
Przeszła nawałnica: 
powalone drzewa i brak prądu

S1 wśród 
priorytetów rządu 

Co i jak często 
czytamy?

Wystarczyło kilkanaście minut bardzo silnego wiatru. Żywioł, który przeszedł 8 lipca
spowodował uszkodzenia, z którymi strażacy, mieszkańcy oraz pracownicy firm ener-
getycznych musieli walczyć kilka dni

Rząd zdecydował o przeniesieniu budowy
odcinka drogi S1 z listy rezerwowej na listę
główną Rządowego Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Jak wynika z danych Biblioteki Narodowej,
w ubiegłym roku aż 19 mln Polaków nie
przeczytało żadnej książki. A jak jest 
z czytelnictwem w naszej gminie?

WIĘCEJ NA STR. 2 WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 9

W ośrodku zdrowia przy ul. Poprzecznej w Woli będzie więcej lekarzy. Spółka Meditop, która właśnie wygrała 
przetarg na wynajem pomieszczeń prawdopodobnie jeszcze w tym roku otworzy tam przychodnię, w której przyjmować 
będą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjaliści. Ponadto, gmina planuje modernizację budynku.

WIĘCEJ NA STR. 5
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LICZBA NUMERU

3 – na tyle pytań odpowiedzą Po-
lacy w referendum, które odbę-

dzie się 6 września: czy są „za wpro-
wadzeniem jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do Sej-
mu”; czy są „za utrzymaniem dotych-
czasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu pań-
stwa” i czy są „za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania wątpli-
wości co do wykładni przepisów pra-
wa podatkowego na korzyść podatni-
ka”.

Wynik referendum będzie wiążący,
jeżeli weźmie w nim udział więcej niż
połowa uprawnionych do głosowania.

W gminie Miedźna głosować będzie
można w: Domu Socjalnym w Grza-
wie, Zespole Szkół w Miedźnej, SP
we Frydku, LO w Gilowicach, Domu
Kultury w Woli, SP nr 1 w Woli, SP nr
2 w Woli oraz SP w Górze. Lokale
czynne będą w godz. 6.00 – 22.00.

Osoba uprawniona do udziału w re-
ferendum może głosować w wybra-
nym przez siebie lokalu obwodowej
komisji do spraw referendum na ob-
szarze gminy, w której stale zamie-
szkuje (innym niż właściwy dla jej
miejsca stałego zamieszkania) lub
w której będzie przebywać w dniu re-
ferendum, jeżeli złoży pisemny wnio-

sek o dopisanie do spisu osób upra-
wnionych do udziału w referendum.
Wniosek składa się w urzędzie gminy,
w której znajduje się wybrany lokal
obwodowej komisji do spraw referen-
dum, najpóźniej w 5. dniu przed
dniem referendum, tj. do dnia
1 września 2015 r.

Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego powinien być zgłoszony przez
osobę uprawnioną do udziału w refe-
rendum w urzędzie gminy, w której
wpisana jest do rejestru wyborców,
najpóźniej w 13. dniu przed dniem
referendum, tj. do dnia 24 sierpnia
2015 r. pk

Wystarczyło kilkanaście minut bar-
dzo silnego wiatru. Żywioł spowodo-
wał uszkodzenia, z którymi strażacy,
mieszkańcy oraz pracownicy firm
energetycznych musieli walczyć kilka
dni.

pk, UG

Żywioł zaatakował 8 lipca ok. godz.
5.00. – Od rana wszystkie jednostki
ochotniczych straży pożarnych w gmi-
nie zostały postawione w stan gotowo-
ści – mówi Adam Tomala, Naczelnik
Gminny OSP. Powalone na jezdnię
drzewa spowodowały utrudnienia mię-
dzy innymi w Woli. Nieprzejezdne były
drogi w kierunku Pszczyny przez ulice
Starorzeczną oraz Korfantego, gdzie
powalonych drzew było najwięcej.
Ruch odbywał się przez remontowaną
ulicę Pszczyńską – na czas usuwania
drzew umożliwiono tam przejazd sa-
mochodów. Nieprzejezdne były też
m.in. ulice: Topolowa, Dębowa i Leśna
w Miedźnej oraz Miodowa we Frydku. 

Strażacy-ochotnicy z gminy Mie-
dźna mieli mnóstwo pracy. OSP Wola
usuwało powalone drzewa i konary
głównie na terenie Woli, pomagali im
też strażacy z Łąki i Rudołtowic. Stra-
żacy z Góry po uporaniu się ze zni-
szczeniami w tym sołectwie, pojecha-
li usuwać skutki żywiołu do Kobióra,
Piasku i Pszczyny. Druhowie z OSP
w Gilowicach oraz w Miedźnej prowa-
dzili działania na terenie całej gminy
Miedźna. – Nasi strażacy wykazali się
ogromnym zaangażowaniem, wyko-
nali mnóstwo dobrej roboty – chwali
ich A. Tomala. W dniach od 8 do 13
lipca straż interweniowała na terenie
gminy w sumie 68 razy (w całym po-
wiecie pszczyńskim – 545 razy).

Ze względu na zerwanie linii śre-
dniego napięcia i złamanie słupów
nastąpiła przerwa w dostawie prądu
na terenie całej gminy. Wielu mie-
szkańców nie miało prądu od środy aż

do soboty. – Skala zniszczeń była
ogromna, a te w powiecie pszczyń-
skim były największe na całym Śląs-
ku. Przepraszamy naszych klientów
za kłopoty, ale żywioł pokazał, że
człowiek w jego obliczu może niewie-
le – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik
firmy Tauron Dystrybucja.

Wskutek nawałnicy doszło do
uszkodzenia części dachu przy ulicy
Wałowej oraz stropodachu bloku nr
18 przy ulicy Górniczej w Woli. Jak
informuje Urząd Gminy, w gminie
Miedźna nie odnotowano przypadków
narażenia życia i zdrowia mieszkań-
ców.

Poranna nawałnica, jaka przeszła przez gminę w środę, 
8 lipca spowodowała sporo uszkodzeń

Przeszła nawałnica: powalone
drzewa i brak prądu

Tauron Dystrybucja informuje, że zgodnie z prawem, jeśli czas usuwania
awarii przekroczył 24 godziny, klientom Tauron Dystrybucja przysługuje bo-
nifikata z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej. Aby taką bonifikatę uzys-
kać, firma prosi o wypełnienie wniosku umieszczonego na stronie interneto-
wej www.tauron-dystrybucja.pl i przesłanie na adres: Tauron Obsługa Klien-
ta, 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23 lub dostarczenie do najbliższego Pun-
ktu Obsługi Klienta.

Powalone drzewo przy ul. Starorzecznej w Gilowicach (fot. pk)

Strażacy mieli mnóstwo pracy (fot. OSP Wola)

Nowe kosze w gminie
O tym, że gmina planuje kupić nowe

kosze uliczne, informowaliśmy już
w czerwcu. 100 nowych pojemników
już zostało zamontowanych na terenie
całej gminy. Kosze koloru czarnego,
o wymiarach 73 cm x 48 cm, wykona-
ne są ze stali ocynkowanej.

Nowe pojemniki zastąpiły stare,
zniszczone, ustawione zostały też
w nowych miejscach, które zostały
ustalone po konsultacjach z sołtysami
sołectw. pk

14 sierpnia 
urząd nieczynny

14 sierpnia (piątek) Urząd Gminy
Miedźna będzie nieczynny. Dzień ten
został ustalony wolnym dla pracowni-
ków Urzędu Gminy w ramach obniże-
nia wymiaru czasu pracy za święto
przypadające w sobotę, 15 sierpnia.
14 sierpnia pełniony będzie dyżur
Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie
zgłaszania zgonów pod numerem tele-
fonu 519 347 284. UG

MZK informuje

Miejski Zarząd Komunikacji w Ty-
chach informuje, że w związku z prze-
budową drogi powiatowej – ulic Gór-
nośląskiej w Gilowicach, Pszczyńskiej
w Woli i zamknięciem kolejnego odcin-
ka drogi, od dnia 01.08.2015r. do od-
wołania autobusy linii 251 będą koń-
czyć i rozpoczynać swoje kursy na przy-
stanku „Wola Osiedle”. Nie będą obsłu-
giwane przystanki „Wola Szkoła”, „Wo-
la Dom Kultury” i „Wola Skrzyżowa-
nie”.

MZK jednocześnie informuje, że
podejmowane są działania w celu wpro-
wadzenia komunikacji zastępczej tj. mi-
krobusu dla nieobsługiwanych przystan-
ków „Wola Szkoła”, „Wola Dom Kultu-
ry” i „Wola Skrzyżowanie”. MZK

Pomoc dla młodych 
rolników

Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa informuje
o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach pod-
działania „Pomoc w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w dniach od 20 sierpnia
do 2 września 2015 r.

Pomoc może zostać przyznana oso-
bie, która rozpoczęła urządzanie go-
spodarstwa przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy w ra-
mach „Premii dla młodych rolników”,
lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy
przed jego złożeniem lub osobie, która
po raz pierwszy rozpoczyna prowadze-
nie gospodarstwa rolnego jako kierują-
cy gospodarstwem, tj. do dnia złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy nie
prowadziła gospodarstwa rolnego jako
kierujący.

Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie www.arimr.gov.pl. ARIMR
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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: 17.08, 1.09
 segregacja: 17.08

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane: 18.08, 2.09
 segregacja: 18.08

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 19.08, 3.09
 segregacja: 19.08

Wola (ulice: Błachowa, Kasztano-
wa, Kopalniana, Lipowa, Między-
rzecka, Orzechowa, Polna, Poprze-
czna, Przemysłowa, Pszczyńska,
Różana, Stawowa, Wspólna, Zbo-
żowa):
 zmieszane: 20.08, 4.09
 segregacja: 20.08

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: 21.08, 7.09
 segregacja: 21.08

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

wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 10.08, 24.08
 segregacja: 24.08

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 11.08, 25.08
 segregacja: 25.08

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 12.08, 26.08
 segregacja: 26.08

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 13.08, 27.08
 segregacja: 27.08

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 14.08, 28.08
 segregacja: 28.08

BYŁE OSIEDLA

Wola I i Wola II
 zmieszane: 11.08, 14.08,

18.08, 21.08, 25.08, 28.08,
1.09, 4.09  segregacja:
10.08, 13.08, 17.08, 20.08,
24.08, 27.08, 31.08, 3.09 

 odpady wielkogabarytowe:
12.08, 26.08

CAŁA GMINA 

 opady zielone (dodatkowo płatne
– 6 zł za worek, worek można kupić
w mobilnym pszoku lub w siedzibie
ZUK: Oświęcim, ul. Bema 12a,
obiór po wcześniejszym zgłoszeniu
pod numerem tel. 33 842 32 80,
33 842 30 97) – 19.08

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) odpłatnie.

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

FRYDEK: 4.08 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 7.08 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP
Gilowice
MIEDŹNA: 12.08 (środa) w godz. 11.00-16.00 oraz 17.08 (poniedziałek) 
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 20.08 (czwartek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Kościelnej – plac
przy kościele w Grzawie
GÓRA: 24.08 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 27.08 (czwartek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 29.08 (sobota) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu
spożywczego

Nowe godziny pracy GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli infor-
muje, że z dniem 1 lipca 2015 r. zostają zmienione godziny pracy ośrodka. Od
tego dnia dostępny jest w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, we wtorki, śro-
dy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.00. UG

Poczta Polska nadal szuka ajenta, który prowadziłby agencję pocztową na te-
renie sołectwa Miedźna.

Od kwietnia w Miedźnej nie ma poczty. Do marca br. działała agencja poczto-
wa (powstała po informacjach, że Poczta Polska planuje likwidację placówki
przy ul. Wiejskiej 2). Ajent wypowiedział jednak umowę. Firma ogłosiła dwa
przetargi, ale chętnych nie było.

Poczta Polska nie daje jednak za wygraną i nadal szuka. Pod koniec czer-
wca ogłosiła kolejny przetarg, ale nie został rozstrzygnięty. Mimo tego, pod ko-
niec lipca pojawił się kolejny przetarg na prowadzenie agencji pocztowej
w Miedźnej. Co ciekawe, nie musi ona funkcjonować w dotychczasowym
miejscu. Jak informuje nas Kamila Supron-Kalinowska z biura prasowego fir-
my, przetarg nie określa szczegółowej lokalizacji agencji. Czy to zachęci po-
tencjalnych ajentów? pk

Co z tą pocztą?

18 lipca został oddany do ruchu wy-
remontowany 1,5-km odcinek drogi
od ul. Korfantego w Gilowicach do
ul. Międzyrzeckiej w Woli. Trwa re-
mont kolejnego odcinka drogi.

O niemal dwa tygodnie szybciej niż
zapowiadano oddany do ruchu został
pierwszy odcinek wyremontowanej
drogi – od ul. Korfantego w Gilowi-
cach do ul. Międzyrzeckiej w Woli.
Kierowcy mogą jeździć tym odcin-
kiem od 18 lipca. 

Kolejny etap prac ruszył 21 lipca. –
Odcinek drogi od skrzyżowania z ul.
Międzyrzecką w Woli do ul. Kopalnianej
w Woli zostanie wyłączony z ruchu na
okres do sześciu tygodni. Proszę kierow-
ców o ostrożność i zwracanie szczegól-
nej uwagi na nowe oznakowanie – mó-
wi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Objazdy zostały wytyczone ulicami:
Bojszowską, Jedlińską, DW 931, Ko-
palnianą i Międzyrzecką oraz Korfante-
go, Starorzeczną i Mokrą. Ale jest też

prośba do pieszych – by korzystali z ist-
niejących ciągów komunikacyjnych
oraz wyznaczonych dojść tymczaso-
wych – przez osiedle „Pod Sosnami”
(szczególnie w rejon kościoła, szkoły,
basenu). Możliwy jest też objazd przez
sołectwo Wola II, ulicami: Akacjową
i Lipową. Na czas remontu drogi, par-
kowanie samochodów dla klientów
Krytej Pływalni w Woli możliwe jest
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli.

Przebudowa ul. Górnośląskiej w Gi-
lowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli po-
chłonie ponad 4 mln zł. Realizowana
jest w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
schetynówki) – kwota dofinansowania
wynosi ponad 2 mln zł. Pozostałą
część finansują wspólnie powiat
pszczyński oraz gmina Miedźna.

Wykonawcą robót jest firma Dro-
gród z Ćwiklic. Wszystkie prace po-
winny się zakończyć do 30 paździer-
nika.

powiat, UG

W Woli ruszył 
kolejny etap prac
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W końcu udało się poprawić akusty-
kę w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Miedźnej.

Sala konferencyjna to miejsce, w któ-
rym odbywają się sesje Rady Gminy,
większe spotkania z gośćmi przybyłymi
do gminy, zebrania wiejskie mieszkań-
ców Miedźnej czy inne spotkania lokal-
nych organizacji. Jest więc miejscem
ważnym i reprezentatywnym. Po prze-
prowadzonej w 2013 roku przebudo-
wie budynku Urzędu Gminy z istnieją-
cej na sali sceny wydzielono pomie-
szczenia biurowe i magazynowe, a sa-

mą salę konferencyjną, już pomniej-
szoną o scenę, odnowiono. 

Po inwestycji pojawił się problem
z akustyką – nawet najmniejsze szepty
czy szmery powodowały, że ciężko było
usłyszeć, co ktoś mówi, nawet do mi-
krofonu. Przy większej liczbie osób prze-
bywających na sali – np. w trakcie sesji
Rady Gminy – pogarszało to komfort
pracy radnych, jak i gości. Teraz się to
zmieniło. Wszystko dzięki inwestycji,
która obejmowała dwa zadania: pier-
wsze to montaż wentylacji mechani-
cznej, która kryje się pod zabudowanym
na suficie sali wygłuszeniem, a drugie –

montaż stropu akustycznego. – Inwesty-
cja poprawiła warunki wizualne urzędu,
a co najważniejsze, sprawiła, że akusty-
ka jest dużo lepsza, nie ma pogłosu.
Uzyskano to poprzez montaż sufitu aku-
stycznego za kwotę 19,5 tys. zł. To roz-

wiązanie było najmniej kosztowne, po-
nieważ nie trzeba było dodatkowo wy-
głuszać ścian. Wcześniej dokonano
montażu instalacji wentylacji mechani-
cznej sali za kwotę 39,5 tys. zł – tłuma-
czy wójt Bogdan Taranowski. pk 

Słychać efekt prac

Lepsza akustyka i wentylacja – to efekt prac w sali konferencyjnej (fot. pk)

I choć decyzja zapadła w trakcie kam-
panii wyborczej przed zbliżającymi się
wyborami parlamentarnymi, została
ona pozytywnie przyjęta przez samo-
rządy, które są zainteresowane budo-
wą drogi.

Paweł Komraus

Przypomnijmy, pod koniec ub. roku
przyjęto Rządowy Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
Wzbudził on sporo kontrowersji, bo bu-
dowę drogi ekspresowej S1 na odcinku
Kosztowy – Bielsko-Biała, m.in. przez
gminę Miedźna przesunięto z listy tzw.
przedsięwzięć gwarantowanych środ-
kami funduszu krajowego na pierwsze
miejsce listy rezerwowej.

Chociaż zapowiadano, że ze względu
na oszczędności, które pojawią się po
przetargach na inwestycje z listy głó-
wnej, tę z pierwszego miejsca listy re-
zerwowej uda się zrealizować, decyzja
wywołała kontrowersje i protesty. 30
czerwca, podczas wyjazdowego posie-
dzenia rządu, które odbyło się w Kato-
wicach rząd przyjął tzw. „Program dla
Śląska”. Zakłada on powrót budowy S1
na listę podstawową. „Brak zapewnie-
nia ciągłości ciągu drogi S1, z którym
mamy do czynienia obecnie powoduje
nakładanie się na drogach krajowych nr
1 i nr 86 europejskiego i krajowego ru-
chu tranzytowego, ruchu wynikającego
z realizacji połączeń regionalnych, jak
również ruchu lokalnego. Stan taki bę-
dzie się pogłębiał, powodując stopnio-
wą utratę swobody ruchu i co za tym
idzie spadek atrakcyjności gospodar-
czej regionu” – czytamy w dokumencie.

Ta decyzja rządu cieszy wójta gminy
Miedźna, Bogdana Taranowskiego. –
To dobra informacja. Dla nas ważne
jest, by inwestycja powstała z dwóch
powodów: wybudowany zostanie bra-
kujący odcinek drogi, a po drugie –
przestanie straszyć się nas kolejnym
wariantem przebiegu, skończą się wąt-
pliwości, czy budować dom czy szukać
innej działki. Niepokój, który przez tyle
lat nam towarzyszył nie był dobry dla
nikogo. Inwestycja tj. budowa drogi

ekspresowej S1 w wariancie „hybrydo-
wym” to też sporo pozytywów dla gmi-
ny, jak choćby budowa węzła w Woli,
czy bliska lokalizacja strefy ekonomi-
cznej. Pomimo pewnych uciążliwości,
zalet tej drogi w wariancie „E”, będzie
dla nas więcej – zauważa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Katowicach wszczął już postę-
powanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi
ekspresowej S1 od węzła ‘Kosztowy II’
w Mysłowicach do węzła ‘Suchy Potok’
w Bielsku-Białej”. Do postępowania na
prawach strony dopuszczone zostało
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot. To organizacja ekolo-
giczna, która działa w dziedzinie ochro-
ny korytarzy ekologicznych i minimali-
zacji wpływu dróg na przyrodę. Jak za-
pewniają jej przedstawiciele, ich celem
jest zapewnienie takiego przebiegu dro-
gi, który będzie bezpieczny dla ludzi
i umożliwi migrację zwierząt.

