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To były ciekawe 
i aktywne wakacje!

1 września w szkołach znów zadzwo-
nił dzwonek - po tegorocznych waka-
cjach pozostały już tylko wspomnie-
nia. A będzie co wspominać

WIĘ CEJ NA sTr. 7

28 sierpnia w woli rolnicy oraz mieszkańcy gminy Miedźna podziękowali za zebrane plony. dożynki gminne 
były okazją do wyrażenia szacunku do tych, dzięki którym na naszych stołach codziennie pojawia się chleb. 
Przewodnicząca kGw w woli, weronika odrobińska oraz prezes kółka rolniczego w woli, Grzegorz kula przekazali 
wójtowi Bogdanowi Taranowskiemu i przewodniczącemu rady Gminy, Stanisławowi lubańskiemu chleb oraz wieniec 
dożynkowy.

WIĘ CEJ NA sTr. 2 i 12

Droga w Górze i Gilowicach 
w końcu do remontu?

Pojawiła się szansa na wyczekiwaną 
przez mieszkańców przebudowę 
ulic Topolowej, Lompy i Korfantego 
w Górze i Gilowicach

WIĘ CEJ NA sTr. 4 WIĘ CEJ NA sTr. 8

Uczcili pamięć 
o księdzu-kronikarzu

Przyjaciele ks. Piotra Zegrodzkiego 
z Góry, który zmarł 2 lata temu wydali 
właśnie książkę, którą przed śmiercią 
zdążył jeszcze napisać

Z szacunkiem do rolników

Z rodziną na dwóch 
kółkach

W sobotę, 3 września odbył się 
X Miedźniański Rodzinny Rajd 
Rowerowy pod patronatem wójta 
gminy Miedźna

WIĘ CEJ NA sTr. 11
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Dożynki to ukoronowanie cało-
rocznego trudu rolników i po-
dziękowanie Bogu za szczęśliwe 
zebranie plonów.

 Tegoroczne święto plonów 
w gminie Miedźna rozpoczęło 

się uroczystą mszą św. w kościele pw. 
św. Urbana w Woli. Po jej zakończeniu 
korowód dożynkowy przy akompania-
mencie orkiestr dętych przemaszero-
wał na miejsce uroczystości, czyli na  
boisko sportowe przy ul. Różanej 
w Woli. Wśród gości byli rolnicy 
z Miedźnej, Góry, Grzawy, Gilowic, 
Frydku oraz Woli, mieszkańcy gminy, 
a także: Mirosława Nykiel – poseł 
na sejm RP, Elżbieta Stolorz–Krzisz 
– skarbnik województwa śląskiego, 
Paweł Sadza – starosta pszczyński, 
Barbara Bandoła – przewodnicząca 
Rady Powiatu Pszczyńskiego, Marian 
Pawlas – wójt gminy Suszec, Jacek 
Binias – naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Pszczynie, Łucja Krutak – 
przewodnicząca Wojewódzkiej Rady 
Koła Gospodyń Wiejskich i prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Miedźnej, 
Tomasz Waloszek – prezes Powiato-
wego Koła Pszczelarzy w Pszczynie, 
Jerzy Hławiczka – prezes Stowarzy-
szenia Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych i prezes Koła Łowieckiego 
„Bażant”.

Uroczystość obrzędową poprowadził 
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, który 
zaprezentował tradycyjne dożynkowe 
pieśni. Chleb oraz wieniec dożynko-
wy poświęcił ks. Henryk Aleksa, który 
modlił się, aby tegoroczne plony były 
równo dzielone i by nie zabrakło ich 
dla nikogo.

Chleb – symbol urodzaju i dostat-
ku, szacunku i oddania, nieodłączny 
element śląskiej gościnności, na ręce 
wójta Bogdana Taranowskiego prze-
kazali Weronika Odrobińska, przewod-
nicząca KGW w Woli oraz Grzegorz 
Kula, prezes Kółka Rolniczego w Woli. 
Wieniec – symbol święta plonów, w któ-
rym kryje się radość z zakończonych 
żniw i wdzięczność za zboże wręczyli 
Stanisławowi Lubańskiemu, przewod-
niczącemu Rady Gminy Miedźna. 

Pokrojonym chlebem podzielono się 
z uczestnikami dożynek.

– Dożynki to jeden z piękniejszych 
dni w roku każdego rolnika. To prze-
de wszystkim radość i odpoczynek po 
ciężkiej pracy. Łączy się w nim radość 
z obfitości pól, ale również podzięko-
wanie Panu Bogu za urodzaj. Drodzy 
rolnicy, z szacunkiem i ogromnym 
uznaniem myślimy o Was, bo to prze-
de wszystkim Waszej ciężkiej pracy 
zawdzięczamy to, że na naszych sto-
łach codziennie gości chleb. Pragnę 
Wam serdecznie podziękować za 
pełną poświęceń pracę oraz wysiłek 
wkładany w pielęgnowanie ziemi oraz 
tradycji. Życzę Wam, aby kolejne lata 
były równie pomyślne i zasobne, aby 
zawsze towarzyszyła Wam satysfak-
cja, a chleb – owoc ciężkiej pracy 
był zawsze sprawiedliwie dzielony. 
Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki 

którym go mamy – powiedział wójt 
Bogdan Taranowski.

Tegoroczne dożynki połączone były 
z Festiwalem Zespołów Folklorystycz-
nych oraz Rewią Orkiestr Dętych. Na 
scenie wystąpiły zespoły folklory-
styczne „Wolanie” i „Frydkowianie” 
oraz orkiestry: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Silenzio” z Woli pod patronatem 
GOK–u, Orkiestra Dęta KWK Piast 
oraz Orkiestra Dęta z Osieka. Zapre-
zentował się też zespół „Gipsy Guitars”, 
a wieczorem odbyła się zabawa tanecz-
na z zespołem „Akord”.

W niezwykle słoneczną ostatnią 
niedzielę sierpnia można było też 
spróbować pysznych dań przygoto-
wanych przez członkinie kół gospo-
dyń wiejskich, działających w naszej 
gminie. Wybór był ogromny. Były 
m.in. swojskie kiełbasy i krupnioki, 
bigos, prażone, placki ziemniaczane, 

mielone oraz słodkości: sernik czy cia-
sto cytrynowe. Każdy smakosz mógł 
znaleźć coś dla siebie! A gdyby słod-
kiego było jeszcze mało, na stoisku 
pszczelarzy z gminy Miedźna można 
było spróbować 11 rodzajów miodu 
pszczelego! Tradycyjnie imponujące 
stoisko przygotowało Koło Łowieckie 
„Bażant”, można było też podziwiać 
wystawę hodowców gołębi poczto-
wych. Ogromnym zainteresowaniem 
najmłodszych cieszyły się natomiast 
dmuchańce.

Organizatorami dożynek byli: Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” 
działająca pod patronatem Gminne-
go Ośrodka Kultury, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Woli, Kółko Rolnicze 
w Woli oraz wójt gminy Miedźna. 
Więcej zdjęć z dożynek publikujemy 
na str. 12.

8 paweł Komraus

W niedzielę, 28 sierpnia podczas dożynek w Woli rolnicy z gminy Miedźna dziękowali za plony

By chleb dzielony był sprawiedliwie

Wójt podzielił się chlebem dożynkowym z mieszkańcami  (fot. pk) Dożynki rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Urbana 
w Woli  (fot. M. Grucka)

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć pysznego kołocza  (fot. pk) W Woli pojawiły się też piękne dożynkowe dekoracje  (fot. pk)

Ceremoniał dożynkowy poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”  (fot. pk) Podczas dożynek zaprezentowała się też orkiestra „Silenzio”  (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 we wrZeŚniU 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 5.09 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 7.09 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 12.09 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00 oraz 14.09 (środa) w godz. 9.00-

14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 19.09 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy 

kościele w Grzawie
<  gÓra: 21.09 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 

– parking przy kościele w Górze
<  gÓra: 26.09 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 28.09 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożyw-

czego

ODBiOrĄ ŚmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, Poto-
kowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 15.09, 3.10
segregacja: 15.09

Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 16.09, 4.10
segregacja: 16.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 19.09, 5.10
segregacja: 19.09

wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 20.09, 6.10
segregacja: 20.09

wola (ulice: Bzów, Cicha, Górni-
cza, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, 
Mokra, Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sado-
wa, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 21.09, 7.10
segregacja: 21.09

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.09, 22.09
segregacja: 22.09

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 9.09, 23.09
segregacja: 23.09

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 12.09, 26.09
segregacja: 26.09

Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 13.09, 27.09
segregacja: 27.09

Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 14.09, 28.09
segregacja: 28.09

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 9.09, 13.09, 16.09, 
20.09, 23.09, 27.09, 30.09, 
4.10, 7.10
segregacja: 8.09, 12.09, 15.09, 
19.09, 22.09, 26.09, 29.09, 
3.10, 6.10
odpady wielkogabarytowe: 
14.09, 28.09

CaŁa gmina
odpady zielone: 21.09 (co najmniej 2 dni przed tym terminem należy zgłosić 
zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych do Zakładu Usług Komunalnych 
– tel. 33 842 03 99, odpady należy wystawić w zawiązanych workach przed posesję 
do godz. 7.00 w dniu odbioru w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem cię-
żarowym, odpady zielone mogą być gromadzone w zwykłym worku na śmieci)

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli informuje o terminach 
składania wniosków o świad-
czenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2016/2017.

