
Dbać o środowisko 
i pozyskiwać środki zewnętrzne

Chcą śpiewać dalej, 
bo potencjał jest

Skaciarze wyłonili 
mistrza

Gmina Miedźna rozpoczęła przygotowania do stworzenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Dokument jest bardzo ważny dla rozwoju gospodarki energetycznej
gminy, dzięki niemu możliwe będzie także ubieganie się o środki zewnętrzne w ramach
perspektywy budżetowej 2014-2020

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” istnieje 
23 lata. Zaczęli od śpiewania „Pasji”.
Członków jest jednak coraz mniej

Znamy już najlepszych w tym roku ska-
ciarzy w gminie Miedźna. Finał rozgry-
wek odbył się w Górze

WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 8 WIĘCEJ NA STR. 11

Ta siłownia zewnętrzna we Frydku powstała dzięki mieszkańcom, którzy zaproponowali jej budowę w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2015. Dziś miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników aktywnego spędzania wolnego 
czasu. We wrześniu odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy zdecydują, na co wydać środki w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2016. Do podziału jest w sumie ponad 200 tys. zł!
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LICZBA NUMERU

1Jak wynika z danych Urzędu Skar-
bowego w Pszczynie z zeznań po-

datkowych za rok 2014, tylko jeden mi-
lioner mieszka w gminie Miedźna.
W całym województwie śląskim są
1 733 osoby, których dochód za rok
2014 przekroczył milion złotych. W po-
wiecie to 56 osób. Najwięcej, bo 39
mieszka w gminie Pszczyna. Ośmiu mi-
lionerów mieszka w Goczałkowicach-
Zdroju, po trzech w gminach Pawłowice
i Kobiór, a dwóch – w gminie Suszec.

Najbogatszy mieszkaniec powiatu
pszczyńskiego osiągnął za rok 2014
dochód przekraczający 6 mln zł. Naj-
wyższy zapłacony podatek dochodo-
wy osiągnął kwotę prawie 1,2 mln zł.
Z kolei kwota najwyższego zwrotu wy-
niosła ponad 277 tys. zł.

1 września rozpoczął się rok szkolny
2015/2016. Można już ubiegać się
o stypendium szkolne.

Do 15 września br. trwa wydawanie
wniosków o ustalenie prawa do sty-
pendium szkolnego na rok szkolny
2015/2016. Druki wniosków można
pobrać ze strony internetowej 
gops.miedzna.pl (w zakładce Pomoc
materialna) lub osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej (ul. Poprzeczna
1 w Woli, w dniach: poniedziałek
godz. 7.30-10:00 oraz 14.00-
16.30, wtorek godz. 7.30-10.00

oraz 14.00-15.00, środa godz. 7.30-
15.00, czwartek godz. 7.30-10.00
oraz 14.00-15.00, piątek godz.
7.30-10.00).

Termin przyjmowania wniosków
o stypendium szkolne upływa w dniu
15 września dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Dla słuchaczy kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych oraz kole-
giów pracowników służb społecznych
termin ten upływa 15 października.

O stypendium mogą ubiegać się
uczniowie zamieszkali na terenie gmi-

ny Miedźna, znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej. Kwota dochodu
uprawniającego do przyznania sty-
pendium szkolnego nie może być
większa niż 456 zł netto na osobę,
stypendium przyznawane jest na pod-
stawie dochodu rodziny z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku.

Wypłata stypendium będzie uzależ-
niona od przedstawienia przez osobę
wnioskującą rachunków lub faktur
potwierdzających poniesione wydatki
na cele edukacyjne.

GOPS

Czas na powrót do szkoły! 
Dla kogo stypendium?

Gmina Miedźna nie ma budżetu oby-
watelskiego, ma natomiast fundusz
sołecki. A to narzędzie, dzięki które-
mu mieszkańcy mają realny wpływ
na to, jakie inwestycje realizowane
będą w ich sołectwach.

Paweł Komraus

Jeszcze w ubiegłym roku przy ul. Po-
tokowej we Frydku był tylko plac za-
baw. Dziś to miejsce atrakcyjne nie
tylko dla najmłodszych. Podczas
ubiegłorocznego zebrania poświęco-
nego funduszowi sołeckiemu pojawił
się pomysł, by plac wyposażyć w kil-
ka urządzeń do ćwiczeń. Powstała si-
łownia zewnętrzna, która dziś cieszy
się ogromnym zainteresowaniem i to
nie tylko mieszkańców Frydku. – To
fajny pomysł z siłownią zewnętrzną.
Z koleżankami ćwiczymy tu prawie
codziennie. Często wszystkie urządze-
nia są zajęte, poćwiczyć przyjeżdżają
też osoby z Góry czy Gilowic, w róż-
nym wieku – mówi Edyta, którą spot-
kaliśmy na siłowni.

Siłownia powstała dzięki inicjaty-
wie mieszkańców, którzy część środ-
ków z funduszu sołeckiego na rok
2015 postanowili przeznaczyć właś-
nie na ten cel. W ramach tych środ-
ków w innych sołectwach udało się
w tym roku już m.in. doposażyć nowy
stadion w Woli, wybudować parking
przy ul. Akacjowej w sołectwie Wola
I czy kupić i zamontować lampę przy
ul. Księżej w Grzawie. Inne zgłoszone
zadania wykonane będą do końca ro-
ku. Teraz przed mieszkańcami wszy-
stkich sołectw w gminie kolejne ze-
brania, podczas których zdecydują,
jakie inwestycje realizowane będą
w ramach funduszu sołeckiego na rok
2016. – Jest kilka warunków. Zada-
nia zgłoszone do realizacji muszą być
zgodne ze strategią rozwoju gminy,
muszą być wykonywane na mieniu
gminnym i muszą służyć poprawie
warunków życia mieszkańców. Te

zasady nie zmieniają się od lat – zau-
waża wójt Bogdan Taranowski.

Wnioskodawcy na zebraniach mu-
szą realnie oszacować koszty inwesty-

cji. W tym roku do dyspozycji mie-
szkańców jest w sumie 229 tys. 350
zł 96 gr (dla Grzawy 19 tys. 33 zł
2 gr, dla wszystkich pozostałych so-

łectw – 27 tys. 989 zł 83 gr). – Co
istotne, jeśli spełnimy wymogi, które
określone są w ustawie o funduszu
sołeckim, gmina ma możliwość uzys-
kania zwrotu wydatkowanej kwoty
w wysokości 37,8% – zauważa B.
Taranowski.

Wnioski z planowanymi inwesty-
cjami sołtysi muszą przekazać wójto-
wi do 30 września. Do końca wrześ-
nia muszą zostać więc zorganizowane
zebrania. O ich terminach mieszkań-
cy zostaną powiadomieni na tabli-
cach ogłoszeń. Często na zebraniach
poświęconych funduszowi sołeckiemu
pojawia się raptem kilka osób. Warto
więc zainteresować się tymi spotka-
niami, by mieć wpływ na to, jakie in-
westycje realizowane będą w naszym
sołectwie.

Zadania zgłoszone przez sołtysów
wpisane zostaną do projektu budżetu
gminy na przyszły rok. Jak zauważa
wójt, nigdy nie zdarzyło się, by Rada
Gminy odrzuciła inwestycje, które
zgłosili mieszkańcy w ramach fundu-
szu sołeckiego.

We wrześniu odbędą się zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczone zostaną środki
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

Zdecyduj, na co wydać ponad 200 tys. zł

Wykaz zadań realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego w poszczególnych 
sołectwach w roku 2015:

FRYDEK – 27 989,73 zł
Wyposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna) 
– 12 989,73 zł
Modernizacja boiska – 15 000 zł 

GILOWICE – 27 989,72 zł
Uprządkowanie terenu przy OSP i dojście do budynku

– 13 994,86 zł
Dokończenie ul. Rajskiej – 13 994,86 zł

GÓRA – 27 989,73 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy
przedszkola gminnego w Górze – 24 000 zł 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodni-
ka przy ul. Krętej od ul. Pszczyńskiej do ul. Kasztano-
wej – 3 989,73 zł 

GRZAWA – 19 033,02 zł
Ogrodzenie placu zabaw – 9 000,00 zł

Uregulowanie stanu prawnego drogi ul. Zielonkówka 
– 6 000,00 zł
Zakup i montaż lampy przy ul. Księżej – 4 033,02 zł

MIEDŹNA – 27 897,00 zł
Wykonanie parkingu obok „Orlika” i punktu przed-
szkolnego w Miedźnej – 27 897,00 zł 

WOLA – 27 989,73 zł
Doposażenie nowego stadionu Sokoła Wola w sprzęt
pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie obiektu
i należyte utrzymanie murawy boiska – 27 989,73 zł

WOLA I – 27 989,73 zł
Przebudowa dróg i parkingu na terenie Sołectwa Wola
I i między blokami 18, 19, 20, 22 – 27 989,73 zł