Małgorzata Zielonka, rzecznik RDOŚ
tłumaczy, że wszystkie organizacje eko-
logiczne, mające w celach statutowych
wpisane działania na rzecz ochrony
środowiska lub ochrony przyrody i dzia-

łające ponad rok muszą zostać dopu-
szczone do postępowania. Stowarzy-
szenie będzie miało prawo wglądu
w akta sprawy. – Przysługuje mu także
zarówno prawo wniesienia odwołania
od decyzji wydanej w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa,
a także skarga do sądu administracyj-
nego na taką decyzję – zauważa M.
Zielonka.

RDOŚ w Katowicach wystąpił już
o uzgodnienie oraz wyrażenie opinii do
Państwowego Wojewódzkiego Inspek-
tora Sanitarnego w Katowicach oraz

w Krakowie, a także do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kra-
kowie, przedkładając dokumentację,
w tym raport o oddziaływaniu na środo-
wisko. W ramach postępowania prze-
widziane jest także przeprowadzenie
konsultacji społecznych. A to oznacza,
że mieszkańcy będą mogli się wypo-
wiedzieć na temat preferowanego wa-
riantu. Jak długo to wszystko potrwa? –
Na tak wczesnym etapie postępowania
nie można przewidzieć terminu jego za-
kończenia – informuje rzeczniczka
RDOŚ.

Przypomnijmy, na posiedzeniu Ko-
misji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyj-
nych, które odbyło się pod koniec
kwietnia br. przedstawiciele samorzą-
dów, przez które ma przebiegać droga
S1 (w tym także gminy Miedźna) opo-
wiedziały się za realizacją wariantu „E”
(tzw. wariant hybrydowy), jest to także
wariant preferowany przez katowicki
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Wydanie decyzji śro-
dowiskowej dla tego wariantu to kolej-
ny etap postępowania.

Droga S1 w wariancie „E” przecho-
dzić ma ok. 500 m od byłego osiedla
Wola II, równolegle do ul. Międzyrzec-
kiej, przecinać ul. Pszczyńską (tam ma
powstać kolizyjny węzeł) i kierować się
na Brzeszcze przez tzw. Żabówkę (ul.
Starorzeczna). Konieczne będzie wybu-
dowanie odcinka o długości prawie 40
km, a szacowny koszt inwestycji to ok.
3,5 mld zł.

Rząd zdecydował o przeniesieniu budowy odcinka drogi S1 z listy rezerwowej na listę główną

S1 wśród priorytetów rządu

Co dla gmin górniczych?
Nie wszystkie zapisy „Programu dla Śląska” zostały pozytywnie przyjęte

przez przedstawicieli śląskich samorządów. W dokumencie zabrakło odniesie-
nia do konieczności zwrotu spółkom górniczym nadpłaconego podatku od wy-
robisk górniczych przez gminy. I to mimo wniosku Stowarzyszenia Gmin Gór-
niczych, którego Bogdan Taranowski jest członkiem zarządu. Problem ma też
gmina Miedźna, a wynika ze zmiany interpretacji prawa.

Jak podkreśla wójt, ciągle prowadzone są rozmowy na ten temat, na poziomie
rządu i ministerstw. Sprawa dotyczy ponad 30 samorządów, gdzie mieszka po-
nad 1 mln mieszkańców. W grę wchodzi zwrot przez gminy w sumie ok. 600 mln
zł. – To kwoty bardzo poważne, ale niezawinione przez samorządowców. Jedna
z propozycji gmin górniczych jest taka, aby skutki i konsekwencje finansowe tej
nieścisłości prawa przyjął na siebie Skarb Państwa – zauważa Taranowski. 

Będą kolejne konsultacje społeczne ws. S1. Na zdjęciu – podczas ubiegłorocznego 
spotkania w tej sprawie w Gilowicach (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 z/s w Woli

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

e-mail:
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Zwrot podatku akcyzowego
W dniach od 3 do 31 sierpnia br. przyjmowane bêd¹ wnioski na wyp³atê zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego, wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2015 roku wynosi 81,70 z³ na 1 ha u¿ytków rolnych. Limit oblicza siê
nastêpuj¹co: 86 l oleju x powierzchnia u¿ytków rolnych w ha x 0,95 gr.
Do wniosków nale¿y do³¹czyæ faktury dokumentuj¹ce zakup oleju napêdowego w okresie 01.02.2015 – 31.07.2015. Wnioski o zwrot podatku mog¹
sk³adaæ w³aœciciele lub dzier¿awcy u¿ytków rolnych o powierzchni powy¿ej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi¹ przed-
miot wspó³posiadania, zwrot podatku akcyzowego przys³uguje temu wspó³posiadaczowi, co do którego pozostali wspó³posiadacze wyrazili we wnios-
ku pisemn¹ zgodê. Pisemna zgoda nie dotyczy wspó³ma³¿onków.
Wyp³ata zwrotu podatku akcyzowego nast¹pi w paŸdzierniku gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy lub przelewem na podany we wniosku numer rachunku
bankowego. Wnioski mo¿na pobraæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy MiedŸna, u so³tysów lub z za³¹cznika zamieszczonego na stronie www.miedzna.pl.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy MiedŸna, ksiêgowoœæ podatkowa – pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 32 211 62 18.

Gmina Miedźna zajęła 42. miejsce wśród najlepszych gmin
wiejskich w kraju w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”

Paweł Komraus

Rok temu było 37. miejsce w kraju, które dawało 5. lokatę
w województwie śląskim. W tegorocznej, 11. edycji rankin-
gu dziennika „Rzeczpospolita” gmina Miedźna wśród najlep-
szych gmin wiejskich w Polsce zajęła 42. miejsce, co daje 4.
miejsce na Śląsku. To jedyna gmina z powiatu pszczyńskie-
go w zestawieniu.

Samorządy oceniane były w dwóch etapach. W pierwszym
pod uwagę brane były dane finansowe, z kolei w drugim uw-
zględnione zostały m.in.: udział wydatków na realizację kon-
traktów z organizacjami pozarządowymi, liczba złożonych
wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, sto-

pa bezrobocia, wyniki testu szóstoklasistów, ocena wiarygo-
dności kredytowej, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na
osobę, inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego.

Ranking „Rzeczpospolitej” uchodzi za jedną z najbardziej
rzetelnych i obiektywnych klasyfikacji samorządów. Nad me-
todologią wyboru najlepszych miast i gmin czuwa niezależna
kapituła ekspertów, której przewodniczy Jerzy Buzek, były
premier RP, europoseł, były przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego.

W ostatnim czasie ukazał się jeszcze jeden ranking samo-
rządów. To zestawienie najbogatszych samorządów za rok
2014, przygotowane przez pismo „Wspólnota”. Gmina Mie-
dźna wśród najzamożniejszych gmin wiejskich w kraju zaję-
ła 440. miejsce (na prawie 1 600 gmin) z zamożnością na
osobę na poziomie 2 708,85 zł. To najlepsza lokata gminy
w tym rankingu od trzech lat. 

Znów wśród najlepszych

Spółka Meditop prawdopodobnie je-
szcze w tym roku otworzy przycho-
dnię, w której przyjmować będą leka-
rze podstawowej opieki zdrowotnej,
jak i specjaliści.

Paweł Komraus

Jeszcze 1,5 roku temu w budynku
przy ul. Poprzecznej 1 przychodnię
prowadziła spółka NZOZ Medyk, która
postanowiła jednak wybudować nową
przychodnię, przy ul. Lipowej, obok
banku PKO BP w Woli, w której przy-
jmuje pacjentów od marca 2014 r.

Tymczasem budynek ośrodka zdro-
wia stał częściowo pusty. Kilka po-
mieszczeń zajął Zespół Oświaty i Wy-
chowania, który przeniósł się tam po
modernizacji Urzędu Gminy. Teraz
udało się znaleźć nowego najemcę.

W wyniku ogłoszonego przez Urząd
Gminy przetargu na najem w sumie
dziewięciu lokali użytkowych wraz
z udziałem w częściach wspólnych zlo-
kalizowanych na parterze oraz I piętrze
budynku z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w za-
kresie świadczenia usług medycznych,
udało się wynająć aż osiem z nich (o łą-
cznej powierzchni 335 m kw). Przetarg
wygrała spółka Meditop z Mikołowa,
która uruchomi w tym miejscu przycho-
dnię lekarską. A to oznacza, że w gmi-
nie już wkrótce przyjmować będzie
więcej lekarzy, dzięki czemu kolejki do
specjalistów powinny być mniejsze.

Jak informuje firma, uruchomione
zostanie centrum medyczne, w któ-

rym pacjentów przyjmować będą za-
równo lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, jak i specjaliści. Ich lista
jest jeszcze ustalana. Przychodnia po-
winna ruszyć w tym roku. 