 Jeżeli osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 30 września 
2016 r., ustalenie uprawnień oraz 
wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad 2016 r. następuje 
do dnia 30 listopada 2016 r. 

W przypadku złożenia wniosku 
wraz z dokumentami w okresie od 1 

października 2016 r. do dnia 30 listo-
pada 2016 r. ustalenie uprawnień oraz 
wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad 2016 r. następuje 
do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Wnioski o świadczenia rodzinne są 
przyjmowane od 1 września 2016 r. 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. 
Poprzeczna 1 (I piętro) – Dział Świad-
czeń Rodzinnych, w godzinach: ponie-
działek: 7.30-11.00, 14.00-17.00, wtorek: 
7.30-15.30, środa, czwartek: 7.30-11.00, 
14.00-15.30, piątek: 7.30-14.00.

Wszelkie informacje udzielane są 
pod numerami tel. 32 211 82 51, 32 449 
13 36, 32 448 70 90. 8 gOps

Świadczenia rodzinne:  
nowy okres zasiłkowy

Wybudowana została już nowa 
droga na terenach inwestycyj-
nych w Woli.

 Zakończyły się prace, związane 
z budową nowego odcinka drogi 

na terenie gminy Miedźna. Droga o dłu-
gości ok. 212 mb powstała na terenach 
inwestycyjnych w Woli, z wjazdem od 
ul. Międzyrzeckiej (pomiędzy Biedron-
ką a osiedlem Wola II).

- Droga została wykonana do funkcjo-
nującego zakładu i działek sprzedanych 
inwestorom na działalność gospodarczą, 
a także do stadionu Sokoła, gdzie moż-
liwy będzie dojazd drużyn piłkarskich 
autobusem. W związku z wybudowaniem 
drogi i możliwością dojazdu jest zain-
teresowanie na kolejne działki na tym 
terenie firm, które miałyby prowadzić tu 

działalność – mówił na sierpniowej sesji 
Rady Gminy wójt Bogdan Taranowski.

Przetarg na wykonanie robót wygra-
ła firma Drogród z Ćwiklic, a całość 
kosztowała niespełna 150 tys. zł. Radni 
w budżecie gminy na rok 2016 zabez-
pieczyli na ten cel dwa razy więcej 
i dlatego o tę różnicę oraz zakres zre-
alizowanych prac na sesji pytał wójta 
radny Michał Przewoźnik. - Zaplano-
wany zakres prac został wykonany 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Kwota jest niższa m.in. ze względu na 
to, że koszt asfaltu jest niższy, co wyni-
ka z niskich cen ropy naftowej. Z regu-
ły roboty wykonywane są na poziomie 
50 do 60% wartości kosztorysowej, tak 
też jest w innych samorządach. Myślę, 
że nie jest to powód do zmartwienia 
– mówi wójt. 8 pk 

Nowa droga gotowa

Nowa droga ma długość ok. 212 m i – jak przyznaje wójt – już spowodowała większe zaintereso-
wanie przedsiębiorców prowadzeniem działalności na terenach inwestycyjnych w Woli  (fot. pk)
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stypendia  
dla uczniów

 Na posiedzeniu Komisji Stypen-
dialnej dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów i studentów,  które odbyło się 
2 sierpnia, wójt gminy Miedźna przy-
znał jednemu uczniowi jednorazowe 
stypendium za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie sportu oraz dwojgu 
uczniom jednorazowe stypendium 
za szczególne osiągnięcia w nauce, 
na ogólną kwotę 900 zł. Stypendyści 
to Sylwester Latusek, Anna Puchała 
i Maksymilian Jaczyński. 

8Ug 

pieniądze do  
rozdysponowania

Tradycyjnie we wrześniu we 
wszystkich sołectwach gminy 

Miedźna zorganizowane zostaną 
zebrania sołeckie poświęcone fun-
duszowi sołeckiemu. Fundusz sołecki 
to środki, o których przeznaczeniu 
decydują sami mieszkańcy. O jakich 
kwotach mowa? Na 2016 rok było to 
ok. 20 tys. zł dla Grzawy i po prawie 
30 tys. zł dla pozostałych sołectw. 
Uczestnicy zebrań wybierają zada-
nia w sołectwach, które będą rea-
lizowane z tych środków. Wnioski 
z planowanymi inwestycjami sołtysi 
muszą przekazać wójtowi do końca 
września.

Zebranie w Górze odbędzie się 8 
września, w Miedźnej – 13 września, 
a w sołectwie Wola I – 28 września. 
Informacje o terminach pozostałych 
zebrań pojawią się na tablicach ogło-
szeń. 8pk

przerwa  
na basenie

 Od 5 do 16 września trwa prze-
rwa techniczna w Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji. W tych 
dniach ośrodek jest nieczynny. 8pk 

pieniądze  
na zadania  
sportowe

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/
G/2016 Rady Gminy Miedźna 

z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu wspie-
rania finansowanego rozwoju sportu 
na terenie gminy Miedźna, wójt gminy 
Miedźna informuje, że wnioski na 
realizację zadania w zakresie sportu 
w 2017 r. należy składać w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedź-
nej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9 do 
dnia 15 września 2016 r. Wnioski są 
do pobrania na stronie internetowej 
www.miedzna.pl  8 Ug

Podczas sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 23 sierpnia radni 
przyjęli dwie uchwały w sprawie 
wystąpienia do Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Pytali też o 
sytuację w szpitalu w Pszczynie.

To uchwały w sprawie wystą-
pienia do Narodowego Fundu-

szu Zdrowia z prośbą o ogłoszenie 
postępowania konkursowego na tere-
nie powiatu pszczyńskiego umożli-
wiającego zawarcie kontraktu z NFZ 
na udzielenie świadczeń opieki zdro-
wotnej leczenie szpitalne w zakresie 
pediatria–hospitalizacja oraz w sprawie 
wystąpienia do Narodowego Funduszu 
Zdrowia z prośbą o ogłoszenie postę-
powania konkursowego na terenie 
powiatu pszczyńskiego umożliwia-
jącego zawarcie kontraktu z NFZ na 
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju leczenie kardiologii inwazyj-
nej. Podobne uchwały przyjęły też inne 
samorządy w powiecie pszczyńskim 

chcąc w ten sposób doprowadzić do 
utworzenia w pszczyńskim szpitalu 
oddziałów pediatrii oraz kardiologii 
inwazyjnej.

Ale apele nic nie dały. Kilka dni po 
przyjęciu uchwał do Starostwa Powia-
towego wpłynęła odpowiedź w tej spra-
wie. NFZ poinformował, że nasycenie 
na terenie powiatu pszczyńskiego 
i powiatów ościennych „ośrodkami 
realizującymi świadczenia z zakresu 
kardiologii inwazyjnej jest wystarcza-
jące”. Dodatkowo NFZ wyjaśnił też, że 
nie planuje ogłoszenia uzupełniających 
postępowań konkursowych w zakresie 
pediatrii.