WOLA II – 27 989,73 zł
Budowa parkingu na ul. Akacjowej – 11 000 zł
Likwidacja wysepki na ul. Dębowej 11 – 3 000 zł
Likwidacja pasa zieleni i poszerzenie parkingu przy ul.
Słonecznej 40 – 6 000 zł
Remont chodnika przy ul. Akacjowej do skrzyżowania
z ul. Słoneczną – 4 989,73 zł
Likwidacja wysepki przy ul. Słonecznej 38 – 3 000 zł

Zebrania poświęcone funduszowi sołeckiemu cieszą się zdecydowanie mniejszym 
zainteresowaniem niż te sprawozdawcze czy sprawozdawczo-wyborcze. Na zdjęciu – lutowe 

zebranie w sołectwie Wola (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: 15.09, 5.10
 segregacja: 14.09

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane: 16.09, 6.10
 segregacja: 15.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 17.09, 7.10
 segregacja: 16.09

Wola (ulice: Błachowa, Kasztano-
wa, Kopalniana, Lipowa, Między-
rzecka, Orzechowa, Polna, Poprze-
czna, Przemysłowa, Pszczyńska,
Różana, Stawowa, Wspólna, Zbo-
żowa):
 zmieszane: 18.09, 8.10
 segregacja: 17.09

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: 7.09, 21.09, 9.10
 segregacja: 18.09

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

wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 8.09, 22.09
 segregacja: 21.09

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 9.09, 23.09
 segregacja: 22.09

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 10.09, 24.09
 segregacja: 23.09

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 11.09, 25.09
 segregacja: 24.09

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 14.09, 28.09
 segregacja: 25.09

BYŁE OSIEDLA

Wola I i Wola II
 zmieszane: 8.09, 11.09, 15.09,

18.09, 22.09, 25.09, 29.09, 2.10,
6.10, 9.10  segregacja: 7.09,
10.09, 14.09, 17.09, 21.09,
24.09, 28.09, 1.10, 5.10, 8.10 
 odpady wielkogabarytowe: 9.09,

23.09

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) – 23.09

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 WE WRZEŚNIU
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych:

FRYDEK: 2.09 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 4.09 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP
Gilowice
MIEDŹNA: 9.09 (środa) w godz. 11.00-16.00 oraz 14.09 (poniedziałek) w
godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 17.09 (czwartek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Kościelnej – plac
przy kościele w Grzawie
GÓRA: 21.09 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 24.09 (czwartek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 26.09 (sobota) w godz. 9.00-14.00 oraz 29.09 (wtorek) w godz.
11.00-16.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożywczego

Gmina Miedźna ogłosiła przetarg na
termomodernizację budynku ośrodka
zdrowia przy ul. Poprzecznej
1 w Woli.

To kolejny obiekt w gminie, który zo-
stanie w ten sposób zmodernizowa-
ny. Zakres robót obejmuje m.in. mo-
dernizację źródła ciepła wraz z jego
rozdziałem, docieplenie ścian ze-
wnętrznych, docieplenie stropoda-
chów, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Inwestycja zgłoszona
jest do realizacji w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych.

Roboty powinny zostać wykonane do
21 grudnia.

To niejedyna zmiana w budynku
przy ul. Poprzecznej 1. W poprze-
dnim numerze informowaliśmy, że
rozstrzygnięty został przetarg na na-
jem lokali użytkowych z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności
medycznej. Przetarg wygrała firma
Meditop z Mikołowa, która najpraw-
dopodobniej jeszcze w tym roku ot-
worzy tam nową przychodnię lekar-
ską. Mają tam przyjmować lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej oraz
specjaliści. pk

Tym razem ośrodek
do termomodernizacji

Budynek ośrodka zdrowia, tzw. budynek niski czeka termomodernizacja (fot. pk)

W gminie Miedźna uruchomiona zo-
stała procedura dotycząca oszacowa-
nia zakresu i wysokości szkód w go-
spodarstwach rolnych.

Rolnicy, w gospodarstwach których
wystąpiły szkody w uprawach w wy-
niku suszy mogą składać wnioski
o oszacowanie szkód w kancelarii
Urzędu Gminy Miedźna (ul. Wiejska
131, 43-227 Miedźna) w godzinach
pracy urzędu w terminie do 11 wrześ-
nia.

Szacowania strat dokona komisja
do spraw oszacowania zakresu i wy-

sokości szkód doznanych w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosen-
ne, powódź, huragan, piorun, obsu-
nięcie się ziemi lub lawinę w gminie
Miedźna powołana Zarządzeniem nr
232/15 Wojewody Śląskiego z dnia
3 lipca 2015 r.

Wniosek o oszacowanie strat po-
wstałych w wyniku suszy dostępny
jest na stronie miedzna.pl. 

UG

Rolniku! Oszacuj straty
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Dokument jest bardzo ważny dla roz-
woju gospodarki energetycznej gminy.
Dzięki niemu możliwe będzie także
ubieganie się o środki zewnętrzne
w ramach perspektywy budżetowej
2014-2020.

Paweł Komraus

– Chcemy sięgać po środki zewnętrzne
i jeden z warunków jest taki, że trzeba
mieć Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ponadto, sięgamy po środki, żeby dbać
o środowisko – tłumaczy wójt Bogdan
Taranowski. Jak mówi, program ma
służyć nie tylko samorządowi i mie-
szkańcom. Opracowany będzie także
z myślą o tym, by ze środków i progra-
mów, które będą ogłaszane mogli sko-
rzystać też przedsiębiorcy, instytucje
czy spółdzielnie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma
przyczynić się do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020 (m.in. re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych czy ograni-
czenia zużycia energii). Oprócz korzyści
w skali makro, docelowo plan ma słu-
żyć wszystkim mieszkańcom gminy po-
przez poprawę jakości powietrza oraz
zmniejszenie kosztów energii.

Dzięki opracowaniu dokumentu
możliwe będzie przeprowadzenie inwe-

stycji, związanych m.in. z termomoder-
nizacją, ochroną powietrza, ochroną
wód czy gospodarką wodnościekową.
Po ogłoszeniu programów gmina dzięki
posiadaniu planu będzie mogła ubiegać
się o środki zewnętrzne na te inwesty-
cje. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
określi, jak gmina zrealizuje wyznaczo-
ne cele – opisane zostaną planowane
działania w zakresie ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych, sposób ich fi-
nansowania oraz metoda monitoringu
realizacji planu w kolejnych latach.
W ramach przygotowywania planu
w gminie odbędzie się też inwentaryza-
cja oświetlenia ulicznego. Jak tłumaczy
wójt Bogdan Taranowski, oświetlenie
będzie bardziej energooszczędne i este-
tyczne.

W gminie Miedźna przeprowadzo-
no już sporo inwestycji, mających na
celu ograniczenie emisji. To choćby

termomodernizacja szkół i przed-
szkoli, planowana jest też termomo-
dernizacja ośrodków zdrowia w gmi-
nie. 

– Zamierzamy też zamontować in-
stalację solarną do ogrzewania wody
użytkowej na basenie. Obecnie przy-
gotowujemy stosowne dokumenty.
Chcemy również zmodernizować
oczyszczalnię w Woli i docelowo zlik-
widować oczyszczalnię w Miedźnej.
To działania na szeroką skalę – mówi
Bogdan Taranowski. Realizowany bę-
dzie też program polegający na mon-
tażu solarów na domach jednorodzin-
nych. Zebrane zostały już deklaracje
mieszkańców i okazuje się, że cieszy
się dużym zainteresowaniem.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla gminy Miedźna ma obejmować
takie obszary, jak: wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, termo-

modernizacja budynków użyteczności
publicznej i mieszkalnych, transport,
produkcję, przesył i dystrybucję ener-
gii, oświetlenie uliczne oraz promo-
wanie gospodarki niskoemisyjnej. Do-
kument zostanie wykonany przez
Centrum Doradztwa Energetycznego
Sp. z o.o. z Mikołowa. Wartość zamó-
wienia to 59 tys. 450 zł, ale gmina
złożyła już wniosek o przyznanie do-
tacji na ten cel do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach na
kwotę 47 tys. 560 zł.

Gmina Miedźna rozpoczęła przygotowania do stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Dbać o środowisko 
i pozyskiwać środki zewnętrzne

Do naszych drzwi zapukają
ankieterzy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma
powstać do końca roku. W tym celu
przedstawiciele Centrum Doradztwa
Energetycznego we wrześniu będą
zbierać od mieszkańców gminy da-
ne dotyczące zużycia energii ciep-
lnej i elektrycznej w budynkach pub-
licznych. Ankiety przeprowadzane
będą zarówno wśród mieszkańców,
jak i przedsiębiorców. – Ankieterzy
będą mieli stosowne upoważnienia
z Urzędu Gminy. Proszę o udzielenie
im informacji, o które poproszą, bo
firma robi to po to, byśmy wszyscy
mogli skorzystać z dokumentu –
apeluje wójt.

