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Akcje w wakacje!
Mnóstwo atrakcji w gminie Miedźna 
przygotowano na czas wakacji

WIĘ CEJ NA sTr. 9

28 czerwca po raz trzeci przyznano Miedźniańskie Ule, nagrody gminy Miedźna za 
działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę. w tym roku uhonorowane zostały wieloletnia przewodnicząca kGw 
w woli, Helena rozmus, założycielka zPiT „Frydkowianie”, Jadwiga Granatyr oraz 
współzałożycielka zPiT „knefliki”, Jadwiga nycz.

WIĘ CEJ NA sTr. 8

pięknie dbają 
o kulturę ludową

Absolutorium dla wójta
14 czerwca odbyła się sesja Rady 
Gminy Miedźna, której tematem było 
„Sprawozdanie z wykonania zadań 
i budżetu gminy za rok 2015 i udzie-
lenie absolutorium wójtowi gminy 
Miedźna”

WIĘ CEJ NA sTr. 4

WIĘ CEJ NA sTr. 5

Ponad 2 mln zł trafiły 
do rodzin

Realizacja programu Rodzina 500 plus 
w gminie Miedźna przebiega sprawnie 
i bez problemów
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LiCZBa nUmerU

8 Tyle zespołów wzięło udział w Waka-
cyjnym Turnieju Piłki Nożnej Amato-

rów, który rozegrano 25 czerwca na Orliku 
w Woli. Po rozegraniu serii spotkań najlep-
sza okazała się drużyna Alma Miedźna w 
składzie: Artur Żurawiecki, Paweł Hofman, 
Szymon Głąb, Janusz Stalmach, Dawid For-
nol, Marek Krzystolik, Wojciech Morkisz, 
Łukasz Janik. II miejsce zajął Team Piasek, 

III – Rossoneri, IV – Hiacynt Tychy, V – Gol 
Wola, VI – MBP Team, VII – Torpeda Jeru-
zalem, a VIII – Zieloni. Królem strzelców 
turnieju został Łukasz Mika z Team Pia-
sek (9 bramek), a najlepszym bramkarzem 
Mateusz Gębczyński z drużyny Rossoneri. 
Zawody sędziował Paweł Łukaszczyk. Or-
ganizatorem turnieju był Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 8 pk

 Czy w miejscu, w którym jeszcze jakiś czas temu działała 
poczta powstanie paczkomat? Jest na to szansa. W gło-

sowaniu to internauci wybierają lokalizację. Akcję w Miedźnej 
zainicjował radny Marcin Germanek. W takim paczkomacie 
można nadać i odebrać przesyłkę, przez całą dobę. Aby zagło-
sować na Miedźną, wystarczy wejść na stronę internetową 
bliskociebie.inpost.pl, w dziale głosowanie wpisać „Miedźna, 
Wiejska” i kliknąć głosuj.

8pk

paczkomat w miedźnej?

3 czerwca w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna odbył 
się VIII Zjazd Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Miedźnej. 

 Delegaci z poszczególnych 
jednostek OSP gminy Miedźna 

spotkali się, aby podsumować minio-
ną kadencję, udzielić zarządowi abso-
lutorium, wybrać władze na kolejną 
kadencję oraz uchwalić program dzia-
łania na lata 2016-2021. Wybrano także 
Komisję Rewizyjną oraz delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP i przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Powiatowego.

W Zjeździe udział wzięli delegaci 
reprezentujący jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy 

Miedźna zrzeszonych w Oddziale 
Gminnym Związku, członkowie ustę-
pujących władz związku oraz zaprosze-
ni goście: Eryk Kłos, zastępca prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP, Ireneusz 

Smolarek, Komendant Powiatowy PSP 
w Pszczynie, Zofia Fołta, pracownik 
Urzędu Gminy Miedźna.

Otwarcia zjazdu dokonał prezes ustę-
pującego Zarządu Oddziału Gminnego 

wójt gminy Miedźna, druh Bogdan Tara-
nowski. Po złożeniu sprawozdań przez 
ustępujący zarząd i Komisję Rewizyjną, 
jednogłośnie udzielono absolutorium 
ustępującemu zarządowi.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Miedźnej na pierwszym 
posiedzeniu ukonstytuował się w skła-
dzie: prezes – Bogdan Taranowski, 
wiceprezesi – Krzysztof Sosna, Łukasz 
Czyrwik, Jan Kempka, Komendant 
Gminny – Adam Tomala, sekretarz 
– Stanisław Lubański, skarbnik 
– Krzysztof Cieślak, członek prezy-
dium – Przemysław Sajdok, członko-
wie zarządu – Marcin Sojka, Szymon 
Przewoźnik, Adam Janosz, Kazimierz 
Ligęza, Alojzy Czyrwik, Andrzej Wato-
ła, Mariusz Szmagaj, Jan Beer i Paweł 
Wawro. 8Ug

Strażacy wybrali nowy zarząd

Podczas VIII Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Miedźnej  (fot. J. Nycz)

Były kwiaty, prezenty i podzię-
kowania. Podziękowania za 
wspólne działanie na rzecz 
społeczności lokalnej.

 Obchody rozpoczęła uroczysta 
msza św., po której uczestnicy 

spotkali się w sali Domu Socjalnego 
w Górze. Wśród gości znaleźli się m.in. 
posłanka Mirosława Nykiel, przewod-
nicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, 
Barbara Bandoła, wójt Bogdan Tara-
nowski, przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna, Stanisław Lubański, prezes 
Wojewódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, Andrzej 
Krawczyk, prezes Gminnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych, Łucja Krutak czy naczelniczka 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie, Maria Adamczyk, a także 
delegacje kół gospodyń wiejskich 
z gminy Miedźna.

- Działalność kół gospodyń wiej-
skich wywarła duży wpływ na 
obraz polskiej wsi i jej mieszkańców. 
W trudnych dla społeczności rolni-
czych chwilach były jedyną ostoją 
folkloru ludowego i tradycji ożywiają-
cą życie kulturalne wsi. Z okazji jubi-
leuszu składam podziękowanie dla 
wszystkich członkiń za wkład pracy, 
energię i serce wkładane w pracę 
społeczną. Przesłaniem naszego koła 
jest przekazanie, że wspólną pracą 

można zrobić więcej – podkreślała 
przewodnicząca Wanda Kubulus. - 
Jesteście Panie pięknym przykładem 
współczesnego patriotyzmu – mówiła 
posłanka Mirosława Nykiel. - Dzię-
kujemy za to, co robicie. Dzięki temu 
ciągle poznajemy tradycje, obyczaje 
i historię tej ziemi. Zawsze służycie 
pomocą i życzliwością – przyznał wójt 
Bogdan Taranowski.

Za długoletnią działalność, poświę-
cenie i wkład w zachowanie kultury 
i tradycji Śląska wyróżnione zostały 
członkinie KGW Góra: Łucja Szczepa-
niok, Irena Nycz, Łucja Kubulus, Janina 
Wiewióra, Krystyna Neuman, Teresa 
Fajferek, Wanda Faruga, Zofia Żurek, 
Helena Malcher, Jadwiga Boryczka, 
Maria Bigos, Cecylia Włodarczyk, 
Teresa Nycz, Józefa Staszczyk, Salo-

mea Ulczok, Danuta Granatyr, Leoka-
dia Ulczok oraz Genowefa Ulczok.

Dyplomy Zarządu Krajowego Związ-
ku Rolników i Organizacji Rolniczych 
otrzymały: Felicja Rąba, Anna Kędzior, 
Klara Kosma, Anna Grzebinoga i Alfre-
da Kędzior. 

KGW w Górze powstało w 1956 r. 
Założycielką była nieżyjąca już Elżbie-
ta Grzywa. Zgromadziła wokół siebie 
12 kobiet, które spotykały się w jej 
domu. Po dwóch latach przewodni-
czącą została jej siostra, Renata Prze-
woźnik. Koło rozrastało się i liczyło już 
40 członkiń. Panie, chcąc zachować 
tradycje i obyczaje śląskie, organizo-
wały kursy gotowania, kroju i szycia, 
układały teksty piosenek i śpiewały je. 
Brały też udział w wielu konkursach, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

Najdłużej przewodniczącą była Helena 
Malcher, przez 12 lat. W 1992 r. powstał 
chór kościelny, obecny Zespół Śpie-
waczy „Górzanie”. W 2011 r. staje się 
Zespołem Koła Gospodyń Wiejskich 
pod patronatem Gminnego Ośrodka 
Kultury i nadal zdobywa nagrody 
w przeglądach zespołów regionalnych. 
Od 2010 r. przewodniczącą koła jest 
Wanda Kubulus. Koło prężnie działa, 
w jego szeregach pojawiło się sporo 
młodszych członkiń. Organizowane są 
biesiady, spotkania opłatkowe, koło bie-
rze udział w konkursach kulinarnych, 
współpracuje z przedszkolem i szkołą, 
bierze czynny udział w życiu lokalnej 
społeczności. Panie są ostoją śląskiej 
tradycji. Wszyscy życzyli im zdrowia 
i kolejnych twórczych pomysłów!

8paweł Komraus

18 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich z Góry świętowało 60-lecie istnienia

Wspólnie można zrobić więcej

Członkinie nagrodzone za długoletnią działalność  (fot. SP Góra) Za pracę pań dziękował także wójt Bogdan Taranowski  (fot. pk)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu 
gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony 
z pojazdów osobowych i jednośladów, odpady zbierane selektywnie, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy 
mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) 
– odpłatnie.

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

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 4.07 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 7.07 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego 
– OSP Gilowice

<  mieDŹna: 12.07 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 14.07 (czwartek) w godz. 
9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 18.07 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie 

<  gÓra: 22.07 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej 
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 27.07 (środa) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 30.07 (sobota) 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: 15.07, 1.08
segregacja: 15.07

Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 18.07, 2.08
segregacja: 18.07

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 19.07, 3.08
segregacja: 19.07

wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 20.07, 4.08
segregacja: 20.07

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: 21.07, 5.08
segregacja: 21.07

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.07, 22.07, 8.08
segregacja: 22.07

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 11.07, 25.07
segregacja: 25.07

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 12.07, 26.07
segregacja: 26.07

Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 13.07, 27.07
segregacja: 27.07

Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 14.07, 28.07
segregacja: 28.07

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 8.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 22.07, 26.07, 29.07, 
2.08, 5.08
segregacja: 11.07, 14.07, 18.07, 
21.07, 25.07, 28.07, 1.08, 4.08
odpady wielkogabarytowe: 
13.07, 27.07

Z okazji zakończenia roku szkolnego w imieniu władz samorządowych składam 
całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia.

