
Samorząd wielkim sukcesem transformacji Absolutorium 
dla wójta

To był udany sezon
dla naszych drużyn!

Dokładnie w 25. rocznicę wyboru pierwszego wójta gminy Miedźna podsumowano
ćwierć wieku samorządności. 19 czerwca w Woli spotkali się obecni i emerytowani
działacze samorządowi

Niższy deficyt i sporo pieniędzy 
na drogi – radni udzielili wójtowi 
absolutorium za realizację budżetu za
2014 rok

Sokół Wola wraca do „okręgówki”, 
LKS Frydek zalicza historyczny awans 
do A klasy, a Nadwiślan Góra pewnie
utrzymał się w II lidze

WIĘCEJ NA STR. 2 WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 11

Renata Waliczek, Ludwik Kostrząb oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” to tegoroczni laureaci nagrody gminy Miedźna 
za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. 23 czerwca 
otrzymali „Miedźniańskie Ule”. Nagrody nie odebrał Ludwik Kostrząb, który zmarł kilka dni przed uroczystością.
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LICZBA NUMERUOKIEM FOTOGRAFA

4 czerwca, w Boże Ciało przez nasze sołectwa przeszły uroczyste procesje
z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Mieszkańcy w każdej parafii 

przygotowali piękne dekoracje oraz ołtarze. Na zdjęciu – procesja we Frydku (fot. jn).

74 – tylu radnych Rady Gminy
Miedźna było od roku 1990.

Rada Gminy jest organem stanowią-
cym i kontrolnym w gminie. Obecnie
rada liczy 15 radnych, którzy wybie-
rani są w jednomandatowych okrę-
gach wyborczych w wyborach bezpo-
średnich co cztery lata.

W ciągu 25 lat wśród 74 radnych
tylko jedna osoba sprawowała man-
dat przez wszystkie kadencje. To po-
chodząca z Góry Zofia Białoń (na
zdjęciu). Od kilku kadencji pełni fun-
kcję wiceprzewodniczącej rady.

Zofia Białoń jest z wykształcenia
pielęgniarką. W obecnej kadencji jest
członkiem Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Budżetu i Finansów, Komi-

sji Oświaty oraz Komisji Pomocy Spo-
łecznej i Zdrowia. W ubiegłorocznych
wyborach samorządowych w swoim
okręgu wyborczym zdobyła ponad
42,5% głosów. pk

Rok 2015 to Rok Samorządności.
8 marca 1990 roku uchwalona zo-
stała ustawa o samorządzie gmin-
nym, a 27 maja odbyły się pierwsze
wybory do rad gmin. Rozpoczęła się
wtedy historia reaktywowanego sa-
morządu w Polsce. Historia, która
trwa 25 lat i która pokazuje, że – mi-
mo wielu przeszkód i problemów –
samorząd jest niezwykle istotną czę-
ścią demokratycznej Polski. 19 czer-
wca w Woli odbyła się uroczysta se-
sja Rady Gminy z okazji 25-lecia sa-
morządności.

Paweł Komraus

Obchody rozpoczęła msza św. w ko-
ściele pw. św. Urbana w Woli. Po niej
goście spotkali się w sali Domu Kultu-
ry w Woli. Pojawili się: obecni i eme-
rytowani pracownicy Urzędu Gminy,
kierownicy gminnych instytucji, dy-
rektorzy placówek oświatowych,
obecni i byli radni, sołtysi, działacze
społeczni, przedstawiciele lokalnych
organizacji i instytucji.

Rozpoczęto od odśpiewania hymnu
Polski oraz uczczenia minutą ciszy
pierwszego wójta gminy Miedźna, śp.
Andrzeja Granatyra, byłego zastępcę
przewodniczącego Rady Gminy, śp.
Józefa Waliczka oraz nieżyjących ra-
dnych. – Jubileusze skłaniają do pod-
sumowań czy refleksji, ale także py-
tań, co dalej? Po 25 latach od odro-
dzenia samorządności stanowiska
wójtów, radnych i pracownicze
w urzędach obejmują ludzie, którzy
urodzili się, kiedy samorząd startował.
Mają inne nawyki, inne cele, inne spo-
soby działania. Na początku najważ-
niejsze były zadania inwestycyjne,
drogi, gospodarka wodno-ściekowa,
oświata, budynki użyteczności publi-
cznej. Dziś to również istotne aspekty
funkcjonowania społeczności lokalnej,
ale współcześnie mieszkańcy jakość

życia postrzegają poprzez pryzmat
oferty kulturalnej, rozrywkowej i spor-
towej – mówił przewodniczący Rady
Gminy, Stanisław Lubański.

Zwracał też uwagę na to, że ustawa
o samorządzie gminnym stworzyła
możliwości samostanowienia mie-
szkańców o swoich małych ojczyz-
nach. 

Po majowych wyborach do rad
gmin 5 czerwca 1990 r. odbyła się
pierwsza sesja Rady Gminy Miedźna.
Przewodniczącym rady został wybra-
ny Alojzy Wojciech. Druga sesja od-
była się 19 czerwca. Pierwszym wój-
tem gminy Miedźna wybrany został
Andrzej Granatyr – wtedy jeszcze wój-
ta wybierali radni. Pełnił tę funkcję do
1998 roku. W tym roku radni na wój-
ta wybrali Bogdana Taranowskiego,
a cztery lata później po raz pierwszy
o tym, kto zajmie to stanowisko
w bezpośrednich wyborach zdecydo-
wali mieszkańcy. Przewodniczącym
Rady Gminy przez cztery kadencje był
Alojzy Wojciech, następie przez dwie
– Stanisław Karbowy, a obecnie, od
2014 roku – Stanisław Lubański.

– W tym roku mija dokładnie ćwierć
wieku od reaktywowania samorządu.
Z perspektywy czasu możemy śmiało
powiedzieć, że był to jeden z najważ-
niejszych sukcesów transformacji –
przyznał wójt Bogdan Taranowski.
Mówił o sukcesach 25 lat w gminie
Miedźna – to m.in. fakt, iż gmina jako
jedna z pierwszych przejęła oświatę,
rozwój obiektów oświatowych i two-
rzenie nowych, budowa obiektów
sportowych, rozwój infrastruktury te-
chnicznej, polegającej m.in. na ciągłej
budowie sieci kanalizacyjnej, remonty
i budowa dróg oraz chodników, rozwój
obiektów kulturalnych i działalności
w nich prowadzonej. Zwracał też uwa-
gę na bezpieczeństwo i ochronę prze-
ciwpowodziową, co jest możliwe dzię-
ki jednostkom Ochotniczej Straży Po-
żarnej. 

– Wymienione inwestycje były moż-
liwe kiedyś dzięki wpływom z podatku
od kopalni Czeczott, później ze środ-
ków pozyskanych z funduszy wojewó-
dzkich i ministerialnych, a dzisiaj –
z Unii Europejskiej. Skuteczność w ich
pozyskiwaniu pokazują rankingi – gmi-

na Miedźna zajęła 5. miejsce na 100
gmin wiejskich województwa śląskiego
oraz 37. miejsce na ok. 1 600 gmin
wiejskich w kraju wśród najbardziej
rozwijających się gmin według dzienni-
ka „Rzeczpospolita” – zauważył wójt.

Ale jubileusz to także okazja na
zwrócenie uwagi na problemy.
W 2005 roku zamknięto kopalnię,
największy zakład pracy w gminie.
Mimo niepokojących prognoz, gmina
nie wyludniła się. Dziś pozostał inny
kłopot – niejasne zasady rozliczenia
podatku od wyrobisk górniczych.
Sporo emocji budził wariant drogi S1
dzielący gminę na pół, ale udało się
osiągnąć kompromis, na który zgo-
dziły się wszystkie okoliczne samo-
rządy. – Chciałbym podziękować
wszystkim samorządowcom, którzy
przez te ćwierć wieku działali na
rzecz naszej gminy – podsumował B.
Taranowski.

– Samorząd to rozwój naszej małej
ojczyzny, ale też służba mieszkań-
com. Patrząc na rozwój tej gminy,
mogę pogratulować imponujących
sukcesów – przyznał poseł Sławomir
Kowalski. Za traktowanie oświaty
w gminie jako priorytet dziękowała El-
żbieta Adamowska, dyrektor Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Bielsku-
Białej. O edukacji mówił też wicesta-
rosta Krystian Szostak, chwaląc m.in.
decyzję o utworzeniu liceum w Gilo-
wicach. – Niejednokrotnie spotykam
się z zarzutami ze strony moich mie-
szkańców, że w Miedźnej coś mają,
a my nie mamy. Cieszę się, że jesteś-
my porównywani do najlepszych –
przyznał burmistrz Pszczyny, Dariusz
Skrobol.

Dla zgromadzonych gości wystąpi-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Si-
lenzio” z Woli. Uroczystość była
okazją do rozmów, wspomnień oraz
zastanowienia się nad przyszłością
samorządu.

