
ponad 13,5 tys. zł udało się zebrać podczas pikniku charytatywnego połączonego z meczem 
na rzecz natalii paleczny z góry. 24-latka jest po amputacji nogi, ale nie załamuje się. 

Zbiera na nową protezę, która ma jej pomóc normalnie funkcjonować i realizować pasje.

Zagrali dla natalii
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Ruszają do walki 
z komarami

Absolutorium 
dla wójta

duże zainteresowanie 
wymianą kotłów

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 5

raDOsne spOTKanie Z FOLKLOrem
Aż 23 zespoły wzięły udział w tegorocznym 

święcie folkloru w Woli

Wię cej nA sTr. 2 i 12

DLa ZDrOwia i prZyJemnOŚCi
iii Leśne bieganie dla Zdrowia połączyło
miłośników biegania i nordic walkingu

DLa ZDrOwia i prZyJemnOŚCi

Więcej nA sTr. 11
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Helena Rozmus z Woli została 
laureatką odznaczenia „Klejnot 
Ziemi Pszczyńskiej” w kategorii 
Kobieta Ziemi Pszczyńskiej.

4Helena Rozmus przez 33 lata była 
przewodniczącą Koła Gospodyń 

Wiejskich w Woli, pełniła wiele innych 
funkcji w organizacjach społecznych. 
Z jej inicjatywy powstał Zespół Śpiewa-
czy „Wolanie”, który został przekształ-
cony w Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”, 
którego była kierownikiem przez 25 
lat. Dziś cieszy się dużym autorytetem 
i jest pozytywnym wzorem do naśla-

dowania dla innych kobiet. W 2016 
r. otrzymała „Miedźniańskiego Ula”, 
nagrodę gminy Miedźna za działalność 
kulturalną, zaangażowanie w pracę 
na rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę.

18 maja mieszkankę Woli uhono-
rowano kolejną nagrodą. Podczas 
uroczystej gali w Sali Lustrzanej 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie 
została laureatką odznaczenia „Klej-
not Ziemi Pszczyńskiej” w kategorii 
Kobieta Ziemi Pszczyńskiej. – Trzeba 
mieć zamiłowanie do pracy społecz-
nej, trzeba jej poświęcić wiele czasu. 

Ale kto rano wstaje, temu pan Bóg 
daje. Już nie jestem przewodniczącą 
koła gospodyń, ale do dnia dzisiej-
szego jeszcze ciekawi mnie, co się 
w kole i w zespole dzieje. Bo zespół, 
który założyłam w 1979 r. istnieje 
po dzień dzisiejszy – powiedziała 
H. Rozmus.

Wśród tegorocznych laureatek zna-
lazły się także Krystyna Fuławka, 
Maria Kudła, Ewa Sikora i Karolina 
Kryut. Wybrała je kapituła w składzie: 
starosta Paweł Sadza, przewodnicząca 
Rady Powiatu Pszczyńskiego, Bar-
bara Bandoła, wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu Pszczyńskiego, Agata 
Tucka–Marek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pszczynie, Bernadeta 
Sojka–Jany oraz prezes LGD „Ziemia 
Pszczyńska”, Renata Dyrda. 

8powiat, pk

To prawdziwy klejnot ziemi pszczyńskiej

Aż 23 zespoły wzięły udział w tegorocznym 
święcie folkloru w Woli. Poziom był bardzo 
wysoki, a nagrody Grand Prix trafiły do zespo-
łów z gminy Miedźna: do „Frydkowian” oraz 
do „Wolan”.

4W słoneczną sobotę, 26 maja, w dzień matki na 
parkingu przy Centrum Kultury odbył się XXIII 

Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Mło-
dzieży, XXIV Regionalny Festiwal Folklorystyczny 
Dorosłych oraz X Parada Ludowego Stroju Śląskiego 
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. – Spotykamy się 
w najpiękniejszym miesiącu, w maju, kiedy wszystko 
kwitnie. W maju obchodzone jest święto rodziny. I my 
spotykamy się jak jedna wielka rodzina – powiedziała 
na początku imprezy Joanna Stawowy, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. Po raz drugi festiwal 
zorganizowano w plenerze, dzięki czemu uczestników 
podziwiać mogli wszyscy zainteresowani. Przegląd 
poprowadził Paweł Libera.

W pierwszej części zaprezentowało się sześć 
zespołów dziecięcych, a później – 17 zespołów doro-
słych. Artystów oceniało jury w składzie: Agniesz-
ka Szymula (etnolog, kustosz w Dziale Etnologii 
Muzeum Miejskiego w Tychach, autorka wykładów, 
artykułów i publikacji dotyczących śląskiej kultury 
ludowej oraz scenariuszy wystaw etnograficznych), 
Tomasz Wrona (pasjonat lokalnego stroju ludowego 
i etnografii, historyk, działacz społeczny) oraz prze-
wodniczący dr Grzegorz Odoj (etnolog i antropolog 

kulturowy, pedagog, wykładowca w Instytucie 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Śląskiego oraz w Katedrze Dziennikarstwa Akade-
mii Ignatianum, autor wielu publikacji naukowych 
z zakresu etnologii Śląska i pogranicza śląsko–
zagłębiowskiego, popularyzator kultury i folkloru 
górnośląskiego).

„Swoistą tradycją naszych spotkań jest wysoki 
poziom wykonawczy. Wiele zespołów wystąpiło 
bez zbędnego efekciarstwa, dostrzec można było 
dążenie do autentyzmu. Zdumiewa różnorodność 

przedstawianych tematów, treści i form. Docenić 
należy próby ożywiania dawnych zwyczajów i przypo-
mnienia zajęć gospodarczych. Na szczególne uznanie 
zasługuje kreatywność i zaangażowanie członków 
i instruktorów zespołów. W większości przypadków 
prezentowano piękne stroje, obuwie lub jego brak, 
a wszystko to zgodne z kontekstem przedstawianych 
sytuacji i z dbałością o każdy szczegół” – napisa-
ło jury w protokole. Chwalono entuzjazm, energię 
i autentyczne zaangażowanie wykonawców oraz pracę 
i pomysłowość instruktorów. – Słowa podziękowania 
także dla organizatorów i władz samorządowych za 
troskę o śląskie dziedzictwo kulturowe. Ta impreza 
to fenomen – powiedział dr Grzegorz Odoj.

Ostatecznie jury zdecydowało, że Grand Prix 
wśród zespołów dziecięcych i młodzieżowych otrzy-
mał Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” z SP we 
Frydku oraz Zespół Śpiewaczy „Małe Jankowianki”. 
Wśród zespołów dorosłych nagroda główna trafiła 
do Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”. Grand Prix 
stanowiła słynna statuetka „Wolanki”.

W przerwie pomiędzy prezentacjami konkurso-
wymi a ogłoszeniem wyników na scenie wystąpił 
Mateusz Troll i Przyjaciele, a przez cały dzień Rada 
Rodziców Zespołu Szkół w Woli serwowała domowe 
ciasto, kawę oraz kiełbaski z grilla. Festiwal został 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Oświaty i Wychowania. Zdjęcia z imprezy 
publikujemy na str. 12.

8paweł Komraus

To był dZień Pełen RAdości, WsPoMnień i PięKnej MUZyKi. nA FesTiWALU FoLKLoRysTycZnyM W WoLi sPoTKALi się ci, dLA KTóRycH 
śLąsKie ZWycZAje To coś, o co WARTo dbAć, co WARTo PieLęGnoWAć i PoKAZyWAć

Radosne spotkanie z folklorem

wyniki XXiii regionalnego Festiwalu 
Folklorystycznego Dzieci i młodzieży, 
XXiV regionalnego Festiwalu 
Folklorystycznego Dorosłych oraz  
X parady Ludowego stroju Śląskiego 
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

Przedszkola
<  I miejsce: Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” 

z Gminnego Przedszkola Publicznego im. W. 
Chotomskiej nr 2 w Woli   

<  II miejsce: Zespół „Miedźwianeczki” z Gminnego 
Przedszkola Publicznego im. M. Kownackiej 
w Miedźnej 

<  III miejsce: Zespół „Maśloczki” z Gminne-
go Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy 
w Górze

szkoły
<  I miejsce ex aequo: Zespół Pieśni i Tańca „Fryd-

kowianie” ze Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny 

we Frydku oraz Zespół Śpiewaczy „Małe Janko-
wianki” z Pszczyńskiego Centrum Kultury

<  III miejsce: Zespół Dziecięco–Młodzieżowy „Radość” 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Nagrodę Grand Prix XXIII Regionalnego Festi-
walu Dzieci i Młodzieży w postaci „Wolanki”  
otrzymały Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” 
ze Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Fryd-
ku oraz Zespół Śpiewaczy „Małe Jankowianki” 
z Pszczyńskiego Centrum Kultury

dorośli
Zespoły Śpiewacze
<  I miejsce: Zespół „Kobiórzanie” z Gminnego 

Domu Kultury w Kobiórze 
<  II miejsce: Zespół Śpiewaczy „Wiślanie” z Pszczyń-

skiego Centrum Kultury 
<  III miejsce ex aequo: Zespół Folklorystyczny 

„Bojszowianie” z Bojszów, Zespół Śpiewaczy 
„Studzieńczanie” z Pszczyńskiego Centrum Kul-

tury, Zespół „Lędzinianie” z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Lędzinach. 