Szanowni nauczyciele, zakończenie roku szkolnego to doskonała okazja, aby 
podziękować Państwu za ciężką całoroczną pracę, za trud i zaangażowanie  
w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Życzę, aby wolny czas przysporzył 
Państwu sił i zapału do zawodowych zmagań w nowym roku szkolnym.

Drodzy uczniowie, pragnę pogratulować Wam wytrwałości i konsekwencji 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Przed Wami czas swobody i wypoczynku. 
Wypoczywajcie więc i gromadźcie siły na nowy rok szkolny.

Dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz pracownikom 
administracji i obsługi życzę dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, 
niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu 
do szkoły.

Wójt gminy Miedźna, Bogdan Taranowski

Żeby uniknąć problemów 
z brakiem miejsc dla dzieci 
w przedszkolach, gmina Miedź-
na w przyszłym roku szkolnym 
uruchomi pięć oddziałów przed-
szkolnych w szkołach.

 Takie oddziały powstaną w trzech 
szkołach: SP nr 1 w Woli, SP 

w Górze oraz SP we Frydku. - W tych 
pięciu oddziałach przedszkolnych 
będzie miejsce dla 115 dzieci 6-letnich 
po to, żeby zwolnić miejsca dla 3-latków 

w przedszkolach. 3-latki nie są objęte 
obowiązkową opieką przedszkolną, ale 
robimy to na prośbę rodziców – przy-
znaje wójt Bogdan Taranowski.

Jak informował wójt na sesji 14 
czerwca, w gminnych przedszkolach 
były jeszcze wolne miejsca. A tym 
samym, mimo reformy oświatowej, 
znoszącej obowiązek szkolny dla 6-
latków, w gminie Miedźna ponownie 
problemu ze znalezieniem miejsca 
w przedszkolach nie było.

8pk 

przedszkola w wakacje
Zespół Oświaty i Wychowania informuje, że w okresie tegorocznej przerwy 
wakacyjnej dyżur pełnią niżej wymienione przedszkola.

W lipcu: Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku, Gminne 
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli. W sierpniu: Gminne 
Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, Gminne Przedszkole 
Publiczne im. M. Kownackiej w Miedźnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się 
z dyrektorami tych placówek.

Tworzą oddziały przedszkolne

Utrudnienia na Miodowej
Pod koniec czerwca została 
wprowadzona tymczasowa 
zmiana organizacji ruchu na ul. 
Miodowej we Frydku.

 Wszystko w związku z rozpoczę-
ciem inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4134S tj. ul. Miodo-
wej we Frydku – etap II”. Projekt tym-
czasowej organizacji ruchu obejmuje 
prace drogowe dla ruchu wahadłowego 
związane z budową kanalizacji desz-

czowej, chodnika i zatoki autobusowej 
oraz całkowitego zamknięcia ruchu 
związanego z wymianą konstrukcji 
i nawierzchni asfaltowej jezdni. 

Przebudowa drogi prowadzona 
będzie od skrzyżowania ulic: Miodowej 
i Leśnej do posesji nr 52 we Frydku tj. 
na odcinku ok. 130 mb. Inwestorem jest 
powiat pszczyński, który sfinansuje 
to zadanie wspólnie z gminą Miedź-
na. Termin zakończenia inwestycji to 
wrzesień 2016 r. 8Ug
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To był ciężki rok, ale udało się spełnić warun-
ki wynikające z ustawy o finansach publicz-
nych i przeprowadzić inwestycje w gminie 
– podkreślali radni oraz wójt.

Podczas sesji sprawozdanie z wykonania zadań 
i budżetu gminy za rok 2015 przedstawił wójt 

Bogdan Taranowski. Budżet na rok 2015 uchwalony 
został po stronie dochodów na kwotę 49 mln 629 tys. 
419 zł, a po stronie wydatków na kwotę 48 mln 756 
tys. 570 zł. W trakcie roku wprowadzano zmiany 
do budżetu, który ostatecznie po stronie dochodów 
zamknął się kwotą 48 mln 392 tys. 601 zł, a po stronie 
wydatków kwotą 46 mln 382 tys. 814 zł. 

Dochody gminy zostały zrealizowane w 96,8%, 
a wydatki gminy – w 94,3%. - Wskaźnik realizacji 
dochodów i wydatków wskazuje, że budżet został 
zrealizowany w sposób prawidłowy, bez znacznych 
odstępstw od jego planu, a przedstawiony w spra-
wozdaniu brak pełnej realizacji budżetu wynikał 
z przyczyn obiektywnych, takich jak np. z tytułu 
konieczności rozliczenia podatku od wyrobisk gór-
niczych za lata ubiegłe czy też w wyniku braku 
możliwości realizacji projektów dofinansowanych 
ze środków unijnych, na skutek opóźnionych pro-
cedur i konkursów w ramach nowej perspektywy 
unijnej – podkreślał wójt. O opóźnieniu świadczy 
choćby fakt, że w latach 2012-2013 gmina corocznie 
pozyskiwała po ponad 5 mln zł ze środków unijnych, 
a w latach 2014-2015 – po mniej niż 1,5 mln zł (w 2015 
r. - 1 mln 238 tys. zł).

59,6% wszystkich wydatków przeznaczonych 
zostało na oświatę i wychowanie. Wydatki na inwe-
stycje pochłonęły 4,3% wszystkich wydatków, tj. 1 
mln 979 tys. 97 zł 56 gr. - Zawsze ten procent był dużo 
wyższy, ale u nas 90% inwestycji realizowanych jest 
ze środków unijnych. Mieliśmy 2. miejsce w powiecie 
pod względem pozyskania środków unijnych na 
mieszkańca. Jak perspektywa nie rusza, ten procent 
jest niższy. Taki wskaźnik to też efekt konieczności 
zwrotu podatku od wyrobisk górniczych, a było to ok. 
3 mln 214 tys. zł. Te środki można było przeznaczyć 
na inwestycje w gminie – zauważał wójt. Jak pod-
kreślał, pomimo tych trudności udało się zrealizować 
prawie wszystkie zadania inwestycyjne.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 
810 tys. 908 zł na koniec roku zamknęła się kwotą 
2 mln 9 tys. 787 zł. Środki z nadwyżki w wyso-
kości 996 tys. zł zostały przeznaczone na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów, zaś pozostałe 
środki w wysokości 1 mln 13 tys. 786 zł nie zostały 
wykorzystane w trakcie roku budżetowego i przeszły 
w formie wolnych środków do realizacji budżetów 
w latach następnych. Zadłużenie gminy na koniec 
ubiegłego roku wynosiło 10 mln 476 tys. 175 zł, co 
stanowi 21,7% zrealizowanych dochodów gminy. 
Koszt obsługi długu gminy stanowi 0,58% wydatków 
(w 2012 r. był to 1,19%).

- Rok 2015 był dla gminy Miedźna rokiem bardzo 
trudnym. To rok wzmożonych działań podejmowa-
nych w ramach postępowań podatkowych dotyczą-
cych podatku od nieruchomości w zakresie wyrobisk 
górniczych. Gmina Miedźna, jako jedna z 36 gmin 
w województwie śląskim jest gminą górniczą, która 
pobierała w latach poprzednich podatek od budowli 
podziemnych  na podstawie ówcześnie obowiązu-
jących przepisów prawa, ich aktualnej interpretacji 
i przyjętego orzecznictwa sądowego. Dzisiaj, po 
wielu latach postępowania, na mocy wydanego wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego jesteśmy zmuszeni 
oddawać podatnikowi podatek pobrany w latach 

poprzednich. W roku 2015 rozliczeniu, na mocy 
wydanych decyzji administracyjnych, podlegała 
kwota 3 mln 214 tys. zł – podkreślał wójt. Jak mówił, 
gmina miała świadomość, że to nie wszystko, co 
będzie trzeba zwrócić. - Dlatego też podejmowano 
działania intensyfikujące pobór dochodów gminy, 
jak również działania eliminujące wysokie kosz-
ty realizowanych zadań. Działanie te obejmowały 
wszystkie sfery działalności bieżącej gminy, ale 
również skutkowało ograniczeniu zakresu zadań 
inwestycyjnych. Przy tych działaniach zawsze jednak 
kierowano się minimalizacją negatywnych skutków 
dla mieszkańców naszej gminy. Dzisiaj możemy 
być już pewni, że warunki wynikające z ustawy 
o finansach publicznych na koniec roku 2015 zostały 
spełnione, a rada gminy będzie miała możliwość 
uchwalenia budżetu na rok 2017 – podkreślał.

Pozytywnie sprawozdanie wójta z wykonania 
budżetu zaopiniowała Regionalna Izba Obrachun-
kowa. Wykonanie budżetu chwalili też radni. - 
Mając na gardle 3,2 mln zł oddane podatnikowi 
należy podkreślić, że inwestycje i inne działa-
nia w gminie realizowane są na miarę naszych 
możliwości – mówił Marian Brandys. - Dla mnie 
wyjątkowe było to, że w tym ciężkim czasie byli-
śmy w stanie razem z powiatem wyremontować 
drogę z Gilowic do Woli. To był ciężki rok, ale 
nie najgorszy, bo zrealizowano sporo mniejszych 
inwestycji. Zadowalające są wskaźniki wykonania 
budżetu. Trzeba podziękować wójtowi, pani skarb-
nik, pracownikom urzędu, ale także mieszkańcom 
za wyrozumiałość – przyznał przewodniczący 
Stanisław Lubański.

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium zagło-
sowało 12 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu 
(na sali było 14 radnych). Za zatwierdzeniem spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2015 rok 
zagłosowało 14 radnych.

8paweł Komraus

14 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Miedźna, której tematem było „Sprawozdanie 
z wykonania zadań i budżetu gminy za rok 2015 i udzielenie absolutorium wójtowi gminy 
Miedźna”

Absolutorium dla wójta

Wójt Bogdan Taranowski przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2015  (fot. pk)

U prezydenta
31 maja w Pałacu Prezydenckim odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Na spe-
cjalne zaproszenie Prezydenta RP, Andrzeja Dudy 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych z całej Polski. Powiat pszczyński 
reprezentowali: wójt gminy Miedźna, Bogdan Tara-
nowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy, Sta-
nisławem Lubańskim, burmistrz Pszczyny, Dariusz 
Skrobol oraz wójt gminy Suszec, Marian Pawlas.

- Praca samorządowca to działalność, która wyma-
ga serca, to służba – mówił prezydent na spotkaniu 
z samorządowcami. Podkreślił także, że zadaniem 
dla samorządów oraz władz centralnych jest zrów-
noważony rozwój całego kraju.

Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto 
obchodzone po to, by uczcić pierwsze, demokratycz-
ne wybory samorządowe w Polsce, które odbyły się 
27 maja 1990 roku. 8Ug

pszok w innym miejscu
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
nie powstanie przy ul. Topolowej 6 w Górze, na 
terenie byłej siedziby Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. - GZGK wypowiedział umowę 
Zakładowi Usług Komunalnych, bo osoba, która 
już od jakiegoś czasu prowadzi w tym miejscu 
działalność na części obiektu potrzebuje na swoją 
działalność cały plac wraz z budynkiem – tłumaczy 
wójt Bogdan Taranowski. ZUK szuka innej lokali-
zacji pszoku. 8 pk

Dofinansowanie  
dla klubów
Cztery kluby sportowe z terenu gminy Miedźna 
otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki z programu „Klub”. UKS „Sokół” Wola 
i MUKS „Gilus” Gilowice zdobyły po 15 tys. zł, LKS 
Frydek - 10 tys. zł, a LKS „Sokół” Wola - 9 tys. zł. 

Głównymi celami programu  „Klub” są upowszech-
nianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
czy wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostę-
pie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. 8pk

 

10 tys. zł dla kościoła  
w górze
Podczas sesji Rady Gminy 28 czerwca radni przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na 
prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym 
wpisanym do rejestru zabytków. Chodzi o 10 tys. zł 
dla zabytkowego kościoła w Górze. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na wymianę okien, parapetów, krat 
oraz zabezpieczeń kościoła. 8pk

Tak dla śląskiego  
instytutu Onkologii
Na sesji 14 czerwca radni przyjęli uchwałę w spra-
wie poparcia działań mających na celu utworze-
nie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 
W uzasadnieniu czytamy, że „Centrum Onkologii 
w Gliwicach to nowoczesny ośrodek, który oferuje 
chorym nowoczesne i skuteczne sposoby leczenia 
nowotworów […] Przeszkodą w dalszym rozwoju jest 
specyficzna i nieprzystająca do wymagań rzeczywi-
stości struktura organizacyjna. Gliwickie Centrum 
jest bowiem – obok Centrum Onkologii w Krakowie 
– częścią Instytutu Onkologii w Warszawie”. 8pk



5gminne sprawy – lipiec 2016Z ŻyCIA GMINy

Urząd gminy miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 

godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Urzędu gminy miedźna 
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45, 

15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45

piątek: 7:30 - 13:15

sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60

fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl

www.miedzna.pl

NIP 6381642424    REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

gminny Ośrodek Kultury 
w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91

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

gminna Biblioteka publiczna 
w miedźnej z/s w grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19

tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl

www.biblioteka.miedzna.pl

gminny Ośrodek pomocy 
społecznej w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51

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

gminny Zakład 
gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

43-227 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 pozyskała 
dofinansowanie na realizację 
czterech projektów. Ich łączna 
wartość to ponad 2,5 mln zł.

 Trzy z nich to projekty eduka-
cyjne. Zakładają poprawę oferty 

edukacyjnej poprzez podniesienie jako-
ści usług edukacyjnych we wszystkich 
szkołach podstawowych i gimnazjal-
nych w gminie Miedźna oraz Techni-
kum nr 1 w Woli, a także wyrównanie 
szans edukacyjnych u 1304 uczniów.

W ramach projektu pn. „Nowy 
wymiar edukacji” prowadzone będą 
dodatkowe zajęcia z matematyki, nauki 
o przyrodzie oraz języka angielskiego, 
będą też doposażone pracownie szkol-
ne. Projekt pn. „Edukacja – wsparcie 
i rozwój” przewiduje m.in. organiza-
cję zajęć terapeutycznych dla uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego (w tym wycie-
czek), indywidualnych zajęć terapeu-
tycznych oraz rehabilitacyjnych dla 
uczniów niepełnosprawnych, zajęć 
rozwijających z języka angielskiego, 
matematyki, chemii czy nauki o przy-
rodzie. Dodatkowo, w Szkole Podsta-
wowej w Górze powstanie „Pracownia 
dojrzałości szkolnej”, w której kilku 

nauczycieli, w tym logopeda i pedagog 
będą przeprowadzali diagnozę dojrza-
łości szkolnej oraz diagnozę potrzeb 
i braków uczniów, przeprowadzą 
konsultacje i spotkania dla rodziców, 
poprowadzą zajęcia wspierające i spe-
cjalistyczne. Dzięki realizacji projektu 
pn. „Doświadczam – edukuję” uda się 
zorganizować m.in. dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego i niemieckiego, 
fizyki, chemii, matematyki, informa-
tyki, będą też indywidualne zajęcia 
rehabilitacyjne dla dzieci z niepełno-
sprawnością ruchową, doposażone 
będą też pracownie szkolne. Ponadto, 
w Gimnazjum nr 2 w Woli powstanie 
Szkolny Inkubator Kariery, Przedsię-
biorczości, Kreatywności i Logicznego 
Myślenia.

Uczestnicy większości zajęć będą 
brali udział w wycieczkach i wyjazdach 
edukacyjnych. - W każdej szkole zosta-
ną przeprowadzone zajęcia, których 
potrzeba realizacji wynikła z prze-
prowadzonej wcześniej w szkołach 
diagnozy, dlatego też zaplanowane do 
realizacji poszczególne formy wsparcia 
są różne w każdej szkole. Szczegółowe 
informacje o tym, którzy uczniowie 
będą mogli wziąć udział w zajęciach, 
zostaną zawarte w regulaminach 

rekrutacji – mówi Marzena Mandla 
z Zespołu Oświaty i Wychowania. 

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2017 r. 
Wcześniej szkoły zostaną doposażone 
w pomoce dydaktyczne niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć. Łączna war-
tość tych trzech projektów to 1 mln 517 
tys. 726 zł 51 gr, a wartość dofinanso-
wania to 1 mln 365 tys. 953 zł 85 gr. 
Dofinansowanie pozyskano w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego (Europejski 
Fundusz Społeczny). Wkład własny 
gminy to 2 tys. 754 zł 38 gr (wkład 
pieniężny) oraz 149 tys. 18 zł 28 gr 
(wkład niepieniężny, głównie w formie 
udostępnienia sal).

Ale to nie wszystko. Dzięki środkom 
unijnym realizowany będzie też projekt 
pn. „Rozwój zaawansowanych cyfro-
wych usług publicznych administracji 
samorządowej w Gminie Miedźna”. 
Celem projektu jest wsparcie rozwo-
ju elektronicznych usług publicznych 
w zakresie e-administracji oraz zwięk-
szenie dostępu zarówno obywateli, jak 
i przedsiębiorców do cyfrowych usług 
publicznych on-line. Wartość projektu 
to 1 mln 68 tys. 345 zł, dofinansowanie 
wyniesie 908 tys. 93 zł 25 gr.

8paweł Komraus

Stawiają na edukację i cyfryzację

28 czerwca radni przyjęli kilka uchwał dotyczących 
gospodarki odpadami komunalnymi.

 Ich uchwalenie było konieczne ze względu na wejście 
w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Najistotniejsze jest to, że stawki za 
odbiór odpadów pozostają bez zmian.

- Najważniejsza dla mieszkańców zmiana jest taka, że 
odpady zielone i gruz do pewnej ilości będą odbierane bez-
płatnie. Wprowadzony limit to 200 kg odpadów zielonych i 200 
kg gruzu rocznie na posesję, ale do końca roku 2016 limit to 

80 kg. Wprowadzenie takiej możliwości wynika z zapisów 
ustawy i powoduje wzrost kosztów realizacji usługi, bo zmie-
nia się jej zakres. Do końca roku powinniśmy się zmieścić 
w kwotach, które wynikają z oszczędności, a z końcem roku 
– w zależności od tego, jakie będą rzeczywiste koszty usługi 
– może okazać się konieczne podwyższenie stawki za odbiór 
odpadów – zauważa wójt Bogdan Taranowski.

Mieszkańcy odpady zielone oraz gruz będą mogli  dostar-
czać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Do tej pory trzeba było za to płacić. Zmiany wejdą w życie  
1 sierpnia.  8pk

Gruz i odpady zielone odbiorą bezpłatnie

Do 27 czerwca w gminie przyję-
to 1 143 wnioski, wydano 1 052 
decyzje.

 Do realizacji ustawy z 11 lute-
go 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (tzw. program 
Rodzina 500 plus) wyznaczono Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, i to tam 
można składać wnioski. Realizacja 
programu ruszyła zgodnie z planem, 1 
kwietnia. Na początku wydłużono godzi-
ny pracy GOPS-u, wyznaczono dodatko-
we stanowiska do obsługi mieszkańców, 
pojawił się też kącik dla dzieci.

Od 1 kwietnia do 27 czerwca przyjęto 
1 143 wnioski, z czego 209 elektronicz-
nie, a 934 w formie papierowej. Do tego 
dnia wydano 1 052 decyzje, dotyczące 
1 487 dzieci, 21 decyzji było odmow-
nych. 445 decyzji dotyczyło wypłacenia 
środków na pierwsze dziecko, a 586 

– na drugie i kolejne. 27 czerwca do 
wydania pozostało 80 decyzji na 153 
dzieci. Daje to łączną liczbę 1 640 
dzieci uprawnionych do otrzymania 
świadczenia. 11 wniosków (na 18 dzie-
ci) przesłano do Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Katowicach 
w związku z przebywaniem członka 
rodziny poza granicami Polski.

Rekordowa kwota świadczenia dla 
jednej rodziny w gminie to 3 tys. zł (na 
sześcioro dzieci). Pierwsze środki prze-
słano 29 kwietnia. Łącznie do 27 czerw-
ca do uprawnionych rodzin w gminie 
Miedźna trafiły 2 mln 214 tys. 330 zł. 
Plan na realizację zadania wynosi w tym 
roku 5 mln 520 tys. 332 zł, w tym na 
wypłatę świadczeń – 5 mln 412 tys. 90 
zł oraz na wdrożenie i pozostałe wydatki 
związane z obsługą – 108 tys. 242 zł. 
W ramach tych środków pomalowa-
no pomieszczenia ośrodka, zakupiono 

materiały biurowe, doposażono trzy sta-
nowiska pracy w komputery, zakupiono 
ksero i programy komputerowe, prze-
prowadzono szkolenia pracowników. 
Zatrudniono też nowego pracownika.

Na ostatniej sesji Rady Gminy 
dotychczasową realizację programu 
podsumował wójt. - Nasza gmina 
przedstawiana jest jako jedna z tych, 
w których program realizowany jest 
bardzo sprawnie. Wszystko ruszyło 
na czas, udało się uniknąć większych 
problemów – podkreślał Bogdan Tara-
nowski. Potwierdza to także kierow-
niczka Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. - Realizacja programu 
przebiegała sprawnie i bezproblemowo. 
Pierwsze wypłaty zostały zrealizowane 
jeszcze w kwietniu, a w chwili obec-
nej decyzje wydawane są na bieżąco 
– mówi Beata Komandera.

