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Wakacje w pełni!
Nie ma mowy o nudzie

Sprawdzamy, jakie atrakcje przygo-
towano dla mieszkańców gminy na 
drugą część wakacji

WIĘ CEJ NA sTr. 9

od 1 sierpnia można składać wnioski do programu „rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. warto pamiętać 
o tym, że wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia. wprowadzono też kilka zmian w programie. 
Jakie to zmiany? Gdzie można składać wnioski?

WIĘ CEJ NA sTr. 5

Mniej pracy 
dla nauczycieli

Reforma oświaty spowoduje, że w gmin-
nych placówkach oświatowych będzie 
mniej pracy dla nauczycieli

WIĘ CEJ NA sTr. 4 WIĘ CEJ NA sTr. 8

Cuda 
z zapałek

28-letni Przemysław Nagi z Woli ma 
niezwykłe hobby. Tworzy piękne 
modele ze zwykłych zapałek

Złóż wniosek, 
by otrzymać 500 zł 

na dziecko

Radosne wakacje 
na półkoloniach

W pierwszej połowie lipca trzy szkoły 
w gminie zorganizowały po dwa turnusy 
półkolonii

WIĘ CEJ NA sTr. 11
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W niedzielę, 27 sierpnia w Gilowicach odbędą się Gminno-
Powiatowe Dożynki

Z zaproszeniem  
na dożynki
Na wspólne świętowanie i dzię-
kowanie za plony zapraszają 
wójt gminy Miedźna, starosta 
pszczyński oraz starostowie 
dożynek.

 Tegoroczne dożynki w gminie 
Miedźna będą miały charakter 

także powiatowy. To właśnie w Gilowi-
cach rolnicy z całego powiatu pszczyń-
skiego będą dziękować za plony. Na ten 
dzień przygotowano sporo atrakcji!

Uroczystość o godz. 14.00 rozpocznie 
msza św. w kościele p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Wszechświata 
we Frydku. Po jej zakończeniu korowód 
dożynkowy przemaszeruje na boisko 
sportowe w Gilowicach, gdzie odbędzie 
się dalsza część dożynek. Ceremoniał 
dożynkowy poprowadzi Zespół Pieśni i 

Tańca „Ćwikliczanie”, wręczone zosta-
ną wyróżnienia powiatowe.

Na scenie wystąpią: Zespół Pieśni 
i Tańca „Frydkowianie”, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli, 
kapela podwórkowa „Śląskie Bajery”, 
a także Kabaret Młodych Panów. Wie-
czorem organizatorzy zapraszają na 
zabawę taneczną z dj–em.

Goście dożynkowi będą mogli podzi-
wiać uczestników Powiatowych Poka-
zów Jeździeckich, wystawy sprzętu 
i maszyn rolniczych, pszczelarską, 
plonów, hodowców gołębi, a także 
wystawę Koła Łowieckiego „Bażant”. 
Nie zabraknie dmuchańców dla naj-
młodszych, a Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotują pyszne, regionalne 
potrawy. 

8 pk 

Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” 
do udanych może zaliczyć udział 
w Wojewódzkim Przeglądzie 
Wiejskich Zespołów Artystycz-
nych w Brennej.

 50. edycja tej imprezy odbyła się 
w dniach 1–2 lipca. W przeglądzie 

wzięło udział: 8 zespołów regionalnych, 
dwie kapele, 17 zespołów śpiewaczych 
występujących a cappella, 27 zespo-
łów śpiewaczych z akompaniamentem. 
Byli to wykonawcy m.in. z Bierunia, 

Żor, Katowic, Pawłowic, Ożarowic czy 
Bojszów. Wśród uczestników był też 
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia 
w kilku kategoriach. „Wolanie” w katego-
rii grup śpiewaczych z akompaniamen-
tem zajęli II miejsce. Otrzymali nagrodę 
pieniężną w wysokości 400 zł.

Impreza organizowana była przez 
Regionalny Ośrodek Kultury w Biel-
sku–Białej oraz Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna.

8pk 

„Wolanie” z nagrodą

„Wolanie” podczas majowego festiwalu folklorystycznego w Woli  (FOT. GOK)

W lipcu podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
wzięli udział w XIII Pikniku Inte-
gracyjnym.

 Podopieczni oraz pracownicy 
Ośrodka Matka Boża Różańco-

wa spotkali się w Górze, by podzię-
kować za cały rok wspólnej pracy 
i prosić o dalszą opiekę. W tej intencji 

odprawiono mszę św. w kościele p.w. 
św. Jana Pawła II w Górze.

Po jej zakończeniu nadszedł czas 
na zabawę. Na boisku AKS Nadwiślan 
Góra rozegrano mecz piłki nożnej tera-
peuci kontra podopieczni. Po zaciętej 
walce oraz rzutach karnych zwycię-
żyli terapeuci. Po meczu uczestników 
i gości zaproszono na wspólnego grilla 
oraz zabawę przy muzyce. 8 pk 

Dziękowali za dobry rok

W meczu liczyła się przede wszystkim dobra zabawa  (FOT. ŚDS)

W trakcie pikniku był grill, a także wspólne tańce  (FOT. ŚDS)
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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 jednośladów, 
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).

mOBiLny psZOK w sierpniU 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 1.08 w godz. 8.00-13.00 oraz 21.08 w godz. 12.00–17.00, przy skrzy-
żowaniu ulic Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 4.08 w godz. 8.00-13.00 oraz 23.08 w godz. 12.00–17.00, przy 
ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice

<  mieDŹna: 7.08 w godz. 12.00-17.00 oraz 25.08 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy 
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 9.08 w godz. 8.00-13.00 oraz 28.08 w godz. 12.00–17.00, przy ulicy 
Kościelnej – plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 11.08 w godz. 8.00-13.00 oraz 29.08 w godz. 12.00–17.00, przy skrzy-
żowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze

<  wOLa: 16.08 w godz. 8.00-13.00 oraz 26.08 w godz. 12.00–17.00, przy ulicy 
Różanej 25 – obok sklepu spożywczego

ODBiOrĄ ŚmieCi!

Podajemy najbliższe  
terminy odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Kręta, Kwiatowa, Ogrodników, 
Parkowa, Rybacka, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Zawadka, 
Zbożowa):
zmieszane: 17.08, 1.09
segregacja: 17.08

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Skowronków, Topolowa, 
Wiejska, Wilcza, Wiosenna, 
Zapadź, Zielona):
zmieszane: 18.08, 4.09
segregacja: 18.08

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krót-
ka, Leśna, Okrężna, Polna, 
Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), Gilowice (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 21.08, 6.09
segregacja: 21.08

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeń-
ców, Korfantego, Leśna, Lompy, 
Rajska, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska), Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 7.08, 23.08
segregacja: 23.08

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa 
Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 9.08, 24.08
segregacja: 24.08

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 10.08, 25.08
segregacja: 25.08

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawo-
wa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 11.08, 28.08
segregacja: 28.08

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górni-
cza, Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 16.08, 30.08
segregacja: 30.08

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane, segregacja: 7.08, 10.08, 
14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 28.08, 
31.08, 4.09, 7.09
odpady wielkogabarytowe: 9.08, 
23.08

sprawdź szybko termin wywozu 
śmieci dzięki darmowej aplikacji 

„Kiedy wywóz” 
Dedykowana jest dla smartfonów 
działających na systemach opera-
cyjnych typu: Android, iOS oraz 
Windows 7 i Windows 8. Każdy 
z systemów posiada właściwy dla 
siebie sklep (Google play, App 
Store, Windows Store), w którym 
z łatwością można odnaleźć daną 
aplikację oraz bezpłatnie ją ściąg-
nąć i zainstalować.

Jest szansa, że już na począt-
ku przyszłego roku w gminie 
Miedźna uruchomiony zostanie 
stacjonarny pszok.

 Od jakiegoś czasu w gminie 
funkcjonuje mobilny punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych. W wyznaczone dni, w danym 
miejscu w sołectwie znajduje się spe-
cjalny samochód, w którym – w ramach 
systemu gospodarki odpadami – miesz-
kańcy mogą bezpłatnie zostawiać 
określone rodzaje odpadów (terminy 
publikujemy obok).

