
Oni mogą być 
dla nas wzorem!

Na sesji o ściekach,
wodzie i odpadach

Żeby chleba 
nie zabrakło

24 września odznaczono pary z gminy Miedźna, które w tym roku obchodzą 50-lecie,
60-lecie oraz 65-lecie pożycia małżeńskiego. Była to okazja nie tylko do wręczenia
medali, ale także wspomnień. - Jesteście dla nas przykładem – mówił wójt Bogdan
Taranowski

Tematem obrad sesji Rady Gminy
Miedźna, która odbyła się 25 września
była gospodarka komunalna

6 września rolnicy z gminy Miedźna
dziękowali za plony podczas Dożynek
Gminnych, które odbyły się we Frydku

WIĘCEJ NA STR. 2 WIĘCEJ NA STR. 5 WIĘCEJ NA STR. 8

Prof. Zbigniew Religa, wybitny kardiochirurg, który przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca, 
a także minister zdrowia w latach 2005-2007 został patronem Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach. 
– To historyczny moment dla liceum – mówiła dyrektorka Barbara Foltyn w trakcie uroczystości nadania szkole imienia 
i przekazania sztandaru, która odbyła się 1 września.

WIĘCEJ NA STR. 4
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LICZBA NUMERUOKIEM FOTOGRAFA

2Tyle placów zabaw w gminie
w ostatnim czasie zostało dopo-
sażonych. Nowe urządzenia do

zabawy dla najmłodszych mieszkań-
ców pojawiły się na placach zabaw
w Miedźnej (przy punkcie przedszkol-
nym) oraz w Gilowicach (przy oddzia-
le zamiejscowym przedszkola). Prace
w Gilowicach pochłonęły 37 tys. 107
zł, a w Miedźnej – 19 tys. 188 zł.

1 784 uczniów i 549 przedszkolaków 1 września rozpoczęło
w gminie Miedźna rok szkolny 2015/2016. We wszystkich pla-
cówkach odbyły się uroczyste akademie. Ten dzień był szczegól-
ny dla pierwszoklasistów (na zdjęciu – podczas powitania ucz-
niów klasy IB w Szkole Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku).

Jak wynika z informacji Zespołu Oświaty i Wychowania,
w gminie Miedźna w tym roku szkolnym naukę rozpoczęło
1 119 uczniów w szkołach podstawowych, 467 w gimnazjach,
144 w liceum i 54 w technikum. Do gminnych przedszkoli uczę-
szcza w roku szkolnym 2015/2016 549 dzieci. (fot. pk)

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Han-
dlowo-Usługowe „Legal” Sp. z o.o.
z Woli zdobyło Złoty Laur w kategorii
Produkcja.

Już po raz siódmy najlepsi przedsię-
biorcy powiatu pszczyńskiego otrzyma-
li Złote Laury Przewodniczącej Rady
i Starosty Pszczyńskiego. 25 września
statuetki trafiły zarówno do rodzin-
nych, opartych na tradycji firm, a tak-
że młodych, dynamicznych przedsię-
biorstw, które przebojem zdobywają
rynek. – Witamy w kolebce śląskiej
przedsiębiorczości. Powiat pszczyński
obfituje w przedsiębiorstwa, bo działa
tu niespełna 11 tysięcy firm. To dowód
na to, że mieszkańcy ziemi pszczyń-
skiej potrafią wziąć sprawy w swoje rę-
ce – przyznał starosta Paweł Sadza.

Nagrodę przyznano w czterech ka-
tegoriach. W kategorii Produkcja trafi-
ła do PPHU Legal Sp. z o.o z Woli. 

– Mamy kontakt z przemysłem,
który przeżywa ciężkie chwile, ale
myślę, że były gorsze i podejście

pragmatyczne ludzi ze Śląska poradzi
sobie z tym problemem – mówił pre-
zes zarządu spółki, Bolesław Paw,
dodając, że kapitał jest w ludziach,
a maszyny się tworzy.

Firma zajmuje się produkcją ma-
szyn i urządzeń górniczych oraz
świadczy usługi w branży konstruk-
cyjno-budowlanej. Zatrudnia ok. 70
osób. Powstała w 1994 r. w wyniku
restrukturyzacji dokonanej na Zakła-
dzie Przeróbki Mechanicznej Węgla
w nieistniejącej już Kopalni Węgla
Kamiennego „Czeczott” w Woli. Od
tego czasu prowadzi prace związane
z utrzymaniem ruchu pod względem
technicznym na Zakładzie Przeróbki
Mechanicznej Węgla KWK Piast
Ruch II. 

powiat

Firma z Woli ze Złotym Laurem

Złoty Laur w kategorii Produkcja trafił do firmy Legal z Woli. W gali, która odbyła się 
w pszczyńskim zamku uczestniczył też wójt Bogdan Taranowski (fot. powiat)

Te pary to mnóstwo historii, przeżyte wspólnie la-
ta, chwile dobre i złe. Te pary to dowód wzajemnej
miłości, zrozumienia, a także wzór mądrego życia.

Paweł Komraus

Uroczystość, którą zorganizowano w Szkole Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w Woli rozpoczęła się tradycyjnie od ode-
grania marszu weselnego. – 50, 60 i 65 lat temu
powiedzieliście sobie sakramentalne „tak”. Przez te
wszystkie lata dochowaliście sobie wierności. Gdy-
by nie miłość, gdyby nie zaufanie, nie świętowaliby-
ście dziś takiej rocznicy. Jesteście dla nas przykła-
dem, że mimo różnych warunków w życiu, można
przetrwać wiele lat w zgodzie – zwrócił się do ze-
branych gości wójt Bogdan Taranowski. Gratulując
rocznicy, życzył im zdrowia, pomyślności oraz wie-
lu kolejnych rocznic. 

Razem z przewodniczącym Rady Gminy, Stanisła-
wem Lubańskim wręczył medale parom, które ob-
chodzą w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Małżonkowie, którzy obchodzą w tym roku Diamen-
towe i Żelazne Gody otrzymali listy gratulacyjne.

Dla jubilatów wystąpiła także Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta „Silenzio” z Woli, działająca pod patro-
natem Gminnego Ośrodka Kultury. Był także wspól-
ny obiad i doskonała okazja do wspomnień, opo-
wieści, jak to było 50, 60 i 65 lat temu...

24 września odznaczono pary z gminy Miedźna, które w tym roku obchodzą 50-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie 
pożycia małżeńskiego

Oni mogą być dla nas wzorem!

Pary obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego:
Franciszek i Maria Gwoździowie, Ludwik i Wanda
Witosiowie, Jan i Małgorzata Mroziewiczowie, Jan
i Lidia Kocjanowie, Józef i Jadwiga Ulczokowie, Jó-

zef i Helena Wojciechowie, Teofil i Małgorzata Sta-
wowi, Kazimierz i Cecylia Czajowie, Stanisław
i Aniela Japołowie. Pary obchodzące 60-lecie po-
życia małżeńskiego: Wacław i Wanda Jarosiowie,

Henryk i Teresa Czyszowie, Ambroży i Maria Cap-
kowie. Pary obchodzące 65-lecie pożycia małżeń-
skiego: Józef i Małgorzata Limańczykowie, Roman
i Helena Malinowscy. Fot. J. Król

Wspólne zdjęcie nagrodzonych 24 września jubilatów (fot. Z. Zubel)



3GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – październik 2015Z ŻYCIA GMINY

MIESIĘCZNIK GMINY MIEDŹNA
ISSN 1233-2267

Redaktor naczelny: Paweł Komraus
Kontakt: tel. 605 863 760,  email: gminnesprawy@gazeta.pl

Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola
Skład: Jarosław Kaczor      Druk: Grupa Terrabit      Nakład: 1000 egz.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
www.gok.miedzna.pl   www.miedzna.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 

redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
NASTĘPNY NUMER UKAŻE SIĘ DO 9 LISTOPADA. REDAKCJA PRZYJMUJE MATERIAŁY DO 30 PAŹDZIERNIKA

Redakcja spotyka się z Czytelnikami w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00 
w Centrum Kultury w Woli (ul. Pszczyńska 82)

Podajemy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potoko-
wa, Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 19.10, 2.11
 segregacja: 19.10
 weo: 2.11

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Piasko-
wa, Plac Jana Pawła II, Rajska, Stra-
żaków), Miedźna (ul. Janygowiec):
 zmieszane: 20.10, 3.11
 segregacja: 20.10
 weo: 3.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 7.10, 21.10, 4.11
 segregacja: 21.10
 weo: 4.11

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna,
Przemysłowa, Pszczyńska, Różana,
Stawowa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane: 8.10, 22.10, 5.11
 segregacja: 22.10
 weo: 5.11

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Osiedle Pod Sosnami, Po-
wstańców, Rajska, Rzemieślnicza,
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Szkol-
na, Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
 zmieszane: 9.10, 23.10, 6.11
 segregacja: 23.10
 weo: 6.11

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia, Gra-
niczna, Kasztanowa, Mokra, Nad Wis-
łą, Ogrodników, Polna, Poznańska,
Pszczyńska, Słoneczna, Zbożowa),
Grzawa (ulice: Graniczna, Polna):
 zmieszane: 12.10, 26.10
 segregacja: 26.10
 weo: 9.11

Góra (ulice: Boczna, Długa, Krę-
ta, Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sporto-
wa, Stawowa, Wiosenna, Zawad-
ka):
 zmieszane: 13.10, 27.10
 segregacja: 27.10
 weo: 10.11

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 14.10, 28.10
 segregacja: 28.10
 weo: 12.11

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 15.10, 29.10
 segregacja: 29.10
 weo: 13.11

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 16.10, 30.10
 segregacja: 30.10
 weo: 16.11

* weo: wielkogabaryty, elek-
trośmieci, opony

BYŁE OSIEDLA

Wola I i Wola II
zmieszane: 9.10, 13.10, 16.10,
20.10, 23.10, 27.10, 30.10,
3.11, 6.11  segregacja: 8.10,
12.10, 15.10, 19.10, 22.10,
26.10, 29.10, 2.11, 5.11 
odpady wielkogabarytowe: 14.10,
28.10

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) – 21.10

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

FRYDEK: 1.10 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 5.10 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego –
OSP Gilowice
MIEDŹNA: 8.10 (czwartek) w godz. 12.00-17.00 oraz 13.10 (wtorek) w godz.
9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 16.10 (piątek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy
kościele w Grzawie
GÓRA: 19.10 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 22.10 (czwartek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 27.10 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 31.10 (sobota) w godz.
9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożywczego

We wrześniu ułożono ostatnią, ście-
ralną warstwę asfaltu na ul. Pszczyń-
skiej w Woli od skrzyżowania z ul.
Międzyrzecką do skrzyżowania z ul.
Kopalnianą.