8paweł Komraus

Realizacja programu Rodzina 500 plus w gminie Miedźna przebiega sprawnie i bez problemów

Ponad 2 mln zł trafiły do rodzin
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wOLa

7 czerwca w Gimnazjum nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa 
Tischnera miała miejsce konferencja 
naukowa związana z podsumowaniem 
innowacji pedagogicznej realizowanej 
na lekcjach historii w klasach III, sku-
pionej wokół tematu „Ziemia pszczyń-
ska – nasza Mała Ojczyzna”. Trzecio-
klasiści opowiedzieli o swojej pracy 
podczas dodatkowych lekcji historii, 
odwiedzonych miejscach, poznanych 
postaciach – między innymi o pocho-
dzącym z Miedźnej księdzu Janie Kapi-
cy. Wykład na temat przemian społecz-
nych i gospodarczych na Śląsku w XIX 
w. poprowadziła dr Danuta Kocurek 
– pracownik naukowy Uniwersyte-
tu Śląskiego (Zakład Historii i Teorii 
Wychowania). Uczniowie wysłuchali 
interesujących informacji skupionych 
na przykładach związanych przede 
wszystkim z ziemią pszczyńską. Dowie-
dzieli się o realiach, w jakich żyły dzie-
ci i młodzież dziewiętnastowieczna pod 
rządami książąt pszczyńskich. Poznali 
sylwetki wywodzących się z Woli dr. 
Teofila Golusa – lekarza medycyny 
oraz Tomasza Klęczara, miernicze-

go, którzy dzięki swoim zdolnościom 
i uporowi pokonali ograniczenia wyni-
kające z życia w ubogich wiejskich 
warunkach, zdobyli wykształcenie, 
osiągnęli awans społeczny i byli bardzo 
cenionymi postaciami. Ciekawe było 
dla uczniów odkrycie nowych znaczeń 
takich słów, jak „pasterka” (przerwa 
w pasieniu krów przeznaczona na 
naukę) i „komornik” (mieszkający na 
komornym, biedny, nieposiadający 
ziemi chłop). 

Konferencja skierowana była do 
całej społeczności szkolnej. Ucznio-
wie stwierdzili, że warto w taki spo-
sób uczyć się historii, warto wiedzę 
historyczną osadzać w znanych sobie 
miejscach, ponieważ historia staje się 
wtedy bliższa. Goście: dr Maria Szo-
stak, Weronika Zawisza – Grzanka 
oraz Maria Sojka, jako doświadczone 
nauczycielki z uznaniem wypowiadały 
się o takiej formie pracy z gimnazjali-
stami. Organizatorką konferencji była 
Agnieszka Hatłas – nauczycielka histo-
rii w Gimnazjum nr 2 w Woli, autorka 
innowacji.

8gimnazjum nr 2 wola

podsumowali innowację pedagogiczną

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Broni-
sława Malinowskiego w Woli mogą 
się pochwalić znaczącymi sukcesami  
w wielu konkursach przedmiotowych 
i zawodach sportowych. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługują wspaniałe 
wyniki dzieci  w posługiwaniu się języ-
kiem angielskim. 

Oto kilka z nich: II miejsce Emilii 
Pomietło, uczennicy kl.VI b w Konkur-
sie Piosenki Obcojęzycznej EuroNu-
ty 2015 (opiekun - Katarzyna Zięba), 
I miejsce Emilii Pomietło w kolejnym 
konkursie wokalnym You can sing 2016, 
zorganizowanym przez SP nr 2 w Woli 
(opiekun - Katarzyna Zięba). 24 maja 
Emilia Pomietło oraz Olimpia Gaudyn 
wzięły udział w konkursie English 
Song Festival, który odbył się w Szko-
le Podstawowej nr 3 im. Orła Białego 
w Bieruniu. Emilia zdobyła wyróżnienie 
(opiekun - Katarzyna Zięba). 1 marca 
odbył się konkurs FOX 2016. W szkole 
do konkursu przystąpiło 18 uczniów 
z klas IV-VI, a najlepszy wynik osiąg-
nęła uczennica klasy Vb, Olga Repeta. 
Szkolnym opiekunem konkursu była 
Katarzyna Zięba. 9 marca najmłodsi 
uczniowie szkoły z klas pierwszych, 
drugich i trzecich sprawdzali swoje 
możliwości w konkursie z języka angiel-
skiego ZUCH 2016. Chęć udziału zgło-
siło aż 30 uczniów, a najlepszy okazał 
się Wiktor Ziatyk, uczeń kl. II. Konkurs 
zorganizowała Jolanta Stanek.10 maja 
odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka 

Angielskiego ALBUS 2016, zorganizo-
wany przez Centrum Edukacji Szkolnej 
w Warszawie. Z SP nr 1 wystartowało 
15 uczniów z klas czwartych, piątych 
i szóstych. Konkurs poprowadziła 
Katarzyna Zięba. V miejsce na 2 248 
uczestników klas IV w Polsce i tytuł 
Laureata otrzymała Wiktoria Witań-
ska, uczennica kl. IVa, która uczęsz-
czała też na zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego prowadzone przez Joannę 
Reizer – Śleziak. VII miejsce na 2 682 
uczniów kl. V w Polsce i tytuł Laureata 
otrzymała Olga Repeta, uczennica kl. 
Vb, a wyróżnienie otrzymał Wojciech 
Stawowy, uczeń kl. VIb.

Od roku szkolnego 2012/13  szkoła 
może się poszczycić  znakomitą współ-
pracą z lektorem języka angielskiego, 
Joanna Reizer –Śleziak, która prowadzi 
zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, 
korzystając z form i metod pedagogi-
ki zabawy. Codzienna komunikacja 
dwujęzyczna przyniosła ogromne 
efekty w postaci przyswajania znacz-
nej ilości słów i zwrotów. Na prośbę 
rodziców dzieci, które brały udział 
w zajęciach podjęto decyzję o konty-
nuowaniu projektu w pierwszej klasie 
dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 
2013/2014 powstała następna klasa 
pierwsza  z dodatkowymi  zajęciami  
z języka angielskiego. Od dwóch lat 
taką  możliwość  ma każde dziecko 
rozpoczynające naukę w klasie pierw-
szej  w SP nr 1 w Woli.

8sp 1 wola

piknikowe powitanie lata
18 czerwca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli odbył się III Letni Piknik „Zakoń-
czenie roku szkolnego – przywitanie lata”. Przy pięknej, słonecznej pogodzie 
uczniowie i rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Woli mogli skorzystać 
z wielu atrakcji. Były gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, malowanie buziek, 
ciasta, kiełbasa z grilla, konkursy z nagrodami. Przed uczestnikami pikniku 
wystąpili też młodzi aktorzy – zespoły „Bajlandia” i „Kolorowa Tęcza”.

Organizatorami imprezy byli: SP nr 2 w Woli, Rada Rodziców oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. Zdjęcia z czerwcowych pikników publikujemy na str. 12. 8pk

sukcesy dzieci dumą dorosłych

Wiktoria Witańska z kl. IVa, laureatka 
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego  
ALBUS 2016  (fot. SP 1 Wola)

4 czerwca w Zespole Szkół w Woli tra-
dycyjnie już odbył się piknik rodzinny, 
którego organizatorami byli: społecz-
ność ZS Wola, Rada Rodziców oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Woli. 
Hasłami przewodnimi tegorocznego 
pikniku były: Zachowaj trzeźwy umysł 
oraz Postaw na rodzinę. 

Był tradycyjny taniec belgijski, malo-
wanie twarzy, pokaz kelnerski w wyko-
naniu uczniów szkoły, konkurencje 
sportowe i nie tylko - wyścigi w wor-
kach, konkurs jedzenia czekolady czy 
karaoke.  Wystąpiły przedszkolaki 
z GPP nr 3  w Woli, „Kubusiaki”, które 
zagrały przedstawienie pt. „Kaczka 
Dziwaczka”, zaprezentowała się też 
grupa baletowa z Centrum Kultury 
w Woli. Było coś dla duszy, ale i dla 
ciała - bigos, kiełbaski czy też ciasta. 
Sporą atrakcją były pokazy 57. Samo-
dzielnej Kompanii ASG z Wisły Wiel-
kiej. Przy szkole zbudowano specjalny 
fort z armatą, wieżą, torem przeszkód, 
strzelnicą, a także sprzętem prezento-

wanym przez grupę nurkową. Można 
było postrzelać do tarczy, usiąść na 
quadzie wojskowym, obejrzeć różne 
modele broni. Członkowie kompani 
przeprowadzili instruktaż udzielania 
pierwszej pomocy, przedstawili rów-
nież sposoby obrony przed atakiem 
napastnika z nożem lub usiłującego 
nas okraść. Uwagę wszystkich przy-
ciągał namiot, w którym można było 
poznać zasady działania defibrylato-
ra i zrozumieć, jak duże ma on zna-
czenie w ratowaniu ludzkiego życia. 
Pokazy pozycji strzeleckich, odbijania 
zakładnika czy ochrony VIP-a miały 
charakter fabularyzowany, uczestnicy 
pikniku odnosili wrażenie, że znajdują 
się na planie filmu o wizycie szejka 
arabskiego, którego ochrona ratuje 
przed napaścią.

Imprezę zakończył pokaz dyna-
micznego strzelania z broni palnej. 
Na koniec jeszcze pamiątkowe zdjęcie 
i do następnego pikniku za rok!

8a. gancarz, pk

piknik z armatami i strzelnicą

Fort cieszył się ogromną popularnością. A w nim m.in. quady  wojskowe.  (fot. pk)

Olga Repeta, laureatka konkursu  
FOX 2016
  (fot. SP 1 Wola)
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Zielona noc i piknik

3 czerwca starszaki z przedszkola z Gilowic przybyły do placówki na „Zieloną 
Noc”. Wieczór rozpoczęły od podchodów, które zakończyły się znalezieniem nie-
spodzianki. Po wspólnej zabawie na placu zabaw, kolacji, wieczornej „piżamowej” 
dyskotece i obejrzeniu bajki nadszedł czas na sen. Zadowolone i uśmiechnięte 
dzieci następnego dnia wróciły ze swoimi rodzicami do domów.

