
Orkiestra, 
która łamie stereotypy

Miedźna wśród najlepszych
gmin wiejskich w Polsce

Z zaproszeniem 
na dożynki

W ciągu zaledwie trzech lat w Woli narodziła się jedna z najlepszych orkiestr
na Śląsku. Orkiestra Dęta OSP pod patronatem GOK stawia przed sobą
ambitne cele

Gmina Miedźna jako jedyna gmina
powiatu pszczyńskiego notowana jest
w tegorocznym Rankingu
Samorządów „Rzeczpospolitej”

7 września w Woli odbędą się
tegoroczne Dożynki Gminne.
Wystąpi m.in. popularny zespół
Skaldowie
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Kompania Węglowa wybrała firmę, która będzie partnerem przy budowie elektrowni węglowej w Woli. To japoński 
koncern Mitsui. 23 lipca w Ministerstwie Gospodarki w obecności m.in. wicepremiera Janusza Piechocińskiego 
podpisano umowę o wspólnym rozwoju projektu. – Elektrownia to szansa dla gminy pod wieloma względami – zauważa 
wójt Bogdan Taranowski. Pierwsze prace w Woli mają ruszyć w 2016 roku. WIĘCEJ NA STR. 3
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Elektrownia coraz bliżej
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Przypominamy 
najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane, bio: 18.08, 1.09
 plastik, papier, szkło: 1.09

Frydek (ulice: Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane, bio: 19.08, 2.09
 plastik, papier, szkło: 2.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane, bio: 6.08, 20.08,

3.09
 plastik, papier, szkło: 6.08, 3.09

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Sta-
wowa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane, bio: 7.08, 21.08,

4.09
 plastik, papier, szkło: 7.08, 4.09

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Osiedle Pod Sosnami, Po-
wstańców, Rajska, Rzemieślnicza,
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna,
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa):
 zmieszane, bio: 8.08, 22.08,

5.09
 plastik, papier, szkło: 8.08, 5.09

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, Nad
Wisłą, Ogrodników, Polna, Poznań-

ska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-
wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
zmieszane, bio: 11.08, 25.08
plastik, papier, szkło: 11.08

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane, bio: 12.08, 26.08
 plastik, papier, szkło: 12.08

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane, bio: 13.08, 27.08
 papier, plastik, szkło: 13.08

Miedźna (cała oprócz ulic: Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane, bio: 14.08, 28.08
 plastik, papier, szkło: 14.08

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane, bio: 16.08, 

29.08
 plastik, papier, szkło: 16.08

OSIEDLA
Wola I
 zmieszane, bio: 8.08, 12.08,

14.08, 19.08, 22.08, 26.08,
29.08, 2.09, 5.09
 plastik, papier, szkło: 12.08,

19.08, 26.08, 2.09
 odpady wielkogabarytowe:

20.08, 3.09

Wola II
 zmieszane, bio: 7.08, 11.08,

14.08, 18.08, 21.08, 25.08,
28.08, 1.09, 4.09
 plastik, papier, szkło: 12.08,

19.08, 26.08, 2.09
 odpady wielkogabarytowe:

13.08, 27.08

ODBIORĄ ŚMIECI!

11 059,80 zł
To kwota, jaką podatnicy przekazali
z 1 procenta swojego podatku z ze-
znań za rok 2013 na rzecz organizacji
pożytku publicznego z gminy Miedźna.

Jak wynika z danych Urzędu Skarbo-
wego w Pszczynie, podatnicy zadekla-
rowali chęć przekazania 1 procenta
z podatku w ponad 30 tys. zeznaniach
PIT (dane dotyczą całego powiatu
pszczyńskiego). Dzięki temu, na konta
742 organizacji trafiło z naszego regio-
nu łącznie 1 900 463 zł. Tradycyjnie 
w powiecie pszczyńskim największa
kwota trafi do Polskiego Stowarzysze-
nia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym, Koło w Pszczynie, które
w Piasku buduje Dom Kulejących Anio-
łów (253 218,50 zł).

A jakiej organizacji pożytku publi-
cznego z gminy Miedźna udało się po-
zyskać największą kwotę? Najwięcej
środków z 1 procenta otrzyma Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sporto-
wy „Gilus”. Konto klubu zasili kwota
5 581,60 zł. 2 272,60 zł trafi do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli,
1 768,10 zł do LKS Nadwiślan Góra,
a 1 437,50 zł do GKS Piast Wola.

Jak informuje Urząd Skarbowy
w Pszczynie, w tym roku po raz kolej-
ny pobity został rekord liczby podatni-
ków, którzy wsparli OPP oraz wysoko-
ści kwoty, jaką przekazali. pk

LICZBA NUMERU

Prawie 1,5 tys. zł trafi do klubu zapaśniczego GKS Piast Wola, 
w którym z sukcesami trenują młodzi sportowcy (fot. facebook)

Poczta Polska zastanawiała się nad
likwidacją filii w Miedźnej, vis-a-vis
Urzędu Gminy. Ostatecznie nadal bę-
dzie można tam korzystać z usług
pocztowych.

O sprawie głośno zrobiło się w lutym.
Mieszkańcy alarmowali na zebraniach
wiejskich, że krążą pogłoski o likwidacji
filii Poczty Polskiej w Miedźnej, przy ul.
Wiejskiej. Okazało się, że coś w tych
pogłoskach jest – firma brała pod uwa-
gę taką możliwość, bo ze względu na
oszczędności likwiduje małe placówki.

Na zebraniu wiejskim we Frydku
mieszkańcy przegłosowali wniosek,
w którym wyrazili sprzeciw wobec tych
planów. Zapytania w tej sprawie trafia-
ły także do wójta gminy. Ten postano-
wił wystosować do Poczty Polskiej pis-
mo, w którym zwrócił się z prośbą
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz

o wskazanie skutków dla mieszkańców
i instytucji, jakie wiążą się z ewentual-
ną likwidacją placówki.

Ponadto Bogdan Taranowski poinfor-
mował Pocztę Polską, że ewentualna
decyzja o likwidacji placówki nie uzys-
ka akceptacji zarówno władz gminy
Miedźna, jak również mieszkańców.
Podkreślił także istotną rolę, jaką od-
grywa Urząd Pocztowy w Miedźnej dla
mieszkańców gminy. Prowadzone były
w tym temacie rozmowy i negocjacje.

I udało się. 22 lipca do Urzędu Gmi-
ny trafiło pismo, w którym firma poin-
formowała o wyrażonej zgodzie na
utworzenie w Miedźnej agencji poczto-
wej. Poczta Polska ogłosiła też postę-
powanie przetargowe na jej prowadze-
nie. Co istotne, do czasu rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego na utwo-
rzenie agencji, filia w Miedźnej ma fun-
kcjonować bez zmian. pk, UG

Poczta zostaje w Miedźnej

Mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z usług pocztowych 
przy ul. Wiejskiej 2 w Miedźnej (fot. pk) 
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37. miejsce w zestawieniu gmin wiejskich w kraju
i 5. lokata w województwie śląskim – dziennik
„Rzeczpospolita” opublikował jubileuszową, 10. edy-
cję corocznego rankingu najlepszych samorządów.
Po raz pierwszy pojawiła się w nim gmina Miedźna,
i od razu na bardzo wysokiej pozycji.

Paweł Komraus

Coroczny ranking „Rzeczpospolitej”, jednego z naj-
popularniejszych ogólnopolskich dzienników, ucho-
dzi za jedną z najbardziej rzetelnych i obiektywnych
klasyfikacji samorządów. „Udało nam się zbudować
markę tego zestawienia. Od dziesięciu lat kapituła
prowadzona przez byłego premiera Jerzego Buzka,
współtwórcę drugiego etapu reformy samorządo-
wej, wskazuje i nagradza najlepsze lokalne władze”
– napisał we wstępie do rankingu Paweł Jabłoński,
zastępca redaktora naczelnego dziennika.

Gmina Miedźna uplasowała się na 37. miejscu
wśród gmin wiejskich w Polsce, co daje jej także
tytuł jednej z pięciu najlepszych gmin wiejskich na
Śląsku. Zdobyła 51,85 punktów (najlepsza Świ-

dnica – 62,62), w tym 30,60 za sytuację finanso-
wą oraz 21,25 za zarządzanie. Tak dobry wynik
udało się osiągnąć m.in. dzięki niezłym dochodom
na mieszkańca (3 193 zł) czy pozyskanym środ-
kom unijnym (347 zł na mieszkańca). 

Radości z tego wyniku nie ukrywa wójt Bogdan Ta-
ranowski. – Cieszę się, tym bardziej, że jesteśmy pier-
wszy raz w tym rankingu. Doceniono naszą pracę, za-
rządzanie i skuteczność. To powód do satysfakcji dla
nas wszystkich – mówi. Warto zauważyć, że samo
pojawienie się w zestawieniu to spory sukces, bo obe-
jmuje w każdej kategorii po ok. 100 najlepszych
gmin. Miedźna to jedyna gmina powiatu pszczyńskie-
go, która ujęta została w tegorocznym zestawieniu.

Samorządy oceniane były w dwóch etapach.
W pierwszym wzięte zostały pod uwagę dane finan-
sowe, w drugim dodatkowo uwzględniono informa-
cje dostarczone przez same samorządy. W ankiecie
pytano m.in. o udział wydatków na realizację kon-
traktów z organizacjami pozarządowymi, liczbę zło-
żonych wniosków o dofinansowanie organizacji po-
zarządowych, liczbę nowych podmiotów gospodar-
czych działających na terenie gminy w przeliczeniu

na 1000 mieszkańców, jaka jest ocena wiarygodno-
ści kredytowej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczo-
ści, inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego.

Nad metodologią wyboru najlepszych miast
i gmin czuwa niezależna kapituła ekspertów pod
przewodnictwem Jerzego Buzka, byłego premiera,
europosła, byłego przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego. 