Jednocześnie władze gminy prowadzą 
działania, by powstał pszok stacjonarny 
– działający na stałe w danym miejscu. 
Miałby zastąpić pszok mobilny. Pierwot-
nie planowano, że będzie funkcjonował 
w pobliżu szkoły w Górze, ale szybko 
zrezygnowano z tego pomysłu. Teraz 
wszystko wskazuje na to, że powstanie 
przy ul. Leśnej w Gilowicach. – Ustala-
jąc lokalizację pszok–u braliśmy pod 

uwagę wnioski mieszkańców podczas 
zebrań wiejskich. Chcieliśmy, żeby było 
to miejsce oddalone od zabudowań, ale 
także i takie, do którego dojazd będzie 
dogodny dla mieszkańców wszystkich 
sołectw. Ważne było też to, żeby była to 
działka oddalona od planowanej drogi 
S1 – mówi wójt gminy Miedźna, Bogdan 
Taranowski.

W połowie lipca burmistrz Pszczyny 
wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedsię-
wzięcia pn. „Budowa punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą” na dział-
kach nr 506/4 i 556/4 w Gilowicach przy 
ul. Leśnej. – Na miejscu trzeba utwardzić 
teren, doprowadzić media, wybudować 
drogę dojazdową. Gmina zabezpieczyła 
w budżecie na ten rok środki na budowę 
pszok–u i wykup terenu. Liczymy na to, 
że punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Gilowicach może ruszyć 
w pierwszej połowie przyszłego roku 
– przyznaje wójt. 8 pk

Pszok będzie w Gilowicach

Urząd Gminy ogłosił przetarg na 
realizację inwestycji pn. „Rozbu-
dowa i przebudowa budynku 
przy ul. Poprzecznej 1 w Woli”. 
Chodzi o dobudowę hali dla 
zapaśników. 

 W ramach inwestycji budynek 
przy ul. Poprzecznej 1 zostanie 

rozbudowany o halę sportową, a część 
pomieszczeń w przyziemiu zostanie 
zaadaptowanych na potrzeby hali spor-
towej. Mają z niej korzystać zapaśnicy 
GKS „Piast” Wola. Młodzi sportow-
cy odnoszą spore sukcesy, także na 
arenie ogólnopolskiej, ale nie mają 
odpowiedniego miejsca na treningi. 
Nowa hala ma mieć wymiary 14 x 15 

m oraz wysokość 5,5 m. Jak zapisano 
w ogłoszeniu o przetargu, wszystko 
ma być gotowe do 30 czerwca 2018 
r. – W tym roku planujemy postawić 
halę w stanie surowym, zamkniętym 
i rozpocząć roboty w przyziemiu, gdzie 
planowane jest zaplecze. Pozostałe 
prace miałyby zostać przeprowadzone 
w przyszłym roku – mówi wójt Bogdan 
Taranowski.

Na realizację inwestycji gmina 
Miedźna pozyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 438 tys. zł. Pieniądze 
pochodzą z Programu Modernizacji 
Infrastruktury Sportowej 2017, który 
dedykowany jest obiektom wykorzy-
stywanym przez kluby sportowe.  8 pk 

Za rok hala będzie gotowa

Tak będzie wyglądał budynek po rozbudowie – na górze elewacja północna, a na dole – połu-
dniowa  (FOT. UG)
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Żywność dla 
potrzebujących
Rusza kolejna edycja Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnoś-
ciowa 2014–2020. Realizacja 
Podprogramu 2017 jest prze-
widziana na okres od sierpnia 
2017 r. do maja 2018 r.

 Pomoc żywnościowa w posta-
ci paczek żywnościowych dla 

osób najbardziej potrzebujących rea-
lizowana jest w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014–2020 Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
realizowanego w Podprogramie 
2017. Poza pomocą żywnościową 
przewidziana jest realizacja działań 
w ramach środków towarzyszących 
mających na celu wzmacnianie samo-
dzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domo-
wego.

Uprawnienie do korzystania z pomo-
cy żywnościowej jest uwarunkowane 
znajdowaniem się w trudnej sytuacji 
życiowej (sytuacje takie wymienia 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 
bezrobocie, niepełnosprawność, dłu-
gotrwała lub ciężka choroba, przemoc 
w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi, potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradność w sprawach opiekuń-
czo–wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielo-
dzietnych, trudność w integracji 
cudzoziemców, trudność w przy-
stosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego, alkoholizm lub 
narkomania, zdarzenie losowe i sytu-
acja kryzysowa, klęska żywiołowa 
lub ekologiczna) oraz spełnianiem 
kryterium dochodowego. Zostało ono 
określone na poziomie 200% kryte-
rium dochodowego uprawniającego do 
korzystania ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, tj. 1 268 zł w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł 
w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające w/w kryteria pro-
szone są o kontakt z pracownikami 
socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej (tel. 32 211 82 51, 32 449 
13 36, 32 448 70 90) do 20 sierpnia 2017 
r. w celu ustalenia możliwości zakwa-
lifikowania do programu.

Żywność wydawana będzie osobom 
skierowanym przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s 
w Woli.

Zestaw na Podprogram 2017 artyku-
łów spożywczych obejmuje: groszek 
z marchewką, fasolę białą, koncentrat 
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 
śliwkowe, makaron jajeczny, makaron 
kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, 
kaszę gryczaną, herbatniki maślane, 
mleko UHT, ser podpuszczkowy doj-
rzewający, gulasz wieprzowy z warzy-
wami, szynkę drobiową, szynkę wie-
przową mieloną, pasztet wieprzowy, 
cukier biały, olej rzepakowy.

8gOps

W dwóch gminnych szkołach od 
września będą nowi dyrektorzy.

 Rozstrzygnięto konkursy na 
dyrektorów pięciu gminnych 

placówek oświatowych. W dwóch 
będą zmiany. Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku została Kamila Drabek. Do 
tej pory pracowała w Gimnazjum nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. 
prof. J. Tischnera w Woli na stanowi-
sku nauczyciela języka polskiego oraz 
nauczyciela wspomagającego orga-
nizację w oddziałach integracyjnych. 
W zawodzie pracuje 22 lata. Ukończyła 
m.in. filologię polską na Uniwersytecie 
Wrocławskim, studia podyplomowe 

w zakresie ewaluacja pedagogiczna 
w Bałtyckiej Szkole Wyższej Huma-
nistycznej. Na stanowisku dyrektora 
szkoły we Frydku zastąpi Teresę Kłe-
czek, która po 27 latach pełnienia tej 
funkcji przechodzi na emeryturę.

Nowy dyrektor także w Miedźnej. 
Konkurs ogłoszono tam ze względu na 
utworzenie nowego zespołu. Dyrekto-
rem Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
w Miedźnej została Zofia Kempka. Do 
tej pory pracowała w Zespole Szkół 
w Miedźnej na stanowisku nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej, od 2015 r. 
pełniła funkcję wicedyrektora. Ukoń-
czyła m.in. pedagogikę na Uniwersyte-
cie Śląskim oraz studia podyplomowe 
w zakresie nauk o rodzinie na Uniwer-

sytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Ma 25–letni staż 
pracy.

Pozostałe konkursy wygrali dotych-
czasowi dyrektorzy. Dyrektorem 
Zespołu Szkół w Woli będzie nadal 
Teresa Koczor, nowego Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego w Woli – Sebastian 
Pyjas (dotychczasowy dyrektor SP nr 
2, która wchodzi w skład zespołu), 
a Gminnego Przedszkola Publicznego 
im. Jana Brzechwy w Górze – Teresa 
Capek.

Jednocześnie dyrektorem Zespołu 
Oświaty i Wychowania została Marze-
na Mandla. Od śmierci poprzedniej 
dyrektorki, Marianny Korkosz, pełniła 
obowiązki dyrektora. 8 pk

Nowi dyrektorzy

Reforma oświaty polegająca na wygaszaniu gim-
nazjów i powrocie do ośmioletnich szkół podsta-
wowych spowoduje, że w gminnych placówkach 
oświatowych będzie mniej pracy dla nauczycieli.

 Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było zupełnie 
inne niż te wcześniejsze. Z powodu przyjętej przez 

rząd reformy zakończyły działalność gimnazja. Od września 
ostatnie roczniki gimnazjów będą funkcjonowały w szkołach 
podstawowych jako oddziały gimnazjalne.

