcami w klasach. 

8 Zsp wola

święto patrona

17 października w filii 
bibliotecznej nr 2 w Woli 
odbyły się kolejne Bajko-
we Spotkania. Tym razem 
uczestnicy obchodzili 
Urodziny Książkowego 
Misia, dlatego na spot-
kanie przybyły dzieci 
ze swoimi ulubionymi 
misiami – przytulanka-
mi. Na samym początku 
maluchy poznały przy-
gody małego żółwika, 
który zaprosił Misia na 
wspólne biwakowanie 
i nocowanie. W drugiej 
części spotkania dzieci 
opowiadały o znanych im książkowych misiach. Nie mogło zabraknąć też 
przedstawienia swojej ukochanej misiowej przytulanki. Bawiąc się chustą ani-
macyjną odśpiewano wszystkim misiom „Sto lat” oraz zaproszono uczestników 
do wspólnej zabawy pt. „Stary Niedźwiedź”. Ponieważ „Bajkowe Spotkania” 
to zajęcia, w których również rodzice aktywnie uczestniczą, dlatego też 
z ochotą wykonali oni swoim pociechom jesienny masażyk. Po takim relaksie 
maluchy odgadywały, gdzie na planszy należy umieścić misie, które różniły 
się kolorem futerka i koszulki. Spotkanie zakończyło się wykonaniem pracy 
plastycznej. 8 gBp

na urodzinach misia

wOLa

Tryskać dobrym humorem

Podczas spotkania z pisarzem  (FOT. GbP)

wOLa

Dzieci bawiły się wspólnie z rodzicami  (FOT. GbP)
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aKTywny seniOr  
– prOmOCJa na Basenie

Kryta Pływalnia w Woli zachęca wszystkich seniorów 
do skorzystania z promocji na basenie oraz jacuzzi. 
Seniorzy w wieku 55+ od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 – 15.00 za bilet na basen płacą 6 zł za 
70 minut (dopłata za każdą następną minutę – 9 gr). 
Żeby skorzystać z promocji należy w kasie basenu 
przedstawić dokument potwierdzający datę swoich 
urodzin (legitymację, dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy). Oferta obejmuje te godziny, w których 
są wolne lub częściowo zarezerwowane baseny plus 
jacuzzi sześcioosobowe.

Harmonogram rezerwacji basenów można spraw-
dzić w kasie pływalni oraz na stronie internetowej 
basen.miedzna.pl. 8 pk

 nOwy sTaTUT

Podczas sesji Rady Gminy 16 października radni 
przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy 
Miedźna. Było to konieczne ze względu na zmiany 
ustawowe. Wcześniej Rada Gminy powołała komisję 
doraźną ds. nowego statutu, która wypracowała 
odpowiednie rozwiązania.

Nowy statut jest krótszy od poprzedniego, bo 
– jak tłumaczyła sekretarz Renata Łuniewska 
– dokument ma jedynie dopowiadać to, czego nie 
ma w ustawach. Nowością są m.in. powołanie 
Komisji skarg, wniosków i petycji oraz inicjatywa 
uchwałodawcza, którą ma teraz także grupa miesz-
kańców. Podczas sesji przyjęto uchwałę w spra-
wie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. Więcej na ten temat napiszemy 
w kolejnym numerze. 8 pk

CZysTe pOwieTrZe

22 października w Domu Kultury w Woli odbyło się 
spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy 
Miedźna na temat programu „Czyste powietrze”. 
Celem programu jest poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach programu 
przewiduje się dofinansowanie takich przedsię-
wzięć, jak demontaż i wymiana źródeł ciepła na 
paliwo stałe starej generacji, instalacja urządzeń 
i instalacji spełniających wymagania technicz-
ne: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły 
gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrza, 
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 
wraz z przyłączami; zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 
mld zł. Można już składać wnioski do programu. 
Szczegóły na stronie wfosigw.katowice.pl. 8pk

987  
– BeZpŁaTna inFOLinia  

DLa BeZDOmnyCH

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pro-
wadzi działania w zakresie ochrony ludności 
podczas nadchodzącej zimy. 1 listopada uru-
chomiona została bezpłatna infolinia dla bez-
domnych. Dzwoniąc pod numer 987 (z telefonów 
stacjonarnych i komórkowych) można uzyskać 
informację o możliwości pomocy w zakresie nocle-
gu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie 
województwa śląskiego.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom 
bezdomnym znajduje się na stronie Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.
uw.gov.pl. 8 śUw

15 listopada odbędzie się XXVII regionalny 
Turniej recytatorski, a tydzień później  
– X Konkurs Poezji Śpiewanej.