Przy okazji tych uchwał na sesji 
poruszono temat sytuacji w pszczyń-
skim szpitalu, który w 2011 r. powiat 
pszczyński wydzierżawił spółce Cen-
trum Dializa. W czerwcu ze względu na 
remont na I piętro przeniesiony został 
oddział chorób wewnętrznych, gdzie był 
już oddział neurologii. Pacjenci zaczęli 
się skarżyć na znaczne pogorszenie 

warunków leczenia. Skargi dotarły 
też do śląskiego oddziału NFZ, który 
w lipcu rozpoczął tam kontrolę. Ta kilka 
razy była przedłużana, ma zakończyć 
się najprawdopodobniej w połowie 
września. – Chcielibyśmy, żeby szpital 
się rozwijał. Dlatego pojawiają się te 
uchwały [dotyczące utworzenia nowych 
oddziałów – red.] – mówiła Barbara 
Bandoła, przewodnicząca Rady Powia-
tu Pszczyńskiego. – Z tego co wiemy, 
póki co szpital się zwija. Z ośmiu pię-
ter połowa jest zamknięta, oddziały są 
łączone. W jakich warunkach leczeni są 
pacjenci? – pytał radny Adam Wojtala. 
– Praca szpitala nie jest na takim pozio-
mie, jakiego byśmy sobie życzyli. Pra-
cujemy nad tym, by umowa dzierżawy 
realizowana była dobrze i efektywnie 
– przyznała B. Bandoła, podkreślając 
jednak, że rozmowy z firmą do łatwych 
nie należą, ale także to, że dzięki dzier-
żawie udaje się spłacać zadłużenie szpi-
tala sprzed dzierżawy. 

8pk

Radni apelują do NFZ i pytają o szpital

Gmina Miedźna i powiat 
pszczyński będą wspólnie 
starały się o pozyskanie dofinan-
sowania ze środków zewnętrz-
nych i przebudowę drogi już w 
przyszłym roku.

 O konieczności przebudowy tej 
drogi powiatowej mówi się od 

dawna. Także na tegorocznym zebra-
niu wiejskim w Górze mieszkańcy po 
raz kolejny zwracali uwagę na to, że jej 
stan jest fatalny. Wtedy przedstawiciel 
powiatu pszczyńskiego przyznał, że 
planowany jest jej remont w dwóch 
etapach. Nie podano jednak żadnych 
szczegółów, bo wszystko zależało od 
pozyskania środków zewnętrznych.

Teraz powiat pszczyński i gmina 
Miedźna dogadały się w tej sprawie. 
Powiat zgłosi zadanie do Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016–2019. 
Aby zwiększyć szansę na pozyskanie 
dofinansowania, projekt realizowa-
ny będzie przy współfinansowaniu 
z gminą Miedźna. 

Szacowana wartość kosztorysowa 
inwestycji to 7,5 mln zł. Samorządy 
będą aplikować o dofinansowanie ze 
środków z budżetu państwa w wyso-
kości 3 mln zł, powiat ma wyłożyć 2,5 
mln zł, a gmina Miedźna – 2 mln zł. 
Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 
23 sierpnia radni przyjęli uchwałę „w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu”. Jak czytamy 
w dokumencie, gmina Miedźna prze-
znaczy w przyszłym roku 2 mln zł na 
przebudowę ciągu dróg powiatowych.

– Jest to bardzo duży wydatek dla 
naszego samorządu, można by za te 
środki wyremontować wiele dróg gmin-
nych. Ale drogą powiatową relacji Góra-
Gilowice odbywa się ruch o znacznym 
natężeniu. Stan tej drogi to utrapienie 
dla kierowców i mieszkańców domów 
znajdujących się w sąsiedztwie, ale też 
wstyd dla nas samorządowców. Dla-
tego wspólnie z radnymi podjęliśmy 
decyzję o pomocy powiatowi mimo 
trudnej sytuacji finansowej i koniecz-
ności rezygnacji z realizacji pilnych 
zadań własnych, gdyż remont tej drogi 
jest konieczny – zapewnia wójt gminy, 
Bogdan Taranowski.

Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, 
inwestycja realizowana będzie w 2017 
roku, w jednym etapie. Gdzie planowana 

jest przebudowa? – Remont obejmuje trzy 
odcinki. Pierwszy odcinek tj. od szkoły 
podstawowej w Górze do liceum w Gilowi-
cach, drugi – od liceum do skrzyżowania 
z ul. Górnośląską, a trzeci – od skrzyżo-
wania do lasu w kierunku Międzyrzecza 
– tłumaczy Bogdan Taranowski.

Wnioski o dofinansowanie można 
składać do 15 września. W ramach 
Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016–2019 rząd corocznie przeznaczy 
dla jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie śląskim około 70 mln 
zł. Pula tych środków będzie dzielona 
po połowie pomiędzy powiaty i gminy. 
Wnioskowana dotacja to maksymalnie 
3 mln zł i nie więcej niż 50% wkładu 
własnego. 8 paweł Komraus

Pojawiła się szansa na wyczekiwaną przez mieszkańców przebudowę ulic Topolowej, Lompy  
i Korfantego w Górze i Gilowicach

Droga w Górze i Gilowicach  
w końcu do remontu?

Droga powiatowa łącząca Górę i Gilowice jest w bardzo złym stanie. Teraz pojawiła się szansa 
na jej przebudowę  (fot. pk)

w sKrÓCie
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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

OgŁOsZenie

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do 
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Jest to zupełnie 
nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie 
fizycznej, który przekaże w sposób trwały gospodarstwo 

rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą oso-
bowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek dzia-
łalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia 
przez okres co najmniej 5 lat. Warunkiem jest też to, że 
przekazujący nie będzie prowadził działalności rolniczej 
przez co najmniej 5 lat.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze 
Powiatowym ARiMR w Pszczynie. Więcej informacji na 
stronie arimr.gov.pl 8arimr

Można składać wnioski o sty-
pendium szkolne na rok szkolny 
2016/2017.

Do 15 września trwa wydawanie 
wniosków o ustalenie prawa do 

stypendium szkolnego na rok szkol-
ny 2016/2017. O stypendium mogą 
ubiegać się uczniowie zamieszkali na 
terenie gminy Miedźna, znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej. 
Kwota dochodu uprawniającego do 
przyznania stypendium szkolnego 

nie może być większa niż 514 zł netto 
na osobę. Stypendium przyznawane 
jest na podstawie dochodu rodziny 
z miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku. Wypłata stypendium 
będzie uzależniona od przedstawienia 
przez osobę wnioskującą rachunków 
lub faktur potwierdzających poniesione 
wydatki na cele edukacyjne.

Niezbędne informacje można uzyskać 
osobiście lub telefonicznie w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli - tel. (32) 211 82 51 lub (32) 449 

13 36. Druki wniosków można pobrać ze 
strony internetowej gops.miedzna.pl w 
zakładce Pomoc materialna lub osobiście 
w ośrodku, ul. Poprzeczna 1.

Wnioski o stypendium szkolne dla 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
przyjmowane są do 15 września, a dla 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków 
obcych oraz kolegiów pracowników 
służb społecznych termin ten upływa 
15 października.  8gOps

Dla kogo stypendium?

Cztery place zabaw w gminie 
zostaną doposażone w siłownie 
zewnętrzne. 

– W związku z realizacją zadania 
pn. „Doposażenie ogólnodostęp-

nych placów rekreacyjnych na terenie 
gminy Miedźna w siłownie zewnętrz-
ne” takie siłownie pojawią się na pla-

cach zabaw wybudowanych w ramach 
„Radosnej szkoły” przy szkole podsta-
wowej nr 1 w Woli, a także przy szko-
łach w Miedźnej i Górze – przyznaje 
wójt Bogdan Taranowski. Dodatkowo, 
plac zabaw przy OSP w Gilowicach 
zostanie doposażony w takie urządze-
nia w ramach zadań realizowanych 
z funduszu sołeckiego.

Tymczasem w trakcie wakacji w szko-
łach na terenie gminy prowadzone były 
prace remontowe. Za prawie 34 tys. zł 
zmodernizowano salę gimnastyczną i jej 
zaplecze w szkole podstawowej w Górze. 
Za 14 tys. zł wyremontowano toalety 
w Zespole Szkół w Woli, a za 25 tys. 
zł wyremontowano parkiety w szkole 
w Miedźnej. 8pk 

Doposażą w siłownie zewnętrzne

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej zachęca 
firmy i instytucje do partnerstwa 
w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu Karta Dużej Rodziny.

 Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych, 

tzn. przysługuje rodzinom z przynaj-
mniej trójką dzieci, bez względu na 
dochód. Posiadanie karty jest więc 
korzystne, bo pozwala korzystać z ulg, 
a co za tym idzie – obniża koszty 
codziennego życia.

Jednak żeby Karta Dużej Rodziny 
mogła spełniać swoją funkcję, potrzeb-
na jest współpraca z różnymi podmio-
tami, które mogłyby zaproponować 
zniżki czy ulgi w ramach programu. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej zachęca do partnerstwa 
w ramach ogólnopolskiego programu 
Karta Dużej Rodziny. Do współpra-
cy zaprasza podmioty niezależnie od 
sektora czy wielkości. Warunkiem 

udziału jest zapewnienie zniżek lub 
dodatkowych uprawnień dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Jak zapewnia ministerstwo, udział 
w programie to szereg korzyści dla firm 
i instytucji: zyskują one miano Instytu-
cji Przyjaznej Rodzinie – będą mogły 
używać w materiałach informacyjnych 
i reklamowych znaku „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”, szczycąc się 
prorodzinną marką. Firmy partnerskie 
współtworzą pierwszy ogólnopolski 
program skierowany do dużych rodzin, 
dzięki czemu zwiększy się rozpozna-
walność i zainteresowanie ofertą firm 
lub instytucji, co w efekcie będzie 
skutkowało pozyskaniem nowych 
klientów. Taka współpraca pomoże 
także we współtworzeniu pozytyw-
nego wizerunku wielodzietności. 
By zgłosić firmę do programu należy: 
określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi 
bądź inne korzyści firma/instytucja 
może zaoferować rodzinom wielo-
dzietnym oraz wypełnić e-deklarację 

dołączenia do Karty Dużej Rodziny, 
dostępną na stronie empatia.mpips.gov.
pl. Po weryfikacji formularza zostaną 
uzgodnione z firmą/instytucją szczegó-
łowe warunki współpracy, a minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
lub wojewoda (w przypadku firm/insty-
tucji działających lokalnie) podpisze 
z firmą umowę ws. przyznawania 
uprawnień rodzinom wielodzietnym. 
Więcej informacji na temat kwestii 
związanych z realizacją Karty Dużej 
Rodziny można uzyskać w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
(w Wydziale Polityki Społecznej), pod 
numerem telefonu 32 207 78 05.

8 Ug

Zostań partnerem 
Karty Dużej Rodziny
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grZawa

gÓra

FryDeK

wOLa

pyszne smaki na rzecz Folkowian

Po raz kolejny reprezentacja działającego w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Grzawie zespołu folklorystyczno-integracyjnego „Folkowianie” wzięła 
udział w Festiwalu Pszczyńskich Maszketów „Chochla”. Imprezę zorganizowano 
w niedzielę, 21 sierpnia na pszczyńskim rynku w ramach Dni Pszczyny. Jej 
celem jest promowanie tradycyjnej kuchni  regionalnej, w szczególności potraw 
charakterystycznych dla ziemi pszczyńskiej, będących symbolem i wizytówką 
naszego regionu.

Na stoisku „Folkowian” można było spotkać wolontariuszki Renię Waliczek 
i Józię Waliczek oraz terapeutki ośrodka Agnieszkę Antecką i Bernadetę Jonkisz. 
Panie częstowały przygotowanymi przez siebie pysznymi potrawami: ciastecz-
kami weselnymi, kopą pszczyńską, kołoczem z makiem i z serem, żurkiem, 
pomidorową i ogórkową. - Domowymi, jak u mamy! - zachęcały.

W tym roku daniem konkursowym była gęś. - Przygotowałyśmy gęś na zimno 
– zrobiłyśmy tradycyjny pasztet oraz gęś w galarecie, czyli salceson – mówi 
Renata Waliczek. Jak dodaje, aby przygotować dobrą gęś, należy ją wcześniej 
odtłuścić, bo gęś jest dość tłusta. - Tak naprawdę ile gospodyń, tyle sposobów 
na dobrą gęś. Każdy dobry, każdy smaczny – dodaje. Przez cały dzień na rynku 
można było spróbować potraw przygotowanych przez reprezentację „Folkowian”, 
ale także przez inne gospodynie z powiatu pszczyńskiego, które wzięły udział 
w konkursie.

Wolontariuszki ośrodka i terapeutki poprzez udział w konkursie nie tylko 
promowały tradycyjną kuchnię regionalną, ale także działały na rzecz zespołu 
„Folkowianie”. Jury przyznało reprezentacji gminy Miedźna II miejsce. „Chochlę” 
wygrało Koło Gospodyń Wiejskich ze Studzionki. 8pk 

21 sierpnia na rynku w Pszczynie Józia Waliczek, Bernadeta Jonkisz, Renia Waliczek i Agnieszka 
Antecka częstowały pysznymi, tradycyjnymi daniami  (fot. pk)

LKs gra
Pierwsze mecze w sezonie ma za 
sobą grający w A klasie LKS Frydek. 
W I kolejce, 13 sierpnia piłkarze Grze-
gorza Ulczaka zremisowali bezbram-
kowo na wyjeździe z LKS-em Rudoł-
towice-Ćwiklice. 21 sierpnia wygrali 
u siebie z LKS-em Gardawice 4:0, a do 
bramki rywali trafili A. Złotek (dwa 
razy), A. Moroń i A. Komraus. W III 
kolejce LKS przegrał w Tychach z miej-
scowym Ogrodnikiem 2:3 (bramki dla 

Frydku zdobyli A. Moroń i T. Kapica). 4 
września mecz LKS Studzionka – LKS 
Frydek zakończył się wynikiem 3:2 
(bramki dla Frydku: A. Złotek, A. 
Potasiak).

LKS Frydek po czterech kolejkach 
ma 4 punkty, co daje 11. miejsce w tabe-
li. Klub kolejne mecze zagra ze: Stalą 
Chełm Śląski (11 września, u siebie), 
LKS-em Wisła Wielka (17 września, na 
wyjeździe), LKS-em Studzienice (25 
września, u siebie) i Iskrą II Pszczyna 
(2 października, na wyjeździe). 8pk 

Piłkarze z Frydku kolejny sezon grają w A klasie  (fot. pk)

Nadwiślan Góra po spadku z II ligi 
rozpoczął w sierpniu rozgrywki w IV 
lidze. Na początek 13 sierpnia wygrał 
u siebie 3:2 z Szombierkami Bytom 
dzięki bramkom T. Czogały, D. Fabi-
siaka i samobójczej gracza z Bytomia. 
Druga kolejka dała kolejny komplet 
punktów – Nadwiślan pokonał w Czę-
stochowie Raków II 2:0 (dwa gole P. 
Bajora). 21 października klub z Góry 
pokonał u siebie Ruch Radzionków 1:0 
dzięki bramce D. Fabisiaka, a tydzień 
później przegrał w Tarnowskich 
Górach 0:1 z tamtejszym Gwarkiem. 

Porażką zakończył się też występ 
w V kolejce – 0:3 u siebie z Sarmacją 
Bytom. 3 września Nadwiślan wygrał 
na wyjeździe z GKS II Katowice 1:0 
(bramka T. Czogały).

Po sześciu kolejkach klub z Góry 
zajmuje 4. miejsce w tabeli, ma 12 
punktów. W następnych kolejkach pił-
karze zagrają z: Przemszą Siewierz (11 
września, u siebie), Górnikiem Piaski 
(17 września, na wyjeździe), Wartą 
Zawiercie (25 września, u siebie) oraz 
KS-em Panki (2 października, na 
wyjeździe). 8pk 

Jak nadwiślan radzi sobie w iV lidze?

Dobry początek sokoła
Pierwsze punkty w A klasie zdobył też Sokół Wola. 14 sierpnia, w otwierającym 
sezon spotkaniu na własnym stadionie pewnie pokonał Stal Chełm Śląski 4:0. Bramki 
strzelili: K. Kudyba i B. Więckowski (po dwie). Tydzień później Sokół przywiózł punkt 
z Wisły Wielkiej, remisując z tamtejszym LKS-em 3:3 (bramki dla Woli strzelili: J. 
Jażdżewski, D. Hamerla i B. Więckowski). Trzecia kolejka dała komplet punktów 
– Sokół wygrał u siebie z LKS-em Studzienice 3:2 dzięki bramkom B. Więckowskiego, 
D. Hamerli i G. Kuźnika. 4 września piłkarze z Woli wygrali na wyjeździe z Iskrą 
II Pszczyna 3:2 (bramki dla Woli: G. Kuźnik, M. Bereza, K. Kudyba). Po czterech 
kolejkach Sokół zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów.