Reforma odczuwalna jest nie tylko dla uczniów, ale też 
dla nauczycieli. W wielu miastach i gminach mówi się 
o redukcji zatrudnienia wśród nauczycieli spowodowanej 
reformą. Czy zwolnienia będą także w gminie Miedźna? 
– Od początku, jak była wdrażana reforma razem z wójtem 
przyjęliśmy założenie, że żaden z nauczycieli zatrudnio-
nych na czas nieokreślony pracy nie straci – przyznaje 
Marzena Mandla, dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania. 
– Prawie udało nam się tego dotrzymać w roku szkolnym 
2017/2018 dzięki zastosowaniu przeniesień nauczycieli 
miedzy szkołami oraz wykorzystując uzupełnienia etatu. 
Kilkoro nauczycieli skorzystało z przepisów przejściowych 
umożliwiających przejście na nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne. Tylko jednemu nauczycielowi zapropo-
nowano przejście w stan nieczynny, który odmówił takiej 
możliwości, w efekcie czego otrzymał wypowiedzenie 
stosunku pracy, według stanu na maj 2017 r. Obecnie 
przy planowaniu arkuszy byłoby możliwe jego ponowne 
zatrudnienie, jednak osoba ta znalazła już pracę w innej 
placówce oświatowej. W przypadku nauczycieli zatrudnio-
nych na czas określony, takiej gwarancji zatrudnienia nie 
mogli otrzymać – dodaje.

Jak przyznaje M. Mandla, porównując arkusze organi-
zacyjne wiadomo, że etatów w roku szkolnym 2017/2018 
będzie mniej niż w roku szkolnym 2016/2017. – W szkołach 
będzie ok. 10 etatów mniej w porównaniu do roku ubiegłego. 
Warto jednak podkreślić, że ta liczba może jeszcze ulec 
zmianie, bo arkusze planowane w maju znacznie różnią 
się od aneksów wrześniowych – dodaje. W roku szkolnym 
2016/2017 liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Miedźna wynosiła 232 nauczycieli, do tego dochodzi 99 
pracowników obsługi. 

Większe zmiany będą za 2 lata. W roku szkolnym 
2019/2020 etatów dla nauczycieli będzie jeszcze mniej. 
Ze szkół gminnych odejdzie jeden rocznik, czyli ok. 10% 
uczniów. A to odbije się na zatrudnieniu nauczycieli.

Jak wynika z przyjętej przez Radę Gminy i zatwierdzo-
nej przez Kuratorium Oświaty nowej sieci szkół, wszystkie 

trzy gminne gimnazja zakończą działalność z dniem 31 
sierpnia 2017 r. Uczniowie obecnych klas I i II Gimna-
zjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Woli oraz Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich w Miedźnej do zakończenia 
klas III będą uczyli się w tym samym miejscu, co do tej 
pory. Formalnie będą uczęszczali odpowiednio do SP nr 
1 w Woli i SP w Miedźnej (szkoły podstawowe są w tym 
samych budynkach co gimnazja). W tych szkołach do 
2019 r. będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne. Dwa 
ostatnie roczniki (obecne klasy I i II) Gimnazjum nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tis-
chnera w Woli także będą uczyły się tam, gdzie teraz. 
Ale gimnazjum zostanie niejako włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Woli. Po zakończeniu działalności gimnazjum 
(czyli po 31 sierpnia 2017 r.) kształcenie uczniów SP nr 2 
w Woli będzie odbywać się w dwóch budynkach – dotych-
czasowym, przy ul. Lipowej oraz w pobliskim budynku 
obecnego gimnazjum nr 2, przy ul. Przemysłowej. Część 
klas będzie miała na stałe zajęcia w jednym budynku, 
a część na stałe w drugim.

Żadna placówka nie zostanie zlikwidowana – wszystkie 
szkoły podstawowe w gminie Miedźna (dwie w Woli, we 
Frydku, w Górze i Miedźnej) będą ośmioklasowe. Szkoła 
podstawowa i przedszkole w Miedźnej od 1 września będą 
funkcjonowały jako Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedź-
nej, SP nr 2 w Woli i przedszkole nr 1 w Woli (obie placówki 
z oddziałami integracyjnymi) – jako Zespół Szkolno–Przed-
szkolny w Woli, a SP nr 1 w Woli i Technikum nr 1 w Woli 
– jako Zespół Szkół w Woli. 8 paweł Komraus

Zmiany w szkołach dotykają nie tylko uczniów, ale też nauczycieli

Mniej pracy dla nauczycieli

Ze względu na reformę oświaty i likwidację gimnazjów czerwcowe 
zakończenie roku szkolnego w gimnazjach było wyjątkowe. Na zdję-
ciu – podczas uroczystości w gimnazjum nr 2 w Woli
  (FOT. GIMNAZJUM 2 WOLA)
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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 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43

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. 32 211 61 77

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

WAŻNE KONTAKTy

Wójt gminy Miedźna przypomi-
na, że od 1 do 31 sierpnia 2017 r. 
przyjmowane będą wnioski na 
wypłatę zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej.

 Roczny limit zwrotu w gospo-
darstwie rolnym w 2017 roku 

wynosi 86 zł na 1 ha użytków rolnych. 
Limit oblicza się następująco: 86 l oleju 
x powierzchnia użytków rolnych w ha 
x 1,00 zł

Do wniosków należy dołączyć: 
faktury dokumentujące zakup oleju 
napędowego w okresie 1 lutego – 31 
lipca 2017 r. Wnioski o zwrot podatku 
mogą składać właściciele lub dzier-
żawcy użytków rolnych o powierzchni 
powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospo-
darstwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania, zwrot podat-
ku akcyzowego przysługuje temu 
współposiadaczowi, co do którego 
pozostali współposiadacze wyrazili 
we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna 

zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 
będą realizowane  w październiku, 
gotówką w kasie Urzędu Gminy lub 
przelewem na podany we wniosku 
nr rachunku bankowego. Dodatkowe  
informacje udzielane są w Urzędzie 
Gminy Miedźna – pokój  nr 1 lub pod 
numerem telefonu 32 211 62 18.

Wnioski można pobrać osobiście 
w Urzędzie Gminy Miedźna lub 
z załącznika zamieszczonego na stro-
nie internetowej miedzna.pl.

 8 Ug

Zwrot podatku akcyzowego

Warto pamiętać o tym, że 
wniosek złożony w sierpniu 
zapewni ciągłość świadczenia. 
Wprowadzono też kilka zmian 
w programie.

 Program „Rodzina 500 plus” 
ruszył 1 kwietnia 2016 r. Od tego 

czasu rodziny, które złożyły odpowied-
ni wniosek co miesiąc otrzymują 500 zł 
na dziecko do 18. roku życia. Pierwszy 
okres wypłacania świadczeń kończy 
się 30 września. Aby rodziny nadal 
mogły otrzymywać te pieniądze albo 
dołączyły do programu, muszą złożyć 
wniosek.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna 
się 1 października i potrwa rok. Wnio-
ski można składać od 1 sierpnia. Rea-
lizacją programu w gminie Miedźna 
zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, to tam należy dostarczać 
odpowiednie dokumenty.

Jak informuje Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, zło-
żenie kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku w sierpniu 
daje gwarancję ciągłości otrzymywa-
nia świadczenia. Przyznanie świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata 
przyznanego świadczenia za miesiąc 
październik nastąpi do 31 paździer-
nika tego roku. Złożenie wniosku 
we wrześniu spowoduje, że ustalenie 
prawa do świadczenia wychowaw-

czego i jego wypłata za październik 
i listopad nastąpi nie później niż do 
30 listopada. W przypadku gdy wnio-
sek zostanie złożony w październiku, 
przyznanie i wypłata świadczenia 
wychowawczego za październik, listo-
pad i grudzień nastąpi nie później 
niż do 31 grudnia. Wskutek złożenia 
wniosku później niż w październiku, 
prawo do świadczenia wychowaw-
czego zostanie ustalone od miesiąca 
złożenia wniosku, bez wyrównania 
za wcześniejsze miesiące w ramach 
obowiązującego okresu zasiłkowego.

Główne zasady przyznawania 
świadczeń pozostają bez zmian. Nadal 
będzie to nieopodatkowane świadcze-
nie w wysokości 500 zł, wypłacane do 
18. roku życia dziecka, z kryterium 
dochodowym (800 lub 1 200 zł netto 
na osobę w rodzinie) obowiązującym 
jedynie na pierwsze dziecko.

