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Z zaproszeniem 
na dożynki

W niedzielę, 28 sierpnia rolnicy będą 
dziękować za plony podczas Dożynek 
Gminnych, które organizowane są 
w Woli

WIĘ CEJ NA sTr. 8

ok. 100 pielgrzymów m.in. z Brazylii, kamerunu czy byłych antyli Holenderskich przed spotkaniem z papieżem 
Franciszkiem podczas Światowych dni Młodzieży w krakowie spędziło kilka dni u rodzin w gminie Miedźna 
w ramach „dni w diecezji”. Pokazaliśmy naszą gościnność i kulturę, a goście – żywiołowość i otwarcie. To był czas 
niezapomnianych przeżyć, wspólnych spotkań i poznawania innych kultur. na zdjęciu – podczas pikniku we Frydku.

WIĘ CEJ NA sTr. 2

Pozyskali milion 
na drogę

Gmina Miedźna otrzyma dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na przebudowę dwóch 
ulic w Górze

WIĘ CEJ NA sTr. 4 WIĘ CEJ NA sTr. 6

Opera dla spragnionych 
piękna

Maciej Komandera z Miedźnej 
przyznaje, że choć tenorem został 
trochę z przypadku, dziś robi to, co 
kocha

Ugościliśmy pielgrzymów

Rodzinnie 
na rowery

W sobotę, 3 września odbędzie się 
X Miedźniański Rodzinny Rajd 
Rowerowy pod patronatem wójta 
gminy Miedźna

WIĘ CEJ NA sTr. 11
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Jak podkreślają organizatorzy 
i mieszkańcy, którzy ugościli 
pielgrzymów, była to okazja do 
poznania innych kultur czy poka-
zania naszej gościnności.

 Światowe Dni Młodzieży, które 
w tym roku odbyły się w Krako-

wie w dniach 26-31 lipca poprzedziły 
„Dni w diecezji”. Do domów parafian 
przyjeżdżali pielgrzymi, którzy przed 
spotkaniem z papieżem Franciszkiem 
i wyjazdem do Krakowa mogli poznać 
lokalne tradycje czy kulturę.

Jak mówi ks. Tomasz Cyganik, koor-
dynator ŚDM w dekanacie Miedźna, do 
naszej gminy przyjechało ponad 100 
pielgrzymów, których ugościli miesz-
kańcy wszystkich parafii. Byli z Gre-
nady, Brazylii, Kamerunu oraz byłych 
Antyli Holenderskich. Pierwsi goście 
przyjechali już w poniedziałek, 18 
lipca. - Przygotowaliśmy dla nich sporo 
atrakcji. W czwartek zwiedzali Pszczy-
nę – zagrodę żubrów, skansen oraz 
zamek, w Tychach zobaczyli występ 
Ireneusza Krosnego, wzięli też udział 
w koncercie na placu Baczyńskiego. 
Kolejnego dnia zwiedzili ogród bota-
niczny w Mikołowie, zorganizowaliśmy 
spotkanie z himalaistą, goście mogli 
też odpocząć w Ośrodku Sportów Wod-
nych w Łące. W sobotę zwiedziliśmy 
Piekary Śląskie, wzięliśmy też udział 
w spotkaniu młodzieży na Muchow-
cu. Niedziela była czasem na wyjazd 
na spotkanie na stadionie w Tychach 
oraz spotkania z rodzinami czy pikniki 
w sołectwach – relacjonuje ks. Cyganik. 
Nie brakowało także wspólnych mszy 
św. w parafiach.

W piątek, 22 lipca w Domu Socjal-
nym we Frydku zorganizowano kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Silenzio” działającej pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury, na który 
zaproszono goszczących w gminie 
pielgrzymów. Na początek o gmi-
nie gościom opowiedział wójt Bog-
dan Taranowski. Podczas koncertu, 
pielgrzymi usłyszeli znane utwory 
z polskich filmów, popularne polskie 
piosenki, a także przeboje światowej 

muzyki rozrywkowej. Widzom koncert 
bardzo się spodobał, o czym świadczy-
ły żywiołowe reakcje oraz... wspólne 
tańce! Przygotowano dla nich także 
poczęstunek. 

Pielgrzymi do Krakowa wyjechali 
w poniedziałek, 25 lipca. - Pokazali 
nam inną kulturę, inne podejście do 
życia, z większą swobodą i luzem. 
Poznaliśmy się wzajemnie. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie pomoc i zaanga-
żowanie rodzin, które przyjęły u siebie 
pielgrzymów. Każda rodzina okazała 
wielką gościnność, na co zwracali 
uwagę pielgrzymi. Odjeżdżając mówili, 
że zostali przyjęci jak swoi – zauważa 
ks. Tomasz Cyganik. 