4
Organizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Zespół Oświaty i Wychowania postanowili 

rozdzielić obie imprezy. W czwartek, 15 listopada na 
scenie Domu Kultury królować będzie niezwykła 
sztuka recytacji. W ramach XXVII Regionalnego 
Turnieju Recytatorskiego uczestnicy zaprezentują 
się w konkursach głównym i gwarowym, w trzech 
kategoriach wiekowych (uczniowie klas V i VI szkół 
podstawowych, klas VII, VIII i gimnazjum oraz 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).

Tydzień później odbędzie się kolejna artystyczna 
uczta, X Konkurs Poezji Śpiewanej.  Każdy uczestnik 
wykona dwa utwory śpiewane z dowolnymi tekstami 
poetyckimi, publikowanymi w książkach lub prasie 
literackiej. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch 
kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII, VIII 
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. W obu przeglądach 
uczestników oceniać będzie profesjonalne jury, które 
przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach.

Imprezy mają charakter otwarty. Każdy może 
przyjść, by móc obcować z prawdziwą sztuką i podzi-
wiać naszą zdolną młodzież. Spotkajmy się w Domu 
Kultury! 8 pk

święto recytacji i poezji śpiewanej

16 października podczas sesji rady Gminy 
radni przyjęli uchwały w sprawie podatków 
w 2019 roku.

4
Chodzi o uchwałę w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości obowiązu-

jących w roku 2019 na terenie Gminy Miedźna oraz 
zwolnień w tym podatku, a także uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie Gminy 
Miedźna w 2019 roku.

8pk 

Podatki na przyszły rok

stawki podatków od nieruchomości w 2019 
roku (wyciąg z uchwały rady gminy)

od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 
powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub woda-
mi powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł 
od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem

 –  gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako „dr” – drogi, innych niż 
określone w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych – 0,06 zł od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewi-
talizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mie-
szanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabu-
dowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 
zł od 1 m2 powierzchni;

od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 22,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
– 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 6,98 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem 

 –  garaży wolnostojących – 7,90 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

od budowli:
a)  sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do 

Ø 400 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,6% 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych,

b)  pozostałych – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podczas sesji rady Gminy 16 
października podsumowano 
kończącą się kadencję.

4
W kadencji 2014-2018 gmina 
Miedźna zrealizowała inwesty-

cje za 25,8 mln zł. Powiat pszczyński 
na terenie gminy wykonał inwesty-
cje za 11,3 mln zł, przy czym wkład 
własny gminy to 4 mln zł. Podatni-
kowi górniczemu trzeba było oddać 
prawie 10 mln zł, a jednocześnie 
obniżono zadłużenie o 3,4 mln zł. 
– To wszystko było możliwe dzięki 
pracownikom Urzędu Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych, a także 
dzięki współpracy z Radą Gminy 
– mówił wójt Bogdan Taranowski. – 
Ta kadencja to 55 sesji Rady Gminy, 

podjęcie wielu uchwał, odbycie wielu 
posiedzeń komisji. Wszystko po to, 
by zrealizować inwestycje i zadania 
dla dobra mieszkańców, uzyskać 
wymagane wskaźniki – przyznał 
przewodniczący Rady Gminy, Sta-
nisław Lubański.

Podczas ostatniej sesji kadencji 
2014-2018 radnym, wójtowi oraz 
pracownikom urzędu i jednostek 
organizacyjnych, a także sołty-
som wręczono podziękowania, 
pamiątkową książkę oraz kwia-
ty. Dziękowano za owocną pracę 
i merytoryczną pracę. 8 pk

Czas podziękowań i podsumowań

Dziękowano radnym, pracownikom 
urzędu i jednostek organizacyjnych (FOT. PK)
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Od lipca w gminie miedźna 
przebywają dwie wolontariuszki 
w ramach Programu erasmus+.