Wprowadzono jednak kilka zmian. 
Pieniądze otrzymać będzie można 
na dziecko wychowywane samotnie 
przez jednego z rodziców jeśli ustalono 
na jego rzecz alimenty od drugiego 
rodzica. W praktyce oznacza to, że 
do wniosku o świadczenie 500 plus 
rodzic samotnie wychowujący dziecko 
będzie musiał dołączyć pochodzący 
lub zatwierdzony przez sąd tytuł 
wykonawczy, potwierdzający ustale-
nie świadczenia alimentacyjnego na 
rzecz dziecka od drugiego rodzica. Po 

drugie, wyłączone zostało stosowanie 
przepisów dotyczących utraty i uzy-
skania dochodu w sytuacji, gdy wnio-
skodawca lub członek jego rodziny 
utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od 
daty utraty dochodu ponownie uzyska 
dochód u tego samego pracodawcy, zle-
ceniodawcy lub zamawiającego dzieło 
lub ponownie rozpocznie pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Po trzecie, 
w stosunku do osób rozliczających 
się na podstawie przepisów o zryczał-
towanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne został wprowa-
dzony wymóg dołączenia do wniosku 
o 500 plus zaświadczenia naczelnika 
urzędu skarbowego o formie opłaca-
nego podatku, wysokości przychodu, 
stawce podatku oraz wysokości opła-
conego podatku w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres, na jaki 
ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego.

Od początku funkcjonowania pro-
gramu „Rodzina 500 plus” do końca 
czerwca w gminie Miedźna przezna-
czono na ten cel ponad 12,2 mln zł (7,2 
mln zł w 2016 r. i 5 mln zł w tym roku). 
W 2017 r. z programu korzysta 1 186 
rodzin. Świadczenie wypłacane jest na 
1 745 dzieci, w tym w 541 przypadkach 
– na pierwsze dziecko (z kryterium 
dochodowym).

8pk, mrpips

OD 1 sierpnia  
TrZy rODZaJe ŚwiaDCZeŃ
Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, od 
1 sierpnia można składać wnioski o trzy rodzaje świad-
czeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, tj. świadczenie 
wychowawcze (500 plus), fundusz alimentacyjny oraz 
świadczenia rodzinne.
Wnioski są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1 (I pię-
tro) – Dział Świadczeń Rodzinnych, w godzinach:

< poniedziałek 7.30 – 17.00 
< wtorek 7.30 – 15.30 
< środa 7.30 – 15.30 
< czwartek 7.30 – 15.30 
< piątek 7.30 – 14.00 

wnioski można również składać listownie, za pomocą 
portalu emp@tia, a także poprzez systemy bankowe 
i ePUaP. 
wszelkie informacje udzielane są pod numerami tel. 32 
211 82 51, 32 449 13 36, 32 448 70 90.

Od 1 sierpnia można składać wnioski do programu  
„Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy

Złóż wniosek, by otrzymać 
500 zł na dziecko
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Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
do udziału w II edycji konkursu pn. 
„Wakacyjni pożeracze książek”. Jego 
celem jest promocja książki i czytel-
nictwa oraz promocja biblioteki jako 
miejsca przyjaznego i bezpiecznego 
dla dzieci i młodzieży. Trwa do 31 
sierpnia i skierowany jest do wszyst-
kich czytelników, bez ograniczeń 
wiekowych.

Dzieci – uczestnicy konkursu zbierać 
będą pieczątki na specjalnych kartach 
– pożeraczach, które zdeponowane 
będą w bibliotece. W czasie odwie-
dzin – wypożyczeń czytelnik otrzymuje 

kartę celem uzupełnienia pieczątki. 
Dorośli i młodzież wypożyczenia będą 
mieć odnotowywane na specjalnej kar-
cie wypożyczeń. Za wypożyczenie do 
trzech książek otrzymuje się jedną 
pieczątkę (dzieci) lub jedno skreślenie 
(dorośli, młodzież), powyżej trzech 
książek – dwie pieczątki lub dwa 
skreślenia. Chęć udziału w konkursie 
należy zgłosić u bibliotekarza.

Najaktywniejsi czytelnicy otrzymają 
dyplomy, statuetkę „Pożeracza książek” 
i nagrody książkowe. Wyniki zostaną 
ogłoszone we wrześniu.

8gBp

Zostań wakacyjnym pożeraczem książek

W Górze coraz prężniej działa AKS 
Nadwiślan Góra. Póki co, stowarzysze-
nie stawia na szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży. – W sezonie 2017/2018 
mamy cztery drużyny młodzieżowe. 
Gra u nas ok. 65 osób. To głównie 
dzieci z Góry, ale także z innych miej-
scowości w gminie Miedźna. Dzieciaki 
chcą grać, to bardzo cieszy – mówi 
Jolanta Bartoszek, prezes AKS Nad-
wiślan Góra. Trenerem juniorów jest 

Paweł Lebuda, a pozostałych drużyn 
– Grzegorz Niemiec.

Młodzi sportowcy mają do dyspozy-
cji dwa boiska w Górze, bo użytkują 
także stadion po LKS–ie. Stowarzy-
szenie stawia sobie kolejne cele. – Bazę 
mamy dobrą. Powoli przymierzamy 
się też do startu w B klasie. Jeśli będą 
chętni seniorzy do grania, zgłosimy 
taką drużynę za rok – zauważa J. Bar-
toszek.  8 pk

szykują się na B klasę

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach znów może 
pochwalić się bardzo dobrymi wynikami 
egzaminu maturalnego. W tym roku 
maturę pisemną zdali wszyscy gilowiccy 

maturzyści! Do egzaminu przystąpiło 45 
osób. W całym kraju maturę zdało 78,5% 
maturzystów. Osoby, które nie zaliczyły 
tylko jednego przedmiotu, będą miały 
szansę na poprawkę w sierpniu. 8 pk 

wszyscy zdali

Pierwsza drużyna Sokoła Wola 12 
sierpnia zainauguruje rozgrywki sezo-
nu 2017/2018 po powrocie do klasy 
okręgowej. Zespół zagra na wyjeź-
dzie z Pogonią Imielin. Oto terminarz 
najbliższych spotkań:

12.08: Pogoń Imielin – Sokół
19.08:  Sokół – Podlesianka Kato-

wice
26.08: Górnik Mysłowice – Sokół
2.09: Sokół – Wawel Wirek

Nie bez powodu piszemy o „pierw-
szej drużynie”. Sokół Wola zgłosił 
bowiem drugą drużynę do rozgrywek 
w B klasie. Oto terminy najbliższych 
spotkań:

13.08: Sokół II – Unia Bieruń Stary
19.08:  Josieniec Radostowice – Sokół 

II
27.08:  Sokół II – Polonia II Łaziska 

Górne
2.09: Leśnik Kobiór – Sokół II

sokół z dwiema drużynami

Pochodząca z Woli Justyna Odrobiń-
ska znalazła się wśród 83 osób, które 
otrzymały Diamentowy Grant Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w VI edycji konkursu. Zdobyła tym 
samym prawie 220 tys. zł na realizację 
projektu pn. „Projektowanie innowa-
cyjnych układów biofunkcyjnych na 
bazie polimerowych nanonośników 
i substancji aktywnych stosowanych 
w kosmetologii i medycynie”.

W tym roku wicepremier Jarosław 
Gowin przyznał ponad 16 mln zł na 
finansowanie projektów wybitnie 

uzdolnionych studentów studiów jed-
nolitych magisterskich lub absolwen-
tów studiów I stopnia, prowadzących 
badania naukowe na wysokim pozio-
mie i posiadających wyróżniający się 
dorobek naukowy. Laureaci otrzyma-
ją do 220 tys. zł na realizację swoich 
pierwszych samodzielnych projektów 
badawczych, trwających od 12 do 48 
miesięcy. 

Justyna Odrobińska jest studentką 
Wydziału Chemicznego Politechniki 
Śląskiej. Wcześniej ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące w Gilowicach. 8 pk  

220 tys. zł na badania dla mieszkanki woli

Już wkrótce przebudowany zostanie odcinek ul. Potok w Miedźnej. Prace 
zostaną wykonane w ramach większego zadania zleconego przez Urząd Gminy. 
Przewiduje się przebudowę czterech dróg: ul. Stawowej w Woli, ul. Potokowej 
we Frydku, ul. Potok w Miedźnej oraz ul. Myśliwskiej we Frydku. 

Roboty powinny zostać wykonane do końca października. W przetargu złożono 
tylko jedną ofertę. Firma Drogród Szymon Tetla z Ćwiklic wyceniła wartość prac 
na prawie 830 tys. zł brutto. 8 pk

Droga do przebudowy

Już wkrótce w Woli przy ul. Międzyrze-
ckiej powstanie altana, pod którą będzie 
można urządzać spotkania towarzyskie, 
a także grillować. W sąsiedztwie wiaty 
zaprojektowano placyk z kręgiem ogni-
skowym. Wiata ma posiadać konstruk-
cję drewnianą. Jej powierzchnia użytko-
wa ma wynosić 34,6 m kw. Jak wynika 
z zapytania ofertowego ogłoszonego 
przez Urząd Gminy Miedźna, termin 
wykonania przedmiotu zamówienia to 
20 września br.