Kolejne spotkania klub rozegra z: Siódemką Tychy (10 września, u siebie), 
Fortuną Wyry (18 września, na wyjeździe), Sokołem Orzesze (24 września, 
u siebie) oraz Czaplą Kryry (1 października, na wyjeździe). 8pk

Były prezes sokoła na czele ŚlZpn
Delegat Sokoła Wola, Henryk Kula został wybrany 25 sierpnia nowym preze-
sem Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Zastąpił Rudolfa Bugdoła, który kierował 
związkiem przez 14 lat. Kula w głosowaniu pokonał Zdzisława Kręcinę, byłego 
sekretarza Polskiego Związku Piłki Nożnej i kandydata na prezesa PZPN. Zdobył 
72 głosy, Kręcina – 51. Podczas przemówienia przed wyborami Henryk Kula 
opowiedział się za poprawą szkolenia dzieci i młodzieży, a także wsparciem 
w tej kwestii małych klubów.

Nowy prezes ŚlZPN związany jest z klubem w Woli. Już w 1977 roku został 
członkiem zarządu Sokoła Wola, a w 1990 r. - prezesem klubu, którym rządził 
do 2000 roku.  8pk

przyłapani na czytaniu
Gminna Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Woli organizuje konkurs fotograficzny 
pn. „Przyłapani na czytaniu”, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród 
mieszkańców naszej gminy. Należy przesyłać zdjęcia, pokazujące jak i gdzie 
czytamy książki. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki 
Publicznej Filii nr 2 w Woli przy ul. Przemysłowej 7 do 30 września. Komisja 
konkursowa oceni prace fotograficzne biorąc pod uwagę pomysłowość, zaska-
kujące i nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne i zgodność z tematem, 
a najlepsze otrzymają nagrody książkowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 
października. 8 gBp

Centrum Kultury po wakacjach
Od 1 września Centrum Kultury w Woli czynne jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 13.00 – 21.00. Ze względu na remont, wszystkie zajęcia powakacyjne 
odbywające się w Centrum Kultury, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci 
rozpoczną się od października 2016 r. 8pk

magurka zaprasza na wycieczkę
Koło Turystyki Górskiej PTTK „Magurka” w Woli przy Oddziale PTTK Ziemi 
Pszczyńskiej zaprasza na wycieczkę górską na Gorce przez prastary gorczań-
ski bór i świetliste polany (z wejściem na Turbacz, najwyższy szczyt Gorców). 
Wycieczka odbędzie się w sobotę, 17 września, wyjazd o godz. 6.20 z parkingu 
pod kościołem Matki Bożej Piekarskiej w Woli. Koszt to 15 zł (młodzież) i 20 zł 
(dorośli). Zapisy do 14 września lub do wyczerpania miejsc. Szczegóły dostępne 
pod numerem tel. 784 573 912.  8pk



7gminne sprawy – wrzesień 2016AKTUALNOŚCI

giLOwiCe

mieDŹna

pływaj i graj  
z gilusami!
Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy „Gilus” z Gilowic zaprasza do 
grup pływackich dzieci i młodzieży 
w roku szkolnym 2016/2017. Zaję-
cia odbywają się na basenie w Woli. 
Uczestnicy będą pływać pod okiem 
doświadczonych trenerów. Sławomir 
Formas od wielu lat pracuje z grupami 
pływackimi w różnym wieku, prowadzi 
nauki pływania i grupy zaawansowane, 
jego wychowankowie zdobyli kilka-
dziesiąt medali mistrzostw Polski, byli 
członkami kadry narodowej Polski. 
Iwona Moskała jest szczególnie zaan-
gażowana w pracę z najmłodszymi 
pływakami. Od wielu lat prowadzi zaję-
cia z nauki pływania z grupami na 
poziomie średniozaawansowanym.

Zajęcia rozpoczynają się od 19 wrześ-
nia, w ciągu całego roku szkolnego 
istnieje możliwość dopisania do grup 
szkoleniowych (po wcześniejszej wery-
fikacji umiejętności pływackich). Zapisy 
prowadzone są też do grupy siatkarskiej 
dziewcząt w wieku 16-19 lat. Szczegóły 
na stronie muksgilus.slask.pl. 

8mUKs gilus, pk

ruszają roboty na 
Topolowej
Na ul. Topolowej w Miedźnej w połowie 
września powiat pszczyński rozpo-
cznie realizację zadania polegającego 
na przebudowie ok. 270-metrowego 
odcinka drogi. Wymieniona zostanie 
nawierzchnia oraz wyremontowany 
zostanie przepust pod drogą. Kwota 
całego remontu to prawie 240 tys. zł. 
Na jego realizację powiat pozyskał 
dofinansowanie z budżetu państwa w 
kwocie aż 190 tys. zł. Na wykonanie 
wszystkich prac remontowych wyko-
nawca, Firma Remontowo-Budowla-
na Łukasz Waleczek, ma czas do 18 
listopada. To nie pierwsze prace wyko-
nywane na tym terenie. W zeszłym 
roku wykonano już remont przepustu 
drogowego wraz z rowami w rejonie 
skrzyżowania ul. Wiejskiej i Topolowej. 
Koszt tego zadania wyniósł prawie 55 
tys. zł.

8powiat

Rusza rekrutacja do drugiej 
edycji projektu stypendialnego 
„Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Projekt realizowany przez 
Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego polega na finansowym 
wsparciu najzdolniejszych uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w regionie w zakresie przed-
miotów ścisłych i znajomości języków 
obcych. W tym roku wsparciem zosta-

nie objętych 600 uczniów. Stypendia 
w wysokości 500 zł miesięcznie przy-
znawane będą na czas trwania zajęć 
w roku szkolnym 2016/2017. 

Aby zakwalifikować się na listę 
stypendystów, trzeba spełnić kilka 
warunków. Oprócz uczęszczania do 
szkoły gimnazjalnej lub ponadgim-
nazjalnej i zamieszkiwania na terenie 
województwa śląskiego kryteria obej-
mują osiągnięcie wysokiego wyniku ze 
sprawdzianu zewnętrznego na zakoń-

czenie szkoły podstawowej lub egza-
minu gimnazjalnego z matematyki i z 
języka obcego. Uczniowie mogą zwięk-
szyć swoje szanse, jeśli są laureatami 
lub finalistami olimpiad i turniejów co 
najmniej II stopnia oraz konkursów o 
zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

Nabór wniosków rozpoczyna się 15 
września i potrwa do 21 października. 
Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu dostępne są na stronie internetowej  
efs-stypendia.slaskie.pl. 8Um

inwestują w talenty

Z okazji rozpoczynającego się 
nowego roku szkolnego 2016/2017 
wszystkim Nauczycielom, Pracowni-
kom Oświaty oraz Uczniom składam 
najserdeczniejsze życzenia. 

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy 
rok szkolny wchodzimy z nadziejami, 
marzeniami, planami. Nauczyciele 
podejmą działania zmierzające do tego, 
by ich wychowankowie osiągnęli jak 
najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. 
Wszyscy troszczymy się o to, aby warun-
ki nauki były jak najlepsze, a uczniowie 
dobrze przygotowali się do dalszego 
kształcenia dla odnalezienia swojego 
miejsca we współczesnym świecie. 

Przed nami rok pracy, której efek-
ty widać będzie dopiero po wielu 
latach. Pamiętajmy, że „wszystko co 
doskonałe, dojrzewa powoli …” 

Wszystkim naszym Uczniom, 
a szczególnie tym, którzy dzisiaj roz-
poczynają przygodę z nauką, życzę 
aby spełniły się Wasze marzenia 
o szkole, aby zdobyta wiedza umoż-
liwiała osiąganie kolejnych sukce-
sów w następnych etapach edukacji, 
a szkoła była dla Was tym miejscem, 
do którego z radością będziecie przy-
chodzić. 