4
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego w Woli jest 

organizacją koordynującą, przyjmu-
jącą i wysyłającą w ramach Progra-
mu Erasmus+ i Europejskiego Kor-
pusu Solidarności, finansowanych ze 
środków Komisji Europejskiej. Wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli od lipca tego 
roku gościmy u nas dwie zagranicz-
ne wolontariuszki w ramach projektu 
Wolontariatu Europejskiego (EVS) pt. 
„Youth, entrepreneurship and culture 
for rural development” („Młodzież, 
przedsiębiorczość i kultura na rzecz 
rozwoju wsi”). Włoszka Rita i Gruzinka 
Natia są już na półmetku swoich dzia-
łań. Chcemy podzielić się z Wami ich 

doświadczeniami z czasu spędzonego 
z nami w Woli. Jeżeli chcecie wiedzieć 
więcej na temat życia i aktywności, 
jakie Natia i Rita mają w Woli zaprasza-

my do śledzenia ich bloga: evsinwola.
wordpress.com. Jeżeli macie 18-30 lat 
i chcecie przeżyć podobną przygodę jak 
dziewczyny, ale w innym kraju, skon-

taktujcie się z koordynatorką fundacji, 
Natalią: natalia.podbielska@frsp.eu, 
bądź zobaczcie, gdzie aktualnie propo-
nuje wyjazdy na EVS na stronie volo.
frsp.eu. W ofercie znajdziecie Rosję, 
Grecję, Portugalię, Hiszpanię, Wielką 
Brytanię i wiele, wiele innych.

Projekt został sfinansowany ze środ-
ków Komisji Europejskiej w ramach 
Programu Erasmus+, Akcja 1 – Wolon-
tariat Europejski. 8 Frsp

WOLONTArIUsZKI rITA Z WłOCh I NATIA Z GrUZjI OPOWIADAją O sWOIm PObyCIe W NAsZej GmINIe

Włoszka i Gruzinka pokochały Wolę

riTa miriam asCarini,
lat 29, kraj pochodzenia – Włochy:

W lipcu zaczęła się przygoda mojego życia. Od 
tego czasu na co dzień działam w Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Na początku, 
dzięki zaangażowaniu w aktywności w Gminnym 
Ośrodku Kultury miałam czas na aklimatyzację 
oraz pełne zanurzenie w kulturze i tradycji tego 
regionu. Miałam okazję uczestniczyć w wielu zaję-
ciach wakacyjnych z dzieciakami i mimo, że nie 
rozumiałam ani słowa w języku polskim, panie 
pracujące w GOK-u oraz dzieciaki były bardzo 
cierpliwe i wspierały mnie na każdym kroku. Na 
szczęście w ramach projektu szybko rozpoczęłam 
kurs języka polskiego i wszystkie te dziwne słowa 
z dużą ilością spółgłosek nabrały sensu. Słowo 
„Pszczyna” nadal przysparza mi wiele problemów 
w wymowie i bardziej brzmi to jak „Piscina”, co po 
włosku oznacza basen. Anię, moją nauczycielkę 
języka polskiego na pewno rozbawi ten fakt.

Zafascynowała mnie Wola i jej niebo. Nigdy nie 
spodziewałam się odkryć w Polsce tak niesamowi-
tych wschodów i zachodów słońca. Czasami niebo 
ma różowo-fioletowe i jasnoniebieskie odcienie. 
Zupełnie jak w bajce. Moim ulubionym miejscem 
są stawy przy Wiśle z łabędziami i innymi ptakami 
wodnymi, gdzie lubię pójść na spacer w wolnym 
czasie.