Inwestycja prowadzona była dwueta-
powo. Prace te sprawiają, że kończy
się przebudowa ul. Górnośląskiej
w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej
w Woli. To największa inwestycja po-
wiatu pszczyńskiego w tym roku. Jej
koszt to ponad 4 mln zł. Realizowana

jest w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
„schetynówki”) – kwota dofinansowa-
nia wynosi ponad 2 mln zł. Pozostałą
część finansują wspólnie powiat
pszczyński oraz gmina Miedźna, która
przeznaczyła na ten cel 500 tys. zł.

Wykonawcą robót jest firma Dro-
gród z Ćwiklic. Wszystko powinno być
gotowe do końca października. Konie-
czne jest jeszcze m.in. wymalowanie
oznakowania poziomego.

pk, powiat

25 września wójt Bogdan Taranow-
ski podpisał z firmą Dan-Pol z Ty-
chów umowę na „Termomoderniza-
cję obiektów komunalnych na terenie
gminy Miedźna – budynek ZLZ
w Woli, przy ul. Poprzecznej 1”.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: do-
cieplanie ścian zewnętrznych, dociep-
lenie stropodachów, wymianę stolarki
okiennej, wymianę stolarki drzwio-

wej, montaż urządzeń technologi-
cznych stacji wymienników, wyposa-
żonej w wymiennik o mocy dla c.o.
200 kW wraz z robotami elektryczny-
mi, ogólnobudowlanymi i demontażo-
wymi w obrębie źródła ciepła oraz
rozruchem technologicznym.

Całkowity koszt inwestycji to 765
386,20 zł. Termin zakończenia jej
realizacji przewiduje się na koniec
grudnia. UG

Ostatnia warstwa ułożona

Ze względu na remont zamknięty zo-
stał most łączący gminę Miedźna (ul.
Międzyrzecka w Woli) z gminą Bojszo-
wy (ul. Kopalniana w Bojszowach).

Inwestycja prowadzona jest przez Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu. Most
wyłączony został z ruchu 23 września,
a prace remontowe mają potrwać do
16 listopada. Objazd możliwy jest
przez Jedlinę (gmina Bojszowy).

MZK Tychy informuje, że na czas
prowadzenia remontu mostu zostaną
wprowadzone następujące zmiany
w organizacji linii 251. Autobus linii
251 od przystanku „Międzyrzecze Go-
spoda” do przystanku „Wola Szkoła”
pojedzie ulicami: Gilowicką, Korfante-
go, Górnośląską, Pszczyńską. Analogi-
cznie w kierunku przeciwnym. Wyłą-
czone zostaną z obsługi pasażerskiej
przystanki: „Międzyrzecze Cukiernia”,

„Międzyrzecze Kopalniana”, „Wola
Osiedle”. Do obsługi całej linii 251 zo-
stanie dysponowany pojazd małogaba-
rytowy, zostaną również wprowadzone
drobne korekty godzin odjazdu.

Z rozkładem jazdy można zapo-
znać się na stronie internetowej
www.mzk.pl. 

UG

Most zamknięty!

Remont mostu ma potrwać 
do połowy listopada (fot. pk)

Rusza remont
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Nowy market
W Woli powstaje nowy market spo-
żywczy.

Sklep budowany jest przy skrzyżowaniu
ulic Międzyrzeckiej i Pszczyńskiej,
w bezpośrednim sąsiedztwie Biedronki. 

Jak informuje Wydział Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowe-
go w Pszczynie, z projektu złożonego
przez inwestora wynika, że ma być to
market sieci Dino. Powierzchnia użyt-
kowa sklepu ma wynosić 503 m kw.
Przedstawiciele spółki nie udzielają
informacji na ten temat.

Prace budowlane mają zakończyć
się w listopadzie. Firma już szuka pra-
cowników, w tym kierownika czy
sprzedawców.

W najbliższym czasie w okolicy ma po-
wstać także myjnia samochodowa. pk

16 września w pszczyńskim staro-
stwie odbył się Konwent Starosty,
Burmistrza i Wójtów gmin powiatu
pszczyńskiego.

Włodarze spotykają się średnio raz na
kwartał. Konwenty to okazja do wy-
miany doświadczeń i omówienia naj-
ważniejszych problemów, z którymi
muszą mierzyć się samorządy, ale ró-
wnież pole do podejmowania wspól-
nych inicjatyw. W spotkaniu udział
wziął także wójt gminy Miedźna, Bog-
dan Taranowski.

Wśród omawianych tematów była
m.in. możliwość pozyskania środków
na szkolenia pracowników w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
oraz formy wsparcia przedsiębiorców

i osób bezrobotnych. Rozmawiano też
o planach otwarcia w Pszczynie klini-
ki leczenia uzależnień behawioral-
nych. Będzie to jedyna klinika uniwer-
sytecka uzależnień behawioralnych
w Polsce. Pomoc znajdą tu osoby
uzależnione m.in. od hazardu, Inter-
netu, zakupów czy pracy. 

Przedstawiciele pszczyńskiego Ho-
spicjum św. Ojca Pio mówili o budo-
wie Domu Ojca Pio przy ul. Skłodow-
skiej-Curie w Pszczynie, gdzie prócz
stacjonarnego hospicjum dla osób
z rozpoznaniem zaawansowanej cho-
roby nowotworowej, znajdzie się też
m.in. dom dziennego pobytu dla osób
starszych. – Niestety, nie ma możli-
wości dofinansowania tej inwestycji
ze środków unijnych – mówiła prezes

hospicjum, Teresa Buczak i prosiła
włodarzy o wsparcie. – Dobrze, byś-
my wszyscy rozważyli kwestię wspar-
cia budowy hospicjum, które pomaga
chorym i ich rodzinom z całego po-
wiatu pszczyńskiego – podkreślał sta-
rosta pszczyński, Paweł Sadza.
Przedstawiciele hospicjum pojawią
się na sesjach w naszych samorzą-
dach, by przedstawić ideę budowy
Domu Ojca Pio.

Samorządowcy dyskutowali też
o punktach bezpłatnych porad pra-
wnych dla mieszkańców oraz o go-
spodarce odpadami. Zastanawiali się,
jak bronić się przed wysokimi opłata-
mi za odbiór śmieci, które narzucają
regionalne instalacje przetwarzania
odpadów. powiat, pk

Włodarze dyskutowali na konwencie

Prof. Zbigniew Religa, wybitny kar-
diochirurg, który przeprowadził pier-
wszą w Polsce udaną transplantację
serca, a także minister zdrowia w la-
tach 2005-2007 to wybór uczniów
oraz pracowników szkoły. Wybór,
który – jak podkreślano podczas uro-
czystości nadania szkole jego imienia
– zobowiązuje.

Paweł Komraus

Inauguracja roku szkolnego
2015/2016 dla społeczności gilowic-
kiego liceum miała wyjątkowy cha-
rakter. Połączona została bowiem
z nadaniem szkole imienia oraz prze-
kazaniem sztandaru. – To historyczny
moment dla liceum. Nadać imię szko-
le to niejako ustalić jej tożsamość,
podkreślić kierunek działań dydakty-
czno-wychowawczych poprzez osobę
patrona. Nadać imię szkole to także
wskazać całej społeczności szkolnej –
uczniom, nauczycielom, rodzicom –
pewien autorytet – mówiła dyrektorka
Barbara Foltyn.

Wybór padł na prof. Zbigniewa Re-
ligę. Szkoła od lat propaguje zacho-
wania prozdrowotne i podejmuje
działania w zakresie profilaktyki zdro-
wotnej. Co roku organizowany jest
dzień zdrowia, podczas którego mło-
dzież ma możliwość wysłuchania wy-
kładów znanych w całym kraju leka-
rzy, dwukrotnie tematem była tran-
splantologia. – Chcemy nadal konty-
nuować te działania, mając świado-
mość, że nazwisko patrona zobowią-
zuje do jeszcze większego zaangażo-
wania i ciężkiej pracy. Szanujemy
prof. Religę za konsekwentne dążenie
do celu, za uczynienie możliwym te-
go, co wydawało się niemożliwe, za
najwyższe poświęcenie dla drugiego
człowieka, za profesjonalizm. Wszy-
stkie te cechy pragniemy kształcić
w naszych uczniach. Jestem przeko-
nana, że sylwetka pana profesora bę-

dzie dla nich idealnym przykładem do
naśladowania i że dzięki takiemu pa-
tronowi uda nam się wychować mło-
dych ludzi, którzy nie będą obojętni
na cierpienie drugiego człowieka –
przyznała B. Foltyn.