<  Wyróżnienie: Zespół Integracyjno–Folklory-
styczny „Folkowianie” z Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Grzawie 

Zespoły Pieśni i Tańca
<  I miejsce: Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” z Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Woli
<  II miejsce: Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice” 

z Pszczyńskiego Centrum Kultury

Zespoły Obrzędowe
<  III miejsce: Regionalny Zespół Śpiewaczy „Rado-

stowianki” 

Nagrodę Grand Prix XXIV Regionalnego Festi-
walu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych 
w postaci „Wolanki” otrzymał Zespół Pieśni 
i Tańca „Wolanie” z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Woli.

XXiii Regionalny Festiwal dzieci i Młodzieży wygrali 
„Frydkowianie” (na zdjęciu) i „Małe jankowianki”  (FoT. GoK)

Helena Rozmus (w środku) została Kobietą 
Ziemi Pszczyńskiej  (FoT. PoWiAT)
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w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
nUmer ZamKniĘTO 3 CZerwCa. nasTĘpny nUmer UKaŻe siĘ DO 7 LipCa. reDaKCJa prZyJmUJe maTeriaŁy DO 29 CZerwCa

W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte 
lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, 
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, 
odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).

mOBiLny psZOK w CZerwCU 

<  FryDeK:  4.06 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej 
- Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 28.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 13.06 w godz. 12.00-17.00 oraz 25.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy 

Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 8.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła 

w Grzawie
<  gÓra: 6.06 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 19.06 

w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło 
kościoła w Górze

<  wOLa: 30.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego

ODBiOrĄ ŚmieCi!

Podajemy najbliższe terminy  
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
GóRa (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 18.06, 2.07
segregacja: 2.07 | weo*: 18.06

GóRa (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 19.06, 3.07
segregacja: 3.07 | weo*: 19.06

MIeDźNa (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzecz-
na, Potok, Słoneczna, Topolowa, 
Zacisze), GóRa (ulice: Poznańska, 
Słoneczna, Złote Łany, Mokra), 
GIlOWICe (ulica Piaskowa):
zmieszane: 20.06, 4.07
segregacja: 4.07 | weo*: 20.06

GIlOWICe (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
GóRa (ulica Babudy):
zmieszane: 21.06, 5.07
segregacja: 5.07 | weo*: 21.06

FRyDeK (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
GIlOWICe (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 11.06, 25.06
segregacja: 8.06, 9.07 | weo*: 25.06

GRZaWa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), MIeDźNa (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 12.06, 26.06
segregacja: 11.06 | weo*: 26.06

WOla (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, 
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 13.06, 27.06
segregacja: 12.06 | weo*: 27.06

GIlOWICe (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), WOla 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 14.06, 28.06
segregacja: 13.06 | weo*: 28.06
*weo: wielkogabaryty, elektrośmieci, 
opony

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 20.06
bio (odpady kuchenne): 7.06, 21.06
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna co najmniej 3 dni przed 
planowanym wywozem.

BLOKi
WOla I i WOla II: 
zmieszane: 11.06, 14.06, 18.06, 21.06, 
25.06, 28.06, 2.07, 5.07
segregacja: 8.06, 12.06, 15.06, 19.06, 
22.06, 26.06, 29.06, 3.07, 6.07
odpady wielkogabarytowe: 13.06, 
27.06
bio (odpady kuchenne): 14.06, 21.06, 
28.06, 5.07
odpady zielone: 20.06 (odbiór 
odpadów zielonych odbywał się 
będzie od spółdzielni, która zgłosi 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna co najmniej 3 dni przed 
planowanym wywozem)

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach 

Google play, App Store, 
Windows Store.

W tym roku ponownie na terenie 
gminy Miedźna przeprowadzona 
zostanie akcja odkomarzania.

421 maja wójt gminy Miedźna, 
Bogdan Taranowski podpisał 

z Zakładem Dezynfekcji, Dezynsek-
cji, Deratyzacji INSEKT Maciej Piesur 
z Kaniowa umowę na wykonywanie 
monitoringu występowania larw koma-
rów oraz ich biologicznego zwalczania 
w wodach stojących i płynących. Prze-
widywany obszar prowadzenia monito-

ringu i odkomarzania na terenie gminy 
Miedźna wynosi 50 ha. Na obszar ten 
składają się rowy melioracyjne oraz 
obszary podmokłe.

Odkomarzanie biologiczne prowa-
dzone będzie przy użyciu larwicydu, 
który działa selektywnie – niszczy 
larwy komarów oraz meszek w śro-
dowisku wodnym. Cotygodniowe pro-
wadzenie monitoringu i biologiczne 
zwalczanie larw komarów prowadzone 
jest od drugiej połowy maja aż do 9 
września. 8 Ug

ruszają do walki z komarami

Gmina Miedźna zakupiła pięć 
czujników jakości powietrza. 
dane można sprawdzić w in-
ternecie lub dzięki specjalnej 
aplikacji.

4Czujniki znajdują się na budyn-
kach Urzędu Gminy, Zespołu 

Szkolno–Przedszkolnego w Miedźnej, 
Gminnego Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Woli, Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Górze oraz przy ul. 
Cichej w Woli. Wcześniej Rada Sołe-
cka w Grzawie zamontowała podobny 
czujnik przy ul. Wiejskiej w Grzawie.

Czujniki wskazują stężenia pyłów 
zawieszonych PM1, PM2,5 oraz 
PM10, nie posiadają jednak akredyta-
cji w zakresie pomiaru stężeń zanie-

czyszczeń powietrza w atmosferze. 
– Dane z tych czujników będą służyły 
mieszkańcom jako informacja, jaka 
jest jakość powietrza w ich miejsco-
wościach – mówi wójt Bogdan Tara-
nowski.

Ale to nie wszystko. Prywatny przed-
siębiorca dostarczył cztery kolejne 
czujniki, które zostaną zamontowane 
w Gilowicach, Górze czy we Frydku. 
Łącznie urządzeń będzie więc 10. 
System pozwoli na zidentyfikowanie 
obszarów szczególnie narażonych na 
podwyższone stężenia zanieczyszczeń 
pyłowych.

Dane z czujników można sprawdzić 
na stronie Urzędu Gminy – miedzna.pl/
monitoring–powietrza, a także poprzez 
aplikację „Kanarek”. 8 pk 

Czujniki pokażą jakość powietrza

Rozpoczęte końcem kwiet-
nia prace remontowe mostu 
„Wójtowego” w Woli (w kierunku 
brzeszcz) dobiegły końca.

4Koszt remontu, który w całości 
sfinansowany został ze środków 

finansowych budżetu gminy Miedźna 
wyniósł 99 tys. 770 zł 84 gr. Wyko-
nawcą robót była firma Mosty Biel-
sko–Biała.

Modernizacja drewnianego obiek-
tu polegała na odtworzeniu stanu 
istniejącego mostu, a jej zakres obej-
mował m.in.: wymianę drewnianych 
poprzecznic, wymianę drewnianego 
pokładu dolnego z bali, wymianę 
pokładu górnego z desek, podwyższe-

nie częściowe balustrady stalowej wraz 
z malowaniem, malowanie elementów 
stalowych.

 8 Ug

Most „Wójtowy”  
wyremontowany

inwestycja pochłonęła prawie 100 tys. zł  (FoT. UG)
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remOnT  
w sZpiTaLU i KOnKUrs 

Śląski NFZ ogłosił konkurs ofert na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju leczenie szpitalne na 
obszarze powiatu pszczyńskiego. To 
efekt wypowiedzenia kontraktu przez 
NFZ spółce Centrum Dializa, która 
do końca czerwca dzierżawi szpital 
w Pszczynie. Ofertę w konkursie 
złoży powiat pszczyński, w imieniu 
którego placówkę miałaby prowadzić 
jednostka działająca w ramach spółki 
Centrum Przedsiębiorczości w Woli. 
CP (m.in. dzięki decyzji Rady Gminy, 
która zgodziła się na dobrowolne 
umorzenie bez wynagrodzenia udzia-
łów należących do gminy Miedźna) to 
spółka, której jedynym udziałowcem 
jest powiat pszczyński. Co istotne, 21 
maja Szpital Powiatowy w Pszczynie 
(jednostka działająca w ramach CP) 
uzyskał wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczni-
czą, prowadzonego przez wojewodę 
śląskiego.

Powiat prowadzi rozmowy z osoba-
mi, które zadeklarowały chęć pracy 
w szpitalu. Jednocześnie rozpoczął 
prace remontowe na V i VI piętrze 
budynku. Remont zakończy się w dru-
giej połowie czerwca, a wtedy uloko-
wane zostaną tam łóżka i sprzęt. Od 1 
lipca na wyremontowane piętra zosta-
ną przeniesieni pacjenci z oddziałów, 
które funkcjonują w pomieszczeniach 
będących w najgorszym stanie tech-
nicznym.  Planowana jest także napra-
wa wind. Powiatowi pomoże w tym 
gmina Miedźna. 29 maja Rada Gminy 
przyjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej powiatowi 
pszczyńskiemu. Samorząd gminny 
przekaże na modernizację windy 
w szpitalu 76 tys. 20 zł. 8 pk 

pÓŁKOLOnie 
LeTnie w gminie

Podczas wakacji w placówkach 
oświatowych w gminie Miedźna 
organizowany będzie letni wypo-
czynek w postaci półkolonii. Odbę-
dą się one w Szkole Podstawowej 
w Górze, Zespole Szkół w Woli oraz 
Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
w Miedźnej. Pierwszy turnus zapla-
nowano w dniach 2–6 lipca, a drugi 
– 9–13 lipca. Oba turnusy trwają od 
2 do 13 lipca. Uczestnikami pół-
kolonii mogą być wszystkie dzieci 
w wieku od siedmiu lat zamieszkałe 
na terenie gminy Miedźna, nie tylko 
uczniowie danych szkół.  8ZOiw, pk

DyŻUr waKaCyJny 
w prZeDsZKOLaCh

W lipcu 2018 roku dyżur wakacyjny 
odbędzie się w GPP nr 1 w Woli oraz 
w GPP w Miedźnej. W sierpniu 2018 
roku dyżur wakacyjny odbędzie się 
natomiast w GPP nr 3 w Woli oraz 
w GPP we Frydku.