Mój projekt składa się z różnych zadań. Można 
wyróżnić lokalne warsztaty; obsługę biura;  zarzą-
dzanie mediami społecznościowymi; monitorowa-
nie instytucji publicznych pod względem jakości 
świadczonych usług obcokrajowcom. Mam okazję 
prowadzić warsztaty gotowania, lekcje języka wło-
skiego czy warsztaty przedsiębiorczości. Wymagają 
one głębokiego przygotowania i analizy. Nigdy 
wcześniej nie uczyłam, a te zadania dają mi szansę 
zastanowienia się, które metody stosować i w jaki 
sposób (kształcenie nieformalne lub formalne). 
Jest to nieustanna twórcza praca nad sobą. Pod-
czas codziennej pracy w biurze FRSP mam okazję 
podnieść swoje umiejętności zawodowe w zakresie 
zarządzania projektami i pracy administracyjnej. 
Marcin i Natalia są bardzo cierpliwi i wyjaśniają 
wszystko szczegółowo. Stawiają mi wyzwania przez 
cały czas, proponując mi napisanie lokalnego lub 
europejskiego projektu czy stworzenie bazy danych, 
i tak dalej. Są jak nauczyciele i mentorzy w jed-

nym, dzieląc się ze mną swoim doświadczeniem 
i wiedzą.

Jestem bardzo zadowolona z dotychczasowej 
drogi, jaką przebyłam i jestem gotowa na nowe 
wyzwania, które są jeszcze przede mną. Pisanie 
o tym, czego się nauczyłam, jest bardzo trudne, 
ponieważ dotyczy to kilku aspektów: komunikacji, 
kreatywności, umiejętności logistycznych itp. Z tego 
miejsca chcę podziękować FRSP za realizację tego 
projektu i za codzienną współpracę, zespołowi GOK 
Miedźna z/s w Woli pod przewodnictwem Asi za 
pomoc w poczuciu się jak w domu i każdej osobie, 
którą tu poznałam!

naTia pavLiasHviLi, 
lat 20, kraj pochodzenia – Gruzja:

Nasz pierwszy tydzień rozpoczął się niespodzie-
wanym zaproszeniem na śląską imprezę urodzino-
wą, gdzie bardzo nam się podobało. Później coraz 
więcej dowiadywałam się o Woli, często urządzałam 
sobie piesze wycieczki. Odkryłam piękno natury 
i miałam okazję zobaczyć najdłuższą rzekę w Polsce 
Wisłę, która przepływa również przez Wolę.

Jeżeli chodzi o moje zadania, to pomagam 
w codziennych działaniach i sprawach w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Miedźnej z/s w Woli. W pierw-
szym miesiącu zaangażowałyśmy się z Ritą w dzia-
łania zaplanowane w Centrum Kultury w Woli, 
dzięki którym miałyśmy okazję zwiedzić miejsca 
rozrywkowe czy historyczne w regionie i okolicy, 
poznać dzieci i ich rodziców z lokalnej społeczno-
ści. Mogłam również prowadzić własne warsztaty 
takie, jak lekcje tańca gruzińskiego czy warsztaty 
kulinarne z kuchni gruzińskiej. Było to przyjemne 
i interesujące doświadczenie. Pomagałam w orga-
nizacji I Międzynarodowego Pikniku w Woli, gdzie 
miałam okazję pierwszy raz podzielić się swoją 
kulturą z lokalnymi mieszkańcami. Organizacja 
dożynek wraz z pracownicami GOK-u było moim 
kolejnym zadaniem, co pochłonęło dużo czasu 
i nakładu pracy. Ale efekt finalny był niesamowity! 
Ten dzień był dla mnie kolejną szansą, aby dowie-
dzieć się więcej o śląskiej kulturze i tradycjach. 
Obecnie uczę języka angielskiego i mam 3 bardzo 
aktywne grupy. Staram się dzielić moją wiedzą 
z innymi i jest to doskonała okazja, aby rozwinąć 
swoje umiejętności pedagogiczne. W nadchodzą-
cych miesiącach będę brała udział we wszystkich 

działaniach, które planuje GOK, a także prowadzić 
będę autorskie warsztaty.

W pierwszym miesiącu spotkałam wielu Polaków, 
wszyscy byli dla mnie bardzo mili i pomocni, poczu-
łam ogromną gościnność, a tym samym poczułam 
się jak w domu. To co mnie z kolei zaskoczyło, to 
pogoda. Jeśli niebo jest czyste i piękne, nie bądź 
pewien, że nie zacznie padać, zawsze zabierz ze 
sobą parasol! Przekonałam się o tym niejeden raz. 
Powoli przywykłam również do polskiego stylu 
życia, o co nie było trudno. Nie czułam się tutaj 
nigdy dziwnie. Ludzie są tutaj bardzo zajęci swoją 
pracą, a odpoczywają i bawią się tylko w weekendy. 
Po miesiącu zaczęłam mówić po polsku. Pobieram 
lekcje języka polskiego, a nasza nauczycielka Ania to 
bardzo miła kobieta, dzięki niej lepiej zrozumiałam 
ten trudny język.