Wójt gminy miedźna, 
Bogdan taranoWski

1 września rozpoczął się rok szkolny 
2016/2017. W przedszkolach, szkołach, gim-
nazjach i szkołach średnich znów pojawili 
się uczniowie. Na zdjęciu – podczas rozpo-
częcia roku szkolnego w LO w Gilowicach 
 (fot. LO Gilowice)

1 września w szkołach znów zadzwonił dzwonek 
- po tegorocznych wakacjach pozostały już tylko 
wspomnienia. A będzie co wspominać.

Wszyscy ci, którzy wakacje spędzali na terenie gminy 
Miedźna mogli skorzystać z wakacyjnych propozycji 

Gminnego Ośrodka Kultury dla dzieci – cyklu zajęć, warszta-
tów i wyjazdów pod nazwą „Akcje w wakacje”. W lipcu i sierp-
niu Centrum Kultury w Woli zmieniło się w „Gminną Bazę 
Wakacyjną”, w której każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

- Tradycyjnie największym zainteresowaniem dzieci cie-
szyły się wycieczki. Wszystkie wycieczki, nawet te górskie, 
chociaż w ubiegłym roku na nie było mniej chętnych. Jeśli 
chodzi o zajęcia największa frekwencja była na warsztatach 
plastycznych i zajęciach twórczych – mówi Grażyna Balca-
rek, kierowniczka Centrum Kultury w Woli.

Oprócz tego w ramach wakacyjnych zajęć uczniowie 
przygotowywali i wystawiali spektakl teatralny, przygoto-
wywali kolorowe kanapki i sałatkę owocową, tworzyli m.in. 
naszyjniki z filcu czy kartki z życzeniami, gościli w wiosce 
indiańskiej, bawili się na mini dyskotece. Nie brakowało 
zajęć sportowych, gier i zabaw, zajęć z decoupage, a także 
warsztatów dziennikarskich. W sierpniu mieli także okazję 
zobaczyć i przejechać się samochodem z napędem elektrycz-
nym „Re-Volt”. Promocję ekologicznego transportu zapewnił 
„Komel” Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych.

W ramach „Akcji w wakacje” nie brakowało także wycie-
czek i wyjazdów. Mali podróżnicy byli m.in. w Wiśle, Szczyr-
ku, Ojcowie, Parku Mitologii w Zatorze, w stadninie koni, 
parku rozrywki w Rybniku, Miasteczku Twinpigs w Żorach, 
zoo w Krakowie, zorganizowano też wyjazdy do kina, 
a także na krytą pływalnię w Woli.

„Akcje w wakacje” były współfinansowane z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Gminy Miedźna na rok 2016.

Ciekawych zajęć wakacyjnych nie brakowało też na 
świetlicy GOK na osiedlu Wola II. Atrakcje zapewniła także 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji – na basenie obowiązywały promocyjne ceny, 
można było też pływać za darmo. Więcej zdjęć z wakacji 
publikujemy na str. 12. 8pk 

To były ciekawe i aktywne wakacje!

Podczas wycieczki do Ojcowa  (fot. GOK)

Dzieci mogły przejechać się ekologicznym samochodem  (fot. GOK)

Zajęcia dla dzieci zorganizowano też na świetlicy GOK na osiedlu 
Wola II  (fot. GOK)

Już wkrótce ruszą prace na ul. Topolowej (fot. PZD)
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wysyłają 
fałszywe maile
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Pszczynie ostrzega przed fałszywy-
mi e-mailami, które wysyłane są do 
podatników.

 Pracownicy urzędów skarbowych są 
powiadamiani telefonicznie przez podat-

ników o otrzymywaniu fałszywych e-maili, 
w których autor wiadomości informuje o „ukry-
waniu dochodów” lub „wyznaczonej kontroli 
dochodów”. Jak podkreślają urzędnicy, należy 
zwrócić szczególną uwagę na adres nadaw-
cy wiadomości, gdyż Ministerstwo Finansów 
posługuje się adresami poczty elektronicznej 
w domenie: mf.gov.pl. Nie należy otwierać 
załączników, gdyż mogą zawierać kod złośliwy, 
jak również nie należy stawiać się osobiście 
w Ministerstwie Finansów. Osoby, które otrzy-
mały takie maile proszone są o zachowanie 
ostrożności. 

8 Us, pk

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. 
w Woli od 16 sierpnia rozpoczęło realizację 
projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie 
aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

 Projekt skierowany jest do osób, które pracują 
lub zamieszkują na terenie powiatów: pszczyń-

skiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego oraz 
zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili 
przystąpienia do projektu lub są pracownikami, którzy 
aktualnie są na wypowiedzeniu umowy o pracę z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy.

Szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub byli 
pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglo-
wych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw 
z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.

Projekt oferuje dwie ścieżki wsparcia. W ramach 
pierwszej ścieżki uczestnik projektu otrzymuje wsparcie 
z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia 
doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięcz-

ny staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu 
zatrudnienia. W ramach drugiej ścieżki uczestnik pro-
jektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu 
otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 20 000 
zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie 
proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 211 91 
77 lub elektronicznie na adres mailowy sekretariat@
cpsa.com.pl. 

Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywiza-
cji zawodowej i przedsiębiorczości” jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie 
procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku 
pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddzia-
łanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Projekt realizowany jest od 16 sierpnia 2016 r. do 15 
czerwca 2018 r.

8 Cp wola

Wspierają aktywizację

Promocja publikacji pt. „II Pere-
grynacja Kopii Obrazu Jasno-
górskiego w parafii św. Barbary 
w Górze” planowana jest na 
koniec września.

 Licząca 86 stron książka została 
wydana pod redakcją Grzego-

rza Sztolera, publicysty „Dziennika 
Zachodniego” i redaktora wielu ksią-
żek o tematyce lokalnej, wydawcami 
są przyjaciele księdza Piotra. - Książka 
właściwie była gotowa, ksiądz ostatnie 
wpisy robił – jak wynika z historii pliku 
– w dniu śmierci, po godz. 7.00. Plano-
wał wydać ją po swoim jubileuszu 50-
lecia kapłaństwa – przyznaje G. Sztoler. 
Niestety, nie zdążył. „Właściwie gotowy 
rękopis wystarczyło złożyć i wydać. 
Problemem jak zwykle okazują się fun-
dusze, a ponieważ Ksiądz Piotr wyda-
wał wszystkie swoje książki za własne 
pieniądze, my również poszliśmy tą 
drogą. My, Jego Przyjaciele, postano-
wiliśmy w ten sposób uczcić Pamięć 
o Nim. Szkoda Boże, że zabrałeś nam 
tak wspaniałego Człowieka” - napisali 
w słowie od przyjaciół.

- Temat książki jest teologiczny, ale 
to także świetna pozycja dokumentu-
jąca życie parafialne w latach 90. XX 
wieku. Sama peregrynacja to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w historii 
parafii. Bardzo dobrze, że jest to udo-
kumentowane w osobnej publikacji. To 
świetny materiał badawczy i znakomite 
dopełnienie serii książek wydawanych 
przez księdza – zauważa Grzegorz 
Sztoler. 

Peregrynacja w Górze miała miej-
sce w dniach 29-30 kwietnia 1997 r. 
i – jak podkreślał ksiądz Piotr – była 
„skutecznym przygotowaniem do 
obchodów Jubileuszu 2000 chrześ-
cijaństwa”. W publikacji znaleźć 
można m.in. program uroczystości, 
informacje o przygotowaniach czy 

przebiegu uroczystości wraz z cen-
nymi, archiwalnymi zdjęciami. Autor 
przedstawił też historię peregrynacji 
kopii Obrazu Jasnogórskiego, opisał 
też II peregrynację w archidiecezji 
katowickiej. W zakończeniu książki 
opublikowana została ostatnia rozmo-
wa G. Sztolera z ks. Piotrem Zegrodz-
kim, którą przeprowadził 2 tygodnie 
przed śmiercią. Są też niepublikowane 
wcześniej zdjęcia z ostatniego spaceru 
z księdzem. 

Grzegorz Sztoler znał księdza z Góry 
kilka lat, ale bliższa znajomość przy-
padła na dwa ostatnie lata życia ks. 
Zegrodzkiego. Publicysta pomógł księ-
dzu zdigitalizować 32 tomy kroniki, 
które pisał przez 25 lat. Dzięki temu 
dostępne są one dla wszystkich w inter-
necie, w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. 
- Ksiądz poprzez kronikę oraz wyda-
wane książki mocno przyczynił się 
do upamiętnienia Góry. Ksiądz Piotr 
to był Boży człowiek, niezwykle ser-
deczny, otwarty na ludzi, ciepły, pełen 
zrozumienia i życzliwości dla innych. 
Pięknie się z nim rozmawiało, potrafił 
każdego wzbogacić – wspomina G. 
Sztoler.