Wiata wykonana zostanie w ramach 
operacji: „Budowa niekomercyjnej 
infrastruktury turystyczno–rekrea-
cyjnej w miejscowości Wola” w ramach 

poddziałania 19.2. „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, w ramach działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objęte-
go programem w zakresie Budowa lub 
przebudowa ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. 8 pk

wybudują altanę

Tak ma wyglądać altana  (FOT. UG)

W sierpniu rywalizację o punkty roz-
pocznie LKS Frydek. 

Piłkarze Grzegorza Ulczaka na 
boiska A klasy pierwszy raz w tym 
sezonie wyjdą 13 sierpnia. Rozpoczną 
od spotkania na wyjeździe, z LKS–em 

Studzienice. Oto terminy najbliższych 
spotkań:

13.08: LKS Studzienice – LKS
20.08: LKS – Czapla Kryry
26.08: LKS Rudołtowice – LKS
3.09: LKS – Juwe Jaroszowice

we Frydku rozpoczynają sezon

Piłkarze z Frydku w tym sezonie nie zagrają o punkty z Sokołem, który awansował z A klasy do 
okręgówki  (FOT. LKS FRyDEK) 
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Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 4 i 5 o pow. 17,92 m2 znaj-
dującego się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska 100, 43-225 Wola  z przeznaczeniem na 
pomieszczenia magazynowe.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 16.08.2017r.  o godz. 11.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł netto/1 miesiąc. 
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. 
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza 
określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 02.09.2015r. w sprawie 
wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Wysokość postą-
pienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej netto  1 m2 powierzchni użytkowej. 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych we-
zwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obcią-
żających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów 
mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem 
najmu. 
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany 
w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 20.06.2017r. 
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna  nr 04844600062001
000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 14.08.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie 
Urzędu Gminy Miedźna.
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetar-
gu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gmin-
ne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie 
internetowej: bip.miedzna.pl .
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać  w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 
32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego o pow. 21,52 m2 zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W. Korfante-
go 72, 43-227 Miedźna, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 16.08.2017r. o godz. 10.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł netto/1 miesiąc.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. 

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza 
określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie 
wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych. 

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych we-
zwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obcią-
żających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów 
mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem 
najmu. 

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publi-
kowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta 
umowa.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 12.06.2017r. 

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 048446000620010
00011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 14.08.2017r.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie 
Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetar-
gu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gmin-
ne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie 
internetowej: bip.miedzna.pl .

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 
32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

III Ustne Przetargi Nieograniczone w formie licytacji
na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych 

zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze w budynku położonym 
przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych

Lp. Powierzchnia 
przedmiotu najmu Opis przedmiotu najmu Termin i godzina 

przetargu

 1. 29,02 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 15,27 m2, WC o powierzchni 3,75 m2 wraz z udziałem w 
częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2

17.08.2017r.
godz. 9.00

 2. 68,84 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 4 pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 41,78 m2, korytarza wewnętrznego o pow. 4,06 m2 
wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 23,00 m2

17.08.2017r.
godz. 9.20

 3. 30,67 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 19,67 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. 
korytarz – 10,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 9.40

 4. 48,88 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 31,88 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. 
korytarz – 16,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 10.00

 5. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. 
korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 10.20

 6. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz 
– 8,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 10.40

 7. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. 
korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 11.00

 8. 22,03 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 pomieszczenia 
o powierzchni 14,03  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. 
korytarz – 7,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 11.20

 9. 81,10 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 2 pomieszczeń 
o powierzchni 53,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. 
korytarz – 27,00 m2, WC – 1 m2

17.08.2017r.
godz. 11.40

Pierwsze przetargi na najem ww. pomieszczeń odbyły się w dniu 23.01.2017r.

Drugie przetargi na najem ww. pomieszczeń odbyły się w dniu 15.05.2017r.

Cena wywoławcza netto wynosi: 2,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc 

(słownie: dwa złote 00/100) i obowiązuje przez okres 1 roku. 

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT. 

Po upływie 1 roku obowiązywania umowy stawka czynszu najmu ustalona w wyniku postępo-
wania przetargowego wzrasta do 5,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc 
(słownie: pięć złotych 00/100). W przypadku ustalenia podczas postępowania przetargowego 
stawki wyższej niż 5,00 zł + 23 % VAT pozostaje stawka wylicytowana podczas postępowania 
przetargowego. 

Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użyt-
kowej. 

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza 
określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 02.09.2015r. w spra-
wie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz Zarzą-
dzeniu nr 175/2016 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 07.12.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
122/2015 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 02.09.2015r. 

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. 

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych we-
zwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obcią-
żających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów 
mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem 
najmu. 

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publi-
kowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta 
umowa.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 200,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 
04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 16.08.2017r.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie 
Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetar-
gu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gmin-
ne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest na stronie 
internetowej: bip.miedzna.pl .

 Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać  w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 
32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.
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W ostatnim czasie odbyły się 
zawody wędkarskie dla dzieci 
i dorosłych, organizowane m.in. 
przez Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego nr 87 „Sazan” 
w Woli.

 3 czerwca na zbiorniku wodnym 
Starorzecza Wisły „Podkowa” 

w Woli, Koło PZW nr 87 „Sazan” w Woli 
wraz z Radą Sołecką Wola I oraz pro-
boszczem parafii w Górze zorganizowa-
ły zawody wędkarskie z okazji dnia dzie-

cka. Jak co roku młodzież i dzieci licznie 
przybyli na teren Starorzecza Wisły, by 
tam rywalizować o tytuły najlepszego 
poławiacza ryb. W zawodach wystar-
towało 45 dzieci z Woli, Gilowic, Góry. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki 
upominek, a po zawodach grillowaną 
kiełbaskę, puchary i atrakcyjne nagrody. 
Fundatorami nagród byli: Koło PZW nr 
87, Rada Sołecka Wola I, sklep wędkar-
ski w Woli, sklep wędkarski „Jasek” 
z Brzeszcz, parafia w Górze oraz firma 
Jexon, którym organizatorzy dziękują. 

Wyniki zawodów w poszczególnych 
kategoriach publikujemy poniżej.

Dzień później, 4 czerwca rozegrano 
zawody wędkarskie o Puchar Preze-
sa Koła nr 87. Po zaciętej rywalizacji 
zwyciężył Jarosław Zieliński, drugi 
był Rafał Granatyr, a trzeci – Tomasz 
Rudkowski. Mistrzem koła na 2017 rok 
został Rafał Skiba. 8 Koło pZw nr 87

Wyniki zawodów wędkarskich 
z okazji dnia dziecka

dziewczyny rocznik 2011–2016 
I – Julia Langier
II – Natalia Kot
III – Amelia Kamińska

chłopcy rocznik 2011–2016 
I – Norbert Bury
II – Paweł Kot
III – Kacper Granatyr

dziewczyny rocznik 2002–2010 
I – Kinga Nycz
II – Wiktoria Granatyr
III – Magdalena Wójtowicz

chłopcy rocznik 2002–2010 
I – Damian Noworyta
II – Radosław Likus
III – Gracjan Szkorupa

Najmłodsi po zawodach z nagrodami  (FOT. KOŁO PZW NR 87)

O tytuł najlepszego poławiacza ryb
OFERTA PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 
poszukuje osoby na stanowisko:

KONsERWATOR
Miejsce świadczenia pracy: 
Kryta Pływalnia w Woli
Forma zatrudnienia: 
umowa zlecenie, z możliwością 
zatrudnienia na umowę o pracę – etat
Rodzaj pracy: 
praca zmianowa (3 zmiany)

WYMAgANIA:
– wykształcenie techniczne,
–  posiadanie stanu zdrowia 

pozwalającego na zatrudnienie na 
proponowanym stanowisku pracy,

– umiejętność pracy w zespole,
–  prawo do korzystania w pełni z praw 

publicznych oraz posiadanie pełnej 
zdolności do czynności prawnych.

Termin składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy 

o przesłanie CV na adres: 
basen@miedzna.pl lub osobiście 

do sekretariatu GOSIR w Woli, 
ul. Pszczyńska 9, 

do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na 
przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2002 r., Nr 101., poz. 926. ze zmianami)”

28–letni Przemysław Nagi z Woli 
ma niezwykłe hobby. Tworzy pięk-
ne modele ze zwykłych zapałek.