Uczniowie i absolwenci szkoły
przybliżyli zgromadzonym sylwetkę
patrona, przedstawiona została też
20-letnia historia szkoły. Stanisław
Lubański, przewodniczący Rady Gmi-
ny oraz wójt Bogdan Taranowski od-
czytali uchwałę Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie
nadania imienia szkole, przekazali
także akt nadania. – Podnieśliście so-
bie Państwo poprzeczkę bardzo wyso-
ko. Życzę, żebyście byli wierni idea-
łom człowieka, którego dzisiaj bierze-
cie na patrona – przyznał wójt Bog-
dan Taranowski. Szkoła ma także no-
wy sztandar, na który ślubowali jej
uczniowie.

– 20-letnia historia waszej szkoły
jest także waszym zobowiązaniem do
dalszego pilnowania jej dobrej marki.
Dziś dołożyliście sobie kolejne zobo-
wiązanie – by żyć, pracować, uczyć się
na wzór waszego patrona – mówił sta-
rosta Paweł Sadza. Nadanie imienia
szkole kończy obchody 20-lecia pla-
cówki. Początki jej istnienia wspomi-
nała pierwsza dyrektorka liceum, Hali-
na Brehmer. Coroczny wykład inaugu-
racyjny wygłosił dyrektor generalny
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi, dr Jan Sarna.

Uroczystość zakończyła się wystę-
pem absolwentki szkoły, Urszuli Kuk-
li oraz tenora Opery Śląskiej w Byto-
miu, Macieja Komandery. Na terenie
szkoły zostały odsłonięte tablice upa-
miętniające założenie szkoły oraz
dzień nadania liceum imienia prof.
Zbigniewa Religi.

W uroczystości nadania imienia LO
w Gilowicach oraz przekazania sztan-
daru udział wzięli m.in.: posłowie Mi-
rosława Nykiel i Sławomir Kowalski,

starosta pszczyński, Paweł Sadza, El-
żbieta Adamowska, dyrektorka biel-
skiej Delegatury Kuratorium Oświaty,
ks. Leon Kraiński, proboszcz parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Wszechświata we Frydku, Dorota
Biało, inspektor Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Bożena
Leszczyńska, zastępca dyrektora Me-

dycznych Szkół Policealnych im. prof.
Z. Religi w Siedlcach, Jarosław Cy-
rynger, prezes Stowarzyszenia Tran-
splantacji Serca, Mirosław Czechow-
ski, pułkownik Wojska Polskiego.

Obecnie w liceum uczy się 144
uczniów w sześciu oddziałach. W cią-
gu 20 lat mury szkoły opuściło 18 ro-
czników, tj. 1 138 absolwentów.

Od 1 września Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach ma swojego patrona

To ich autorytet i zobowiązanie

Wójt Bogdan Taranowski oraz przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Lubański 
przekazali dyrektorce szkoły, Barbarze Foltyn akt nadania imienia (fot. pk)

Uczniowie liceum ślubowali na nowy sztandar (fot. pk)



5GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – październik 2015Z ŻYCIA GMINY

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

Zaledwie 7,72% uprawnionych do
głosowania mieszkańców gminy Mie-
dźna wzięło udział w referendum,
które odbyło się 6 września. A już 25
października odbędą się wybory par-
lamentarne.

Największa frekwencja była w Domu
Kultury w Woli (9,7%). W całym kra-
ju do referendum poszło 7,8% upra-
wnionych. Jak głosowali mieszkańcy
gminy? Na pytanie pierwsze (Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem jedno-
mandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej?) „Tak” odpowiedziało
81,65% głosujących, a „Nie” –
18,35% (w całym kraju na „Tak” by-
ło 78,75%). Na drugie pytanie (Czy
jest Pani/Pan za utrzymaniem dotych-
czasowego sposobu finansowania par-
tii politycznych z budżetu państwa?)

„Tak” odpowiedziało 14,97% głosują-
cych, a „Nie” – 85,03% (w całym kra-
ju na „Tak” było 17,37%). Na trzecie
pytanie (Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem zasady ogólnej rozstrzygania
wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść podat-
nika?) „Tak” odpowiedziało 94,87%
głosujących, a „Nie” – 5,13% (w ca-
łym kraju na „Tak” było 94,51%).

Referendum ze względu na zbyt
niską frekwencję było niewiążące.

W październiku kolejne głosowanie.
25 października odbędą się wybory
parlamentarne, podczas których wy-
bierzemy nowych posłów i senatorów.
Posłów mieszkańcy gminy Miedźna
wybierać będą w okręgu nr 27 (obe-
jmuje: powiaty bielski, cieszyński,
pszczyński, żywiecki, miasto na pra-
wach powiatu Bielsko-Biała), gdzie do
obsadzenia jest 9 mandatów, o które

walczy 138 kandydatów, startujących
z ośmiu list. Senatora wybierać będzie-
my natomiast w okręgu nr 78 (powia-
ty bielski i pszczyński, miasto na pra-
wach powiatu Bielsko-Biała). W tym
wypadku obowiązują jednomandatowe
okręgi wyborcze, więc mandat otrzyma
osoba z największą liczbą głosów (kan-
dydatów jest trzech).

Do 16 października jest możliwe
składanie wniosków  o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Do 20 października można natomiast
składać wnioski o dopisanie do spisu
wyborców  w wybranym przez siebie
obwodzie głosowania. Kampania wy-
borcza zakończy się o północy z 23
na 24 października. Wtedy zacznie
obowiązywać cisza wyborcza. Lokale
wyborcze czynne będą w niedzielę,
25 października w godz. 7.00 –
21.00. pk

Niska frekwencja w referendum

Jak wygląda działalność Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej? Na ja-
kim etapie jest kanalizowanie gminy?
Czy nowe zasady gospodarki odpadami
komunalnymi przyjęły się w gminie?
O tym dyskutowano podczas ostatniej
sesji Rady Gminy.

 Paweł Komraus

O działalności GZGK mówił dyrektor
ekonomiczny tej gminnej spółki, Dariusz
Krawczyk. Spółka zajmuje się przede
wszystkim dostarczaniem wody i odpro-
wadzaniem ścieków na terenie gminy. 

– Sytuacja finansowa spółki jest
w miarę stabilna. Do rozwiązania są je-
dnak trzy kwestie na sieci kanalizacyj-
nej. Chodzi o silne przenikanie wód
opadowych do sieci kanalizacyjnej na
terenie osiedli w Woli, rozdzielenie ka-
nalizacji ogólnospławnej w Grzawie oraz
stworzenie jednego systemu oczyszcza-
nia ścieków dla wszystkich mieszkań-
ców gminy – przyznał D. Krawczyk. 

Wśród problemów wymieniał także
m.in. trudności przy przejęciu majątku
wodociągowego Kompanii Węglowej,
co uniemożliwia niektóre inwestycje, sil-
ne rozproszenie nowych budynków czy
wysoką awaryjność sieci wodociągo-
wych, głównie w Górze i Woli.

W trakcie dyskusji nie mogło zabrak-
nąć pytań o uciążliwości, związane
z funkcjonowaniem oczyszczalni Lemna
w Miedźnej. GZGK chce ją docelowo
zlikwidować, ale wcześniej konieczna
jest modernizacja oczyszczalni Prom-
lecz w Woli oraz budowa kolektora. 

– Na likwidację oczyszczalni w Mie-
dźnej potrzebujemy ok. pięciu lat –
przyznał D. Krawczyk. Przez ten czas,
by zminimalizować uciążliwości zapa-
chowe, które w jej okolicy się czasem
pojawiają ma zostać usprawniony sy-
stem napowietrzania.

Radni pytali także o jakość dostarcza-
nej wody i częstotliwość jej badania. 

– Woda jest badana przez sanepid
raz w miesiącu, a przez nas raz, a na-
wet dwa razy dziennie. Na całej sieci są
specjalne punkty monitoringu – powie-
dział dyrektor ekonomiczny GZGK. Nie
mogło zabraknąć też pytań o ceny wo-
dy, ale jak zauważył przedstawiciel spó-
łki, w najbliższym czasie nie przewiduje
większych podwyżek.

Obecnie GZGK prowadzi inwestycje
finansowane ze środków własnych na
kwotę w sumie ponad 4,5 mln zł. To:
przyłącza kanalizacyjne w Miedźnej, ka-
nalizacja sanitarna w Woli (ulice
Pszczyńska i Zbożowa), przyłącza wo-
dociągowe w Miedźnej, sieć wodociągo-
wa w Górze (ul. Długa) i w Gilowicach
(ulice Lipowa i Polna), koncepcja kolek-
tora do oczyszczalni Promlecz, a także
budowa siedziby spółki w Gilowicach,
która ma zostać ukończona jeszcze
w tym roku. W latach 2003-2014 spó-
łka zakończyła inwestycje i przeprowa-
dziła zakupy środków trwałych za 12,5
mln zł, z czego 8,2 mln zł pochodziło ze
środków własnych.