Jednym z działań, mającym na celu ograniczenie emisji jest montaż kolektorów słonecznych (fot. UG)

Sporo warsztatów, zajęć i wycieczek z Gminnym
Ośrodkiem Kultury, zajęcia z tabletami oraz spot-
kania o serii książek o Harrym Potterze w Gminnej
Bibliotece Publicznej oraz promocje na basenie –
za nami kolejne wakacje!

pk, UG, GBP

Zajęcia taneczne, rozgrywki sportowe, warsztaty arty-
styczne, gry i zabawy, a także wycieczki – takie atrak-
cje czekały na wszystkich chętnych w trakcie wakacji.
Zajęcia organizowane były w Centrum Kultury, Świet-
licy WII, a także w domach socjalnych w Górze i we
Frydku. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wycie-
czki. Można było pojechać do krakowskiego zoo,
Dream Parku w Ochabach, na Jurę, do Szczyrku, Par-
ku Miniatur w Inwałdzie, Energylandii w Zatorze,
Ogrodzieńca i Ustronia. – Najwięcej chętnych było na
oba wyjazdy do Energylandii. Już na samym począt-
ku zgłoszeń mieliśmy komplet uczestników – mówi
Grażyna Balcarek, kierowniczka Centrum Kultury
w Woli. Wakacje z GOK dofinansowano z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2015.

Działo się także w bibliotece. W pierwszym tygo-
dniu sierpnia uczestnicy zajęć poznawali tablety
i różne aplikacje: iMovie, PuppetsPals HD 

i PuppetsPals2, PicsArt, Photo Booth, Drawing
Desk, Homestyler. Podczas zajęć powstały filmiki
i najróżniejsze zdjęcia. Zorganizowano m.in. turniej
i rozwiązano zagadki z aplikacji Quizwanie oraz Sło-
wotok i Wykreślanka. Drugi tydzień poświęcony był
serii książek o Harrym Potterze. Tak jak w Hogwar-
cie, tak i w bibliotece dzieci uczyły się i bawiły
w „Magicznej szkole”. Cztery drużyny przez cały ty-
dzień walczyły o puchar domów. W poniedziałek
dzieci poznały czarodziejów i czarownice z baśni
i bajek oraz mugolskie przedmioty, które służą ró-
wnież czarodziejom, ale do całkiem innych celów.
We wtorek na lekcji zielarstwa i eliksirów dzieci naj-
pierw musiały odczytać wiadomość zapisaną magi-
cznym atramentem. Później rozpoznawały lecznicze
rośliny (rumianek, pokrzywa, itp.) i ich właściwości.
Mali czarodzieje kosztowali magicznej rośliny o słod-
kich liściach (stewia) oraz miodu, którego nie produ-
kują pszczoły („miód” z mniszka). Każda drużyna na
zaliczenie przedmiotu musiała zbudować wulkan
i sporządzić eliksir uaktywniający go. W środę dzie-
ci opiekowały się różnymi magicznymi zwierzętami
z mitów i legend z całego świata, szukały smoczych
jajek oraz malowały portrety: gryfa, centaura, pega-
za i smoka. W czwartek mali adepci sztuki magi-
cznej poznawali sposoby przepowiadania przyszło-
ści. Szukali również czterolistnej koniczyny, ale nie-
stety Sami Wiecie Kto musiał je wszystkie zebrać.

W piątek odbyły się lekcje latania na miotle i prze-
chodzenia pod miotłą oraz testy końcowe. Dzieci
grały w wielką grę planszową. Puchar domów zdo-
była drużyna Ravenclaw, ale wszystkie dzieci wygra-
ły, bo świetnie się bawiły, poznały nowych kolegów
i koleżanki i nie nudziły się w domu.

Było też coś dla miłośników sportu. W sierpniu mi-
łośnicy pływania mogli w wyznaczonych godzinach
bezpłatnie skorzystać z basenu w Woli.

To były wakacje pełne atrakcji. W lipcu i sierpniu nie brakowało ciekawych zajęć, warsztatów oraz wycieczek

I po wakacjach!

Magiczne spotkania w bibliotece dobiegły końca (fot. GBP)

Wycieczkowicze zdobyli też Skrzyczne (fot. CK)
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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

Przerwa na basenie
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Wo-
li informuje, że w dniach od 31 sierpnia do 11 września nastąpi prze-
rwa techniczna. Ośrodek w tych dniach będzie nieczynny (za wyjątkiem
siłowni). GOSiR

Pomoc żywnościowa 
dla potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informu-
je, że na terenie gminy Miedźna realizowany jest Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowany z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebują-
cych.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być prze-
kazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu
osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.
7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy spo-
łecznej tj.: 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 684 zł dla
osoby w rodzinie.

Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społe-
cznej w Miedźnej z/s w Woli, osoby które spełniają kryteria dochodowe,
będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie
będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób
otrzyma paczki żywnościowe, składające się z: makaronu świderki, ry-
żu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT,
sera żółtego, groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu
truskawkowego, mielonki wieprzowej, klopsików w sosie własnym, cu-
kru białego, oleju rzepakowego.

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014,
w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s
w Woli przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objął w 2014 wspar-
ciem żywnościowym 383 osoby.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli – tel. 32 211 82 51.

Ostrzegają o zagrożeniach
Pomocny okazał się np. w czasie ostatnich upałów czy wichur. Chodzi
o Regionalny System Ostrzegania, czyli aplikację, która powstała z ini-
cjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Tele-
wizją Polską. Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informo-
wanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także pełniące funkcję eduka-
cyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Aplikacja RSO pozwala na przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwy-
czajnych w całym kraju w następujących kategoriach: meteorologiczne,
hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne, przegląd informacji o sta-
nach wód na rzekach całej Polski, dostęp do bazy wiedzy w postaci po-
radników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Ostrzeżenia pochodzą z wojewódzkich centrów zarządzania kryzyso-
wego, które otrzymują informacje o zagrożeniach m.in. IMGW-PIB czy
GDDKiA. Aplikacja jest bezpłatna. MAiC

Województwo śląskie
na mapach sprzed 100 lat
W Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP),
oficjalnym portalu mapowym Województwa Śląskiego, zostały udostęp-
nione historyczne mapy z lat 1958-61, 1901 oraz 1883, obejmujące
znaczną część obszaru województwa śląskiego.

Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach w syste-
mie ORSIP można znaleźć poniższe mapy: mapa topograficzna w skali
1:5000, która przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61; nie-
miecka mapa topograficzna: Topographie zur Flözkarte vom nordlichen
Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens w skali 1:10000 z roku
1901, obejmuje obszar od Sosnowca do Zabrza i od okolic Tarnowskich
Gór do okolic Mikołowa; niemiecka mapa z 1883 roku: Specialkarte der
Oberschlesischen Bergeviere unter Angabe der Lage der verliehenen
Bergwerke w skali 1:10000, obejmuje obszar od Dąbrowy Górniczej do
Gliwic i od okolic Tarnowskich Gór do okolic Radlina.

Dane znajdują się w module Archiwum Państwowe w Katowicach
i są podpięte do paska czasu, dzięki czemu można prześledzić zmiany
zachodzące na przestrzenni 100 lat.

Wchodząc na stronę www.orsip.pl, można poznać historię wojewó-
dztwa śląskiego na mapach. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

O planach spółki pisaliśmy w kwiet-
niu. Teraz stają się one coraz bar-
dziej realne.

pk

Firma dokonała badań złoża Studzieni-
ce I, które obejmuje teren czterech
gmin: Pszczyna, Bojszowy, Kobiór oraz
Miedźna. W przypadku gminy Miedźna
chodzi o niewielki fragment pod Bo-
dzowem, przy granicy z Ćwiklicami.
Zasoby całego złoża to ponad 1 mld
ton węgla. Przy eksploatacji na pozio-
mie 3 – 3,5 mln ton rocznie miałoby
wystarczyć nawet na ponad 50 lat.

Spółka złożyła dokumentację złoża
do ministra środowiska, który ją za-
twierdził. – Rozpoczynamy teraz pra-
ce nad raportem oddziaływania na
środowisko i projektem zagospodaro-
wania złoża – informuje Kacper Maru-
szczak, przedstawiciel firmy. Wszy-
stko to powinno być gotowe do końca
roku. Potem spółka wystąpi do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowis-
ka z wnioskiem o wydanie decyzji śro-
dowiskowej. Wtedy też przeprowa-
dzone zostaną konsultacje społeczne.