 Mieszkańca Woli ze swoimi dzie-
łami można było spotkać m.in. 24 

czerwca przy Centrum Kultury w Woli, 
podczas zorganizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury „Letniego dnia rado-
ści”. – Jak zacząłem się tym zajmować? 
Razem z bratem budowaliśmy kiedyś 
małe domki z zapałek, ale bez kleju. Brat 
z tego zrezygnował, a mnie tak wciągnęło, 
że zacząłem się tym bardziej interesować 
– opowiada P. Nagi. Tworzeniem modeli 
z zapałek zajmuje się już 7 lat!

Czy każdy może tworzyć takie mode-
le? – Potrzebne są z pewnością cierpli-
wość, a także cienkie palce oraz czas. 
Często tego czasu po prostu brakuje 
– przyznaje mieszkaniec Woli. Do tej 
pory najbardziej czasochłonne okazało 
się przygotowanie godła Polski z zapałek. 
Tworzył je 2 lata z ponad 8 600 zapałek! 
Ale dzieło jest imponujące, ma wymiary 
mniej więcej 80 x 70 cm. Zapałki trzeba 
było odpowiednio przycinać, np. na pió-
rach, powstało z nich też tło.

Wśród jego dzieł znajdują się też m.in. 
londyński Big Ben, altanka z prawie 5 
tys. zapałek, półeczka z książkami, mały 
rower, wieżyczka z obozu Auschwitz, 
Łuk Triumfalny, gitara czy ramka na 
zdjęcia. Wszystkie projekty są wyjątko-
we, nie można zrobić takich samych.

W planach ma przygotowanie 
dużej makiety obozu Auschwitz. 
Wśród modelarzy jest moda na pro-
jekty małe, ale mające sporo drobnych 
szczegółów. – Buduje się np. stadiony. 
To zajmuje nawet 2–3 lata. Zwraca się 
uwagę np. na kąt nachylenia trybun 
czy nawet na wyjścia ewakuacyjne! 
– przyznaje.

Przed przystąpieniem do pracy 
konieczne jest znalezienie odpowied-
niego projektu. Potem niezbędna jest 
selekcja zapałek. – Niektóre są za ciem-
ne, inne krzywe. Zapałki nie mogą być 
byle jakie – zauważa P. Nagi. Na końcu 
można przystąpić do klejenia wszystkich 
elementów. O wykonane modele trzeba 
też odpowiednio zadbać. Mieszkaniec 
Woli trzyma je w gablocie. W innym 
wypadku kurz osiada na modelach, 
zapałki po latach stają się ciemniejsze. 
– Najlepiej pomalować je bezbarwnym 
lakierem, ale już się wtedy świecą, 
wyglądają nienaturalnie. Dlatego wolę 
je chronić za szybą – zauważa.

Co mu daje ta praca? – Ta praca wyci-
sza, ale potrafię się zdenerwować, jeżeli 
jakiś element kilka razy nie wychodzi. 
Ale tworzenie takich modeli bardzo mnie 
uspokaja – mówi. Śmieje się, że rabatu 
na zapałki nie ma. Kupuje je w hurtowni 
w Czechowicach–Dziedzicach, w pacz-
kach po 200 tys. sztuk. – Nie wszystkie 
jednak wykorzystuję, bo po przebraniu 
dobrych wychodzi ok. 10%. Pozostałe 

wykorzystuję w modelu, gdzie nie są 
za bardzo widoczne, albo po prostu 
wyrzucam – zauważa. Za to klej może 
być zwykły, do drewna.

Jak mówi Przemysław Nagi, tworze-
nie modeli z zapałek to dość niszowa 

dyscyplina. W Polsce zajmuje się nią 
stale ok. 30 osób. Wśród nich mieszka-
niec Woli! Jego modele można podziwiać 
na wystawach, a także w internecie, pod 
adresem: www.nagus07.webd.pl. 

8paweł Komraus

Do tej pasji trzeba mieć sporo cierpliwości. Ale efekty są wspaniałe!

Cuda z zapałek

Słynny Big Ben z zapałek? Dla mieszkańca Woli to nic trudnego! W tle – godło z zapałek  (FOT. PK)

Ta altanka z dość skomplikowanymi ściankami powstała z prawie 5 tys. zapałek  (FOT. PK)
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Akcje w wakacje – pod taką nazwą Gmin-
ny Ośrodek Kultury organizuje przez całe 
wakacje zajęcia, warsztaty, zabawy, a także 
wycieczki. Każdy znajdzie coś dla siebie! 
Sprawdzamy, jakie atrakcje przygotowano 
dla mieszkańców gminy na drugą część 
wakacji.

rODZinne wyCieCZKi
<  8.08: Zoo w Krakowie (zapisy do 2 sierpnia, koszt: 

13 zł, dzieci do 3 lat – 3 zł)
<  10.08: Ochaby Dream Park – park miniatur, park 

dinozaurów, dom do góry nogami, oceanarium 
prehistoryczne, park linowy, nowość – wystawa 
dzikich kotów (zapisy do 4 sierpnia, koszt: 32 zł, 2 
zł dzieci do lat 3)

<  17.08: Inwałd Warownia –  baszta i tarasy widokowe, 
bilard i kręgle średniowieczne, chata garncarza, 
chata kowala, chata powroźnika, chata szewca, 
chata tkacza (zapisy do 11 sierpnia, koszt: 22 zł, 
dzieci do 3 lat – 3 zł)

<  22.08: Wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęci-
miu na film pt. „Kapitan Majtas: Pierwszy wielki 
film” (zapisy do 16 sierpnia, koszt: 16 zł + 4 zł za 
okulary 3D)

<  24.08: Śliwkowa Lipowa – trasa godzinna Doliną 
Zimnika, warsztaty filcowania i wyrobu śliwek 
w czekoladzie z poczęstunkiem (zapisy do 17 sierp-
nia, koszt: 31 zł)

warsZTaTy, wyDarZenia, ZaBawy
<  7.08: CK Wola, zabawy animacyjne – podchody 

– podział uczestników na drużyny, wykonanie 
zadań (godz. 9.00 – 11.00), warsztaty twórcze pian-
kowe futerały, wpłata 5 zł (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 4.08

<  7.08: Świetlica WII, warsztaty twórcze chrupko kon-
strukcje, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), zabawy 
sprawnościowe – hula hop, skakanka, guma (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 4.08

<  9.08: CK Wola, zabawy sportowe – podział uczest-
ników na dwie drużyny, rywalizacja sportowa 
(godz. 9.00 – 11.00), zabawy plastyczne – kolorowe 
puzzle, malowanie kredą (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 7.08

<  9.08: Świetlica WII, zabawy zręcznościowe – drew-
niane konstrukcje (godz. 10.00 – 12.00), zabawy 
skojarzeniowe – kalambury – jaka to bajka? (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 7.08 

<  9.08: DS Góra, animacje dla dzieci – skręcanie 
balonów, malowanie twarzy, chusta, kolorowy tunel 
(godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 7.08 

<  11.08: CK Wola, auto z napędem elektrycznym 
(godz. 9.00 – 11.00), zabawy plastyczne – auto 
elektryczne, model z plasteliny (godz. 11.00 – 12.00), 
zapisy do 9.08

<  11.08: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – owady 
plamą malowane (godz. 10.00 – 12.00), zabawy 

sportowe – strzał w „9”, piłka parzy (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 9.08

<  11.08: boisko szkolne w Miedźnej, animacje dla dzieci 
– skręcanie balonów, malowanie twarzy, chusta, kolo-
rowy tunel (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 9.08

<  14.08: CK Wola, warsztaty twórcze – miasto nocą 
– wydrapywanka, wpłata 5 zł (godz. 9.00 – 11.00), 
warsztaty twórcze – kartka z życzeniami, wpłata 
5 zł (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 10.08

<  14.08: Świetlica WII, zabawy na powietrzu – bad-
minton, latające krążki (godz. 10.00 – 12.00), 
zabawy edukacyjne – quiz (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 10.08

<  16.08: CK Wola, zabawy sportowe – dwa ognie, 
wygibajtus (godz. 9.00 – 11.00), warsztaty twórcze 
kwiaty z papieru i bibuły, wpłata 5 zł (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 10.08

<  16.08: Świetlica WII, zabawy słowne – nadziewana 
gęś, głuchy telefon (godz. 10.00 – 12.00), zabawy 
sportowe – piłkarzyki, tenis stołowy (godz. 10.00 
– 12.00), zapisy do 11.08

