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Są wzorem do 
naśladowania

Helena Malcher z Góry laureatką 
odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyń-
skiej”

WIĘ CEJ NA sTr. 2

niemal 100 osób wzięło udział w i edycji „leśnego biegania dla zdrowia”. GoSir, SP nr 
2 w woli i nadleśnictwo kobiór zorganizowały imprezę 7 maja na terenie lasów w woli. 
Byli i młodsi, i starsi, miłośnicy biegania, jak i nordic walkingu. wszyscy ukończyli 
zawody w niespełna godzinę. ale nie wynik był tu najważniejszy. chodziło o pokazanie, 
że można ciekawie i aktywnie wspólnie spędzić wolny czas. i to się udało!

WIĘ CEJ NA sTr. 11

Biegiem 
dla zdrowia Rząd wraca 

do tematu elektrowni

W czerwcu ma odbyć się spotkanie 
przedstawicieli Ministerstwa Energii 
i firmy Mitsui ws. inwestycji w Woli

WIĘ CEJ NA sTr. 3

WIĘ CEJ NA sTr. 8

Dumni ze swojej 
kultury

20 maja odbyły się XXI Regionalny Festi-
wal Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży, 
XXII Regionalny Festiwal Folklorystycz-
ny Dorosłych i VIII Parada Ludowego 
Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie 
piszóm”
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OKiem FOTOgraFa

W maju w powiecie pszczyńskim odbył się „Słoneczny tydzień”. To tydzień osób niepełno-
sprawnych, podczas którego odbywają się imprezy, konkursy i zabawy. W wydarzenie zaan-
gażowali się też podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Na zdjęciu 
– podczas konkursu piosenki  (fot. ŚDS Grzawa)

4 maja obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Strażaka.

 Strażak to zawód od lat cieszący 
się bardzo wysokim zaufaniem 

społecznym. Nie bez przyczyny. Na 
co dzień są mało widoczni. Ale kiedy 
przychodzi potrzeba, sprawiają, że czu-
jemy się bezpieczni. W naszej gminie 
mamy nie tylko strażaków zawodo-
wych, ale także strażaków-ochotników, 
działających w ramach OSP w Woli, 
Gilowicach, Górze i Miedźnej.

„Pełniąc swoją służbę, łączycie Pań-
stwo ją z ofiarnością i poświęceniem dla 
ratowania życia i mienia ludzkiego, dając 
w ten sposób świadectwo najważniejszym 
wartościom oraz wierności zasadom 
etyki strażackiej. Składamy serdecz-
ne podziękowania za codzienną pracę 
i służbę, dzięki której możemy czuć się 
bezpiecznie. Niech św. Florian otacza Was 
swoją opieką w wypełnianiu strażackiej 
powinności” - napisali do strażaków wójt 
Bogdan Taranowski i Stanisław Lubański, 
przewodniczący Rady Gminy.  8pk

Czuwają nad naszym bezpieczeństwem

20 maja w Sali Lustrzanej Mu-
zeum Zamkowego w Pszczynie 
odbyła się gala wręczenia 
odznaczeń „Klejnot Ziemi 
Pszczyńskiej”. Wśród laureatek 
ponownie znalazła się miesz-
kanka gminy Miedźna.

 Odznaczenia przyznawane 
są przez powiat pszczyński 

za szczególne osiągnięcia kobietom 
działającym na rzecz powiatu pszczyń-
skiego poprzez promowanie postaw 
aktywnych, społecznych, kulturowych 
i przedsiębiorczych. To podziękowanie 
za ich codzienną pracę, która inspiruje 
i mobilizuje innych. 

W tym roku zgłoszono 42 kandydatury, 
a wyboru dokonała komisja w składzie: 
starosta pszczyński, Paweł Sadza (prze-
wodniczący kapituły), przewodnicząca 
Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara 
Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Pszczyńskiego, Agata Tucka-
Marek, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pszczynie, Bernadeta Sojka-Jany 
oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska”, 
Sylwia Pająk-Figula. Laureatki wybrano 
w pięciu kategoriach: Kobieta Biznesu, 
Kobieta Społeczna, Kobieta Sztuki i Kul-
tury, Kobieta Obyczajów i Tradycji oraz 
Kobieta Ziemi Pszczyńskiej.

Kobietą Obyczajów i Tradycji została 
Helena Malcher. Jest matką 12 dzieci, 
krzewiącą lokalne obyczaje i tradycje. 
W roku 1968 rozpoczęła swoją dzia-
łalność w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Górze, a w 1998 roku została jego 
przewodniczącą (od 2010 r. pełni 
funkcję honorowej przewodniczącej). 
Jest współzałożycielką oraz honoro-
wym członkiem zespołu śpiewacze-
go Górzanie. To dzięki jej staraniom 
zespół może się pochwalić pięknymi, 
autentycznymi strojami śląskimi. Wie-
lokrotnie nagradzana za m.in. współ-
pracę i podejmowanie działań na rzecz 

środowiska wiejskiego; kultywowanie 
tradycji śląskich, udział w konkursach 
regionalnych oraz udział w konkursie 
Nasze Naturalne Dziedzictwo, gdzie 
została wyróżniona przez Polską Izbę 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. 
Została także uhonorowana Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Orderem Serca 
Matkom Wsi. Pani Helena dała się także 
poznać jako „gminna poetka”, znana 
z prezentowania licznych wierszy i pio-
senek. Niejednokrotnie wyróżniona 
na Turniejach Recytatorskich organi-
zowanych przez gminę Miedźna czy 
Barbórkowych potyczkach „Brzeszcza-

nie kontra sąsiady zza miedzy” orga-
nizowanych przez gminę Brzeszcze. 
Znalazła się wśród 50 mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego o nietypowych 
zainteresowaniach i ciekawych pasjach, 
którym poświęcona została publika-
cja LGD Ziemia Pszczyńska pt. “Perły 
Ziemi Pszczyńskiej”.

Po raz kolejny została wyróżniona 
mieszkanka naszej gminy. Rok temu 
Kobietą Biznesu została Elżbieta Mor-
kisz, w 2014 r. Kobietą Ziemi Pszczyń-
skiej została Jadwiga Granatyr, a w 2013 
r. - Łucja Krutak. Laureatkom gratula-
cje składał wicestarosta pszczyński, 
Krystian Szostak. - Klejnoty zdobią 
osoby, które je noszą. Tutaj mamy inną 
sytuację, ponieważ klejnoty, w osobach 
naszych wspaniałych pań, zdobią zie-
mię pszczyńską. Gratuluję organiza-
torom - wytrwajcie w tym pomyśle, 
bo pereł trzeba szukać - podkreślał. 
Laureatki otrzymały odznaczenie, któ-
rym jest broszka wzorowana na maneli 
- bransolecie z przełomu XVI i XVII 
wieku, przedstawiająca dwie splecione 
dłonie, a pomiędzy nimi serce.

Wśród tegorocznych odznaczonych 
znalazły się jeszcze: Zyta Kapel, Janina 
Czeczot-Kiedos, Barbara Misiak oraz 
Halina Nocoń.

8pk, powiat

Helena Malcher z Góry laureatką odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”

Są wzorem do naśladowania

Helena Malcher z Góry została Kobietą Obyczajów i Tradycji  (fot. powiat)

Wystąpili w nim uczniowie Sto-
warzyszenia Edukacji Muzycznej 
Ognisko Muzyczne w Pszczynie 
oraz Studia Baletowego dzia-
łającego przy Centrum Kultury 
w Woli.

- To koncert z okazji dnia 
matki, a także dnia dziecka. 

Jest częścią obchodów jubileuszu 
60 -lecia Ogniska Muzycznego 
w Pszczynie – mówiła Małgorzata 
Kuś-Pytlik z Ogniska, która prowa-
dziła koncert pt. „Dla Ciebie mamo”. 

Za działalność stowarzyszenia, które 
wykształciło muzycznie już ok. 1 
300 osób dziękowała Barbara Ban-
doła, przewodnicząca Rady Powiatu 
Pszczyńskiego i dyrektorka gimna-
zjum nr 2 w Woli.

Jedna z filii Ogniska działa właśnie 
w Woli, a podczas koncertu można było 
się przekonać, że uczniowie są bardzo 
zdolni. Śpiewali, grali na gitarze, na 
flecie czy pianinie. Oklaskiwali ich 
rodzice i przyjaciele ogniska – pełna 

sala Centrum Kultury. Publiczności 
zaprezentowały się też członkinie 
młodszej i starszej grupy Studia Bale-
towego, które działa przy Centrum 
Kultury w Woli.