Gości wspominają także mieszkańcy 
gminy. U Mirki Sojki z Grzawy miesz-

kały trzy Brazylijki. - Przyjmując piel-
grzymów na ŚDM nie wiedzieliśmy, 
że nasze domy zostaną wypełnione 
tak wspaniałymi, uśmiechniętymi 
i pełnymi wiary ludźmi. Mimo barie-
ry językowej czas, który spędziliśmy 
razem jest wspaniałym i niezapomnia-
nym przeżyciem, pamiątką na całe 
życie – wspomina. Marcin Germanek 
z Woli gościł dwie mieszkanki byłych 
Antyli Holenderskich. - Wola bardzo 
mocno przypadła dziewczynom do 
gustu – Jelly zachwycała się pięknymi 
ogrodami mieszkańców naszego sołe-
ctwa, bardzo zasmakowała jej także 
śląska kuchnia. Nyomi wręcz zakocha-
ła się w… króliku hodowanym przez 
naszego sąsiada! Dziewczyny żałowały, 
że ze względu na napięty grafik nie 

mogły więcej pospacerować po naszej 
miejscowości, ale już zapowiedziały 
powtórną wizytę – opowiada.

27 lipca do Polski przyjechał papież 
Franciszek, który z uczestnikami 
Światowych Dni Młodzieży spotkał 
się m.in. na Jasnej Górze, na krakow-
skich Błoniach czy w podkrakowskich 
Brzegach. Ks. Cyganik przyznaje, że 
– na podstawie zamówionych przez 
poszczególne parafie wejściówek na 
spotkanie z papieżem w Brzegach 
– udział w Światowych Dniach Mło-
dzieży wzięło ponad 200 mieszkań-
ców gminy Miedźna. - W Światowych 
Dniach Młodzieży najważniejsze było 
doświadczenie bliskości Boga, zwłasz-
cza w Roku Miłosierdzia – mówi.

8 paweł Komraus

Z okazji zainicjowanych przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży do gminy Miedźna 
przyjechało ponad 100 pielgrzymów z odległych krajów

Ugościliśmy pielgrzymów z całego świata

Goście okazali się niezwykle żywiołowi, a koncert „Silenzio” bardzo im się spodobał  (fot. pk) Brazylijczycy podczas pożegnalnej kolacji w Grzawie  (fot. Parafia Grzawa)

Podczas koncertu we Frydku goście mogli posłuchać m.in. znanych pol-
skich utworów  (fot. pk)

Mieszkańcy gminy chcieli jak najlepiej ugościć pielgrzymów. Na zdjęciu 
– ci, którzy zamieszkali w Woli  (fot. arch.)

Pielgrzymi goszczący w Górze wraz z rodzinami, u których mieszkali  (fot. arch.)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu 
gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony 
z pojazdów osobowych i jednośladów, odpady zbierane selektywnie, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy 
mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).

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

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 2.08 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 4.08 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego 
– OSP Gilowice

<  mieDŹna: 8.08 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00 oraz 12.08 (piątek) w godz. 
9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 16.08 (wtorek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej – plac 
przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 18.08 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej 
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 24.08 (środa) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 27.08 (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: 16.08, 1.09
segregacja: 16.08

Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 17.08, 2.09
segregacja: 17.08

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 18.08, 5.09
segregacja: 18.08

wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 19.08, 6.09
segregacja: 19.08

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: 5.08, 22.08, 7.09
segregacja: 22.08

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.08, 23.08, 8.09
segregacja: 23.08

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 9.08, 24.08, 9.09
segregacja: 24.08

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 10.08, 25.08
segregacja: 25.08

Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 11.08, 26.08
segregacja: 26.08

Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 12.08, 29.08
segregacja: 29.08

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 5.08, 9.08, 12.08, 
16.08, 19.08, 23.08, 26.08, 
30.08, 2.09, 6.09, 9.09
segregacja: 8.08, 11.08, 16.08, 
18.08, 22.08, 25.08, 29.08, 
1.09, 5.09, 8.09
odpady wielkogabarytowe: 
10.08, 24.08

Od 1 sierpnia wprowadzo-
no bezpłatny odbiór gruzu 
i odpadów zielonych. Limit 
w obu przypadkach to 80 kg na 
nieruchomość danego odpa-
du w tym roku. W przypadku 
przekroczenia limitu odbiór tych 
odpadów będzie odpłatny.

 Odpady zielone to odpady komu-
nalne stanowiące części roślin 

z pielęgnacji m.in. przydomowych 
terenów zielonych i ogrodów (liście, 
chwasty, trawa). W związku z tym, 
iż kolejny odbiór odpadów zielonych 
zaplanowany jest już w sierpniu, nie 
ma konieczności zakupu brązowego 
worka na odpady zielone. Odpady zie-
lone mogą być gromadzone w zwykłym 
worku na śmieci.

Odpady zielone są odbierane od 
mieszkańców w trzecią środę miesią-

ca. Najbliższe terminy to: 17.08, 21.09, 
19.10, 16.11.

Co najmniej dwa dni przed tym ter-
minem należy zgłosić zapotrzebowa-
nie na odbiór odpadów zielonych do 
Zakładu Usług Komunalnych – nr tel. 
33 842 03 99. Odpady należy wystawić 
w zawiązanych workach przed posesję 
do godziny 7.00 w dniu odbioru w miej-
scu umożliwiającym dojazd samocho-
dem ciężarowym.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania 
na odbiór gruzu i odpadów budowla-
nych, należy również skontaktować 
się z Zakładem Usług Komunalnych. 
Odbiór tego typu odpadów jest płat-
ny.

Odpady zielone oraz gruz można 
także bezpłatnie oddawać w mobilnym 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych.