Natura jest tutaj podobna do tej w Gruzji. Zde-
cydowanie mogę powiedzieć, że Polska jest jednym 
z bardziej zielonych krajów. Zaskoczyła mnie War-
szawa, to jak natura i te nowoczesne budynki są 
razem w tym samym miejscu i czasie, jak się wspólnie 
komponują. Widzę tu wielki szacunek dla Natury. 
Tak, wspominałam o Warszawie, gdyż miałam oka-
zję być poza granicami Śląska. Jeden niesamowity 
tydzień w Warszawie. Byłyśmy tam razem z Ritą na 
obowiązkowym szkoleniu zorganizowanym przez 
Narodową Agencję. Odkrywałyśmy stolicę, ludzi 
i nowoczesność. Spotkałam tam innych wolontariu-
szy EVS z różnych krajów, którzy aktualnie działają 
w Polsce. Było to ciekawe szkolenie, dowiedziałam 
się więcej o Erasmus + i EVS. A oprócz tego z inny-
mi wolontariuszami dzieliliśmy się swoją kulturą 
i doświadczeniami. Odwiedziłam również Sopot, 
niesamowite wybrzeże i Morze Bałtyckie. Było spo-
kojne jak Polacy. I czułam się przeszczęśliwa, kiedy 
znalazłam tam gruzińską restaurację.

Staram się jak najlepiej, ponieważ chcę być wzo-
rowym wolontariuszem. Czuję się tutaj szczęśliwa, 
czuję duże wsparcie ze strony ludzi, co sprawia, że 
jestem jeszcze bardziej zmotywowana do działania. 
Kocham kraj i ludzi tutaj. Jestem bardzo wdzięczna 
wszystkim, którzy mnie wspierają i dają mi moty-
wację. Przede wszystkim cieszę się, że istnieje taki 
program, jak Erasmus+. A poza tym chcę podzięko-
wać moim koordynatorom z Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Przedsiębiorczego oraz mojej wspaniałej 
organizacji przyjmującej, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Woli.

Od lewej Natia z Gruzji, Natalia Germanek z Fundacji rozwoju społeczeństwa 
Przedsiębiorczego oraz rita z Włoch  (FOT. FrsP)
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Wśród osób, które do 28 listopada wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

do redakcji (Gminne sprawy, ul. Pszczyńska 110, 
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę 
– podwójne zaproszenie 
do kina planet Cinema 

w Oświęcimiu
(gH niwa, Oświęcim, 

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

prosimy o podanie numeru telefonu. 
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru 

skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

imiĘ i naZwisKO, mieJsCOwOśĆ

HasŁO

Policja ostrzega przed oszustami, 
którzy udając handlarzy chodzą po 
domach i oferują sprzęty domowe. 
Tak naprawdę chcą ukraść pienią-
dze i cenne przedmioty.

4
W ostatnim czasie tego typu zdarze-
nie odnotowano w jednej z miejsco-

wości powiatu pszczyńskiego. Ok. godz. 
10.00, czyli w czasie, kiedy większość osób 
jest w pracy, do drzwi jednego z domów 
zapukały osoby przedstawiające się za 
sprzedawców koców.

Kobieta i mężczyzna zapewniali, że 
oferują bardzo atrakcyjny towar. Jego 
prezentacja odbyła się w kuchni, gdzie 
zostali zaproszeni przez domownika. Tam 
też poprosili go o mały posiłek. Niestety, 

ugoszczenie nieznanych mu osób tosta-
mi okazało się bardzo kosztowne. Ich 
spółka była bowiem znacznie większa, 
i kiedy oni przebywali z nim w kuchni, 
pozostałe trzy osoby szukały w pokojach 
kosztowności. Sprawcy znaleźli pienią-
dze, które zabrali, podobnie zresztą jak 
koce i ofiarowane im tosty. Z miejsca 
zdarzenia odjechali samochodem.