Gmina Miedźna jako jedyna z powiatu pszczyńskiego notowana jest w tegorocznym Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”

Miedźna wśród najlepszych gmin wiejskich w Polsce

Umowę z Mitsui Kompania Węglowa
podpisała 23 lipca w siedzibie Mini-
sterstwa Gospodarki w Warszawie. 
– Kompania i Mitsui stają się partne-
rami planowanego przedsięwzięcia.
Widzimy w nim dobry biznes, nowe
miejsca pracy, rozwojowe szanse dla
regionu oraz poprawę bilansu i bez-
pieczeństwa energetycznego kraju –
mówił Mirosław Taras, prezes zarzą-
du KW.

Paweł Komraus, KW, MG

O elektrowni węglowej, która miała
powstać w miejscu zlikwidowanej ko-
palni Piast II (wcześniej Czeczott) mó-
wiło się już od 2008 roku. Wcześniej
Kompania Węglowa prowadziła roz-
mowy na ten temat z niemieckim
koncernem RWE, powołano nawet
spółkę RWE Elektrownia Czeczott. Po
dwóch latach rozmów firma zrezygno-
wała jednak z tych planów.

Kompania Węglowa nadal jednak
chciała doprowadzić do realizacji in-
westycji. Podpisana w lipcu umowa
stanowi pierwszy poważny krok ku te-
mu. – Wtedy, kiedy Kompania prowa-
dziła rozmowy z niemieckim partne-
rem, im dłużej trwały pojawiało się
coraz więcej wątpliwości. Dziś mamy
więcej realnych faktów, takich jak ra-
port środowiskowy, decyzję środowis-
kową i podpisaną umowę z konkret-
nym inwestorem. Widać też ogromne
zaangażowanie i determinację KW
oraz Ministerstwa Gospodarki, by
elektrownia powstała. Kiedy w 2005
roku zamykano kopalnię Czeczott
w Woli nam, byłym pracownikom
i mieszkańcom towarzyszył wielki
smutek i brak racjonalnego uzasa-

dnienia dla takiej decyzji. Dziś jest
duża wiara, że ten projekt uda się
zrealizować – mówi wójt gminy, Bog-
dan Taranowski.

„Umowa o Wspólnym Rozwoju
Projektu Budowy Elektrowni Czeczott
w miejscowości Wola” przewiduje
trzy fazy realizacji kolejnych etapów
przedsięwzięcia. W fazie pierwszej
(do końca I kwartału przyszłego roku)
strony powinny wynegocjować wa-
runki długoterminowej umowy na do-
stawy przez Kompanię Węglową
węgla do planowanej elektrowni
w ilości ok. 3 mln ton rocznie, wa-
runki umowy na zakup przez Kompa-
nię Węglową energii elektrycznej
z mocy wytwórczych elektrowni Cze-
czott, warunki umowy na wykonaw-
stwo pod klucz planowanej inwesty-
cji z koncernem Mitsubishi Hitachi
Systems Ltd. oraz warunki pozyska-
nia finansowania inwestycji na zasa-
dach „Project finance” tzn. poprzez
spółkę celową, która będzie zarzą-
dzała inwestycją.

W kolejnej fazie, do końca przyszłe-
go roku planowane jest podpisanie

wynegocjowanych umów i porozu-
mień oraz powołanie spółki celowej.
Trzecią fazą realizacji podpisanej
umowy będzie zamknięcie etapu
przygotowawczego projektu i podjęcie
decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Pier-
wsze prace na placu budowy Elektro-
wni Czeczott, według przyjętych zało-
żeń harmonogramu, powinny rozpo-
cząć się w 2016 roku.

Blok o mocy do 1000 MW o spra-
wności energetycznej, sięgającej
46,2% miałby zostać uruchomiony
na przełomie 2019 i 2020 roku. Sza-
cowany koszt inwestycji to ok. 6 mld
złotych. Przy budowie obiektu przewi-
duje się zatrudnienie ok. 2,5 tys.
osób, a w trakcie jego eksploatacji ok.
250 miejsc pracy.

W trakcie uroczystości podpisania
umowy wójt przekazał podpisaną de-
cyzję środowiskową dla planowanej
inwestycji. Wynika z niej m.in., że
elektrownia nie będzie prowadzić do
ponadnormatywnych przekroczeń za-
nieczyszczenia powietrza, kwestia ta
ma zresztą na bieżąco być monitoro-
wana i badana. – Elektrownia to

szansa dla gminy pod wieloma wzglę-
dami. To nowe miejsca pracy nie tyl-
ko w samej elektrowni, ale także w jej
otoczeniu, to również zapewniony
zbyt węgla dla kopalń Piast i Ziemo-
wit, gdzie pracują nasi mieszkańcy.
Oznaczać będzie też większe wpływy
do budżetu gminy z tytułu podatku od
nieruchomości – zauważa Bogdan Ta-
ranowski.

W spotkaniu w ministerstwie ucze-
stniczył też m.in. ambasador Japonii
w Polsce, Makoto Yamanaka oraz wi-
cepremier, minister gospodarki, Ja-
nusz Piechociński. – Liczę, że elektro-
wnia zwiększy konkurencyjność pol-
skiego sektora energetycznego – po-
wiedział minister. Zapowiedział też
wizytę w gminie Miedźna, na miejscu
planowanej inwestycji.

Przedstawiciele firm, które brane
były pod uwagę przez KW przy wybo-
rze partnera na początku roku pojawi-
li się w Miedźnej. Władze gminy roz-
mawiały m.in. z delegacją koncernu
Mitsui. Wójt poruszył wówczas takie
kwestie, jak: możliwość wykorzysta-
nia tzw. ciepła odpadowego, powsta-
jącego w procesie produkcji energii
elektrycznej do ogrzewania domów
mieszkalnych oraz obiektów komu-
nalnych, zatrudnienie mieszkańców
gminy Miedźna w trakcie realizacji in-
westycji, a po jej zakończeniu przy
eksploatacji elektrowni, korzystanie
z usług firm lokalnych, współudział
w realizacji inwestycji infrastruktural-
nych, służących poprawie warunków
życia mieszkańców gminy Miedźna
czy ustanowienie siedziby spółki
w Woli. Teraz, po podpisaniu umowy
będzie możliwość powrotu do tych
rozmów.

Kompania Węglowa wybrała firmę, która będzie partnerem przy budowie elektrowni węglowej w Woli. 
To japoński koncern Mitsui. Pierwsze prace w Woli mają ruszyć w 2016 roku

Elektrownia coraz bliżej

„Umowa o Wspólnym Rozwoju Projektu Budowy Elektrowni Czeczott w miejscowości Wola” 
podpisana została 23 lipca. W uroczystości wziął udział m.in. 

wójt Bogdan Taranowski (fot. Ministerstwo Gospodarki)

Gmina Miedźna po raz pierwszy sklasyfikowana 
została w rankingu najlepszych samorządów 

„Rzeczpospolitej” (fot. Zbigniew Zubel)
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Firma KV Projekty Inżynieryjne i Ar-
chitektoniczne Sp. z o.o. na zlecenie
GDDKiA wykonuje dokumentację
projektową dla nowego wariantu dro-
gi ekspresowej S1, zaproponowane-
go przez Przedsiębiorstwo Górnicze
„Silesia” (tzw. wariant E). 

Przypomnijmy, po latach sprzeciwu,
by droga nie prowadziła do licznych
wyburzeń na terenie gminy, nie prze-
chodziła w bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła, cmentarza i szkoły we Fryd-
ku oraz bardzo blisko osiedla Wola II,
udało się osiągnąć kompromis. Rada
Gminy Miedźna uchwałą z 2 grudnia
2013 r. zaakceptowała tzw. wariant
hybrydowy.

Teraz trwają prace, związane
z przygotowaniem odpowiedniej do-
kumentacji dla tego przebiegu drogi.
W związku z tym firma KV Projekty
zwróciła się do Urzędu Gminy Mie-
dźna z wnioskami: o udostępnienie
informacji o inwestycjach leżących
w sąsiedztwie przedmiotowego przed-
sięwzięcia, o udostępnienie obowią-
zujących planów miejscowych dla te-
renu obejmującego obszar po 500 m
od osi projektowanej drogi ekspreso-
wej S1 oraz o przesłanie wykazu za-
bytków znajdujących się w odległości
500 m od planowanej inwestycji.

Zakończenie wykonania dokumen-
tacji projektowej przez KV Projekty In-
żynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o.

przewiduje się na koniec roku 2014.
Następnie Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska wyda decyzję
środowiskową dla wariantu E. Wyda-
nie decyzji środowiskowej poprzedzą
konsultacje społeczne z mieszkańca-
mi, które odbędą się jeszcze w bieżą-
cym roku. Mieszkańcy gminy będą
mieli więc okazję szczegółowo zapo-
znać się z nowym przebiegiem drogi
i wyrazić na ten temat swoje zdanie.

Ponadto w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju w Warszawie od-
było się spotkanie z wicepremier El-
żbietą Bieńkowską, dotyczące budo-
wy drogi ekspresowej S1. Udział

wzięli w nim m.in. przedstawiciele
zarządu PG Silesia, ambasador Re-
publiki Czeskiej w Polsce, dyrektor
GDDKiA w Warszawie, wójt gminy
Miedźna.

Podczas spotkania przedstawiono
działania PG Silesia, jak również władz
gminy Miedźna w temacie budowy
drogi ekspresowej S1. Szczególną
uwagę zwrócono na wypracowany
przez samorządy, PG Silesia oraz in-
westora kompromis. W trakcie spotka-
nia Bogdan Taranowski przedstawił
warunki i oczekiwania władz gminy
Miedźna oraz mieszkańców gminy
względem inwestora, tj. między innymi

odsunięcie drogi ekspresowej S1 od
osiedla Wola II o minimum 450 m, za-
pewnienie możliwości wjazdu na drogę
poprzez budowę węzła w Woli, zmini-
malizowanie negatywnych skutków dla
mieszkańców w sąsiedztwie drogi S1.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska,
jak również dyrektor GDDKiA w War-
szawie, Ewa Tomala-Borucka, zadek-
larowały wsparcie dla inwestycji, jaką
jest budowa drogi ekspresowej w wa-
riancie E (roboczo nazwany warian-
tem hybrydowym).