8pk

24 maja w Centrum Kultury  
odbył się wyjątkowy koncert

Dla Ciebie  
mamo

W duecie zagrali Kamila Pudełko i Dominik Grabiec  (fot. pk) Młode baletnice w akcji  (fot. pk)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospo-
darki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeter-
minowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojaz-
dów 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) odpłatnie.

mOBiLny psZOK w CZerwCU 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt  

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 1.06 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 3.06 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP 
Gilowice

<  mieDŹna: 7.06 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 14.06 (wtorek) w godz. 
9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 20.06 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 24.06 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej 
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 27.06 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP 
Góra

<  wOLa: 30.06 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu 
spożywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, Poto-
kowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 1.06, 15.06, 1.07
segregacja: 15.06
weo:* 1.06
Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 2.06, 16.06, 4.07
segregacja: 16.06
weo:* 2.06
Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 3.06, 17.06, 5.07
segregacja: 17.06
weo:* 3.06
wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 6.06, 20.06, 6.07
segregacja: 20.06
weo:* 6.06
wola (ulice: Bzów, Cicha, Górni-
cza, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, 
Mokra, Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sado-
wa, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 7.06, 21.06, 7.07
segregacja: 21.06
weo:* 7.06

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.06, 22.06, 8.07
segregacja: 22.06
weo:* 8.06
Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 9.06, 23.06
segregacja: 23.06
weo:* 9.06
Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 10.06, 24.06
segregacja: 24.06
weo:* 10.06
Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 13.06, 27.06
segregacja: 27.06
weo:* 13.06
Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 14.06, 28.06
segregacja: 28.06
weo:* 14.06
* weo – wielkogabaryty, elektrośmieci, opony

BLOKi
wola i i wola ii: zmiesza-
ne: 7.06, 10.06, 14.06, 17.06, 
21.06, 24.06, 28.06, 1.07, 5.07, 
8.07; segregacja: 6.06, 9.06, 
13.06, 16.06, 20.06, 23.06, 
27.06, 30.06, 4.07, 7.07; 
odpady wielkogabarytowe: 
8.06, 22.06

Projekt ma zostać poddany po-
nownej analizie ekonomicznej.

Mariusz Kozłowski, naczelnik 
Wydziału Prasowego w Mini-

sterstwie Energii poinformował por-
tal wnp.pl, że w maju sekretarz stanu 
w Ministerstwie Energii, Grzegorz 
Tobiszowski zaprosił przedstawicieli 
Mitsui & Co. na spotkanie w sprawie 
budowy elektrowni Czeczott w Woli. 
Spotkanie odbędzie się w czerwcu.

Właśnie wtedy ma zostać uaktual-
niony harmonogram projektu, zleco-
na ma być też jego ponowna analiza 
ekonomiczna. A to oznacza, że rząd 
wraca do pomysłu inwestycji, w spra-
wie której niewiele się ostatnio działo. 
Na początku roku przedłużone zostało 
jedynie do marca 2017 r. porozumienie 
pomiędzy Kompanią Węglową a japoń-
skim koncernem Mitsui. To czas na 
wynegocjowanie m.in. warunków 
długoterminowej umowy na dostawy 
węgla przez spółkę węglową do elek-
trowni.

1 maja zaczęła funkcjonować Pol-
ska Grupa Górnicza, która przejęła od 
Kompanii Węglowej m.in. 11 kopalń. 
Jak widać, PGG jest zainteresowa-
na kontynuacją działań Kompanii 
Węglowej w zakresie inwestycji na 
terenie byłej kopalni Czeczott. Zainte-
resowanie ma wyrażać ciągle japoński 
inwestor.

To cieszy władze gminy Miedźna. 
- Mamy nadzieję, że po latach zapo-

wiedzi dojdzie w końcu do realizacji 
tej inwestycji. Elektrownia w Woli 
oznaczać będzie nowe miejsca pracy, 
zarówno w czasie jej budowy, jak 
i funkcjonowania, ożywienie gospo-
darcze gminy, a także większe docho-
dy budżetu gminy – mówi wójt Bogdan 
Taranowski.

W Woli ma powstać blok o mocy 
do 1000 MW, elektrownia ma rocznie 
zużywać ok. 3 mln ton węgla. Pier-
wotnie planowano, że miałaby ruszyć 
w 2019 r., a szacowany koszt inwestycji 
to ok. 6 mld zł. Przy budowie obiektu 
przewiduje się zatrudnienie ok. 2,5 tys. 
osób, a w trakcie jego eksploatacji ok. 
250 miejsc pracy. 8pk

W czerwcu ma odbyć się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa 
Energii i firmy Mitsui ws. inwestycji w Woli

Rząd wraca  
do tematu elektrowni

Za ponad 200 tys. zł przebu-
dowany zostanie odcinek ul. 
Miodowej we Frydku. Będzie to 
drugi etap inwestycji.

Wykonawca  odebrał już plac 
budowy, prace ruszą w czerwcu. 

Inwestycja polegać będzie na przebu-
dowie drogi powiatowej - ul. Miodo-
wej we Frydku na długości ok. 130 m, 

obejmie remont nawierzchni jezdni, 
budowę chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową, budowę zatoki autobuso-
wej oraz wykonanie pozostałych robót 
towarzyszących. 

Inwestorem jest powiat pszczyński, 
który sfinansuje to zadanie wspólnie 
z gminą Miedźna, która przeznaczyła 
na inwestycję 100 tys. zł.

8powiat, pk

ruszają prace na miodowej

W Woli ma powstać blok o mocy do  
1000 MW  (fot. pk)



4 gminne sprawy – czerwiec 2016 Z ŻyCIA GMINy

ruszyli z pracami
Rozpoczął się drugi etap moder-
nizacji Domu Kultury w Woli.

Przypomnijmy, Gminny Ośro-
dek Kultury w Miedźnej z sie-

dzibą w Woli pozyskał dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dotacja w ramach pro-
gramu „Rozwój infrastruktury kultury. 
Priorytet: Infrastruktura domów kul-
tury” na zadanie pod nazwą „Moder-
nizacja Domu Kultury w Woli – etap 
II” wynosić będzie 126 tys. zł.

Modernizacja polegać będzie na 
dociepleniu elewacji istniejącego 
budynku, częściowej wymianie sto-
larki okiennej i drzwiowej, częściowej 
wymianie instalacji odgromowej oraz 
przebudowie węzła sanitarnego.

Przetarg na wykonanie prac wygrała 
firma Usługi Remontowo-Budowlane 
„Robi” Robert Bogucki z Bierunia, 
która zaoferowała cenę brutto 225 tys. 
214 zł 43 gr. Początkiem czerwca firma 
rozpoczęła prace. Wszystko powinno 
być gotowe do końca września. 8pk

podwyżka za wodę
Od 1 czerwca mieszkańcy gminy 
Miedźna zapłacą więcej za wodę.

Początkiem czerwca zaczęły obo-
wiązywać nowe stawki opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków dla odbior-
ców korzystających z urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dla gospodarstw domowych cena za 
dostawę 1 m3 wody wynosi teraz 6,79 zł 
plus VAT (wcześniej 6,69 zł plus VAT), 

a cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków 
– 7,49 zł plus VAT (wcześniej 6,90 zł 
plus VAT). Pozostali odbiorcy (usługi, 
przemysł, placówki oświatowe i inni) 
zapłacą odpowiednio 7,10 zł plus VAT 
oraz 7,49 zł plus VAT. 

- Podwyżka wynika ze wzrostu kosz-
tów mediów, kosztów oczyszczania, uty-
lizacji osadów czyli kosztów bieżących. 
Jest to podwyżka z przyczyn eksploa-
tacyjnych. Ostatnia zmiana stawek za 
wodę miała miejsce w 2014 r. - mówi 
wójt Bogdan Taranowski. 8pk

5 maja w Starostwie Powia-
towym w Pszczynie odbył się 
Konwent Starosty, Burmistrza 
i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego.

Konwent to okazja do wypra-
cowania wspólnych stanowisk, 

podjęcia wspólnych inicjatyw i omó-
wienia aktualnych problemów. Pod-
czas spotkania, które odbyło się 5 
maja włodarze podjęli m.in. decyzję 
o wspólnym zakupie energii elek-
trycznej, rozmawiali o konieczności 
aktualizacji planów zarządzania kry-
zysowego i ochronie zabytków. Podjęli 
także rozmowy w sprawie zapewnienia 
w powiecie pszczyńskim specjalisty 
w zakresie psychiatrii dziecięcej. Pod-
czas konwentu pojawiła się propozycja 

umiejscowienia gabinetu specjalisty 
w Pszczynie.

Włodarze poruszyli także kwestię 
zapisów w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego, zabez-
pieczających gminy przed negatywnymi 
skutkami eksploatacji górniczej. Oma-
wiano m.in. plany spółki Studzienice, 
dotyczące budowy kopalni i eksploatacji 
węgla kamiennego ze złoża Studzienice 
1, zlokalizowanego na terenie gminy 
Pszczyna, Kobiór, Miedźna i Bojszowy. 
Samorządowcy zdecydowali, że już 
w czerwcu spotkają się na kolejnym 
konwencie i skupią się na wypracowaniu 
wspólnego stanowiska dotyczącego zapi-
sów w miejscowych planach zagospo-
darowania oraz kwestii uruchomienia 
powiatowej komunikacji.  8powiat 

Włodarze na konwencie

W konwencie udział wziął też wójt gminy Miedźna, Bogdan Taranowski  (fot. powiat)

O lokalizacji tzw. pszoku dys-
kutowano podczas sesji Rady 
Gminy Miedźna, która odbyła się 
16 maja.

Przypomnijmy, po wygraniu 
przetargu na świadczenie usług 

odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości na terenie gminy Miedź-
na przez Zakład Usług Komunalnych 
z Oświęcimia, firma organizuje mobil-
ny punkt selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. W wyznaczonych 
dniach w sołectwach podstawiany 
jest samochód, do którego zbierane 
są dostarczone przez mieszkańców 
odpady. 