O utrzymaniu czystości i porządku
w gminie mówił wójt Bogdan Taranow-
ski. Nowy system gospodarowania od-
padami ruszył 1 lipca 2013 roku. Obec-
nie mieszkańcy gminy płacą 8 zł mie-
sięcznie od osoby za śmieci segregowa-
ne lub 15 zł za niesegregowane. – Nasz
system wyróżnia się wśród innych gmin

nie tylko niską ceną i dość bogatą ofer-
tą, ale również tym, że u nas nie ma li-
mitu odbieranych odpadów – przyznał
B. Taranowski. Obecnie wykonawcą
usługi jest Zakład Usług Komunalnych
z Oświęcimia. W 2013 r. tylko przez pół
roku jeden mieszkaniec gminy oddał
średnio 225 kg śmieci, przez cały 2014
r. – 310 kg, a w 2015 r. – 263 kg. 

Na terenie gminy jest 577 nierucho-
mości, gdzie nie ma kanalizacji (najwię-
cej, bo 218 w Górze, 111 w Woli, 91
w Miedźnej, 83 w Gilowicach, 48 we
Frydku i 26 w Grzawie). Kiedy zostaną
skanalizowane? – Musimy rozwijać sieć
wodno-kanalizacyjną, bo ciągle przyby-
wa nam mieszkańców. Jeśli nadarzy się
możliwość, będziemy ubiegali się
o środki zewnętrzne na ten cel, ale głó-
wnie na większe obszary, a nie pojedyn-
cze budynki. Te kanalizowane mogłyby
być przez spółkę komunalną – zauważył
wójt.

W ramach inwestycji dotyczących go-
spodarki komunalnej realizowany jest
program usuwania azbestu (przekazano
dofinansowania na ten cel na kwotę
prawie 100 tys. zł), planowany jest
montaż kolektorów słonecznych na do-
mach jednorodzinnych (mieszkańcy zło-
żyli 263 ankiety), obecnie opracowywa-
ny jest Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Miedźna, kupiono ok. 100
nowych koszy ulicznych. Do 2020 r.
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych planowane są także
m.in.: montaż solarów na basenie, mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego, termo-
modernizacja ośrodka zdrowia w Woli
oraz modernizacja oczyszczalni w Woli.
Co istotne, prowadzona jest także edu-
kacja ekologiczna, w ramach której
w szkołach i przedszkolach organizowa-
ne są akcje i konkursy ekologiczne. 

– Myślę, że te wszystkie działania ca-
ły czas poprawiają stan ekologii. Trzeba
je ciągle doskonalić i kontynuować –
podkreślił B. Taranowski.

25 września sesja Rady Gminy Miedźna poświęcona była gospodarce komunalnej

O ściekach, wodzie i odpadach

Podczas sesji przemawiał m.in. dyrektor
ekonomiczny GZGK, Dariusz Krawczyk (fot. pk)
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WOLA

Mistrz do młodych pływaków: bez pracy nie ma kołaczy
29 września w Zespole Szkół w Woli z uczniami
i młodymi pływakami spotkał się Radosław Kawęcki,
utytułowany pływak. Kawęcki ma na koncie m.in. po
dwa tytuły mistrza i wicemistrza świata oraz mistrza
Europy. Teraz przygotowuje się do olimpiady.

Gościa przywitali wójt Bogdan Taranowski oraz dy-
rektorka szkoły, Teresa Koczor. Szkoły, w której prężnie
działają klasy pływackie, a uczniowie odnoszą sukcesy
w barwach MUKS Gilus Gilowice. Młodzi pływacy py-
tali sportowca, co trzeba robić, by osiągnąć taki sukces.
Jak się okazuje, recepta jest prosta. – Stawiajmy sobie
małe cele i małymi kroczkami starajmy się osiągać ma-
łe sukcesy. Trzeba uwierzyć w siebie i wkładać w to, co
robimy całe serce. Bez pracy nie ma kołaczy – powie-
dział R. Kawęcki. I – jak podkreśla – nie dotyczy to tyl-
ko sportu, ale wszystkiego, co robimy w życiu. Mistrz
opowiadał o trudnych początkach, o wsparciu swojej
rodziny, motywował słuchaczy do ciężkiej pracy, poka-
zał swoje medale, był też czas na rozdawanie autogra-
fów. W Woli towarzyszyli mu rodzice i asystent trenera.

Spotkanie rozpoczęło współpracę mistrza świata
i Europy z MUKS Gilus Gilowice. Radosław Kawęcki
został patronem klubu, będzie co jakiś czas organizo-
wał treningi i warsztaty dla pływaków z Gilusa. Sam
trenował na basenie w Woli. Naprawdopodobniej do
naszej gminy ponownie przyjedzie już w grudniu. pk

Radosław Kawęcki (drugi z lewej) z pływakami z MUKS Gilus Gilowice (fot. pk)

9 września w Szkole Podstawowej nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ja-
na Pawła II w Woli odbył się koncert
profilaktyczny pt. „Kuszenie śmierci”.
Poprowadził go Lech Dyblik, aktor fil-
mowy i telewizyjny. Swoją popular-
ność i sympatię widzów zyskał dzięki
rolom w filmach „Czas honoru”,
„Szpilki na Giewoncie”, „Niania”,
„Ranczo”, „Klan”, „Świat według
Kiepskich”, „Pod Mocnym Aniołem”. 

Program „Kuszenie śmierci” to opo-
wieść o człowieku, który wiele razy
mógł wybrać ciemną drogę, kuszony
przez środowisko „artystyczne” naj-
pierw w liceum, później na deskach
teatru i planie filmowym. Jest to spo-
wiedź artysty. W czasie spotkania ak-
tor wspominał o początkach swojej
drogi zawodowej, o marzeniach, o ak-
torskiej karierze i drodze do osobistej
katastrofy moralnej. Mówił o włas-
nych przeżyciach z okresu staczania

się w uzależnienie oraz trudnej walki
z alkoholizmem.

Jest on przykładem bezmyślnego
postępowania nastolatków, którzy
chcąc spróbować alkoholu lub innych
używek, nie zdają sobie sprawy, że
może to być początek ich problemów
z nałogiem. Nie każdy, tak jak Lech
Dyblik potrafi przyznać się do swoje-
go uzależnienia i nie każdy ma kogoś,
kto mu pomoże. Opowiadał o szacun-
ku do drugiego człowieka i pokorze,
która jest warunkiem spokojnego
i pełnego życia.

W przerwach swoich opowiadań
aktor grał na gitarze i śpiewał piosen-
ki. Koncert miał na celu uświadomie-
nie młodzieży, że nie warto marno-
wać sobie życia nadużywając alkoho-
lu i narkotyków. Podobny koncert od-
był się tego samego dnia także
w szkole we Frydku.

SP 2 Wola

Kuszenie śmierci

Aktor chętnie rozdawał dzieciom autografy (fot. SP 2 Wola)

Program „Youngster” działa w Gimnaz-
jum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole
Szkół w Woli od 2013 r., ale zarówno
w pierwszym roku, jak i kolejnych latach
uczniowie odnieśli sukcesy. Laureatami
byli: Roksana Smolec, Małgorzata Honc,
Aleksandra Jankowska. Dawid Doniecki
został laureatem ogólnopolskiego kon-
kursu „Najlepszy Uczeń” w tym roku
i dlatego wziął udział w obozie języko-
wym w Londynie. Miał możliwość zwie-
dzania miasta i poznania ciekawych lu-
dzi. Mieszkał u Naureen Tinker, której
dziadek był współzałożycielem klubu

sportowego Arsenal Londyn. – Najcudo-
wniejszym przeżyciem dla mnie było zo-
baczenie stadionu Chelsea, której jestem
fanem, o czym bałem się powiedzieć
mojej gospodyni. Ale dowiedziałem się,
że wnukowie są również fanami innych
drużyn – powiedział Dawid.

Dzięki wyjazdom uczniowie poznają
wielu ciekawych ludzi, z którymi do teraz
utrzymują kontakt. Przede wszystkim po-
zbywają się jednak blokady językowej,
która sprawiała, że ciężko było im na po-
czątku swobodnie wypowiadać się w ję-
zyku angielskim. Łarisa Doniecka, pk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli była
organizatorem Gminnych Sztafeto-
wych Biegów Przełajowych Szkół
Podstawowych, które odbyły się 28
września. Na starcie, obok leśniczów-
ki w Woli do biegu po leśnych ścież-
kach stawiły się sześcioosobowe dru-
żyny dziewcząt i chłopców szkół pod-
stawowych gminy Miedźna.

W kategorii dziewcząt najszybsza
okazała się drużyna z SP nr 1 w Wo-

li, drugie miejsce zajęła reprezentacja
z Miedźnej, trzecie – SP nr 2 w Woli.
W kategorii chłopców na podium sta-
nęła drużyna z Góry, zajmując pier-
wsze miejsce, reprezentacja z SP nr
1 w Woli na miejscu drugim oraz dru-
żyna z Miedźnej na miejscu trzecim. 

Zwycięzcy będą reprezentowali na-
szą gminę w kolejnym, powiatowym
etapie Sztafetowych Biegów Przełajo-
wych. SP 2 Wola

Laureat na obozie w Londynie

Rywalizowali w biegach

Zbożowa już gotowa
Zakończono przebudowę drogi gminnej
– ulicy Zbożowej w Woli. Wykonawcą
inwestycji, której całkowity koszt wy-
niósł 132 848,23 zł, była firma Dro-
gród z Ćwiklic. Zakres prac obejmował
między innymi wykonanie podbudowy
oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku
422 mb tj. od ul. Pszczyńskiej do ul.
Polnej w Woli. UG

Ul. Zbożowa po przebudowie (fot. UG)
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MIEDŹNA

GÓRA

FRYDEK

GILOWICE

Będą czytać „Lalkę”
8 października w Liceum Ogólno-
kształcącym im. prof. Z. Religii od-
będzie się trzecia już edycja spotka-
nia przedstawicieli samorządu gmi-
ny, uczniów, absolwentów, rodzi-
ców, pracowników i sympatyków
trzech szkół (Gimnazjum nr
2 w Woli, Szkoły Podstawowej nr
2 w Woli, Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gilowicach). Zaproszeni go-
ście wcielą się w role bohaterów
„Lalki” Bolesława Prusa i wspólnie
przeczytają fragmenty powieści.