Dokładnie w 25. rocznicę wyboru pierwszego wójta gminy Miedźna podsumowano ćwierć wieku samorządności

Samorząd wielkim sukcesem 
transformacji

W sali Domu Kultury w Woli spotkali się byli i obecni radni, pracownicy urzędu, 
sołtysi, przedstawiciele organizacji oraz goście (fot. pk)
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Podajemy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potoko-
wa, Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 6.07, 20.07, 3.08
 segregacja: 13.07

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane: 7.07, 21.07, 4.08
 segregacja: 14.07

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 8.07, 22.07, 5.08
 segregacja: 15.07

Wola (ulice: Błachowa, Kasztano-
wa, Kopalniana, Lipowa, Między-
rzecka, Orzechowa, Polna, Poprze-
czna, Przemysłowa, Pszczyńska,
Różana, Stawowa, Wspólna, Zbo-
żowa):
 zmieszane: 9.07, 23.07, 6.08
 segregacja: 16.07

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mo-
kra, Ogrodowa, Osiedle Pod Sosna-
mi, Powstańców, Rajska, Rzemieś-
lnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokoj-
na, Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiś-
niowa):
 zmieszane: 10.07, 24.07, 7.08
 segregacja: 17.07

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

wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 13.07, 27.07
 segregacja: 20.07

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 14.07, 28.07
 segregacja: 21.07

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 15.07, 29.07
 segregacja: 22.07

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 16.07, 30.07
 segregacja: 23.07

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 17.07, 31.07
 segregacja: 24.07

BYŁE OSIEDLA

Wola I i Wola II
 zmieszane: 7.07, 10.07, 14.07,

17.07, 21.07, 24.07, 28.07,
31.07, 4.08, 7.08  segregacja:
6.07, 9.07, 13.07, 16.07, 20.07,
23.07, 27.07, 30.07, 3.08, 6.08
 odpady wielkogabarytowe: 8.07,

22.07

CAŁA GMINA 

 opady zielone (dodatkowo płatne 
– 6 zł za worek, worek można kupić
w mobilnym pszoku lub w siedzibie
ZUK: Oświęcim, ul. Bema 12a,
odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu
pod numerem tel. 33 842 32 80,
33 842 30 97) – 22.07

ODBIORĄ ŚMIECI!

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 jed-
nośladów, 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) oraz odpadów zielonych (trawa i liście) odpłatnie.

MOBILNY PSZOK W LIPCU
Oto terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych:

FRYDEK: 1.07 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 7.07 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego –
OSP Gilowice
MIEDŹNA: 9.07 (czwartek) w godz. 11.00-16.00 oraz 13.07 (poniedziałek)
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 16.07 (czwartek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Kościelnej –
plac przy kościele w Grzawie
GÓRA: 20.07 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 22.07 (środa) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 25.07 (sobota) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok
sklepu spożywczego

W połowie czerwca zamknięto odci-
nek drogi od skrzyżowania z ul. Kor-
fantego w Gilowicach do skrzyżowa-
nia z ul. Międzyrzecką w Woli.

Zakończyły się już prace związane
z wykonaniem kanalizacji deszczo-
wej na ulicy Pszczyńskiej w Woli,
inwestycja weszła w kolejną fazę.
Przypomnijmy, zadanie pn. „Przebu-
dowa ciągu komunikacyjnego drogi
powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnoś-
ląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyń-
skiej w Woli” to największa inwesty-
cja powiatu pszczyńskiego w tym ro-
ku. Jej koszt to ponad 4 mln zł.
Realizowana jest w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. schetynówki) –
kwota dofinansowania wynosi po-
nad 2 mln zł (ok. 50% wartości za-
dania). Pozostałą część finansują
wspólnie powiat pszczyński oraz
gmina Miedźna.

Całe zadanie realizowane jest dwu-
etapowo: pierwszy etap robót obe-
jmuje odcinek od ulicy Korfantego
w Gilowicach do ulicy Międzyrzeckiej
w Woli, drugi – odcinek od ulicy Mię-
dzyrzeckiej w Woli do ulicy Kopalnia-
nej w Woli. Wszystkie prace powinny
się zakończyć do 30 października.

Najpóźniej do końca lipca wyłą-
czony będzie z ruchu odcinek drogi
od skrzyżowania ulicy Korfantego
w Gilowicach do skrzyżowania z uli-
cą Międzyrzecką w Woli. Dla kie-
rowców przygotowano dwa warianty
objazdów. Trasa pierwszego warian-
tu objazdu dla ruchu osobowego
prowadzi ulicami: Korfantego i Sta-
rorzeczną. Drugi wariant (dotyczy on
również ruchu ciężkiego) został wy-
znaczony ulicami: Korfantego, Spor-
tową, DW 931, Kopalnianą oraz
Międzyrzecką. Termin zakończenia
realizacji tego etapu inwestycji zale-
ży od pogody. powiat, pk

Objazdy w Woli i Gilowicach

Zakończyła się rekrutacja do gmin-
nych przedszkoli na rok szkolny
2015/2016.

Jak informuje Zespół Oświaty i Wycho-
wania, we wszystkich gminnych przed-
szkolach było 568 miejsc dla dzieci.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji
przyjęto 551 dzieci. W przedszkolach
pozostało więc 17 wolnych miejsc.
Wolne miejsca są też w zespole „Ku-
busiowe Maluchy”. Przyjęto 41 dzieci,
miejsc jest 7 więcej. pk 

Miejsca wystarczyło dla wszystkich

W wakacje Kryta Pływalnia w Woli
zaprasza na pływanie w niższych ce-
nach! 

Bilet normalny kosztuje 8,50 zł za 75
minut, a ulgowy – 4,50 zł.

Ale to nie wszystko! W sierpniu dzie-
ci i młodzież zamieszkała na terenie
gminy Miedźna będzie mogła skorzy-
stać z basenu za darmo! Promocja

obowiązywać będzie codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. 11.00 –
12.00, a szczegóły promocji dostępne
będą na stronie www.basen.mie-
dzna.pl 

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. pk

Promocje na basenie

W ostatnich dniach czerwca część 
dzieci pożegnało się z przedszkolami. 

Tu uroczystość zakończenia roku szkolnego 
w Gilowicach (fot. pk)
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silen-
zio” nie zwalnia tempa! W ostatnim
czasie przywiozła kolejną cenną na-
grodę.

6 czerwca orkiestra wzięła udział
w Międzynarodowym Festiwalu Or-
kiestr Dętych „Złota Trąbka”, który
odbywał się w Bielsku-Białej, Kozach
i Jasienicy. Muzycy z Woli wzięli
udział w konkursie estradowym.
Z powodzeniem! W kategorii orkiestr
dętych zajęli bowiem ex aequo 1.
miejsce razem z Młodzieżową Orkie-
strą Dętą MDK z Czechowic-Dzie-
dzic, zdobywając tym samym „Złoty
Dyplom”. 

Ale to nie wszystko. Zespół, które-
go kapelmistrzem jest Piotr Olear-
czyk został też uhonorowany pucha-
rem za promowanie polskiej muzyki.
„Złota Trąbka” to festiwal, w którym
udział biorą orkiestry z Niemiec,
Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy
i Polski. Ocenia je profesjonalne jury. 

Orkiestra „Silenzio” w czerwcu
wzięła także udział w VI Przeglądzie
Orkiestr Dętych, który odbył się 20
czerwca w Bieruniu oraz II Ogólno-
polskim Festiwalu Orkiestr Dętych
w Konopiskach (31 maja). 19 czer-
wca wystąpiła natomiast w Woli
podczas obchodów 25-lecia samo-
rządu. pk

Orkiestra z kolejną cenną nagrodą!

Orkiestra podczas ostatniego występu w Woli (fot. pk)

Sesja Rady Gminy, podczas której ra-
dni głosowali nad zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Miedźna za rok 2014 oraz nad
udzieleniem wójtowi absolutorium za
rok 2014 odbyła się 23 czerwca.

Paweł Komraus

Po dokonywanych w trakcie roku bud-
żetowego zmianach, budżet gminy
Miedźna na rok 2014 zamknął się po
stronie dochodów kwotą 49 mln 147
tys. 536 zł 35 gr (wykonanie
w 98,6%), a po stronie wydatków – 50
mln 73 tys. 606 zł 13 gr (wykonanie
w 95,3%). – Wysoki wskaźnik realiza-
cji dochodów i wydatków świadczy
o tym, że budżet został zrealizowany
w sposób prawidłowy i bez znaczących
odstępstw od jego planów – zauważył
wójt Bogdan Taranowski.

Co istotne, zaplanowany deficyt bud-
żetowy w wysokości prawie 2,7 mln zł,
na koniec roku wyniósł 926 tys. 69 zł
78 gr, czyli na poziomie planowanego
deficytu 34,3%. – Poziom ten osiągnię-
to dzięki wprowadzeniu zasady stałej
racjonalizacji i optymalizacji kosztów,
ograniczania wydatków, zwłaszcza wy-
datków konsumpcyjnych oraz na sku-
tek pozyskanych do budżetu środków
zewnętrznych – mówił wójt. 

W ramach środków z funduszy unij-
nych zaplanowano w budżecie nieco
ponad 2 mln zł, a wykonano 70,6%,
czyli niespełna 1,5 mln zł. – Wynika to
z tego, że nie wszystkie pieniądze wpły-
nęły w tym roku, wpłyną dopiero w ro-
ku 2015, były także oszczędności
z przetargów, których nie możemy wy-
korzystać na inne inwestycje – tłuma-
czył Bogdan Taranowski.

Od trzech lat wzrastają dochody
własne gminy, co wpływa korzystnie
na możliwości inwestycyjne. Dochody
ogółem były w 2014 roku mniejsze
niż w roku 2013, ale spowodowane
było to zakończeniem perspektywy
unijnej. 