Jeszcze w kwietniu przy budowie
zakładu jako jedną z opcji brano pod
uwagę Wolę. Dziś najbardziej praw-
dopodobnym scenariuszem jest budo-
wa zakładu w Bojszowach. Nie bę-
dzie szybu, bo do pokładu prowadzić
mają łagodnie opadające w dół tune-
le opadowe. Węgiel wydobywany ma

być metodą na zawał. Zatrudnienie
w kopalni znaleźć mogłoby ok. 1 tys.
osób. Spółka uspokaja mieszkańców,
że 90% całkowitej powierzchni tere-
nu, pod którym chciałaby wydobywać
węgiel to tereny leśne, niezabudowa-
ne. Wydobycie miałoby ruszyć
w 2020 roku.

Zatwierdzona została dokumentacja złoża, którą złożyła spółka Studzienice. Firma chce
wydobywać węgiel m.in. pod gminą Miedźna

Dokumentacja zatwierdzona

Spółka Studzienice chciałaby ruszyć z wydobyciem w 2020 roku (fot. KW)

OGŁOSZENIA
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WOLA

GRZAWA

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła ll
w Woli zaangażowała się w projekt
pod nazwą „Krok na przód”. Polega
on na organizacji turnusu rehabilita-
cyjnego z udziałem komory hiperbary-
cznej. Turnus przeznaczony jest dla
dzieci niepełnosprawnych, głównie
autystycznych i z porażeniem mózgo-
wym.

Komora hiperbaryczna nieodpłatnie
będzie stacjonować w szkole przez
miesiąc, co znacznie obniży koszty
turnusu. – W turnusie weźmie udział
10 dzieci z powiatu pszczyńskiego.
Liczba chętnych może ulec zmianie
z uwagi na rosnące zainteresowanie,
może też się zdarzyć że beneficjentów
będą obsługiwały dwie komory – in-
formuje Dagmara Sarnecka z Funda-
cji „Pomaluj Mój Świat”. Turnus jest
organizowany właśnie przez tę funda-

cję przy współpracy z firmą Atamed,
która posiada taką komorę i wszystkie
niezbędne certyfikaty oraz uprawnie-
nia.

Podczas Dni Pszczyny odbyła się
zbiórka publiczna, z której cały do-
chód zostanie przeznaczony na ten
turnus. Udało się zebrać prawie 1,6
tys. zł. Jednocześnie fundacja cały
czas poszukuje darczyńców, którzy
zechcą dofinansować przedsięwzię-
cie. – Tlenoterapia to nowoczesna
metoda dająca spektakularne efekty
w leczeniu dzieci autystycznych, ale
i nie tylko – zauważa D. Sarnecka.
Tlenoterapia hiperbaryczna polega na
codziennym pobycie pacjenta w ko-
morze hiperbarycznej, podczas które-
go oddycha on czystym tlenem. Tur-
nus w Woli rozpoczął się 2 września.

Fundacja „Pomaluj mój świat”, 
SP 2 Wola, pk

Od dwóch porażek rozpoczął sezon pił-
karski 2015/2016 w klasie okręgowej
Sokół Wola. 8 sierpnia piłkarze z Woli
przegrali na wyjeździe z Unią Bieruń
Stary 1:4 (bramkę dla Sokoła strzelił
Bartłomiej Grabowiecki). Tydzień póź-
niej polegli u siebie z MKS Lędziny aż
0:5. Dopiero 22 sierpnia podopieczni
Bogdana Stawowego zdobyli pierwsze
w tym sezonie punkty. Wszystko dzię-
ki wygranej na wyjeździe z Piastem
Bieruń Nowy 4:3 (bramki dla Sokoła
strzelili: Bartłomiej Więckowski –
dwie, Łukasz Grabowiecki i Kacper Ku-

dyba). 29 sierpnia klub podejmował
u siebie Pogoń Imielin. Mecz zakończył
się wynikiem 2:3 (bramki: Kamil Cisoń
i Dawid Hamerla). 

Po czterech kolejkach Sokół Wola
zajmuje w tabeli klasy okręgowej 13.
miejsce z dorobkiem trzech punktów.
We wrześniu piłkarze z Woli zagrają
z LKS-em Łąka (5 września, na wy-
jeździe), Wyzwoleniem Chorzów (12
września, u siebie), Spartą Katowice
(19 września, na wyjeździe) oraz
Ogrodnikiem Cielmice (26 września,
u siebie). pk

Lecznicza komora w Woli Pierwsze punkty 
dopiero w trzeciej kolejce

Komora hiperbaryczna, która pojawiła się w Woli przeznaczona jest dla dzieci 
niepełnosprawnych, głównie autystycznych i z porażeniem mózgowym. (fot. Pomaluj mój świat)

Sokół Wola rozpoczął sezon od dwóch porażek (fot. archiwum)

Członkowie oraz przyjaciele zespołu
integracyjno-folklorystycznego „Folko-
wianie”, działającego w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Grzawie
już po raz drugi wzięli udział w Festi-
walu Pszczyńskich Maszketów „Cho-
chla”. Impreza odbyła się w ramach
Dni Pszczyny na pszczyńskim rynku
w niedzielę, 23 sierpnia.

Do rywalizacji stanęło w sumie 13
drużyn z całego powiatu pszczyńskie-
go – koła gospodyń wiejskich, była
też Ochotnicza Straż Pożarna
z Pszczyny, a także przedstawiciele
zespołu z Grzawy. Na swoim stoisku
częstowali m.in. zupą ogórkową,
chlebem z fetem, kopą pszczyńską
czy ciasteczkami weselnymi. Daniami
konkursowymi, które oceniało jury
złożone z profesjonalnych kucharzy
i szefów kuchni były śledź i galert. 

– Mieliśmy pięć rodzajów śledzi –
m.in. śledź z miodem, w sosie papry-
kowym czy tradycyjny z ogórkiem

i cebulą. Był też biedna zupa. To taka
zimna zupa ze śledzia. Biedna, bo ro-
biło się ją zawsze wtedy, kiedy był
największy post – w Środę Popielco-
wą i Wielki Piątek. Gotowało się do
tego jeszcze ziemniaki – mówi Rena-
ta Waliczek, która wraz z Józefą Wa-
liczek, Agnieszką Antecką i Bernadetą
Jonkisz szykowała te smakołyki. A ko-
sztować ich mógł każdy. Chętnych
nie brakowało, bo potrawy zniknęły
ze stoiska w krótkim czasie.

Reprezentacji „Folkowian” nie udało
się zająć miejsca w pierwszej trójce,
zespół z gminy Miedźna znalazł się na-
tomiast na podium olimpiady kulinar-
nej. Wśród zadań było m.in. kulanie
kapustą do celu, ukulanie największej
liczby klusek w określonym czasie czy
rozwałkowanie największego placka
z ciasta oraz bieg z jajkiem na łyżce.

Ale „Chochla” dla „Folkowian” to
nie tylko konkurs kulinarny. Cały do-
chód, który udało się uzyskać pod-

czas imprezy przeznaczony zostanie
na działalność zespołu – ubiegłoro-
cznego laureata „Miedźniańskiego
Ula”. Zespół jest po przerwie waka-
cyjnej. Członkowie od września pono-
wnie ruszają z występami. – Tradycyj-
nie co miesiąc czekają nas występy

dla kuracjuszy uzdrowiska w Goczał-
kowicach – zdradza Agnieszka Antec-
ka. Na stoisku „Folkowian” promowa-
ne było też widowisko o Górnym Śląs-
ku „Peregrinus”, które zaprezentowa-
ne zostanie 16 października w kato-
wickim Spodku. pk

Gotowali dla Folkowian

Daniami konkursowymi były śledź i galert (fot. pk)



W sobotę, 29 sierpnia w Górze odbył się wyjątkowy
zjazd rodzinny. Od 1995 roku co pięć lat zjeżdżają
się do Góry członkowie rodziny Liberów, która właś-
nie w Górze ma swoje korzenie. Ostatni zjazd miał

miejsce pod koniec sierpnia. Uroczystość rozpoczę-
ła msza św., po której wielka rodzina bawiła się
w sali Domu Socjalnego w Górze. – Pomysł pojawił
się 20 lat temu dość spontanicznie. Wtedy przyjecha-

ło ok. 200 osób! – mówi pomysłodawca i organizator
zjazdów, Paweł Libera z Góry. W tym roku na zjazd
przyjechało ponad 100 osób, z całego Śląska, ale tak-
że z zagranicy, np. z Niemiec. pk

Na tegorocznym zjeździe Liberów pojawiło się ponad 100 osób (fot. pk)

Nadwiślan Góra w ubiegłym sezonie pe-
wnie utrzymał się w II lidze. Po pier-
wszym meczach w tym sezonie można
stwierdzić, że walka o utrzymanie teraz
łatwa nie będzie. Sześć spotkań, cztery
porażki, jeden remis i jedna wygrana –
to dotychczasowy bilans podopiecznych
Piotra Haudera. Bilans, który daje zale-
dwie cztery punkty i przedostatnie miej-
sce w tabeli. 