Stawka czynszu to 2,20 zł netto za
metr powierzchni. – Jest to stawka
preferencyjna, dzięki której udało się
po trzecim przetargu nieograniczo-
nym na najem pomieszczeń wynająć
pomieszczenia na działalność medy-
czną. Warto zauważyć, że w gminie
Miedźna zawsze stosowane były
stawki preferencyjne dla podmiotów
medycznych. Po przekształceniach
służby zdrowia w gminie oraz zmia-
nie sposobu finansowania wprowa-
dzono wiele udogodnień. Od 2000 r.
dla wszystkich podmiotów medy-
cznych przez 3 lata obowiązywała
stawka 1 zł netto, potem przez kolej-
ne 7 lat 3,30 zł netto. Dopiero
w 2010 roku wprowadzono stawkę
8 zł netto. Podmiot (tj. spółka Me-
dyk), który wcześniej dzierżawił ten
budynek korzystał ze stawki preferen-

cyjnej 1 zł netto przez 10 lat, a do-
datkowo za pomieszczenia przezna-
czone pod RTG rehabilitację płacił
stawkę 10 gr netto. Ponadto, wszy-
stkie podmioty medyczne na tych sa-
mych zasadach otrzymały bezpłatnie
wyposażenie lub nabyły je na bardzo
preferencyjnych warunkach zgodnie
z uchwałą Rady Gminy. Wtedy przed
wydzierżawieniem pomieszczenia by-
ły odnawiane na koszt gminy. Reasu-
mując, aktualna stawka za najem
jest korzystna, nie będzie jednak obo-
wiązywała zawsze – tłumaczy wójt
Bogdan Taranowski.

Dodatkowo, gmina planuje moder-
nizację budynku. – Po remontach
szkół, przedszkoli, domów kultury,
urzędu planujemy modernizację
obiektu w Woli, gdzie siedziby mają
nasze jednostki organizacyjne:
oświata i pomoc społeczna oraz pod-
mioty medyczne. Prace moderniza-
cyjne obejmą m.in.: docieplenie
ścian zewnętrznych, stropodachu,
wymianę starych okien i stolarki
drzwiowej. Zostanie również zmoder-
nizowane źródło ciepła wraz z jego
rozdziałem. Inwestycja zgłoszona jest
do realizacji w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. Po-
nadto, w związku z wydzierżawie-
niem części pomieszczeń na działal-
ność medyczną, nowa spółka medy-
czna Meditop przeprowadzi na włas-
ny koszt remont wydzierżawionych
pomieszczeń, jak również wyposaży
gabinety w odpowiedni sprzęt – mó-
wi Bogdan Taranowski.

W ośrodku zdrowia przy ul. Poprzecznej będzie więcej lekarzy

W Woli powstanie nowa przychodnia

Już wkrótce w tym budynku będzie 
nowa przychodnia lekarska (fot. pk)
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WOLA

FRYDEK

Zagrali z kibicami
11 lipca LKS Frydek zorganizował tradycyjny mecz piłkarzy z kibicami klubu.
Jak podkreślają pomysłodawcy, to forma podsumowania sezonu, a także po-
dziękowania kibicom za wierny doping przez cały rok. Doping, który dał efekt
– klub z Frydku uzyskał historyczny awans i od zbliżającego się sezonu zagra
po raz pierwszy w klasie A.

Mecz zakończył się wynikiem 6:5 dla LKS-u, po jego zakończeniu zorganizo-
wano jeszcze konkurs rzutów karnych. Po zakończeniu zmagań sportowych by-
ło także wspólne grillowanie.

Klub z Frydku ma za sobą pierwsze sparingi przed rozpoczęciem sezonu pił-
karskiego 2015/2016. W derbach gminy zmierzył się najpierw na własnym
boisku z piłkarzami Sokoła Wola. Mecz wygrali gospodarze 3:2. Spotkanie to-
warzyskie z LKS Rudołtowice-Ćwiklice zakończyło się wynikiem 3:2 dla piłka-
rzy z Frydku, a z LKS Jawiszowice – 2:3.

LKS zmagania o punkty rozpocznie 16 sierpnia meczem z LKS Wisła Wielka. pk 
Wspólne zdjęcie kibiców i piłkarzy LKS po meczu (fot. LKS)

GKS Piast Wola to klub zapaśniczy
z tradycjami. Istnieje od 1962 roku.
W swoich najlepszych czasach jego za-
wodnicy święcili triumfy na imprezach
na szczeblu europejskim czy świato-
wym. Problemy pojawiły się jednak,
kiedy przestała w Woli funkcjonować
kopalnia – zabrakło pieniędzy i klub po-
stawił jedynie na trenowanie dzieci
i młodzieży w zapasach w stylu wol-
nym.

I mimo ograniczonych możliwości fi-
nansowych, także teraz zawodnicy
odnoszą znaczne sukcesy na arenie
ogólnopolskiej. Problemem jest jednak
miejsce, w którym odbywają się trenin-
gi. Stan byłej stołówki w Woli nie jest
najlepszy, na co zwracano uwagę już
od jakiegoś czasu. Na jednej z ostat-

nich sesji interpelację w tej sprawie zło-
żył radny Janusz Starzec. – Nad sprawą
pracujemy już niemal 3 lata. Właścicie-
lem budynku jest Skarb Państwa, a za-
rządcą starosta pszczyński. Musieliśmy
znaleźć sposób jego przekazania gmi-
nie. W trakcie prowadzone było postę-
powanie dotyczące roszczeń dawnych
właścicieli i dopiero po jego zakończe-
niu wojewoda mógł wydać zgodę na
nieodpłatne przekazanie obiektu na
rzecz gminy – mówi wójt Bogdan Tara-
nowski. Wojewoda zgodę wydał 20
maja. Po podpisaniu aktu notarialnego
gmina obiekt użyczy klubowi. Po zmia-
nie właściciela będzie większa szansa
na pozyskanie środków zewnętrznych
na remont budynku, choćby z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. pk 

W tym budynku trenują zawodnicy GKS Piast (fot. pk)

Nowy dyrektor
Wojciech Strączek wygrał konkurs na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Woli. Zastąpi na tym stanowisku
Ewę Bazylewicz. Strączek rozpocznie
pracę w nowej dla siebie szkole. Przez
całe 19 lat swojej pracy nauczyciel-
skiej związany był z Powiatowym Ze-

społem Szkół nr 2 w Pszczynie. – Je-
dnym z moich głównych priorytetów
na początek będzie wytworzenie takie-
go klimatu, żeby przekonać jak naj-
szersze grono młodzieży gimnazjalnej
do skorzystania z oferty szkoły, która
kształci w dobrych, nowoczesnych, da-
jących perspektywy kierunkach i ma
doskonale wyposażone pracownie –
mówi Wojciech Strączek. powiat

Gminna Biblioteka Publiczna infor-
muje, że od 1 września nastąpi zmia-
na godzin otwarcia filii biblioteki
w Woli przy ul. Pszczyńskiej 110. Oto
nowe godziny: poniedziałek – 8.00-

15.00 (bez zmian); wtorek – 9.00-
16.00 (bez zmian); środa – 11.00-
18.00; czwartek – 11.00-18.00; pią-
tek – 11.00-18.00.

GBP

Maturzyści już wiedzą, jak poszło im
na tegorocznych egzaminach matural-
nych. W całym kraju zdało 76% osób,
ale spośród tych, którzy oblali więk-
szość, bo 19% może pisać poprawkę
w sierpniu. Jak poszło uczniom szkół
ponadgimnazjalnych z Woli? W Ze-

spole Szkół w Woli do matury przystą-
piło 11 osób, w pierwszym terminie
egzamin dojrzałości zdały cztery oso-
by. Tyle samo było maturzystów
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących. Tam zdało sześć
osób. pk 

Jak poszło maturzystom?

Już po raz drugi parafia Matki Boskiej
Piekarskiej organizuje pieszą piel-
grzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymkę
zaplanowano w dniach 29 lipca –
4 sierpnia. Trasa jest podobna do tej
z roku ubiegłego, pielgrzymi mają więc
do pokonania 154 km. Pielgrzymka
trwa jednak dzień dłużej ze względu na
dodatkowy nocleg w Częstochowie. 

Ale to niejedyna pielgrzymka, która
ruszy w te wakacje z gminy Miedźna.
W ramach przygotowań do obchodów
Roku Miłosierdzia zapowiedzianego

przez papieża Franciszka oraz przygo-
towań do Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 w dniach 24 – 28 sier-
pnia organizowana jest piesza piel-
grzymka Dekanatu Miedźna do Łagie-
wnik. Będzie ona przebiegała w pię-
ciu etapach. Rozpocznie się w koście-
le w Miedźnej. Pierwszy nocleg zapla-
nowano w Oświęcimiu, następne
w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydow-
skiej oraz Łagiewnikach. Więcej o obu
pielgrzymkach napiszemy w kolejnym
numerze. pk 

Z modlitwą na ustach

Sokół Wola meczem na wyjeździe z zespołem Unia Bieruń Stary rozpocznie
w drugi weekend sierpnia rozgrywki w klasie okręgowej w sezonie 2015/
2016. W kolejny weekend Sokół zagra u siebie z MKS Lędziny.

Zespół z Woli w ramach przygotowań do sezonu zagrał sparingi z LKS Fry-
dek (przegrał 2:3) oraz ze Zniczem Jankowice (wygrał 4:1). pk

Rusza przebudowa ul. Zbożowej
w Woli. Przetarg na wykonanie robót
wygrała firma Drogród z Ćwiklic. Za-
kres zamówienia obejmuje prace na
odcinku o długości 422 mb. Konie-
czne będzie wykonanie podbudowy
na odcinku ok. 125 mb, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego na
powierzchni ok. 1 550 m kw, wyko-
nanie poszerzeń na zjazdach wraz
z zabudową krawężników najazdo-
wych oraz wykonanie poboczy.