W chwili obecnej trwa inwentaryza-
cja przyrodnicza na terenach przewi-
dzianych pod budowę drogi ekspreso-
wej S1. Wykonane zostały także ba-
dania geologiczne na terenach pod in-
westycję.

Warto podkreślić, że najważniejsze
postulaty zawarte w stanowiskach
władz gminy tj. Rady Gminy oraz wój-
ta gminy z grudnia 2013 r. zostały
uwzględnione przez inwestora tj.
GDDKiA. Droga została między inny-
mi odsunięta od krawędzi osiedla Wo-
la II o ok. 550 m, a na skrzyżowaniu
z drogą powiatową relacji Wola-Gilo-
wice planowane jest powstanie węz-
ła, który umożliwi mieszkańcom gmi-
ny wjazd na drogę ekspresową w obu
kierunkach.

Szczegółowa mapa przebiegu drogi
S1 w wariancie E dostępna jest na
stronie internetowej Urzędu Gminy
www.miedzna.pl. UG, pk

Wcześniejsze konsultacje ws. S1 odbyły się dwa lata temu. Wtedy mieszkańcy 
zgodnie sprzeciwiali się wariantowi A (fot. pk)

Drogę mają zacząć budować prawdopodobnie w 2018 roku, ale wcześniej mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się 
o jej proponowanym przebiegu

S1: jeszcze w tym roku będą konsultacje społeczne

Gmina Miedźna składała się do tej
pory z sześciu sołectw i dwóch osied-
li. Możliwość przekształcenia tych
ostatnich w sołectwa po raz pierwszy
wójt Bogdan Taranowski poddał pod
dyskusję na zebraniach osiedlowych
na początku roku. Spotkała się wów-
czas z przychylnością mieszkańców.
Rada Gminy Miedźna o przekształce-
niu osiedli Wola I i Wola II w dwa so-
łectwa zdecydowała na sesji 15 lipca.

Paweł Komraus

Wcześniej, bo 4 lipca zorganizowano
spotkania konsultacyjne z mieszkańca-
mi osiedli. Nie cieszyły się one dużym
zainteresowaniem – w obu wzięło
udział raptem ok. 20 osób. Na osiedlu
Wola II jednogłośnie poparto ideę prze-
kształcenia w sołectwo. Na osiedlu
Wola I obecni na spotkaniu mieszkań-
cy przegłosowali przy jednym głosie
przeciwnym negatywne stanowisko
wobec tej inicjatywy, co tłumaczono
obawą o zmniejszenie środków finan-
sowych, jakie miałyby trafić do prze-
kształconego z osiedla sołectwa.

Swoimi wątpliwościami na sesji Ra-
dy Gminy podzielił się radny z WI, An-
drzej Nelec. Twierdził, że osiedle dob-
rze sobie radzi w obecnej formie. – Jest
jeszcze problem z własnością gruntów
na osiedlu. Tak naprawdę to tylko ul.
Górnicza jest drogą gminną, a inwesty-
cje w sołectwie można prowadzić jedy-
nie na terenach gminnych – argumen-
tował. Status sołectwa pozwala jednak
gminie ubiegać się o środki unijne
w ramach tzw. małych projektów, któ-
re mogą być realizowane też na tere-
nach użyczonych w formie umów. –

Poza tym, w ramach funduszu sołec-
kiego będzie można realizować remon-
ty dróg wewnętrznych na terenie osied-
li po ich przejęciu od Kompanii Węglo-
wej na rozsądnych warunkach. Ponad-
to ustawa o funduszu sołeckim pozwa-
la na uzyskanie refundacji z budżetu
państwa w wysokości do 40% nakła-
dów poniesionych przez gminę – zau-
ważył wójt Bogdan Taranowski.

– Bardzo dużo robimy jako osiedle
Wola I, ale jeśli miałoby to służyć
spójności całej gminy to jestem za
przekształceniem – przyznał inny ra-
dny z tego osiedla, Marek Gruszka.
A Stanisław Karbowy zauważył, że
dzięki przekształceniu możliwe będzie
pozyskanie dodatkowych funduszy na
przeprowadzenie inwestycji.

– Fundusz sołecki skierowany jest
tylko dla sołectw. Jest możliwość, by
na obszarach wiejskich na terenach
osiedlowych skorzystać z dodatko-
wych funduszy. Nie stać nas na to, by
rezygnować z takiej możliwości –
przekonywał wójt.

W sołectwach można skorzystać
z środków unijnych na tzw. małe pro-

jekty, z czego wyłączone są osiedla.
A to oznacza możliwość pozyskania
kolejnych środków, której na osiedlach
Wola I i Wola II do tej pory nie było.

Ostatecznie uchwały o zniesieniu
jednostki pomocniczej osiedle Wola II
i utworzeniu sołectwa Wola II przyję-
te zostały jednogłośnie. Podobne
uchwały dotyczące Woli I przyjęto za
każdym razem przy dwóch głosach
przeciwnych i czterech (zniesienie
osiedla) oraz trzech (utworzenie sołe-
ctwa) wstrzymujących. Przyjęto też
statuty nowych sołectw. Projekty
uchwał zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez Komisję Samorządu,
Handlu, Praworządności i Bezpie-
czeństwa Publicznego Rady Gminy
Miedźna. 

Co się jeszcze zmieni? Przewodni-
czących zarządu rady osiedla zastąpią
sołtysi, których mieszkańcy wybiorą
w wyborach bezpośrednich. Zamiast
rad osiedla pojawią się rady sołeckie.
Prawdopodobnie we wrześniu zwoła-
ne zostaną zebrania sołeckie, które
dokonają wyboru tych organów na
czteroletnie kadencje.

Rada Gminy zdecydowała o zniesieniu osiedli Wola I i Wola II oraz utworzeniu analogicznych sołectw. Dzięki temu pozyskać 
będzie można więcej środków finansowych

Sołectwa zastępują osiedla

Od teraz Wola składać będzie się z trzech 
sołectw: Wola, Wola I oraz Wola II (fot. pk)
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Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, 
ul. Wiejska 131 

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Urzędu Gminy Miedźna 
czynna jest w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 14:45, 
15:30 - 17:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89

e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl

NIP 6381642424
REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 

0000 1179 0001

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91

e-mail: gokis@juni.com.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 Góra, ul. Topolowa 6
tel./fax: 32 211-71-60, 

32 449-01-70
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

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 601-091-666

e-mail:
zoiw@juni.com.pl,
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Przedstawiamy wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich
na terenie gminy Miedźna.

– Często kierowane są do nas pytania dotyczące stanu
dróg, prowadzonych remontów czy też kto za nie odpowia-
da. Mieszkańcy często nie wiedzą, która droga przebiega-
jąca przez naszą gminę jest gminna, która powiatowa,
a która wojewódzka. Dlatego teraz podajemy informacje
dotyczące dróg wojewódzkich i powiatowych, a w następ-
nym numerze przybliżymy informacje dotyczące dróg
gminnych – mówi wójt Bogdan Taranowski.

Zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd wojewó-
dztwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych –
wójt gminy.

Co do kogo należy
DROGI POWIATOWE W GMINIE MIEDŹNA
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH:

Wola – ulice: Pszczyńska, Międzyrzecka
Gilowice – ulice: Górnośląska, Józefa Lompy, Woj-
ciecha Korfantego, Starorzeczna
Frydek – ulice: Miodowa, Bieruńska
Miedźna – ulice: Wiejska, Topolowa, Bieruńska
Góra – ulice: Topolowa, Długa
Grzawa – ulica Wiejska

DROGA WOJEWÓDZKA W GMINIE MIEDŹNA: ulica
Pszczyńska, łącząca gminę Brzeszcze z gminą
Pszczyna

Uczniowie szkół gimnazjalnych gmi-
ny Miedźna chcieliby powołania Mło-
dzieżowej Rady Gminy. Jest na to
szansa jeszcze w tym roku.

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy
było jednym z wniosków z debaty, ja-
ką zorganizowano w Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Woli.
Debata odbyła się w ramach kandy-
datury dwóch uczennic szkoły, Mał-
gorzaty Kak oraz Karoliny Siwuli na
posłów na XX Sesję Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Dziewczynom ostate-
cznie udało się zdobyć mandaty
i 1 czerwca wzięły udział w sesji
w Sejmie RP.

Podczas debaty w Woli przedstawi-
ciele kilku szkół z gminy Miedźna
przedstawiali swoje pomysły na to,
jak młodzi mogą wpływać na rzeczy-
wistość i aktywnie uczestniczyć w de-
mokracji. Jednym z najczęściej po-
wtarzających się pomysłów było
właśnie powołanie Młodzieżowej Ra-
dy Gminy. Inne to m.in.: zorganizo-
wanie w roku szkolnym 2014/2015
wspólnej imprezy, prezentującej ta-
lenty młodzieży ze wszystkich szkół
na terenie gminy czy umożliwienie
szkołom organizowania zajęć poza-
lekcyjnych prowadzonych przez spe-
cjalistów z zewnątrz.