W celu zapisania dziecka na 
dyżur konieczne jest złożenie karty 
zapisu do przedszkola, w którym 
organizowany jest dyżur (do 8 
czerwca). Kartę zapisu można 
otrzymać w przedszkolu. 8ZOiw, pk

W 2017 r. udało się wypracować 
nadwyżkę budżetową, zmniejszyć 
zadłużenie gminy i zrealizować 
wiele inwestycji. Mimo koniecz-
ności zwrotu oprocentowania 
nadpłaty podatku od wyrobisk 
górniczych oraz zmian w oświacie.

4Podczas sesji wójt Bogdan Tara-
nowski przedstawił sprawozda-

nie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Miedźna 
za 2017 rok. Budżet na rok 2017 został 
uchwalony po stronie dochodów na kwotę 
63 mln 84 tys. 534 zł 24 gr, a po stronie 
wydatków – na kwotę 61 mln 690 tys. 321 
zł 24 gr. Po dokonanych w trakcie roku 
zmianach zamknął się kwotą 68 mln 447 
tys. 374 zł 35 gr po stronie dochodów 
(wzrost o 5 mln 362 tys. 840 zł 11 gr) oraz 
68 mln 674 tys. 616 zł 97 gr po stronie 
wydatków (wzrost o 6 mln 984 tys. 295 
zł 73 gr). Dochody budżetu zrealizowano 
w 95%, a wydatki – w 94,7%.

W porównaniu do roku 2016 dochody 
wzrosły o 10,7 mln zł. Wynika to ze wzro-
stu podatku od nieruchomości, podatku 
PIT, subwencji (w tym wyrównawczej 
– ok. 2,4 mln zł), dotacji na realizację 
programu „Rodzina 500 plus”, który 
pochłonął w gminie ponad 10 mln zł oraz 
dotacji ze środków unijnych. Dochody 
byłyby jeszcze wyższe, gdyby gmina nie 
musiała zwrócić w ub. roku 1 mln 488 
tys. zł oprocentowania nadpłaty podatku 
od wyrobisk górniczych. Dochody włas-
ne gminy stanowiły 39,8% wszystkich 
dochodów (to głównie udział w podatku 
dochodowym czy podatki i opłaty od 
osób prawnych).

B. Taranowski zwracał uwagę na 
dość niski poziom środków pozyska-
nych z funduszy europejskich. Jak jednak 
podkreślał, wynika to z tego, że procedu-
ra weryfikacji wniosków została przesu-
nięta w czasie, a dostęp do środków ze 
zbliżającej się ku końcowi perspektywy 
2014–2020 wciąż jest mocno ograniczo-
ny.

Wśród wszystkich wydatków w 2017 
r. wydatki majątkowe stanowiły 12,2% 
i wyniosły 7 mln 908 tys. 574 zł 98 gr. 
W ub. roku udało się m.in. rozpocząć 
przebudowę ul. Lompy i Topolowej 
w Górze i Gilowicach (gmina udzieliła 
pomocy finansowej powiatowi w wyso-
kości 2 mln zł na ten cel), przebudować 

ul. Kasztanową i Krętą w Górze, zre-
alizować projekt cyfrowych usług dla 
mieszkańców, rozpocząć rozbudowę 
przedszkola w Górze, zmodernizować 
basen w Woli, rozpocząć budowę hali dla 
zapaśników, przebudować place zabaw, 
doposażyć domy socjalne, zrealizować 
sporo mniejszych inwestycji, w tym także 
drogowych na terenie całej gminy. Wyko-
nano też wszystkie zadania wskazane 
przez mieszkańców w ramach funduszu 
sołeckiego.

Najwięcej środków pochłonęły oświa-
ta i wychowanie (ponad 26,5 mln zł) 
oraz pomoc społeczna (ponad 17 mln 
zł). W stosunku do roku 2016 wydatki 
wzrosły o ponad 11,8 mln zł. To głów-
nie przez program „Rodzina 500 plus”, 
wzrost wynagrodzeń czy wzrost kosztów 
utrzymania placówek.

Budżet na koniec 2017 r. zamknął się 
nadwyżką w wysokości 18 tys. 757 zł 
96 gr. Dobra informacja jest też taka, 
że spada zadłużenie gminy. Wynosi 7 
mln 725 tys. 830 zł i w porównaniu do 
roku 2016 jest mniejsze o prawie 900 tys. 
zł. Koszt obsługi długu stanowi 0,31% 
wydatków (w 2016 r. było to 0,44%). 
– Rok 2017 zakończył się dla nas dobrym 
wskaźnikiem, bowiem nadwyżką budże-
tową. Oznacza to, że z osiągniętych 
dochodów byliśmy w stanie pokryć kosz-
ty bieżącej i inwestycyjnej działalności 
gminy. Z roku na rok spada zadłużenie, 
co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy 
na bieżąco realizujemy decyzje i wyroki 
sądu związane z podatkiem, na tle zmie-
niających się interpretacji i orzeczeń. 
Mamy w tym momencie możliwość 
zaciągania kredytów, emisji obligacji, 

aby móc zapewnić finansowanie wkła-
du własnego przy środkach unijnych, 
w tym głównie w związku z przygoto-
waniem do dużej inwestycji, jaką jest 
planowana modernizacja oczyszczalni 
ścieków – przyznał wójt. Jak podkre-
ślał, rok 2017 to także liczne zmiany 
w oświacie. – To likwidacja gimnazjów, 
tworzenie zespołów szkolno–przedszkol-
nych, to stawianie nas przed trudnymi 
wyzwaniami, związanymi z liczebnością 
uczniów w szkołach czy też z utrzy-
maniem stanu zatrudnienia nauczycieli 
– mówił Bogdan Taranowski. Jednocześ-
nie skuteczne okazały się działania na 
rzecz budowy komisariatu policji w Woli 
(gmina przekazała działkę i środki na 
wykonanie dokumentacji), zrealizowa-
no wiele inwestycji, w tym drogowych 
i oświatowych, ale też ekologicznych, 
jak montaż solarów na domach. 

– Jeśli chodzi o wielkość i zakres inwe-
stycji, nie mamy co narzekać. Musimy 
jednak też dbać o jakość inwestycji 
– przyznał radny Michał Przewoźnik 
w dyskusji nad sprawozdaniem. – To, co 
działo się na drogach gminnych i powia-
towych pokazuje skalę zaangażowania 
gminy w realizację najważniejszych dla 
mieszkańców zadań. Postęp jest znaczny 
– powiedział radny Mariusz Wojtala. – Na 
miarę naszych możliwości budżet był 
przyzwoity, ma bardzo dobre wskaźniki 
– zauważył radny Marian Brandys. Radny 
Marcin Germanek apelował o to, by jesz-
cze bardziej skupić się na pozyskiwaniu 
środków unijnych, a radny Dariusz Sosna 
– na działaniach proekologicznych. 

Pozytywnie sprawozdanie z wykona-
nia budżetu zaopiniowała Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Ostatecznie Rada 
Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Miedźna za 
2017 rok. W głosowaniu nad udzieleniem 
wójtowi absolutorium za 2017 rok 11 rad-
nych było „za”, jedna osoba wstrzymała 
się od głosu. Za wykonanie budżetu dzię-
kowano wójtowi, skarbnikowi, a także 
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych. – Dziękuję za ocenę 
mojej pracy i moich współpracowników. 
Dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy 
udało się zrealizować wiele ważnych dla 
mieszkańców zadań – powiedział po gło-
sowaniu wójt. 8paweł Komraus
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Absolutorium dla wójta

Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2017 r.  (FoT. PK)

Wkrótce w Gilowicach powstanie 
blok gazowy. Przy ul. starorzecz-
nej zakończono prace wiertni-
cze.

4W ramach projektu badawcze-
go nad pozyskaniem metanu 

z pokładów węgla PGNiG planuje 
wybudować w Gilowicach blok gazowy 
małej mocy (poniżej 1 MW). – Pozwoli 
to na zagospodarowanie gazu ziemnego 
wydobywanego w trakcie prac badaw-
czych. Instalacja będzie w pełni zauto-

matyzowana i bezobsługowa, będzie 
mieć zabudowę kontenerową. Zostanie 
maksymalnie wyciszona, dzięki czemu 
jej praca nie będzie zauważalna dla 
okolicznych mieszkańców. Instalacja 
zostanie zbudowana i będzie działać 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami, w tym także dotyczącymi 
ochrony środowiska – tłumaczy Łukasz 
Ruciński z biura prasowego spółki.

Na placu przy ul. Starorzecznej 
zakończono już prace wiertnicze przy 
otworze Gilowice–3K. – W czerwcu 

planujemy rozpocząć wiercenie otworu 
Gilowice–4H, a następnie przeprowa-
dzić w otworze zabieg stymulacyjny 
oraz test produkcyjny. Ponadto do 
końca 2018 roku na terenie gminy 
Miedźna będą wiercone jeszcze dwa 
otwory Międzyrzecze–3 oraz Mię-
dzyrzecze–4 – dodaje. Jednocześnie 
trwa przetwarzanie danych zebranych 
podczas badań geofizycznych metodą 
sesjmiczną, które prowadzone były 
do marca.