8 Ug

Zmiany w odpadach

Rodzice uczniów mogą otrzy-
mać dofinansowanie na zakup 
podręczników w ramach wy-
prawki szkolnej na rok szkolny 
2016/2017. Można ubiegać się 
też o stypendium obiadowe.

 W roku szkolnym 2016/2017 
pomoc skierowana zostaje do 

uczniów: słabowidzących, niesłyszą-
cych, słabosłyszących, z niepełno-
sprawnością intelektualną lub ruchową, 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest niezależnie 
od dochodu. Aby ją otrzymać należy 
złożyć wniosek do dyrektora szkoły 

do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje 
oraz wniosek do pobrania znajdują się 
na stronie zoiw.miedzna.pl. Tymczasem 
do 15 września można zgłaszać się do 
ogólnopolskiego programu „Dzwonek 
na obiad”, którego celem jest dożywienie 
dzieci w polskich szkołach. O stypendium 
obiadowe na rok szkolny 2016/2017 mogą 
ubiegać się rodziny, których miesięczny 
dochód netto nie przekracza 800 złotych 
na jednego członka rodziny i jeśli dziecko 
jest uczniem szkoły podstawowej, gimna-
zjum lub szkoły średniej.

Aby zgłosić udział należy przesłać 
wniosek dostępny na stronie internetowej 
pod adresem dzwoneknaobiad.pl/zglos-
dziecko.  8 ZOiw, pk

Pomoc dla uczniów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) 

Wójt Gminy Miedźna informuje, 
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiej-
ska 131, 43-227 Miedźna wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem:

-   lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku położonym w Grzawie przy ul. 
Księżej 4, 43-227 Miedźna o pow. 31,76 m2,

-   lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku położonym w Woli przy ul. Szkol-
nej 27/4, 43-225 Wola o pow. 53,90 m2.

Informacje dotyczące wykazów dostępne są na stronie internetowej: bip.miedzna.pl  
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To kolejny ważny krok do bu-
dowy drogi ekspresowej także 
przez gminę Miedźna.

 30 czerwca Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowi-

cach wydał decyzję w której ustalił 
środowiskowe uwarunkowania dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi 
ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II 
w Mysłowicach do węzła Suchy Potok 
w Bielsku-Białej” wg wariantu E. Co 
istotne, decyzja ta nie jest decyzją 
ostateczną, bo strony miały prawo 
odwoływania się od niej. Wpłynęło 
co najmniej jedno takie odwołanie, 
teraz musi zostać rozpatrzone. - Dal-
sze postępowanie będzie uzależnione 
od uzyskania ostateczności decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
– tłumaczy Marek Prusak z katowi-
ckiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która jest 
inwestorem.

Przypomnijmy, brakujący odcinek S1 
o długości ok. 40 km ma przechodzić 
także przez gminę Miedźna, ponad 500 

metrów od osiedla Wola II. W okolicy sta-
cji paliw w Woli ma powstać węzeł koli-
zyjny. Łącznie węzłów w tym wariancie 
ma być osiem. Wariant E (tzw. hybrydo-
wy) uznawany jest za kompromis pomię-
dzy samorządami i przedsiębiorcami 
górniczymi, został uznany za preferowa-
ny podczas posiedzenia Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) 
przy Generalnym Dyrektorze Dróg Kra-
jowych i Autostrad w kwietniu ub. roku. 
- Cieszymy się, że wybrano wariant, 
który został przez nas zaakceptowany. 
Może nie jest on idealny, ale dający to, co 
chcieliśmy, czyli odsunięcie od osiedla, 
węzeł w Woli i minimalizację wybu-
rzeń. Ta droga zwiększy atrakcyjność 
naszej gminy – podkreśla wójt Bogdan 
Taranowski.

GDDKiA planuje, że w przyszłym 
roku opracowana zostanie Koncepcja 
Programowa dla inwestycji, a w 2018 r. 
wszczęte zostanie postępowanie prze-
targowe na wyłonienie wykonawcy 
robót. Prace miałyby zakończyć się 
do 2022 roku.

8 paweł Komraus

S1: jest decyzja środowiskowa

Chodzi o zadanie pn. „Poprawa 
warunków komunikacyjnych 
oraz bezpieczeństwa poprzez 
przebudowę dróg gminnych – ul. 
Kasztanowej i ul. Krętej w Górze 
wraz z budową chodnika”.

 To zadanie jest największą tego-
roczną inwestycją drogową w gmi-

nie Miedźna. W budżecie gminy na rok 
2016 zabezpieczono środki na wkład 
własny na jej realizację, z założeniem, 
że uda się pozyskać dofinansowanie na 
ten cel ze środków zewnętrznych. Pier-
wotnie gmina Miedźna złożyła wniosek 
o środki w ramach „Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019”. Na osta-
tecznej liście rankingowej inwestycja 
zajęła dopiero 31. miejsce i pieniędzy 
nie udało się pozyskać.

Dlatego też gmina to samo zadanie 
zgłosiła do współfinansowania inwe-
stycji typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. I tym razem się udało! 7 
lipca Zarząd Województwa Śląskiego 
zatwierdził listę inwestycji do współfi-
nansowania, a zadanie z Góry zajęło 
73. miejsce (na 149). Planowana war-
tość prac to 1 mln 571 tys. 316 zł 49 
gr, a dofinansowanie wyniesie 999 
tys. 828 zł, czyli aż 63,63% wartości 
(gdyby udało się pozyskać dofinanso-
wanie w ramach „Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019”, wynosi-
łoby 50%).