Policja prosi, aby w przypadku, gdyby 
tego typu osoby pojawiły się w sąsiedz-
twie kogokolwiek z mieszkańców, 
o natychmiastowy kontakt z dyżurnym 
pszczyńskiej policji, zachowanie ostroż-
ności i ewentualne zapisanie numerów 
rejestracyjnych ich samochodu. Można 
dzwonić wybierając numer telefonu 32 
449 32 66 lub z końcówką 255. 8pk, Kpp

Uwaga na handlarzy-oszustów!

Tam, gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 50 km/h, 
jechał aż 136 km/h! 43-latek 
stracił na trzy miesiące prawo 
jazdy.

4
Pomimo wielu ostrzeżeń policjan-
tów, w dalszym ciągu niektórzy 

kierowcy zapominają o obowiązują-
cych w terenie zabudowanym prze-
pisach i związanymi z tym konse-
kwencjami. 9 października w ręce 
mundurowych wpadł kolejny amator 
szybkiej jazdy. Kierowca mercedesa 
jechał ul. Pszczyńską w Górze mając 
na liczniku 136 km/h. Pędził wzdłuż 
wiejskich zabudowań przekraczając 

prawie trzykrotnie obowiązujące tam 
ograniczenie do 50 km/h.

Mundurowi w pierwszej kolejności 
zatrzymali więc samochód prowadzony 
przez 43-latka z Tarnowa, a następnie 
jego prawo jazdy. Wydana zostanie przez 
starostę decyzja, zgodnie z którą niesfor-
nemu kierowcy przyjdzie rozstać się ze 
swoim prawem jazdy na trzy miesiące. 
Jest to kolejne wykroczenie drogowe 
zarejestrowane przez patrol drogówki 
poruszający się po drogach powiatu 
pszczyńskiego w nieoznakowanym radio-
wozie z wideorejestratorem. Warto zazna-
czyć, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy 
urządzenie to zarejestrowało ponad 400 
podobnych wykroczeń.              8 pk, Kpp

prawie trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość
7 października doszło do 
wypadku w miedźnej. Na 
ul. bieruńskiej samochód 
osobowy zderzył się 
z motocyklem.

4
Do zdarzenia doszło przed godz. 
17.00. 25-latek kierował samocho-

dem marki Volkswagen Golf, jechał 
ul. Bieruńską w Miedźnej w kierunku 
Woli. W pewnym momencie zwolnił 

i rozpoczął manewr skrętu, chcąc zje-
chać do posesji.

W tym samym czasie zaczął wyprze-
dzać go kierowca motocykla. Doszło do 
zderzenia pojazdów. Motocykl „kozioł-
kował” i uderzył w słup energetyczny. 
Ranni kierowca i pasażerka trafili pod 
opiekę lekarzy.

Jaki był dokładny przebieg tego 
wypadku i kto zawinił, wyjaśniają to 
policjanci z pszczyńskiej komendy. 8 pk

Jeden wyprzedzał, drugi skręcał

„Czujka na straży Twojego bez-
pieczeństwa!” to ogólnopolska 
kampania edukacyjno-informa-
cyjna na temat zagrożeń zwią-
zanych z możliwością powstania 
pożarów w mieszkaniach lub 
domach jednorodzinnych oraz 
zatruciem tlenkiem węgla.

4
W okresie jesienno-zimowym 
w mieszkaniach i domach jedno-

rodzinnych wzrasta ryzyko powstania 
pożarów. Najczęściej dochodzi do nich 
w wyniku wad albo niewłaściwej eksplo-
atacji urządzeń grzewczych, elektrycz-
nych i gazowych. W tym samym okresie 
odnotowywany jest także wzrost liczby 
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym 
zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie 
ma smaku, ani zapachu.

Aby uniknąć zaczadzenia należy 
systematycznie czyścić, sprawdzać 

szczelność i wykonywać przeglądy 
techniczne przewodów kominowych. 
Użytkujmy tylko sprawne technicznie 
urządzenia, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta. Nie zasłaniajmy i nie przy-
krywajmy urządzeń grzewczych, nie 
zaklejajmy i nie zasłaniajmy kratek 
wentylacyjnych.