A 22 czerwca w gilowickim przedszkolu odbył się piknik rodzinny. Uroczyście 
obchodzono dzień mamy i taty, żegnano starszaków i podsumowano cały rok 
szkolny. Dzieci przepięknie wystąpiły dla swoich rodziców, przedstawiły spektakl 
„Kaczka Dziwaczka”. Na koniec rozdano dyplomy i upominki, a na przedszkolaki 
czekała niespodzianka w postaci zabawy z klaunem. Na pikniku nie zabrakło 
również poczęstunku - pysznych ciast przygotowanych przez mamy i pieczonych 
kiełbasek. 8gpp Oddział w gilowicach

„Zielona Noc” w gilowickim przedszkolu była pełna zabaw  (fot. GPP Oddział w Gilowicach)

W sobotę, 11 czerwca społeczność 
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Górze wyruszyła na Błatnią w Beski-
dzie Śląskim. Wyprawa stanowiła finał 
„WF-u z klasą”, ogólnopolskiego spor-
towego projektu, którego trzecią edycję 
realizuje szkoła. Ideą III Szkolnego 
Rajdu Górskiego było podejście kilko-
ma szlakami turystycznymi z różnych 
stron i spotkanie się na szczycie przy 
wspólnym ognisku. W tym roku udało 
się to licznej grupie uczniów, rodziców, 
dziadków, pracowników szkoły oraz 

osób rozmiłowanych w turystyce gór-
skiej i zaprzyjaźnionych ze szkołą. Na 
szczycie uczestnicy wyprawy wzmocni-
li się kiełbaskami, a niestrudzeni, mali 
piechurzy świetnie bawili się w liczne 
zabawy animacyjne zaproponowane na 
niezwykle urokliwej polanie. Wszyscy 
uczestnicy rajdu stwierdzili, że jadą 
znowu jesienią. Większość była trzeci 
raz, dopisali także absolwenci szko-
ły i ich rodzice. Nawet najmłodszym 
pierwszoklasistom udało się zdobyć 
swój pierwszy szczyt. 8sp góra

Uczniowie na górskim szlaku

Rajd górski odbył się 11 czerwca  (fot. SP Góra)

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie „Wakacyjni poże-
racze książek”. Jego celem jest promocja książki i czytelnictwa oraz promocja 
biblioteki jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży. Konkurs 
trwa od 24 czerwca do 31 sierpnia i skierowany jest do wszystkich czytelników. 
Dzieci – uczestnicy konkursu zbierać będą pieczątki na specjalnych kartach 
- pożeraczach, które zdeponowane będą w bibliotece. W czasie odwiedzin - wypo-
życzeń czytelnik otrzymuje kartę celem uzupełnienia pieczątki. Dorośli i młodzież 
wypożyczenia będą mieć odnotowywane na specjalnej karcie wypożyczeń. 

Najaktywniejsi czytelnicy otrzymają  dyplomy, statuetkę „Pożeracza Ksią-
żek” i nagrody książkowe. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we 
wrześniu.  8 pk

sukces „Frydkowian”
Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” z kolejnego festiwalu wraca z nagrodą! 
Zespół działający w szkole podstawowej we Frydku zajął I miejsce w XXIII 
Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” 
w kategorii szkół podstawowych wśród zespołów pieśni i tańca. Przegląd odbył się 
8 czerwca w Koszęcinie. W nagrodę zespół wystąpił na gali „Śląskiego Śpiewania” 
w Chorzowie, ma też możliwość nagrania audycji, która zostanie wyemitowana 
w TVS. - Trzeba dziękować naszym kochanym frydeckim dzieciom – cieszy się 
Jadwiga Granatyr, prowadząca zespół. 8 pk

Cały rok w Szkole Podstawowej im. 
J. Korczaka w Górze był realizowa-
ny projekt związany z odkrywaniem 
w najbliższej okolicy miejsc sprzyja-
jących uprawianiu sportu i rekreacji 
ruchowej. Prowadzono kampanię 
społeczną „Znajdź sportowe miejsce 
dla siebie”, stworzono mapy tras spa-
cerowych, rowerowych, biegowych 
i nordic walking. 

Wzorem opracowanych przez grupę 
projektową tras, uczniowie ruszy-
li odwiedzić najpiękniejsze miejsca 
w Górze i okolicach. Wybrano najcie-
kawszą, zaproponowaną przez uczniów 
mapę i na jej podstawie wytyczono 
trasę III Rodzinnego Rajdu Rowero-
wego. 

7 czerwca zebrała się ponad stu-
osobowa grupa rowerzystów. Przez 
kilka tygodni szkoła prowadziła także 
kampanię promującą jazdę w kaskach 
rowerowych. Na rajd przybyły całe 
rodziny, trasę pokonali pod opieką 
aktywnych rodziców nawet najmłod-

si uczniowie. Na trasę wyruszyło też 
kilka grup rowerzystów pod opieką 
nauczycielek szkoły i dyrektorki. Do 
odszukania w terenie było dziewięć 
punktów (lampionów), uczestnicy 
otrzymali mapy i karty zaliczeń, które 
musieli podbić przyczepionymi do lam-
pionów perforatorami. 

Trasa liczyła 25 kilometrów. Wybór 
trasy przejazdu miedzy punktami zale-
żał od uczestników. Dopisała pogoda, 
po rajdzie wszyscy z przyjemnością 
spotkali się przy wspólnym ognisku. 
Uczestnicy zobaczyli przepiękne pej-
zaże, zabytki i aktywnie, wspólnie 
spędzili wtorkowe popołudnie. Był to 
finał realizowanego w szkole projektu 
„Mój sportowy region”. - Naszej szkole 
bardzo dobrze udaje się zachęcać do 
wspólnej aktywności uczniów, rodziców 
i nauczycieli. „Działamy aktywnie!” - to 
jeden z filarów koncepcji pracy naszej 
szkoły. Już teraz zapraszamy na kolejny 
rajd w przyszłym roku – zapowiada 
dyrekcja. 8 sp góra

mój sportowy region Zostań wakacyjnym pożeraczem książek

11 czerwca odbył się w Zespole Szkół 
w Miedźnej piknik rodzinny, który 
był okazją do spotkania szkolnej spo-
łeczności, rodziców i przyjaciół szkoły. 
Impreza rozpoczęła się przedstawie-
niem teatralnym „Królewna Śnieżka” 
w wykonaniu nauczycieli i rodziców. 
W słoneczne przedpołudnie teren wokół 
szkoły był pełen gwaru i wesołej zaba-
wy. Uczestnicy pikniku mieli okazję 
do udziału w różnego rodzaju grach 
i zabawach takich jak: rzut Frisby, tor 
przeszkód, ubijanie piany, karaoke 
itp. Młodsi uczestnicy mogli ozdobić 
swoje twarze kolorowymi malunkami, 
poskakać na trampolinie lub puszczać 
bańki mydlane. Zorganizowano wiele 
rodzinnych konkurencji sportowych. 
Każdy uczestnik wspólnych zabaw, 
dzięki hojności sponsorów otrzymał 
nagrodę. Nie zabrakło również atrak-
cji dla starszych uczestników. Rodzice 

mieli okazję wykazać się przed dziećmi 
wiedzą na temat bezpieczeństwa w inter-
necie. Podsumowano licytację koszu-
lek i butów znanych sportowców, która 
trwała od początku czerwca. Goście 
skorzystali także z oferty wyprzedaży 
garażowej. Czas trwania pikniku umi-
lał słodki poczęstunek oraz kiełbaski 
z grilla. Entuzjastycznie zostali przyjęci 
ratownicy z Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego, którzy zaprezentowali 
pokaz ratownictwa medycznego, a upal-
ną atmosferę schłodzili strażacy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. 
Wspaniała zabawa nie udałaby się bez 
przychylności licznych sponsorów, wśród 
których znaleźli się rodzice oraz lokalni 
przedsiębiorcy. To dzięki ich życzliwości 
i ofiarności możliwa była loteria fantowa, 
która cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem uczestników.

8 Zs miedźna

rodzinnie na pikniku
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Druh Alojzy Chrostek otrzymał 
tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Miedźna”.

Wniosek w sprawie nadania tytu-
łu złożył wójt gminy, poparły 

go kapituła oraz Komisja Samorządu, 
Handlu, Praworządności i Bezpie-
czeństwa Publicznego Rady Gminy. 
Odpowiednią uchwałę radni przyjęli 
na sesji 14 czerwca.

Alojzy Chrostek pochodzi z Między-
rzecza, a z gminą Miedźna związany 
jest od 1969 r. Został wtedy zastępcą 
naczelnika Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Miedźnej, a dwa lata później 
– naczelnikiem. W 1975 r. wybrano 
go na Komendanta Gminnego OSP 
– pełnił tę funkcję aż do 2011 roku! Był 
nie tylko naczelnikiem, ale też w latach 
2000 – 2016 prezesem OSP Miedźna. 

W trudnych czasach budował struk-
tury ochotniczych straży pożarnych 
w gminie Miedźna, dbał o rozbudowę 
zaplecza garażowo-socjalnego oraz 
zaopatrzenie w sprzęt. Działał rów-
nież na rzecz odłączenia się od gminy 
Brzeszcze. Ciągle bierze aktywny 
udział w życiu społeczności lokalnej. 
W 2005 r. otrzymał Złoty Medal za 
Zasługi dla Województwa Śląskie-
go. Jak napisano w uzasadnieniu do 
wniosku „Alojzy Chrostek jest wzorem 
dla strażaków, realizując z pełnym 
oddaniem hasło zawarte na sztandarze 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek”. Udowod-
nił to niejednokrotnie podczas akcji 
ratowniczych”.

Odznaczenie za nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Miedźna” A. 
Chrostek odebrał podczas uroczystej 

gali w ramach sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 28 czerwca. - To zaszczytne 
wyróżnienie. Bycie w straży to robota 
zespołowa. Nie jest tak, że tylko jeden 

człowiek zasługuje na wyróżnienia, 
to jest działanie w zespole. Wspólnie 
ratujemy bliźniego, gasimy pożary 
– podkreślał.  8pk 

Strażak działa w zespole

Alojzy Chrostek (w środku) z przewodniczącym Rady Gminy, Stanisławem Lubańskim i wójtem 
Bogdanem Taranowskim  (fot. pk)

28 czerwca podczas uroczystej 
gali zorganizowanej w Domu 
Kultury w Woli po raz trzeci 
przyznano Miedźniańskie Ule. 
To coroczna nagroda gminy 
Miedźna za działalność kultural-
ną, zaangażowanie w pracę na 
rzecz kultury, jej upowszechnia-
nie i ochronę. 