Z tego powodu na 18 lipca zwoła-
no sesję Rady Gminy. - Żeby podpisać 
odpowiednią umowę na dofinansowanie 

potrzebne są uchwały Rady Gminy o Wie-
loletniej Prognozie Finansowej i o budże-
cie gminy, uwzględniające otrzymane 
środki – tłumaczył wójt Bogdan Taranow-
ski. - Liczymy, że całą inwestycję uda się 
zrealizować w tym roku – dodaje.

W ramach przyznanych w lipcu środ-
ków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 rozdyspo-
nowano 14,5 mln euro na ok. 95 spośród 
149 zgłoszonych zadań za prawie 170 
mln zł (wnioskowana kwota pomocy 
wynosiła w sumie 106 mln zł). Na liście 
znalazło się siedem inwestycji z powiatu 
pszczyńskiego, ale wszystko wskazuje 
na to, że dofinansowanie zdobędzie tylko 
jedna – w gminie Miedźna.

Celem inwestycji za ponad 1,5 mln zł 
jest przebudowa dróg gminnych (ulic 
Kasztanowej i Krętej) na długości 1,725 
km wraz z budową chodnika i kanaliza-
cji deszczowej wzdłuż ul. Krętej w Górze. 
Stosowną umowę na dofinansowanie 
wójt B. Taranowski podpisał 26 lipca 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach. 8 paweł Komraus

Gmina Miedźna otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na przebudowę dwóch ulic w Górze

Pozyskali milion na drogę

Wartość inwestycji to 1,57 mln zł, gmina pozy-
skała dofinansowanie w wysokości niespełna  
1 mln zł  (fot. pk)

 6 lipca w Pszczynie odbyła się 
uroczystość z okazji 20. rocznicy 

istnienia Ośrodka Matka Boża Różań-
cowa. W ramach ośrodka funkcjonują 
także dwa Środowiskowe Domy Samo-
pomocy, w Pszczynie oraz w Grzawie.

Początkowo ŚDS znajdował się 
w Woli, potem został przeniesiony do 
Grzawy. W obchodach udział wzięli 
m.in. wójt gminy Miedźna, Bogdan 
Taranowski oraz przewodniczący Rady 
Gminy Miedźna, Stanisław Lubański. 
- Zaspokajacie potrzeby naszych miesz-
kańców w sposób serdeczny i przy-
jazny. Za tę życzliwość, za to serce 
serdecznie dziękuję i prosimy o dalsze 
takie postawy i zachowania – mówił 
o ośrodku Bogdan Taranowski odbie-
rając podziękowanie za współpracę, 
okazane wsparcie i życzliwość.

ŚDS w Grzawie pełni funkcję ośrod-
ka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz osób upośledzo-
nych umysłowo, mających trudności 
w życiu codziennym i społecznym. 

Zapewnia postępowanie rehabilitacyj-
ne zmierzające do osiągnięcia poprawy 
funkcjonowania życia i powstrzymania 
postępującej regresji. W ramach ŚDS 
działa m.in. zespół integracyjno-folk-
lorystyczny „Folkowianie”, który dwa 
lata temu był laureatem Miedźniań-
skiego Ula, nagrody kulturalnej gminy 
Miedźna za działalność kulturalną.

Placówka znajduje się w budynku 
ośrodka zdrowia w Grzawie. 8pk

wieś województwa śląskiego  
okiem obiektywu

 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Wieś 
Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowa-

nie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” 
służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują 
się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia nadesłane 
do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach: Tradycja, Krajobraz oraz „Dobre 
praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Nagroda za I miejsce w każdej z kategorii 
to 1 200 zł. Prace należy wysyłać do 19 sierpnia. Regulamin dostępny jest na stronie  
www.slaskie.ksow.pl.  8wŚ

policjanci świętowali

 7 lipca w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości akty nominacyjne na 

wyższy stopień policyjny otrzymało 62 pszczyńskich policjantów. Awanse wręczył 
zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Piotr Kucia oraz 
komendant pszczyńskiej jednostki, mł. insp. Piotr Sidzina. Na stopień nadkomi-
sarza policji awansowano jednego policjanta, na stopień aspiranta sztabowego 
policji - 19, na stopień starszego aspiranta policji - 8, na stopień aspiranta policji 
- 3, na stopień młodszego aspiranta policji - 9, na stopień sierżanta sztabowego 
policji - 3, na stopień starszego sierżanta policji - 13, natomiast na stopień sierżanta 
policji – 6. Podczas obchodów mł. insp. Piotr Sidzina, który do tej pory pełnił 
obowiązki komendanta pszczyńskiej policji odebrał z rąk zastępcy śląskiego 
komendanta wojewódzkiego policji powołanie na to stanowisko. 8powiat

roboty na drogach

 Powiat pszczyński prowadził prace związane z odmalowaniem pasów na 
drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie całego powiatu. Ponadto, 

do końca października dodatkowe pasy namalowane zostaną na kilku ulicach, 
m.in. na ul. Pszczyńskiej w Woli, od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do granicy 
powiatu. W lipcu powiat pszczyński prowadził też inwestycję w Górze, na ul. 
Długiej. Prace polegały na remoncie nawierzchni jezdni i poboczy na odcinku 
niespełna 700 mb. Ich koszt to prawie 200 tys. zł. 8pk 

przedszkola w sierpniu

 Przypominamy, że w okresie tegorocznej przerwy wakacyjnej dyżur 
w sierpniu pełnią: Gminne Publiczne Przedszkole nr 2 im. W. Chotomskiej 

w Woli oraz Gminne Publiczne Przedszkole im. M. Kownackiej w Miedźnej. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z dyrektorami tych 
placówek. 8pk