Firma ma 6 tygodni od podpisania
umowy na wykonanie prac. Przebu-
dowa powinna zakończyć się we
wrześniu. pk

Sokół zaczyna rozgrywki

Filia w nowych godzinach

Idą lepsze czasy dla Piasta?

Zbożowa do remontu

Ul. Zbożowa w Woli zostanie
przebudowana (fot. pk)
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27 czerwca zmarł ks. Franciszek
Czernik. Jego pogrzeb odbył się 4 lip-
ca w Bazylice Najświętszej Maryi
Panny w Piekarach Śląskich.

Ks. Czernik urodził się 29 listopada
1925 r. w Miedźnej, tutaj też mie-
szkał przez długi czas. Chodził do tu-
tejszej szkoły podstawowej. W trakcie
II wojny światowej pracował w hurto-
wni spożywczej w Pszczynie, był też
pisarzem w Urzędzie Gminy we Fryd-
ku (wtedy miejscowości były gmina-
mi), potem przebywał w niemieckim
obozie jenieckim. Do Miedźnej wrócił
w 1946 r., zdał potem małą maturę
w Pszczyńskim Liceum Pedagogi-
cznym, był też nauczycielem w szko-
le w Studzionce. Studiował w Semi-

narium Duchownym w Opolu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 20 czerwca
1954 r. w Opolu, pracował jako wi-
kary w parafii w Raciborzu, później
był proboszczem w parafii św. Anto-
niego w Zabrzu. 

Poświęcił się działalności na rzecz
osób głuchoniemych. Pracował w Za-
kładzie dla Dzieci Głuchych w Racibo-
rzu, był duszpasterzem głuchoniemych
w diecezji opolskiej oraz referentem Re-
feratu Duszpasterstwa Głuchoniemych.
Po przejściu na emeryturę pomagał
w parafii św. Rodziny w Piekarach

Śląskich. Zmarł po 61 latach posługi
kapłańskiej. W ubiegłym roku w Mie-
dźnej, swojej rodzinnej miejscowości
świętował 60-lecie kapłaństwa. Z tej
okazji książkę o ks. Franciszku Czerni-
ku napisała Danuta Kocurek. Publika-
cję można wypożyczyć w Gminnej Bib-
liotece Publicznej w Grzawie.

Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył biskup senior Gerard
Kusz. Ks. Czernik pochowany został
w grobowcu na cmentarzu przy Kal-
warii Piekarskiej. W ostatniej drodze
towarzyszyła mu liczna delegacja
osób głuchoniemych, którym służył
60 lat. pk 

Nie żyje ks. Czernik

W LO powyżej średniej
Już pisaliśmy, że w kraju 76% maturzystów zdało
egzamin dojrzałości w tym roku. Na tym tle po raz
kolejny bardzo dobrze prezentuje się Liceum Ogól-
nokształcące w Gilowicach. Tam do matury przy-
stąpiło 58 uczniów, a ostatecznie egzamin zdało
52, co daje zdawalność na poziomie 90%. Pięć
osób oblało tylko z jednego przedmiotu (trzy – pi-
semną matematykę, a dwie – ustny język polski)
i w sierpniu będzie mogło przystąpić do poprawki. 

A już od nowego roku szkolnego w liceum szykują się
zmiany. Informowaliśmy już wcześniej, że 1 września,
na zakończenie obchodów 20-lecia szkoły placówce
nadany zostanie patron. Od tego czasu będzie to już Li-
ceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religii. pk 

Czas na modernizację liceum
29 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna
wójt gminy, Bogdan Taranowski podpisał z wyłonio-
ną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publi-
cznego Firmą Budowlaną „Thermobud” Kozik Zdzi-
sław, umowę na modernizację budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Gilowicach.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: re-
mont elewacji budynku, wykonanie tynku silikato-
wego, wymianę uszkodzonych rynien, wymianę
uszkodzonych obróbek blacharskich, naprawę ist-
niejących schodów zewnętrznych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 141 450,00
zł, a termin jej zakończenia przewiduje się na ko-
niec września br. UG

Podczas tegorocznej matury w LO w Gilowicach (fot. pk)

Kasztanowa i Kręta już gminne
Podczas lipcowej sesji Rady Gminy radni przegłoso-
wali uchwałę w sprawie zaliczenia dróg tj. ul. Kaszta-
nowej i Krętej w Górze do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu. Uchwała była konieczna,
bo gmina chce zgłosić do Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”)
przebudowę tych ulic. W ramach tego programu, sa-
morządy otrzymują od rządu 50% dofinansowania na
remonty dróg. Wniosek ws. ulic Krętej i Kasztanowej
ma obejmować prace na odcinku w sumie ok. 1 100
mb. Jeśli udałoby się uzyskać dofinansowanie, inwe-
stycja realizowana byłaby w roku 2016. pk 

To było historyczne spotkanie – 28 lipca na Stadionie
im. Józefa Waliczka w ramach Pucharu Polski
(w przedostatnim meczu pierwszej rundy) Nadwiślan
Góra zagrał z Zagłębiem Lubin, mistrzem Polski 1991
i 2007. Co prawda II-ligowiec przegrał 0:3, ale to
i tak był niezwykle ważny mecz dla zespołu z Góry.

1 sierpnia Nadwiślan meczem na wyjeździe z dru-
żyną Stal Stalowa Wola zainaugurował rozgrywki
w sezonie 2015/2016 (wynik spotkania to 1:2).
W drużynie doszło do zmian, nie tylko wśród piłka-
rzy. Pierwszym trenerem jest Miroslav Copjak, dru-
gim Piotr Hauder, asystentem Tomasz Włodarek,
a kierownikiem drużyny został Michał Gawlas. pk

Nadwiślan odpada z Pucharu Polski

Wypożyczyłeś książkę w bibliotece i nie zdążyłeś od-
dać jej na czas? Boisz się sporej kary pieniężnej z te-
go powodu? Teraz nie ma powodu! Gminna Bibliote-

ka Publiczna ogłasza wakacyjną amnestię. Wszyscy
ci, którzy oddają przetrzymane książki, unikną kary.
Warunkiem jest oddanie ich do 31 sierpnia. pk

Amnestia w bibliotece

Piknik integracyjny Ośrodka Matka Boża Różańcowa
29 lipca, jak co roku odbył się Piknik Integracyjny
Ośrodka Matka Boża Różańcowa z mszą św. i me-
czem piłki nożnej. 

Od rana wszystko wskazywało na to, że piknik,
a przede wszystkim mecz nie odbędą się z powo-
du deszczu. Uczestnicy kolejny raz przekonali się,
że opactwo nad nimi czuwa i cała impreza odbyła
się przy pięknym słońcu. Rozpoczęto mszą św.
w intencji ośrodka. Później odbył się mecz, na któ-
ry podopieczni czekają cały rok. Na początku zo-
stał odśpiewany hymn, który napisała pani Agnie-
szka do melodii „My Słowianie”, a układ choreo-
graficzny ułożyła i odtworzyła z grupą pani Asia.
Gwizdek sędziego Szymona Waliczka, no i zaczęło
się. Emocje rosły z minuty na minutę i pomimo
głośnego dopingu z trybun, podopieczni przegrali
z terapeutami 5:2. Nie można im jednak odebrać
woli walki. Po grupowym, pamiątkowym zdjęciu
wszyscy udali się na zasłużony poczęstunek, było
ciasto, kiełbaski, no i niespodzianka, prawdziwy
DJ, który poprowadził zabawę taneczną. Była ra-
dość, tańce i dobra zabawa. Goście zostali obdaro-

wani pamiątkowymi antyramami, które przedsta-
wiły historię dziesięciu pikników. 

Organizatorzy dziękują prezesowi Nadwiślana Gó-
ra za udostępnienie stadionu, Szymonowi Waliczko-
wi za sprawiedliwe sędziowanie, DJ-owi Bartłomie-
jowi za muzykę, która porywała do tańca, wójtowi
gminy Miedźna, Bogdanowi Taranowskiemu, radnej
Józefie Waliczek i sołtysowi Marianowi Liberze za
obecność i głośne kibicowanie. ŚDS Grzawa

Pamiątkowe zdjęcie po meczu (fot. ŚDS Grzawa)
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Najpierw był motocrossowcem, po-
tem przez 7 lat latał paralotnią. To
jego często można było zobaczyć la-
tającego nad miejscowościami na-
szej gminy. Teraz został kajakarzem.
I jak mówi, wcale nie trzeba jechać
daleko, by móc uprawiać ten sport.

Paweł Komraus

– O sportach wodnych myślałem już
od jakiegoś czasu, głównie motorowo-
dnych. Te można jednak uprawiać
głównie na Mazurach. Szukałem też
sportu bardziej rodzinnego. Kajakar-
stwo okazało się dobre ze względu na
minimalizm – nie trzeba dużo sprzę-
tu, a przyjemność z tego sportu jest
duża. No i można go uprawiać blisko
domu, nie trzeba jeździć setek kilo-
metrów dalej – opowiada Norbert Mi-
czołek z Grzawy.

Kajakiem zaczął pływać nieco po-
nad rok temu. Odkrył, że można to ro-
bić w Pszczynce – od parku aż do
Wisły. – To spory odcinek z tylko je-
dną przesiadką, w Woli. Czasowo to
jakieś 4-4,5 godziny pływania, ok. 20
km. Wydawałoby się, że raz się prze-
płynie i kolejne przejazdy to już żadna
atrakcja. Ale okazuje się, że przy róż-
nych stanach wody rzeka ma różne
oblicza. Przy niskim trzeba przedzie-
rać się przez krzaki, przy wysokim
płynie się zupełnie inaczej – mówi.
Uprawia kajakarstwo zwałkowe, tzn.
pływa po ciasnych, niezbyt głębokich

rzekach, w których jest sporo powalo-
nych drzew czy korzeni, a także dużo
sztucznych progów wodnych, które są
głównym niebezpieczeństwem dla ka-
jakarza. Używa się do tego kajaków
górskich, które są małe, co ułatwia
ich transport. Kosztują od 2 tys. zł.
Mieszkaniec Grzawy pływa też Ko-
rzeńcem czy Sołą, czyli w pobliskich
wodach.