W pierwszej kolejce Nadwiślan prze-
grał na wyjeździe 1:2 ze Stalą Stalową
Wolą (bramkę dla klubu z Góry strzelił
Artur Pląskowski), tydzień później po-
legł u siebie 0:2 z Rakowem Często-
chowa. Pierwszy punkt w tym sezonie

dało spotkanie w Stargardzie Szczeciń-
skim z Błękitnymi, które zakończyło się
wynikiem 1:1 (bramka Sławomira Mu-
siolika). To nie dodało jednak skrzydeł
Nadwiślanowi – zespół 23 sierpnia
przegrał u siebie z Gryfem Wejherowo
2:3 (bramki Sławomira Musiolika i To-
masza Matyska), 26 sierpnia okazał
się gorszy od Legionovii Legionowo
(2:3, bramki Artura Pląskowskiego
i Dawida Ogrockiego).

Po piątej kolejce i tym samym
czwartej porażce w sezonie sztab
szkoleniowy Nadwiślana oddał się do
dyspozycji zarządu. Do oddania tego
numeru do druku nie była jeszcze

znana decyzja zarządu klubu. 30 sier-
pnia piłkarze z Góry wygrali pierwszy
mecz w sezonie – pokonali u siebie
1:0 Kotwicę Kołobrzeg, dzięki bramce
Arkadiusza Kowalczyka. We wrześniu
Nadwiślan zagra z Okocimskim KS

Brzesko (5 września, na wyjeździe),
ROW-em 1964 Rybnik (11 września,
na wyjeździe), Radomiakiem Radom
(20 września, u siebie) oraz Siarką
Tarnobrzeg (26 września, na wyjeź-
dzie). pk 
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MIEDŹNA

GÓRA

FRYDEK

GILOWICE

Fatalny początek Nadwiślana

Wyjątkowy zjazd rodzinny

Trwa modernizacja budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Gilowicach.
Zakres inwestycji obejmuje między
innymi: remont elewacji budynku,
wykonanie tynku silikatowego, wy-
mianę uszkodzonych rynien, wymia-
nę uszkodzonych obróbek blachar-
skich, naprawę schodów zewnę-
trznych. Roboty kosztować będą
141 tys. 450 zł, a termin ich zakoń-
czenia przewiduje się na koniec
września.

To nie wszystkie zmiany w szkole.
1 września, już po oddaniu tego nu-
meru do druku odbyła się uroczystość
nadania szkole imienia prof. Zbignie-
wa Religii. Więcej napiszemy o niej
w kolejnym numerze.

Do szkoły wrócili już uczniowie.
Dyrekcja liceum informuje, że
w pierwszej połowie września odbę-
dzie się kiermasz podręczników.
W bibliotece można będzie kupić
używane podręczniki, jeśli tylko
znajdą się chętni do ich sprzedaży.
Wszystkich uczniów i absolwentów
zaprasza do skorzystania z takiej
możliwości. Od drugiego września
przyjmowane będą książki do sprze-
daży. Każda książka musi być pod-
pisana i wyceniona. Tak przygoto-
wane podręczniki zostaną od razu
wystawione do sprzedaży. Kiermasz
potrwa tak długo dopóki będzie za-
interesowanie kupnem i sprzedażą.

pk, LO

Liceum jak nowe

30 lipca w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Miedźna wójt gminy Bogdan
Taranowski gościł członków Stowa-
rzyszenia Drogami Tischnera wraz
z prezesem Kazimierzem Tischnerem,
bratem księdza profesora Józefa Tis-
chnera.

Stowarzyszenie zorganizowało ty-
godniową wycieczkę po Śląsku pod
hasłem „Śląsk, jakiego nie znacie.
Etos pracy i piękno przyrody”. Pod-
czas pobytu na Górnym Śląsku grupa
poznała specyfikę i różnorodność Zie-

mi Śląskiej i jej mieszkańców. W cza-
sie spotkania w Miedźnej wójt gminy
zapoznał uczestników wycieczki z do-
tychczasowymi dokonaniami oraz
planami rozwoju gminy Miedźna.

Stowarzyszenie Drogami Tischnera
to ogólnopolskie zrzeszenie ludzi sku-
pionych wokół myśli księdza profeso-
ra Józefa Tischnera, autora „Etyki So-
lidarności”, który przez wiele lat za-
jmował się filozofią pracy, stanowiącą
dla Ślązaków wartość podstawową.

UG

Początek sezonu nie jest dobry nie tyl-
ko dla piłkarzy Nadwiślana. O dobrej
formie nie mogą mówić też piłkarze
LKS-u Frydek, beniaminka klasy A.
Po trzech kolejkach podopieczni Grze-
gorza Ulczaka z zerowym dorobkiem
punktowym zajmują przedostatnie
miejsce w tabeli. W pierwszej kolejce
przegrali u siebie z LKS-em Wisła
Wielka 2:3 (bramki dla Frydku strze-
lili: Grzegorz Ulczak i Adrian Pota-

siak), w drugiej – na wyjeździe z Jo-
sieńcem Radostowice aż 1:6 (bramka
Tomasza Moronia), a w trzeciej –
u siebie z Siódemką Tychy 0:3.

We wrześniu piłkarze z Frydku zagra-
ją z Iskrą II Pszczyna (2 września, u sie-
bie), LKS-em Gardawice (12 września,
na wyjeździe), LKS-em Studzionka (20
września, u siebie) oraz OKS-em Juwe
Tychy-Jaroszowice (26 września, na
wyjeździe). pk 

Stowarzyszenie w ramach wycieczki po Śląsku odwiedziło także Miedźną (fot. UG)

LKS nadal bez punktów

Drogami ks. Tischnera
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Chcieli zaśpiewać „Pasję” według
św. Mateusza w Niedzielę Palmową.
Wtedy pojawił się pomysł stworzenia
chóru kościelnego. Dziś „Górzanie”
to zespół śpiewaczy z sukcesami na
koncie.

Paweł Komraus

To był rok 1992. Z inicjatywy śp.
księdza Piotra Zegrodzkiego, śp. Jana
Rąby i organisty Antoniego Botora
przy kościele w Górze powstaje chór.
Zebrało się wtedy 14 osób. „Pasja” to
śpiew z podziałem na role, więc po-
trzebna była tak liczna grupa. – Z cza-
sem zaczęliśmy angażować się w wy-
stępy już nie tylko kościelne. Śpiewa-
liśmy na dożynkach, na festiwalach
folklorystycznych – opowiada Paweł
Libera, który od założenia zespołu jest
jego kierownikiem. Zaczęli organizo-
wać stroje regionalne, pojawiały się
nowe chętne osoby do śpiewania –
był czas, kiedy zespół liczył nawet 30
osób. „Górzanie” zaczęli włączać do
repertuaru także utwory folklorysty-
czne ziemi pszczyńskiej.

Do 2005 roku nie mieli instrukto-
ra. Z zespołem zaczął współpraco-
wać wtedy Władysław Wróblewski,
który do dziś zajmuje się częścią mu-
zyczną, w tym szukaniem starych
pieśni śląskich. Zespół prezentuje
folklor śląski ze szczególnym uwzglę-
dnieniem pieśni z rejonu powiatu

pszczyńskiego. Z sukcesami! „Górza-
nie” dwa razy wygrali bowiem organi-
zowany w Woli festiwal folklorysty-
czny „Jak Cie widzóm, tak Cie pi-
szóm”. Trzy razy wygrali Przegląd
Spółdzielczych Zespołów Artysty-
cznych (organizowany przez Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych) – było to w latach 2010-
2012. W 2008 roku zajęli II miejsce
podczas Wojewódzkiego Przeglądu
Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej.

Lista nagród i wyróżnień jest impo-
nująca. Ale zespół ma problemy, dziś

liczy raptem 16 osób. „Pasję” śpie-
wali długo. Od kilku lat przestali, bo
nie ma tylu członków. – Zespół kru-
szy się. Członkowie są coraz starsi,
niektórzy rezygnują ze względu na
stan zdrowia. Nowych osób nie ma-
my – mówi P. Libera. Jakie są tego
przyczyny? Kierownik zespołu przy-
znaje, że młodzi ludzie mają często
opory przed zakładaniem strojów re-
gionalnych. – Na Żywiecczyźnie czy
na Podhalu w każdą niedzielę w ko-
ściołach jest mnóstwo osób w regio-
nalnych strojach, osób w różnym
wieku. U nas to rzadkość, choć też

mamy się czym chwalić – mamy
piękną kulturę regionalną, piękne tra-
dycje – zauważa.