Wśród wydatków najwięcej przezna-
czono tradycyjnie na oświatę – to aż
55,5% wszystkich wydatków. Zale-
dwie 0,6% budżetu przeznaczono na
obsługę długu. Środki na zadania in-
westycyjne stanowiły 11,3% wydat-
ków – inwestycje pochłonęły 5 mln
673 tys. 416 zł 16 gr. Pieniądze na
ten cel pochodziły głównie ze środków
własnych (ponad 3,6 mln). Prawie
62% wszystkich środków na inwesty-
cje pochłonęły zadania infrastruktural-
ne – remonty dróg czy chodników (3,5
mln zł).

Zadłużenie gminy na koniec ub. roku
wynosiło 11 mln 471 tys. 839 zł, co
stanowi 23,3% dochodów gminy.
Sprawozdanie wójta zostało pozyty-
wnie zaopiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. – Co dla mnie jest
istotne, to sporo środków, jakie
w 2014 roku przeznaczyliśmy na drogi.
Nie pamiętam takiej sytuacji, by tyle
środków przeznaczonych było na po-
prawę stanu dróg, czego mieszkańcy
jednak oczekują – jako jedyny zabrał
głos w dyskusji nad sprawozdaniem
Stanisław Lubański.

Radni jednogłośnie zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu gminy za
rok 2014. W głosowaniu nad udziele-

niem wójtowi absolutorium przy 14
obecnych na sali radnych, 13 było za,
jeden radny wstrzymał się od głosu.
Marcin Germanek tłumaczył tę decyzję
tym, że jako radny od grudnia ub. roku
nie czuje się władny do udzielania opi-
nii o budżecie za cały 2014 rok.

– Dziękuję za udzielenie absoluto-
rium. To moje 18. absolutorium.
Dziękuję wszystkim pracownikom
urzędu, jednostek organizacyjnych.
W dzisiejszych czasach w naszej gmi-
nie, gdzie nie ma dochodów włas-

nych, każda inwestycja realizowana
jest ze środków zewnętrznych i jest
zdecydowanie bardziej pracochłonna.
Cieszę się, że nasza praca oceniana
jest pozytywnie – powiedział po głoso-
waniu Bogdan Taranowski.

Niższy deficyt i sporo pieniędzy na drogi – radni udzielili wójtowi absolutorium za realizację budżetu za 2014 rok

Absolutorium dla wójta

TAKI BYŁ ROK 2014
Dochody
plan – 49 838 960,60 zł
wykonanie – 49 147 536,35 zł

Wydatki
plan – 52 536 971,35 zł
wykonanie – 50 073 606,13 zł

Struktura wydatków wg rodzajów
działalności gminy
– oświata i wychowanie (55,5%)
– ochrona zdrowia, pomoc i polityka

społeczna (11,9%)
– administracja (8,5%)
– transport i łączność (7,4%)
– kultura fizyczna i sport (4,9%)
– kultura (3,2%)
– gospodarka komunalna (3,2%)
– rolnictwo (2,4%)
– gospodarka mieniem gminy (1,8%)
– bezpieczeństwo publiczne (0,6%)
– obsługa długu gminy (0,6%)Wójt Bogdan Taranowski dziękuje za udzielone absolutorium (fot. pk)

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu (fot. pk)
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Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, 
ul. Wiejska 131 

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

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

Kasa Urzędu Gminy Miedźna 
czynna jest w godzinach:

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

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

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

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

NIP 6381642424
REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 

0000 1179 0001

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl

www.gok.miedzna.pl

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/s w Grzawie

43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

tel. 32 449 13 36, 
32 211 82 51

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

Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

43-227 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@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

ŻŻyycczzeenniiaa  zz ookkaazzjjii  zzaakkoońńcczzeenniiaa  rrookkuu  sszzkkoollnneeggoo

Z okazji zakończenia roku szkolnego w imieniu władz samorządowych naszej
gminy składam całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia.

Szanowni nauczyciele,
zakończenie roku szkolnego to doskonała okazja, aby podziękować Państwu 
za ciężką całoroczną pracę, za trud i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy 
i umiejętności. Życzę, aby wolny czas przysporzył Państwu sił i zapału do zawo-
dowych zmagań w nowym roku szkolnym.

Drodzy uczniowie,
pragnę pogratulować Wam wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności. Przed Wami czas swobody i wypoczynku. Wypoczywajcie więc 
i gromadźcie siły na nowy rok szkolny.

Dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz pracownikom administracji 
i obsługi życzę dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnia-
nych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt Gminy Miedźna
BBooggddaann  TTaarraannoowwsskkii

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
z Woli pozyskała dotację z Programu Erasmus+. Dzięki
temu na Śląsk przyjadą dwie grupy młodzieży – z Katalo-
nii oraz Szkocji. 

Celem projektu „A-Team” jest poznawanie kultur, integra-
cja i wzajemne uczenie się od siebie młodych ludzi, dla
których wspólny mianownik stanowi dążenie do posiada-
nia własnej, odrębnej narodowości. 

Łącznie udział w projekcie wezmą 33 osoby – po 11
z każdego kraju partnerskiego. Sama wymiana odbędzie
się we wrześniu w Katowicach, ale młodzi ludzie będą
mieli możliwość zawitać także do Rybnika, gdzie będą
uczestniczyć w specjalnej debacie, która odbędzie się
w tamtejszej filii Uniwersytetu Ekonomicznego. 

– Sam pomysł przedstawiony przez Aleksandrę Skrabel
– licealistkę z Rybnika, bardzo przypadł nam do gustu, bo
Fundacja ma bardzo silny, śląski charakter – mówi Marcin
Germanek, założyciel i prezes Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Przedsiębiorczego. 

Łącznie Szkoci, Katalończycy i reprezentująca Śląsk
młodzież m.in. z Katowic, Mysłowic i Rybnika spędzą ra-
zem 8 dni. W tym czasie zostaną podzieleni na międzyna-
rodowe grupy i wspólnie będą pracować nad przygotowa-
niem spektaklu wieńczącego, czyli przedstawienia, które-

go tematem będą zbieżne dążenia wszystkich uczestników
projektu. W międzyczasie młodzi ludzie będą mieli okazję
wysłuchać prelekcji, wziąć udział w warsztatach tane-
cznych, a nawet nauczyć się, jak pokonać stres podczas
wystąpień publicznych. A wszystko to oczywiście w at-
mosferze dobrej zabawy i towarzystwie rówieśników mó-
wiących innym, ale jednak wspólnym językiem. 

Informacje o wydarzeniach będzie można na bieżąco
śledzić na dedykowanym blogu oraz fan page’u na Face-
booku. Projekt „A-Team” współfinansowany jest w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wysokość dotacji
to 13 tys. 310 euro.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego zo-
stała powołana do życia w 2014 roku, by działać na rzecz
zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju
przedsiębiorczości. Jest organizacją poradniczą, świadczą-
cą doradztwo z zakresu pozyskiwania dotacji oraz prawa,
zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i orga-
nizacji pozarządowych. Ważnym celem statutowym jest
również rozwój regionalny. FRSP

Fundacja z Woli zorganizuje wymianę młodzieży

W sobotę, 27 czerwca w Woli odby-
ły się Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze.

W zawodach udział wzięły cztery je-
dnostki ochotniczych straży pożar-
nych, działające na terenie gminy
Miedźna: OSP z Woli, Góry, Gilowic
oraz Miedźnej. – Zawody były elimi-
nacjami do powiatowych zawodów
strażackich, które odbędą się we
wrześniu. Celem było też doskonale-
nie sprawności strażaków oraz ich in-
tegracja – mówi Naczelnik Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Adam Tomala.

Strażacy brali udział w dwóch kon-
kurencjach: biegu sztafetowym oraz
ćwiczeniach bojowych. Ostatecznie
najlepsi okazali się druhowie z OSP
w Gilowicach. Ale – jak mówi naczel-

nik – świetnie sprawili się wszyscy
strażacy. – Mieszkańcy gminy mogą

czuć się bezpiecznie mając takich stra-
żaków – przyznaje Adam Tomala. pk  

Strażacy rywalizowali

Klasyfikacja:
I – OSP Gilowice II – OSP Wola III – OSP Góra IV – OSP Miedźna

Strażacy w akcji (fot. OSP Wola)
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WOLA

GILOWICE

10 czerwca uczniowie z klasy IIa i Ia
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Woli zostali zaproszeni do Gminnej
Biblioteki Publicznej na spotkanie
z pisarzem Łukaszem Dębskim.

Gość opowiedział dzieciom, jak po-
wstają jego książki, przeczytał kilka

fragmentów książki pt. „Wierszyki
z podróży”. Był też konkurs (dla do-
rosłych) na najszybsze przeczytanie
wiersza z książki pt. „Łamisłówka”,
a także zabawa detektywistyczna i za-
gadki. Spotkanie zakończyło się roz-
dawaniem autografów przez Łukasza
Dębskiego. SP 2 Wola

Wolontariusze z Tajwanu i Chin w Woli
Od 7 do 14 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Ma-
linowskiego w Woli uczestniczyli w międzynarodowym projekcie społeczno-
edukacyjnym KIDSPEAK. Projekt miał na celu poznawanie innych krajów i kul-
tur, kształtowanie postawy tolerancji, otwartości i rozwój młodego człowieka
oraz naukę języka angielskiego. Katarzyna Zięba, nauczycielka języka angiel-
skiego z SP nr 1 w Woli nawiązała współpracę z wolontariuszami AIESEC, an-
gażując się w projekt o nazwie KIDSPEAK. W wyniku współpracy wolontariu-
szki z Tajwanu i Chin, Siu Ting i Helengoszczone były u rodzin uczennic z wo-
lańskiej szkoły. Sympatyczne, młode i bardzo otwarte dziewczyny szybko na-
wiązały kontakt z uczniami. W czasie trwania projektu studentki AIESEC brały
udział w zajęciach szkolnych i warsztatach językowych. Zajęcia prowadzone
były w klasach młodszych i starszych. Tematyka zajęć dotyczyła historii, kultu-
ry i tradycji krajów wolontariuszek i Polski.