LO Gilowice

Więcej cytryn niż jabłek
25 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korcza-
ka w Górze mieli okazję uczestniczyć w akcji „Jabłuszko –
cytrynka”, zorganizowanej we współpracy z Komendą Po-
wiatową Policji w Pszczynie. Policjanci kontrolowali pręd-
kość samochodów poruszających się po drodze wojewó-
dzkiej w pobliżu szkoły. Za zachowanie prawidłowej pręd-
kości kierujący otrzymywali od uczniów jabłka, za przekro-
czenie prędkości dopuszczalnej na terenie zabudowanym
zamiast mandatu kierujący musieli zjeść cytrynę i obiecać,
że następnym razem będą stosować się do ograniczenia
prędkości, zwłaszcza w okolicy szkoły.

Niestety, dzieci wręczyły znacznie więcej cytryn niż ja-
błek. Liczą na to, że następnym razem wręczać będą tyl-
ko jabłuszka. SP Góra

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Miedźnej przy Zespole Szkół w Miedźnej przystą-
piła do ogólnopolskiego programu Multisport, reali-
zowanego w placówce od września do grudnia br.
Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie syste-
matycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6

szkół podstawowych. Zajęcia w szkole odbywają się
trzy razy w tygodniu w blokach 90-minutowych
i obejmują różnorodne formy aktywności fizycznej.

Uczniowie korzystają z kompleksów sportowych
dostępnych na terenie gminy Miedźna, takich jak:
boisko Orlik w Miedźnej, hala sportowa w Gilowi-
cach czy basen w Woli. SP Miedźna

24 września uczniowie klas drugich i trzecich Gim-
nazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej pod
opieką nauczycieli przedmiotów ścisłych uczestni-
czyli w pokazach z fizyki, przygotowanych przez
pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Zajęcia odbywały się w salach
audytoryjnych Instytutu Fizyki UŚ w ramach XXXI
edycji Osobliwości Świata Fizyki.

Tematyka tegorocznych pokazów obejmowała
następujące zagadnienia: „Piękno nano i mikro-
świata”, „Cząsteczki na luzie”, „Na tropie światła”.
W trakcie zajęć uczniowie otrzymali odpowiedzi na
nurtujące ich pytania: co to jest światło? jak po-
wstaje tęcza? na czym polega widzenie barwne i za-
łamanie światła? Dowiedzieli się także, jak zacho-
wują się cząstki wewnątrz materii i jak fascynujący
potrafi być świat w skali mikro bądź nano.

Spotkania z fizyką z pewnością będą kontynuo-
wane, gdyż cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów. Gimnazjum Miedźna

Więcej sportu

Każda forma aktywnego spędzania czasu jest dobra (fot. SP Miedźna)

Warzywa i owoce w szkole
W tym roku szkolnym w Szkole Podstawo-
wej im. S. Hadyny we Frydku rozpoczęto
kolejną edycję programu „Owoce i warzywa
w szkole”, który jest skierowany do uczniów
klas I-III. Dzieci będą otrzymywały nieod-
płatnie owoce i warzywa przez 10 wybra-
nych tygodni w każdym semestrze. Na je-
dną porcję składa się produkt warzywny
oraz produkt owocowy. W każdym tygo-
dniu dziecko otrzyma dwie lub trzy porcje. 

Program jest finansowany ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej oraz Agencji Rynku Rolnego. Dzie-
ciom uczestniczącym w programie udo-
stępnia się świeże owoce: jabłka, gru-
szki, jagody, świeże warzywa: marchew,
rzodkiewka, kalarepa. Wszystkie produk-
ty zgodnie z wymogami nadają się do
bezpośredniego spożycia. Podstawowym
celem programu jest walka z nadwagą
u dzieci poprzez kształtowanie zdrowych
nawyków żywieniowych. SP Frydek

GRZAWA

Mamy rady na odpady
Wójt gminy Miedźna oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie zapraszają sześcioosobowe
drużyny na pierwszą edycję konkursu poświęconego te-
matowi gospodarki odpadami pt.: „Mamy rady na odpa-
dy”.

Statystyczny Polak w ciągu roku wytwarza aż 320 kg
odpadów, a w całej Polsce rocznie powstaje 12 mln ton
śmieci. Większość odpadów ląduje na składowiskach
odpadów. A przecież jest prosty sposób na zmniejszenie
śmieciowej góry. Selektywna zbiórka odpadów oraz re-
cykling to najlepsze i najprostsze rozwiązanie coraz
większego śmieciowego problemu. Puszki, szkło, maku-

laturę można przetwarzać nieskończoną ilość razy,
oszczędzając przy tym wodę, energię, lasy. Segregacji
śmieci, tak jak wszystkich rzeczy, trzeba się nauczyć –
przygotować odpowiednie miejsce w domu, poznać za-
sady. Ważne są edukacja dzieci i dobry przykład, tak
aby wyrzucanie śmieci do różnych koszy stało się nawy-
kiem.

Dlatego też organizowana jest zabawa, podczas której
dzieci będą mogły się wykazać zdolnościami manualnymi,
ruchowymi, pamięcią i wyobraźnią. Przede wszystkim zaś
będą się świetnie bawić, a przez zabawę uczyć.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas II szkół pod-
stawowych gminy Miedźna. Odbędzie się 27 października
o godz. 10.00 w sali Domu Socjalnego w Grzawie. GBP

Czytam sobie 
w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Mie-
dźnej z/s w Grzawie wraz z filiami
w Woli zakwalifikowała się do pro-
gramu „Czytam sobie w bibliotece”.

Projekt to propozycja Fundacji Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej oraz
Wydawnictwa Egmont na promocję
czytelnictwa wśród najmłodszych.
Akcja skierowana jest do dzieci
w wieku 5-8 lat, a jej celem jest po-
kazanie, że czytanie to czysta przy-
jemność.

W ramach projektu biblioteki otrzy-
mały pakiety książek, scenariusze za-
jęć oraz materiały promocyjne, które
posłużą do przeprowadzenia twór-
czych i nowatorskich działań wokół li-
teratury. Na podstawie tych materia-
łów zostaną przeprowadzone zajęcia
z małymi czytelnikami. GBP

W świecie osobliwości fizyki

Uczniowie razem z policjantami karali 
lub nagradzali kierowców (fot. SP Góra)
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Dożynki to świetna okazja do tego, by rolnicy mogli pochwalić się sprzę-
tem, jaki wykorzystują w swoich gospodarstwach. Dziś bowiem, aby się
rozwijać, muszą stale je unowocześniać, zaopatrując się w nowe maszyny.

Podczas dożynek okoliczni rolnicy pokazali je wszystkim zgromadzonym.
Były nie tylko wielkie ciągniki, ale także quady. Wszystkie pięknie udeko-
rowane!

Rolnicy pokazali maszyny

Dożynki to piękna tradycja. To dzień,
w którym rolnicy mogą podsumować
żniwa, ale przede wszystkim podzię-
kować za to, co udało się zebrać. Do-
żynki Gminne odbyły się w tym roku
we Frydku.

Paweł Komraus

A jest za co dziękować, bo mimo su-
szy, plony udało się zakończyć. Uro-
czystości dożynkowe rozpoczęła uro-
czysta msza św. w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej
Wszechświata we Frydku. Po niej
barwny korowód dożynkowy prze-
szedł na boisko sportowe. 

Wśród zaproszonych gości byli
m.in. posłowie Mirosława Nykiel
i Sławomir Kowalski, Elżbieta Stolorz-
Krzisz, skarbnik województwa śląs-
kiego, Barbara Bandoła, przewodni-
cząca Rady Powiatu Pszczyńskiego
czy Tomasz Waloszek, prezes Powia-
towego Koła Pszczelarzy w Pszczynie.

Na początku nie mogło zabraknąć
tradycyjnego ceremoniału dożynkowe-
go. Starostowie tegorocznych doży-
nek, Izabela i Eugeniusz Czuwajowie,
rolnicy z Frydku przekazali przewodni-
czącemu Rady Gminy Miedźna, Stani-
sławowi Lubańskiemu wieniec dożyn-
kowy, a wójtowi gminy Miedźna, Bog-
danowi Taranowskiemu chleb dożyn-
kowy. 

– Ten wieniec i chleb to symbole nie
tylko zakończonych żniw, ale przede
wszystkim ciężkiej pracy i troski, żeby
na naszych stołach nigdy chleba nie za-
brakło, żeby żaden owoc tej ziemi nigdy
się nie zmarnował – powiedział Bogdan
Taranowski, dziękując rolnikom za trud
wkładany w swoją pracę. Wójt podzie-
lił otrzymany chleb pomiędzy uczestni-
ków dożynek.