W przypadku wymiany okien na 
nowe należy sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, nowe okna są 
najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentyla-
cję. Nie bagatelizujmy objawów takich, 
jak: bóle i zawroty głowy, duszność, 
senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca. Mogą one być syg-
nałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem 
węgla. W takiej sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć pomieszczenie 
i zasięgnąć porady lekarskiej. 8 psp

Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa
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TaK graLi nasi piŁKarZe 
w paŹDZierniKU

sokół wola (klasa okręgowa)
< 7.10: Sparta Katowice – Sokół 4:2 
(bramki dla Sokoła: B. Więckowski, 
J. Jucha) < 13.10: Sokół – Górnik 09 
Mysłowice 5:2 (bramki dla Sokoła: P. 
Bula – dwie, G. Kuźnik, W. Tomala, 
K. Chlebowski) < 20.10: Urania Ruda 
Śląska – Sokół 2:1 (bramka dla Sokoła: 
J. Krawczyk) < 27.10: Sokół – AKS 
Mikołów 1:0 (bramka dla Sokoła: J. 
Krawczyk) < 3.11: Sokół – Pogoń Imie-
lin 1:2 (bramka dla Sokoła: P. Bula). 

Po 14 kolejkach Sokół ma 17 punk-
tów, zajmuje 10. miejsce w tabeli.
Ostatni mecz w rundzie jesiennej: Gór-
nik Katowice – Sokół (10.11).

LKs Frydek (a klasa)
< 7.10: LKS – Iskra II Pszczyna 1:1 
(bramka dla LKS-u: D. Klaja) < 14.10: 
LKS Studzionka – LKS 1:1 (bramka 
dla LKS-u: P. Żemła) < 20.10: LKS 
– LKS Brzeźce 2:3 (bramki dla LKS-u: 
P. Żemła, M. Kapustka) < 27.10: Znicz 
Jankowice – LKS 6:4 (bramki dla  
LKS-u: P. Żemła – dwie, M. Zabłocki, 
A. Moroń) < 4.11: LKS – Polonia Mię-
dzyrzecze 1:0 (bramka dla LKS-u: M. 
Zabłocki).

Po 14 kolejkach LKS ma 11 punktów, 
zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Ostatnie mecze w rundzie jesiennej: 
LKS – LKS Woszczyce (11.11), Siódem-
ka Tychy – LKS (18.11).

Impreza odbyła się w sobotę, 
13 października w Domu Kultury 
w Woli.

4
W skata zagrali zawodnicy 
z gminy Miedźna, ale też z Bieru-

nia, Lędzin czy Mikołowa. Dużą grupę 
stanowili skaciorze Sokoła Wola, czyli 
jednej z najlepszych drużyn skatowych 
w Polsce. Przypomnijmy, klub zajął III 
miejsce w zakończonych we wrześniu 

rozgrywkach I ligi. – Teraz zajęliśmy III 
miejsce, w 2013 r. mieliśmy II miejsce. 
Czekamy jeszcze na pierwsze. Skat ma 
się dobrze w Woli i w całej gminie. To 
dzięki treningom, organizacji takich 
turniejów – mówi Stanisław Klenczar, 
prezes sekcji skatowej Sokoła.

Zawodnicy grali 3 rundy po 36 roz-
dań, zajęło im to ok. pięciu godzin. 
Ostatecznie na podium zawodów zna-
leźli się sami zawodnicy Sokoła Wola. 

I miejsce zajął Czesław Buczkowski, II 
– Eugeniusz Rozmus, a III – Stanisław 
Klenczar. Nagrody wręczyli wójt Bog-
dan Taranowski oraz Joanna Stawowy, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 
Najlepsi zawodnicy cyklu Grand Prix 
okręgu zakwalifikują się do mistrzostw 
Polski.

Organizatorami turnieju byli sekcja 
skatowa LKS „Sokół” Wola oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury. 8 pk

52 UCZesTNIKÓW WZIęłO UDZIAł W TUrNIejU sKATA – XII GrAND PrIX OKręGU TyChy Z OKAZjI seTNej 
rOCZNICy ODZysKANIA PrZeZ POLsKę NIePODLeGłOŚCI

skat w gminie ma się dobrze

Najlepsi zawodnicy turnieju z wójtem i dyrektorem GOK-u  (FOT. PK) W ramach turnieju rozegrano 3 rundy po 36 rozdań  (FOT. PK)

20 października na Krytej 
Pływalni w Woli odbyły się V 
jesienne Zawody Pływackie.