20 lat Ośrodka matka Boża różańcowa

Wójt Bogdan Taranowski odbiera podziękowa-
nie za dotychczasową współpracę  (fot. jb)
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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

Od 1 do 31 sierpnia przyjmowa-
ne są wnioski na wypłatę zwrotu 
podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 

 Roczny limit zwrotu w gospodar-
stwie rolnym w 2016 r. wynosi 

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

faktury dokumentujące zakup oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego do 
31 lipca 2016 r. 

Wnioski o zwrot podatku mogą 
składać właściciele lub dzierżaw-
cy użytków rolnych o powierzchni 
powyżej 1 ha. W przypadku, gdy 
grunty gospodarstwa rolnego stano-
wią przedmiot współposiadania, zwrot 
podatku akcyzowego przysługuje temu 
współposiadaczowi, co do którego 
pozostali współposiadacze wyrazili 
we wniosku pisemną zgodę. Pisemna 

zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłaty zwrotu podatku akcyzowe-
go będą realizowane w październiku, 
gotówką w kasie Urzędu Gminy lub 
przelewem na podany we wniosku nr 
rachunku bankowego. Wnioski można 
pobrać osobiście w Urzędzie Gminy 
Miedźna, u sołtysów lub z załącznika 
zamieszczonego na stronie miedzna.pl. 
Wszelkie informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Miedźna, księgo-
wość podatkowa - pokój nr 1 lub pod 
numerem telefonu 32 211 62 18. 8Ug

Zwrot podatku akcyzowego

Ponad 2 mln zł przekazali z jednego procenta 
mieszkańcy powiatu pszczyńskiego organizacjom 
pożytku publicznego.

 Najwięcej, bo ponad 430 tys. zł otrzyma Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z Warszawy. Polskie Sto-

warzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Pszczynie, które w Piasku buduje Dom Kulejących 
Aniołów dostanie prawie 194 tys. zł, Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” 

z Pszczyny – ponad 184 tys. zł, a Hospicjum św. Ojca Pio 
z Pszczyny – prawie 181 tys. zł. Środki z jednego procenta 
trafią też do dwóch organizacji pożytku publicznego z gminy 
Miedźna. Górniczy Klub Sportowy „Piast” z Woli otrzyma 3 
467 zł, a Ochotnicza Straż Pożarna z Woli – 1 251,90 zł.

Jak podaje Urząd Skarbowy w Pszczynie, w rozliczeniach 
za 2015 rok w blisko 70% zeznań zadeklarowano przeka-
zanie jednego procenta na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego. Łączna kwota wskazana w zeznaniach rocznych 
do przekazania na opp to ponad 2 mln 112 tys. zł. 8pk

Kwoty przekazane na rzecz organizacji 
pożytku publicznego z powiatu pszczyńskiego

<  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Pszczynie - 193 994,97 zł 

<  Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci 
i Młodzieży „Omnibus” - 184 572,16 zł 

<  Hospicjum Św. Ojca Pio - 180 999,18 zł 
<  Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu 

- 33 127,44 zł 
<  Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” w Pawłowi-

cach Śląskich - 16 564,60 zł 
<  Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice - 14 055,20 zł 
<  Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Uczniom z Upo-

śledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 
Specjalnych w Pszczynie „Razem” - 8 119,30 zł 

<  Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez  
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola  
Boromeusza - 7 419,70 zł 

<  Przystań Ocalenie - 4 672,30 zł 
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku - 4 341,52 zł 
<  Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Słuchu 

i z Wadami Wymowy - 3 914,40 zł 
<  Górniczy Klub Sportowy Piast Wola - 3 467 zł 
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie - 2 263 zł 
<  Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych 

- 1 956,80 zł 
<  Ochotnicza Straż Pożarna Wola - 1 251,90 zł 
<  Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci  

- 1 168,30 zł 
<  Uczniowski Klub Żeglarski Moris  

Pszczyna - 366 zł

Wsparliśmy organizacje pożytku publicznego

W LO w Gilowicach, ZS w Woli oraz ZSZiO w Woli 
maturę pisało w tym roku łącznie 56 osób. W lipcu 
poznali wyniki egzaminu.

 W Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Religi 
do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 40 

uczniów. W pierwszym terminie zdało 37 osób. Dwie osoby nie 
zaliczyły po jednym egzaminie ustnym i mają prawo przystąpić 
do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jedna osoba nie zdała 
dwóch egzaminów (jednego ustnego i jednego pisemnego), 
dlatego też do matury będzie mogła przystąpić dopiero za 
rok. Uczniowie gilowickiej szkoły z pisemnego egzaminu 
z języka polskiego uzyskali średnio 74,1%, z egzaminu pisem-
nego z języka angielskiego – 78,4%, a z egzaminu pisemnego 
z matematyki – 68,5%. - Kolejny rok średnie w naszym liceum 
są dużo wyższe od średnich dla OKE Jaworzno – cieszy się 
dyrektorka szkoły, Barbara Foltyn.