Pod koniec września, najprawdo-
podobniej w Górze ma zostać zorga-
nizowana promocja książki, podczas 
której publikację będzie można nabyć. 
Będzie to nie tylko okazja do poroz-
mawiania na temat książki, ale także 
do powspominania księdza Piotra, 
niemal w 77. rocznicę jego urodzin. 
- Chcemy poprzez to przypomnieć 
postać księdza, podkreślić jego doro-
bek twórczy i twórczy wkład w kulturę 
ziemi pszczyńskiej i kulturę śląską 
oraz promocję i popularyzację Góry 
– mówi G. Sztoler. Informacja o dacie 
i miejscu spotkania podana zostanie na 
stronie gok.miedzna.pl oraz na profilu 
„Gminnych Spraw” na Facebooku.

8 paweł Komraus

Przyjaciele ks. Piotra Zegrodzkiego z Góry, który zmarł 2 lata temu wydali właśnie książkę, którą przed śmiercią zdążył jeszcze napisać

Uczcili pamięć o księdzu-kronikarzu

Ks. Piotr Zegrodzki urodził się 25 września 1939 r. 
w Kryrach. W 1964 r. ukończył Wyższe Śląskie Semi-
narium Duchowne w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk ks. bpa Herberta Bednorza. Pracował jako 
wikariusz w Zabrzu-Makoszowach, Lyskach, Pszczynie, 
Rudzicy koło Bielska-Białej, Siemianowicach Śląskich. 

W 1980 r. został mianowany proboszczem parafii św. Barbary w Górze. Za 
swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Jest autorem 32-tomowej 
kroniki parafii św. Barbary w Górze oraz wielu książek poświęconych parafii 
i tej miejscowości, pisał też artykuły do prasy lokalnej. W 2004 r. przeszedł 
na emeryturę. Zmarł 12 czerwca 2014 r., w przededniu jubileuszu 50-lecia 
kapłaństwa.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) 

Wójt Gminy Miedźna informuje, 
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, ul. 
Wiejska 131, 43-227 Miedźna wywieszony został wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem 
w drodze bezprzetargowej:
-   lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze w budynku położonym w Woli, 

ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola o łącznej pow. 136,25 m2. W skład lokalu 
wchodzą dwa pomieszczenia o powierzchni 24,70 m2, dwa pomieszczenia 
o powierzchni 50,00 m2, jedno pomieszczenie o powierzchni 14,80 m2 oraz 
udział w częściach wspólnych WC – 1 m2, WC – 1 m2, korytarz – 44,75 m2 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
świadczenia usług medycznych. 

Informacje dotyczące wykazu dostępne są na stronie internetowej: bip.
miedzna.pl  

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

Wójt Gminy Miedźna informuje, 
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, 
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących włas-
ność Gminy Miedźna przeznaczonych  do oddania w najem w drodze ustnych przetargów nieogra-
niczonych w formie licytacji:
-  lokal użytkowy - kiosk murowany o pow. 22,52 m2 oznaczony nr 10,11,12 składający się z dwóch 

pomieszczeń o pow. 5,85 m2 (nr 10) i 16,67 m2 (nr 11 i 12) znajdujący się na placu targowym w Woli, 
ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,

-  lokal użytkowy - kiosk murowany o pow. 23,38 m2 oznaczony nr 5 i 6 składający się z dwóch 
pomieszczeń znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności gospodarczej,

-  lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych znajdujące się na parterze oraz I piętrze w bu-
dynku położonym w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola o powierzchniach: 29,02 m2; 68,84 m2; 
30,67 m2; 48,88 m2; 25,47 m2; 25,47 m2; 25,47 m2; 81,10 m2; 48,40 m2; 70,15 m2; 103,35 m2; 47,04 m2 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,

-  lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku położonym w Woli przy ul. Lipowej 35/2,  43-225 Wola 
o pow. 51,88 m2. 

Informacje dotyczące wykazów dostępne są na stronie internetowej: bip.miedzna.pl  

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 31,76 m2 zlokalizowanego w budynku 
położonym w Grzawie przy ul. Księżej 4, 43-227 Miedźna składającego się z 1 pokoju, 
WC, wnęki kuchennej z osobnym wejściem. 
Budynek zlokalizowany jest na działce 1722/91 o pow. 0,0910 ha zapisanej 
w KA1P/00033111/8 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 27.09.2016r. o godz. 
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna. 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,00 zł za 1 m2 powierzchni 
mieszkalnej. 

 Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena 
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 97/2016 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 19.07.2016r. w sprawie wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu naj-
mu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Grzawie przy ul. Księżej 4, 43-227 Miedźna 
stanowiącego gminne mienie komunalne.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez od-
dzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. 

Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzy-
maniem wynajmowanego obiektu tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów 
komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu. 

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest 
do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotne-
go czynszu najmu uzyskanego w postępowaniu przetargowym. 

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jed-
nolity z 2014r. poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 
7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie 
przystąpienia do podpisania umowy najmu w ww. terminie osoba wygrywająca 
przetarg traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 210,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484
4600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 22.09.2016r. Za 
dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na 
koncie Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.96.2016 
Wójta Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji do 
przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne 
mienie komunalne oraz Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieogra-
niczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne 
mienie komunalne i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna 
oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia 
Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój 
nr 21 lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29 od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwar-
tek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00).

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,90 m2 zlokalizowanego w budynku 
położonym w Woli przy ul. Szkolnej 27/4, 43-225 Wola. 
Budynek zlokalizowany jest na działce 1234/51 o pow. 0,1200 ha zapisanej 
w KA1P/00032419/0 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 27.09.2016r. o godz. 
11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna. 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł za 1 m2 powierzchni 
mieszkalnej. 

 Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena 
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 98/2016 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 19.07.2016r. w sprawie wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu naj-
mu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27/4, 43-225 Wola 
stanowiącego gminne mienie komunalne.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez od-
dzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. 

Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzy-
maniem wynajmowanego obiektu tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów 
komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu. 

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest 
do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotne-
go czynszu najmu uzyskanego w postępowaniu przetargowym. 

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jed-
nolity z 2014r. poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 
7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie 
przystąpienia do podpisania umowy najmu w ww. terminie osoba wygrywająca 
przetarg traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 475,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna 
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 
22.09.2016r.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na 
koncie Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.96.2016 
Wójta Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji do 
przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne 
mienie komunalne oraz Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieogra-
niczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne 
mienie komunalne i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna 
oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia 
Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój 
nr 21 lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29 od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwar-
tek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00).
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WRZESIEń 2016

Wśród osób, które do 26 września 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 Jaromin z woli.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

Przez palącą się słomę strażacy 
znów mieli sporo pracy.

4 sierpnia po godz. 16.00 strażacy 
z Ochotniczych Straży Pożarnych 

z Miedźnej i Woli zostali zaalarmowani 

o pożarze na jednym z pól w Woli. 
Dzięki sprawnej interwencji sytuację 
udało się szybko opanować. Dzień 
później, 5 sierpnia strażacy-ochotnicy 
otrzymali podobne zgłoszenie, które 
dotyczyło pożaru w Miedźnej. 8 pk 

paliła się słoma

Zatrzymany 24-letni mieszkaniec 
Woli nie wykonał nałożonego na 
niego 20-godzinnego obowiąz-
ku pracy społecznej, przez co 
musiał na pewien czas pożeg-
nać się ze swoimi bliskimi.

Poszukiwany 24-latek, chcąc 
uniknąć kary za popełnione 

wykroczenia i przestępstwo dotyczą-
ce kradzieży stosował różne sztuczki 
mające zmylić policjantów. Kryminal-
ni wielokrotnie sprawdzali miejsca, 
w których mógł przebywać, jednak pod 

żadnym z adresów nie zastali poszu-
kiwanego. 