Niedawno na ten temat z reprezen-
tantami szkół rozmawiali: wójt Bog-
dan Taranowski, wiceprzewodnicząca
Rady Gminy, Zofia Białoń oraz prze-
wodnicząca Komisji Oświaty Rady
Gminy, Danuta Przybylska-Mika

Wójt przyznał, że zgłoszone pomys-
ły będą rozpatrywane na bieżąco,
a do inicjatywy powołania Młodzieżo-
wej Rady Gminy najlepiej będzie wró-
cić po tegorocznych wyborach samo-
rządowych. pk 

Zwrot podatku akcyzowego
W dniach 1−31 sierpnia 2014 r. przyjmowane będą wnioski na wy−
płatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo−
wego wykorzystywanego do celów rolniczych.
Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2014 r. wynosi
81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. Limit oblicza się następująco: 
86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 gr. Do
wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju na−
pędowego w okresie 01.02.2014 – 31.07.2014.
Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy
użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. Wypłata zwrotu po−
datku akcyzowego odbędzie się w październiku gotówką w kasie
Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na podany we wniosku nu−
mer rachunku bankowego.
Wnioski można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna
(księgowość podatkowa pokój nr 1), u sołtysów lub z załącznika
zamieszczonego na stronie internetowej gminy.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna –
księgowość podatkowa, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 32
211 62 18.

Zbiórki publiczne po nowemu
18 lipca weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych opra−
cowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z or−
ganizacjami pozarządowymi. Od tego czasu nie trzeba pozwolenia
starosty na organizację zbiórki publicznej. Zgłoszenia można doko−
nywać pocztą lub elektronicznie na adres ogólnopolskiego portalu
zbiorki.gov.pl. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posia−
dać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis
elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją,
który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.

Stop azbest!
Wójt Gminy Miedźna informuje, że do dnia 30 września 2014 roku
w Urzędzie Gminy Miedźna można składać wnioski o dofinanso−
wanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unie−
szkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedźna.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunal−
nej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, tel.32 2116160 lub 
32 2116196 wew. 29. Regulamin i wniosek do pobrania na stronie
www.miedzna.pl. 

OGŁOSZENIA

Młodzi chcą radzić

Wybory samorządowe już wkrótce! Już w listopadzie wybierać będziemy
wójta gminy, radnych Rady Gminy oraz Rady Powiatu Pszczyńskiego na ko-
lejną kadencję. Wojewoda śląski wydał niedawno obwieszczenie w sprawie
ustalenia liczby radnych, wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na
kadencję 2014-2018. W gminie Miedźna ponownie będzie 15 radnych.
W Radzie Powiatu Pszczyńskiego znajdzie się 23 radnych, w tym ponownie
trzech swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy gminy Miedźna.

O pomysłach na to, jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość dyskutowano podczas 
debaty w Gimnazjum nr 2 w Woli (fot. Gimnazjum nr 2)
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WOLA

Wyremontują strażnicę

Jeszcze w tym roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli doczekają się
odnowienia strażnicy. 3 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
wójt Bogdan Taranowski podpisał umowę o przyznanie dofinansowania w wyso-
kości 160 271,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy – działanie
„Odnowa i rozwój wsi”.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na termomodernizację oraz
zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Woli. A remont obiektu jest niezbędny. – Zniszczony dach w wielu miejscach
już przecieka i chociażby do garażu dużego samochodu przy opadach deszczu
zwyczajnie się leje. Przy remoncie ten dach zostanie wymieniony. Zyskamy ró-
wnież łazienki, tak przydatne po akcjach. Salka wypoczynkowa dla strażaków zo-
stanie przeniesiona na górę, gdzie strażacy w normalnych warunkach będą mogli
usiąść, odpocząć. Remont również rozwiąże problem zagrzybienia budynku czy sa-
mego ocieplenia – wylicza prezeska OSP, Anna Noga. 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: wymianę stolarki okiennej, ocieple-
nie elewacji, modernizację dachu, malowanie, izolację fundamentów, moderniza-
cję instalacji: wodociągowej, gazowej, centralnego ogrzewania. Przeprowadzona
modernizacja pozwoli też na uzyskanie dodatkowych pomieszczeń użytkowych na
piętrze budynku. Prace powinny zakończyć się w październiku. UG, pk

Dofinansowanie dla szkół
Gmina Miedźna skorzystała z dofinansowania w wysokości 13 130,00 zł z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Środki te zostały wykorzystane w roku szkolnym 2013/2014 na działalność ogól-
noprofilaktyczną dla dzieci z klas III szkół podstawowych w trakcie wyjazdów śród-
rocznych na tzw. „Zielone szkoły”. Chodzi o wyjazdy uczniów dwóch szkół: Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.

W wycieczkach udział wzięło 61 uczniów, wypoczywając w miejscowościach
nadmorskich. 25 z nich od 19 maja do 1 czerwca w Darłowie, a 36 od 23 maja
do 6 czerwca w Dźwirzynie.

W czasie pobytu dzieci na „Zielonej szkole” realizowany był program profilakty-
ki zdrowotnej. To często zajęcia plenerowe, które mają charakter gier, zabaw czy
konkursów. UG, pk

Ul. Powstańców wyremontowana
Zakończył się remont ul. Powstańców w Woli. Inwestycja podzielona była na

dwa zadania – jedno realizowane ze środków finansowych, pochodzących z bud-
żetu gminy Miedźna, a drugie w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych. Na to ostatnie zadanie gmina otrzymała z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji
wynosić będzie 250 tys. zł.

Roboty wykonała firma Usługi Transportowo-Drogowo-Mostowe Jan Opitek
z Chełmu Śląskiego. pk

Nowy plac zabaw już gotowy
Przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Woli powstał nowy plac zabaw. Obiekt ten udało się wybudować w ramach rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła” i jest już piątym placem zabaw wybudowa-
nym przy gminnych szkołach podstawowych. Koszt inwestycji to 226 671,77 zł,
z czego połowa tej kwoty sfinansowana została z budżetu gminy Miedźna.

Dzieci mogą skorzystać z wielu nowoczesnych urządzeń, służących do ćwicze-
nia równowagi i poprawy ogólnej sprawności. Co istotne, wszystkie zamontowane
urządzenia i elementy wyposażenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa
potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie
normy oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. UG

Remont strażnicy w Woli to inwestycja, którą zapisano w budżecie gminy 
na 2014 rok. Przeznaczono na ten cel prawie 380 tys. zł (fot. pk)

Obiekt wybudowano w ramach programu „Radosna Szkoła” (fot. UG)

GÓRA

Kronika sołectwa
w internecie!

W poprzednim numerze pisaliśmy o zmar-
łym ks. Piotrze Zegrodzkim, emerytowanym
proboszczu parafii pw. św. Barbary w Górze.
Zwracaliśmy uwagę na to, że przez 24 lata du-
szpasterzowania prowadził kronikę parafii –
w 34 tomach skrupulatnie opisywał wydarze-
nia nie tylko parafialne, ale także społeczne. 

I teraz całą tę kronikę można znaleźć w in-
ternecie! Dzieło śp. ks. Zegrodzkiego, które po-
wstawało od 1980 roku zostało bowiem udo-
stępnione w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, a to
oznacza, że dostęp do niego może mieć każdy!
Wystarczy wejść na stronę www.sbc.org.pl
i w wyszukiwarce wpisać „Kronika parafii
w Górze”. To nieocenione źródło informacji
o Górze oraz całej gminie! pk

Nowy plac także 
w Górze

Nie tylko w Woli ostatnio oddano do użytku plac za-
baw, który powstał w ramach programu „Radosna
szkoła”. Podobnym cieszyć mogą się najmłodsi w Gó-
rze, przy tamtejszej szkole podstawowej. Koszt inwe-
stycji opiewa na ponad 219 000 zł, z czego połowa tej
kwoty sfinansowana została z budżetu gminy Miedźna.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie placu zabaw połą-
czono z piknikiem rodzinnym, który 5 lipca zorganizo-
wała Rada Sołecka wraz z radnymi: Zofią Białoń, Ire-
ną Kóską oraz Edytą Miszczak-Kowalską. – Mam na-
dzieję, że będziemy wspólnie dbać o to, aby ten pięk-
ny plac zabaw słuszył nam jak najdłużej – zwróciła się
do najmłodszych dyrektorka Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka, Agnieszka Wojtala.

Warto podkreślić, że w gminie Miedźna nowe place
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” powsta-

ły przy wszystkich szkołach podstawowych, pomimo,
że rządowy program przewidywał wyposażenie w takie
place wyłącznie 50% szkół w kraju. pk, UG

Najmłodszych nie trzeba było namawiać do przetestowania 
nowych urządzeń na placu zabaw (fot. pk)



7GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – sierpień 2014Z TWOJEGO SOŁECTWA

GILOWICE

FRYDEK

Rodzinny festyn
z atrakcjami

6 lipca na boisku sportowym LKS Frydek
odbył się festyn rodzinny, który zorganizo-
wany został m.in. przez Rady Sołeckie
Frydku i Gilowic, Radę Rodziców SP Fry-
dek, LKS Frydek, KGW Frydek czy OSP Gi-
lowice.

Dopisała pogoda, dopisali też uczestnicy,
na których czekało sporo atrakcji. Przygoto-
wano zabawy z wodzirejem, darmową zjeż-
dżalnię oraz zamek do skakania, zabawy
i konkursy sportowe, pyszny poczęstunek,
a strażacy z OSP w Gilowicach pokazali naj-
młodszym wóz strażacki oraz przygotowali
zabawy i konkursy strażackie. Nie zabrakło
turnieju piłkarskiego z nagrodami. pk

Ocieplają 
kościół

W połowie lipca ruszył po-
ważny remont kościoła pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej
Wszechświata we Frydku. Pra-
ce polegają na ociepleniu i otyn-
kowaniu świątyni, a wszystko
kosztować ma ok. 300 tys. zł.
Proboszcz Leon Kraiński prosi
o wsparcie duchowe oraz mate-
rialne – ofiary wpłacać można
na nr konta parafialnego: 13
8446 0006 2001 0002 0734
0001, wtedy możliwe będzie
odliczenie darowizny od podsta-
wy podatku. pk 

Prace remontowe rozpoczęły się w połowie lipca (fot. pk)

Szykują się 
do robót 

W sołectwie już wkrót-
ce pojawią się drogowcy.
Zmodernizowany ma zo-
stać bowiem odcinek dro-
gi łączącej ul. Korfantego
z ul. Babudy. Chodzi
o 156 mb drogi. Wymie-
niona będzie konstrukcja
nawierzchni i podbudo-
wy, wzmocniona kon-
strukcja podbudowy oraz
uzupełnione będą pobo-
cza.