8pk

PGniG kontynuuje prace
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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

Tegoroczna rekrutacja do przed-
szkoli pokazuje, że trwająca 
rozbudowa placówki w Górze 
była potrzebna i zaspokoi 
zapotrzebowanie na miejsca 
w przedszkolach.

4Zakończyła się rekrutacja do 
przedszkoli prowadzonych 

przez gminę Miedźna na rok szkol-
ny 2018/2019. Jak informuje Zespół 
Oświaty i Wychowania, w gminnych 
placówkach było 695 miejsc. Zgłoszo-
no 749 dzieci. –  Na dzień przepro-
wadzania rekrutacji miejsc w przed-

szkolach brakuje dla 54 dzieci. Są to 
głównie dzieci, które  zapisały się do 
przedszkola w Górze. Do liczby miejsc 
w przedszkolach nie zostały doliczone 
miejsca, które powstaną po uruchomie-
niu dwóch oddziałów przedszkolnych 
w przedszkolu w Górze, ponieważ nie 
można było przyjąć dzieci do oddzia-
łów, których fizycznie jeszcze nie ma. 
Uruchomienie dwóch dodatkowych 
oddziałów pozwoli na zapewnienie 
miejsca w przedszkolu wszystkim dzie-
ciom, które o to miejsce ubiegały się 
podczas rekrutacji – tłumaczy Marzena 
Mandla, dyrektor ZOiW. 

Dzięki prowadzonej przez gminę 
Miedźna rozbudowie przedszkola 
w Górze uruchomione zostaną dwa 
dodatkowe oddziały (ma to nastąpić 1 
września), dzięki czemu – co pokazuje 
rekrutacja – wszystkie dzieci chętne 
znajdą miejsce w przedszkolach na 
terenie gminy.

Po rekrutacji wolne miejsca zostały 
jeszcze w GPP nr 1 w Woli i GPP nr 2 
w Woli. Do przedszkoli zgłoszono m.in. 
145 dzieci 3–letnich. Oddziały przed-
szkolne w przyszłym roku szkolnym 
będą funkcjonowały w SP we Frydku 
oraz w SP nr 1 w Woli. 8 pk 

Po rozbudowie miejsc wystarczy

jakie prace drogowe zakończo-
no? jakie ruszają? jakie są pla-
nowane w najbliższym czasie?

4Podczas majowej sesji Rady 
Gminy wójt Bogdan Taranow-

ski poinformował o postępach w pra-
cach inwestycyjnych na terenie gminy. 
W ostatnim czasie za ponad 78 tys. zł 
wybudowano parking w Miedźnej, za 
124 tys. zł przebudowano ul. Rzemieśl-
niczą w Woli, za 21 tys. zł wybudowano 
parking przy ul. Sosnowej w Woli, za 
89 tys. zł przebudowano chodnik przy 
ul. Wałowej w Woli, za 54 tys. zł prze-

budowano ul. Łowiecką we Frydku, 
a za 17 tys. zł zmodernizowano ul. 
Poprzeczną w Miedźnej.

Przekazano place budowy dla zadań 
polegających m.in. na przebudowie 
ul. Zielonej (wartość zadania to 59,5 
tys. zł) i Skowronków w Górze (159 
tys. zł), ul. Górniczej w Woli (134 tys. 
zł), ul. Leśnej we Frydku (107 tys. zł), 
chodników przy ul. Szkolnej (34 tys. 
zł) i Słonecznej w Woli (50 tys. zł), 
modernizacji ul. Leśnej w Miedźnej (76 
tys. zł), ul. Wiosennej w Górze (117 tys. 
zł), ul. Kaczeńców w Gilowicach (78 
tys. zł), ul. Zielonkówka w Grzawie 

(44 tys. zł), ul. Słonecznej w Miedźnej 
(99 tys. zł). Wkrótce rozstrzygnięte 
zostaną przetargi na przebudowę ulic 
Bażantów, Polnej i Parkowej w Górze 
i modernizację ulic Przemysłowej 
i Poprzecznej w Woli oraz Granicznej 
w Gilowicach (termin realizacji tych 
zadań to 15 października). 

Urząd Gminy wyłonił też wykonaw-
cę dokumentacji rozbudowy szkoły 
podstawowej we Frydku, a także firmę, 
która zmodernizuje budynek Ośrodka 
Zdrowia w Górze. To zadanie koszto-
wać będzie ponad 482 tys. zł.

8pk 

sporo inwestycji na gminnych drogach

Mieszkańcy złożyli 264 wnioski 
o dofinansowanie na wymianę 
kotłów.

4Nabór wniosków do „Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Miedźna” odbył się 21 maja. 
Na rok 2018 przewidziano wymianę 50 
kotłów na kotły węglowe V klasy oraz 
10 na kotły gazowe. Tyle samo kotłów 
ma zostać wymienionych w roku 2019 
i 2020. W tegorocznym naborze zło-
żono aż 264 wnioski. – Liczba kotłów 
do wymiany oszacowana została na 
podstawie programu, który był realizo-

wany w ubiegłym roku. Zebraliśmy od 
mieszkańców formularze informacyj-
ne, z których wynikało, że zaintereso-
wanych wymianą kotłów było ok. 180 
właścicieli domów. Stąd liczba kotłów 
do wymiany, którą założyliśmy w „Pro-
gramie ograniczenia niskiej emisji” 
– tłumaczy wójt Bogdan Taranowski. 
– W związku z dużym zainteresowa-
niem programem rozważamy zwięk-
szenie liczby wniosków, które będą 
realizowane – dodaje. Obecnie trwa 
weryfikacja złożonych wniosków.

Mieszkańcy mogą uzyskać dotację 
w wysokości 60% kosztów kwalifiko-

wanych w przypadku zakupu i montażu 
automatycznego kotła węglowego min. V 
klasy (tj. 7 tys. 200 zł brutto, przy wkła-
dzie własnym 4 tys. 800 zł brutto) lub 
w wysokości 65% kosztów kwalifiko-
wanych w przypadku zakupu i montażu 
kotła gazowego (tj. 7 tys. 150 zł brutto, 
przy wkładzie własnym 3 tys. 850 zł 
brutto). Dotacja celowa na realizację 
programu przekazywana będzie ze środ-
ków pochodzących z pożyczki i dotacji 
udzielanej gminie Miedźna przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8pk 

duże zainteresowanie wymianą kotłów

Reprezentacja z gminy Miedź-
na wzięła udział w obchodach 
dnia samorządu Terytorialnego 
w Pałacu Prezydenckim.

4W piątek, 25 maja w Pałacu Pre-
zydenckim odbyły się uroczyste 

obchody Dnia Samorządu Terytorial-
nego. Na specjalne zaproszenie Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy w spotkaniu 
uczestniczyli wójt gminy Miedźna, 
Bogdan Taranowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Miedźna, Stanisław 
Lubański oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s 
w Woli, Joanna Stawowy.

– Służba społeczeństwu to istota 
samorządu, trzeba mieć powołanie do 
tej służby, ale trzeba mieć też odwagę 
– podkreślił prezydent Andrzej Duda 
podczas spotkania z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego. Zwracał uwagę, 
że prawdziwym podmiotem służby 
ludzi, którzy są samorządowcami są 
ich współobywatele, współmieszkań-
cy.

Dzień Samorządu Terytorialnego 
to polskie święto obchodzone po to, 
by uczcić pierwsze, demokratyczne 
wybory samorządowe w Polsce, które 
odbyły się 27 maja 1990 roku.

8Ug

świętowali z prezydentem

Prezydent zaprosił do siebie 
samorządowców z całego kraju  (FoT. UG)
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Policjanci z pszczyńskiej komendy wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Górze 
w pobliżu placówki kontrolowali kierowców w ramach akcji „Dziękuję Ci Mamo” 
zorganizowanej w przededniu dnia matki. Kierowcy łamiący przepisy ruchu dro-
gowego otrzymywali żądlącą pszczółkę, natomiast tym, którzy jechali prawidłowo, 
dzieci rozdawały kwiatuszek wraz z podziękowaniami za bezpieczną jazdę.

W trakcie wspólnych działań skontrolowano kilkunastu kierowców. Na szczęście, 
nie było wśród nich nietrzeźwych. Kierowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość 
otrzymali propozycję, by stanęli przed całą klasą uczniów i wytłumaczyli dzieciom 
powody swojego nagannego zachowania na drodze. Musieli też obiecać, że następnym 
razem będą stosowali się do ograniczenia prędkości, zwłaszcza w okolicach szkół. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli dzieci doceniły też kierowców jadących 
zgodnie z przepisami. Nagrodziły ich własnoręcznie wykonanymi kwiatuszkami.
 8Kpp, pk

10 maja biblioteka szkolna w SP w Górze zorganizowała po raz czwarty maraton 
czytania. Zaproszenie do udziału przyjęli najmłodsi uczniowie klas 0 – III oraz 
przedszkolaki z Góry. Goszczono również himalaistę i podróżnika Roberta 
Przewoźnika. Gość opowiedział o wspinaczce w Himalajach oraz o ciekawych 
krajach na różnych kontynentach. Uczestnicy maratonu poznali ciekawe książki 
podróżnicze dzięki pięknemu czytaniu ich fragmentów oraz wystawie. Ponadto 
Mirosława Morkisz, koordynator ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” dokonała podsumowania działań czytelniczych w szkole w Górze oraz 
podziękowała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Renacie Szwedzie za 
współpracę i wspaniałe lekcje biblioteczne. W czasie przerwy wszyscy uczniowie 
klasy VII przeprowadzili ciekawe zabawy i gry edukacyjne dla uczestników 
maratonu.