Chleb, na który w tym roku niektó-
rzy musieli wyjątkowo ciężko praco-
wać. A wszystko przez suszę, która
spędzała sen z powiek wielu rolni-
kom. – U nas mimo takiej suszy plo-
ny były dobre – przyznają Izabela
i Eugeniusz Czuwajowie, starostowie
dożynek. Jak mówią, kapryśna pogo-
da to jeden z największych proble-
mów rolników w dzisiejszych cza-
sach. Czuwajowie prowadzą niewiel-
kie gospodarstwo – gospodarują na
3 ha pola, uprawiają zboże, mają też
ziemniaki i inne warzywa.

Mimo zimna i wiatru, atrakcji
w trakcie dożynek nie brakowało. Na
wszystkich tych, którzy w pierwszą
niedzielę września pojawili się we
Frydku czekały występy artystyczne.

Zaprezentowały się: Zespół Pieśni
i Tańca „Frydkowianie”, Zespół Syg-
nalistów Myśliwskich „Echo Pszczy-
ny”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Si-
lenzio” z Woli, tłumy zgromadził wy-
stęp Kabaretu pod Wyrwigroszem.
Wieczorem odbyła się zabawa tane-
czna z zespołem CoverBand.

Ale to nie wszystko. Na przygoto-
wanych stoiskach można było podzi-
wiać wystawę łowiecką, prezentowali
się twórcy ludowi, miodem częstowa-
li pszczelarze. Oprócz słodkiego po-
częstunku, przygotowali też zabawę
dla najmłodszych – musieli odszukać
wśród 10 tys. pszczół królową. Nie
mogło też zabraknąć tradycyjnego ko-
łocza czy chleba ze smalcem.

Więcej zdjęć z dożynek 
publikujemy na str. 12.

6 września we Frydku rolnicy z gminy Miedźna dziękowali za plony

Żeby chleba nie zabrakło

13 września w Rudołtowicach odbyły
się Dożynki Gminno-Powiatowe. W ich
trakcie starosta Paweł Sadza oraz prze-
wodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskie-
go, Barbara Bandoła wręczyli statuetki
Żubra Pszczyńskiego za zasługi w dzia-
łalności na rzecz rolnictwa powiatu
pszczyńskiego. Jedna z nich trafiła do
Wandy Kubulus, przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Górze. Jak argu-
mentowano, W. Kubulus angażuje się
w upowszechnianie kultury ludowej oraz
tradycji kulinarnych regionu śląskiego.

Wójt gminy Miedźna składa 
serdeczne podziękowania 
za współpracę i zaangażowanie
w organizację Dożynek Gminnych
we Frydku
Szczególne słowa podziękowania
kieruję do starostów tegorocznych
dożynek, Rady Sołeckiej, sołtysa
oraz mieszkańców Frydku, którzy
włożyli wkład w upiększenie wsi, wy-
konanie dekoracji dożynkowych oraz
przygotowanie korowodu dożynko-

wego. Dziękuję paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich we Frydku, straża-
kom, LKS-owi Frydek, pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
dźnej z/s w Woli, pracownikom
Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do organizacji uroczy-
stości dożynkowych. Dziękuję także
wszystkim gościom oraz mieszkań-
com za obecność, którą uświetnili te-
goroczne dożynki.

Bogdan Taranowski

Starostowie dożynek, Izabela i Eugeniusz Czuwajowie przekazali wójtowi i przewodniczącemu 
Rady Gminy chleb i wieniec (fot. pk)

Dożynki były także okazją do świetnej zabawy (fot. GOK)



12 września w Miedźnej-Bodzowie
odbyły się VII Jeździeckie Zawody
Przełajowe o Puchar Wójta Gminy
Miedźna.

W tym roku uczestnicy zaprezentowa-
li przy dźwiękach muzyki fantazyjne
nakrycia głowy. W zawodach wzięło
udział 16 uczestników wraz z końmi
w dwóch kategoriach: kuce (prze-
szkody do wys. 60 cm, rowy, bramka
do otwarcia i zamknięcia, slalom)
i duże konie (przeszkody do 80 cm,
bramka, slalom, rów).

Do pokonania było w sumie 14
przeszkód w obrębie łąki. Zwycięzca-

mi zostali ci jeźdźcy, którzy uzyskali
najlepszą sumę czasów z dwóch prze-
jazdów z najmniejszą liczbą punktów
karnych. Niestety, niektórych zawo-
dników „zjadły” nerwy, a co za tym
idzie konie odmówiły pokonywania
przeszkód, co skutkowało eliminacją
z konkursu.

Puchary oraz drobne upominki
w imieniu wójta gminy Miedźna
wręczyła Renata Łuniewska, sekre-
tarz gminy Miedźna oraz sędzia głó-
wny zawodów, Wojciech Mikołajec.
Publiczność w tym roku tradycyjnie
dopisała, a więc wydaje się, że za-
wody konne stanowią doskonałą

atrakcję nie tylko dla zawodników!
Do zobaczenia zatem w przyszłym
roku. K. Rudnicka
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Nasi strażacy
na zawodach
powiatowych
12 września w Pszczynie odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze.

W imprezie udział wzięło 19 drużyn
z całego powiatu pszczyńskiego. Gminę
Miedźna reprezentowały OSP z Gilowic
oraz Miedźnej. W kategorii męskich dru-
żyn pożarniczych rywalizowano w ćwi-
czeniu bojowym oraz sztafecie sporto-
wo-pożarniczej 7 x 50 m z przeszkoda-
mi. Ostatecznie w tej kategorii strażacy
z Gilowic znaleźli się na 3. miejscu,
a z Miedźnej – na 8. miejscu. Najlepsi
okazali się druhowie z Pawłowic. pk

TABELE
II LIGA

1. Stal Mielec 23
2. Siarka Tarnobrzeg 20
3. Wisła Puławy 18
4. GKS Tychy 18
5. Raków Częstochowa 17
6. Radomiak Radom 17
7. Stal Stalowa Wola 16
8. Znicz Pruszków 15
9. Kotwica Kołobrzeg 13
10. Polonia Bytom 12
11. Olimpia Zambrów 11
12. Legionovia Legionowo 11
13. Okocimski KS Brzesko 11
14. Puszcza Niepołomice 10
15. Nadwiślan Góra 10
16. Gryf Wejherowo 9
17. ROW 1964 Rybnik 8
18. Błękitni Stargard Szczeciński 6

LIGA OKRĘGOWA
1. MKS Lędziny 22
2. Pogoń Imielin 18
3. Wyzwolenie Chorzów 17
4. LKS Łąka 17
5. Unia Kosztowy 16
6. LKS Goczałkowice-Zdrój 15
7. AKS Mikołów 13
8. Podlesianka Katowice 13
9. Ogrodnik Cielmice 10
10. Rozwój II Katowice 9
11. Sparta Katowice 7
12. Unia Bieruń Stary 7
13. Sokół Wola 3
14. MK Górnik Katowice 3
15. Górnik 09 Mysłowice 3
16. Piast Bieruń Nowy 3

KLASA A
1. ZET Tychy 19
2. Josieniec Radostowice 18
3. LKS Wisła Wielka 14
4. Fortuna Wyry 13
5. JUW-e Jaroszowice 12
6. Siódemka Tychy 11
7. LKS Studzionka 10
8. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 10
9. LKS Studzienice 10
10. Iskra II Pszczyna 10
11. Sokół Orzesze 7
12. LKS Frydek 7
13. Leśnik Kobiór 6
14. Krupiński II Suszec 6
15. Czapla Kryry 4
16. LKS Gardawice 2

Wyniki zawodów:
Konkurs 1
1. Justyna Kapała – Tanganika
2. Grażyna Łuniewska – Portos
3. Anna Tyrała – Neska
4. Monika Imielska – Aramis
5. Nadia Maciejewska 

– Iskierka (eliminacja)
6. Kacper Romański 

– Perła (eliminacja)
7. Zuzanna Szałaśny 

– Kubus (eliminacja)
Konkurs 2
1. Dawid Czarnynoga – Asart
2. Michał Wawro – Kreol
3. Monika Maśka – Han
4. Julia Maciejewska – Aida
5. Martyna Furtok 

– Emir (eliminacja)
6. Anna Operchalska 

– Monaco (eliminacja)
7. Dominika Rachwał 

– Lora (eliminacja)
8. Daria Poloczek 

– Fallada (eliminacja)
9. Paulina Czarnynoga 

– Flota (eliminacja)

W zawodach udział wzięło 16 zawodników (fot. K. Rudnicka)

Rywalizacja na koniach

Póki co, kluby z naszej gminy zajmują miejsca w dolnej
części tabel. Czy końcówka rundy to zmieni?

 Paweł Komraus

II-ligowy Nadwiślan Góra po fatalnym początku (cztery po-
rażki i jeden remis po pięciu kolejkach) powoli nadrabia
straty. Jeszcze w sierpniu podopieczni Piotra Haudera od-
nieśli pierwsze w sezonie zwycięstwo (1:0 z Kotwicą Ko-
łobrzeg). Trzy punkty przyniosła też siódma kolejka. Górza-
nie 5 września wygrali na wyjeździe z klubem Okocimski
KS Brzesko 2:0 (bramki strzelili: Tomasz Matysek i Arka-
diusz Kowalczyk). Trzeciej z rzędu wygranej nie było – 11
września w ósmej kolejce Nadwiślan przegrał w Rybniku
z ROW-em 1964 0:1. Ale już 20 września, w kolejce dzie-
wiątej dzięki bramkom Dawida Ogrockiego i Kamila Bęt-
kowskiego klub z Góry wygrał u siebie 2:1 z Radomiakiem
Radom. 26 września przegrał natomiast na wyjeździe 1:3
z Siarką Tarnobrzeg (bramka Artura Pląskowskiego).