To jednak rozwiązanie tymczasowe, 
bo ZUK przygotowuje się do urucho-
mienia stacjonarnego pszoku. Ten ma 
powstać przy ul. Topolowej 6 w Górze, 
na terenie byłej siedziby Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
(GZGK pod koniec ub.r. przeniósł się 
do budynku przy ul. Lompy w Gilowi-
cach). Na ostatniej sesji interpelację 
w tej sprawie złożyła radna Zofia Bia-
łoń. Pytała w niej m.in. o to, na jakich 
zasadach ma funkcjonować punkt? 
Do sprawy odniósł się też inny radny 

z Góry, Michał Przewoźnik. - Lokali-
zacja budzi kontrowersje, ale spotka-
łem się też z głosami pozytywnymi, 
że będzie blisko – przyznał. Dziwił się 
też, że wcześniej nie było informacji 
o takiej lokalizacji.

Postępowanie w tej sprawie pro-
wadzi organ zastępczy, którym jest 
burmistrz Pszczyny. Wójt uspokajał, 
że pszok nie jest wysypiskiem śmieci. 
– W warunkach przetargu był zapis, 
że firma musi zorganizować taki 
punkt na terenie gminy. Nie wchodzi 
w rachubę gromadzenie tam odpa-
dów komunalnych, a jedynie takie 
odpady, jak gruz, meble, akumulatory 
czy baterie. Określony będzie tryb 
opróżniania, wywożenia, nie będzie 

możliwości rozdrabniania śmieci, jak 
również utylizacji. Ta działalność nie 
może stwarzać żadnego zagrożenia. 
Firma rozważa również zmianę 
lokalizacji punktu – mówił Bogdan 
Taranowski.

„Lokalizacja pszok nie wpłynie 
negatywnie na okolicznych mieszkań-
ców, posesje czy szkołę podstawową” 
- czytamy w przysłanym do redak-
cji piśmie podpisanym m.in. przez 
prezesa ZUK-u, Witolda Augustyna. 
Firma informuje, że w punkcie nie 
będą składowane żadne odpady, zbie-
rane będą jedynie „odpady komunalne 
pochodzące z gospodarstw domowych, 
z wyłączeniem m.in. niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunal-
nych”. Z informacji firmy wynika, że 
decyzja administracyjna na zbieranie 
odpadów ma być wydana w czerwcu, 
wtedy będzie mógł ruszyć stacjonarny 
pszok w Górze.

Punkt ma być czynny nie częściej 
niż dwa dni w tygodniu, pomiędzy 
godz. 8.00 a 17.00. W godzinach pracy 
pszok będzie obecna jego obsługa, 
a osoba przywożąca odpady będzie 
musiała wykazać, że jest mieszkańcem 
gminy Miedźna.

8paweł Komraus

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Miedźna  
funkcjonował będzie najprawdopodobniej w Górze

Stacjonarny, już nie mobilny

Pszok będzie działał najprawdopodobniej przy 
ul. Topolowej 6 w Górze  (fot. pk)

sesja absolutoryjna
14 czerwca odbędzie się sesja Rady 
Gminy Miedźna, której tematem będzie 
„Sprawozdanie z wykonania zadań 
i budżetu Gminy za rok 2015 i udzie-
lenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Miedźna”.

Radni głosować będą nad uchwała-
mi dotyczącymi m.in. zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu gminy Miedźna za 2015 rok oraz 
udzielenia wójtowi gminy Miedźna 
absolutorium za 2015 rok. 8pk

nagrody  
i wyróżnienia  
w dziedzinie sportu
Oto lista kandydatów do nagród 
stosownie do uchwały Rady Gminy 
Miedźna z 16 sierpnia 2011 r. w spra-
wie nagród i wyróżnień w dziedzinie 
sportu (zgodnie z protokołem nr 2/2016 
z posiedzenia Komisji ds. przyznawa-
nia nagród i wyróżnień z 23 maja 2016 
r.): Robert Mroczka (trener) - 350 zł, 
Łukasz Rozmus, Gabriela Płoszczyca, 
Daria Jaczyńska (po 300 zł), Wanesa 
Kania, Błażej Tomala, Amelia Tomala 
(po 250 zł), Weronika Gorecka, Michał 
Kowalczyk, Kacper Murański, Mateusz 
Norek, Aleksandra Fuks (po 200 zł).
 8Ug
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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

Gmina Miedźna przystąpiła do 
kolejnego konkursu interneto-
wego. Tym razem dzięki głosom 
internautów w Górze może 
powstać podwórko Nivea.

Do udziału w konkursie zgłoszo-
na została lokalizacja mieszcząca 

się przy skrzyżowaniu z ul. Polną i ul. 
Cmentarną w Górze. Celem projektu 
jest stworzenie placu zabaw, który 
umożliwi dzieciom bezpieczny i aktyw-
ny wypoczynek. 

Konkurs „Podwórko Nivea” składa 
się z dwóch etapów głosowania, w każ-
dym wyłanianych jest po 20 zwycię-
skich miejsc. Pierwszy zakończył się 
2 czerwca, drugi trwa do 30 czerwca. 
Głosować można na stronie interne-
towej www.nivea.pl/podworko2016 

lub pobierając specjalną aplikację. 
Codziennie każdy mieszkaniec ma 
możliwość oddania jednego głosu, a im 
więcej głosów, tym większa szansa na 
wygraną!

Ciągle trwa głosowanie w innym 
konkursie, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze. W ramach 
akcji „Nestle porusza” jest szansa na 
powstanie siłowni zewnętrznej na 
boisku przy ul. Różanej 25 w Woli. 
Aby zagłosować, wystarczy wejść na 
stronę internetową www.nestleporu-
sza.pl, przejść do sekcji Głosowanie 
i tam wpisać „Wola”, a lepiej „Różana”. 
Należy kliknąć Głosuj, potem wpisać 
swój adres e-mail i kliknąć w link, 
który otrzymamy na swoją skrzynkę. 
Codziennie można oddać jeden głos. 
Głosowanie trwa do 6 lipca. 8Ug, pk

siłownia, a może podwórko? Biznes przy kawie
Bank Spółdzielczy w Miedźnej 
oraz wójt gminy Miedźna zapra-
szają na bezpłatne spotkania 
z cyklu „Biznes przy porannej 
kawie”.

Pierwsze spotkanie w tym roku 
odbyło się 25 maja, a tematem 

były zmiany w ordynacji podatkowej. 9 
czerwca tematem będzie ochrona danych 
osobowych w firmie, a 23 czerwca - zasa-
dy bhp w firmie. Oba spotkania odbędą 
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Miedźna od godz. 10.00.

„Biznes przy porannej kawie” to cykl 
bezpłatnych spotkań dla przedsiębior-
ców.  W ramach spotkań uczestnicy 
wysłuchują prelekcji ekspertów z dzie-
dziny prawa, ubezpieczeń, funduszy 
europejskich oraz zarządzania. 8pk, Bs

W środę, 25 maja wójt gminy 
Bogdan Taranowski przyjął nie-
codziennych gości. 

Do Urzędu Gminy Miedźna przy-
byli uczniowe klasy IIb Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Miedźnej wraz z wychowawczynią.

Wójt zapoznał dzieci ze strukturą 
organizacyjną urzędu, następnie opro-
wadził uczniów po budynku, dzięki 
czemu mieli okazję zobaczyć, jak 
wygląda praca w urzędzie oraz jakie 
sprawy można w nim załatwić.

Na zakończenie spotkania dzieci 
otrzymały pamiątki oraz drobne słod-
kości. 8Ug

Uczniowie z wizytą w Urzędzie Gminy

Uczniowie w gabinecie wójta  (fot. UG)

Uroczystość odbyła się 10 maja. Wzięli w niej 
udział miłośnicy poezji, rodzina i przyjaciele ks. 
Czernika oraz uczniowie.

Wydarzenie zorganizowano w Tygodniu Bibliotek. 
O tomiku wierszy zatytułowanym „Okruchy życia” 

opowiadała Magdalena Kubista, redaktorka publikacji. Jan 
Szafron nie mógł przyjechać ze względów zdrowotnych. Jan 
Szafron to przedsiębiorca ze Studzienic. Nie tylko prowadzi 
firmę, ale także pisze wiersze. Wcześniej wydał trzy tomiki 
wierszy i aforyzmów: „Moi jubilaci. Wiersze okolicznościo-
we”, „Wędrując przez życie”, „Dęby Rajdwegu”. Najnowszy 
pt. „Okruchy życia” ukazał się w grudniu 2015 r.

- Już sam tytuł książki wskazuje na jej zawartość, że 
będą to jakieś okruchy, ulotne myśli, cytaty. Są to myśli 
z życia wzięte, które dotyczą różnych sfer życia, każdego 
z nas. Dlatego są one nam tak bardzo bliskie – mówiła M. 
Kubista. Autor swoją najnowszą publikację zadedykował 
ks. Franciszkowi Czernikowi, który urodził się w 1925 
r. w Miedźnej. Poświęcił się działalności na rzecz osób 
głuchoniemych, służył w Raciborzu, Zabrzu czy Piekarach 
Śląskich. Zmarł w czerwcu ub.r. 