Głównym celem nagrody jest 
uhonorowanie oraz wyrażenie 

uznania dla miedźniańskich twórców, 
animatorów kultury, podmiotów funk-
cjonujących w sferze kultury w sposób 
szczególny zaangażowanych w pracę 
na rzecz kultury, przyczyniających 
się do tworzenia, upowszechniania, 
ochrony i rozwoju kultury gminy 
Miedźna. Nagrodę stanowi statuetka 
– ul projektu Joanny Rabaszowskiej, 

dyplom oraz nagroda pieniężna. Ul 
jest nagrodą za działalność kultural-
ną nieprzypadkowo. Jest symbolem 
pracowitości, wspólnej pracy, troski, 
wzajemnej pomocy, mądrości. Do tego 
nazwa „Miedźna” pochodzi od słowa 
„miedźwny”, czyli miodowy. A na starej 
pieczęci gminnej heraldycy znaleźli 
właśnie symbol ula.

- Często zadawane jest pytanie: po co 
nam kultura? Nawet nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, że kultura jest częścią 
naszego życia, jest potrzebna do życia. 
Łączy ludzi, kreuje nasze poglądy, 
uwrażliwia nas. Mówi się, że kultura 
ludowa się zmienia, zanika. Myślę, że 
w gminie Miedźna jest bogata i wciąż 
żywa – powiedziała na początku gali 
Joanna Stawowy, dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury. A o tym, że jest boga-
ta może świadczyć lista tegorocznych 

laureatek nagród kulturalnych gminy 
Miedźna.

Miedźniańskie Ule trafiły w tym 
roku do wieloletniej przewodniczącej 
KGW w Woli i twórczyni Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Wolanie”, Heleny Rozmus, 
założycielki Zespołu Pieśni i Tańca 
„Frydkowianie”, Jadwigi Granatyr 
oraz do współzałożycielki Zespołu 
Pieśni i Tańca „Knefliki”, Jadwigi 
Nycz. 

Nagrody wręczyli wójt Bogdan 
Taranowski oraz Stanisław Lubański, 
przewodniczący Rady Gminy. 

- Dziękuję z całego serca wszystkim 
tym, którzy mi pomagali przez te 33 
lata – mówiła po odebraniu statuetki 
H. Rozmus. - Ukochałam tę ziemię 
śląską i dla niej to wszystko robię. Całe 
swoje życie poświęciłam młodzieży, 
bo wiem, jak ważne jest zaszczepienie 

w niej miłości do tej ziemi – przyzna-
ła J. Granatyr. Obie dziękowały za 
współpracę Zygmuntowi Pyrkowi. 
Jadwidze Granatyr i Helenie Rozmus 
dziękowała za to J. Nycz. Okazuje się, 
że jej mama występowała w „Wola-
nach” kierowanych przez H. Rozmus, 
a sama J. Nycz była we „Frydkowia-
nach” prowadzonych przez J. Grana-
tyr. – Jestem zaszczycona, że mogę 
odbierać tę nagrodę w takim gronie 
– przyznała.

Podczas gali wystąpiły także 
zespół „Skrzaty” z GPP nr 1 w Woli, 
który zaprezentował przedstawienie 
pt. „Jak to się dawniej prało” (reż. M. 
Sładczyk i B. Murańska) oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Wolanie” z przedsta-
wieniem pt. „Zimowy wieczór” (reż. 
B. Niesyto). 

8 paweł Komraus

Helena Rozmus, Jadwiga Granatyr i Jadwiga Nycz zostały tegorocznymi laureatkami Miedźniańskich Uli

Kultura ludowa bogata i wciąż żywa

Helena  
Rozmus 

Przez 33 lata była prze-
wodniczącą Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Woli 
(w latach 1969 – 2002). 
W 1979 r. założyła zespół 
śpiewaczy, który na prze-
łomie 1996 i 1997 roku 

został przekształcony w Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” 
i działa do dziś. H. Rozmus była kierownikiem zespołu 
przez 23 lata, do 2002 r. Pomagała w przygotowaniu 
wielu festiwali i biesiad w gminie. Najpiękniejsze lata 
swojego życia poświęciła pracy społecznej związanej 
z rozwojem gminy, regionu oraz kultury śląskiej, kul-
tywowaniem obrzędów i tradycji związanych z ziemią 
śląską. Dowodem na to są różnego rodzaju odznaczenia 
i dyplomy uznania, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi czy 
Order Serca Matkom Wsi.  (fot. pk)

Jadwiga 
Granatyr

Z gminą Miedźna zwią-
zała się w 1965 r., kiedy 
została skierowana do 
pracy w szkole w Woli. 
Potem przeniesiono ją 
do szkoły we Frydku, 
gdzie w 1973 r. założyła 

zespół „Frydkowianie”, w którym do chwili obecnej 
kolejne pokolenia ćwiczą tańce i pieśni pod okiem 
założycielki, która układa choreografię, kompletuje 
repertuar i stroje. Zespół rozsławia swoją szkołę 
i gminę na wielu konkursach, festiwalach i prze-
glądach. Zachwyca pięknem stroju, pieśni i mowy. 
J. Granatyr jest założycielem i komisarzem honoro-
wym miedźniańskiego festiwalu folklorystycznego. 
W 2006 r. otrzymała tytuł „Zasłużony Obywatel 
Gminy Miedźna”.  (fot. pk)

Jadwiga 
Nycz

J e s t  n a u c z yc i e l k ą 
w Gminnym Przed-
szkolu Publicznym nr 2 
im. Wandy Chotomskiej 
w Woli, współzałoży-
cielką Zespołu Pieśni 
i Tańca „Knefliki”, który 

z sukcesami bierze udział w wielu konkursach 
i przeglądach. Zespół prowadzi wspólnie z Joanną 
Karbowy, laureatką Miedźniańskiego Ula w 2014 r. 
J. Nycz jest też współautorką publikacji z zakresu 
edukacji regionalnej czy „Kneflikownika - zbioru 
dawnych piosenek dziecięcych z okolic Woli”. 
Wciąż poszukuje nowych form i metod rozwijają-
cych zainteresowania muzyczne i taneczne wśród 
dzieci.  (fot. pk)
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Kolejny  
sukces silenzio
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Silen-
zio w Woli działająca pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w dniach 
3-4 czerwca wzięła udział w  Między-
narodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 
,,Złota Trąbka” 2016 w Bielsku-Białej. 
W Konkursie Estradowym zdobyła 
Srebrny Dyplom. 8 pk

Centrum  
Kultury inaczej  
w wakacje
Podczas wakacji (od 27 czerwca do 
31 sierpnia) Centrum Kultury w Woli 
jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00. 8 CK

Każdy może  
współtworzyć  
słownik
Trwają prace nad II częścią „Słow-
nika biograficznego gminy Miedź-
na”. I część słownika ukazała się 
pod koniec 2015 r. i poświęcona była 
osobom duchownym i zakonnym, 
związanym z gminą Miedźna. Publi-
kację przygotowała Danuta Kocurek, 
mieszkanka Gilowic oraz pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.

Autorka zachęca wszystkich miesz-
kańców gminy do zaangażowania się 
w prace nad przygotowaniem II części 
słownika. Danuta Kocurek zwraca się 
z prośbą o przygotowanie biogramów 
(życiorysów) osób zasłużonych dla 
naszego regionu, m.in. nauczycieli, 
społeczników, samorządowców, rze-
mieślników itp. Opracowane życiorysy 
można dostarczyć do Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Grzawie lub przesłać 
na adres: 43-227 Gilowice, ul. Lipowa 
18a. W razie pytań można dzwonić 
w godzinach wieczornych pod numer 
tel. 32 211 73 52. 8 pk

Trwa konkurs 
fotograficzny
Można już zgłaszać zdjęcia do II 
etapu konkursu fotograficznego 
„Gmina Miedźna - wydarzenia kul-
turalne, sportowe, religijne”, który 
organizowany jest przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Jego tematem jest 
uwieńczenie na fotografii wydarzeń 
kulturalnych, sportowych i religij-
nych wpisanych w życie mieszkań-
ców gminy Miedźna. Teraz należy 
zgłaszać fotografie z wydarzeń, które 
miały miejsce od 1 czerwca do 31 
października.

W każdym etapie nagrodzone zosta-
ną trzy prace (nagroda za I miejsce to 
300 zł, za II – 200 zł, a za III – 100 zł). 
Szczegóły i regulamin dostępne są na 
stronie gok.miedzna.pl. 8 pk

Oto plan atrakcji przygotowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury na 
pierwszą część wakacji. Wszystkie 
zajęcia i warsztaty rozpoczynają 
się o godz. 9.00, odbędą się 
w Centrum Kultury w Woli (ul. 
Pszczyńska 82), które w lipcu 
i sierpniu zmienia się w Gminną 
Bazę Wakacyjną!

=   1 lipca: dzień twórczy – warsztaty 
decoupage, zajęcia plastyczne

=   4 lipca: dzień dla aktywnych – aerobik, 
rozgrywki drużynowe, mega twister

=   6 lipca: dzień kulinarny – warszta-
ty pieczenia i zdobienia ciasteczek, 
dekoracja stołu, wspólne ucztowa-
nie   

=   8 lipca: dzień poszukiwacza – szuka-
nie złota, podchody

=   11 lipca: dzień dla aktywnych – zawo-
dy sportowe

=   13 lipca: dzień bajkowy – czytanie 
bajek, rysowanie detali z bajek, two-
rzenie wystawy rysunków

=   15 lipca: dzień twórczy – warsztaty 
decoupage, plastyczne zabawy

=   18 lipca: dzień dla aktywnych – slalom 
z piłką, wyścigi w workach, kolorowy 
tunel, przeciąganie liny

=   20 lipca: dzień twórczy – malowanie 
w ogrodzie, tworzenie koszyczków 
z gazet, malowanie kamieni

=   22 lipca: dziennikarskie abc – repor-
terzy na start

=   25 lipca: dzień twórczy – warszta-
ty decoupage, praca z pudełek po 
jajkach 

=   27 lipca: dzień muzyczny – zumba-
tyczne rytmy, mini dyskoteka, kon-
kurs piosenki   

=   29 lipca: dzień twórczy – wesołe 
słoneczka z kartonowych talerzy, 
budowle z klocków kukurydzianych, 
cuda z gipsu   

=   1 sierpnia: dzień z ekologią – mega 
chińczyk z recyklingu, piórnik na 
biurko z recyklingu  

=   3 sierpnia: dzień twórczy – roślinne 
odciski, pocztówka z wakacji – kolaż, 
plastelinowe zoo

=   5 sierpnia: dzień teatralny – przygo-
towanie scenariusza, strojów, wysta-
wienie spektaklu 

=   8 sierpnia: dzień dla aktywnych – rzut 
do celu, turniej tenisa stołowego, tur-
niej piłkarzyków

na wszystkie zajęcia, warsztaty i zabawy 
obowiązują zapisy. wszystkie zajęcia 
są bezpłatne. dwa dni przed zajęciami 
należy dostarczyć kartę zgłoszenia na 
zajęcia (karta dostępna jest na stronie 
gok.miedzna.pl). w czasie wakacji Świet-
lica na osiedlu wii jest czynna w ponie-
działki i środy w godz. 9.00 - 16.00 oraz 
w piątki w godz. 9.00 – 15.00.