<  16.08: DS Frydek, warsztaty kulinarne – słodkie i chru-
piące, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 11.08

<  18.08: CK Wola, decoupage – wykonanie dekoracji 
na kasetce, spękania dwuskładnikowe – od 13 lat, 
wpłata 5 zł (godz. 9.00 – 12.00), zabawy animacyjne 
malowanie twarzy, modelowanie balonów (godz. 
14.00 – 15.00), zapisy do 11.08

<  18.08: Świetlica WII, zabawy drużynowe – państwa, 
miasta, Kocham Cię, Polsko (godz. 10.00 – 12.00), 
zabawy muzyczne – wakacyjna piosenka (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 11.08

<  18.08: DS Góra, warsztaty twórcze decoupage, 
wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 16.08

<  21.08: CK Wola, zabawy animacyjne kolorowa 
chusta (godz. 9.00 – 11.00), zabawy plastyczne 
– wydzieranka z kolorowego papieru (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 17.08

<  22.08: Świetlica WII, zabawy ruchowe – trójnogi 
kelner, parada na wybiegu (godz. 10.00 – 12.00), 
zabawy skojarzeniowe – magiczne pudełko (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 17.08

<  23.08: CK Wola, letnie fitness party – ćwiczenia 
w rytm muzyki, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 11.30), 
warsztaty kulinarne wesołe kanapki, wpłata 5 zł 
(godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 18.08

<  23.08: Świetlica WII, warsztaty twórcze – deco-
upage, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), warsztaty 
taneczne – fitness party, wpłata 5 zł (godz. 13.00 
– 14.00), zapisy do 18.08

<  25.08: CK Wola, zabawy sportowe, tenis stołowy, 
piłkarzyki (godz. 9.00 – 11.00), warsztaty twórcze 
decoupage – mydełko na prezent, wpłata 5 zł (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 21.08

<  25.08: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – ramka 
na zdjęcie z wakacji (godz. 10.00 – 12.00), zabawy 
zręcznościowe – spadające małpki, jenga (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 21.08

<  28.08: CK Wola, warsztaty hip hop, maksymalnie 
20 osób, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 11.30), zabawy 
sportowe, chłopek, hula hop, skakanka (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 21.08

<  28.08: Świetlica WII, zabawy animacyjne – mata, 
węzeł koleżeński (godz. 10.00 – 12.00), warsztaty 
taneczne – hip hop, maksymalnie 20 osób, wpłata 
5 zł (godz. 12.00 – 13.30), zapisy do 21.08

<  30.08: CK Wola, warsztaty decoupage – wykonanie 
obrazka najprostszą metodą decoupage, wpłata 5 
zł (godz. 9.00 – 11.00), zabawy plastyczne żegnaj 
lato na rok – wspomnienia z wakacji (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 23.08 

<  30.08: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – asfaltowe 
wspomnienia z wakacji (godz. 10.00 – 12.00), zajęcia 
sportowe – świetlicowa olimpiada (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 23.08

<  Wyjazdowe propozycje dla dzieci od 7 lat, młodsze 
dzieci pod opieką dorosłych. Z zajęć i warsztatów 
mogą korzystać dzieci od 7 lat, zajęcia i warsztaty 
odbędą się przy udziale min. 10 osób.

<  Informacje: GOK – tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 
237 423, CK Wola – tel. 32 211 95 88, www.gok.miedzna.
pl. Zapisy –  GOK, Dom Kultury, Wola, ul. Pszczyńska 
110 oraz Centrum Kultury, Wola, ul. Pszczyńska 82.

<  Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regu-
laminem wycieczek i innych imprez kulturalno 
– krajoznawczych, dostępnym na stronie www.
gok.miedzna.pl. Oświadczenia i zgody rodziców na 
wyjazdy i zajęcia – do pobrania na stronie www.
gok.miedzna.pl, w biurze GOK, CK Wola i Świetlicy 
GOK na osiedlu WII.

<  „Akcje w wakacje” współfinansowane są z Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna na 
rok 2017.

Zdjęcia z lipcowych wycieczek, zajęć i warsztatów 
publikujemy na str. 12.

prOmOCJe i pŁywanie Za DarmO
Do 3 września na Krytej Pływalni w Woli obowią-
zują promocyjne ceny biletów. Bilet normalny kosz-
tuje 8,50 zł za 75 min. (dopłata za każdą następną 
minutę 0,11 zł), a bilet ulgowy – 4,50 zł za 75 min. 
(dopłata za każdą następną minutę 0,06 zł).
Kryta pływalnia w Woli zaprasza dzieci przedszkol-
ne oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na 
terenie gminy Miedźna do nieodpłatnego korzysta-
nia z kąpieli basenowej w sierpniu w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 17.00. 
Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie 
aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu, 
a dzieci przedszkolne wchodzą z pełnoprawnym 
opiekunem.

Wakacje w pełni! Nie ma mowy o nudzie

W lipcu odbyły się trzy imprezy z serii letnich 
mistrzostw Polski juniorów z udziałem 
pływaków „Gilusa”. 14–latkowie rywalizowali 
w dniach 7–9 lipca w Olsztynie, 15–latkowie 
– 14–16 lipca w Lublinie, a 16–latkowie w tych 
samych dniach, ale w Opolu. 

 Startami w mistrzostwach Polski na basenie 
50–metrowym zakończył się sezon letnich 

zawodów dla zawodników MUKS „Gilus” Gilowice. 
W mistrzostwach Polski 14–latków w Olsztynie 

wystartowała Aleksandra Fuks. Dwukrotnie pływała 
w finale B na dystansie 400 m stylem zmiennym i 200 
m stylem motylkowym, a na 800 m stylem dowolnym 
uplasowała się na 15. miejscu.

Tydzień później w Lublinie swoje starty rozpoczęli 
15–latkowie. Klub z Gilowic reprezentowali: Weroni-
ka Gorecka, Mateusz Norek, Michał Mrzygłód, Jakub 
Nachyła, Bartosz Chowaniec. Mateusz Norek na 50 
m stylem klasycznym zajął 17. miejsce (7. miejsce 
w finale B), a na 100 m stylem klasycznym zajął 15. 
miejsce (5. miejsce w finale B). Na dystansie 200 

m stylem klasycznym zajął 12. miejsce (2. miejsce 
w finale B). Pozostali wielokrotnie poprawiali swoje 
rekordy życiowe. 

16–latkowie z „Gilusa” w składzie: Wojciech 
Michalski, Wojciech Hencner, Tymoteusz Kowol 
z powodzeniem startowali w zawodach w Opolu. 
Zdobyli 3 finały A i 2 medale brązowe. Tymoteusz 
Kowol na 200 i 100 m stylem klasycznym zajął 3. 
miejsce w finale A, co dało dwa brązowe medale. 
Wojciech Hencner i Wojciech Michalski wielokrotnie 
poprawiali swoje życiówki. 8 mUKs „gilus”, pk

Pracowity lipiec dla pływaków
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rOZwiĄŻ KrZyŻÓwKĘ
i wygraJ nagrODĘ

Wśród osób, które do 28 sierpnia wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę 
– podwójne zaproszenie 

do kina planet Cinema w Oświęcimiu
(gH niwa, Oświęcim, 

ul. powstańców Śląskich 1, 
tel. 32 471 17 12). 

Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu. 

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

Prawie 0,9 promila miał zatrzy-
many w Górze kierujący motoro-
werem.

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiato-

wej Policji w Pszczynie 60–letniego 
mężczyznę zatrzymali do kontroli 18 

lipca, po godz. 7.00. Kontrola odbyła 
się w Górze, na ul. Dąbrowa.

60–letni mieszkaniec powiatu 
pszczyńskiego kierował motorowe-
rem marki Baotian. Okazało się, że 
był nietrzeźwy. Zarówno pierwsze, jak 
i drugie badanie dało wynik prawie 0,9 
promila alkoholu. 8 pk

po kielichu na motorowerze

36–letni mężczyzna za oszustwa 
był 6 lat szukany przez policję. 
Pszczyńscy kryminalni podej-
rzewali, że mógł ukrywać się 
w Woli, u swoich najbliższych. 
Wpadł w Ustroniu.