- Ks. Czernik był bliskim przyjacielem Jana Szafrona. 
Zaprzyjaźnili się wracając z pogrzebu Jana Pawła II, z Rzymu 
do Studzienic – przyznaje M. Kubista. „Spędzone z ks. Fran-
ciszkiem chwile zaowocowały serdeczną i bogatą w budujące 
przeżycia przyjaźnią. Poprzez niniejszy zbiór sentencji i myśli 
pragnę mu gorąco podziękować za jego – jakże mi niezwykle 

drogą – obecność, wtedy i teraz” - napisał autor w dedykacji. 
Tomik zamyka wspomnienie o ks. Czerniku, którego autora-
mi są przyjaciele księdza z Miedźnej: Jan Szafron, Danuta 
Kocurek i Magdalena Kubista.

Podczas spotkania Danuta Kocurek, autorka biografii 
księdza pt. „Ksiądz Franciszek Czernik: duszpasterz głu-
choniemych, radca duchowny i przyjaciel” opowiedziała 
o jego życiu i działalności. Wybrane sentencje z najnowszego 
zbioru odczytały uczennice gimnazjum w Miedźnej. Po pro-
mocji można było nabyć książki J. Szafrona, który zebrane 
datki zdecydował się przeznaczyć na wsparcie Hospicjum 
św. Ojca Pio w Pszczynie.

8paweł Komraus

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzawie odbyła się promocja książki Jana Szafrona, 
dedykowanej ks. Franciszkowi Czernikowi z Miedźnej

Poezja ku czci ks. Czernika

Fragmenty tomiku odczytały uczennice gimnazjum w Miedźnej  (fot. pk)
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40 uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. prof. Zbigniewa Religi 
przystąpiło w tym roku do egzaminu 
maturalnego. Pierwszy pisali zaraz 
po długim weekendzie majowym, 4 
maja. Odwiedziliśmy ich dzień później, 
przed egzaminem z matematyki. Patry-
cja Rom z Góry z egzaminu z języka 
polskiego była raczej zadowolona. - 
Miałam przeczucie, że będą „Dziady”. I  
były – śmieje się. Bała się matematyki, 
bo – jak mówi – jest typowym humani-
stą. - Zdaję język polski, historię i język 
angielski na poziomie rozszerzonym. 
Po liceum chciałabym dostać się na 
Uniwersytet Jagielloński, na kompa-
ratystykę. To porównywanie tekstów 
literackich, także w językach obcych. 
To nowy kierunek, coś lepszego niż 
filologia polska, daje większe możliwo-

ści – zauważa. Kamila Zbrożek z Woli 
chciałaby studiować administrację, 
ale ostateczną decyzję podejmie po 
poznaniu wyników matury. Aleksan-
dra Wróbel z Woli myśli nad studiami 
technicznymi.

W gilowickim liceum największą 
popularnością cieszyła się w tym roku 
biologia. Przedmiot ten jako dodatkowy 
wybrało 20 uczniów. 10 osób postawiło 
na geografię, a 8 – na wos. Ostatni 
egzamin odbył się 24 maja. Wyniki 
egzaminu dojrzałości mają być znane 
na początku lipca.

W tym roku do egzaminu matural-
nego przystąpiło także ośmioro ucz-
niów Zespołu Szkół w Woli oraz troje 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Woli.

8pk 

Teraz czekają na wyniki

Maturzyści z Gilowic przed egzaminem z matematyki  (fot. pk)

europa wobec wyzwań 
XXi wieku
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera wzięli 
udział w III Międzynarodowej Konferencji „Europa 
wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się 12-13 
maja w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowie-
ka. Tegoroczny temat brzmiał „Europejczyk/Europejka 
– czyli kto?”. Wśród prelegentów znaleźli się polscy 
i zagraniczni naukowcy, publicyści, literaci, dyplomaci, 
działacze społeczni. 

W poprzednim roku dyskutowano o granicach 
wolności. Obecnie, jak mówił podczas konferencji dr 
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europa 
stanęła w obliczu kryzysu migracyjnego, który ukazał 
słabości i problemy, a nawet zachwiał dotychczasowym 
systemem integracji. Temat ten stał się osią politycz-
nych podziałów, jak również pretekstem do głoszenia 
ksenofobicznych opinii i podsycania mowy nienawiści. 
Dlatego tak ważne były dyskusje podczas konferencji, 
rozważania na temat pytań: kim są Europejczyk i Euro-
pejka, co jest dla nich ważne, czego się obawiają i co 
my, Polacy, wnosimy do wspólnoty europejskiej. 

 8Kamila Drabek (gimnazjum 2 wola)

Festiwal nauki na słowacji
Kolejna część projektu polsko-słowackiego „Podróże 
z liczbami” zakończona. W dniach 5 - 7 maja nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinow-
skiego w Woli wraz z dyrektorką oraz przedstawicie-
lami władz gminy Miedźna, m.in. wójtem Bogdanem 
Taranowskim udali się na Słowację. Zostali serdecznie 
przywitani przez państwa Kramarów (Janę i Tibora 
- właścicieli zaprzyjaźnionej szkoły w Nowej Dubnicy) 
oraz Primatora Miasta Nowa Dubnica, Petera Marusinec. 
Wszyscy wspólnie udali się na zwiedzanie Bratysławy. 

7 maja w Nowej Dubnicy w Súkromnej základnej 
škole odbył się Międzynarodowy Festiwal „Matema-
tyka - ścieżką do udanego biznesu”, w którym wzięli 
udział przedstawiciele władz gminy Miedźna, miasta 
Nowa Dubnica, nauczyciele słowaccy i polscy, rodzice 
oraz uczniowie tamtejszej szkoły. Uczestnicy mieli 
możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów 
na temat matematyki i wzięcia udziału w warszta-
tach dr Małgorzaty Skury i mgr. Michała Lisickiego 
z Fundacji BERDO. 8sp 1 wola

Konkurs z królową
18 maja w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. 
Wandy Chotomskiej w Woli odbył się I Gminny Kon-
kurs Języka Angielskiego, w którym wzięły udział 
drużyny z sześciu przedszkoli gminnych, opiekunowie, 
dyrektorzy, Rada Rodziców oraz gość specjalny - Jej 
Wysokość Królowa Elżbieta II. Przedszkolacy wykazali 
się doskonałą znajomością angielskich słów i piosenek, 
które zaprezentowali królowej oraz zgromadzonym 
gościom. Świetnie poradzili sobie z zadaniami, które 
otrzymali do wykonania. Bawili się wraz z królową 
i słuchali jej opowieści o Wielkiej Brytanii. Po dobrej 
zabawie królowa wręczyła zawodnikom upominki 
i zaprosiła wszystkich na filiżankę herbaty.

Ze względu na wysoki poziom prezentowanych 
przez przedszkolaków umiejętności językowych 
wszyscy otrzymali maksymalną liczbę punktów 
i zajęli w konkurencjach pierwsze miejsce. Nagrodą 

były słowniki języka angielskiego oraz gry eduka-
cyjne do nauki języka. Zabawa ma przyczynić się 
do zainteresowania małych dzieci nauką języka 
angielskiego i poszerzenia ich wiedzy o świecie.

8Joanna Karbowy

Wszystkie drużyny zajęły I miejsce  (fot. GPP 2 Wola)

postawili na angielski, postawili na rozwój
30 maja w Zespole Szkół w Woli 
odbyła się konferencja podsumo-
wująca projekt pn. „Stawiamy 
na angielski, stawiamy na roz-
wój”, finansowany przez Komisję 
Europejską w ramach programu 
Erasmus+. W spotkaniu udział 
wzięły władze gminy, radni oraz 
dyrektorzy i pracownicy placówek 
oświatowych w gminie.

Projekt realizowany był od 1 
czerwca 2014 r. do 31 maja 2016 
r. W tym czasie 10 nauczycieli 
Zespołu Szkół w Woli wzięło 
udział w intensywnym szkoleniu 
z języka angielskiego. Szkolenie 
składało się z kursu stacjonarne-
go (stałe zajęcia na miejscu) oraz 
z trzech wyjazdów edukacyjnych 
do Wielkiej Brytanii – do Exe-
ter w 2014 r., do Oxfrodu w 2015 
r. i do Brighton w 2016 r. Na 
zakończenie uczestnicy napisali 
egzamin, który wszyscy zdali. 
Podczas konferencji wspominali 
kursy i wyjazdy. - To koniec pro-
jektu, ale jesteśmy przekonani, że 
to nie koniec naszej przygody z j. 

angielskim – powiedział Tomasz 
Baranowski. 

Dyrektorka szkoły, Teresa 
Koczor podkreślała, że korzyści 
z projektu dla szkoły i uczniów 
są bardzo duże. To: wzrost kom-

petencji nauczycieli, możliwość 
wdrożenia nowych metod pracy, 
a także możliwość uruchomienia 
oddziału dwujęzycznego w gimna-
zjum. Podobny projekt realizowa-
ny jest w LO w Gilowicach. 8pk 

O realizacji projektu opowiadali nauczyciele szkoły: Elżbieta Motyka i Tomasz 
Baranowski  (fot. pk)
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W dniach 8-15 maja w całej Polsce 
obchodzono Tydzień Bibliotek. To pro-
gram promocji czytelnictwa i bibliotek, 
organizowany przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji 
Gminna Biblioteka Publiczna przy-
gotowała wiele ciekawych spotkań 
i wydarzeń.