Popołudniami organizowane były wycieczki m.in. do Krakowa i Oświęcimia,
gdzie uczniowie mogli przełamywać bariery językowe. Aleksandra Odrobińska

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznawali kulturę innych krajów (fot. SP 1 Wola)

11 czerwca w Gimnazjum nr 1 im.
św. Jana Bosko w Woli odbył się finał
III Gminnego Konkursu języka angiel-
skiego „Face to Face with English”
pod patronatem wójta gminy Mie-
dźna. Konkurs miał na celu spraw-
dzenie umiejętności zdobytych przez
gimnazjalistów, motywowanie ich do
samodzielnej pracy nad doskonale-
niem i rozwijaniem różnych sprawno-
ści językowych oraz promowanie nau-
ki języka angielskiego wśród szkół
gimnazjalnych w gminie Miedźna.

Uczestnikami konkursu byli ucznio-
wie gimnazjów z gminy. Wzięło
w nim udział 30 uczniów z trzech
szkół gimnazjalnych. Czas, jaki był
przeznaczony na rozwiązanie testu to
90 minut. Uczniowie otrzymali arku-
sze z zadaniami otwartymi i zamknię-
tymi, które obejmowały rozumienie
tekstu czytanego, znajomość środków
językowych i funkcji językowych oraz
podstawową znajomość historii i kul-

tury Zjednoczonego Królestwa i Sta-
nów Zjednoczonych. Arkusze konkur-
sowe były zróżnicowane pod wzglę-
dem poziomu trudności. Prace spraw-
dzały i oceniały: Agnieszka Bogdań-
ska, nauczycielka z Gimnazjum nr 2,
Anna Figołuszka, nauczycielka z Ze-
społu Szkół w Miedźnej oraz Łarisa
Doniecka, nauczycielka języka angiel-
skiego z Gimnazjum nr 1.

Najlepsze wyniki uzyskali: I miej-
sce – Krzysztof Matuszek, uczeń Gim-
nazjum nr 2, II miejsce – Karolina Od-
robińska, pierwszoklasistka z Gim-
nazjum nr 1 oraz III miejsce – uczen-
nica z tej samej szkoły, również klasy
pierwszej, Katarzyna Kaczmarczyk.
Na zakończenie programu Youngster
2014/2015, uczniowie klas IIIa i IIIb
przedstawili swój projekt pn. „Ocalić
od zapomnienia”, który przygotowy-
wali do konkursu „Teenagers in
Action”.

ZS Wola

Sprawdzali swój angielskiSpotkanie z pisarzem

Pisarz opowiedział dzieciom o tym, jak powstają jego książki (fot. SP 2 Wola)

Liceum Ogólnokształcące w Gilowi-
cach pozyskało 49 tys. euro na reali-
zację projektu rozwoju szkoły Eras-
mus+. Dwuletni projekt zatytułowany
„Dwujęzyczność – potencjał na przy-
szłość!” ma na celu znaczne podwyż-
szenie kompetencji językowych (w za-
kresie znajomości języka angielskie-
go) nauczycieli Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gilowicach.

W ramach projektu ośmioro nau-
czycieli będzie uczestniczyć w inten-
sywnym kursie języka angielskiego,
który oprócz zajęć stacjonarnych
obejmować będzie również dwa
dwutygodniowe kursy języka angiel-
skiego w Wielkiej Brytanii. W czasie
wakacji letnich w 2016 roku oraz
ferii zimowych w 2017 roku nauczy-
ciele będą doskonalić swoje umie-
jętności językowe. Zdobyte przez
nauczycieli kompetencje językowe

będą bezpośrednio wykorzystane
w planowanym na najbliższą przy-
szłość programie rozwoju szkoły i jej
oferty edukacyjnej. W związku
z tym, projekt zakłada również
współpracę z liceum holenderskim,
prowadzącym nauczanie dwujęzy-
czne. W ramach tej współpracy nau-
czyciele LO w Gilowicach wyjadą
wiosną 2016 roku na wizytę robo-
czą (job shadowing) do szkoły
w Zwolle (Holandia), gdzie będą ob-
serwować organizację pracy szkoły,
rozwiązania uatrakcyjniające ofertę
edukacyjną szkoły oraz nawiążą sta-
łą współpracę z nauczycielami ze
szkoły partnerskiej, która w przy-
szłości zaowocuje wspólnymi działa-
niami na rzecz zapewnienia ucz-
niom jak najwyższej jakości naucza-
nia.

Joanna Kocioła

49 tys. euro na naukę angielskiego

Pięknego czerwcowego popołudnia,
w piątek o godz. 18.00 zaczęli przycho-
dzić pierwsi odważni. Na początek odbył
się wybór leżaków. Pożegnanie z rodzi-
cami trwało krótko, buziaki i ostatni
uścisk. Dzieci podekscytowane czekały
na niespodzianki, jakie niesie z sobą
wieczór. Rozpoczęli od podchodów, któ-
re zakończyły się znalezieniem niespo-
dzianki w postaci kosza ze słodyczami,
następnie wspólnie bawili się na placu
zabaw. Po zabawach przyszedł czas na

wspólną kolację. Kolejną atrakcją była
wieczorna dyskoteka i malowanie paz-
nokci dziewczynom. Po wieczorze peł-
nym emocji przyszedł czas na leżaczki
i swoje ulubione przytulanki, wspólne
oglądanie bajek i słuchanie opowiadań.
Podczas porannej pobudki dzieci ze
zdziwieniem odkrywały, że nie spały we
własnych łóżeczkach. Po porannej toale-
cie dzieci całe i szczęśliwe wróciły z ro-
dzicami do domu, zabierając ze sobą ba-
gaż wspaniałych wspomnień. GPP

Zielona noc w przedszkolu w Gilowicach

Tę niezwykłą noc dzieci spędziły w przedszkolu (fot. GPP)
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MIEDŹNA

GÓRA

FRYDEK

GRZAWA

„Jesteśmy szkołą korczakowską i z sukcesami wdrażamy
idee wychowawcze naszego patrona. Aktywna działalność
samorządu uczniowskiego jest jednym z priorytetów naszej
szkoły. Nasi uczniowie postanowili podzielić się swoimi
doświadczeniami z rówieśnikami i zaprosili ich do okrągłe-
go stołu oraz dyskusji” – podkreśla dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Górze.

3 czerwca do szkoły przybyły samorządy uczniowskie
wraz z opiekunami na Forum Samorządów Uczniowskich
„Szkoła Przyjazna Aktywności”. Na zaproszenie odpowie-
działo ponad 40 uczniów ze szkół powiatu pszczyńskiego.
W Górze goszczono reprezentantów SP nr 7 Ćwiklice, SP
nr 9 Łąka, SP nr 18 Pszczyna, SP Frydek, SP nr 1 Wola,
SP nr 2 Wola, SP Miedźna.

Forum patronował wójt gminy Miedźna, Bogdan Tara-
nowski, który wprowadził uczestników forum w zagadnie-
nie 25-lecia samorządności w gminie i kraju.

Odbyły się prezentacje dobrych praktyk samorządu
w szkole oraz pracowite, owocne warsztaty dla zespołów
uczniowskich. Uczniowie dyskutowali, zastanawiali się
nad trudnościami organizacji samorządnych przedsięwzięć
oraz jakie korzyści one niosą. Współpracowali w między-
szkolnych zespołach. Pracowali nad przedsięwzięciami,
które mogą wziąć w swoje ręce. Forum było okazją do
spotkania, wymiany doświadczeń, inspiracją do działania
dla uczniów i opiekunów. SP Góra

Samorządy debatowały w Górze

Uczestnicy Forum Samorządów Uczniowskich w Górze (fot. SP Góra)

Poznali tajniki futbolu
amerykańskiego
Futbol amerykański w Polsce staje się coraz bar-
dziej popularny. Przestaje być czymś egzotycznym.
18 czerwca do Zespołu Szkół w Miedźnej przyje-
chali przedstawiciele drużyny Highlanders Beskidy
z Suchej Beskidzkiej. 

Na początku zawodnicy przedstawili istotę futbolu
amerykańskiego oraz powiedzieli, jak wyglądają roz-
grywki w Polsce. Następnie zaprezentowali sprzęt po-
trzebny do gry. Najważniejszym punktem tej nieza-
pomnianej lekcji w-fu było bezpośrednie zetknięcie się
z tym wciąż niecodziennym sportem. Uczniowie rzu-
cali specjalną piłką. Dzieci rywalizowały ze sobą w kil-
ku konkurencjach: kick offie butelkowym – kręcenie
się wokół butelki, zaprzestanie na gwizdek, podbieg-
nięcie do piłki i strzał do bramki, feald goal – jak naj-
dalsze wykopanie piłki w odpowiedniej pozycji oraz
podaniówka – wykonanie 10 nieprzerwanych podań

mimo przeszkadzania drużyny przeciwnej. Kolejnym
ciekawym momentem było przymierzanie stroju oraz
zrobienie sobie zdjęć. Uczniowie mogli poczuć się jak
zawodnicy futbolu amerykańskiego. Futboliści odwie-
dzili także SP nr 2 w Woli. ZS Miedźna

Uczniowie poznali tę wciąż mało 
znaną dyscyplinę sportu (fot. ZS Miedźna)

Pielgrzymka do Wadowic
2 czerwca odbyła się pielgrzymka dzieci pierwszoko-
munijnych. W ramach pielgrzymki dzieci z rodzicami
oraz ks. proboszczem Jackiem Jadaszem odwiedziły
Wadowice, gdzie w kościele pw. św. Piotra Apostoła
została odprawiona msza św. w intencji dzieci oraz
droga krzyżowa. Następnie pielgrzymi udali się do Ba-
zyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wado-
wicach, a potem zwiedzili dom rodzinny Jana Pawła
II. Kolejnym etapem pielgrzymki była Kalwaria Zeb-
rzydowska. Parafia Grzawa

Podczas pielgrzymki (fot. Parafia Grzawa)

10 czerwca przedszkolaków z Gmin-
nego Przedszkola Publicznego „Baj-
ka” we Frydku odwiedził pszczelarz.
O swojej pracy opowiadał im Jan
Kempka z Frydku, który pszczelar-
stwem zajmuje się od wielu lat.