8sp góra

Żądło lub kwiatuszek maraton czytania z podróżnikiem 

W dniach 8–9 maja klasa VI ze Szkoły 
Podstawowej im. S. Hadyny we Fryd-
ku pod opieką wychowawczyni Ewy 
Skowron i katechetki Teresy Sochackiej 
przebywała na wycieczce we Wrocławiu. 
W pierwszym dniu uczestnicy zwie-
dzili Panoramę Racławicką, następnie 
udali się do Ogrodu Botanicznego, aby 
w pięknej scenerii odpocząć i podziwiać 
różnorodność świata roślin. Zwiedzi-
li również Muzeum Uniwersyteckie 

i weszli na Wieżę Matematyczną. Prze-
wodnik oprowadził uczniów po rynku, 
a potem udali się do Sky Tower, skąd 
podziwiali przepiękne widoki Wrocławia 
z wysokości 212 metrów. Następny dzień 
rozpoczęto od zwiedzania Hali Stulecia, 
skąd uczniowie przeszli do ZOO z jego 
najatrakcyjniejszym miejscem, czyli 
Afrykarium. Zwiedzanie Wrocławia 
zakończyli rejsem po Odrze. 

8sp Frydek

na wycieczce we wrocławiu

Uczniowie z Frydku spędzili we Wrocławiu dwa słoneczne dni  (FoT. sP FRydeK)

Przedszkolna przygoda dzieci z Gmin-
nego Przedszkola Publicznego im. Marii 
Kownackiej w Miedźnej przy Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym w Miedźnej 
z kolorami w tym roku szkolnym dobie-
gła końca. Zakończono właśnie projekt 
edukacyjny pod hasłem „Kolorowe dni”. 
W ramach realizacji projektu w przed-
szkolu prowadzone były comiesięczne 
spotkania z kolorami. Ostatnie takie 
spotkanie w tym roku szkolnym odbyło 
się 17 maja pod hasłem „Kolorowy dzień 
– kwiatowy”. W tym dniu dzieci wraz 
z nauczycielami ubrani byli w wiosen-
ne, kolorowe barwy, dodatkowo dzieci 
przyniosły sadzonki kolorowych kwia-
tów, które zostały posadzone w ogrodzie 
przedszkolnym. Nie zabrakło również 
zabaw z kolorami.

Każde z takich spotkań było wyjąt-
kowe, kiedy dzieci przychodziły do 

przedszkola w ubraniach odpowia-
dających omawianej barwie. Każde 
spotkanie z kolorem przynosiło ze 
sobą liczne doznania sensoryczne 
– dzieci nie tylko za pomocą wzroku, 
ale także smaku i węchu utrwalały 
znajomość barw. Podopieczni mieli 
okazję zasmakować naturalnych 
produktów w danym kolorze, co 
sprawiało im wielką przyjemność 
oraz kształtowało nawyk zdrowego 
odżywiania. W każdym ze spotkań 
nie zabrakło również działań proeko-
logicznych. Kolory są nieodłącznym 
elementem naszego otoczenia. Wpły-
wają na emocje, doznania, rozumienie 
świata i relacje z innymi. Umiejętność 
zabawy kolorami i rozpoznawania ich 
znaczenia jest jednym z elementów 
wychowania.

8gpp miedźna

piękne i kolorowe dni

Kolorowe dzieci podczas ostatniego kolorowego dnia  (FoT. GPP MiedźnA)

24 maja Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Miedźnej odwiedziła doktor nauk 
matematycznych, Agnieszka Herma, 
aby zachęcić uczniów do gimnastyki 
umysłów. Wyjaśniła, dlaczego to jest 
tak ważne i przeprowadziła krótką 
rozgrzewkę. Następnie przyszedł naj-
ważniejszy punkt zajęć, czyli poznanie 

Sorobanu – japońskiego liczydła. Przy 
jego pomocy uczono się oznaczać liczby, 
dodawać i odejmować. A. Herma poka-
zała, jak zaprogramować robota, aby 
poszedł tam, gdzie my chcemy. Te zajęcia 
były wspaniałą rozrywką dla umysłów 
oraz zachętą do częstszego trenowania 
szarych komórek. 8 Zsp miedźna

matematyczny fitness dla umysłów

4 maja w Szkole Podstawowej w Miedź-
nej uroczyście świętowano Dzień Patro-
na Szkoły, czyli Dzień Powstańców Ślą-
skich. Z tej okazji odbyła się akademia, 
która przybliżyła uczniom tematykę 
patronów szkoły. Program artystyczny 
przygotowali uczniowie klasy VII oraz 
klas gimnazjalnych pod kierunkiem 
Ewy Nocoń i Katarzyny Maroszek. Spo-
łeczność miała okazję wysłuchać poezji 
powstańczej oraz pieśni patriotycznych 
z okresu powstań śląskich. Uczniowie 

poznali cząstkę historii swojej małej 
ojczyzny. Była także wystawa poświę-
cona powstaniom śląskim.

Kontynuacją Dnia Patrona była 
żywa lekcja historii, która odbyła się 
7 maja dla uczniów szkoły podstawo-
wej oraz klas gimnazjalnych. Autorzy 
lekcji przedstawili w atrakcyjny sposób 
historię Polski od czasów napoleoń-
skich po powstanie II Rzeczpospolitej, 
z uwzględnieniem tematyki powstań 
śląskich. 8 Zsp miedźna

Uroczysta akademia z okazji dnia Powstańców śląskich  (FoT. ZsP MiedźnA)

Święto patrona
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gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza

<  Powitaj radośnie wakacje i lato 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury na 
stadionie Sokoła w Woli! W niedzielę, 
24 czerwca odbędzie się tam impre-
za na powitanie lata. W programie 
wiele atrakcji, m.in. animacje dla 
dzieci z „Pozytywką”, dmuchańce, 
zabawy z dj–em Adamsem, lody, 
kiełbaska z grilla oraz mecz piłki 
nożnej: dziennikarze i goście kon-
tra drużyna gmina Miedźna 40+. 
Początek imprezy o godz. 15.00.

<  Wracają „Akcje w wakacje”! To znany 
uczniom cykl ciekawych wycieczek, 
zajęć i warsztatów organizowanych 
w wakacje przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Szczegółowy rozkład zajęć 
opublikujemy w kolejnym nume-
rze „Gminnych Spraw”, dostępny 
będzie na telegramach w szkołach 
oraz na stronie gok.miedzna.pl. 
„Akcje w wakacje” są współfi-
nansowane z Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy 
Miedźna na rok 2018. 

<  W każdy czwartek o godz. 15.00 
w Domu Kultury w Woli odbywa-
ją się zajęcia wokalne, w których 
udział mogą wziąć wszyscy zainte-
resowani. Prowadzi je Joanna Dola-
ta ze Śląskiej Szkoły Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej w Katowicach, woka-
listka, laureatka programu „Szansa 
na sukces”. Zapisy i szczegóły – tel. 
32 211 83 91, 512 237 423. Zajęcia 
są bezpłatne.

<  GOK informuje, że w czerwcu 
w Centrum Kultury w Woli będą 
odbywać się zajęcia baletu, hip hop 
i fotograficzne. Pozostałe zajęcia 
zostały odwołane z powodu małej 
frekwencji. GOK ponownie zaprasza 
na zajęcia od września.

Bezpłatne porady

W budynku Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Woli przy ul. 
Poprzecznej 1 (parter, Punkt Konsul-
tacyjny) udzielane są bezpłatne porady 
prawne z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, dla ofiar przemocy 
domowej oraz członków rodzin osób 
uzależnionych.

Wszelkie informacje udzielane są 
pod numerami telefonów: 32 449 13 36, 
32 448 70 90. Bezpłatne porady udzie-
lane będą w dniach: 8.06, 15.06, 22.06, 
29.06, zawsze w godz. 15.30 – 17.30.

8gOps

granty dla szkół

Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Miedźnej oraz Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka w Górze 
otrzymały granty w wysokości 2 500 
zł w ramach realizacji projektu „Super 
Koderzy” Fundacji Orange. Pozwoli to 
na zakup kolejnych zestawów robotów 
do nauki programowania.

8ZOiw, pk

21 maja w Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym było wesoło i kolorowo, a to 
za sprawą kolejnej już edycji Gminnego 
Konkursu Wokalnego „You can sing”. 
Uczniowie szkół podstawowych oraz 
oddziałów gimnazjalnych z terenu 
gminy Miedźna wykonywali piosenki 
różnych wykonawców anglojęzycz-
nych. Zaczęto od prezentacji najmłod-
szych uczestników  z klas 0–III. Potem 
swój czas na scenie mieli uczniowie 
klas IV–VI, a konkurs zakończyli naj-
starsi wykonawcy. 

Jury w składzie: Ruth Ślesiona 
– nauczycielka z Wielkiej Brytanii, 
Joanna Stawowy – dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz Bogdan Desoń 
– śpiewak operowy z Opery Śląskiej 
w Bytomiu oceniali uczestników w każ-
dej kategorii wiekowej oddzielnie. Nie 
było im łatwo podjąć decyzję, poziom 

prezentowanych utworów był bardzo 
wysoki. W kategorii klas 0–III oraz 
IV–VI wygrali uczniowie ze szkoły we 
Frydku. 