4
Głównym organizatorem był 
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Gilus’’ w Gilowicach oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który był organizatorem wspomaga-
jącym. W tym roku pływalnia w Woli 
gościła 321 zawodników z 24 klubów 

z Częstochowy, Radlina, Chorzowa, 
Zawiercia, Pawłowic, Rudy Śląskiej, 
Bielska-Białej, Żor, Oświęcimia, 
Jastrzębia-Zdroju, Chrzanowa, Kóz, 
Żywca, Łazów, Knurowa.

W punktacji drużynowej pierwsze 
miejsce zajął MUKS „Gilus” Gilowice, 
drugie miejsce zdobył UKS Ondraszek 
Bielsko-Biała, a trzecie – UKS SP 8 
Chrzanów.

8mUKs „gilus”

i znów gilus najlepszy

Trzech grzybiarzy z gminy 
miedźna znalazło się na podium 
zawodów o miano Najlepszego 
Grzybiarza Ziemi raciborskiej 
2018.

4
125 uczestników stanęło do tego-
rocznego konkursu, który odbył 

się 7 października w Rudach Raci-
borskich. Świetnie zaprezentowali się 
mieszkańcy naszej gminy! W kategorii 

seniorów zdobyli wszystkie miejsca 
na podium.

Najlepszym grzybiarzem okazał 
się Przemysław Rodak z Góry, który 
zebrał 10 kg grzybów. Były to głów-
nie maślaki, podgrzybki, kozaki oraz 
prawdziwki. Drugie miejsce w zawo-
dach zajął Marek Pietkiewicz, również 
z Góry, a trzecie – Sławomir Pietkie-
wicz z Frydku.

8pk

najlepsi grzybiarze!

Na podium znaleźli się wyłącznie mieszkańcy naszej gminy  (FOT. ArCh.)

Zawodnicy GKs „Piast” Wola 
z kolejnych imprez wracają 
z medalami.

4
6 października w Rudniku koło 
Raciborza odbył się Puchar Śląska 

dzieci, młodziczek i młodzików w zapa-
sach w stylu wolnym. W zawodach 
startowało 98 młodych zawodniczek 
i zawodników z 11 klubów, w tym jedna 
ekipa z Czech.

Klub GKS „Piast” Wola zdobył 5 zło-
tych medali i 2 brązowe. Złoto wywal-
czyli: Amelia Tomala (w kategorii 38 
kg), Wanesa Kania (w kategorii 51 
kg), Bartosz Piwowar (w kategorii 38 
kg), Eryk Tomala (w kategorii 48 kg) 
i Błażej Tomala (w kategorii 68 kg). 
Brązowe medale zdobyli natomiast 
Eryk Cichoń (w kategorii 62 kg) oraz 

Filip Madejski (w kategorii dzieci pula 
„C”).

W dniach 26-27 października w Mili-
czu odbył się Ogólnopolski Turniej Kla-
syfikacyjny młodziczek i młodzików. 
W zawodach wystartowało 180 zawod-
niczek i zawodników w wieku 12-14 lat. 
Barwy GKS „Piast” Wola reprezentowało 
pięcioro młodych adeptów sportu zapaś-
niczego, i to z sukcesami. Złote medale 
zdobyli: Amelia Tomala (w kategorii 
36 kg), Wanesa Kania (w kategorii 46 
kg, zdobyła też puchar dla najlepszej 
zawodniczki całego turnieju wśród mło-
dziczek) i Błażej Tomala (w kategorii 75 
kg). Srebro z zawodów przywiózł Eryk 
Tomala (w kategorii 48 kg), a brąz – Bar-
tosz Piwowar (w kategorii 38 kg).

Gratulacje dla utalentowanych 
zapaśników! 8gKs „piast”, pk

sukcesy sportowe zapaśników

Zapaśnicy z Woli podczas zawodów w miliczu  (FOT. GKs „PIAsT”)
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11 października w Domu Kultury w Woli odbył się  
III Powiatowy Konkurs Kulinarny 

„Tradycje i kulinaria Ziemi Pszczyńskiej” FOT. PK

W spiżarni  
śląskiej gospodyni