Na początek dzieci mogły zoba-
czyć sprzęt pszczelarza. Gość opo-
wiadał także o pracy z pszczołami.
Mówił m.in. o tym, że największym
wrogiem pszczół jest niedźwiedź. Za-
skoczeniem dla przedszkolaków było
to, że królowa znosi aż 2,5 tys. 
jaj dziennie! Zdradził też, jak poznać
dobry miód. – Jak się go leje na łyż-
kę, to powinien robić się czubek,
wtedy jest odpowiedniej gęstości –
powiedział. Jan Kempka mówił, że
dzięki pszczołom mamy nie tylko
miód, ale także wosk czy mleczko

pszczele. – Tak dokładnego i praco-
witego stworzenia nie ma wśród
owadów – podkreślał.

Na zakończenie wizyty nie mogło
zabraknąć degustacji miodu z frydec-
kiej pasieki. pk 

20 czerwca w Szkole Podstawowej
im. S. Hadyny odbył się Szkolny
Dzień Sportu. Dzieci mogły zmierzyć
się w różnych konkurencjach. Klasy I-
III rozegrały turniej w dwa ognie. Wy-
grała klasa III. Uczniowie rywalizowa-
li też w takich konkurencjach, jak wy-
ścigi w workach, prowadzenie piłki
minihokejką czy niesienie na łyżeczce
jajka. Rozegrano międzyklasowe me-
cze piłkarskie. Tu także wygrała klasa
III. Uczennice klas IV-VI zmierzyły się
w grze dwójek siatkarskich – triumfo-
wały Aleksandra Wojtala i Patrycja
Lukasek. Chłopcy z klas IV- VI roze-
grali mecze piłki nożnej. Był też bieg
o Puchar Dyrektora Szkoły. W swoich
grupach wygrali: Zuzanna Mika, Pa-
trycja Lukasek, Bartosz Chwiendacz
oraz Jakub Piłatyk. pk

Na sportowoPszczelarz u przedszkolaków

Jan Kempka opowiadał przedszkolakom 
o pracy pszczelarza (fot. pk)

Rodzice dzieciom
25 czerwca w Gminnym Przedszkolu
Publicznym im. Jana Brzechwy w Gó-
rze rodzice dzieci z grupy Jeżyków po
raz pierwszy w historii przedszkola
wcielili się w role i wystąpili w przed-
stawieniu teatralnym pt. „Księżniczka
na Ziarnku Grochu”. Można było zoba-
czyć między innymi takie postaci, jak:
księżniczka, książę, królowa, król oraz
niezwykle barwne i kolorowe damy
dworu. Po spektakularnym występie
zaangażowanym w to przedsięwzięcie
rodzicom dyrektor Teresa Capek wrę-
czyła Oscary 2015 za grę aktorską. To
wydarzenie było ukoronowaniem pro-
gramu własnego „Rodzice współauto-
rami sukcesów dzieci”. GPP
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Ma już na swoim koncie tytuły Hono-
rowego Prezesa OSP Miedźna, Hono-
rowego Prezesa Zarządu Gminnego
OSP, zdobył Srebrny i Złoty Krzyż za
zasługi dla ówczesnego województwa
katowickiego. „Jeśli więc zasłużył się
dla województwa, to na pewno też dla
gminy Miedźna” – napisano w uzasa-
dnieniu. Antoni Wasztyl odebrał tytuł
„Zasłużony dla gminy Miedźna”

O Antonim Wasztylu z Miedźnej pisa-
liśmy już w poprzednim numerze.
Przez 52 lata aktywnie działał
w strukturach ochotniczych straży po-
żarnych. 35 lat pełnił funkcję prezesa
OSP Miedźna, 22 lata był prezesem
Zarządu Gminnego Związku OSP RP
w Miedźnej, a 12 lat – wiceprezesem.
W 1997 r. został awansowany do
stopnia sierżanta WP. Podczas sesji
Rady Gminy 23 czerwca odebrał tytuł
„Zasłużony dla gminy Miedźna”.

– Dziękuję wszystkim mieszkań-
com oraz strażakom z całej gminy.
To, co mnie spotkało, to zasługa
wszystkich strażaków. Przez te ponad
pół wieku w OSP różnie bywało –

i wesoło, i niewesoło, ale jakoś to
przeżyliśmy. Dobrze, że przez ten
czas nic nikomu się nie stało, to naj-
bardziej mnie raduje – przyznał od-
bierając medal.

A. Wasztyl nie spodziewał się takie-
go wyróżnienia. Jak mówi, praca stra-
żaka nie jest pracą łatwą. – Teraz jest
nieco inaczej. Kiedyś gasiliśmy tylko
pożary, teraz trzeba brać udział we
wszelkich akcjach drogowych, rato-
wniczych, powodziowych. Strażak
musi być wszechstronnie wyszkolony.
Całe szczęście, że do dyspozycji jest
coraz lepszy sprzęt. Tak naprawdę,
żeby być strażakiem, trzeba mieć tę
pasję w genach – przyznaje. Dlatego
cieszy się, że coraz więcej młodych
osób przystępuje do ochotniczych
straży pożarnych.

A wie, co mówi, bo w OSP Miedźna
jest od 57 lat! Udziela się też w inny
sposób – przez wiele kadencji działał
w Radzie Sołeckiej w Miedźnej. I to
Rada Sołecka wystąpiła z wnioskiem
do Rady Gminy o uhonorowanie mie-
szkańca Miedźnej.

pk

Antoni Wasztyl otrzymał specjalny medal (fot. pk)

Od ponad pół wieku oddany straży pożarnej

23 czerwca po raz drugi przyznane
zostały nagrody gminy Miedźna za
działalność kulturalną, zaangażowa-
nie w pracę na rzecz kultury, jej upo-
wszechnianie i ochronę. Głównym
celem nagrody jest uhonorowanie
oraz wyrażenie uznania dla mie-
dźniańskich twórców, animatorów
kultury, podmiotów funkcjonujących
w sferze kultury, w sposób szczegól-
ny zaangażowanych w pracę na
rzecz kultury, przyczyniających się
do tworzenia, upowszechniania,
ochrony oraz rozwoju kultury w gmi-
nie Miedźna. 

Paweł Komraus

Nagrodę stanowi statuetka „Mie-
dźniański Ul”, dyplom oraz nagroda
pieniężna. Dlaczego ul? Bo nazwa
Miedźna wywodzi się ze słowa „mie-
dźwny”, czyli „miodowy”, a – jak pi-
sze Ewa Maria Ryguła w publikacji
„Pieczęcie gminne miejscowości po-
wiatu pszczyńskiego od początku
XVIII w. do 1939 r.” – na starej pie-
częci w katastrze karolińskim pod ro-
kiem 1723 odciśnięta została najstar-
sza pieczęć Miedźnej z widocznym
ulem. – Propagowanie kultury i sztuki
to szczytne działania same w sobie.
Nawet jeśli dla wielu to czysta przy-
jemność i pasja, to warto takich ludzi
docenić – mówi dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, Joanna Stawowy.

Spośród wszystkich nadesłanych
kandydatur komisja zdecydowała
o przyznaniu w tym roku trzech na-
gród. – Z ogromnym żalem przyjęliś-
my wiadomość o śmierci jednego
z laureatów. I dziś, w dniu, w którym
miał być z nami, by odebrać nagrodę,
musieliśmy go pożegnać – powie-
działa wzruszona J. Stawowy. Lau-
reatem „Miedźniańskiego Ula” został

bowiem Ludwik Kostrząb, artysta
z Góry. Zmarł kilka dni przed uroczy-
stością przyznania nagrody. Wszyscy
zebrani uczcili jego pamięć minutą
ciszy.

„Miedźniański Ul” trafił do Renaty
Waliczek, która także pochodzi z Gó-
ry. Pojawia się często podczas „Wie-
czoru Śląskiego” czy „Parady Ludo-
wego Stroju Śląskiego”, organizowa-
nych w Woli. – To niewiarygodne, że
można robić coś, co się kocha, speł-
niać swoje marzenia, realizować pa-
sje i dostawać za to nagrody! Chcia-
łam zapewnić, że choć od jakiegoś
czasu już tu nie mieszkam, to całym
sercem jestem zawsze tutaj, i pamię-
tam, gdzie jest mój dom. Bo bez do-
mu by nas nie było, a tam jest nasz
dom, gdzie zaczyna się nasza histo-
ria. Moja historia rozpoczęła się
w gminie Miedźna, na mojej ukocha-
nej ziemi pszczyńskiej – przyznała R.
Waliczek. Nagrodę odebraną w dniu
ojca zadedykowała swojemu zmarłe-
mu tacie.