8 Zsp wola

wOLa

7 czerwca 2017 r. Liceum Ogólno-
kształcące im. prof. Zbigniewa Religi 
w Gilowicach podpisało umowę ze 
Śląskim Uniwersytetem Medycznym 
w Katowicach. Dotyczyła programu 
„Uniwersytet Licealisty”. Umożliwiło 
to uczniom szkoły przystąpienie do 
egzaminu kwalifikacyjnego do tegoż 
projektu. Jednym z 40 uczestników 
została Katarzyna Koczy. – W listo-
padzie rozpoczęłam swoją przygodę 
z Uniwersytetem. Mogłam poszerzyć 
swoją wiedzę w wielu różnych dzie-

dzinach, a przede wszystkim poznać 
uczelnię i dowiedzieć się, czego 
możemy spodziewać się na studiach 
medycznych. Miałam możliwość pracy 
w laboratorium na zajęciach biochemii 
czy odwiedzenia prosektorium przy 
okazji wykładów z anatomii. Pozna-
łam wiele ciekawych osobowości, 
zarówno wśród wykładowców, jak 
i moich rówieśników. Po napisaniu 
egzaminu końcowego uzyskujemy 
punkty, których ilość proporcjonalna 
jest do procentowego wyniku testu. 

Punkty otrzymane po teście dodaje się 
do punktów rekrutacyjnych na Śląski 
Uniwersytet Medyczny. Uczestnictwo 
w programie z pewnością poszerzyło 
moje horyzonty i rozwinęło, dlate-
go zachęcam wszystkich zaintere-
sowanych uczniów do spróbowania 
swoich sił w kolejnej edycji projektu 
– przyznaje.

5 czerwca ruszyła rekrutacja do 
programu. Szczegóły dostępne są na 
stronie sum.edu.pl.

8LO gilowice, pk

Uniwersytet Licealisty

W tym roku Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Miedźnej z siedzibą w Grzawie 
zaprosiła dzieci klas III–IV do udziału 
w Nocy z Andersenem 11 maja. Tema-
tem przewodnim była podróż w poszu-
kiwaniu skarbu piratów. W trakcie 
całonocnej imprezy uczestnicy szukali 
wskazówek, które ostatecznie pozwoli-
ły im ułożyć mapę z drogą do skarbu. 

Żeby nie było zbyt łatwo, trzeba było 
wykonać szereg zadań. Dzieci „łowiły” 
ryby, budowały latarnie morskie, wyko-
nywały morskie stworzenia z masy 
porcelanowej. Podczas tego „rejsu” 
uczestnicy wykazywali się też spraw-
nością fizyczną (wiosłowanie, bitwa 
na kule armatnie, wyścigi statków). 
Pierwszą nagrodą za wysiłek było 

dotarcie do czekoladowej wyspy, na 
której mali piraci regenerowali swoje 
organizmy – było słodko, owocowo, 
czekoladowo. Poszukiwania skarbu 
zakończyły się tuż po północy, jed-
nak sprawdzenie zawartości skrzyni 
uczestnicy zostawili sobie na następny 
dzień, kiedy to po trudach poszukiwań 
żeglarze odpoczną.� 8 gBp

w poszukiwaniu pirackiego skarbu

Oni potrafią  
śpiewać!

W dwóch kategoriach najlepsi okazali się uczniowie z Frydku  (FoT. sP FRydeK)

przez persję, afrykę  
i Ocean atlantycki
15 maja w filii bibliotecznej nr 2 w Woli odbyło się 
spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek 
„Afryka Kazika”, „Dziadek i Niedźwiadek”, „Machiną 
przez Chiny”, „Drzewo”, „Ocean to pikuś”. Uczestniczyli 
w nim uczniowie klas IV–V z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Woli. Spotkanie z pisarzem miało naprawdę 
niezwykły przebieg. Swoje opowieści ilustrował wieloma 
fotografiami, filmami, nagraniami odgłosów afrykań-
skich zwierząt. Stare kuferki i walizki kryły w sobie 
wiele rekwizytów, które ubarwiały jego opowieści. Pisarz 
przybliżył uczniom temtykę swojej najnowszej książki 
pt. „Ocean to pikuś”. To historia Aleksandra Doby, który 
w 2010 r. jako pierwszy człowiek na świecie przepły-
nął kajakiem Ocean Atlantycki. Zarówno książki, jak 
i opowieści Ł. Wierzbickiego to niewyczerpane źródło 
ciekawostek, faktów i anegdot z historii i geografii całego 
świata.  8 gBp, pkPodczas spotkania z pisarzem  (FoT. GbP)
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Gmina Miedźna bierze udział w konkursie 
Podwórko Talentów nivea. dzięki głosom 
internautów w Woli może powstać wyjątko-
wy plac zabaw.

4Zasady są proste: pięć miejscowości z najwięk-
szą liczbą głosów w każdej z trzech kategorii 

otrzyma w nagrodę plac zabaw składający się z trzech 
stref: sportowej, naukowej i artystycznej. Miejsce, 
które kształtuje sprawność, wiedzę i kreatywność 

dzieci może służyć wszystkim mieszkańcom gminy 
Miedźna. Znajdują się w nim: ścianka wspinaczkowa, 
urządzenie do balansowania, huśtawka bocianie 
gniazdo, gra Twister, gra skok w dal, gra kapsle 
oraz trampolina.

Taki plac zabaw może powstać w Woli, w okolicy 
basenu. Należy jednak głosować! Jak? Wystarczy 
wejść na stronę www.podworko.nivea.pl, zarejestro-
wać się używając swojego adresu mailowego i oddać 
głos na Wolę, wybierając daną lokalizację. To proste, 

a może wiele dać! Co istotne, głos można oddawać 
codziennie, do 21 czerwca. Inny sposób to głosowanie 
przez aplikację na urządzenia mobilne.

Wśród miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców 
Wola była nawet na 10. miejscu. Teraz spadła, ale 
możemy wspólnie to zmienić. Wystarczy regularnie 
głosować! Na stronie www.zoiw.miedzna.pl można 
zobaczyć film zrealizowany w ramach konkursu. 
Powstał przy udziale Fundacji „Sport dla wszyst-
kich”. 8 pk

dzięki Tobie w Woli może powstać Podwórko Talentów nivea!

bez nogi, ale z pozytywnym 
nastawieniem i uśmiechem na 
twarzy – tak w skrócie można 
opisać 24–letnią natalię Pa-
leczny z Góry. choć dziewczyna 
w młodym wieku musiała mieć 
amputowaną nogę, nie załama-
ła się. bo – jak mówi – bariery są 
w głowach.

4Trzy lata temu pojawiły się proble-
my z kolanem, które co jakiś czas 

puchło. Lekarze uspokajali, że to dlatego, 
że je przesila. Kiedy zrobiło się tak duże, 
że nie dało się założyć ubrań, konieczne 
okazały się specjalistyczne badania. 

Te wykazały, że to nowotwór złośliwy 
kości. Żeby rak nie zaatakował innych 
organów, konieczna była amputacja 
prawej nogi na poziomie uda. Doszło 
do niej w lipcu ub. roku. – Jak nie było 
innego wyjścia, trzeba było się zdecy-
dować na amputację. Pierwsze dni po 
zabiegu nie były łatwe. To była walka 
z psychiką i z fizycznością. Fizycznie 
nogi się nie widzi, ale psychicznie jesz-
cze się ją czuje. Chce się wstać i iść. 
A to nie takie proste – mówi Natalia. 
Wcześniej rozpoczęła chemię, która 
trwała do stycznia br. 

Po amputacji musiała nauczyć się 
chodzić od nowa. Najpierw o kulach, 
potem otrzymała pierwszą, podstawo-
wą protezę. – Była dość niewygodna, 
szybko się męczyłam w niej. Z drugiej 
strony byłam zafascynowana, że po 
amputacji mogę chodzić – wspomina. 
Potem otrzymała kolejną protezę, bar-
dziej nowoczesną i wygodną. 

Natalii wiele pomógł kontakt z oso-
bami, które także przeszły amputację 
nogi. Spotkała je w szpitalu, znalazła 
w internecie. Podziwia Jaśka Melę, 
który z protezą zdobywa szczyty gór-
skie czy brazylijską modelkę Paolę 
Antonini, która straciła nogę w wyni-
ku wypadku samochodowego, ale nie 
poddała się i normalnie funkcjonuje 
z protezą. – Jak ją zobaczyłam to pomy-
ślałam: jeśli ona daje radę, to mi się nie 
uda? Nie ma opcji! – przyznaje Natalia. 
Takich osób jest wiele i na nich wzoruje 
się mieszkanka Góry.

Dzięki obecnej protezie może właś-
ciwie normalnie funkcjonować, być 
samodzielna. Niektóre czynności zaj-
mują jej nieco więcej czasu, ale i tak 
może normalnie chodzić po schodach 
czy po nierównej nawierzchni, spa-

cerować, jeździć samochodem (ale 
z automatyczną skrzynią biegów) 
czy rowerem. Może nawet tańczyć, 
co zresztą bardzo lubi. A z tej pasji 
– mimo protezy – nie chce rezygno-
wać. Utrzymuje nawet kontakt z inną 
„roztańczoną” dziewczyną po ampu-
tacji nogi. – Większość rzeczy mogę 
robić normalnie. Muszę jednak ciągle 
pracować nad balansem – przyznaje 
Natalia. Ważne jest też to, by ciągle 
była w ruchu i dużo ćwiczyła. Z jej 
pozytywnej energii korzystają także 
inne osoby po amputacji. Nie raz była 
proszona przez lekarzy, bo porozma-
wiała z podłamanymi pacjentami po 
zabiegu. I zawsze zarażała ich pozy-
tywną energią. 