Kilka tygodni temu, gdy przybyli 
do jednej z wytypowanych kryjówek 
24-latka, okazało się, że podjęli słusz-
ną decyzję. W środku zastali bowiem 
zaskoczonego ich widokiem miesz-
kańca Woli. Policjanci zatrzymali 
ukrywającego się od ośmiu miesięcy 
na podstawie listu gończego i naka-
zu, młodzieńca. Zgodnie z dyspozycją 
sądu, przetransportowali go do aresztu, 
gdzie spędzi teraz najbliższe tygodnie.
 8 Kpp pszczyna

Trafił za kratki za prace społeczne

Jedno z sierpniowych zdarzeń w gminie Miedźna  (fot. OSP Miedźna)

W sytuacjach, w których policjan-
ci mają styczność z agresyw-
nymi przestępcami nie zawsze 
konieczne jest użycie broni pal-
nej. Skutecznym rozwiązaniem 
może okazać się paralizator 
elektryczny.

Pszczyńscy policjanci już od 
kilku tygodni mają na swoim 

wyposażeniu służbowym Tasery 
X2 służące do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej. Po 
zdanym egzaminie póki co dwójka 
pszczyńskich policjantów otrzymała 
uprawnienia do posługiwania się tym 
środkiem przymusu bezpośredniego. 

Dzięki temu, w sytuacji poważne-
go zagrożenia, kiedy użycie innych 
środków przymusu bezpośredniego 
okaże się niemożliwe lub niesku-
teczne, policjanci będą mogli użyć 
paralizatora w celu krótkotrwałego 
obezwładnienia osoby. Urządzenie to 
ma za zadanie obezwładniać bólem 
wywołanym przez prąd elektryczny 
przepływający przez ciało.

Będący na wyposażeniu pszczyń-
skich policjantów Taser X2 wyko-
rzystuje dwa wymienialne kartridże 
o różnym zasięgu rażenia, od 15 do 
25 stóp. Jest skuteczny zarówno na 
odległość, jak i z bliska.

8 Kpp pszczyna

policjanci z paralizatorami

W ramach Śląskiej Platformy 
Przeciw Nienawiści realizowa-
na jest akcja Koperta Życia na 
Śląsku. Jej inicjatorami są m.in.: 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Marszałek Województwa Ślą-
skiego oraz Komendant Woje-
wódzki Policji w Katowicach.

Celem kampanii jest przede 
wszystkim pomoc osobom 

starszym czy schorowanym, które 
ze względu na swój stan zdrowia nie 
zawsze są w stanie udzielić pełnej 
informacji służbom ratowniczym. 
Taka specjalna, plastikowa koperta, 
którą należy umieścić w widocznym 

miejscu w lodówce, powinna zawierać 
informacje o chorobie, przyjmowanych 
lekarstwach czy uczuleniach. Ważne 
jest też, aby podać dane osoby, którą 
powinno się zawiadomić np. o prze-
wiezieniu pacjenta do szpitala. Karta 
informacyjna do pobrania jest m.in. na 
stronie Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach slaska.policja.gov.pl.

Karta ma służyć sprawniejszej 
pomocy w przypadku m.in. zasłab-
nięcia osoby starszej, ma pomóc scho-
rowanym czy samotnym. Szacuje się, 
że dzięki takiemu zabiegowi uratowano 
już w całej Polsce co najmniej kilkaset 
osób.

8 Kwp Katowice

Ta koperta ratuje życie
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W niedzielę, 4 września na placu przy świet-
licy GOK na osiedlu Wola II odbył się festyn 
rodzinny.

Rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy odbył się 
pod hasłem „Postaw na rodzinę”. Na uczestników 

czekało sporo atrakcji. Było malowanie twarzy, rodzin-
ne konkurencje, zabawa z wodzierejem, dmuchańce, 
materac niespodzianek, balony, bańki mydlane. Przygo-
towano też kiełbaski z grilla, a strażacy zaprezentowali 
pokaz strażacki.

Impreza została zorganizowana przez Radę Sołe-
cką Wola II oraz świetlicę GOK na osiedlu Wola II. 
Piknik współfinansowany był z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Gminy Miedźna na rok 2016 8 pk Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie buziek  (fot. pk) Podczas pikniku dzieci bawiły się bańkami mydlanymi  (fot. pk)

Postawili na rodzinę

Rowerzyści w charakterystycz-
nych, pomarańczowych koszul-
kach opanowali gminę! Aż 600 
osób wzięło udział w jubileuszo-
wej edycji rajdu.

Tysiące uczestników, setki prze-
jechanych kilometrów, mnóstwo 

rozdanych nagród, policzyć nie da się 
jedynie miło i aktywnie spędzonych 
chwil w gronie rodziny i znajomych – 
tak w skrócie można opisać 10 dotych-
czasowych edycji Miedźniańskiego 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

600 osób 3 września wzięło udział 
w X edycji rajdu. Przedział wiekowy 
był ogromny – od niespełna rocznej 
dziewczynki do 79-letniego rowerzysty. 
Wśród uczestników byli m.in. Hiacynta 
i Mirosław z Woli z dziećmi: 3-letnią 
Justynką i 13-letnim Maksem. To był 
ich debiut w tej imprezie. - Zawsze 
chcieliśmy jechać, ale jakoś nie było 
czasu. Teraz się w końcu udało. Bardzo 
lubimy jeździć na rowerach, cieszy-
my się, że taki rajd jest organizowany 
– przyznają. - To super impreza. Jest 
trochę ruchu, aktywności, no i nagro-
dy dla dzieciaków, więc to frajda dla 
nich – przyznaje Lesława z Woli, która 
w rajdzie wzięła udział już po raz ósmy. 
Tym razem pojechała z chrześniakiem 
Jakubem.

Tegoroczna trasa liczyła niespełna 
30 km, a zabezpieczali ją policjanci 
i strażacy. Rowerzyści ruszyli trady-
cyjnie spod basenu. Przystanek był 
na boisku przy szkole we Frydku, 
a zakończenie – na stadionie Soko-
ła w Woli. Tam też przygotowano 
dla uczestników rajdu poczęstunek, 
a także mnóstwo nagród. Wśród 
ufundowanych przez sponsorów 300 
nagród, które trafiły do rowerzystów 
były m.in. akcesoria rowerowe, sprzęt 
gospodarstwa domowego, sprzęt elek-
troniczny, sprzęt sportowy, zaprosze-
nia na pizzę, do fryzjera, na zajęcia 
sportowe, na koncerty. Nagrodzono 
też siedem osób, które wzięły udział 
we wszystkich dotychczasowych edy-
cjach, najliczniejszą rodzinę (to rodzi-
na Kamińskich z Góry), a także naj-
młodszego i najstarszego uczestnika. 
Najwięcej emocji było jak zwykle na 
koniec, kiedy przyznawano nagrody 

główne. A były to: zestawy krótkofa-
lówek, telefon komórkowy, weekend 
w górach oraz dwa rowery.

Celem imprezy jest rozwijanie 
aktywności ruchowej wśród miesz-

kańców gminy Miedźna, propagowa-
nie turystyki rowerowej i integracja 
społeczności lokalnej. Organiza-
torem rajdu był Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, a współorganiza-

torami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Bronisława Malinowskiego w Woli 
oraz Ludowy Klub Sportowy „Sokół” 
w Woli.

8 paweł Komraus

W sobotę, 3 września odbył się X Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem wójta gminy Miedźna

Z rodziną na dwóch kółkach

W tym roku uczestnicy jechali w charakterystycznych, pomarańczo-
wych koszulkach  (fot. pk)

Laureat nagrody głównej – roweru wraz z organizatorami  (fot. pk)

Silna reprezentacja z Miedźnej i Gilowic  (fot. pk) Najliczniejszą rodziną w rajdzie okazała się rodzina Kamińskich 
z Góry  (fot. pk)

Hiacynta i Mirosław z Woli z dziećmi w rajdzie wzięli udział po raz 
pierwszy  (fot. pk)

Najmłodszą uczestniczką była niespełna roczna Róża Kaczmarek 
z Frydku  (fot. pk)
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Dziękowali za plony
28 sierpnia w Woli odbyły się Dożynki Gminne, podczas których rolnicy 
i mieszkańcy gminy dziękowali za plony  fot. pk, M. Gruckai mieszkańcy gminy dziękowali za plony  fot. pk, M. Grucka

Wspomnienie z wakacji
W wakacje Gminny Ośrodek Kultury przygotował sporo atrakcji dla 
dzieci  fot. GOK