W Zespole Szkół w Woli maturę zdawało 13 osób. 
W pierwszym terminie egzamin zaliczyło pięć osób, tyle 
samo uczniów nie zdało tylko z jednego przedmiotu i ma 
prawo przystąpić do poprawki w sierpniu. Trzy osoby nie 
zdały z więcej niż jednego przedmiotu i do matury będą 
mogły podejść ponownie dopiero za rok.

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Woli do egzaminu maturalnego przystąpiło troje tego-

rocznych absolwentów. Dyrekcja szkoły nie podaje jednak 
informacji, ile osób zdało i ile ewentualnie będzie mogło 
przystąpić do poprawki w sierpniu.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, 
w całym kraju do egzaminów z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu 
maturalnego w maju 2016 r. przystąpiło 258 372 tegorocz-
nych absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych (liceów 
ogólnokształcących i techników). W pierwszym terminie 
zdało 79,5%. Do poprawki w sierpniu może przystąpić 15% 
uczniów.  8pk

Sprawdzamy, jak poszedł egzamin maturalny uczniom szkół średnich z gminy Miedźna

Poznali wyniki matur

Podczas egzaminu maturalnego w maju w LO w Gilowicach  (fot. pk)
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ruszają z termomodernizacją strażnicy
Firma Portal s.c. z Bielska-Białej wygrała ogłoszony przez Urząd Gminy Miedźna 
przetarg na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kor-
fantego 70 w Gilowicach”. Chodzi o termomodernizację starszej części budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym na pierwszym piętrze znajduje się oddział 
zamiejscowy przedszkola we Frydku. 

Zakres prac obejmuje m.in.: izolację przeciwwilgociową, demontaż zniszczonej 
stolarki okiennej i montaż nowej, montaż nowych parapetów, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę rynien i rur, wymianę stolarki 
drzwiowej, malowanie i remont pokrycia dachu, modernizację instalacji odgro-
mowej czy remont balkonu. Koszt inwestycji to 122 tys. 139 zł 31 gr.

Zamawiający w przetargu określił, że roboty budowlane będą prowadzone 
w obrębie czynnego obiektu, dlatego wykonawca powinien do minimum ograniczyć 
utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu oraz ograniczyć hałas. Firma powinna 
wykonać inwestycję do końca października. Przypomnijmy, w ubiegłym roku 
zakończono rozbudowę strażnicy w Gilowicach. Na parterze wybudowano nowy 
garaż, a na piętrze salę ogólnodostępną (na której organizowane są m.in. zebrania 
sołeckie) wraz z zapleczem kuchennym. 8pk Inwestycja obejmie starszą część budynku przy ul. Korfantego 70  (fot. pk)

Na wielkich scenach występuje 
od niemal ćwierć wieku. Maciej 
Komandera z Miedźnej przy-
znaje, że choć tenorem został 
trochę z przypadku, dziś robi to, 
co kocha.

W 1991 r. ukończył LO im. Bole-
sława Chrobrego w Pszczynie 

i rozpoczął studia na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach. - To było całkowite zaskoczenie 
dla wszystkich. Co prawda śpiewałem 
od przedszkola, ale pierwotnie plano-
wałem, że pójdę do... technikum elek-
tronicznego. W kl. III liceum koleżanka 
namówiła mnie jednak, żebym wybrał 
się na przesłuchanie do jej ojca, który 
wykładał na Uniwersytecie Śląskim 
w Cieszynie. Powiedział mi, że mam 
fajny, surowy głos, ale muszę go kształ-
cić. W klasie maturalnej jeździłem na 
warsztaty do Jana Ballarina, prodzie-
kana Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Zarzuciłem inne plany i zacząłem śpie-
wać – opowiada Maciej Komandera. 
Jak przyznaje, jego mama i siostra 
mają dobre głosy, ale nie ma żadnych 
rodzinnych tradycji wokalnych. Talent 
odziedziczyła natomiast córka.

Po studiach przez dwa miesiące 
występował w chórze Teatru Muzycz-
nego „Roma” w Warszawie, którym 
kierował nieżyjący już Bogusław 
Kaczyński. W 1998 r. zadebiutował 
na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu 
partią Górala w „Halce” Stanisława 
Moniuszki. Z Operą Śląską związany 
jest do dziś. Ale współpracuje także 
z innymi tego typu placówkami w Pol-
sce i na świecie: Operą Krakowską, 
Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą 
Nova w Bydgoszczy, Teatrem Wiel-
kim w Łodzi, Mazowieckim Teatrem 
Muzycznym w Warszawie, Teatrem 
Muzycznej Komedii w Sankt Peters-
burgu, Operą Warneńską, Operą 

w Starej Zagorze w Bułgarii, Operą 
w Bańskiej Bystrzycy czy Operą 
w Opavie. Występował m.in. przed 
Janem Pawłem II czy przed większoś-
cią prezydentów Polski. Jeżdżąc na 
spektakle pokonuje nawet 50 tys. km 
rocznie! 