Norbert Miczołek zauważa, że pier-
wsze spotkanie z kajakiem dla amato-
ra może być niezbyt przyjemne, bo
kajak, zwłaszcza ten, który on ma,
trzeba opanować, a ten początkowo
płynie tam, gdzie chce. Kiedy ta sztu-

ka się uda, pływanie okazuje się wiel-
ką przyjemnością. Bo można podzi-
wiać przyrodę, piękne krajobrazy, któ-
rych nie da się dostrzec jadąc samo-
chodem, rowerem czy spacerując. Ale
są też niezbyt przyjemne widoki. –
Jest sporo śmieci w wodach. I to nie
jest tak, że ktoś do nas przyjechał
i nam je wysypał. Sami je niestety
wrzucamy do wody – leżą opony, ro-
wery, gruz, zwłaszcza tam, gdzie
w pobliżu jest droga czy most – zau-
waża. 

O tym, że uprawiając kajakarstwo
natknąć można się na nietypowe od-
krycia mieszkaniec Grzawy przekonał

się całkiem niedawno. W niedzielne
popołudnie, 10 maja płynął Wisłą
przez Górę. – Nagle coś mi mignęło,
ale pomyślałem, że to jakiś bóbr czy
wydra, bo w Wiśle zwierząt jest mnó-
stwo. Potem przez głowę mi przeszło,
że jakiś worek, bo wydawało mi się,
że zobaczyłem buty. Kiedy podpłyną-
łem bliżej, nie miałem już wątpliwo-
ści – to były zwłoki – mówi. Jak zau-
waża, ten odcinek Wisły z lądu jest
niedostępny, ciężko określić, jakie to
miejsce. – Dopłynąłem pod most
w Woli, odebrała mnie żona. Zawia-
domiłem służby, akcja ratowicza
trwała prawie 7 godzin, bo dojście by-
ło bardzo trudne – relacjonuje. Okaza-
ło się, że odnalazł zwłoki poszukiwa-
nego od prawie miesiąca 40-letniego
mieszkańca Brzeszcz.

Norbert Miczołek zauważa, że nie
powinno się pływać samotnie, a dla
bezpieczeństwa w dwu- lub trzyoso-
bowych grupach. Sam póki co pływa
sam, ale ma nadzieję, że do swojej
pasji uda mu się przekonać żonę, któ-
ra pierwsze doświadczenia z kajakiem
już ma. – Ten sport wymaga dużego
wysiłku fizycznego. Ale dzięki temu
można odstresować się, odreagować,
podziwiać przyrodę. Nauczyłem się
już odpoczywać wiosłując, nawet pły-
wając kilka godzin – mówi. Teraz
chciałby się rozwijać, marzy o ukoń-
czeniu kursu kajakarskiego oraz o po-
konaniu kolejnych, już trudniejszych
tras.

Norbert Miczołek z Grzawy pokazuje, że kajakiem pływać można także w okolicznych wodach, niedaleko domu

Kajakiem po odkrycia

Norbert Miczołek pokazuje córce, na czym polega kajakarstwo. 
Na co dzień pływa jednak sam (fot. Z. Miczołek)

Weź i sprawdź paragon
Rozpoczęła się nowa odsłona prowadzonej od lat
przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź paragon”. 

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także
do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskal-
nych – to cel akcji „Nie daj się oszukać – sprawdź pa-
ragon”. Nowa akcja ma przede wszystkim zwrócić
uwagę podatników, że obok paragonów fiskalnych
sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są
one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny
być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, je-
żeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowa-
nia obrotów na kasach rejestrujących.

Podobnie jak poprzednie, tegoroczna odsłona kam-
panii paragonowej kierowana jest do konsumentów,
ponieważ to konsument decyduje o tym, czy ostate-
cznie bierze paragon. To również on, jako posiadacz
paragonu, ma możliwość jego sprawdzenia. W przy-
padku niewydania paragonu, jak również wydania
paragonu niefiskalnego przez podatnika, na którym
ciąży obowiązek jego wystawienia, wartość podatku
VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta i to
on płaci podatek w cenie towaru lub usługi. 

Przykładem branży, w której zjawisko paragonów
niefiskalnych jest szczególnie zauważalne, jest gastro-
nomia, ponieważ funkcjonuje tu często jako paragon
tzw. rachunek lub paragon kelnerski. Urząd Skarbowy
przypomina, że biorąc paragon wspieramy uczciwą
konkurencję – mamy pewność, że sprzedawca stosu-
je zasady uczciwej konkurencji, zyskujemy również
pewność, że nie zostaliśmy oszukani, ponieważ wie-
my dokładnie za co i ile płacimy. US Pszczyna

Wśród organizacji pożytku publicznego z gminy
Miedźna najwięcej z 1% podatku uzyskał klub Na-
dwiślan Góra.

Jak informuje Urząd Skarbowy w Pszczynie, w roz-
liczeniach za rok 2014 w prawie 70% zeznaniach
podatkowych zadeklarowano przekazanie 1% po-
datku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Da-
ło to w sumie kwotę niemal 2 mln zł.

Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego najchętniej
wspierali tradycyjnie Polskie Stowarzyszenie na

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Pszczynie, które w Piasku buduje Dom Kuleją-
cych Aniołów. Ta organizacja z 1% otrzyma nieco
ponad 200 tys. zł. Prawie 200 tys. zł mieszkańcy
powiatu przekazali Stowarzyszeniu na Rzecz
Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”.

A ile środków otrzymają organizacje pożytku pub-
licznego z gminy Miedźna? 3 tys. 530 zł 10 gr otrzy-
ma Nadwiślan Góra. Nieco mniej, bo 3 tys. 447 zł
30 gr otrzyma MUKS „Gilus” z Gilowic. 1 tys. 800 zł
10 gr trafi natomiast do GKS Piast w Woli. pk 

1% podatku: najwięcej
dla Nadwiślana

Ponad 3,5 tys. zł z 1% podatku otrzyma II-ligowy klub z Góry (fot. tk)
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5 września odbędzie się kolejny rajd.
To cieszący się dużym zainteresowa-
niem Miedźniański Rodzinny Rajd
Rowerowy pod patronatem wójta
gminy Miedźna. Czeka prawie 600
miejsc. Zapisy ruszą najprawdopo-
dobniej 24 sierpnia.

– Warto się spieszyć, bo liczba
miejsc jest ograniczona, a chętnych
jest sporo. W ubiegłym roku w pier-
wszym tygodniu rozeszły się niemal
wszystkie wejściówki – zauważa Ire-
neusz Mietliński, kierownik Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Im-
prezę organizują wspólnie GOSiR,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Broni-

sława Malinowskiego w Woli oraz
LKS Sokół Wola.

W tym roku uczestnicy pojadą
w stronę województwa małopolskie-
go – przystanek zaplanowano na
boisku sportowym w Jawiszowicach,
potem powrót do Woli przez Górę.
W latach poprzednich impreza roz-
poczynała się przy basenie i najczę-
ściej także tam się kończyła (w ub.
roku – na nowym stadionie Sokoła).
W tym roku plan jest podobny, ale
wszystko zależy od postępu prac,
związanych z remontem ul. Pszczyń-
skiej w Woli.

Dla chętnych przygotowano 600
miejsc, to prawie 50 więcej niż

w 2014 roku. Po przyjeździe na
metę nie zabraknie konkursów
z nagrodami. Zapisy ruszą najpraw-

dopodobniej 24 sierpnia. Szczegóły
dostępne będą na stronie 
basen.miedzna.pl. pk 

Rodzinnie na rowery po raz dziewiąty!

Młodsi czy starsi – w rajdzie udział może wziąć każdy. 
Na zdjęciu podczas rajdu w 2014 roku (fot. pk)

W niedzielę, 5 lipca odbył się I Ban-
kowy Rajd Rowerowy. Imprezę zor-
ganizowano z okazji Święta Spół-
dzielczości Bankowej, które przypad-
ło w tym roku 28 czerwca.

Pomysłodawcą i organizatorem rajdu
był Bank Spółdzielczy w Miedźnej.
Głównym celem rajdu była integracja
i podkreślenie roli, jaką pełni bank
w życiu społeczno-gospodarczym
gminy. Ok. godz. 12.30 przy siedzi-
bie Banku Spółdzielczego w Miedźnej
zaczęli się pojawiać pierwsi uczestni-
cy i organizatorzy. Wszystkich powitał
prezes banku, Józef Czysz, po czym
nastąpił start. Pomimo doskwierają-
cego upału w drogę ruszyło aż 130

osób. Trasa przebiegała przez kilka
miejscowości gminy, liczyła w sumie
10 km. Wśród uczestników nie brako-
wało młodych miłośników wycieczek

rowerowych – najmłodsza miała zale-
dwie 3 latka.

Rajd zakończył się na boisku Soko-
ła w Woli, gdzie czekał poczęstunek

i chłodne napoje. Koncert zagrała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silen-
zio” z Woli. Na najmłodszych również
czekały niespodzianki. Miały możli-
wość zobaczenia radiowozu policyjne-
go i mogły się zapoznać z akcesoria-
mi policyjnymi, do tego najmłodsi
chłodzili się przy kurtynie wodnej
przygotowanej przez wolańską Ochot-
niczą Straż Pożarną. Oblegane były
również dmuchaniec i poślizg, przy-
gotowane przez strażaków. Dzieci
chętnie brały udział w zabawach pro-
wadzonych przez DJ’a Olka.