Ale to nie wszystko! Na wakacje przygo-
towano też sporo wycieczek i wyjazdów. 
Oto ich plan:
=   12 lipca: stadnina koni „Karino” (zapi-

sy do 7 lipca, koszt 16 zł)
=   14 lipca: wycieczka do Miasteczka 

Twinpigs w Żorach (zapisy do 5 lipca, 
koszt 37 zł, dzieci do 110 cm wzrostu 
- 16 zł)

=   19 lipca: basen, tężnia, kręgle – GOSiR 
Wola (zapisy do 15 lipca, koszt 9 zł)

=   21 lipca: wycieczka do zoo w Krako-
wie (zapisy do 19 lipca, koszt 11 zł, 
dzieci do 3 lat - 1 zł)

=   26 lipca: basen, tężnia, kręgle 
– GOSiR Wola (zapisy do 22 lipca, 
koszt 9 zł)

=   28 lipca: wycieczka – trasa turystycz-
na z Przełęczy Salmopolskiej przez 
Przełęcz Karkoszczonka, zejście do 
Szczyrku (zapisy do 25 lipca, koszt 
6 zł)

=   2 sierpnia: wyjazd do kina na film 
„Ghostbusters - Pogromcy duchów 
3D” (zapisy do 29 lipca, koszt 16 zł)

=   4 sierpnia: wycieczka do Ojcowa 
(zapisy do 1 sierpnia, koszt: dorośli 
18 zł, dzieci 14 zł, dzieci do 5 lat 
6 zł)

=   9 sierpnia: stadnina koni „Karino” 
(zapisy do 5 sierpnia, koszt 16 zł)

=   11 sierpnia: wycieczka do Wisły 
– Pętla Cieńkowska, wyjazd na 
skocznię (zapisy do 8 sierpnia, koszt: 
dorośli 10 zł, dzieci 9 zł, dzieci do 5 
lat 6 zł)

=   16 sierpnia: basen, tężnia, kręgle 
– GOSiR Wola (zapisy do 11 sierp-
nia, koszt 9 zł)

=   18 sierpnia: wycieczka do Parku Mito-
logii w Zatorze (zapisy do 12 sierpnia, 
koszt 22 zł)

=   23 sierpnia: wyjazd do kina na film 
„Epoka Lodowcowa - mocne ude-
rzenie 3D” (zapisy do 19 sierpnia, 
koszt 16 zł)

=   25 sierpnia: wycieczka do Rodzinnego 
Parku Rozrywki w Rybniku (zapisy 
do 22 sierpnia, koszt 28 zł)

=   30 sierpnia: basen, tężnia, kręgle 
– GOSiR Wola (zapisy do 26 sierpnia, 
koszt 9 zł)

Z wyjazdowych propozycji mogą korzy-
stać dzieci od siedmiu lat, młodsze dzieci 
– pod opieką dorosłych. Liczba miejsc 
jest ograniczona. Szczegóły pod nume-
rem tel. GOK – 32 211 83 91; 32 448 92 
53; 512 237 423 , Centrum Kultury – 32 
211 95 88. Na stronie gok.miedzna.pl 
dostępne są zgoda rodzica na wyjazd 
dziecka, oświadczenie opiekuna oraz 
regulamin wycieczek. Zapisy w GOK-u 
- Dom Kultury (Wola ul. Pszczyńska 110) 
i Centrum Kultury (Wola ul. Pszczyńska 
82). 
„Akcje w wakacje” są współfinansowa-
ne z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Gminy Miedźna na rok 2016.

Mnóstwo atrakcji w gminie Miedźna przygotowano na czas wakacji

Akcje w wakacje!

atrakcje  
w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna zapra-
sza na gwiezdne wakacje! Oto plan 
zajęć:
=  11 lipca: Star Wars
=  13 lipca: gwiezdne 

doświadczenia
=  15 lipca: movie stars
=  18 lipca: komiksy kontratakują
=  20 lipca: co to? kto to?
=  22 lipca: wielki test wiedzy 

o Star Wars
=  25 lipca: kosmiczne skarby
=  27 lipca: imperialna mapa
=  29 lipca: wielkie boom, czyli 

podsumowanie

wszystkie zajęcia odbędą się 
w godz. 10.00 – 12.00. wstęp 
wolny.

promocje na basenie: darmowa godzina i niższe ceny
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych 
na terenie gminy Miedźna do nieodpłatnego korzystania z kąpieli basenowej 
w sierpniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 13.00. 
Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej 
w kasie basenu, a dzieci przedszkolne wchodzą z pełnoprawnym opiekunem.
W trakcie wakacji na basenie obowiązują promocyjne ceny (do 31 sierpnia, 
od poniedziałku do niedzieli i w święta). Bilet ulgowy kosztuje 4,50 zł za 75 
minut (dopłata za każdą następną minutę 0,06 zł), a bilet normalny – 8,50 zł 
za 75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,11 zł).
Promocja także dla chcących pograć w kręgle. Uczniowie od rocznika 2003 
i starsi (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), zamieszkali na terenie gminy 
Miedźna, od 27 czerwca do 31 sierpnia w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.15 – 11.15 mogą skorzystać z kręgielni na Krytej Pływalni 
w cenie 2 zł od osoby. Maksymalna liczba osób grających na dwóch torach 
to 16 graczy. Obowiązuje zasada „kto pierwszy”. Warunkiem skorzystania 
z kręgielni jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej i wykupienie biletu 
w godz. 9.00 – 9.15 w kasie basenu.
Gratisowa inhalacja w tężni na basenie w woli! Od 25 czerwca do 31 sierpnia 
od poniedziałku do niedzieli przyprowadź swoje dziecko lub wnuka na basen, 
a Ty skorzystaj z nieodpłatnej tężni! Warunkiem skorzystania z promocji jest 
zamieszkanie rodziców/dziadków na terenie gminy Miedźna, skorzystanie 
przez dziecko/wnuka z wejścia na basen. Zgłaszanie się do kasy w pełnych 
godzinach.
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Wśród osób, które do 22 lipca 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 

ilona Oszek z miedźnej.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

Bezpieczne  
wakacje
Z inicjatywy wojewody śląskiego, 
Jarosława Wieczorka 24 czerw-
ca na terenie województwa 
śląskiego rozpoczęła się akcja 
„Bezpieczne wakacje 2016”, 
która potrwa do 1 września.

W związku z podjętymi dzia-
łaniami, wojewoda śląski prze-

kazał podległym służbom i inspek-
cjom zalecenia w zakresie przepro-
wadzenia na obszarze województwa 
śląskiego akcji „Bezpieczne wakacje 
2016″, a także zwrócił się do organów 
administracji samorządowej z prośbą 
o aktywne włączenie się w podjęte 
działania. Przypomniał, że podsta-
wowym zadaniem służb, inspekcji, 
straży i innych organów administracji 
publicznej jest zapewnienie bezpie-
czeństwa osobom wypoczywającym 
i przemieszczającym się przez teren 
naszego województwa. 

Służby i inspekcje działające na 
obszarze województwa śląskiego nad-
zorować będą wszystkie formy wypo-
czynku zorganizowanego, zarówno 
w miejscowościach wypoczynkowych, 
jak i w miejscach stałego zamieszkania 
dzieci i młodzieży. Na potrzeby akcji 
wojewoda uruchomił całodobową inter-
wencyjną linię telefoniczną o numerze 
32 207 70 77, na którą można zgłaszać 
wszelkie informacje dotyczące niepra-
widłowości w organizacji wypoczynku 
dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

8Ug

nUmer TeLeFOnU

8 czerwca do Urzędu Gminy 
Miedźna dotarł anonimowy 
mail z informacją o podłożeniu 
ładunku wybuchowego.

Szybko okazało się, że informacja 
była fałszywa. Ale akcja miała dużo 
większy zasięg. Przez cały dzień sły-
chać było wycie syren. Podobne wia-
domości trafiły też do Urzędu Skarbo-

wego w Pszczynie, Sądu Rejonowego 
w Pszczynie, Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie czy urzędów w Pawłowi-
cach, Suszcu, Goczałkowicach oraz 
wielu instytucji w kraju. Wszystkie te 
przypadki musiały sprawdzać odpo-
wiednie służby.

Teraz policja ustala serwer, z którego 
wysłano wiadomości.

pk

alarm bombowy w urzędzie

Ponad dwa promile alkoholu 
miała mieszkanka Woli, która 
opiekowała się dwumiesięcz-
nym dzieckiem.

W pierwszy weekend czerwca, 
w południe pszczyńscy policjan-

ci zostali wezwani na interwencję do 
jednego z mieszkań na osiedlu w Woli. 
Z relacji pracownika miejscowej pla-
cówki pomocy społecznej wynikało, 
że pod adresem, gdzie przebywa 
niemowlę, może dochodzić do zanie-
dbań w sprawowaniu opieki nad dzie-
ckiem. 

Na miejscu policjanci potwierdzili 
treść zgłoszenia. Okazało się, że pijana 
kobieta ma pod swoją opieką dwu-
miesięcznego synka. Przeprowadzone 
badanie wskazało w organizmie kobiety 
ponad promile alkoholu. Towarzyszący 
jej w biesiadzie konkubent również był 
nietrzeźwy. W jego przypadku wynik 
także przekroczył dwa promile.  Jeże-
li zebrane materiały potwierdzą fakt 
narażenia dziecka na niebezpieczeń-
stwo, 20-letnia mieszkanka Woli będzie 
musiała liczyć się z konsekwencjami 
prawnymi. O sytuacji malucha został 
powiadomiony sąd rodzinny. 8 Kpp, pk

matka z promilami Z rozsądkiem  
nad wodą
Jezioro, rzeka czy morze to nie 
tylko relaks i odpoczynek, ale 
także mnóstwo zagrożeń.

Spędzając czas nad wodą, 
pamiętajmy o tym, żeby kąpać 

się w miejscu, które jest odpowiednio 
oznakowane i w którym nad bezpie-
czeństwem czuwa ratownik. „Dzikie 
kąpieliska” zawsze mają nieznane dno 
i głębokość, a woda w nich może być 
skażona. Przestrzegajmy regulaminu 
kąpieliska, nie pływajmy w wodzie 
o temperaturze poniżej 14 st. C, nie 
pływajmy też w czasie burzy, mgły, 
gdy wieje porywisty wiatr.