Laureatem „Miedźniańskich Uli”
został też działający od 1979 roku
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”. Na-
grodę odebrała kierowniczka zespołu,
Urszula Pękała. – To dla nas ogrom-
ne wyróżnienie. Nadal chcemy się
rozwijać i pokazywać naszą kulturę
w kraju i za granicą. Warto to robić,
by nasze piękne tradycje nie zaginęły
– przyznała, dziękując jednocześnie
wszystkim osobom zaangażowanym
w działalność zespołu, a także jego
założycielom. 

W trakcie uroczystej sesji wystąpiły
Grupa Teatralna „Kubusiaki” z Gmin-
nego Przedszkola Publicznego nr
3 im. Kubusia Puchatka w Woli oraz
Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wa Hadyny we Frydku.

Renata Waliczek, Ludwik Kostrząb oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” to tegoroczni laureaci „Miedźniańskich Uli”

Nagrodzeni za swoją wyjątkową pasję
Śp. Ludwik Kostrząb (1934 – 2015)

Choć urodził się we wsi Żółków koło Jasła, bardzo
przywiązał się do swojej drugiej ojczyzny, Góry.
Z wykształcenia był elektrykiem, zajmował się
wieloma rzeczami, był m.in. kolejarzem, napra-
wiał telewizory, nawijał silniki. Lubił malować i tą
pasją zajmował się na emeryturze. Namalował po-
nad 400 obrazów, część z nich podarował najbliż-
szej rodzinie, inne trafiły do znajomych w Nowym
Jorku czy Chicago, na aukcje charytatywne. 29 obrazów przekazał jako wkład
na budowę nowego kościoła w Górze. Malował kompozycje kwiatowe, krajob-
razy, uwieczniał budowle związane z historią Góry, wystawiał swoje prace
w kraju i za granicą. Jest autorem wspomnień z dzieciństwa pt. „Zapiski Kozie-
go Pastucha”, spod jego pióra wyszły liczne wiersze. Wiersz „Holocaust” został
przekazany do archiwum Yad Vashem w Izraelu. Zmarł 21 czerwca (fot. arch.)

Renata Waliczek

Animatorka śląskiej kultury, wierna swoim korze-
niom i wyznawanym dawniej wartościom. Propagu-
je i podejmuje działania na rzecz międzypokolenio-
wego przekazu śląskiego języka, zwyczajów, obrzę-
dów i stroju. Podejmuje próby literackie, w których
ujawnia się nie tylko jej talent, ale wielka miłość do
ziemi rodzinnej. Godnie promuje i reprezentuje gmi-
nę Miedźna nie tylko w województwie śląskim, ale
także w kraju i poza jego granicami (fot. pk)

Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”

Od 36 lat krzewią miłość do rodzimej kultury,
wyrażają dumę ze swoich korzeni. Kultywują
i rozpowszechniają lokalne tradycje. Podtrzy-
mują tradycje śląskiej kultury ludowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem autentyczności reper-
tuaru, śpiewu, muzyki, tańców, obrzędu i stro-
ju. Mają na swoim koncie liczne nagrody i wy-
różnienia, m.in. I miejsce w Międzynarodowym
Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Zebrzy-
dowicach, wygrane w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Wici”
w Chorzowie czy festiwalu folklorystycznym w Woli (fot. pk)
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Specjalny pokaz oraz nagrody za
osiągnięcia – w taki sposób za pro-
mowanie Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Pszczynie podziękowa-
no Mateuszowi Liberze, uczniowi
z Góry.

Mateusz Libera jest fryzjerem. Właś-
nie skończył szkołę zawodową, ale od
jakiegoś czasu pracuje w jednym
z salonów fryzjerskich w Woli. 3 czer-
wca w PZS nr 1 odbył się III Powiato-
wy Konkurs Fryzjerski dla uczniów
klas gimnazjalnych powiatu pszczyń-
skiego. Uczestnicy walczyli o cenne
nagrody, ale jednym z ważniejszych
punktów imprezy był pokaz fryzur
wieczorowych w wykonaniu Mateu-
sza, który był uczniem szkoły. – To
było bardzo dużo wyzwanie. Musia-
łem wybrać odpowiednie modelki,
stroje, no i oczywiście fryzury. Wszy-
stko trzeba było dokładnie przemyś-

leć. Przygotowania trwały ponad dwa
tygodnie – zdradza Mateusz.

Jak mówi, fryzjerem chciał zostać
od dzieciństwa. Marzenia udało się
spełnić, i to z nawiązką. Ma na koncie
m.in. „Złoty Grzebień” – to jedno z naj-
cenniejszych wyróżnień dla fryzjerów.
W ubiegłym roku okazał się najlepszy
w kategorii ślubnej wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. 

Ta praca daje mu ogromną satys-
fakcję, a najbardziej cieszą go meta-
morfozy, duże zmiany. – Najlepsza
jest sytuacja, kiedy przychodzi do
mnie blondynka z długimi włosami,
a wychodzi ruda z krótką fryzurką. Lu-
bię odważnych klientów – mówi. Ma
spore grono stałych klientów, a nieda-
wno na ślubne czesanie przyjechała
do niego klientka z... Niemiec.

– Mateusz jest osobą pracowitą, zara-
dną i pomysłową. Przy tym wszystkim
jest ogromnie zdeterminowany w dąże-

niu do celu. Jest wrażliwy i ma poczucie
smaku w tym, co robi, to pomaga mu
w realizacji planów zawodowych –
chwali go nauczycielka Józefa Waliczek.

Fryzjer z Góry za zasługi dla swojej
szkoły, także na arenie międzynaro-

dowej otrzymał w nagrodę szkolenie
w profesjonalnej akademii fryzjerskiej
oraz główkę treningową. Od września
zmienia miejsce pracy. I ciągle marzy
o tym, by otworzyć swój własny, pro-
fesjonalny salon fryzjerski. pk 

Docenili fryzjera z Góry

Mateusz Libera z modelkami podczas pokazu w PZS nr 1 (fot. PZS nr 1)

Impreza odbyła się 1 czerwca w Gim-
nazjum nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Woli. Tym razem motto brzmiało:
„Sport to radość pokonywania same-
go siebie”.

pk

– Moje doświadczenie mówi, że suk-
cesy osiąga ten, który chce lepiej, wy-
żej, sprawniej wykonywać to, czym
się pasjonuje, ale w stosunku do swo-
ich możliwości. W zawodach rywali-
zujemy i ta rywalizacja jest dobra, ale
należy pamiętać o tym, że każdy chce
osiągnąć sukces na swoim poziomie –
podkreślała Barbara Bandoła, dyrek-
torka gimnazjum.

Na rozpoczęcie igrzysk zapłonął
znicz olimpijski, uroczystość uświet-
nił występ grupy gimnastycznej
CORE, układ choreograficzny przy-
gotowany przez zespół teatralno-ta-

neczny z Gimnazjum nr 2 oraz wy-
stęp zespołu Wigejce. Przyznane zo-
stały też nagrody za osiągnięcia
w nauce i sporcie dla uczniów i za-
wodników oraz ich rodziców, nau-

czycieli i trenerów (lista laureatów –
w ramce).

W konkurencjach sportowych zma-
gali się uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów gminy Miedźna,

członkowie Stowarzyszenia Start
z Katowic oraz sportowcy ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy
w Grzawie. Do Woli przybyło ponad
500 sportowców!

Zawody odbywały się na wielu obiek-
tach: w sali gimnastycznej gimnazjum
zmagali się siatkarze, na boisku szkol-
nym – lekkoatleci, w szkole podstawo-
wej uczestnicy walczyli o tytuł najlep-
szego tenisisty stołowego, piłkarze pre-
zentowali umiejętności na Orliku, a pły-
wacy na basenie w Woli. W konkuren-
cjach sportowych brały udział osoby
niepełnosprawne. Igrzyska pokazały, iż
sport jest doskonałą alternatywą dla za-
grożeń czyhających na młodych ludzi,
a aktywność ruchowa może być tarczą
przeciw uzależnieniom.

Organizatorami imprezy byli: Ze-
spół Oświaty i Wychowania, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Woli oraz Gim-
nazjum nr 2 w Woli. 