W drugiej połowie lipca
ogłoszono przetarg na wy-
konawcę tych robót.
Wszystko powinno być
gotowe do końca wrześ-
nia. pk 

Stres był, ale maturę pisemną w Gilowicach zdali w tym roku wszyscy (fot. pk)

Jedną z atrakcji imprezy był wspólny taniec (fot. grzawa.eu)

MIEDŹNA

Dyrektor 
wybrany

Już informowaliśmy, że od 1 wrześ-
nia szkoła podstawowa i gimnazjum
w Miedźnej funkcjonować będą jako
Zespół Szkół w Miedźnej. Wyłoniony
został już dyrektor nowej placówki –
będzie nim Karina Bryja, która wcześ-
niej była dyrektorką gimnazjum. Je-
dnocześnie wyłoniono nowego dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w Woli. Będzie nim Seba-
stian Pyjas, do tej pory pedagog
w miedźniańskim gimnazjum. Do-
tychczasowa dyrektorka, Lucyna La-
szczak od 1 września przechodzi na
emeryturę. pk

GRZAWA

Wakacje 
bez używek

5 lipca na boisku sportowym obok
Domu Socjalnego w Grzawie odbył
się piknik rodzinny pod hasłem
„Bezpieczne wakacje bez używek”.
Imprezę zorganizowała Rada Sołec-
ka, a współfinansowana była ze
środków przekazanych przez Komi-
sję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii Gminy
Miedźna. 

Były zabawy dla najmłodszych,
wspólny taniec „Gangnam Style”,
malowanie twarzy, konkurs rzucania
papierowych samolotów, zawody
strażackie oraz nagrody dla uczestni-
ków. pk 

Sukces 
maturzystów z LO!

Takim wynikiem pochwalić chciałaby się każ-
da szkoła średnia! W Liceum Ogólnokształcącym
w Gilowicach tegoroczną maturę pisemną ze
wszystkich przedmiotów zdało 100% uczniów!
Do egzaminu przystąpiło tam 45 osób. Taki suk-
ces gilowicka szkoła odnosi kolejny rok z rzędu.
Ponadto licealiści z Gilowic mogą pochwalić się
również wysokimi wynikami uzyskanymi na ma-
turze, gdyż z języka polskiego, matematyki, języ-
ka angielskiego, chemii, geografii i fizyki uzyska-
ne wyniki są wyższe od średniej wojewódzkiej.
Z chemii są wyższe aż o 22%, a z matematyki
o 17%. Przypomnijmy, że w skali całego kraju
matury pisemne zdało w tym roku 71% uczniów.

„Mimo, że to liceum jako jedno z nielicznych
przyjmuje wszystkich chętnych uczniów, nieza-
leżnie od wyniku testów gimnazjalnych, daje
gwarancję zdanej matury” – zauważa dyrekcja
szkoły. pk
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Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Woli działa od 1998 roku. Jej
pierwszym kapelmistrzem był znany
dyrygent i muzyk Zygmunt Pyrek,
związany obecnie z Zespołem Pieśni
i Tańca „Frydkowianie” oraz Zespołem
Pieśni i Tańca „Wolanie”. Potem o ze-
spole zrobiło się cicho. Teraz orkiestra
pod kierownictwem Piotra Olearczyka
ma swój czas!

Paweł Komraus

Kiedy pojawiają się na scenie wśród
publiczności często wywołują na po-
czątku zdziwienie, zaskoczenie. Tak
było np. podczas jednego z ostatnich
występów na Festiwalu Róż w Goczał-
kowicach, który został przyjęty ogrom-
nym aplauzem. Bo przecież orkiestry
dęte kojarzą się ze starszymi panami,
poważnym repertuarem. Ale muzycy
z Woli łamią stereotypy – czerpią z naj-
lepszych cech tradycyjnych orkiestr dę-
tych, wprowadzając jednocześnie coś
zupełnie nowego. W repertuarze, stylu.
I to sprawia, że są wyjątkowi.

Od 2011 roku kapelmistrzem orkie-
stry jest Piotr Olearczyk, który w tej
„branży” z sukcesami pracuje od ponad
20 lat. Kiedy zaczął pracę w Woli,
w zespole było 15 osób. Dziś jest ich
trzy razy więcej. Najmłodszy członek
ma 8 lat, a najstarszy – 60! To głównie
mieszkańcy gminy Miedźna, w więk-
szości – Woli. – Są bardzo pracowici,
ambitni, zdolni. Jeśli to się nie zmieni,
to możemy bardzo daleko zajść – mówi
kapelmistrz Piotr Olearczyk. Próby ma-
ją trzy razy w tygodniu – w poniedział-
ki, środki i soboty w sali w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Woli.
Prezesem orkiestry jest Łukasz Czyr-
wik.

Zespół z Woli zaskakuje nie tylko
wiekiem członków, ale też repertua-
rem. Grają nie tylko marsze czy pieśni
kościelne. – Wbrew pozorom ludzie je-
dnak lubią słuchać nowoczesnej muzy-
ki, oczywiście w dobrym wykonaniu –
przyznaje. Orkiestra z Woli gra hity zna-
ne z rozgłośni radiowych, np. „Skrzyd-
late ręce” zespołu Enej, „Chihuahua”
(DJ Bobo), „Sex Bomb” (Tom Jones),

przeboje Abby, Skaldów, Boney M.,
piosenki rockowe.

Jednym z większych osiągnięć orkie-
stry w ostatnim czasie był udział
w XXIII Regionalnym Przeglądzie Or-
kiestr Dętych OSP w Ciechocinku, je-
dnym z siedmiu przeglądów regional-
nych, organizowanych w różnych mia-
stach Polski. Orkiestra z Woli została
wytypowana jako jedna z dziesięciu
najlepszych w województwie (spośród
ok. 80, które stanęły do rywalizacji)
i otrzymała szansę występu w przeglą-
dzie. Tam musiała wykonać trzy utwo-
ry konkursowe, w tym jeden polski –
wybrali wiązankę pieśni i tańców góral-
skich Wacława Karasia. Przesłuchania
konkursowe oceniało jury w składzie:
Marian Chmielewski, Dorota Spandel,
Wiesław Potulski, Jerzy Wiesław Zawi-
sza oraz Leonarda Bogdan.

– Zajęliśmy tam drugie miejsce na
15 zespołów, a w ogólnopolskiej klasy-
fikacji jesteśmy na 17. miejscu na 60
orkiestr – cieszy się Piotr Olearczyk.
Tym bardziej, że prawdopodobnie 20
najlepszych ma zostać zakwalifikowa-
nych do przeglądu krajowego, który od-
będzie się w przyszłym roku. – Jest to
ogromny sukces, tym bardziej, że orkie-
stry, które tam występują, to zespoły
z wyższej półki, a myśmy byli na takim
przeglądzie po raz pierwszy. Myślę, że
w przyszłorocznym przeglądzie pier-
wsza dziesiątka w kraju jest w naszym
zasięgu – przyznaje.

Orkiestra jest otwarta na nowych
członków – po wakacjach planuje roz-
poczęcie naboru w gminnych szko-
łach. Zgłaszać będą mogli się nie tylko
ci, którzy już potrafią grać. – Liczy się
przede wszystkim chęć, serce, a nad
resztą, czyli nutami czy kształceniem
słuchu to już będziemy pracować – za-
uważa Piotr Olearczyk. Bo orkiestra to
nie tylko zespół, który odnosi sukcesy,
ale także swego rodzaju szkoła muzy-
czna, gdzie można nauczyć się grać od
podstaw. Zespół ma bowiem swoich
instruktorów, którzy kształcą młodych
muzyków: Łukasz Sternat uczy gry na
instrumentach blaszanych, a Katarzy-
na Sternat na instrumentach drewnia-
nych.

Od 2010 roku orkiestra działa pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. Wtedy pomiędzy prezesem OSP
w Woli, Gminnym Ośrodkiem Kultury
oraz wójtem gminy Miedźna podpisano
trójstronne porozumienie. Dzięki temu
nauka gry na instrumentach jest bez-
płatna, z gminnych środków finanso-
wany jest zakup nowych instrumentów,
opłacani są instruktorzy, w tym roku
kupiono mundurki dla członków. GOK
udostępnia ponadto salę prób, którą
niedawno wyremontowano, bo był tam
problem z akustyką.

– Orkiestrę tworzą młodzi ludzie.
Spędziłam z nimi dwa dni podczas
przeglądu w Ciechocinku i było nap-
rawdę super. Spokojni, uśmiechnięci
od ucha do ucha, zmobilizowani, po-
słuszni kapelmistrzowi jak ojcu. Nikt
nie protestował, kiedy zarządził wie-
czorną próbę przemarszu i padał 
deszcz. Widać dobrą rękę kapelmistrza
pod kątem muzycznym, ale to także

świetny organizator, nauczyciel – mówi
dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury,
Joanna Stawowy. I zauważa, że z takie-
go zespołu w gminie możemy być nap-
rawdę dumni! Przy okazji sukcesów or-
kiestry pojawił się pomysł organizacji
Miedźniańskiej Rewii Orkiestr Dętych
„Siła muzyki, pasji i tradycji”. Pierwsza
edycja odbyła się rok temu w Woli, ko-
lejna planowana jest w roku 2015.

Kto jeszcze nie słyszał orkiestry OSP
w Woli, niech żałuje! Zaległości nadro-
bić będzie można 7 września podczas
Gminnych Dożynek w Woli, na których
nie zabraknie zespołu kierowanego
przez Piotra Olearczyka. Zapisy wystę-
pów można znaleźć także w internecie
– na profilu OSP Wola na YouTubie.
A ponadto, kapelmistrz przyznaje, że są
plany, by orkiestra nagrała płytę, mog-
łaby się ukazać już na początku przy-
szłego roku! Krążek ma obejmować ca-
ły przekrój muzyczny utworów granych
przez muzyków z Woli. 