Ma jednak pomysł na to, jak zachę-
cić innych do śpiewania śląskich
pieśni. – Chciałbym zacząć współpra-
cować ze szkołą podstawową. We
Frydku już od ponad 30 lat działa Ze-
spół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”,
i to mimo ciągłej rotacji członków.
Musimy postawić na najmłodszych,
tym bardziej, że zespoły folklorysty-
czne w przedszkolach też mają się
dobrze – mówi. Ale liczy nie tylko na
najmłodszych. – Jak jestem w koście-
le w Górze, to często przysłuchuję się,
jak ludzie śpiewają. Nierzadko słyszę
takie głosy, że serce się raduje. Pró-
buję potem zachęcić takie osoby do
wstępowania do naszego zespołu. Po-
tencjał wśród ludzi jest ogromny –
podkreśla kierownik „Górzan”.

W tym roku zespół z Góry śpiewał
m.in. podczas giełdy agroturystycznej
na Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie, gdzie promował ziemię pszczyń-
ską. Członkowie zespołu spotykają się
na próbach raz w tygodniu. – Śpiewa-
nie to taka odskocznia od życia co-
dziennego. Możemy się spotkać, po-
rozmawiać. Coraz rzadziej jeździmy
na konkursy, przeglądy. Sam śpiew
daje nam ogromną radość – zauważa
Paweł Libera. I liczy, że członkowie
będą mogli dzielić się tą radością
z kolejnymi osobami.

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” istnieje 23 lata. Członków jest jednak coraz mniej

Chcą śpiewać dalej, bo potencjał jest

Zespół śpiewaczy „Górzanie” podczas tegorocznego festiwalu folklorystycznego w Woli (fot. GOK)

Wola Pięknych Czasów to profil na
Facebooku, na którym publikowane
są zdjęcia z tej miejscowości sprzed
lat. Kiedy życie toczyło się tak jakoś
inaczej...

Profil założył pochodzący z Woli, a mie-
szkający obecnie za granicą Paweł. Jak
mówi, kiedy niedawno zaczęto mówić
o możliwości zamknięcia kopalni
w Brzeszczach, zaczął szukać w inter-
necie zdjęć z czasów, kiedy w Woli peł-
ną parą działał Czeczott. – Pamiętam te
czasy. Wszystko tętniło życiem, bo lu-
dzie mieli pracę z powiedzmy jakimś

tam poziomem wynagrodzenia. Stra-
sznie chciałem zobaczyć więcej takich
zdjęć. Przeszperałem internet, niestety
nic nie znalazłem. Wtedy wpadł mi do
glowy pomysł, że założę ten profil na
Facebooku. Wrzuciłem na niego parę
zdjęć, które znalazłem i tak się zaczęło.
Szczerze mówiąc nie sądziłem, że
odzew będzie tak duży. Jak widać nie
tylko ja mam sentyment do tamtego
okresu w Woli – zauważa.

Jak podkreśla, jest to sentyment
głównie do czasów, kiedy wszyscy
wspólnie spędzali czas. – Kiedyś
wszędzie było pełno dzieci, dosłownie

w każdej klatce, na każdej ławce,
każdy plac, trawnik, huśtawka czy
piaskownica były zajęte. Klas w szko-
łach było do ‘G’, a poprzednie roczni-
ki były jeszcze liczniejsze. Wychodzi-
ło się na zewnątrz i wszędzie było peł-
no ludzi. To było coś bardzo pozyty-
wnego – przyznaje.

Jego zdaniem, dziś jest zupełnie
inaczej. – Są teraz w Woli basen, si-

łownia, kręgielnia, jest więcej skle-
pów i innych obiektów, których kie-
dyś nie było. Ale dzieciaki widać rzad-
ko. Jak już widzę jakieś dzieciaki, to
siedzą i wpatrują się w swoje smartfo-
ny, wymieniając się plikami. Jeśli
miałbym wybierać, wolałbym jeszcze
raz to samo dzieciństwo, czyli Wolę
bez tych bajerów, ale żeby było z kim
się widywać – mówi. pk

To były piękne czasy

W Woli był nawet samolot! (fot. facebook)

Budowa byłego osiedla WII (fot. facebook)
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CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA!

Po wakacjach ruszają nowe zajęcia 
w Centrum Kultury
w Woli

OD WRZEŚNIA
BPU: brzuch, pośladki,
uda – wzmocnienie
mięśni i redukcja tkanki
tłuszczowej (zajęcia
w poniedziałki i środy,
karnet miesięczny – 72 zł/8 wejść, wejście jednorazowe – 15 zł)
zajęcia taneczne hip hop (zajęcia w czwartki i piątki, miesięczny
koszt zajęć – 48 zł)
pilates – trening dobrego samopoczucia, relaks ciała i umysłu
(zajęcia w poniedziałki i środy, karnet miesięczny – 72 zł/8
wejść, wejście jednorazowe – 15 zł)
zumba – połączenie tań-
ca i fitnessu (zajęcia
w poniedziałki i środy,
karnet miesięczny – 72
zł/8 wejść, wejście je-
dnorazowe – 15 zł)
aerobic – zestaw ćwi-
czeń, które pomagają
w utrzymaniu dobrej
kondycji (zajęcia w po-
niedziałki, wtorki, środy
i czwartki, karnet miesięczny – 48 zł/8 wejść, wejście jednorazo-
we – 10 zł)

OD PAŹDZIERNIKA
balet dla dzieci od 5. roku życia (grupa początkująca 
i zaawansowana)
kick boxing dla dzieci
rysunek i malarstwo
zumba dla dzieci

Na początku sierpnia na Jasną Górę
doszli pielgrzymi pielgrzymki organizo-
wanej przez parafię w Woli. Pod ko-
niec miesiąca w Łagiewnikach modlo-
no się za dekanat Miedźna.

Paweł Komraus

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej
w Woli pieszą pielgrzymkę na Jasną
Górę organizowała już po raz drugi.
W tym roku udział w niej wzięło 29
osób. – Trasa była podobna do tej
z ubiegłego roku, do pokonania były
154 km. Pielgrzymka trwała jednak
dzień dłużej ze względu na dodatkowy
nocleg w Częstochowie. Pogoda była
rewelacyjna, mieliśmy też trochę desz-
czu – mówi proboszcz ks. Bogumił Ma-
zurczyk.

Pielgrzymi ruszyli 29 lipca z Woli,
szli przez Brzezinkę, Sławków, Zawier-
cie, Niegową, Olsztyn. Na Jasną Górę
dotarli 3 sierpnia. – W przyszłym roku
najprawdopodobniej pielgrzymki nie
będziemy organizowali. Wszystko ze
względu na Światowe Dni Młodzieży,
które pod koniec lipca 2016 r. odbędą
się w Krakowie. W każdej parafii przy-
gotowujemy się już do przyjęcia mło-
dzieży z całego świata – zauważa ks.
Mazurczyk.

W naszej gminie zorganizowano je-
szcze jedną pieszą pielgrzymkę. Tym ra-
zem do Łagiewnik, a wszystko w ra-
mach przygotowań do obchodów Roku
Miłosierdzia, zapowiedzianego przez

papieża Franciszka oraz przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży. W po-
niedziałek, 24 sierpnia rozpoczęto mszą
św. w kościele pw. św. Klemensa
w Miedźnej, po czym 55 pielgrzymów
wyruszyło do Oświęcimia. Drugi dzień
obejmował trasę z Oświęcimia do Wa-
dowic, trzeci – z Wadowic do Kalwarii
Zebrzydowskiej, a w czwartek, 27 sier-
pnia uczestnicy dotarli do Łagiewnik.
Tam dzień później wzięli udział w mszy
św. z aktem zawierzenia Bożemu Miło-
sierdziu całego dekanatu Miedźna. 

– Pielgrzymi nocowali u sióstr zakon-
nych i w domach prywatnych. Wszędzie
zostali bardzo serdecznie przyjęci – rela-
cjonuje probosz parafii św. Marcina
w Ćwiklicach, jeden z organizatorów
pielgrzymki, ks. Sylwester Suchoń.

Wśród uczestników pielgrzymki były
przede wszystkim osoby młode, duża
część to mieszkańcy gminy Miedźna. 

– Jezus chce się objawiać młodemu
człowiekowi. Młodzi dzisiaj szukając
szczęścia często błądzą, dlatego trzeba
im pokazać, że Jezus jest jedyną drogą
do szczęścia – przyznaje ks. Suchoń.
Jak mówi, to pierwsza taka pielgrzym-
ka dekanatu, ale liczy, że będzie to po-
czątek nowej historii i będą kolejne. Już
ma plan, by w przyszłym roku na ostat-
ni dzień pielgrzymki zaprosić młodzież
z całego świata, uczestników Świato-
wych Dni Młodzieży. – Chcemy, by zo-
baczyli taką pielgrzymkę. Na Zachodzie
nie organizuje się ich tak, jak u nas –
mówi.