Uczniowie z całej gminy wzięli udział w IX Integracyjnych Zawodach „Sport dla wszystkich”

Radość z pokonywania samego siebie

Liczną grupę nagrodzonych za osiągnięcia w sporcie stanowili zawodnicy GKS Piast w Woli (fot. pk)

LAUREACI NAGRÓD WÓJTA GMINY MIEDŹNA ZA
OSIĄGNIĘCIA W NAUCE:

 Tomasz Straszyński – finalista Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego „W świecie roślin i zwierząt”, Liceum Ogólnokształcą-
ce w Gilowicach

 Sandra Krzak – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Wiedzy o Społeczeństwie, Zespół Szkół w Woli

 Krzysztof Matuszek – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Biologii i Chemii, Gimnazjum nr 2 w Woli

 Wiktor Zagórski – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki
Komputerowej „Mój patron”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

 Maksymilian Jaczyński – finalista Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „KLIO”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

 Wiktora Witańska – zdobywczyni III miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, Szkoła Podstawowa nr
1 w Woli

LAUREACI NAGRÓD WÓJTA GMINY MIEDŹNA ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA OKRES 1.01-25.05.2015

Zapasy w stylu wolnym 
 Gabriela Płoszczyca – zawodniczka GKS Piast w Woli, złota
medalistka Mistrzostw Śląska Dziewcząt w kat. wagowej 41 kg

w Dąbrowie Górniczej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Uczniowskich Klubów Sportowych w Krotoszynie 

 Daria Jaczyńska – zawodniczka GKS Piast w Woli, złota meda-
listka Mistrzostw Śląska Dziewcząt w kat. wagowej 43 kg
w Dąbrowie Górniczej, III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Uczniowskich Klubów Sportowych w Krotoszynie 

 Anna Doktor – zawodniczka GKS Piast w Woli, złota medali-
stka Mistrzostw Śląska Dziewcząt w kat. wagowej 38 kg
w Dąbrowie Górniczej 

 Wanesa Kania – zawodniczka GKS Piast w Woli, złota medali-
stka Mistrzostw Śląska Dziewcząt w kat. wagowej 34 kg
w Dąbrowie Górniczej 

 Paweł Ciemierz – trener, opiekun i twórca tych sukcesów 

Pływanie
 Kacper Murański – zawodnik MUKS „Gilus” w Gilowicach,
wielokrotny finalista Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów
16-letnich w Oświęcimiu, złoty medalista w Pucharze Silesia
na AWF w Katowicach, srebrny medalista w Międzynarodo-
wych Zawodach Pływackich w Cieszynie, wielokrotny medali-
sta w Zawodach Pływackich o Puchar Rycerza Kmity w Zabie-
rzowie 

 Gabriela Fuks – zawodniczka MUKS „Gilus” w Gilowicach, fi-
nalistka Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 16-letnich

w Oświęcimiu, srebrna medalistka w Międzynarodowych Za-
wodach Pływackich w Cieszynie

 Michał Kowalczyk – zawodnik MUKS „Gilus” w Gilowicach, fi-
nalista Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich w Ol-
sztynie, zdobywca trzech medali w Pucharze Silesia w Katowi-
cach, medalista Ligi Klubów Śląskich Szkół Gimnazjalnych

 Sławomir Formas – prezes i trener MUKS „Gilus” w Gilowicach,
twórca tych sukcesów 

Narciarstwo Alpejskie 
 Sylwester Latusek – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Narciar-
skiego „Zryw” w Bielsku-Białej, brązowy medalista na Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w slalomie w Szczyrku, srebrny meda-
lista w Mistrzostwach Polski Juniorów w slalomie i superkom-
binacji w Szczyrku, zdobywca III miejsca w Pucharze Europy
w slalomie Vysna Boca, uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów,
zawodnik kadry narodowej w narciarstwie alpejskim PZN

Piłka nożna 
 Remigiusz Flasz – zawodnik LKS „Nadwiślan” Góra, brał udział
w Ogólnopolskiej E-Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży i zajął tam
III miejsce

 Damian Odrobiński – prezes i trener UKS Stowarzyszenia Pił-
karsko-Siatkarskiego w Woli, założyciel UKS SPS w Woli
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

9 czerwca ok. godz. 15.40 poli-
cjanci zatrzymali do kontroli
w Miedźnej na ul. Wiejskiej 40-
letniego kierowcę volkswagena
sharana. Okazało się, że kierował
samochodem będąc w stanie nie-
trzeźwości. Badanie wykazało
1,01 mg/l.

11 czerwca doszło do włamania
do jednego ze sklepów w Górze
przy ul. Pszczyńskiej. W nocy,
w godzinach 1.00-5.00 nieznany
sprawca po uprzednim wyłama-
niu drzwi frontowych włamał się
do sklepu spożywczego. Ukradł
wyroby tytoniowe, słodycze i róż-
nego rodzaju baterie oraz startery
sieci komórkowych. Straty to ok.
2 000 zł.

18 czerwca strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej zostali wezwani
do pożaru trawy na ul. Starorze-
cznej w Woli. W akcji gaszenia
udział brali też m.in. strażacy-
ochotnicy z Miedźnej i z Woli.

27 czerwca ok. godz. 0.15 poli-
cjanci zatrzymali do kontroli
w Gilowicach na ul. Korfantego
kierującego samochodem marki
Opel Astra. Po badaniu okazało
się, że 26-latek, który kierował
autem miał prawie 0,7 promila
alkoholu. 

 Tego samego dnia po godz. 22.30
policjanci otrzymali zgłoszenie
o głośnej imprezie. Sąsiedzi skar-
żyli się, że pomimo późnej pory,
w jednym z mieszkań w Woli przy
ul. Górniczej głośno grała muzyka.
Po interwencji policjantów impre-
zowicze przyciszyli muzykę.

LI
PI

EC
20

15
Co warto
wiedzieć
przed 
wakacjami?
Ponad dwie trzecie klientów biur
podróży czyta umowy przed podpi-
saniem, co piąty konsument w Pol-
sce zna termin na złożenie reklama-
cji wycieczki, świadomość konsu-
mencka poprawia się – wynika
z badań przeprowadzonych na zle-
cenie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. 

Wycieczka z touroperatorem ozna-
cza, że kupujemy co najmniej dwie,
a zwykle kilka usług turystycznych
(np. transport, hotel, wyżywienie)
połączonych w jeden program. Za
całość odpowiada ten sam przedsię-
biorca. 

Zgodnie z prawem, umowa
o świadczenie usług turystycznych
powinna określać m.in. miejsce po-
bytu, termin rozpoczęcia i zakończe-
nia wycieczki, standard hotelu, po-
siłków oraz rodzaj środka transpor-
tu.

Ponad dwie trzecie respondentów
(68 proc.) deklaruje, że czyta umo-
wy przed wyborem biura podróży
i sprawdza, czy ich warunki są zgo-
dne z prawem. Blisko połowa bada-
nych zawsze sprawdza warunki kon-
traktu (48 proc.), a 20 proc. tylko
w przypadku wycieczek zagrani-
cznych. 

Jeżeli biuro podróży nie wywiązu-
je się z umowy, konsument ma pra-
wo do złożenia reklamacji i żądania
obniżenia ceny wycieczki. Podsta-
wami do zgłoszenia zastrzeżeń mo-
gą być m.in. zgubiony bagaż, brak
obiecanego widoku na morze, gor-
szy niż w umowie standard hotelu,
a nawet hałas w nocy. W oszacowa-
niu wysokości roszczenia pomocna
jest tabela frankfurcka. Nie ma ona
wprawdzie mocy wiążącej, ale jest
zwyczajowo uznawana przez wielu
przedsiębiorców turystycznych.

Coraz więcej konsumentów wie
w jakim terminie można składać
reklamację wycieczki. Prawidłową
odpowiedź – 30 dni od zakończenia
imprezy turystycznej – wskazała
blisko jedna piąta ankietowanych
(19 proc.). Od roku 2012 stan wie-
dzy konsumentów stale się popra-
wia. W roku 2012 poprawnych
wskazań było 7 proc., w roku 2013
– blisko 10 proc., a ubiegłym roku
poprawnej odpowiedzi udzielił co
ósmy respondent (12 proc.).
Konsumentów zapytano też m.in.
czy wiedzą jaki skutek prawny wią-
że się z brakiem odpowiedzi organi-
zatora wycieczki na reklamację
w terminie 30 dni od jej złożenia.
Poprawną odpowiedź – uważa się,
że organizator turystyki uznał rekla-
mację za uzasadnioną – wskazało
28 proc. respondentów. UOKiK

Wśród osób, które do 24 lipca wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – książkę Alojzego Lyski 
pt. „Jak to dawniej... na Ziemi Pszczyńskiej”. 

Prosimy o podanie swojego adresu.

Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 
Maria Mika z Grzawy. 

Gratulujemy! Nagrodę wyślemy pocztą.

Strażacy musieli gasić pożar trawy w Woli, przy ul. Starorzecznej (fot. OSP Wola)
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TABELE

II LIGA

1. MKS Kluczbork 59
2. Zagłębie Sosnowiec 58
3. Rozwój Katowice 57
4. Raków Częstochowa 57
5. Energetyk ROW Rybnik 56
6. Błękitni Stargard Szczeciński 55
7. Stal Stalowa Wola 54
8. Stal Mielec 52
9. Znicz Pruszków 46
10. Nadwiślan Góra 45
11. Legionovia Legionowo 42
12. Siarka Tarnobrzeg 41
13. Wisła Puławy 39
14. Okocimski KS Brzesko 39
15. Puszcza Niepołomice 36
16. Kotwica Kołobrzeg 35
17. Górnik Wałbrzych 30
18. Limanovia Limanowa 27

KLASA A

1. LKS Goczałkowice Zdrój 67
2. Sokół Wola 65
3. ZET Tychy 62
4. LKS Wisła Wielka 58
5. LKS Studzienice 48
6. LKS Studzionka 46
7. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 45
8. Fortuna Wyry 41
9. Leśnik Kobiór 37
10. Siódemka Tychy 37
11. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 35
12. Czapla Kryry 33
13. Josieniec Radostowice 33
14. LKS Gardawice 32
15. Krupiński II Suszec 18
16. LKS Czarków 11

KLASA B

1. Iskra II Pszczyna 53
2. LKS Frydek 53
3. Czarni Piasek 50
4. Stal Chełm Śląski 45
5. Polonia Międzyrzecze 42
6. ZET II Tychy 37
7. LKS Wisła Mała 36
8. LKS Mizerów 35
9. LKS Brzeźce 23
10. LKS Krzyżowice 23
11. LKS Woszczyce 15
12. ABR Tychy 16
13. Piast II Bieruń Nowy (Bieruń) 15

Gminny Ośrodek Kultury przygotował
szereg atrakcji na czas wakacji! Oto
wybrane propozycje.