Pod koniec maja br. na niezapom-
nianej uroczystości cieszyliśmy się
wszyscy z faktu ukazania się książki
„Jak to dawniej na Ziemi Pszczyń-
skiej”. Teraz trzeba zakosztować tro-
chę goryczy z powodu nieścisłości, ja-
kie (bez mojej złej woli) wkradły się
w tekst rozdziału „Jak to dawniej lu-
dzie zmagali się z losem”. Kto z Czy-
telników ma dostęp do rzeczonej
książki, na stronie 17, w łamie pra-
wym i 10 wierszu od góry przeczyta
przeinaczony akapit. Po korekcie, po-
winien on mieć następującą treść.

Ojciec Tomasz, ukrywając się
w Jawiszowicach, poznał Rozalię Ha-
merlak, z którą w 1945 roku się oże-
nił. W tym samym roku wrócił do
Woli, oddając się pracy na swoim go-
spodarstwie rolnym i dalej udzielając
się społecznie. Z drugą żoną miał
dwie córki – Annę (ur. 1946) i Hele-
nę (ur. 1950). Wychowywali je ra-
zem z trzema najmłodszymi synami
z pierszego małżeństwa. Dożył 90
lat. Zmarł 3 października 1981 roku.

Podobnie z akapitem na tej samej
stronie (11 wiersz od dołu). Winien

on mieć następującą treść: Siostra
Maria po wyjściu za mąż za Franci-
szka Niesyto zamieszkała u swego
męża „na Kolonii”, póki nie wybudo-
wali własnego domu na gruncie ciot-
ki Marii Opołka.

Kolejną nieścisłość dostrzeżono na
stronie 14 (łam prawy, 11 wiersz od
góry). Tomasz Niesyto został areszto-
wany w Oświęcimiu, a nie jak napisa-
no w Polance.

Czytelników książki, a zwłaszcza
rodzinę Niesytów szczerze przepra-
szam. Alojzy Lysko

WYJAŚNIENIE

Zadziwiają, zaskakują, ale zawsze pozytywnie. W ciągu zaledwie trzech lat w Woli narodziła się 
jedna z najlepszych orkiestr na Śląsku. A może i w kraju

Orkiestra, która łamie stereotypy

Orkiestrę OSP spotkać można podczas wielu gminnych uroczystości, 
w tym roku pojawią się m.in. na dożynkach w Woli (fot. pk)

Zespół tworzą ludzie młodzi, utalentowani i z pasją (fot. pk)



9GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – sierpień 2014CIEKAWI LUDZIE,  WYJĄTKOWE MIEJSCA

Dożynki to święto rolników, podczas
którego jest okazja podziękować za
zebrane plony. I choć praca w rolni-
ctwie do łatwych nie należy, a coraz
częściej trudno utrzymać się wyłą-
cznie z działalności rolniczej, co roku
pielęgnuje się piękną tradycję doży-
nek.

W naszej gminie odbędą się one w tym
roku w niedzielę, 7 września na boisku
sportowym przy ul. Różanej w Woli.
Całość rozpocznie się o godz. 15.00
mszą św. w kościele pw. św. Urbana.

Jedną z gwiazd imprezy będzie po-
pularny zespół „Skaldowie”. Ta dzia-
łająca na polskim rynku muzycznym

od 1965 roku grupa ma na koncie
wiele przebojów, które zna każdy
z nas. Podczas występu w Woli nie
zabraknie z pewnością takich hitów,
jak „Wszystko mi mówi, że mnie
ktoś pokochał”, „Prześliczna wiolon-
czelistka”, „Nie widzę ciebie
w swych marzeniach” czy „Z kopyta
kulig rwie”.

Posłuchać będzie można też Orkie-
stry Dętej OSP Wola i Zespołu Pieśni
i Tańca „Wolanie”, zaplanowano ró-
wnież zabawę taneczną. Tradycyjnie
nie zabraknie wystaw i stoisk: plo-
nów, twórców ludowych, pszczelar-
skiej, myśliwskiej czy hodowców go-
łębi. Szczegóły w programie obok. pk

7 września w Woli odbędą się tegoroczne Dożynki Gminne

Z zaproszeniem na dożynki
Program Dożynek Gminnych

 15.00 – msza św. w kościele pw. św. Urbana

 16.00 – przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości

 16.30 – ceremoniał dożynkowy z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wolanie”

 17.30 – koncert Orkiestry Dętej OSP Wola działającej pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej

 18.30 – koncert zespołu „Skaldowie”

 20.00 – 2.00 – zabawa taneczna z zespołem „Jack Band”

Przedstawiamy tegorocznych laureatów „Miedźniańskich Uli” - nagrody gminy Miedźna za działalność 
kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.

Jednym z nich jest zespół folklorystyczny „Folkowianie”

Zespół „Folkowianie” działający w Śro-
dowiskowych Domach Samopomocy
w Pszczynie i Grzawie obchodził w tym
roku 10-lecie swojego powstania. 
– Przez te wszystkie lata staliśmy się
jedną wielką rodziną, bez której nie po-
trafimy normalnie funkcjonować – mó-
wi Agnieszka Antecka, pomysłodaw-
czyni zespołu. Ukoronowaniem wielo-
letniej pracy „Folkowian” było otrzyma-
nie tytułu organizacji 2013 roku tygo-
dnika „Echo” oraz nagrody „Mie-
dźniański Ul”, która została przyznana
zespołowi za zaangażowanie w pracę
na rzecz kultury. – Pewnie było wiele
innych osób, którym ta nagroda się
bardziej należała, ale nasi podopieczni
także wkładają mnóstwo pracy i ener-
gii, aby zarażać innych muzyką i cie-
szyć nią ludzi – mówi Bernadeta Jon-
kisz, terapeuta ŚDS w Pszczynie.

Agnieszka Nycz

Zespół „Folkowianie” został założony
wiosną 2004 roku przy Środowisko-
wym Domu Samopomocy, który po-
czątkowo znajdował się w Woli, lecz
w 2012 roku siedziba ośrodka została
przeniesiona do Grzawy. – Ośrodek na
chwilę obecną liczy około 40 osób
z upośledzeniem umysłowym i zabu-
rzeniami psychicznymi, zaś jego pod-
stawowym celem jest pomoc niepełno-
sprawnym w normalnym funkcjonowa-
niu w społeczeństwie – mówi Jarosław
Folek, kierownik Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Grzawie. 

Wraz z założeniem zespołu „Folko-
wianie”, liczył on wyłącznie kilku podo-
piecznych, którzy początkowo wykony-
wali przyśpiewki biesiadne. – Zespół się
powiększył i składa się obecnie z 23
osob, do których należą uczestnicy wraz
z terapeutami oraz wolontariuszami, je-
dnak liczba członków ulega ciągłej zmia-
nie. Bowiem jak wiadomo życie jest tyl-
ko życiem i tym samym jedni podopie-
czni muszą od nas odejść, a na ich miej-
sce przychodzą nowe osoby – mówi Ag-

nieszka Antecka, terapeuta ŚDS
w Pszczynie. Jesienią 2005 roku ośro-
dek w Woli został połączony ze Środo-
wiskowym Domem Samopomocy
w Pszczynie, jak również doszło do prze-
kształcenia „Folkowian” w zespół folklo-
rystyczny, którego priorytetem stało się
promowanie folkloru ziemi pszczyńskiej.

Podopieczni wchodzący w skład
„Folkowian” czynią zespół sensem
własnego życia, bowiem dla niektórych
z nich to jedyne zajęcie niosące im ra-
dość i nadzieję. Przybycie raz w tygo-
dniu na próbę, jak również nauka re-
pertuaru na pamięć to nie lada wyzwa-
nie dla osób niepełnosprawnych. – Ma-
my świadomość, że kilka osób w na-
szym zespole wcale nie potrafi śpie-
wać, ale im te wyjazdy sprawiają
ogromną radość. Już samo stanie na
scenie daje im poczucie, że są komuś
potrzebni. My nie możemy im tego ode-
brać, bo oni kochają to, co robią – zau-
waża Bernadeta Jonkisz.

Członkostwo w „Folkowianach” wią-
że się z akceptacją regulaminu i prze-
strzeganiem podjętych zobowiązań. 

– Próby, wyjazdy na koncerty, podró-
żowanie busem czy nawet wyjście do
toalety bądź sklepu uczy naszych wy-
chowanków radzenia sobie w życiu,

bowiem życie nie trwa wiecznie i kiedyś
ich rodzice odejdą z tego świata, a oni
będą musieć sobie jakoś radzić. Praca
w zespole to przygotowanie do samot-
nego funkcjonowania w społeczeń-
stwie, nauka samoakceptacji, radzenia
sobie w trudnych sytuacjach wywoła-
nych lękiem przed otoczeniem, jak ró-
wnież przestrzeganie podjętych przez
siebie zobowiązań – stwierdza Agnie-
szka Antecka.

Praca w zespole to rodzaj muzykote-
rapii dla osób niepełnoprawnych, która
przyczynia się do uspołecznienia podo-
piecznych, jak również ma za zadanie
nauczyć społeczeństwo prawidłowych
reakcji na widok osób z upośledzeniem
umysłowym i psychicznym. – „Folko-
wianie” to najlepszy rodzaj terapii
i ogromny motor napędowy dla naszego
ośrodka i całego społeczeństwa lokalne-
go, bo pokazuje, że te osoby posiadają
ukryte talenty i dzielą się nimi z innymi,
pomimo własnej niepełnosprawności –
podsumowuje Jarosław Folek. 