12 maja podsumowano trwający 
ponad pół roku konkurs czytelniczy 
pt. „Przyjaciel Biblioteki”. Okazało się, 
że tych zdeklarowanych jest 75, bo tyle 
dzieci w wieku 0-10 lat wzięło udział 
w tym wydarzeniu. 

W okresie od października ub.r. 
do końca kwietnia mali czytelnicy 
skrupulatnie zbierali pieczątki za 
odwiedziny w bibliotece i wypo-
życzenia, a także za uczestnictwo 
w różnych imprezach bibliotecznych. 
Najwytrwalsi i najaktywniejsi otrzy-
mali złotą, srebrną i brązową odznakę 

„Przyjaciel Biblioteki”, dyplom, nagro-
dę książkową i drobne upominki. 
W tej grupie znaleźli się: Zuzia Sosna, 
Amelka Folek, Piotruś Gawron, Jacek 
Sosna, Hania Jarnot, Wiktor Trzaska, 
Emilka i Amelka Kulka, Ania Sosna, 
Marta i Laura Gleń, Bartek Mrzyk, 
Bartek Witkoś, Blanka i Alan Muller, 
Hubert Stalmach, Marta Maroszek, 
Michał Dominiak, Marta Czerwińska, 
Jasminka Rzewiczok, Inez Miczołek, 
Kornelia Skupień. Pozostali uczestnicy 
także zostali uhonorowani odznaką 
„Przyjaciel Biblioteki”.

10 maja w Grzawie odbyła się pro-
mocja książki Jana Szafrona (więcej 
– na str. 5), 13 maja zorganizowano 
spotkanie autorskie z Barbarą Kos-
mowską dla uczniów Zespołu Szkół 
w Miedźnej. Autorka znana jest 
z powieści dla młodzieży oraz ksią-
żek dla dorosłych. Pisarka opowiadała 

o swoim życiu, rodzinie, o książkach, 
a także o tym jak zaczęła się jej przy-
goda z pisaniem. Było także spotkanie 
z rysownikiem i autorem książek dla 
dzieci, Pawłem Wakułą. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas V i VI ze Szkoły 

Podstawowej w Górze. Gość dzielił się 
z młodzieżą ciekawostkami z życia 
władców Polski. Wiele z nich umieścił 
w swojej ostatniej książce pt. „Jagiełło 
pod... prysznicem. Opowieści o wład-
cach Polski”. 8 gBp, pk

sporo atrakcji w Tygodniu Bibliotek

Biblioteka odznaczyła swoich przyjaciół  (fot. GPP Miedźna)

Tegoroczne obchody Dnia Patrona 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku odbyły się 14 
maja. Cała społeczność szkolna miała 
w tym dniu okazję podziwiać występy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, 
który zaprezentował wiązankę tańców 
i pieśni śląskich. W dalszej części aka-
demii uczniowie przybliżyli sylwetkę 
patrona szkoły. Na zakończenie odbył 
się koncert pieśni Stanisława Hadyny 
w wykonaniu poszczególnych klas: 
IV, V, VI. Ich występy oceniali koledzy 
z klas młodszych, którzy głosowali 
na najlepsze wykonanie. Większością 

głosów wygrała piosenka wykonana 
przez piątoklasistów.

Ta część akademii okazała się świetną 
zabawą dla wszystkich. Obchody Dnia 
Patrona w tym roku zostały poprze-
dzone konkursem plastycznym klas 
III-VI, można było również przygotować 
prezentację multimedialną. Tematem 
konkursu była „Twórczość Stanisława 
Hadyny”. Za pracę plastyczną nagro-
dzeni zostali: Emilia Nycz z kl. IV, Alicja 
Wojciech z kl. IV, Martyna Bartas z kl. 
III. Za prezentację multimedialną nagro-
dzono: Kingę Sosnę z kl. V i Błażeja 
Wojciecha z kl. V. 8sp Frydek

pomogli dzieciom z Ukrainy
W maju w kilku szkołach w gminie gościł zespół „Zbrucz” z Tarnopola na Ukra-
inie. 19 maja zespół zaprezentował znane ukraińskie pieśni ludowe oraz ocza-
rował wspaniałym tańcem cygańskim i góralskim uczniów szkoły podstawowej 
we Frydku. Zaprezentował też instrumenty muzyczne typowe dla ukraińskiej 
muzyki ludowej. Wciągnął do spontanicznej zabawy najmłodsze dzieci. Hasłem 
przewodnim koncertu była pomoc dzieciom z Ukrainy. Młodzież szkoły nie 
zawiodła. Wszyscy począwszy od najmłodszych, po tych trochę starszych uczniów 
aktywnie włączyli się do zbiórki przyborów szkolnych. Zgromadzone materiały 
oraz drobne wpłaty zostały przekazane członkom zespołu, którzy zobowiązali 
się do przekazania ich najbardziej potrzebującym dzieciom, mieszkającym na 
terenach objętych działaniami wojennymi.

8sp Frydek, pk

pamięci patrona szkoły

Obchody uświetnił występ „Frydkowian”  (fot. SP Frydek)

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Górze zapra-
sza do udziału w Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym na orientację po gminie 
Miedźna. We wtorkowe popołudnie, 
7 czerwca uczestnicy ruszą z mapami 
w poszukiwaniu oznaczonych punktów 

na terenie gminy. Początek o godz. 
16.00.

O godz. 17.00 planowane jest ogni-
sko na terenie szkoły. Organizatorzy 
przypominają o zabraniu kiełbasek 
i kasków.

8pk

na rowery!

W sobotę, 11 czerwca przy Zespole 
Szkół w Miedźnej odbędzie się corocz-
ny piknik rodzinny. Będzie sporo atrak-
cji dla całych rodzin – konkurencje 
sportowe, pokazy strażackie, gry i 
zabawy. W trakcie imprezy wręczone 
zostaną przedmioty wylicytowane w 
internetowych licytacjach. Te trwają 
do czwartku, 9 czerwca na specjal-
nym profilu na Facebooku. Wszystkie 
zebrane środki zostaną przekazane na 
rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkół 

w Miedźnej. Do wylicytowania m.in.: 
korki i koszulka Łukasz Piszczka, 
koszulka Kamila Stocha, plastron 
Dawida Kubackiego czy autograf Zbi-
gniewa Bońka.

Piknik rozpocznie się o godz. 10.00 i 
potrwa do 13.00. Organizatorzy zapra-
szają do wspólnej zabawy nie tylko 
uczniów szkoły i ich rodziców, ale też 
wszystkich mieszkańców gminy. Orga-
nizatorami są Zespół Szkół oraz Rada 
Rodziców. 8pk

piknik z wyjątkowymi licytacjami

Oto mistrz ortografii
29 kwietnia w gimnazjum w Goczałko-
wicach odbył się XVII Międzygimna-
zjalny Konkurs Ortograficzny o tytuł 
Mistrza Ortografii Ziemi Pszczyńskiej. 
Do rywalizacji przystąpiło 21 uczestni-
ków z 10 gimnazjów. Honorowy patro-
nat nad konkursem objęła Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Biel-
sku-Białej. 

Gimnazjaliści musieli zmierzyć się 
z trudnym tekstem dyktanda, w którym 
nie zabrakło karkołomnych wyrazów. 
Okolicznościowa statuetka Mistrza 
Ortografii Ziemi Pszczyńskiej 2016 
trafiła do rąk ucznia Gimnazjum im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej, 
Tymoteusza Miki (opiekun E. Kokot).

8Zs miedźna
Tymoteusz Mika zdobył tytuł Mistrza Ortografii 
Ziemi Pszczyńskiej  (fot. ZS Miedźna)
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20 maja w Domu Kultury w Woli 
odbyły się XXI Regionalny 
Festiwal Folklorystyczny Dzieci 
i Młodzieży, XXII Regionalny Fe-
stiwal Folklorystyczny Dorosłych 
i VIII Parada Ludowego Stroju 
Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak 
Cie piszóm”. 

Festiwal został zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Zespół Oświaty i Wychowania. 
Imprezę honorowym patronatem objęła 
Śląska Kurator Oświaty. „Organizo-
wane przez Państwa inicjatywy są 
przykładem, które niewątpliwie przy-
czynią się do podtrzymania tradycji 
śląskiej kultury ludowej, pozwolą na 
odkrycie wielu talentów muzycznych 
i tanecznych. Niezwykle cenne i ważne 
jest zainteresowanie dzieci i młodzieży 
historią regionu Śląska, a także pie-
lęgnowanie i rozwijanie dziedzictwa 
kulturowego w regionie” - napisała 
w liście do Joanny Stawowy, dyrektorki 
GOK-u Urszula Bauer, Śląska Kurator 
Oświaty.

20 maja na scenie Domu Kultury w Woli 
zaprezentowało się w sumie 15 zespołów 
– 7 dziecięcych i 8 dorosłych. Oceniało je 
jury w składzie: Alojzy Lysko (przewod-
niczący) - pomysłodawca parady, folklo-
rysta, animator kultury ludowej, pisarz, 
autor wielu książek, Honorowy Obywatel 
Gminy Miedźna, Agnieszka Szymula 
- etnograf, pracownik Działu Tradycji 
Kultury Historycznej Ziemi Pszczyń-
skiej Muzeum Miejskiego w Tychach 
oraz dr Grzegorz Odoj - pedagog i etno-
graf, wicedyrektor Instytutu Etnografii 
i Folklorystyki Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, współtwórca autorskich 
programów warsztatów dla nauczycieli 
z zakresu edukacji regionalnej i mię-
dzykulturowej, autor licznych publikacji 
etnologicznych. Jury oceniało strój, język, 
rekwizyty, śpiew i taniec, wierność trady-
cji ludowej regionu pszczyńskiego oraz 
ogólny wyraz prezentacji.