Za mężczyzną sądy w Bielsku–
Białej, Cieszynie i Katowicach 

oraz prokuratury w Koninie i Warsza-
wie wydały 5 listów gończych. Zarzą-
dzenia w sprawie ustalenia jego miej-
sca pobytu skierowały do pszczyńskiej 
jednostki także prokuratury w Będzi-
nie, Bydgoszczy, Trzebnicy, Tychach, 
Kielcach i Strzelcach Opolskich. Arty-
kuł, który najczęściej powtarzał się 
w nadesłanej dokumentacji, dotyczył 
zarzucanych 36–latkowi oszustw. 

Nie pomógł nawet europejski nakaz 
aresztowania, który został wydany 
w związku z podejrzeniami, że poszu-
kiwany może przebywać poza granica-

mi kraju. Kryminalni z Pszczyny typo-
wali też, że może przebywać w Woli lub 
w Tychach, u swoich najbliższych. Tam 
również nie udało się go zastać. 

36–latek wpadł dopiero 20 lipca 
na terenie Ustronia. Mężczyzna nie 
krył zaskoczenia widząc policjantów. 
Zdawał sobie jednak sprawę z tego, 
że przez te wszystkie lata ukrywania 
się przed wymiarem sprawiedliwości 
zostało wydanych za nim kilka pod-
staw poszukiwawczych. Najbliższych 
kilka lat spędzi za kratkami. 8 pk, Kpp

Szukali go 6 lat  
m.in. w Woli

Za mężczyzną wydano 5 listów gończych
  (FOT. KPP PSZCZyNA)

Komputery mogą być bardzo 
pożyteczne, ale są też osoby, 
które wykorzystują je do dzia-
łań niezgodnych z prawem, 
szczególnie za pośrednictwem 
internetu. Dlatego w przypadku 
korzystania z internetu każde 
dziecko powinno pamiętać o kil-
ku zasadach.

Przez internet nie wolno podawać 
swojego nazwiska, wieku, numeru 

telefonu stacjonarnego, a zwłaszcza adre-
su miejsca zamieszkania. Przy instalacji 
strony prywatnej na komputerze domo-
wym, zwłaszcza do „czatów” czy grup 
dyskusyjnych należy korzystać z nicka. 

Nigdy nie wolno ujawniać codziennych 
zwyczajów swojej rodziny, np. kiedy 
i gdzie rodzice chodzą do pracy, skle-
pu, ulubionej restauracji czy dyskoteki 
i gdzie chodzi się do szkoły.

Warto też pamiętać, że prowadząc 
korespondencję to, co pisze nam druga 
strona, nie zawsze jest prawdą. Wiele 
osób ukrywa swoje poglądy, nastawie-
nie, skłonności, a zwłaszcza negatywne 
cechy charakteru. By utrzymać kontakt 
i osiągnąć swój cel, starają się być bardzo 
przyjazne, popierają nasze poglądy i pre-
zentują siebie w jak najlepszym świetle. 
Policja przypomina też, że nie wolno 
przez internet umawiać się z obcymi 
czy zawierać z nimi transakcji. 8Kpp

Dziecko bezpieczne w sieci

Policjanci śląskiej drogówki 
ruszyli właśnie z kolejną kam-
panią. Zwracają uwagę na 
bezpieczeństwo na przejściach 
dla pieszych.

Wspierani przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Katowi-

cach oraz Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, stróże prawa 
zwracają tym razem szczególną uwagę 
na zagrożenia czyhające na pieszych ze 
strony kierowców. Wszystko po to, by 
uzmysłowić wszystkim użytkownikom 
dróg, jak istotne jest ich bezpieczeń-
stwo. Podjęte przez policjantów działania 
poparł drużynowy mistrz świata w sko-
kach narciarskich, Piotr Żyła.

Jak pokazują dane statystyczne 
z ostatnich kilku lat, zdecydowana 
większość wypadków z udziałem pie-
szych, w których zawinił kierowca, 
miała miejsce w obszarze zabudo-
wanym. Niepokojący jest fakt, że do 
wielu z tych potrąceń doszło w miej-
scach, gdzie pieszy powinien czuć się 
bezpiecznie, czyli na tzw. „zebrach”. 
Dlatego też, w trosce o niezmotoryzo-
wanych, Śląska Policja ruszyła właśnie 
z kampanią profilaktyczną „Przejście 
oddaj pieszym”. Jej celem jest wzrost 
bezpieczeństwa pieszych oraz uzmy-
słowienie pozostałym użytkownikom 
ruchu drogowego, jak ogromne znacze-
nie na jego poprawę ma przestrzeganie 
obowiązujących przepisów.  8Kpp

przejście oddaj pieszym
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W sobotę, 2 września odbędzie się XI 
Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy pod 
patronatem wójta gminy Miedźna. Zapisy 
ruszają 21 sierpnia.

W tym roku najważniejszą zmianą jest to, że 
zrezygnowano z przystanku. Trasa rajdu to 

jeden odcinek o długości 24,4 km, przebiegający 
tylko przez gminę Miedźna. O godz. 9.15 uczest-

nicy ruszą tradycyjnie spod basenu. Pojadą przez 
Frydek, Miedźną, Górę, do Woli. Metę zaplanowano 
na stadionie „Sokoła”. Tam uczestnicy otrzymają 
ciepły posiłek, będą także jak zwykle konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami.

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane 
będą wraz z wpisowym w wysokości 16 zł w kasie 
krytej pływalni w Woli od 21 sierpnia w godzinach: 
poniedziałek – piątek 7.00 – 21.00, sobota – niedziela 

9.00 – 21.00. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest 
ograniczona.

Rajd organizuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, współorganizatorami są: Zespół Szkół w Woli 
oraz LKS „Sokół” Wola. Celem imprezy jest rozwija-
nie aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy 
Miedźna, propagowanie turystyki rowerowej oraz 
integracja społeczności lokalnej.

8pk

Z rodziną na rowery

W pierwszej połowie lipca trzy szkoły w gminie zorganizowały po dwa turnusy półkolonii

Radosne wakacje na półkoloniach
Letni wypoczynek w postaci półkolonii 
przygotowały Szkoła Podstawowa im. J. 
Korczaka w Górze, Zespół Szkół w Miedźnej 
oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.

Pierwszy turnus odbył się w dniach 3–7 lipca, 
a drugi – 10–14 lipca. Z tej formy wypoczynku 

skorzystało łącznie 129 dzieci, w tym 57 w Górze, 37 
w Woli i 35 w Miedźnej. W półkoloniach mogli wziąć 
udział nie tylko uczniowie szkół, które je organizo-
wały.

Uczestnicy półkolonii na nudę nie mogli 
narzekać. Każdego dnia działo się coś innego. 
Były zajęcia na miejscu – plastyczne, muzyczne, 
sportowe, na basenie czy na kręgielni. Ale nie 

brakowało też wyjazdów. Uczniowie pojechali 
m.in. do kina, miasteczka westernowego Twinpigs 
w Żorach, Dinozatorlandu w Zatorze, Muzeum 
Chleba w Radzionkowie czy do Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu. Każdego dnia na dzieci 
czekał też ciepły posiłek.

Każdy tygodniowy turnus minął w wesołej i miłej 
atmosferze. 8 pk

Uczestnicy półkolonii w Górze pojechali m.in. do Muzeum 
Chleba w Radzionkowie  (FOT. SP GÓRA)

Uczniowie z Góry byli też w kinie  (FOT. SP GÓRA)

W Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu  (FOT. SP GÓRA)

Uczestnicy półkolonii w Woli z pomalowanymi buźkami 
 (FOT. SP 2 WOLA)

Nie brakowało szaleństw w parku rozrywki  (FOT. SP 2 WOLA) Ciekawe zajęcia plastyczne przygotowano też w szkole  
 (FOT. SP 2 WOLA)

Uczestnicy półkolonii w Miedźnej wzięli udział m.in. 
w wycieczce rowerowej  (FOT. ZS MIEDŹNA)

W Miedźnej zorganizowano też karaoke  
(FOT. ZS MIEDŹNA)

Na zakończenie turnusów uczestnicy otrzymali  
upominki 

(FOT. ZS MIEDŹNA)
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Wakacje w pełni! Nie ma mowy o nudzie
Akcje w wakacje trwają! Rodzinne wycieczki oraz ciekawe zajęcia to główne propozycje Gminnego Ośrodka Kultury na czas wakacji dla 
mieszkańców gminy. Można zobaczyć wyjątkowe miejsca, dowiedzieć się czegoś interesującego, a przede wszystkim ciekawie spędzić 
wolny czas! Tak uczestnicy wyjazdów i warsztatów bawili się w lipcu. Rozkład zajęć i wycieczek na sierpień publikujemy na str. 9 FOT. GOK