Proteza, którą ma jest jednak 
tymczasowa, bo jest już wysłużona. 

Dlatego konieczny jest zakup nowej, 
stałej. Koszt to 150 tys. zł, a to i tak nie 
jest sprzęt z najwyższej półki. Chodzi 
o protezę z elektronicznym kolanem, 
dobrej jakości stopą, dopasowanym 
lejem i obudową (imitacją prawdzi-
wej nogi), która sprawi, że obie nogi 
– sztuczna i prawdziwa – będą niemal 
identyczne. W takiej protezie można 
poprzez komputer dostosować tryb 
pracy do danej osoby. To sprawi, że 
Natalia może w ogóle nie czuć, że jedną 
nogę ma sztuczną!

W niedzielę, 27 maja na stadionie 
Sokoła w Woli odbył się piknik cha-
rytatywny dla Natalii „Pomaganie 
poprzez granie”, zorganizowany przez 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Woli, którego Natalia 
jest absolwentką oraz Stowarzyszenie 
Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci 
i Młodzieży „Omnibus” z Pszczyny. 
Rozegrano mecz pomiędzy absolwen-
tami ZSZiO a uczniami szkoły (po 
rzutach karnych wygrali absolwenci). 
Były pokazy ratownictwa, strażackie, 
nie zabrakło atrakcji dla dzieci, ciast, 
a także licytacji ciekawych przed-
miotów. Atrakcyjne nagrody można 
było wygrać w loterii. Dzięki hojności 
uczestników podczas imprezy zebrano 
łącznie 13 tys. 653 zł 27 gr.

Natalia Paleczny dziękuje wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób 
jej pomagają. Jak przyznaje, siła jest 
w ludziach, dlatego wierzy, że uda jej 
się zebrać kwotę niezbędną do kupna 
nowej protezy. 

8paweł Komraus

24–LeTniA nATALiA PALecZny Z GóRy W UbieGłyM RoKU PRZesZłA AMPUTAcję noGi. TeRAZ ZbieRA nA sTAłą PRoTeZę. W osTATnią 
niedZieLę MAjA W WoLi ZoRGAniZoWAno PiKniK cHARyTATyWny, PodcZAs KTóReGo ZbieRAno śRodKi nA Ten ceL

chce pokonać bariery mimo braku nogi

pOmÓŻ naTaLii w ZaKUpie 
nOweJ prOTeZy

Aby przekazać środki na zakup 
nowej protezy dla mieszkanki Góry 
można przekazać darowiznę na 
konto bankowe – nr 42 8448 0004 
0027 7196 2001 0001, z dopiskiem 
Natalia Paleczny darowizna. Można 
także skorzystać z systemu płatności 
dostępnego na stronie internetowej 
stowarzyszenia „Omnibus” – www.
omnibus.pless.pl. Możliwe jest rów-
nież przekazanie jednego procenta 
podatku – wystarczy w zeznaniu 
wpisać KRS 0000237488 oraz cel 
szczegółowy: Natalia Paleczny.

Pierwszy strzał w meczu należał do natalii!  (FoT. PK)

W meczu zagrali uczniowie i absolwenci ZsZio w Woli  (FoT. PK)
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19 maja przy szkole Podstawowej im. j. Korczaka w Górze zorganizowano piknik wiejski. 
Można było wykonać iście wiejskie zadania, wziąć udział w ciekawych konkurencjach czy 
wydoić krowę!  (FoT. sP GóRA)

26 maja zabawę dla całych rodzin zorganizowano na boisku LKs-u we Frydku.  
oprócz rozgrywek sportowych, uczestnicy spotkali się z policjantami, mogli skorzystać z alko-
gogli, które symulują stan odurzenia.  (FoT. KPP)

w OBieKTywie

Tak grali 
nasi piłkarze 

w maju
sokół wola (klasa okręgowa)

<  5.05: Grunwald Ruda Śląska – Sokół 
0:2 (bramki dla Sokoła: J. Kraw-
czyk, P. Bula)

<  12.05: Sokół – AKS Mikołów 2:1 
(bramki dla Sokoła: M. Bereza, J. 
Krawczyk)

<  19.05: Unia Kosztowy – Sokół 7:0
<  26.05: Sokół – Iskra Pszczyna 2:5 

(bramki dla Sokoła: D. Kaczmar-
czyk, M. Pelikański)

<  30.05: Ogrodnik Tychy – Sokół 5:1 
(bramka dla Sokoła: J. Krawczyk)

<  2.06: Sokół – LKS Łąka 0:2

Sokół po 29 kolejkach ma 34 punkty 
i zajmuje 12. miejsce w tabeli (na 16 
drużyn).

Ostatni mecz Sokoła w sezonie: GKS 
Urania Ruda Śląska – Sokół (9.06)

LKs Frydek (a klasa)

<  6.05: LKS – Zet Tychy 2:1 (bramki 
dla LKS–u: T. Kapica, P. Żemła)

<  12.05: Czarni Piasek – LKS 0:4 
(bramki dla LKS–u: A. Moroń 
– dwie, P. Żemła, Ł. Sajdok)

<  20.05: LKS – LKS Studzionka 3:0 
(bramki dla LKS–u: T. Kapica 
– dwie, P. Żemła)

<  27.05: LKS – GTS Bojszowy 1:2 
(bramka dla LKS–u: P. Żemła)

<  31.05: Stal Chełm Śląski – LKS 3:1 
(bramka dla LKS–u: T. Kapica)

<  3.06: LKS – Polonia Międzyrzecze 
2:1 (bramki dla LKS-u: D. Klaja, gol 
samobójczy) 

LKS po 28 kolejkach ma 34 punkty 
i zajmuje 11. miejsce w tabeli (na 16 
drużyn).

Ostatnie mecze LKS–u w sezonie: LKS 
Wisła Wielka – LKS (10.06), LKS – LKS 
Studzienice (15.06).

Gminny ośrodek sportu i Rekreacji zaprasza do 
udziału w Amatorskim Turnieju Piłki nożnej. 

4Turniej zostanie rozegrany w sobotę, 23 czerwca na 
Orliku w Woli. Jego celem jest popularyzacja gry 

w piłkę nożną i upowszechnianie aktywnego wypoczynku. 
W turnieju udział może wziąć maksymalnie osiem drużyn 
(sześcioosobowe plus trzech zawodników rezerwowych). 

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres i.mietlinski@
miedzna.pl do 18 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
Opłata startowa od drużyny to 70 zł. Drużyny podzielone 
zostaną pomiędzy dwie grupy, w których rozegrają mecze 
w systemie „każdy z każdym”. Potem odbędą się półfinały 
i finał. Każdy mecz to dwie połowy po 10 minut.

Początek turnieju o godz. 9.00. Regulamin imprezy dostęp-
ny jest na stronie basen.miedzna.pl. 8 pk

Zagrają na Orliku

Zapaśnicy GKs Piast Wola 
przywieźli medale z kolejnych 
zawodów.

4W dniach 4–5 maja odbył się 
kolejny z serii Ogólnopolski Tur-

niej Klasyfikacyjny młodziczek i mło-
dzików. Zawody rozegrano w miej-
scowości Stok Lacki koło Siedlec, 
wystartowało w nich 180 zawodniczek 

i zawodników z 30 klubów. Sportowcy 
z Woli zdobyli trzy złote medale. Naj-
lepsi w swoich kategoriach okazali się 
Amelia Tomala, Wanesa Kania i Błażej 
Tomala. Bartosz Piwowar w swojej 
kategorii zajął 5. miejsce, Eryk Tomala 
– 9. miejsce, a Eryk Cichoń – 5. miej-
sce.

W dniach 20–22 maja w Krotoszynie 
odbyła się natomiast XXIV Olimpia-

da Młodzieży w Sportach Halowych. 
W konkurencji zapasy kobiet są to 
mistrzostwa Polski juniorek młod-
szych, startowało 139 zawodniczek z 50 
klubów. Klub z Woli reprezentowały 
dwie zawodniczki, obie w kategorii 
wagowej do 49 kg. Gabriela Płoszczyca 
wywalczyła srebrny medal, a Daria 
Jaczyńska zajęła 5. miejsce.

8gKs piast, pk

Medale dla zapaśników

Zawodnicy MUKs „Gilus” 
Gilowice zanotowali kolejne 
udane starty w zawodach 
pływackich.

419 maja w Suchej Beskidzkiej 
odbyły się Ogólnopolskie Zawo-

dy Pływackie z okazji 10–lecia UKS 
Jasień. Wśród medalistów znaleźli się 
pływacy z Gilowic. Wiktor Panczykow-
ski zajął I miejsce na dystansie 25 m 
stylem grzbietowym oraz III miejsce 
na dystansie 25 m stylem motylko-
wym. Kacper Murański uplasował się 
na II miejscu w kategorii 100 m stylem 
motylkowym.