To był dzień pełen zabawy, wspo-
mnień; dzień, w którym pielęgnowano 

kulturę śląską i pokazywano, że z tej 
kultury trzeba być dumnym. Imprezę 
prowadziła Agnieszka Antecka, która 
opiekuje się działającym w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w Grza-
wie zespołem „Folkowianie”, a później 
także Renata Waliczek. W pierwszej 
części zaprezentowały się zespoły 
dziecięce i młodzieżowe. Wystąpili 
artyści z gminy Miedźna, a także 
zespół z Jankowic. Zdaniem jurorów 
najlepszy okazał się Zespół Wokal-

no-Taneczny „Skrzaty” z Gminnego 
Przedszkola Publicznego nr 1 w Woli. 
To właśnie tam trafiła „Wolanka” - 
nagroda Grand Prix XXI Regionalnego 
Festiwalu Dzieci i Młodzieży. Po połu-
dniu scenę opanowały zespoły dorosłe 
z Woli, Góry, a także z Radostowic, 
Studzionki, Jankowic, Wisły Małej, 
Łąki i Rudołtowic. 

Ogłaszając wyniki Alojzy Lysko, 
przewodniczący jury przyznał, że 
festiwal traktuje jak święto. - Dobry 

repertuar prezentowany na scenie 
podbudowuje. Człowiek ma większą 
ochotę do życia – powiedział. Wręcza-
jąc nagrodę zespołowi „Rudołtowice” 
podkreślił, że ich występ był objawie-
niem. - To była prawdziwa, naturali-
styczna, taka przaśna, szczera, piękna 
zabawa. Różne zespoły tu tańczą, ale 
jest to często zbyt wyćwiczone. Poka-
zaliście, jak się kiedyś ludzie bawili 
– zauważył. I to właśnie do Rudołtowic 
pojechała „Wolanka” jako Grand Prix 
XXII Regionalnego Festiwalu Folklory-
stycznego Zespołów Dorosłych.

Jury chwaliło zespoły za ukazywa-
nie scenek z dawnego życia wiejskiego, 
archaiczne walory stroju ludowego oraz 
za zbieranie i gromadzenie pamiątek 
z przeszłości wzbogacających wiejskie 
i szkolne izby regionalne. Doceniono 
inicjowanie edukacji regionalnej już na 
etapie przedszkolnym. - W tradycji ślą-
skiej kryje się prawda, a nie w żadnej 
książce historycznej! My, prości ludzie 
mamy za sobą duchowość naszych przod-
ków – mówił A. Lysko. „Wysoki poziom 
artystyczny festiwalu to już swoista tra-
dycja. Bogactwo treści, znaczeń i symboli 
ukazuje rdzeń śląskiej kultury - jej etos 
i oryginalność. Stąd też wypada sądzić, 
iż festiwal pełni niebywale istotną rolę 
w ukazywaniu wielobarwnej śląskiej 
kultury, wciąż niestety mało znanej 
w kontekście ogólnopolskim. Festiwal to 
płaszczyzna, na której kształtowana jest 
lokalna i regionalna tożsamość górnoślą-
ska, poczucie swojskości i odrębności kul-
turowej” - napisano w protokole jury.

Uczestnikom festiwalu dziękował też 
wójt Bogdan Taranowski. - Ten festi-
wal to świetna forma edukacji, przypo-
mnienia dawnych lat, jak to kiedyś było. 
Nasza gmina jest w trudnej sytuacji 
finansowej ze względu na problemy 
z podatkiem od wyrobisk. Na wielu 
rzeczach oszczędzamy, ale najgorsze 
byłoby to, gdybyśmy zaczęli likwido-
wać tego typu imprezy. Cieszę się, że 
Państwo jak zawsze dopisaliście swoją 
obecnością – zwrócił się do uczestników 
zamykając festiwal. 8 paweł Komraus

Mali artyści z GPP nr 1 w Woli oraz zespół „Rudołtowice” laureatami festiwalu folklorystycznego

Dumni ze swojej kultury

Wyniki XXI Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Mło-
dzieży, XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych 
i VIII Parady Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie 
piszóm”

Kategoria przedszkola
<  I miejsce: Zespół Wokalno-Taneczny „Skrzaty” z Gminnego Przedszkola 

Publicznego nr 1 im. Juliana Tuwima w Woli
<  II miejsce: Zespół „Miedźwianeczki” z Gminnego Przedszkola Publicznego 

im. Marii Kownackiej w Miedźnej
<  III miejsce: ex aequo Zespół „Maśloczki” z Gminnego Przedszkola Publicz-

nego im. Jana Brzechwy w Górze, Zespół „Cwergi” z Gminnego Przedszkola 
Publicznego „Bajka” we Frydku oraz Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” z Gmin-
nego Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Kategoria szkoły
<  Zespoły Pieśni i Tańca: nagroda dla Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” 

ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku
<  Zespoły Śpiewacze: nagroda dla Zespołu Śpiewaczego „Małe Jankowianki” 

ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach

<  Nagrodę Grand Prix XXI Regionalnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w posta-
ci „Wolanki” otrzymał Zespół Wokalno-Taneczny „Skrzaty” z Gminnego 
Przedszkola Publicznego nr 1 im. Juliana Tuwima w Woli

Kategoria Dorośli
zespoły Śpiewacze
<  I miejsce: Zespół Śpiewaczy „Wiślanie” z Wisły Małej
<  II miejsce: Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” z Radostowic
<  III miejsce: ex aequo Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Łąki oraz Zespół Śpie-

waczy „Studzieńczanie” ze Studzionki
zespoły obrzędowe
<  I miejsce: Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” z Woli
<  II miejsce: Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry
<  wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy „Jankowiczanie” z Jankowic
zespoły Pieśni i Tańca
<  nagroda dla Zespołu Pieśni i Tańca „Rudołtowice” z Rudołtowic

<  Nagrodę Grand Prix XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego 
Zespołów Dorosłych w postaci „Wolanki” otrzymał Zespół Pieśni i Tańca 
„Rudołtowice” z Rudołtowic

Wśród dzieci najlepszy okazał się zespół „Skrzaty” z GPP nr 1 w Woli  (fot. GOK)

Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice” wygrał festiwal zespołów dorosłych  (fot. GOK)
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W dniach od 26 maja do 
1 czerwca odbyła się kolejna, 
XXII edycja Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin.

Jest to największa impreza spor-
tu masowego w Polsce, rozgry-

wana w ramach VIII Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Głównym celem programu jest pro-
mowanie aktywności ruchowej jako 
najlepszej formy spędzania wolnego 
czasu i zdrowego stylu życia, uświa-

domienie potrzeby systematycznego 
ćwiczenia u osób nieaktywnych ze 
wszystkich środowisk, grup zawodo-
wych i społecznych, osób w każdym 
wieku i o różnym poziomie sprawno-
ści fizycznej, w tym również niepeł-
nosprawnych, rozbudzenie postaw 
prospołecznych zmierzające do anga-
żowania przy organizacji imprez jak 
największej liczby wolontariuszy oraz 
poszerzenie i wzmocnienie współpra-
cy władz samorządowych, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorstw, pla-

cówek oświatowo-wychowawczych 
w obszarze sportu powszechnego 
i promowania zdrowego trybu życia.

W tych dniach przygotowano sporo 
atrakcji w gminie Miedźna. Były zaję-
cia na basenie, siłowni, kręgielni, na 
Orliku, siłowni zewnętrznej czy na 
hali w Gilowicach, a także zumba czy 
aerobic. Zawody sportowe i festyny 
rodzinne przygotowały szkoły i sołe-
ctwa. Nie brakowało wycieczek rowe-
rowych, biegów czy turniejów.

8Ug, pk

Tydzień sportu w gminie

12 maja w Szkole Podstawowej w Miedźnej odbył 
się I Towarzyski Turniej Szachowy. 

Zawody były przeznaczone dla uczniów klas 1-3, wzięli 
w nich udział uczniowie z Miedźnej i Góry oraz SP 

nr 2 w Woli, w sumie 45 zawodników. Turniej otworzył wójt 
Bogdan Taranowski.

Dzieci grały z zegarami szachowymi. Sędzia w skrócie 
przypomniał zasady oraz wytłumaczył, jak obsługiwać zega-
ry. Po skończeniu swojej partii zawodnicy udawali się do dru-
giej sali, gdzie czekał na nich poczęstunek i łamigłówki. 

Po siedmiu rundach wyłoniono zwycięzcę, którym został 
Szymon Czaniecki z SP nr 2 w Woli. Drugie miejsce zajął 
Bartosz Kubisz, trzecie - Paweł Jaskólski. Wszyscy zawodnicy 
z pierwszej trójki zdobyli po 6 punktów, co pokazuje, jak zacięta 
była rywalizacja. Każdy gracz otrzymał dyplom oraz nagrodę. 
Nagrody oraz poczęstunek podczas turnieju ufundowała Rada 
Rodziców, w organizację zaangażowali się także Piotr Mucha, 
Paweł Mucha oraz Julia Włosiak. 8Zs miedźna, pk

Towarzysko w szachy

To nie jest dobry czas dla klubu 
z Góry. Nie dość, że zespół naj-
prawdopodobniej spadnie z II 
ligi, to poważne problemy ma 
dyrektor sportowy klubu.