Po dziesięciu kolejkach klub z Góry zajmuje w tabeli II
ligi 15. miejsce z dorobkiem 10 punktów.

W październiku Nadwiślan zagra ze Stalą Mielec (4 paź-
dziernika, u siebie), z Wisłą Puławy (10 października, na
wyjeździe), Olimpią Zambrów (18 października, u siebie),
GKS-em Tychy (24 października, na wyjeździe) oraz Polo-
nią Bytom (31 października, u siebie).

Słabo wiedzie się w lidze okręgowej Sokołowi Wola. W oś-
miu spotkaniach piłkarze z Woli tylko raz okazali się lepsi od
rywali, pozostałe siedem spotkań kończyli bez punktów (zdo-
byte 3 punkty dają po ośmiu kolejkach 13. miejsce w tabeli).
Wszystkie wrześniowe mecze zakończyły się porażkami.
5 września, w piątej kolejce podopieczni Bogdana Stawowego
przegrali w Łące z tamtejszym LKS-em 0:3, tydzień później po-
legli 0:2 u siebie z Wyzwoleniem Chorzów, a 19 września – na
wyjeździe ze Spartą Katowice 1:2 (bramka Dawida Hamerli).
W ósmej kolejce, którą rozegrano 26 września Sokół przegrał
w Woli 1:2 z Ogrodnikiem Cielmice (bramka Kacpra Kudyby).

W październiku Sokół Wola zagra z MK Górnikiem Ka-
towice (3 października, na wyjeździe), Unią Kosztowy (10

października, na wyjeździe), LKS-em Goczałkowice-Zdrój
(17 października, u siebie), Rozwojem II Katowice (25
października, na wyjeździe) oraz AKS-em Mikołów (31
października, u siebie).

We wrześniu pierwsze w tym sezonie punkty zdobył be-
niaminek A klasy, LKS Frydek. 2 września piłkarze Grze-
gorza Ulczaka pokonali u siebie Iskrę II Pszczyna 4:0
(bramki strzelili: Łukasz Bałuch – dwie, Dawid Bujak
i Adrian Potasiak). 12 września LKS dzięki bramce Artura
Moronia zremisował na wyjeździe 1:1 z LKS-em Gardawi-
ce. W szóstej kolejce piłkarze z Frydku polegli u siebie aż
2:6 z LKS-em Studzionka (gole dla gospodarzy strzelili Ar-
tur Moroń i Łukasz Bałuch). 26 września wygrali nato-
miast na wyjeździe z Juwe Jaroszowice 3:2 (bramki: Łu-
kasz Bałuch – dwie, Dawid Bujak).

Siedem zebranych do tej pory punktów daje 12. miejsce
w tabeli. W październiku LKS Frydek rozegra mecze z:
Krupińskim II Suszec (4 października, u siebie), Leśnikiem
Kobiór (10 października, na wyjeździe), Sokołem Orzesze
(18 października, u siebie), Fortuną Wyry (24 październi-
ka, na wyjeździe) oraz Czaplą Kryry (31 października,
u siebie).

Jak radzą sobie Nadwiślan Góra, Sokół Wola i LKS Frydek w pierwszej części 
rundy jesiennej sezonu 2015/2016?

Runda na półmetku

LKS Frydek po siedmiu kolejkach zajmuje 12. miejsce 
w tabeli A klasy (fot. K Popiół/LKS Frydek)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

4 września ok. godz. 20.00 dwaj nieznani sprawcy na
ulicy pobili 39-letniego wolanina, powodując u niego
ogólne obrażenia ciała. Do zdarzenia doszło w Woli na
ul. Dębowej.

10 września po godz. 8.00 z nieustalonych przyczyn
w dwóch lokalach gastronomicznych przy ul. Kopalnianej
w Woli doszło do pożaru. Spaleniu uległo wyposażenie. 

Tego samego dnia po godz. 7.00 strażacy otrzymali
zgłoszenie o samochodzie w rowie przy ul. Pszczyńskiej
w Woli. Najprawdopodobniej kierowca samochodu oso-
bowego zasnął za kierownicą i zjechał do rowu. Nic po-
ważnego mu się nie stało. 

11 września w 70-letniego wolanina, który jechał rowe-
rem wjechał nieustalony samochód. Zdarzenie miało
miejsce przy bloku na ul. Górniczej w Woli.

Dzień później nieznany sprawca, po wyłamaniu zamków
w drzwiach wejściowych, włamał się do sklepu spożyw-
czego przy ul. Lipowej w Woli. Ukradł pieniądze w kwo-
cie 600 zł, papierosy, alkohol oraz inne przedmioty.
Włamanie miało miejsce przed godz. 7.00. 

13 września ok. godz. 15.20 pszczyńska straż pożarna
przyjęła informację o zadymieniu w bloku wielorodzinnym

w Woli przy ul. Przemysłowej. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku nieo-
strożności doszło do zapalenia się potrawy na kuchence
gazowej w mieszkaniu na II piętrze. Po zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania, działania za-
stępów polegały na dogaszeniu palącej się potrawy, oddy-
mieniu i przewietrzeniu klatki schodowej oraz mieszkań
w budynku oraz sprawdzeniu stężeń tlenku węgla.
W działaniach, które zakończono ok. godz. 16.20, ucze-
stniczyły trzy zastępy z JRG w Pszczynie, jeden zastęp
z OSP w Woli oraz patrol policji.

14 września po godz. 20.00 straż otrzymała zgłoszenie
o ładunku wybuchowym w bloku przy ul. Przemysłowej
w Woli. Na miejsce zadysponowane zostały 3 zastępy
PSP Pszczyna, jeden zastęp OSP Wola oraz trzy patrole
policji wraz z psem do poszukiwania ładunków. Po spraw-
dzeniu okazało się, że było to zgłoszenie fałszywe.

25 września ok. godz. 22.00 nieznany sprawca po na-
wierceniu otworów w drzwiach balkonowych włamał się
do domu przy ul. Miodowej we Frydku. Ukradł pienią-
dze, kluczyki i damskie spodnie, a następnie tą samą
metodą włamał się do kolejnego domu, gdzie jego łu-
pem padły dokumenty, biżuteria i tablet. Próbował wła-
mać się do jeszcze jednego domu przy tej ulicy, lecz za-
mierzonego celu nie osiągnął.
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Babciu! 
To nie wnuczek! 
To nie policjant!
Oszuści „na wnuczka” i „na poli-
cjanta” wciąż próbują oszukiwać
starszych mieszkańców Śląska.
Wyłudzają pieniądze od naszych
babć, mam, cioć, dziadków, ojców
i wujków. Nie bądźmy obojętni
i wcześniej ostrzegajmy naszych
krewnych, że mogą do nich telefo-
nować osoby podszywające się pod
członków rodziny lub policjantów.

Przestępcy oszukujący starszych lu-
dzi metodą na tzw. „wnuczka” dzia-
łają od wielu lat. Pomimo zatrzyma-
nia przez policję w kraju wielu
z nich, nadal docierają sygnały
o kolejnych pokrzywdzonych oso-
bach.

Oszuści niedawno zmodyfikowali
metodę swojego działania. Tak, jak
na początku dzwoniąc na numer
stacjonarny i nawiązując rozmowę
ze starszą osobą, podszywają się
pod któregoś z członków rodziny.
Po chwili jednak przerywają połą-
czenie. Bardzo szybko telefon po-
nownie dzwoni. Tym razem prze-
stępca podaje się za policjanta,
funkcjonariusza CBŚ lub CBA.
Oszust przekonuje starszą osobę,
że rozpracowuje zorganizowaną
grupę przestępczą i prosi, aby mu
w tym pomóc. Ta pomoc ma pole-
gać na przekazaniu gotówki. Dzięki
temu będzie można zatrzymać
prawdziwych przestępców oszuku-
jących starsze osoby na tzw. „wnu-
czka”.

W rzeczywistości są przestępca-
mi, nie mającymi nic wspólnego
z policją. Jedynym ich celem jest
wzbogacenie się kosztem ludzkiej
krzywdy. Po przekazaniu pieniędzy
lub wpłaceniu ich na wskazane
przez oszusta konto, wszelki kontakt
z przestępcami się urywa. Z reguły
wówczas pokrzywdzony orientuje
się, że padł ofiarą oszusta.

Pamiętajmy, że zasada „ograni-
czonego zaufania” do nieznajomych
obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli
często o niej zapominają, stając się
ofiarami własnej łatwowierności
i braku rozwagi. Oszuści wykorzy-
stują ufność oraz dobre serce osób,
które nie potrafią odmówić pomocy
w trudnej sytuacji.

Pamiętajmy:
– policja nigdy w takich lub po-

dobnych sytuacjach nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy, 

– nie działaj pochopnie pod presją
czasu, 

– po rozmowie zadzwoń do kogoś
bliskiego na znany Ci numer telefo-
nu, by opowiedzieć o zdarzeniu –
nie może być ono tajemnicą, 

– jeśli nie możesz skontaktować
się z najbliższymi, niezwłocznie po-
wiadom policję o takim zdarzeniu,
dzwoniąc pod numer 112.