W dniach 25–26 maja w Dąbro-
wie Górniczej zorganizowane zosta-
ły Mistrzostwa Śląska 13–latków. 
Wystartowało w nich 185 zawodni-
ków z 32 klubów. „Gilus” wywalczył 
trzy medale brązowe, a ich zdobyw-
czynią była Wiktoria Radek. Stawała 
na najniższym stopniu podium na 
dystansie 100 i 200 m stylem klasycz-

nym oraz na 200 m stylem zmien-
nym. Na pochwałę zasługuje również 
postawa Sandry Siuty, Natalii Janosz 

oraz Jana Starca, którzy w swoich 
startach ustanawiali nowe rekordy 
życiowe. 8 gilus, pk

Pływacy z rekordami i medalami

Za pływakami z Gilowic kolejne udane starty  (FoT. GiLUs)
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Wśród osób, które do 26 czerwca 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 
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru 

skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

czterokrotnie okradli sklepy na 
terenie gminy Miedźna. Udało 
się złapać parę złodziei.

4Łupem dwójki podejrzanych mogło 
paść wszystko, co było akurat pod 

ręką i mieściło się w wózku. Dlatego też 
wartość skradzionego towaru personel 
sklepów wyceniał średnio na 1 tys. zł. 
Sprawcy aż czterokrotnie zdołali opuś-
cić sklepy na terenie gminy Miedźna 
z wypełnionymi po brzegi wózkami. 
Nie gardzili żadnym towarem. Choć tym 
najcenniejszym był alkohol.

Pomimo dobrej jakości nagrań 
z monitoringu, początkowo nie było 
wiadomo, kto dopuszczał się kradzieży. 
Wspólna praca policjantów z różnych 
pionów zaowocowała jednak kolejny-
mi ustaleniami i po kilku tygodniach 
od pierwszego zgłoszenia, rozliczenie 
sklepowych „bohaterów” było tylko 
kwestią czasu. 

Jako pierwszy wpadł w ręce poli-
cjantów 33–latek. Został rozpoznany 

przez mundurowych patrolujących 
rejon gminy. Jego wygląd pokrywał się 
z rysopisem sprawcy zarejestrowanego 
na filmie przedstawiającym kradzieże 
w supermarketach. Jak się okazało, 
część swoich łupów ukrył w domu. 

Tam też, oprócz części skradzionego 
towaru, policjanci znaleźli również 
dwa woreczki strunowe z ponad 24 
gramami amfetaminy i słoik, w którym 
znajdowało się przeszło 16 gramów 
marihuany. Mężczyzna usłyszał cztery 
zarzuty kradzieży, których dopuścił 
się w warunkach recydywy, czyli tzw. 
powrotu do przestępstwa. Dodatkowo, 
zarzuca się mu posiadanie substancji 
narkotycznych. 

Jego partnerka także usłyszała 
zarzuty popełnienia tych samych kra-
dzieży sklepowych. O losie tej dwójki 
już wkrótce zadecyduje sąd i proku-
rator. Za kradzież prawo przewiduje 
do pięciu lat więzienia, w przypadku 
recydywy jednak, ta kara może wzros-
nąć. 8 Kpp

Odpowiedzą za kradzieże w sklepach

do rozboju doszło niedawno 
w Gilowicach. sprawca uderzał 
kobietę pięścią w głowę.

4Jak informuje pszczyńska poli-
cja, 45–letni mężczyzna chciał 

zabrać pieniądze kobiecie. Dlatego 
uderzał ją pięścią w twarz i szarpał za 
torebkę, w której miała gotówkę. Udało 
mu się osiągnąć cel. Nie miał jednak 

okazji wydać skradzionych pieniędzy. 
Szybko został bowiem złapany przez 
policjantów.

Okazało się, że ukradł kobiecie 60 
zł. 45–latek usłyszał zarzuty w tej spra-
wie. O jego dalszym losie będzie teraz 
decydował sąd i prokurator. Zgodnie 
z kwalifikacją zarzucanego mu prze-
stępstwa może grozić mu do pięciu lat 
więzienia. 8 pk

rozbój dla 60 zł

4Urząd Gminy Miedźna informuje, 
że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Roz-

porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str. 1), zwanego dalej „RODO”:
1.  Administratorem zbieranych i przetwa-

rzanych przez Urząd Gminy Miedźna 
danych osobowych jest Wójt Gminy 
Miedźna. Adres Urzędu Gminy Miedź-
na: ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna, tel. 
32 211 61 60.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych: ul. Wiejska 131, 
43–227 Miedźna, tel. 32 211 61 60 wew. 
26, adres e–mail: i.maska@miedzna.
pl.

3.  Dane osobowe zbierane i przetwarza-
ne są w celu możliwości wykonywania 
przez Urząd Gminy Miedźna ustawo-
wych zadań publicznych, określonych 
m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym oraz w innych 
regulacjach.

4.  Pozyskane dane osobowe nie będą 
udostępniane podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów 
prawa.

5.  Dane osobowe od momentu pozyskania 
będą przechowywane przez okres wyni-
kający z regulacji prawnych (kategorii 
archiwalnej dokumentacji, określonej 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 
organów gmin i związków międzygmin-

nych; umowy o dofinansowanie zawar-
tej między beneficjentem a określoną 
instytucją; trwałości danego projektu 
i konieczności zachowania dokumentacji 
projektu do celów kontrolnych itp.) Kry-
teria okresu przechowywania ustala się 
w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 
dokumentacji w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt.

6.  Osoby mają prawo dostępu do swoich 
danych osobowych oraz możliwość ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się 
na podstawie zgody na przetwarzanie, 
osoby mają prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie ich danych osobowych 
w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

8.  Osoby mają prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).

9.  W większości przypadków przetwa-
rzanie danych osobowych wynika 
z przepisów prawa, a ich podawanie 
jest obowiązkowe. W niektórych spra-
wach podawanie danych osobowych 
może być dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji celów, o których mowa w ust. 
3. W sytuacji dobrowolności podawania 
danych osobowych osoby zostaną o tym 
fakcie poinformowane. Niepodanie lub 
podanie niepełnych danych osobowych 
może skutkować pozostawieniem wnio-
sku bez rozpatrzenia.

8Ug

rODO w UrZĘDZie gminy
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jedni biegali, inni maszerowali 
z kijkami – wszystkich łączyło to, że 
aktywnie spędzili czas.

4Organizowana przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół 

Szkolno–Przedszkolny w Woli, Sokół 
Wola i Nadleśnictwo Kobiór impreza 
już na stałe wpisała się do kalendarza 
wydarzeń sportowych w gminie Miedź-
na. Wszystko przez duże zainteresowa-
nie, jaką cieszy się wśród mieszkańców. 
W tegorocznej edycji, która odbyła się 
w sobotę, 19 maja wystartowało 145 osób. 
Wyruszyli w pobliżu leśniczówki w Woli, 
by pokonać trasę w lesie.

Zawody rozegrano w konkurencji bie-
gowej i nordic walking. W przypadku 
nordic walking dystans wynosił 3 800 m. 
Długość trasy biegowej dla zawodników 
z rocznika 2000 i starszych to pętla 3 800 
m, którą można było pokonać jeden raz 
lub dwa razy. Długość trasy biegowej 
dla rocznika 2001 i młodszych wynosiła 
3 800 m.

W zawodach udział wzięli zarówno 
młodzi miłośnicy biegania, jak i starsi, 
którzy albo pobiegli, albo maszerowali 

z kijkami. Wszyscy ukończyli trasę w nie-
spełna godzinę. Na mecie każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy medal. 
Najszybsze zawodniczki i zawodników 
nagrodzono pucharami i nagrodami rze-
czowymi, które wręczono na stadionie 
Sokoła w Woli. Tam też organizatorzy 
rozlosowali wśród uczestników nagro-
dy rzeczowe i poczęstowali grillowaną 
kiełbaską. 8pk 

145 osób WZięło UdZiAł W iii LeśnyM bieGAniU dLA ZdRoWiA

dla zdrowia i przyjemności
wyniki

Bieg 3 800 m – mężczyźni
1. Paweł Wójcik 12:53,9
2. Marcin Mieszczak 13:58,2
3. Marcin Bartuś 14:31,8

Bieg 3 800 m – kobiety
1. Julianna Boroń 19:48,0
2. Bogusława Boberek 20:38,8
3. Nadia Puchajda 20:46,1

Bieg 7 600 m – mężczyźni
1. Przemysław Mendyk 27:09,4
2. Paweł Kobosko 30:00,5
3. Damian Łoziński 31:23,3

Bieg 7 600 m – kobiety
1. Monika Puchajda 34:55,0
2. Katarzyna Garbuz 37:39,5
3. Urszula Bartelmus 38:09,4

Nordic walking 3 800 m 
– mężczyźni

1. Andrzej Stańczyk 26:29,6
2. Marcin Majdziak 28:26,9
3. Krzysztof Piwowar 29:27,5
Nordic walking 3 800 m – kobiety
1. Amelka Kantorowska 28:18,5
2. Magdalena Mardzyńska 28:36,8
3. Renata Kalder 29:03,0

Uczestnicy pokonali trasę leśną w Woli  (FoT. PK)

W imprezie udział wzięli też miłośnicy nordic walkingu  (FoT. PK)

To była okazja do aktywnego spędzenia czasu  (FoT. PK)

najlepsi w swoich kategoriach otrzymali 
puchary i nagrody  (FoT. PK)



12 gminne sprawy – czerwiec 2018 W obieKTyWie

śląskie zwyczaje i tradycje to coś, co warto pielęgnować. Przekonywano o tym podczas festiwalu folklorystycznego, 
który odbył się 26 maja w Woli. Więcej o imprezie piszemy na str. 2. FoT. GoK, PK

Radosne spotkanie z folklorem