Jak informuje Prokuratura Okrę-
gowa w Gliwicach, jeszcze pod 

koniec kwietnia Robert Sz., dyrektor 
sportowy Nadwiślana został tymcza-
sowo aresztowany. Jemu i 18 innym 
osobom zarzuca się wyłudzanie prowi-
zji z towarzystw ubezpieczeniowych na 

kwotę ponad 10 mln zł. - Sprawa jest 
rozwojowa – mówi Joanna Smorczew-
ska, rzecznik prasowy prokuratury.

A nie jest to jedyny problem Nadwi-
ślana. Piłkarze z Góry w pięciu majo-
wych meczach zdobyli sześć punktów 
i zespół krótko przed zakończeniem 
sezonu ciągle znajduje się w strefie 
spadkowej. Do tego władze klubu pro-
wadzą rozmowy w sprawie przeniesie-
nia swojej licencji do innego zespołu 
(w grę wchodzi MRKS Czechowice-
Dziedzice). 

A to oznacza, że II liga najprawdo-
podobniej zniknie z Góry, a zespół 
wystąpi w rozgrywkach niższej klasy. 
Wszystko powinno się wyjaśnić jeszcze 
w czerwcu.

W czerwcu kończą się rozgrywki 
piłkarskie sezonu 2015/2016. W pasku 
obok podajemy wyniki majowych spot-
kań. Przed piłkarzami ostatnie mecze. 
W lipcowym numerze podsumujemy 
sezon, podamy pełne tabele rozgrywek 
z udziałem Nadwiślana Góra, Sokoła 
Wola i LKS-u Frydek. 8pk

Czarne chmury nad Nadwiślanem

Zawodnicy GKS Piast Wola zdobywają kolejne 
medale.

W dniach 13-14 maja w Krotoszynie odbył się Ogól-
nopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych 

Dziewczyn i Chłopców w Zapasach w stylu wolnym, w któ-
rym walczyły dwie zawodniczki GKS Piast Wola.

Daria Jaczyńska w kategorii wagowej do 44 kg wywal-
czyła złoty medal. Gabriela Płoszczyca w tej samej kategorii 
zdobyła srebrny medal, przegrywając w walce finałowej ze 
swoją klubową koleżanką, Darią.

Równocześnie na tej samej sali rozegrano Ogólnopolski 
Turniej Dzieci w mini-zapasach, w którym zawodnik z Woli, 
Bartosz Piwowar wygrywając wszystkie pojedynki na macie 
wywalczył złoty medal w kategorii wagowej do 32 kg. W zawo-
dach startowało 184 zawodniczek i zawodników. 8 p. Ciemierz

Zapaśnicy z kolejnymi sukcesami

W walce o złoto lepsza okazała się Daria Jaczyńska, ale Gabriela 
Płoszczyca wywalczyła srebrny medal  (fot. P. Ciemierz, E. Jaczyńska)

W turnieju udział wzięło 45 zawodników  (fot. ZS Miedźna)

TaK graLi nasi 
piŁKarZe w maJU

nadwiślan góra
<  7.05: Nadwiślan – Wisła Puławy 0:1
<  11.05: Olimpia Zambrów – Nadwiślan 1:4 

(Góra: M. Essam – dwie, P. Piwowarczyk, 
S. Musiolik)

<  14.05: Nadwiślan – GKS Tychy 0:4
<  21.05: Polonia Bytom – Nadwiślan 1:0
<  28.05: Nadwiślan – Puszcza Niepołomice 

3:2 (Góra: B. Wasiluk – dwie, P. Ceglarz)

Tabela ii ligi po 33 kolejkach
1. Stal Mielec  69
2. Znicz Pruszków  61
3. GKS Tychy  56
…
16. Nadwiślan Góra  34
17. Gryf Wejherowo  32
18. Okocimski KS Brzesko  25
Ostatni mecz w sezonie:
<  4.06: Znicz Pruszków – Nadwiślan

sokół wola
<  1.05: Sokół – Sparta Katowice 1:1 (Wola: 

B. Więckowski)
<  7.05: Ogrodnik Cielmice – Sokół 1:2 (Wola: 

M. Bereza – dwie)
<  11.05: Sokół – MK Górnik Katowice 2:0 

(Wola: B. Więckowski, S. Odrobiński)
<  15.05: Sokół – Unia Kosztowy 2:2 (Wola: 

J. Jażdżewski, B. Więckowski)
<  21.05: LKS Goczałkowice-Zdrój – Sokół 1:1 

(Wola: J. Jucha)
<  25.05: Sokół – Rozwój II Katowice 0:2
<  28.05: AKS Mikołów – Sokół 2:1 (Wola: 

R. Kula)

Tabela ligi okręgowej po 28 kolejkach
1. MKS Lędziny  64
2. LKS Goczałkowice-Zdrój  56 
3. LKS Łąka  55
…
14. Sokół Wola  27
15. Górnik Mysłowice 17
16. Górnik Katowice 14
Ostatnie mecze w sezonie:
<  4.06: Sokół – Górnik Mysłowice
<  11.06: Podlesianka Katowice – Sokół 

LKs Frydek
<  3.05: Krupiński II Suszec – LKS 1:2 (Fry-

dek: F. Sanocki, T. Kapica)
<  8.05: LKS – Leśnik Kobiór 2:0 (Frydek: F. 

Sanocki, B. Ulczak)
<  14.05: Sokół Orzesze – LKS 1:5 (Frydek: 

D. Bujak – dwie, A. Potasiak, A. Moroń, 
T. Kapica)

<  22.05: LKS – Fortuna Wyry 2:0 (Frydek: 
G. Ulczak, A. Moroń)

<  26.05: Czapla Kryry – LKS 3:1 (Frydek: 
A. Potasiak)

<  29.05: LKS – LKS Rudołtowice-Ćwiklice 3:3 
(Frydek: A. Potasiak – dwie, T. Kapica)

Tabela a klasy po 28 kolejkach
1. ZET Tychy  71
2. LKS Wisła Wielka  55
3. Juwe Jaroszowice  54
…
7. LKS Frydek  46
…
16. Leśnik Kobiór  12

Ostatnie mecze w sezonie:
<  5.06: LKS Studzienice – LKS
<  11.06: LKS – ZET Tychy
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Wśród osób, które do 24 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 oraz adresu. 
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa 

Jan Dobry z Frydku. 
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

Zabezpiecz  
swój rower
Wiosna i lato to wymarzona pora 
na wyprawy rowerowe. Jest to 
również czas, kiedy dają o sobie 
znać złodzieje jednośladów.

W sprzedaży dostępne są urzą-
dzenia, które po zamontowaniu 

np. we wsporniku kierownicy lub sio-
dełka poprzez sieć GSM nadają sygnał 
umożliwiający zlokalizowanie jednośla-
du. Druga z metod to znakowanie tzw. 
tajnopisem, który widoczny jest dopiero 
w świetle lampy ultrafioletowej. 

Warto też pamiętać o zapisaniu nume-
ru fabrycznego ramy. Jest on niezbędny 
do udowodnienia prawa własności i doko-
nania wpisu do bazy skradzionych rowe-
rów. Przyjrzyjmy się też swoim nawykom. 
Najczęstszym błędem jest przypinanie 
tylko przedniego koła, przypinanie rowe-
ru do słabych punktów (tj. cienkie kraty, 
stojaki), znaków drogowych, zostawianie 
jednośladu „na chwilę” pod sklepem czy 
kiepsko zabezpieczonego w piwnicy.

Łakomym kąskiem dla złodzieja 
może okazać się pozostawienie wraz 
z jednośladem akcesoriów, jakie łatwo 
zdjąć (liczniki, bidony, pompki). Jeśli 
już zdecydujemy się zostawić rower, 
róbmy to w widocznym, dobrze oświet-
lonym miejscu i, jeśli to możliwe, 
w pobliżu kamer. Zadbajmy o solidne 
zabezpieczenia i rozważmy też ewentu-
alną możliwość ich ubezpieczenia.

Jeżeli mimo wszystko już dojdzie 
do kradzieży, od razu zgłośmy się na 
policję. 8 Kpp, pk

=  W pierwszy długi weekend majowy 
doszło do wypadku w Woli. 25-letni 
kierowca skody, jadąc ok. godz. 
10.30 ul. Pszczyńską w kierunku 
Miedźnej uderzył w tył jadącego 
przed nim peugeota, którym kie-
rowała 34-letnia mieszkanka Woli. 
Nic jej się nie stało, do szpitala tra-
fiła natomiast podróżująca z nią 
14-letnia pasażerka. Kierowcy byli 
trzeźwi.
 

=   2 maja przed północą nieusta-
lony sprawca dokonał nawiertu 
w drzwiach tarasowych i włamał 
się do domu przy ul. Miodowej we 
Frydku. Ukradł pieniądze oraz biżu-
terię.
 