9 lipca – wycieczka do Dream Par-
ku w Ochabach (koszt 36 zł – dzieci,
40 zł – dorośli, zapisy do 6 lipca)

16 lipca – wycieczka na Jurę (koszt
15 zł – dzieci, 20 zł – dorośli, zapisy
do 13 lipca)

23 lipca – wycieczka do Szczyrku
(koszt 20 zł, zapisy do 20 lipca)

30 lipca – wycieczka do Parku Mi-
niatur w Inwałdzie (koszt 32 zł, zapi-
sy do 27 lipca)

6 sierpnia – wycieczka do Energy-
landii w Zatorze (koszt 30 zł – dzieci
do lat 6, 50 zł – do lat 13, 60 zł – do

lat 16, 90 zł – powyżej 16 lat, zapisy
do 3 sierpnia)

13 sierpnia – wycieczka do Ogro-
dzieńca (koszt 33 zł – dzieci, 35 zł –
dorośli, zapisy do 10 sierpnia)

20 sierpnia – wycieczka do Ustronia
(koszt 24 zł, zapisy do 17 sierpnia)

27 sierpnia – wycieczka do Energy-
landii w Zatorze (koszt 30 zł – dzieci
do lat 6, 50 zł – do lat 13, 60 zł – do
lat 16, 90 zł – powyżej 16 lat, zapisy
do 24 sierpnia)

Szczegółowy rozkład zajęć, war-
sztatów i wyjazdów dostępny jest na
stronie www.gok.miedzna.pl oraz na
telegramach. Na stronie jest też regu-
lamin wycieczek oraz wzór zgody na
udział w wycieczkach i warsztatch. 

Zapisy: Gminny Ośrodek Kultury,
Wola, ul. Pszczyńska 110, tel. 32
211 83 91, 32 448 92 53, 512 237
423; Centrum Kultury, Wola, ul.
Pszczyńska 82, tel. 32 211 95 88.

Wakacje z GOK dofinansowano
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Gminy Miedźna na rok
2015 

Co w bibliotece?
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza uczniów klas od IV do VI na waka-

cyjne spotkania z tabletami. Zajęcia odbywać będą się codziennie od 3 do
7 sierpnia w godz. od 10.00 do 12.00. Każdego dnia uczestnicy poznawać
będą inną aplikację! Zapisy pod numerem tel. 32 449 12 90.

W dniach od 10 do 14 sierpnia GBP zaprasza na zajęcia „Magiczna szko-
ła”. Będzie można dowiedzieć się m.in. czym różni się wróżka od czarowni-
cy, jakie rośliny mają właściwości lecznicze i czy warto wierzyć w horoskopy.
Wstęp wolny.

Wakacje w gminie nie będą nudne!

Piłkarze zakończyli już rozgrywki w sezonie 2014/2015.
Kluby z gminy Miedźna mogą zaliczyć ten sezon do uda-
nych. Jakie mają plany na kolejny?

Paweł Komraus

Utrzymać w II lidze udało się Nadwiślanowi Góra. Zdobywa-
jąc 45 punktów, piłkarze Adama Noconia zajęli pewne, 10.
miejsce. – Po rundzie jesiennej nie byliśmy do końca zado-
woleni z wyników. Dobrze wykorzystaliśmy jednak przerwę
zimową, dokonaliśmy zmian w kadrze, na tyle skutecznych,
że w małej tabeli tylko w rundzie wiosennej zajęliśmy 3.
miejsce – mówi dyrektor sportowy klubu, Robert Szuster. Po
zawirowaniach udało się uzyskać licencję na grę w II lidze
w kolejnym sezonie. Ale będzie to inny sezon. – Będziemy
dysponować mniejszym budżetem, bo umowa z głównym
sponsorem klubu wygasła. Nie poddajemy się jednak i bę-
dziemy dążyć do utrzymania się w lidze – podkreśla Szuster.
Nowym trenerem Nadwiślana został Piotr Hauder.

„Niech historia kołem się toczy” – pisaliśmy w listopado-
wym numerze „Gminnych Spraw”. Przypominając historię
Sokoła Wola z okazji 60-lecia klubu i otwarcia nowego sta-
dionu zwracaliśmy uwagę na to, że w roku 50-lecia drużyna
także spadła do klasy A i po roku wróciła do „okręgówki”.
Po 10 latach historia się powtórzyła – klub z Woli świętuje
powrót do wyższej klasy rozgrywek. 

I to w jakim stylu! Podopieczni Bogdana Stawowego
w ostatnim meczu musieli co najmniej zremisować, by za-
jąć 2. miejsce, premiowane awansem. Gospodarze, ZET Ty-
chy, także walczyli o awans i potrzebowali do tego zwycię-
stwa. Po 90. minutach prowadzili 2:1. Ale w doliczonym
czasie gry Łukasz Grabowiecki mistrzowskim wykonaniem
rzutu wolnego doprowadził do remisu, a swój zespół do ligi
okręgowej.

– To był udany sezon. Mimo słabego początku rundy je-
siennej i tego, że tak naprawdę mało kto wierzył, że uda
nam się awansować – przyznaje prezes Sokoła, Tomasz
Granatyr. Klub z dorobkiem 65 punktów, zdobytych w 30

meczach, zajął 2. miejsce w tabeli klasy A (za LKS Goczał-
kowice-Zdrój) i po roku przerwy wrócił do „okręgówki”.
W przyszłym sezonie – jak zapowiada prezes – nie powin-
no być większych zmian kadrowych, bez zmian powinna
zostać też ławka trenerska.

Cieszą się także we Frydku. LKS po raz pierwszy w swo-
jej historii awansował do A klasy. Sukces piłkarzy Grzegorza
Ulczaka przypieczętowało zwycięstwo z Czarnymi Piasek,
którzy także liczyli się w walce o zajęcie w tabeli miejsca
premiowanego awansem. LKS pokonał zespół z Piasku na
ich boisku aż 5:0! – Był to sezon szczególny dla LKS-u Fry-
dek z uwagi na fakt, że nigdy wcześniej w jego historii nie
udało się awansować do A klasy. Niesamowicie cieszy fakt,
że cel, który postawiliśmy sobie na ten sezon udało się zrea-
lizować i już wkrótce nasza drużyna zagra szczebel wyżej.
Oczywiście pozostaje malutki niedosyt, bo od tytułu mi-
strzowskiego dzieliło nas naprawdę niewiele – zauważa Mi-
chał Skarboń, członek zarządu. Zdobyte 53. punkty dały
drugie miejsce w tabeli (za Iskrą II Pszczyna, która miała ta-
ki sam dorobek punktowy). Cel minimum na przyszły sezon
to utrzymanie się w A klasie, w klubie pojawić ma się kilka
nowych twarzy.

Sokół Wola wraca do „okręgówki”, LKS Frydek zalicza historyczny awans do A klasy, a
Nadwiślan Góra pewnie utrzymał się w II lidze

To był udany sezon dla naszych drużyn

Sokół Wola znów zagra w lidze okręgowej (fot. Tomasz Kropidło)

OKS 4Kąty najlepsi!

27 czerwca na Orliku w Woli odbył się kolejny turniej piłki nożnej amatorów. W zawodach wzięło udział
sześć zespołów. W finale spotkały się zespoły OKS 4Kąty z Pszczyny i Alma z Miedźnej. W regulamino-

wym czasie mecz zakończył się wynikiem 2:2 i o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. W wykonywaniu
karnych lepsi okazali się zawodnicy z Pszczyny. Królem strzelców turnieju został Marek Krzystolik, zdo-
bywca trzech bramek, a najlepszym bramkarzem Rafał Danel. Obaj to zawodnicy Almy Miedźna. III miej-

sce zajęła drużyna Orlik z Miedźnej, IV – Profi Mtec z Pszczyny, V – Gol z Woli, a VI – Cannabia
z Brzeszcz. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (fot. GOSiR)



12 GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – lipiec 2015 W OBIEKTYWIE

Tak się bawiliśmy na piknikach
W ostatnim czasie w gminie zorganizowano sporo imprez plenerowych. 

Było mnóstwo atrakcji dla dzieci: dmuchańce, konkurencje sportowe, pokazy strażackie, loterie czy konkursy

20 czerwca odbył się rodzinny festyn przygotowany przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 

w Woli, Rady Rodziców oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS SPS Wola (fot. SP 1 Wola)

Dla gości pikniku wystąpił też teatr „Bajlandia” (fot. pk)

Na zakończenie roku szkolnego podczas pikniku, który zorganizowano 25 czerwca

przedszkolaków we Frydku odwiedził klaun (fot. mh)

24 czerwca na zakończenie roku szkolnego piknik zorganizowano przy przedszkolu w Gilowicach. W przeciąganiu liny rywalizowali rodzice przedszkolaków (fot. pk)

Podczas pikniku, który odbył się 13 czerwca przy szkole podstawowej w Górze dzieci promowały zdrową żywność (fot. SP Góra)

30 maja w Miedźnej bawili się uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej z rodzicami (fot. SP Miedźna)

Także 20 czerwca sporo atrakcji przygotowano we Frydku. Najmłodsi mogli sprawdzić się w slalomie,

przygotowanym przez strażaków z Gilowic (fot. pk)

Tego samego dnia piknik rodzinny "Koniec roku szkolnego - powitanie lata" odbył się na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli. Wystąpiła m.in. Kolorowa Tęcza (fot. pk)