Na chwilę obecną życie „Folkowian”
przypomina trasę koncertową, a stałym
punktem ich występów stało się koncer-
towanie zespołu w goczałkowickim uz-
drowisku. – Przed kuracjuszami mamy
możliwość występowania co miesiąc,

ponadto gdy zmieniają się turnusy, ma-
my szansę ciągle występować przed no-
wą publicznością, co umożliwia naszym
podopiecznym radzenie sobie ze stre-
sem i pokonywaniem własnych lęków –
stwierdza Bernadeta Jonkisz. 

„Folkowianie” goszczą nie tylko na
koncertach i konkursach dla osób nie-
pełnosprawnych, ale starają się ucze-
stniczyć w wydarzeniach kulturalnych,
skierowanych do zespołów folklorysty-
cznych.

Tradycją zespołu działającego przy
Środowiskowym Domu Samopomocy
stało się coroczne uczestnictwo
w „Spotkaniach pod Brzymem”
w Pszczynie, ponadto biorą udział
w Przeglądzie Zespołów Regionalnych
„Złoty Kłos” w Pielgrzymowicach, jak
również jeżdżą na Wojewódzki Prze-
gląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej. – Może nie spełniamy wy-
mogów tych konkursów, bowiem jak
wchodzimy na scenę, nie stoimy w pro-
stym rzędzie jak inne zespoły folklory-
styczne i nie mamy wyuczonych tek-
stów na pamięć. „Folkowianie” to ży-
wioł łamiący wszelkie reguły postępo-
wania na takich występach, ale za to
nas publiczność kocha. My już jesteś-
my częścią tych przeglądów i każdy li-
czy na to, że tam będziemy i to cieszy
naszych podopiecznych – dodaje z uś-
miechem Bernadeta Jonkisz, prowa-
dząca warsztaty arteterapii. 

Terapia poprzez muzykę

Folkowianie proszą o wsparcie
finansowe, które umożliwi

zespołowi wyjazdy na koncerty 
i realizowanie marzeń

podopiecznych – konto bankowe:
24 8448 0004 0019 9733 

2000 0101 z dopiskiem: 
na działalność charytatywno-
opiekuńczą FOLKOWIANIE

Dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy członkostwo 
w zespole to najlepsza forma terapii (fot. Arkadiusz Dobija)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane kolejno 
rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie: 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

18 lipca po godz. 18.00 doszło do wypadku w Miedźnej
na ul. Pszczyńskiej, na wysokości sklepu Jordan. Zderzyły się
dwa samochody – Honda Civic i Seat Leon. Rannych zosta-
ło pięć osób – dwie kobiety w wieku 19 lat oraz trzech męż-
czyzn w wieku 24, 28 i 53 lat. Pomocy udzielili im ratowni-
cy pogotowia z Pszczyny oraz Tychów. W działaniach na
miejscu, które trwały prawie dwie godziny uczestniczyły tak-
że dwa zastępy JRG Pszczyna, jeden zastęp OSP Miedźna,
dwa patrole pszczyńskiej policji oraz pomoc drogowa.

15 lipca po godz. 13.00 wybuchł pożar w budynku gospo-
darczym w Górze przy ul. Długiej. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku uderzenia
piorunem doszło do zapalenia się siana, które składowane by-
ło na poddaszu budynku. Po zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia i dokonaniu rozpoznania, podano dwa prądy wody w na-
tarciu przez otwory okienne na poddasze. Konieczne było też
podanie jednego prądu wody w obronie na przyległą drewnia-
ną stodołę. Strażacy wyrzucili tlące się siano na zewnątrz bu-
dynku i przelali go wodą, a następnie oddymili i przewietrzyli
budynek. W akcji oprócz strażaków z PSP uczestniczyli także
strażacy z OSP w Górze, Miedźnej i Woli.

Mnóstwo pracy mieli strażacy przy usuwaniu skutków nie-
korzystnych warunków atmosferycznych 8 lipca. Huragano-
wy wiatr i bardzo silne opady deszczu doprowadziły do du-
żych zniszczeń. Strażacy z jednostek OSP Miedźna, OSP Wo-
la, OSP Góra brali udział w usuwaniu powalonych drzew
z dróg, chodników, posesji i budynków oraz pompowania

wody z piwnic na terenie miasta i gminy Pszczyna. Jednostka
OSP Gilowice zabezpieczała teren gminy, interweniując
w Miedźnej i Gilowicach przy usuwaniu powalonych drzew.

Do wypadku doszło 24 lipca w Miedźnej, na ul. Bieruń-
skiej. Ok. godz. 6.00 od strony Woli fiatem punto jechał 21-
letni mieszkaniec Imielina. Na łuku drogi, prawdopodobnie
ze względu na zbyt dużą prędkość stracił panowanie nad sa-
mochodem. Zjechał na przeciwny pas i uderzył w jadącego
prawidłowo w stronę Woli peugeota 206. Kierujący nim 27-
latek z Pszczyny trafił do szpitala z ogólnymi potłuczeniami
ciała. Kierowcy byli trzeźwi.
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Bezpiecznie
w podróży
Wakacje to czas wzmożonego ruchu.
To także czas rodzinnych wycieczek
i podróży. Tym bardziej zadbajmy o to,
by w trasie uniknąć nieprzyjemnych
niespodzianek. Oto kilka wskazówek,
które warto przeczytać, nim wybierze-
my się w trasę.

Przed wyjazdem na urlop pamiętajmy
o sprawdzeniu stanu technicznego
i usunięciu ewentualnych usterek w sa-
mochodzie. Zaplanujmy podróż tak, by
unikać wyjazdu w godzinach najwięk-
szego natężenia ruchu, w tzw. szczy-
cie. Za kierownicę wsiadajmy wypo-
częci i trzeźwi.

Dzieci przewoźmy w fotelikach,
a sami nie zapominajmy o zapięciu
pasów. Ogromna odpowiedzialność
ciąży na kierowcy. Słoneczna pogoda
i sucha nawierzchnia są dla niektó-
rych kierowców doskonałym pretek-
stem, aby zdecydowanie mocniej
przycisnąć pedał gazu. Większa pręd-
kość, nierzadko oślepiające słońce,
wysoka temperatura, a co za tym idzie
również większe zmęczenie, rozkoja-
rzenie i spóźniony refleks, mogą pro-
wadzić do tragedii.

Po dwóch – trzech godzinach jazdy
należy obowiązkowo zrobić co najmniej
15 minutową przerwę. Wybierzmy do
tego bezpieczne miejsce – parking, sta-
cję paliw. I najważniejsze: zdejmijmy
nogę z gazu. Nadmierna prędkość
i brawura to najczęstsze przyczyny wy-
padków na polskich drogach. Nie spie-
szmy się – do wielu tragicznych wypad-
ków dochodzi na ostatnich 20, 50 km
jazdy. Kierowcy, którzy przejechali
100, 200 km, zaczynają się spieszyć,
są mniej ostrożni, bo chcą jak najszyb-
ciej dojechać do celu.

Korzystając z pociągów czy autobu-
sów dalekobieżnych unikajmy sztu-
cznego tłoku i pilnujmy bagażu szcze-
gólnie przy wsiadaniu i wysiadaniu.
Zastosujmy ograniczone zaufanie wo-
bec nowo poznanych osób i nie przy-
jmujmy od nich poczęstunków. W po-
ciągu, opuszczając przedział nawet na
chwilę, zawsze zabierajmy ze sobą
pieniądze i dokumenty. O każdej
„podejrzanej” sytuacji powinniśmy po-
wiadamiajmy obsługę pociągu.Przed
podróżą można sprawdzić, jakim auto-
karem będą podróżowały nasze dzieci.
Dzięki uruchomionej przez MSW e-
usłudze wystarczy podać numer reje-
stracyjny autobusu na stronie serwisu
www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby
uzyskać dostęp do informacji, które
mogą wpłynąć na bezpieczeństwo po-
dróży. 

Stało się też już dobrym zwyczajem
kontrolowanie przez policję oraz In-
spekcję Transportu Drogowego autoka-
rów, które zawiozą dzieci na wakacje.
Potrzebę sprawdzenia autokaru organi-
zatorzy wyjazdu mogą zgłosić z wy-
przedzeniem. Wówczas patrol przyje-
dzie na miejsce zbiórki i skontroluje po-
jazd oraz kierowcę. KPP Pszczyna

Wśród osób, które do 22 sierpnia wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie o wartości 

30 zł do restauracji CountryHaus&Grill w Miedźnej
(Miedźna, ul. Pszczyńska 1). 

Prosimy o podanie swojego adresu.
Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 

Joanna Limańczyk z Miedźnej. Gratulujemy!
Zaproszenie wyślemy pocztą.

Po wichurze 8 lipca strażacy mieli pełne ręce roboty. Członkowie 
OSP z gminy Miedźna brali udział w usuwaniu skutków silnego 

wiatru na terenie Pszczyny (fot. facebook OSP Wola)
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Trwają wakacje. Na sierpień Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna przygo-
towały sporo atrakcji!