Dobra zabawa i spora frekwencja
sprawiły, że organizatorzy już dziś za-
praszają na II edycję Bankowego Raj-
du Rowerowego, za rok! BS, pk

Upał im nie przeszkodził!

W rajdzie udział brały całe rodziny (fot. BS Miedźna)

Jak wynika z danych Biblioteki Narodowej,
w ubiegłym roku aż 19 mln Polaków nie przeczy-
tało żadnej książki. A jak jest z czytelnictwem
w naszej gminie?

Paweł Komraus

Chyba każdy wie, że czytanie książek poszerza
horyzonty, wzbogaca słownictwo, pobudza fan-
tazję, pomaga zrozumieć świat. To także świet-
ny sposób na spędzanie wolnego czasu, na przy-
kład w trakcie wakacji. To hobby, które tak nap-
rawdę nic nie musi kosztować, a to dzięki bib-
liotekom.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej
z siedzibą w Grzawie w swojej głównej siedzibie
oraz w trzech filiach (w Górze oraz dwóch
w Woli) na koniec 2014 roku miała 46 212 wo-
luminów książek i 299 tytułów audiobooków.
Biblioteka w ubiegłym roku zanotowała 43 954
wypożyczenia, zarówno książek, audiobooków,
jak i czasopism. To więcej o ponad 2 tys. w po-
równaniu z rokiem 2013, wtedy wypożyczeń by-
ło 41 735.

Bibiliotekę wraz z filiami w ubiegłym roku od-
wiedziło w sumie 29 208 osób. Nieco mniej niż
rok wcześniej (w 2013 r. – 29 960 osób). Z czy-
telni skorzystało 5 190 osób, z internetu –
3 155. Zarejestrowanych było 2 292 czytelni-

ków, a zasięg czytelnictwa był podobny, jak
w 2013 r., czyli 15 czytelników na 100 mie-
szkańców gminy.

Kto najchętniej odwiedza bibliotekę? – Najli-
czniejsza grupa wiekowa nieco się zmieniła.
W 2013 roku najwięcej mieliśmy osób w wieku 45-
60 lat, a w ubiegłym – 25-44 lata. Zdecydowanie
częściej przychodzą do nas panie niż panowie. Nie
można jednak zakładać, że panowie rzadziej czyta-
ją, bo sporo osób kupuje książki, czyta prasę spe-
cjalistyczną – tłumaczy dyrektorka GBP, Renata
Szweda. Jak mówi, najchętniej wypożyczamy no-
winki, książki, o których jest głośno, które są popu-
larne. – Dużo osób czyta u nas literaturę faktu,
a także historie pisane przez życie. Poza tym wypo-
życzamy chętnie biografie znanych ludzi, powieści
obyczajowe, modna jest literatura skandynawska –
thrillery, sensacja, kryminały, choć szala przechyla
się powoli na rzecz kryminałów polskich autorów,
bo tych dobrych jest coraz więcej – zauważa R.
Szweda.

W ubiegłym roku biblioteka na zakup książek
przeznaczyła 33 tys. 970 zł, z czego 14 tys. zł po-
chodziło z dotacji z Biblioteki Narodowej. Udało się
dzięki temu kupić 1 457 egzemplarzy książek. 

Jak podkreśla Renata Szweda, coraz więcej osób
sięga po nowoczesne metody czytania. – Pojawia
się pokolenie cyfrowe i nie ma sensu wkładać im na
siłę papieru. Nie potępiam tego, bo książka przez to

nie umiera, występuje tylko w innej formie. A bib-
lioteki też korzystają z nowych technologii, choćby
poprzez audiobooki czy tablety, z którymi też pro-
wadzimy zajęcia – zauważa dyrektorka biblioteki.
Jak mówi, istotne jest to, by nie odchodzić od czy-
tania książek.

Zasięg czytelnictwa w gminie Miedźna od kilku lat jest podobny i wynosi 15 czytelników na 100 mieszkańców

Co i jak często czytamy?

Renata Szweda zaprasza do biblioteki! (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

 Policjanci z Pszczyny szukają świadków potrącenia męż-
czyzny przez zielonego pickupa. Do zdarzenia doszło 27
czerwca ok. godz. 23.00 na ul. Słonecznej w Woli. Oso-
by, które w tym czasie przebywały w okolicach tamtejsze-
go bloku nr 4 i widziały przebieg całego zdarzenia proszo-
ne są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantem
prowadzącym tę sprawę. Dzwonić należy do asp. Andrze-
ja Uliasza, wykręcając numer tel. 32 449 32 96 lub do
dyżurnego wybierając podany numer z końcówką 200.

 3 lipca ok. godz. 8.00 nieznany sprawca z terenu posesji
przy ul. Długiej w Górze skradł rower górski Kellys Viper
20 wartości 1 000 zł na szkodę 39-letniego mieszkańca
tej miejscowości.

 14 lipca po godz. 19.00 strażacy zostali zawiadomieni
o zadymieniu mieszkania przy ul. Dębowej w Woli. Po
dojeździe na miejsce, w czasie rozpoznania okazało się,
że powodem zgłoszenia był... spalony garnek. Działania
strażaków polegały na przewietrzeniu mieszkania, a udzi-
ał brały w nich OSP Wola, OSP Miedźna i PSP Pszczyna.

 Dzień później dyżurny pszczyńskiej jednostki otrzymał
zgłoszenie dotyczące pobicia 29-letniego wolanina przez
trzech nieznanych mężczyzn. Na miejsce skierowano pa-
trol policji. Na szczęście pokrzywdzony zapamiętał nume-
ry rejestracyjne i markę samochodu, którym odjechali
sprawcy. To pozwoliło dotrzeć kryminalnym do młodego
mieszkańca Woli i jego dwóch znajomych z Tychów. Z re-
lacji ofiary wynikało, że gonili go w trójkę wokół jednego

ze sklepów w Woli, co jakiś czas uderzając drewnianym
kijem zrobionym na wzór kija baseballowego. Broniąc się
uciekał, lecz w tym przypadku zaważyła przewaga liczeb-
na. Skutkiem agresji były liczne stłuczenia głowy i nadgar-
stków oraz złamanie kości piętowej.
Jak ustalili później mundurowi, powodem agresji napa-
stników miały być wcześniejsze zatargi pokrzywdzonego
z jednym z nich. Są już postanowienia o przedstawieniu
zarzutów w tej sprawie. Za tego typu przestępstwo kodeks
karny przewiduje nawet 3 lata więzienia. O losie 29-latka
z Woli oraz jego dwójki kolegów z Tychów będzie teraz
decydował sąd i prokurator.
 20 lipca, przed godz. 3.00 strażacy zostali wezwani na
ul. Górniczą w Woli. Okazało się, że palił się tam samo-
chód osobowy. Jak tłumaczył właściciel, który chwilę
przed zdarzeniem wrócił z pracy, pożar spowodowała in-
stalacja elektryczna. Akcja trwała około godziny.

 29 lipca 57-letni mieszkaniec Woli ukradł spod baru
przy ul. Pszczyńskiej w Woli motorower marki Zipp Ne-
ken. Prowadząc go obok siebie dotarł do kościoła i tam
go zostawił. Kiedy poszkodowany zorientował się, że nie
ma jego pojazdu, o wszystkim poinformował policję,
sprawdzono również monitoring. Zatrzymany 57-latek
usłyszał zarzut kradzieży motoroweru, do której się przy-
znał. Prawo w takich przypadkach przewiduje nawet
pięć lat więzienia.

SI
ER

PI
EŃ

20
15

Dopalacz to też
narkotyk!
Ostatnio w kraju odnotowano wiele
przypadków zatrucia narkotykami,
tzw. dopalaczami. Do szpitali trafi-
ło kilkadziesiąt osób z ostrym zatru-
ciem organizmu. Policjanci apelują
i ostrzegają, aby nie kupować i nie
zażywać takich substancji. Produ-
cenci i sprzedawcy dopalaczy kie-
rują się przede wszystkim zyskiem,
za nic mając ludzkie życie. Sprze-
dając dopalacze – sprzedają
śmierć!

Dopalacze stanowią preparaty za-
wierające w swym składzie substan-
cje psychoaktywne, które zagrażają
życiu i zdrowiu. Ich produkcja,
sprzedaż i reklamowanie są w Pol-
sce ustawowo zakazane. Większość
dopalaczy ma postać tabletek lub
mieszanek do palenia.

Bardzo ważne jest uświadomienie
młodym ludziom, że dopalacze to
trucizna i zażywnie ich może wiązać
się z poważnym ryzykiem. Reaguj-
my, jeśli w naszym towarzystwie
ktoś zamierza zażyć te substancje
i stanowczo odmawiajmy, gdy nas
do tego namawia. Nie warto ryzyko-
wać własnego życia! Stąd apel poli-
cjantów, szczególnie do młodych lu-
dzi, aby nie kupowali substancji nie-
wiadomego pochodzenia oraz do
dorosłych, aby zwrócili szczególną
uwagę na osoby niepełnoletnie
i młodzież. Producenci cały czas
modyfikują skład chemiczny dopala-
czy. Często mieszkanki te okazują
się śmiertelne dla organizmu. 