Co istotne, nie skaczmy rozgrzani 
do wody, bo może to doprowadzić do 
wstrząsu termicznego. Nie skaczmy 
do wody także w miejscach niezna-
nych. Może to się skończyć poważnym 
urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. 
Absolutnie zabronione są w takich miej-
scach skoki „na główkę”, dno naturalne-
go zbiornika może się zmienić w ciągu 
kilku dni. Nigdy nie wchodźmy do wody, 
nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

Nie przeceniajmy swoich umiejętno-
ści pływackich. Jeśli chcemy wybrać się 
na dłuższą trasę pływacką, płyńmy ase-
kurowani przez łódź lub przynajmniej 
w towarzystwie jeszcze jednej osoby. 
Przed wypłynięciem poinformujmy 
najbliższych lub znajomych dokąd, 
z kim i jakim sprzętem wypływamy 
oraz o przewidywanej porze powrotu.
 8 Kgp

Wszyscy zainteresowani mogą pobrać 
bezpłatną aplikację Regionalnego 
Systemu Ostrzegania dostępną na urzą-
dzenia mobilne. Prezentowane w niej 
komunikaty informują o zagrożeniach 
występujących na terenie wszystkich 
województw, a zamieszczone poradniki 

instruują o zachowaniu się w przypadku 
wystąpienia konkretnego zagrożenia. 
Dzięki niej można też monitorować 
stan dróg oraz przejezdność konkret-
nej trasy. Pobieranie udostępniły takie 
platformy jak Google Play, Apple App 
Store czy Windows Phone Store.

aplikacja ostrzeże o zagrożenich
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Dofinansowanie  
na wypoczynek
W roku szkolnym 2015/2016 gmina 
Miedźna uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 9 tys. 950 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To środki na realizację zadania 
w zakresie działalności ogólnoprofi-
laktycznej dla dzieci z klas III szkół 
podstawowych realizowanej w trakcie 
wyjazdów śródrocznych na tzw. „zie-
lone szkoły”. W powyższym zadaniu 
udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bronisława Malinowskiego w Woli. 
Tegoroczny wyjazd śródroczny jest 
kolejnym już wyjazdem. Tego rodzaju 
wypoczynek organizowany jest corocz-
nie od wielu lat. W tym roku skorzysta-
ło z niego 44 uczniów wypoczywając 
w miejscowości nadmorskiej w okresie 
od 28 maja do 11 czerwca w Dźwirzy-
nie. W czasie pobytu dzieci na „zielonej 
szkole” realizowany był program pro-
filaktyki zdrowotnej.  8Ug

Z bankiem  
na rowerze
26 czerwca odbył się II Bankowy Rajd 
Rowerowy, organizowany przez Bank Spół-
dzielczy w Miedźnej. W imprezie udział 
wzięło ok. 170 osób, którzy przemierzali 
miejscowości gminy Miedźna. Na zakoń-
czenie spotkali się na stadionie Sokoła 
w Woli, gdzie przygotowano poczęstunek 
oraz atrakcje dla najmłodszych.  8pk

Uczniowie rywalizowali w pły-
waniu, piłce nożnej, piłce ręcz-
nej, siatkówce, konkurencjach 
lekkoatletycznych, tenisie stoło-
wym. Były także konkurencje dla 
osób niepełnosprawnych.

Zawody odbywały się na obiek-
tach sportowych gimnazjum 

nr 2 w Woli, SP nr 2 w Woli oraz na 
obiektach Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Wcześniej młodzi spor-
towcy spotkali się w hali gimnazjum 
nr 2, gdzie odbyło się uroczyste 
otwarcie. Tradycyjnie przy szkole 
zapłonął znicz olimpijski. Wręczono 
nagrody uzdolnionym uczniom oraz 
sportowcom.

W zawodach uczestniczyło łącz-
nie osiem szkół z gminy Miedźna. 
Były to: Gimnazjum nr 1 w Woli, 
Gimnazjum nr 2 w Woli, Gimnazjum 

w Miedźnej, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Woli, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Woli, Szkoła Podstawowa we Fryd-
ku, Szkoła Podstawowa w Górze, 
Szkoła Podstawowa w Miedźnej, 
a także zaproszone reprezentacje ze 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Grzawie oraz Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Sportu i Rehabi-
litacji Niepełnosprawnych „Start” 
z Katowic. W sumie 433 zawodni-
ków i zawodniczek! Najlepsi w swo-
ich kategoriach otrzymali medale 
i dyplomy.

Zawody zostały zorganizowane przez 
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera, 
Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła II, 
a także Zespół Oświaty i Wychowania 
i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Odbyły się na zakończenie Sportowe-
go Turnieju Miast i Gmin w gminie 
Miedźna, największej imprezy spor-
tu masowego w Polsce, rozgrywanej 
w ramach VIII Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich. Łącznie w 70 
imprezach zorganizowanych na terenie 
gminy w dniach 26 maja – 1 czerwca 
przez placówki oświatowe, GOSiR, 
GOK i rady sołeckie wzięło udział 4 
688 osób! 8pk

Piłkarze zakończyli zmagania 
w sezonie 2015/2016. Jaki to 
był sezon dla klubów z gminy 
Miedźna?

Stało się – Nadwiślan Góra 
zajmując 16. miejsce spada z II 

ligi. Choć druga część sezonu, kiedy 
piłkarzy trenował Rafał Wójcik była 
niezła – zespół w 13 meczach zdobył 
20 punktów. Teraz nie jest pewne, czy 
zespół w kolejnym sezonie zagra w III 
lidze. Na złe wyniki sportowe nałożyły 
się bowiem problemy organizacyjne.

Z okręgówką żegna się Sokół Wola. 
To głównie zasługa słabych wyników 
w rundzie jesiennej (kiedy zespół z Woli 
zdobył jedynie 9 punktów, co dawało 
ostatnie miejsce w tabeli). Wiosną 
piłkarze wywalczyli aż 21 punktów. 
W Woli liczą jednak, że klub wraca do 
A klasy tylko na rok.

W przyszłym sezonie Sokół grać 
będzie m.in. z LKS-em Frydek. Pod-
opieczni Grzegorza Ulczaka mogą 
ten sezon zaliczyć do bardzo udanych 
– zajęli 7. miejsce w tabeli, zdobywając 
w rundzie wiosennej 34 punkty, zostali 
też wicemistrzami wiosny.

8pk

ii liga

1. Stal Mielec  69 
2. Znicz Pruszków  64
3. GKS Tychy  59
4. Wisła Puławy  57
5. Raków Częstochowa  53
6. Siarka Tarnobrzeg  53
7. Puszcza Niepołomice  50
8. Radomiak Radom  50
9. Kotwica Kołobrzeg  48
10. Legionovia Legionowo  47
11. Polonia Bytom  44
12. Błękitni Stargard Szczeciński  42
13. ROW 1964 Rybnik  38
14. Olimpia Zambrów  37
15. Stal Stalowa Wola  37
16. nadwiślan Góra  34
17. Gryf Wejherowo  33
18. Okocimski KS Brzesko  25

Liga okręgowa

1. MKS Lędziny  67
2. LKS Goczałkowice Zdrój  62
3. LKS Łąka  58
4. Pogoń Imielin  54
5. Rozwój II Katowice  51
6. Unia Kosztowy  50

7. AKS Mikołów  43
8. Podlesianka Katowice  38
9. Wyzwolenie Chorzów  38
10. Sparta Katowice  37
11. Piast Bieruń Nowy  37
12. Unia Bieruń Stary  37
13. Ogrodnik Cielmice  36
14. Sokół wola  30
15. Górnik 09 Mysłowice  17
16. MK Górnik Katowice  17

Klasa a

1. ZET Tychy  80
2. JUW-e Jaroszowice  60
3. LKS Wisła Wielka  58
4. LKS Studzionka  56
5. Josieniec Radostowice  55
6. LKS Rudołtowice-Ćwiklice  49
7. lkS Frydek  48
8. Siódemka Tychy  45
9. LKS Studzienice  40
10. Iskra II Pszczyna  36
11. Sokół Orzesze  35
12. LKS Gardawice  34
13. Fortuna Wyry  33
14. Czapla Kryry  31
15. Krupiński II Suszec  20
16. Leśnik Kobiór  15

Spadki i pewne utrzymanie

nagrodzeni sportowcy
<  Piłka nożna: Łukasz Rozmus – zawodnik UKS SPS 

Wola
<  Zapasy styl wolny (zawodniczki i zawodnicy GKS 

„Piast” w Woli, ich trenerem jest Paweł Ciemierz): Daria 
Jaczyńska, Gabriela Płoszczyca, Wanesa Kania, Amelia 
Tomala, Błażej Tomala

<  Pływanie (zawodniczki i zawodnicy MUKS „Gilus” 
w Gilowicach, ich trenerem jest Sławomir Formas): Kac-
per Murański, Michał Kowalczyk, Weronika Gorecka, 
Mateusz Norek, Aleksandra Fuks.

<  Nagroda dla trenera i założyciela UKS „Sokół” w Woli, 
Roberta Mroczki

nagrodzeni uczniowie
<  Karolina Odrobińska (Zespół Szkół w Woli) – laureatka 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka 
angielskiego

<  Krzysztof Boryczka (Zespół Szkół w Miedźnej) – laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z mate-
matyki

<  Lucyna Faruga (Zespół Szkół w Miedźnej) – laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki

<  Kacper Pastuszka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli) 
- finalista Krajowego Konkursu Programowania 
w ramach Indywidualnego Międzynarodowego Kon-
kursu Programowania w języku Baltie 3

Tradycyjnie 1 czerwca w Woli odbyły się X Integracyjne Zawody „Sport dla wszystkich” 

Wspólnie rywalizowali

Tradycyjnie zawody rozpoczął uroczysty pochód sportowców  (fot. pk)

Wśród nagrodzonych sportowców znalazł się 
piłkarz Łukasz Rozmus  (fot. pk)
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Radość i zabawa na piknikach
W czerwcu w gminie odbyło się kilka pikników rodzinnych. Był to czas dobrej zabawy z wieloma atrakcjami, nie tylko 
dla najmłodszych! 

piknik w gilowickim oddziale przedszkola (fot. GPP Oddział Gilowice)(fot. GPP Oddział Gilowice)

piknik przy Zespole szkół w miedźnej (fot. ZS Miedźna)

piknik przy gpp nr 1 w woli (fot. GPP 1 Wola)

piknik przy sp nr 2 w woli (fot. pk)

piknik przy Zespole szkół w woli (fot. pk)