KSP

Wśród osób, które do 26 października 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

Józef Lubański z Miedźnej
Gratulujemy! Nagrodę wyślemy pocztą.
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Z KULTURĄ

Na komedię do teatru
Gminny Ośrodek Kultury organizuje
wyjazd do teatru Bagatela w Krako-
wie na komedię o niesłabnącej po-
pularności „Prawda... o zdradzie”.
Spektakl odbędzie się w piątek, 30
października, wyjazd o godz. 15.30.
Zapisy i wpłata w biurze GOK do 12
października (tel. 32 211 83 91,
32 448 92 53, 512 237 423). Bi-
lety dostępne są w cenie 100 zł
(normalny) oraz 80 zł (ulgowy: eme-
ryci, renciści, studenci).

Zbliża się Turniej 
Recytatorski
26 listopada w Domu Kultury
w Woli odbędą się XXIV Turniej Re-
cytatorski oraz VII Konkurs Poezji
Śpiewanej. Impreza organizowana
jest przez Gminny Ośrodek Kultury
oraz Zespół Oświaty i Wychowania.
Uczestnicy prezentować się będą
w konkursach: głównym, gwaro-
wym i poezji śpiewanej, w trzech
kategoriach wiekowych.

Organizatorzy proszą o przepro-
wadzenie w szkołach eliminacji we-
wnątrzszkolnych i zgłoszenie do tur-
nieju maksymalnie trzech finalistów
tych eliminacji. Kartę zgłoszenia
składać należy osobiście w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (ul. Pszczyń-
ska 110, 43-225 Wola) lub wysłać
ją pocztą do 13 listopada.

Karty zgłoszenia i regulamin do-
stępne są na stronie gok.miedzna.pl. 

Zostań wolontariuszem
WOŚP!
Choć dopiero październik, już trwają
przygotowania do kolejnego, 24. fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Najprawdopodobniej sztab
znów działać będzie w Woli. Właś-
nie ruszył nabór wolontariuszy. Za-
pisy prowadzone są od 1 do 15 paź-
dziernika, liczba miejsc jest ograni-
czona. Wszyscy chętni mogą zgła-
szać się w godz. 13.00 – 20.00
w Centrum Kultury w Woli (tel. 32
211 95 88). Przy zapisach należy
podać numer Pesel oraz dostarczyć
aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Nowe zajęcia 
w Centrum Kultury
Od października w Centrum Kultury
w Woli ruszyły nowe, ciekawe zaję-
cia! Raz w tygodniu, w czwartki od-
bywają się zajęcia karate dla dzieci
w wieku 6-12 lat. W piątki organizo-
wane są zajęcia taneczno-baletowe
dla dzieci w wieku 5-6 lat. Dla zain-
teresowanych przygotowano także
spotkania z rysunkiem i malarstwem.

Więcej informacji o ofercie zajęć
można uzyskać w Centrum Kultury
w Woli – tel. 32 211 95 88.

Znamy już wyniki klasyfikacji gene-
ralnej VII Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich – XXI Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin. Gmina
Miedźna zajęła 5. miejsce w wojewó-
dztwie śląskim w grupie II (10-30
tys. mieszkańców).

Zmagania sportowe trwały na tere-
nie całej gminy od 26 maja do
1 czerwca. Konkurs polegał na orga-
nizacji jak największej liczby imprez
sportowych, w których uczestniczyli
mieszkańcy naszej gminy. W organi-
zację imprez włączyły się: Gminny

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mie-
dźnej z/s w Woli, UKS SPS w Woli,
Centrum Kultury w Woli, Gimnaz-
jum nr 2 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. ks. prof. J. Tischnera w Wo-
li, Gminne Przedszkole Publiczne
„Bajka” we Frydku, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. B. Malinowskiego
w Woli.

– Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się w przygotowa-
nie i organizację imprez sportowo –
rekreacyjnych w ramach tegoroczne-
go Tygodnia Sportu dla Wszystkim
składam serdeczne podziękowania –

mówi wójt gminy Miedźna, Bogdan
Taranowski.

Niezmiennie przy organizacji tych
turniejów, zawodów przyświecał głó-
wny cel imprezy jakim jest aktywiza-
cja ruchowa jak największej liczby
naszych mieszkańców, szczególnie
tych którzy nie uprawiają sportu, nie
ćwiczą codziennie, nie prowadzą ak-
tywnego fizycznie trybu życia.

W tym roku na terenie gminy Mie-
dźna zorganizowanych zostało 65 im-
prez sportowych, w których wzięło
udział 2 997 osób.

UG

Gmina piąta w województwie

W tym roku uczestnicy przemierzyli trasę rajdu w koszul-
kach niebieskich. W sobotę, 5 września ten kolor domi-
nował wśród rowerzystów w gminie Miedźna.

Paweł Komraus, GOSiR

Zgłoszenia do udziału w imprezie ruszyły w poniedziałek,
24 sierpnia. W środę lista została zamknięta. Ale nikogo to
nie dziwi, bo rajd co roku cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem. – Lubimy wycieczki rowerowe, a ta impreza to
świetna okazja do tego, byśmy mogli całą rodziną, także
z innymi rowerzystami ciekawie spędzić czas. Syn rok te-
mu brał udział w rajdzie i bardzo był zadowolony, dlatego
teraz także się zdecydowaliśmy na udział – mówi Katarzy-
na Kumor z Góry, która trasę pokonała wspólnie z mężem
Ireneuszem oraz dziećmi: 10-letnim Wojtkiem, 8-letnią
Emilką i 3-letnią Milenką.

Takich rodzin było zdecydowanie więcej. I to nie tylko
z gminy Miedźna. – Często robimy sobie niedzielne wycie-
czki, zwłaszcza w kierunku Goczałkowic lub Bodzowa
w stronę Góry. Rodzeństwo od kilku lat bierze udział w tym
rajdzie, w tym roku nas namówili – mówią Lucyna i Sławo-
mir Piórkowie z Rudołtowic, którym towarzyszyły dzieci: 12-
letni Filip, 7-letnia Alicja i 4-letnia Zuzia. Najliczniejszą ro-
dziną okazała się rodzina Kamińskich z Góry w składzie:
Piotr, Marzena, Szymon, Natalia, Bartłomiej i Amelia, otrzy-
mując w nagrodę kosz obfitości. Upominki trafiły też do naj-
starszego i najmłodszego uczestnika rajdu. Zostali nimi ko-
lejno Jan Gwóźdź z Woli oraz Karolina Stawowy, także
z Woli.

Tegoroczna trasa miała blisko 25 km długości. Pierwszy
odcinek rajdu prowadził z basenu w Woli na boisko piłkar-
skie w Jawiszowicach. Na terenie LKS-u Jawiszowice or-
ganizatorzy rozdali wśród uczestników wodę i batoniki re-
generacyjne. Odgadywano także hasło konkursowe, które
w tym roku brzmiało: „Rodzina to najlepsza drużyna”. Po
40-minutowej przerwie kolumna rajdu wyruszyła na drugi
odcinek rajdu, kończąc go na stadionie Sokoła w Woli.
Cyklistów przywitały kucharki ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli częstując pyszną
grochówką. Następnie rozpoczął się konkurs z nagrodami. 

Nagród było ok. 200, a to oznacza, że średnio co trzeci
uczestnik rajdu zakończył go nie tylko ze wspaniałymi wspo-
mnieniami, ale także z ciekawym prezentem. Wśród nagród
były m.in. zaproszenia na pizzę, do kosmetyczki, bilety na
koncerty, akcesoria rowerowe. Na koniec pozostawiono te
najcenniejsze. Weekend w górach, ufundowany przez Nad-
wiślańską Agencję Turystyczną z Tychów wygrała Aleksan-
dra Tyrna z Jedliny, a rower ufundowany przez sklep rowe-
rowy Natan w Woli trafił do Zofii Kosiby z Frydku.

Na zakończenie rajdu wójt Bogdan Taranowski podzię-
kował wszystkim uczestnikom rajdu, sponsorom, służbom
zabezpieczającym i organizatorom za profesjonalne przy-

gotowanie i przeprowadzenie tej imprezy oraz zaprosił na
następny rajd w przyszłym roku. To będzie X, jubileuszo-
wa edycja!

IX Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy pod patrona-
tem wójta gminy Miedźna zorganizowany został przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,
współorganizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bro-
nisława Malinowskiego w Woli oraz LKS „Sokół” Wola.

Ponad 600 osób wzięło udział w IX Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod
patronatem wójta gminy Miedźna

Rodzina to najlepsza drużyna

Na czele rajdu jechał wójt Bogdan Taranowski (fot. pk)

Kumorowie z Góry postanowili całą rodziną wziąć udział w imprezie (fot. pk)

Nagrodą główną był rower. Trafił do Zofii Kosiby z Frydku (fot. pk)
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Dziękowali za plony
6 września we Frydku odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki to piękna tradycja, dzień, w którym rolnicy świętują 

zakończenie żniw i dziękują za zebrane plony. Więcej o uroczystości piszemy na str. 8

Dożynki rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Wszechświata we Frydku (fot. GOK)

Korowód, który przemaszerował z kościoła na boisko prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli (fot. pk)

Wójt dzielił się chlebem dożynkowym ze zgromadzonymi na boisku we Frydku (fot. pk)

Piękną wystawę przygotowali myśliwi (fot. pk)

Wszyscy chętni mogli skosztować miodu z pasiek lokalnych pszczelarzy (fot. pk)

Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem przyciągnął tłumy. Śmiechu było co niemiara! (fot. GOK)

W trakcie ceremoniału dożynkowego wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” (fot. pk)

We Frydku nie brakowało pięknych i kolorowych dekoracji, które przygotowali mieszkańcy (fot. pk)