Zabezpieczony przez policjantów
tzw. „Mocarz” ma postać zielonego
suszu roślinnego przeznaczonego do
palenia. Przeprowadzone badania
wykryły w nim syntetyczne kanabi-
noidy, po wypaleniu których wystę-
pują efekty bardzo podobne do tych,
jakie wywołuje marihuana i haszysz,
tyle że nawet kilkaset razy silniejsze.
Efektem ich zażycia są m.in. zmiana
nastroju i samopoczucia, błogostan,
euforia, halucynacje, czasami dep-
resja, apatia i urojenia. Następuje
wzrost ciśnienia krwi, tachykardia,
przekrwienie gałek ocznych, zabu-
rzenia koordynacji ruchowej, zawro-
ty głowy, zaburzenia uwagi, wysu-
szenia śluzówek. Zagrożona jest
szczególnie młodzież, u której po
przyjęciu tych substancji najczęściej
dochodzi do trwałych zmian funkcji
ośrodkowego układu nerwowego.
Badania wskazują na dwukrotnie
większe zagrożenie wystąpienia psy-
chozy schizofrenicznej.

Gdzie szukać pomocy? 800 060
800 – bezpłatna, całodobowa infoli-
nia Głównego Inspektora Sanitarne-
go, 116 111 – Telefon Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży, 800 100 100 –
telefon dla rodziców i nauczycieli
w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

KGP, MEN

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

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

do restauracji Country Haus&Grill w Miedźnej (ul.
Pszczyńska 1). Prosimy o podanie swojego adresu.

Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 
Danuta Lubańska z Gilowic. Gratulujemy! 

Nagrodę wyślemy pocztą.
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W najlepsze trwają wakacje, czyli dla
większości uczniów najlepszy czas
w roku! Sporo dzieje się w tym czasie
w gminie Miedźna. Prezentujemy wy-
brane zajęcia, przygotowane na drugą
część wakacji przez Gminny Ośrodek
Kultury.

10 sierpnia, godz. 13.00-15.00
w Centrum Kultury – Warsztaty tane-
czne: hip hop, break dance (zapisy
do 7 sierpnia, liczba miejsc ograni-
czona)
10 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Trafiony cel (zabawy spra-
wnościowe)
11 sierpnia, godz. 11.00-13.00
w Świetlicy GOK oraz godz.
13.30-15.30 w Centrum Kultury
w Woli: Warsztaty twórcze –
scrapbookowe kartki z wakacji (za-
pisy do 5 sierpnia, liczba miejsc
ograniczona)
11 sierpnia, godz. 13.00 w Świetli-
cy WII: Posolone pomysły (lepienie
z masy solnej)
11 sierpnia, Centrum Kultury
w Woli: Konkurs plastyczny „Moje
wakacje” (prace należy składać
w Centrum Kultury do 25 sierpnia,
czytelnie opisane imieniem i na-
zwiskiem autora, należy podać wiek
i tel. kontaktowy, format: dowolny,
max. wielkość arkusza brystolu, te-
chnika dowolna: pastel, farby, kolaż
itp.)
12 sierpnia, godz. 9.00 na boisku
do piłki plażowej przy „górce”: Tur-
niej piłki plażowej dziewcząt i chłop-
ców (zapisy do 7 sierpnia)
12 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Piłkarzykowy mecz: turniej
drużynowy
13 sierpnia, godz. 8.00 – zbiórka
przy CK Wola: Wycieczka – wyjazd
do Ogrodzieńca, zwiedzanie ruin
zamku, atrakcje podzamcza, Park
Ogrodzieniec, Park Miniatur, Park
Doświadczeń (koszt: dzieci 33 zł,
dorośli 35 zł, zapisy do 10 sierpnia,
liczba miejsc ograniczona)

13 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Wiem to ja, wiesz i Ty (zaba-
wa „państwa, miasta…”)
14 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Najlepszy strateg (turniej gry
w warcaby)
17 sierpnia, godz. 11.00 w Centrum
Kultury: Fiku miku, malujemy kredą
na chodniku (malowanie obrazka
z przeczytanej bajki)
17 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Wirujące czapeczki z różnej
beczki (zabawy skojarzeniowe)
18 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Chodnikowe skoki (zabawa
w chłopa, klasy)
19 sierpnia, godz. 11.00-12.30
w Centrum Kultury: Warsztaty tane-
czne dla najmłodszych: gangam sty-
le, zumba (zapisy do 14 sierpnia, dla
dzieci w wieku 5–9 lat, liczba miejsc
ograniczona)
19 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Rusz głową, zagraj z sową:
quiz geograficzny o Polsce
20 sierpnia, godz. 8.00 – zbiórka
przy CK Wola: Wycieczka – wyjazd
do Ustronia, wjazd kolejką na Czan-
torię Wielką – tor saneczkowy, 
przejście do chaty Czantoryja po
czeskiej stronie, następnie przez Ma-
łą Czantorię zejście do Ustronia
(koszt: 24 zł, zapisy do 17 sierpnia,
wycieczka dla dzieci od 12 lat, liczba
miejsc ograniczona)

20 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Walka strongmenów: siłowa-
nie z liną
21 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Kamienne malowidła: obrazy
na kamieniu
24 sierpnia, godz. 11.00 w Centrum
Kultury: Bitwa na pionki: turniej gier
planszowych
24 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Kto pierwszy, ten lepszy (za-
bawy na spostrzegawczość i refleks)
25 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Latające krążki (zabawa
sprawnościowa)
26 sierpnia, godz. 11.00 w Centrum
Kultury: Sowa – mądra głowa (turniej
zagadek)
26 sierpnia, godz. 11.00-13.00
w DS Góra, godz. 13.30-15.30 w DS
Frydek: Warsztaty twórcze (scrapboo-
kowe kartki z wakacji, zapisy do 24
sierpnia, liczba miejsc ograniczona)
26 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Modnisia strojnisia (zabawa
w kreatora mody)
27 sierpnia, godz. 9.00 – zbiórka
przy CK Wola: Wycieczka – wyjazd
do Energylandii – Rodzinnego Parku
Rozrywki w Zatorze (koszt: dzieci do
lat 6 – 30 zł, do 13 lat – 50 zł, do
16 lat – 60 zł, powyżej 16 lat – 90
zł, zapisy do 24 sierpnia, liczba
miejsc ograniczona)

27 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Dopłynąć do portu (ciuciu-
babka, zabawa ruchowa)
28 sierpnia, godz. 11.00 w Świetli-
cy WII: Piłką do kosza (zabawy zrę-
cznościowe)
31 sierpnia, godz. 16.00 w Centrum
Kultury: Letnia dyskoteka – pożegna-
nie wakacji, pokaz magii, dyskoteka,
konkursy, zabawy, rozstrzygnięcie
konkursu „Moje Wakacje”
31 sierpnia, godz. 11.00 w Świet-
licy WII: Żegnaj lato na rok (kon-
kurs plastyczny – wspomnienia
z wakacji)

Zgłoszenia: Gminny Ośrodek Kultu-
ry, ul. Pszczyńska 110 – tel. 32 211
83 91, 32 448 92 53, 512 237 423;
Centrum Kultury, ul. Pszczyńska 82 –
tel. 32 211 95 88

Odbiór biletu na wycieczkę w termi-
nie do trzech dni od dokonania rezer-
wacji, wycieczki dla dzieci od siedmiu
lat, młodsze dzieci pod opieką osoby
dorosłej. Na stronie gok.miedzna.pl do-
stępne są wzory zgody na udział dziec-
ka w wycieczce lub warsztatach oraz
regulamin.

Wakacje z GOK dofinansowano
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Gminy Miedźna na rok 2015.

Wakacje pełne atrakcji!

Co w bibliotece?
Gminna Biblioteka Publiczna w dniach od 10 do 14 sierpnia zaprasza na

zajęcia „Magiczna szkoła”. Oto rozkład zajęć:
– poniedziałek: czym różni się wróżka od czarownicy?
– wtorek: lecznicze rośliny i magiczne pismo,
– środa: czy smoki naprawdę istnieją?
– czwartek: czy warto wierzyć w horoskopy?
– piątek: nauka latania na miotle.
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 – 12.00. Wstęp wolny.

Promocje na basenie
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 dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gmi-

ny Miedźna będzie mogła skorzystać z basenu za darmo! Promocja obowiązy-
wać będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.00.

Warunkiem skorzystania z darmowej kąpieli jest: dla przedszkolaków – we-
jście z rodzicem lub prawnym opiekunem, dla uczniów szkół – okazanie ak-
tualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu.

Na rozpoczęcie wakacji przy 
Centrum Kultury zorganizowano zabawy 

sprawnościowe dla każdego. Więcej zdjęć 
z zajęć i wyjazdów, które odbyły się 

w pierwszej części wakacji publikujemy 
na str. 12 (fot. CK)
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Wakacje pełne przygód i odkryć!
Zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, wycieczki krajoznawcze – pierwsza część wakacji już za nami. 
Gminny Ośrodek Kultury przygotował sporo atrakcji, a chętnych do skorzystania z nich nie brakowało!

Podczas spotkania z ufo dzieci tworzyły kosmiczne obrazy (fot. CK)

Kto chciał, mógł nauczyć się tańczyć gangnam style lub zumbę (fot. CK)

W trakcie wycieczki do Dream Parku w Ochabach zwiedzano

m.in. park dinozaurów (fot. CK)

A podczas innych uczestnicy zrobili szkatułki zdobione techniką decoupage (fot. CK)

Podczas warsztatów twórczych tworzono obrazy przestrzenne (fot. CK)

Atrakcji nie brakowało podczas wyjazdu na Jurę (fot. CK)

A oto twórcy biżuterii z kolorowych pianek (fot. CK)

Spotkania z różnymi zwierzętami możliwe były podczas 
wycieczki do krakowskiego zoo (fot. CK)