Oto niektóre zajęcia, turnieje i wycieczki, jakie za-
planowano na drugą część wakacji:

7 sierpnia – wycieczka do miasteczka westerno-
wego Twinpigs w Żorach
12 sierpnia – warsztaty twórcze „Włóczkowe lite-
ry – dekoracje do pokoju” w świetlicy na WII
12 sierpnia – warsztaty twórcze „Kule szczęścia
– drzewko szczęścia w wodnej kuli z brokatem”
w Centrum Kultury
13 sierpnia – turniej piłki plażowej chłopców
14 sierpnia – wycieczka na Leskowiec (Szlak Bia-
łych Serduszek)
14 sierpnia – „Moja buzia brzmi znajomo” – kon-
kurs śpiewania w świetlicy na WII
19 sierpnia – warsztaty twórcze „Eko portfel z od-
zysku” w Domu Socjalnym we Frydku

19 sierpnia – warsztaty twórcze „Sianotwory i po-
twory” w Domu Socjalnym w Górze
19 sierpnia – tworzenie mapy skarbów w filii bib-
lioteki w Woli
20 sierpnia – turniej piłkarzyków dziewcząt
i chłopców w Centrum Kultury
20 sierpnia – animacyjne zabawy dla dzieci na
boiskach LKS w Górze i Miedźnej z udziałem ak-
torów z Teatru Gry i Ludzie
21 sierpnia – wycieczka do Energylandii w Zatorze,
największego rodzinnego parku rozrywki w Polsce
22 sierpnia – zabawa sprawnościowa „Krzywa
wieża” w świetlicy na WII
25 sierpnia – „Kowbojem być” – zajęcia dla wiel-
bicieli Dzikiego Zachodu w bibliotece w Grzawie
26 sierpnia – warsztaty twórcze „Kwiaty z papie-
ru i bibuły” w świetlicy na WII
26 sierpnia – warsztaty twórcze „Dekoracje z ko-
lorowego piasku” w Centrum Kultury
26 sierpnia – zagadki i łamigłówki w bibliotece
w Grzawie

27 sierpnia – warsztaty tańca: hip hop, break
dance w Centrum Kultury
28 sierpnia – wycieczka do Brennej
29 sierpnia – olimpiada świetlicowa – gry i zaba-
wy na pożegnanie wakacji w świetlicy na WII

Na wycieczki, zajęcia oraz turnieje obowiązują
zapisy. Ilość miejsc jest organiczona.

Szczegółowe informacje dostępne są w tele-
gramach, które znaleźć można we wszystkich
szkołach oraz na stronie internetowej 
www.gok.miedzna.pl i pod numerami telefonów:
Gminny Ośrodek Kultury – 32 211 83 91, 32
448 92 53, 512 237 423; Centrum Kultury –
32 211 95 88; Świetlica na osiedlu WII – 32
211 97 66.

Wakacje z GOK dofinansowano z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych Gminy Miedźna na rok 2014.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO – WAKACJE W GMINIE

Taniej 
na basenie!

W wakacje Kryta Pływalnia w Wo-
li zaprasza na pływanie w niższej ce-
nie.

Bilet normalny kosztuje 8,50 zł za
75 minut (dopłata za każdą następną
minutę 11 gr), a bilet ulgowy – 4,50
zł za 75 minut (dopłata za każdą na-
stępną minutę 6 gr).

Promocyjne ceny obowiązują do 31
sierpnia.

W czasie wakacji basen czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz.
7.00 – 22.00, w soboty w godz. 8.00
– 22.00, a w niedziele i święta 
w godz. 9.00 – 22.00. Na pływalni
akceptowane są karty MultiSport,
FitProfit, FitFlex i OKSystem.

Czekają 
na zdjęcia

Tylko do końca sierpnia można
przesyłać letnie zdjęcia do konkursu
fotograficznego. Najlepsze ukażą się
w gminnym kalendarzu na rok 2015,
a ich autorzy otrzymają nagrody pie-
niężne.

Konkurs „Gmina Miedźna na każdą
porę roku”, który jest organizowany
przez Centrum Kultury w Woli podzie-
lony został na cztery etapy, według pór
roku. Trwa etap letni, ostatni. Zdjęcia
wysyłać można do 31 sierpnia.

Jury przyzna trzy nagrody – autorzy
najlepszych zdjęć otrzymają 300, 200
i 100 zł. Ponadto, zdjęcia te pojawią
się w kalendarzu gminy na rok 2015.
Celem konkursu jest popularyzacja fo-
tografii jako dziedziny sztuki, ukazanie
piękna gminy Miedźna (miejsc, ludzi,
wydarzeń), zachęcanie do odkrywania
na nowo miejsc powszechnie znanych
oraz prezentacja najciekawszych foto-
grafii ukazujących gminę. 

Regulamin oraz zgłoszone fotogra-
fie dostępne są na stronie 
gok.miedzna.pl pk

W sobotę, 6 września odbędzie się VIII Miedźniański Ro-
dzinny Rajd Rowerowy.

Impreza ta już na stałe wpisała się do kalendarza wyda-
rzeń rekreacyjnych w gminie. I co istotne, cieszy się
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, nie tylko gmi-
ny Miedźna. – Z reguły po kilku dniach od rozpoczęcia za-
pisów, zamykamy listę uczestników, bo kończą się miejsca
– mówi Ireneusz Mietliński, kierownik Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, który rajd organizuje.

W tym roku przygotowano 550 miejsc, 50 więcej niż
w roku ubiegłym. Po raz kolejny zwiększono liczbę ucze-
stników, ale organizatorzy nie chcą robić z rajdu imprezy
masowej, bo istotniejszy jest jej rodzinny charakter. Coro-
cznie na rowery wsiadają bowiem całe rodziny – od nawet
rocznych dzieci, które przemierzają trasę w fotelikach swo-
ich rodziców po prawie 80-letnich pasjonatów jazdy rowe-
rowej. W 2013 roku najstarszy uczestnik miał 76 lat!

W tym roku tradycyjnie zbiórka będzie miała miejsce przy
basenie. Przystanek zaplanowano w Świerczyńcu w gminie
Bojszowy, a meta będzie na nowym stadionie Sokoła Wola
(przy basenie). Tam też rajd zostanie podsumowany, będzie
też posiłek dla uczestników oraz konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami. Długość całej trasy to ok. 35 km.

Celem imprezy jest rozwijanie aktywności ruchowej
wśród mieszkańców gminy Miedźna, propagowanie tury-
styki rowerowej oraz integracja społeczności lokalnej. Rajd
organizuje GOSiR, współorganizatorami są: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli oraz
LKS Sokół Wola. 

Zapisy powinny ruszyć w ostatnim tygodniu sierpnia.
Wtedy też opublikowany zostanie regulamin imprezy oraz
szczegółowa trasa i program. Warto śledzić informacje
(choćby na stronach internetowych www.miedzna.pl czy
www.basen.miedzna.pl), bo tak jak pisaliśmy – liczba
miejsc jest organiczona, a chętnych jest wielu. pk 

Rodzinnie i aktywnie!

Sukcesem zakończył się udział pływaków MUKS Gilus Gi-
lowice w Letnich Mistrzostwach Polski 15- oraz 16-lat-
ków.

Impreza dla 16-latków odbyła się w dniach 18-20 lipca
w Gorzowie Wielkopolskim. Wystartowało w niej 267 za-
wodników z 97 klubów, w tym Katarzyna Michalska, Ma-
rek Brauntsch oraz Karol Trela z MUKS Gilus Gilowice,
wychowankowie trenera Sławomira Formasa, absolwenci
Gimnazjum nr 1 w Woli.

W sumie wystąpili w trzech finałach A, trzech finałach
B i aż 15 razy poprawiali swoje rekordy życiowe. Nie za-
brakło też medali. Dwa krążki wywalczył Karol Trela. Sre-
bro zdobył na dystansie 200 m stylem klasycznym, prze-
grywając zaledwie o 0,11 sek. Trela bezkonkurencyjny
okazał się natomiast na dystansie 100 m stylem klasy-
cznym, zdobywając tym samym tytuł Mistrza Polski 16-
latków! 

Do tego 0,08 sek. zabrakło do trzeciego, brązowego me-
dalu, na dystansie 50 m stylem klasycznym. Karol Trela
teraz naukę i sportową karierę będzie kontynuować w klu-
bie SMS Racibórz. Do Raciborza przechodzi także Katarzy-
na Michalska (finalistka Mistrzostw Polski na dystansach
50, 100 i 200 m stylem klasycznym), natomiast Marek
Brauntsch do SMS Oświęcim.

W tym samym czasie w Gliwicach odbyły się Letnie Mi-
strzostwa Polski 15-latków w pływaniu. Na starcie zjawi-
ło się 387 zawodników z 114 klubów. Byli tam też Gab-

riela Fuks i Kacper Murański, również z MUKS Gilus Gilo-
wice. Gabriela Fuks ustanowiła cztery rekordy życiowe,
a Kacper Murański także poprawił swoje „życiówki”, do te-
go udało mu się zdobyć 5. miejsce na dystansie 100 m
stylem motylkowym w finale A.

To kolejne sukcesy podopiecznych klubu z Gilowic. Gi-
lus ma obecnie ponad 100 członków, klub obejmuje sek-
cję siatkarską oraz pływacką, pochwalić może się świetną
bazą sportową (basen w Woli i hala w Gilowicach) oraz
profesjonalną kadrą trenerów. pk

Karol Trela z Gilusa mistrzem Polski!

Karol Trela (w środku) z mistrzostw Polski przywiózł dwa medale, 
w tym jeden złoty (fot. Gilus)
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W wakacje dzieci się nie nudzą!
Wycieczki, warsztaty, zawody sportowe – pierwsza część wakacji za nami. Atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek

Kultury cieszą się sporym zainteresowaniem. Z kolejnych skorzystać można przez cały sierpień (szczegóły na str. 11)

10 lipca zorganizowano wycieczkę do Warowni oraz Parku

Ruchomych Smoków w Inwałdzie (fot. Centrum Kultury)

W Centrum Kultury można było wziąć udział w warsztatach kulinarnych, podczasktórych przygotowano jadalne figurki ozdobne z masy cukrowej (fot. Centrum Kultury)

Aktorzy z teatru „Gry i Ludzie” zabawiali najmłodszych 23 lipca m.in. na osiedlu WII (fot. GOK)

W programie wycieczki było też m.in. zwiedzanie parku miniatur, oceanarium czy domu do góry nogami (fot. Centrum Kultury)

Dream Park w Ochabach można było odwiedzić 17 lipca. A tam jedną 
z atrakcji był park linowy (fot. Centrum Kultury)

Co ciekawego można zrobić z plasteliny? Sporo, o czym przekonali się 

uczestnicy warsztatów twórczych (fot. Centrum Kultury)

3 lipca młodzi podróżnicy wyruszyli na Kozią Górę (fot. Centrum Kultury

Uczestnicy cofnęli się w czasie do XV wieku, poznali średniowiecznąwarownię, która kryje w sobie wyjątkowe miejsca (fot. Centrum Kultury)