1 września Administracja Podatkowa
uruchomiła Centra Obsługi. W woj.
śląskim centra powstały w Urzędzie
Skarbowym w Czechowicach-Dzie-
dzicach oraz w Urzędzie Skarbowym
w Rudzie Śląskiej.

To nowe udogodnienie, dzięki które-
mu podatnicy będą mogli załatwić
swoje sprawy nie tylko we własnym
urzędzie, ale zrobią to także w wybra-
nych miejscach na terenie całego kra-
ju. Ponadto w centrach, oprócz spraw
podatkowych, będzie można złożyć
wybrane dokumenty z obszaru ZUS
i akcyzy. Także od 1 września mi-
kroprzędsiębiorca w centrach obsługi

może skorzystać z pomocy asystenta
podatnika.

Dotychczas podatnik mógł załat-
wiać sprawy tylko w swoim urzędzie
skarbowym, w zależności od miejsca
zamieszkania lub siedziby. Było to
szczególnie uciążliwe dla tych, którzy
pracują lub studiują z dala od domu.
Uzyskanie np. zaświadczenia wyma-
gało nawet kilkusetkilometrowej po-
dróży. Od września wystarczy wizyta
w jednym z 50 centrów obsługi.
W centrach obsługi pracownicy Admi-
nistracji Podatkowej będą przyjmo-
wać podania i deklaracje, wydawać
zaświadczenia, informować podatni-
ków o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom,
szczególnie tym najmniejszym, do-
stęp do usług Administracji podatko-
wej, Służby Celnej oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. 

W centrach obsługi podatnicy będą
mogli także pilotażowo skorzystać
z pomocy asystenta podatnika. Obsłu-
ga podatnika rozpoczynającego dzia-
łalność gospodarczą przez asystenta
podatnika obejmować będzie przede
wszystkim udzielanie informacji w za-
kresie wypełniania deklaracji podatko-
wych (także składanych elektroni-
cznie), udzielanie pomocy i wsparcia
w konkretnych sprawach podatnika,
przekazywanie informacji na temat

przepisów prawa podatkowego (w tym
uprawnień przysługujących podatni-
kom). Ponadto, asystent podatnika
będzie udzielał informacji spoza zakre-
su działania urzędu skarbowego – do-
tyczących ubezpieczeń społecznych
czy też podatku akcyzowego. 

Czynności wykonywane przez asy-
stenta podatnika nie będą stanowiły
doradztwa podatkowego. Asystent
podatnika wyznaczany jest na wnio-
sek podatnika i będzie realizował
swoje zadania przez okres nie dłuższy
niż 18 miesięcy od dnia wydania po-
datnikowi potwierdzenia nadania nu-
meru identyfikacji podatkowej.

US Pszczyna

Ruszają centra obsługi

W tym roku z gminy Miedźna ruszyły dwie piesze pielgrzymki

Zawierzyli dekanat
Bożemu Miłosierdziu

Podczas jednego ze spotkań wieczornych w trakcie pielgrzymki do Łagiewnik (fot. archiwum)

Szczegółowe 
informacje: 

Centrum Kultury
w Woli, 

tel. 32 211 95 88
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

1 sierpnia pszczyńscy policjanci zostali zaalarmowani
o sprawowaniu opieki nad czteroletnim dzieckiem w Wo-
li przez nietrzeźwych rodziców. Informacja dotarła do ofi-
cera dyżurnego dzięki anonimowemu rozmówcy. Policjan-
ci pojechali na miejsce, aby zweryfikować otrzymane in-
formacje i przeprowadzić ewentualną interwencję. Z pier-
wszych ustaleń wynikało, że ojciec dziecka, 31-letni mie-
szkaniec Woli wraz ze swoją 24-letnią konkubiną gościli
w jednym z pobliskich barów. Stamtąd, wspólnie ze swo-
im małym dzieckiem poszli do domu. Policjanci musieli
bardzo długo pukać do drzwi, aby ktokolwiek je otworzył.
Po ich otwarciu zobaczyli matkę dziecka, która chwiejąc
się podtrzymywała się futryny i zmierzającego w ich kie-
runku, chwiejnym krokiem ojca malucha. Tego wieczoru
rodzice dziewczynki musieli spożywać alkohol w dużych
ilościach. Kobieta miała bowiem w organizmie prawie
3 promile, a jej współbiesiadnik blisko 2,5 promila. Bę-
dąc w takim stanie „opiekowali” się swoim maluszkiem.
O ich dalszym losie będzie decydował sąd i prokurator.
Dodatkowo, sprawa zostanie skierowana do sądu rodzin-
nego. Dziecko trafiło pod opiekę swojej babci.
5 sierpnia ok. godz. 18.30 na DW933 na jadącego
w kierunku Woli motocyklistę spadł konar. Do zdarzenia
doszło w Ćwiklicach w okolicach skrzyżowania ulic Mę-
czenników Oświęcimskich i Rudawki, przy bezwietrznej
pogodzie. 55-letni mieszkaniec Gilowic został uderzony
przez konar, który spadł z rosnącego przy drodze drze-

wa. Spadł z jego lewej strony. Kierowca hondy był trzeź-
wy w chwili zdarzenia. Trafił do szpitala.
17 sierpnia ok. godz. 17.00 nieustalony sprawca wje-
chał samochodem na zaparkowany pojazd marki Kia.
Doprowadził tym samym do jego uszkodzenia. Do zda-
rzenia doszło przy ul. Słonecznej w Woli.
21 sierpnia ktoś ukradł tablice rejestracyjne auta marki
Ford, które zaparkowane było przy ul. Kościelnej w Gó-
rze.
Tego samego dnia ok. godz. 18.40 policjanci otrzymali
zgłoszenie o tym, że kilka osób spożywa alkohol przed
sklepem przy ul. Różanej w Woli, a jedna z nich... śpi.
Kiedy jednak patrol przyjechał na miejsce, nikogo tam
nie było.
Dzień później doszło do wypadku we Frydku, na skrzy-
żowaniu ulic Górnośląskiej i Miodowej. O godz. 19.25
22-letni mieszkaniec Góry kierując fiatem pandą nie
udzielił na skrzyżowaniu pierwszeństwa pojazdowi mar-
ki Daewoo Lanos, którym kierował 25-latek z Woli. Do-
szło do zderzenia aut, do tego panda uderzyła też w re-
nault, którym kierował 62-letni mieszkaniec Bielska-
Białej. Sprawcy zatrzymane zostało prawo jazdy.
Także 22 sierpnia o godz. 1.30 ktoś okradł salon z gra-
mi przy ul. Pszczyńskiej w Woli. Nieznany sprawca po-
przez wyłamanie drzwiczek dokonał włamania do auto-
matu, skąd skradł kasetkę z pieniędzmi. Ukradł też reje-
strator monitoringu.
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Stop 
wariatom 
drogowym
Rusza kolejna odsłona kampanii
„Stop wariatom drogowym”, którą
przygotowały Fundacja PZU oraz
policja. W tym roku motywem prze-
wodnim działań jest zwrócenie
uwagi na fakt, że odpowiedzialność
za bezpieczeństwo na drodze pono-
si zarówno kierowca, jak i pieszy.
Przekaz ten podkreśla hasło „Ko-
chasz? Uważaj na pieszych. To mo-
gą być Twoi najbliżsi”.

Podobnie jak w ubiegłym roku, głó-
wnym symbolem kampanii są nie-
bieskie serca, które rozdawane będą
na stacjach benzynowych oraz przez
policjantów. Serduszko umieszczo-
ne w samochodzie będzie przypomi-
nać kierowcy, że osoby bliskie ró-
wnież mogą być pieszymi, dlatego
warto zachować ostrożność w trosce
o wspólne bezpieczeństwo. Na ser-
duszkach znajdują się hasła nama-
wiające kierowców do bezpiecznej
jazdy i uważania na pieszych.

Według danych Komisji Europej-
skiej co piąty pieszy w Unii Europej-
skiej ginie na polskich drogach. Sza-
cuje się, że w ciągu roku jest to po-
nad 1100 osób. Działania edukacyj-
ne Policji i Fundacji PZU mają zachę-
cić kierowców i pieszych do zmiany
niebezpiecznych zachowań. Badanie
TNS Polska ujawniło szereg przewi-
nień, których na polskich drogach
dopuszczają się kierowcy i piesi. Blis-
ko 50% kierujących pojazdem przy-
znało, że zdarza im się nie zwalniać
i nie zwracać szczególnej uwagi na
znaki drogowe w pobliżu przejścia
dla pieszych. Jednocześnie okazuje
się, że aż 60% kierowców ignoruje
przechodzące przez przejścia dla pie-
szych osoby i nie zawsze zatrzymuje
się w ich pobliżu. Inaczej postępują
mijając miejsca, w których mogą
spotkać swoich bliskich. Różnice we
wskazaniach dotyczących zachowań
w pobliżu przejść, na których mogą
pojawić się ich rodziny w stosunku
do tych, w których ich obecność jest
mało prawdopodobna, wyniosły na-
wet kilkanaście procent. Sami piesi
również nie pozostają bez winy. Oko-
ło 1/3 z nich zdarza się wymuszać
pierwszeństwo, wychodząc przed
nadjeżdżający samochód. Osoby
przechodzące przez pasy nie stosują
się ponadto do sygnalizacji świetlnej.
25% badanych pieszych potwierdzi-
ło, że nie zwraca uwagi na zmienia-
jące się na przejściach światła. Ryzy-
ko wystąpienia wypadku zwiększa
się także przed wejściem pieszego na
pasy. Aż 27% badanych pieszych
przyznaje, że nie rozglądają się za
nadjeżdżającymi pojazdami przed
wkroczeniem na przejście.