=   14 maja ok. godz. 18.00 policjan-
ci zatrzymali na ul. Powstańców 
w Woli 26-letniego mieszkańca Bie-
runia. Okazało się, że mężczyzna 
posiadał marihuanę.
 

=   18 maja nieustalony sprawca 
poprzez porysowanie zniszczył 
powłokę lakierniczą w samocho-
dzie marki Honda Civic. Do zda-
rzenia doszło przy ul. Poprzecznej 
w Woli. Straty szacowane są na 
1 600 zł. 
 

=   Do kradzieży doszło 20 maja w Woli 
przy ul. Przemysłowej. Nieustalo-
ny sprawca z parkingu przy szkole 
ukradł rower górski o wartości 1 
000 zł. Rower nie był przypięty do 
stojaka.

na sygnaLe

Wydobywające się z komi-
na płomienie oraz dym były 
sygnałem do podjęcia przez 
patrol pszczyńskiej drogówki na 
początku maja natychmiastowej 
interwencji w Miedźnej.

Policjanci z pszczyńskiej dro-
gówki nawet nie spodziewali 

się, że w środku nocy przyjdzie im 
przerwać swoje czynności służbowe 
na drodze i ruszyć z pomocą rodzinie, 
która mogła zginąć w płomieniach. 

Do tragedii nie doszło, ponieważ 
natychmiastowa reakcja mundu-
rowych, podjęta przez nich decyzja 
o ewakuacji zagrożonych pięciu osób 

i pomoc wezwanych na miejsce stra-
żaków zaważyły o pomyślnym zakoń-
czeniu akcji. W momencie, kiedy poli-
cjanci przybyli na miejsce zadymienie 
górnych partii domu było jednak już 
znaczne. 

Mundurowi zdawali sobie sprawę 
z tego, że czas nagli i za wszelką cenę 
muszą dostać się do środka. Chcieli 
sprawdzić, ile osób potrzebuje pomocy, 
czy ktoś nie ucierpiał. Na szczęście, 
zdołali obudzić właściciela domu, 
który otworzył im drzwi. Po udanej 
ewakuacji osób, w kolejnych minutach 
dowództwo nad akcją przejęli strażacy, 
który ugasili źródło ognia.

8Kpp

ewakuowali pięć osób

W wypadku, do którego doszło 
11 maja we Frydku ucierpiał 9-
letni rowerzysta.

Jak informuje pszczyńska policja, 
ok. godz. 17.30 młody rowerzysta 

zderzył się z samochodem marki BMW. 
Wszystko to miało miejsce w okolicy 

skrzyżowania ul. Miodowej z ul. Poto-
kową. Samochodem kierował 20-latek 
z Frydku, który był trzeźwy w chwi-
li zdarzenia. 9-latek doznał obrażeń 
głowy. Konieczne było sprowadzenie 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Poszkodowany został helikopterem 
przetransportowany do szpitala. 8pk 

Helikopter przewiózł 9-latka do szpitala

9-latka do szpitala przetransportował helikopter  (fot. pk)
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W ostatnią sobotę maja zorga-
nizowano festyny rodzinne we 
Frydku i Górze.

Jako pierwsi zabawę rozpoczęli 
mieszkańcy Góry. Przy tamtej-

szym Domu Socjalnym przygotowano 
mnóstwo atrakcji – były m.in. zabawy 
z animatorami, pokazy strażackie i prze-
jazd wozem strażackim, dmuchańce oraz 
słodkie poczęstunki. Festyn zorganizowa-
ła Rada Sołecka wraz z sołtysem.

Po południu równie wesoło było na 
boisku we Frydku. Tam piknik przy-
gotowały m.in. Rady Sołeckie Frydku 
i Gilowic, KGW z Frydku i Gilowic, 
Rada Rodziców SP we Frydku, OSP 
Gilowice czy LKS Frydek. Uczestnicy 
mogli m.in. wziąć udział w turnieju 
piłkarskim, skorzystać z dmuchańców, 
zobaczyć pokazy strażackie. Festyn we 
Frydku był współfinansowany z Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Miedźna. 8pk

Tu nie wynik był najważniejszy. 
Najistotniejsze było promowanie 
aktywnego spędzania czasu 
oraz integracja społeczności 
lokalnej.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie 
94 osoby stawiły się w sobotę, 7 

maja na starcie. Były małe dzieci, nieco 
starsi i osoby w sile wieku. Wśród nich 
także silna damska drużyna w składzie: 
Magda Gładki z Pszczyny, Jola Ulczok 
z Miedźnej, Grażyna Pająk z Goczałko-
wic i Edyta Skotnica z Pszczyny. - Wspól-
nie bierzemy udział w wielu tego typu 
zawodach. Wciągające jest samo cho-
dzenie z kijkami i obcowanie z przyrodą. 
Można się odstresować, miło spędzić 
czas, poznać nowych ludzi – mówiły.

Zawody rozegrano w konkurencji 
biegowej (dla rocznika 1999 i starszych 
- długość trasy 3 800 m lub 7 600 m, 
dla młodszych – 3 800 m) oraz nordic 
walking (długość trasy 3 800 m), a trasa 
biegła przez las w Woli. Start i meta były 
przy leśniczówce. Wszyscy uczestnicy 
dobiegli do mety w niespełna godzinę. 
Ale nie wynik był najważniejszy, a sam 
udział w imprezie i ukończenie biegu. Po 
przejściu linii mety każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal, natomiast 
na najszybsze zawodniczki i zawodni-
ków czekały puchary, które wręczono 
na stadionie LKS „Sokół” w Woli. 

Tam spotkaliśmy silną reprezenta-
cję szkoły podstawowej z Góry – była 
dyrektorka, nauczycielki, pracownice 
i woźny. - Chcemy pokazać naszym 
uczniom, w jaki sposób można ciekawie 
spędzić wolny czas. To niesamowite, że 
jest tutaj taka fajna, rodzinna atmo-
sfera. Świetna impreza – podkreślały 
Katarzyna Marcińczyk-Jarek, Gabriela 
Lazarek, Katarzyna Waloszek, Zbi-

gniew Mazur i Agnieszka Wojtala.  
Na stadionie Sokoła organizatorzy roz-
losowali wśród uczestników vouche-
ry ufundowane przez firmy BeActive 
z Woli, Duo-Reh z Woli oraz Galen 
Rehabilitacja z Bierunia. Wszyscy bie-
gacze zostali poczęstowani pysznym 
żurkiem ugotowanym przez kucharki 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli.

Organizatorami „Leśnego biegania 
dla zdrowia” byli: Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Pawła II w Woli oraz 
Nadleśnictwo Kobiór. Na zakończenie 
I edycji zaproszono na kolejną, za rok!
 8 paweł Komraus

7 maja w Woli odbyło się „Leśne bieganie dla zdrowia”

Biegiem dla zdrowia

Miłośników nordic walkingu w gminie nie brakuje  (fot. pk)

Najszybsze zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych kategoriach:

=  Bieg dziewcząt rocznik 2000 i młodsi (dystans 3 800 m) – Kinga Czerwińska z Miedźnej, czas 22:06,1
=  Bieg chłopców rocznik 2000 i młodsi (dystans 3 800 m) – Michał Piosik z Mikołowa, czas 17:28,2
=  Open kobiet (dystans 3 800 m) – Barbara Miernik z Bierunia, czas 21:38,3 
=  Open mężczyzn (dystans 3 800 m) – Adam Żychoń z Katowic, czas 20:40,8 
=  Open kobiet (dystans 7 600 m) – Karolina Opalska z Jawiszowic, czas 35:50,8 
=  Open mężczyzn (dystans 7 600 m) – Przemysław Mendyk z Woli, czas 26:52,0 
=  Nordic walking kobiet (dystans 3 800 m) – Edyta Skotnica z Pszczyny, czas 33:52,7 
=  Nordic walking mężczyzn (dystans 3 800 m) – Ireneusz Biernacki z Pyskowic, czas 30:38,5

Samo ukończenie biegu było dużym sukcesem. Wszystkim uczestni-
kom się to udało  (fot. pk)

Na najlepszych czekały nagrody. Na zdjęciu – najszybsi chłopcy  
na 3 800 m  (fot. pk)

Aktywnie i rodzinnie

W Górze wystarczyły dwie gąbki, trochę wody i... świetna zabawa 
gwarantowana!  (fot. pk)

Chętnych do przejażdżki wozem OSP Góra było 
mnóstwo  (fot. pk)

We Frydku dzieci do wspólnej zabawy nie trzeba było długo  
namawiać  (fot. pk)

Dzięki strażakom z Gilowic we Frydku każdy mógł zobaczyć, jak to jest 
leżeć na specjalnych noszach  (fot. pk)



12 gminne sprawy – czerwiec 2016 W OBIEKTyWIE

Dumni ze swojej kultury
15 zespołów wzięło udział w XXI Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży, XXII Regionalnym Festi-
walu Folklorystycznym Dorosłych i VIII Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. Impreza 
organizowana przez GOK i ZOiW odbyła się 20 maja. To było święto dla miłośników folkloru! fot. GOK organizowana przez GOK i ZOiW odbyła się 20 maja. To było święto dla miłośników folkloru! organizowana przez GOK i ZOiW odbyła się 20 maja. To było święto dla miłośników folkloru! fot. GOK organizowana przez GOK i ZOiW odbyła się 20 maja. To było święto dla miłośników folkloru! 