Policja

Wśród osób, które do 24 września wyślą kupon
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji (Gminne
Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola) rozlosuje-

my nagrodę – zaproszenie na pizzę 
do restauracji Country Haus&Grill w Miedźnej

(ul. Pszczyńska 1). Prosimy o podanie swojego adresu.

Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 
Czesław Skarboń z Frydku. Gratulujemy! 

Nagrodę wyślemy pocztą.
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5 sierpnia w pszczyńskim Bugsy’s
Jazz Clubie zainaugurowano wysta-
wę zdjęć klubu fotograficznego „Na
jedno oko”, działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

Każdy z członków grupy zaprezento-
wał jedno, wybrane przez siebie zdję-
cie. Wystawę oglądać można było
przez miesiąc.

„Na jedno oko” to grupa, która po-
wstała w 2012 roku, dzięki zorganizo-
wanym rok wcześniej w Centrum Kultu-
ry w Woli warsztatom fotograficznym. 

– Spotykamy się dwa razy w miesią-
cu. Raz w Centrum Kultury i są to zaję-
cia teoretyczne, podczas których oma-
wiamy zdjęcia. Drugie zajęcia to zajęcia

w plenerze, kiedy robimy zdjęcia – mó-
wi Grażyna Balcarek, kierowniczka CK
i jednocześnie członkini grupy.

Zajęcia prowadzi Jerzy Rzechanek,
animator kultury i instruktor fotografii.
– W ich trakcie przekonujemy się, że
to samo miejsce, obiekt można sfoto-
grafować na wiele różnych sposobów
– zauważa G. Balcarek.

Na spotkania klubu przyjść może
każdy. Koszt to 50 zł za pół roku, je-
dnorazowe wejście kosztuje 10 zł.
Trzeba mieć swój aparat, ale – jak
podkreślają organizatorzy – nie musi
być to drogi i nowoczesny sprzęt. 

– Fotografia to taka dziedzina, któ-
ra wydaje się bardzo prosta, bo zdję-
cia właściwie potrafi robić każdy. Ale

kiedy poznaje się tajniki fotografii,
okazuje się, że dużo trzeba się
uczyć, by zdjęcia były naprawdę
dobre – zauważa G. Balcarek.

Szczegółowych informacji o zaję-
ciach udziela Centrum Kultury w Wo-
li – tel. 32 211 95 88.

pk 

Pokazali swoje fotografie

Podczas wernisażu w Bugsy’s Jazz Club (fot. Z. Żupa)

Skaciarze z gminy Miedźna i nie tyl-
ko spotkali się w Górze w niedzielę,
16 sierpnia, by wyłonić mistrzów in-
dywidualnych oraz zespołowych.

Paweł Komraus

Skat to gra karciana, która jest szcze-
gólnie popularna na Śląsku. Także
w gminie Miedźna nie brakuje jej mi-
łośników. W tym roku już po raz 35.
odbyły się Mistrzostwa Gminy Mie-
dźna w Skacie. Rozgrywki składają
się z zawodów w trzech sołectwach:
Woli, Górze i Miedźnej. Dlaczego aku-
rat tych? Tam bowiem funkcjonują
kluby skatowe. Ale w imprezie udział
mogą brać skaciarze z całej gminy.

Do Góry przyjechało 34 miłośników
skata, byli także ci z Tychów czy
Świerklan. Wśród graczy był też Wie-
sław Łękawski, tegoroczny wicemistrz
Polski w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski w skacie sportowym.
Zawody były niezwykle zacięte, ale
stawka była wysoka – tytuł mistrza
gminy w skacie, zarówno indywidual-
nego, jak i drużynowego. W całych
zawodach indywidualnie najlepszy
okazał się Marek Lotawiec, a druży-
nowo triumfowali skaciarze z Woli
(szczegóły – w ramce). Sponsorami
nagród w mistrzostwach były m.in.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Skat w gminie Miedźna ma długie
tradycje i dobrze sobie radzi. Świad-
czyć o tym może fakt, że nasze kluby
na arenie ogólnopolskiej prezentują
wysoki poziom: Sokół Wola gra w I li-
dze, Nadwiślan Góra w II lidze, a LKS
Miedźna w lidze okręgowej. Do tego
w tym roku mistrzostwa zorganizowa-
no po raz 35., choć Polski Związek
Skata istnieje dopiero 31 lat. –
W Woli w każdy wtorek organizujemy
cykliczne turnieje, podobne są w Gó-
rze i Miedźnej. Przychodzi nawet po
30 osób. To o czymś świadczy. Cho-
ciaż jeszcze 20 lat temu na mistrzo-

stwach gminy było 60-70 osób, im-
preza musiała mieć charakter za-
mknięty. Teraz uczestników jest
mniej, staramy się ściągać też skacia-
rzy z zewnątrz – mówi Stanisław
Klenczar, prezes sekcji skatowej
w Sokole Wola. 

Skat to gra wymagająca. – Żeby
dobrze grać w skata, trzeba przede
wszystkim myśleć. Czasami człowiek
ma słabszy dzień i wtedy gra też czę-
sto nie wychodzi – zauważa Krzy-

sztof Morkisz, prezes sekcji skatowej
Nadwiślana Góra. Skąd bierze się
zamiłowanie do skata? Wielu skacia-
rzy ma to we krwi. Bo w rodzinach
grali pradziadkowie, dziadkowie, oj-
cowie. 

– W skata graliśmy nieraz całymi
dniami i nocami. To tak naprawdę
tradycja rodzinna. Nie było telewizo-
rów i innych dzisiejszych rozrywek, to
grało się w karty. I gramy do dziś. To
daje mnóstwo emocji, adrenalinę.

Możemy spotkać się ze znajomymi –
podkreśla S. Klenczar. 

Skaciarze zapraszają wszystkich,
którzy chcieliby pograć w skata na
organizowane w gminie turnieje i za-
wody.

Znamy już najlepszych w tym roku skaciarzy w gminie Miedźna. Finał rozgrywek odbył się w Górze

Skaciarze wyłonili mistrza

WYNIKI MISTRZOSTW
GMINY MIEDŹNA 
W SKACIE

Indywidualne mistrzostwa 
sołectwa Miedźna

1. Wiktor Noras
2. Piotr Stalmach
3. Marek Kościelny

Indywidualne mistrzostwa 
sołectwa Wola

1. Teofil Norek
2. Henryk Skrzypczyk
3. Eugeniusz Rozmus

Indywiduale mistrzostwa 
sołectwa Góra

1. Kazimierz Tyc
2. Czesław Buczkowski
3. Janusz Morkisz

Indywidualne mistrzostwa 
gminy Miedźna

1. Marek Lotawiec
2. Stanisław Klenczar
3. Teofil NorekOstatnie zawody w ramach mistrzostw gminy odbyły się w Górze (fot. pk)

Najlepsi indywidualnie skaciarze w gminie w tym roku 
– I miejsce zajął Marek Lotawiec, w środku (fot. pk)

Drużynowym mistrzem gminy Miedźna została drużyna z Woli w składzie:
Leonardo Sitko, Stanisław Klenczar, Wiktor Noras, Marek Lotawiec (fot. pk)
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Żegnajcie wakacje!
Wakacje już za nami. Dzięki warsztatom i wyjazdom przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 

był to czas spędzony aktywnie

Miniatury znanych obiektów i budowli można było podziwiać

podczas wycieczki do Parku Miniatur (fot. CK)

Wycieczka do Energylandii w Zatorze cieszyła się ogromnym powodzeniem (fot. CK)

Oto piękne scropbookowe kartki z wakacji (fot. CK)

Tydzień później grupa turystów weszła na Czantorię (fot. CK)

13 sierpnia zorganizowano wycieczkę do Ogrodzieńca (fot. CK)

Można było skorzystać m.in. z toru saneczkowego (fot. CK)

Dla miłośników tańca przygotowano warsztaty hip hop i break dance (fot. CK)

Kuchenne deski zdobione techniką decoupage przygotowano w trakcie warsztatów twórczych (fot. CK)