Na jego koncie nie brakuje nagród 
i wyróżnień. Za główną rolę w operze 
„Don Carlos” G. Verdiego na scenie 
Opery Śląskiej został nominowany do 
Nagrody Artystycznej „Złota Maska”. 
Także w 2011 r. został uhonorowa-
ny Teatralną Nagrodą Muzyczną im. 
Jana Kiepury w kategorii „Najlepszy 
śpiewak”. Po wakacjach rozpoczyna 
kolejny sezon. Wystąpi m.in. w „Halce” 
„Goplanie” czy „Carmen”, w planach 
jest także wystawienie „Hrabiny” Stani-
sława Moniuszki w Londynie. W grud-
niu Macieja Komanderę będzie można 
usłyszeć podczas koncertu w Muzeum 
Zamkowym w Pszczynie.

Mieszkaniec Miedźnej jest teno-
rem, ma spintowy, mocniejszy głos, 
więc jego możliwości są bardzo duże. 
A tenorów jest mało. - Pewna rosyjska 

profesorka na studiach powiedziała 
nam kiedyś, że baryton ma właści-
wie każdy mężczyzna, bas to już jest 
szczęście, a tenor to jest dar Boży, bo to 
rzadko spotykany głos - wspomina

Za sobą ma już 19 lat pracy 
w zawodzie śpiewaka operowego. 
I choć doświadczenie ma ogromne, 
M. Komandera przyznaje, że nie da 
się uniknąć stresu, występując na 
wielkich scenach. Ale teraz jest to 
już stres mobilizujący. Jak mówi, cały 
czas się uczy. - Nie można stać w miej-
scu, bo w tym zawodzie jak się nie 
rozwija, to się cofa – przyznaje. Swój 
warsztat doskonalił m.in. na kursach 
mistrzowskich Kałudiego Kałudowa 
czy Aleksandra Teligi. Od kilku lat 
jest pod stałą opieką wokalną maes-
tro Wiesława Ochmana. - To moim 
zdaniem najlepszy polski śpiewak, 
dla mnie Mistrz. To człowiek, który 
mając 80 lat śpiewa tak, jak mało 
który tenor. Wykonuję taki zawód, 
w którym łatwo popełnić błąd i pójść 
w ślepą uliczkę. Ktoś musi być zawsze 
z boku, który te błędy będzie prosto-

wał. Nigdy sam siebie nie usłyszysz 
tak dobrze, jak ktoś, kto stoi obok 
– podkreśla. 

Maciej Komandera zauważa, że 
opera to sztuka, która – choć jest eli-
tarna – cieszy się niemałą popularnoś-
cią, o czym świadczy frekwencja na 
spektaklach. Zachęca wszystkich tych, 
którzy jeszcze nie byli nigdy w operze 
do takiej wizyty. - Ludzie są spragnieni 
piękna, a opera im to daje. Na początek 
warto wybrać się na opery Stanisła-
wa Moniuszki np. „Halkę”, która jest 
operą napisaną w języku polskim, 
z muzyką bliską sercu każdego Pola-
ka. Ciekawostką jest, że mój syn brał 
udział w produkcji właśnie tej opery 
na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu 
w roku 2005 - zauważa.  

M. Komandera na co dzień także 
słucha muzyki operowej, ale lubi też 
tradycyjny jazz. Daleki jest jednak 
od krytykowania muzyki popularnej, 
rozrywkowej. - Każdą muzykę należy 
szanować, nawet disco polo. Bo komuś 
dostarcza radość, a muzyka po to właś-
nie jest – mówi. 8 paweł Komraus

Opera dla spragnionych piękna

Maciej Komandera na wielkiej scenie  (fot. komandera.com)
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grZawa

gÓra

FryDeK

Gminny Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w konkursie 
fotograficznym.

Tematem konkursu „Gmina Miedźna 
- wydarzenia kulturalne, sportowe, 
religijne” jest uwieńczenie na foto-
grafiach wydarzeń kulturalnych, 
sportowych czy religijnych, które 
wpisane są w życie mieszkańców 
gminy Miedźna. 

Konkurs trwa od lutego do paź-
dziernika 2016 r. i podzielony jest na 
dwa etapy. Trwa etap drugi. Należy 
w nim przesyłać zdjęcia z wydarzeń 
w gminie Miedźna, które miały miej-

sce od 1 czerwca do 31 października 
2016 r. Okazji jest sporo. Mogą to być 
np. wakacyjne zajęcia, nadchodzące 
dożynki lub rajd rowerowy.

W każdym etapie nagrodzone zosta-
ną trzy prace. Za I miejsce w każdym 
etapie przewidziano nagrodę w wyso-
kości 300 zł, za II miejsce – 200 zł, a za 
III miejsce – 100 zł. Każdy uczestnik 
w każdym etapie konkursu może 
nadesłać maksymalnie trzy prace.

Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszenia i oświadczeniem rodzica 
(potrzebne w przypadku udziału 
osób niepełnoletnich) dostępny jest 
na stronie www.gok.miedzna.pl. 8pk

Fotografuj wydarzenia i wygrywaj

wOLa

Świetlica gOK na osiedlu wola ii  
zaprasza w sierpniu

Oto wykaz zajęć, które w sierpniu odbędą się na świetlicy GOK na osiedlu 
Wola II do końca wakacji (każdego dnia pierwsze rozpoczynają się o godz. 10.00, 
drugie o godz. 12.00, a trzecie o godz. 14.00):
=   5 sierpnia: Obrazki z kartofelka - stempelki – zajęcia plastyczne, Gigant na 

trawie – kalejdoskop gier, Wszystko co na nogi – zabawa skojarzeniowa
=   8 sierpnia: Materac edukacyjny – zabawa w klasy, „Cztery kąty, a pies piąty” 

– zabawne wyliczanki, Tatuażowa galeria ciała – zabawy plastyczne
=   10 sierpnia: Kreator mody – kreacje z bibuły, Najlepszy strateg – warcaby, 

Quiz geograficzny – palcem po mapie
=   12 sierpnia: Balonowy zawrót głowy – zabawy ruchowe, Owocowy twister 

– człowiek guma, Bajkowa pantomima zagadek - kalambury
=   17 sierpnia: Plenerowy szkic – zajęcia plastyczne, Bitwa morska – zabawa, 

Drapacze chmur – budowle z domino
=   19 sierpnia: Wyginam ciało – skakanka, hula hop, Mini Mundial – piłkarzykowe 

rozgrywki, Wyścig z czasem – zabawy z piłką
=   22 sierpnia: Podróż w nieznane – tajemnice piramid, Wakacyjny fotomontaż 

– kolaż, Logiczne cyferki - Remik
=   24 sierpnia: Mistrz ping ponga – turniej tenisa stołowego, Gimnastyka buzi 

i języka – łamańce językowe, Trafiona wygrana – los szczęścia  
=   26 sierpnia: Wirujące obrazki – zgaduj zgadula, Łapacz piłek – zabawy na 

powietrzu, Celny środek – rzut do tarczy
=   29 sierpnia: Sprawna dłoń – podbijanie piłeczki, Kulą po torze – kręgle, 

Głuchy telefon - zabawa
=   31 sierpnia: Ścieżka zdrowia – sportowe konkurencje, Umysłowa podróż 

– zabawa słowna, Wspomnienia  z wakacji – galeria pamiątek 8 gOK

w a klasie po spadku
Po spadku z klasy okręgowej w nadchodzącym sezonie Sokół Wola zagra, podobnie 
jak LKS Frydek, w A klasie. W I kolejce, 13 sierpnia Sokół podejmie w Woli drużynę 
Stal Stalowa Wola. 21 sierpnia piłkarze z Woli na wyjeździe zagrają z LKS-em Wisła 
Wielka, a 27 sierpnia u siebie – z LKS-em Studzienice.  8pk

Zaczynają walkę o punkty
Po bardzo dobrym sezonie 2015/2016 LKS Frydek w sierpniu rozpocznie walkę 
o ligowe punkty w A klasie w sezonie 2016/2017. 13 sierpnia podopieczni Grze-
gorza Ulczaka zainaugurują kolejny sezon spotkaniem na wyjeździe z zespołem 
LKS Rudołtowice-Ćwiklice. 21 sierpnia po raz pierwszy po przerwie LKS zagra 
przed własną publicznością, będzie to mecz z LKS-em Gardawice. W III kolejce, 
27 sierpnia piłkarze z Frydku spotkają się na wyjeździe z Ogrodnikiem Tychy.

Rundę jesienną LKS zakończy 20 listopada meczem u siebie z Sokołem Wola. 
Będą to z pewnością ważne derby gminy.  8pk

Trwają roboty na ul. miodowej
Do końca września potrwają utrudnienia na odcinku ul. Miodowej w pobliżu 
przystanku i placu zabaw. Wszystko w związku z realizacją inwestycji pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 4134S tj. ul. Miodowej we Frydku – etap II”. Projekt 
tymczasowej organizacji ruchu obejmuje prace drogowe dla ruchu wahadłowego 
związane z budową kanalizacji deszczowej, chodnika i zatoki autobusowej oraz 
całkowitego zamknięcia ruchu związanego z wymianą konstrukcji i nawierzchni 
asfaltowej jezdni. 

Przebudowa drogi prowadzona jest od skrzyżowania ulic: Miodowej i Leśnej 
do posesji nr 52 we Frydku tj. na odcinku ok. 130 mb. Inwestorem jest powiat 
pszczyński, który finansuje to zadanie wspólnie z gminą Miedźna. 8 Ug

nadwiślan zagra w iV lidze
Choć przez moment była groźba, że po historycznej przygodzie Nadwiślana w II 
lidze piłka nożna zniknie z Góry, klub nadal działa. Po zajęciu w sezonie 2015/2016 
16. miejsca w tabeli, oznaczającego spadek do niższej ligi, pojawiły się także prob-
lemy organizacyjne oraz finansowe. Klub nie otrzymał licencji na grę w III lidze, 
a także w IV lidze. Działacze od tej drugiej decyzji się jednak odwołali. Skutecznie. 
Choć czasu nie jest dużo, bo trzeba kompletować kadrę i sztab szkoleniowy, klub 
z Góry jeszcze w sierpniu rozpocznie rozgrywki w IV lidze, w I grupie śląskiej.

Sezon 2016/2017 Nadwiślan zainauguruje w drugi weekend sierpnia (13-14 
sierpnia) spotkaniem u siebie z drużyną Szombierki Bytom. 17 sierpnia, w II 
kolejce piłkarze z Góry na wyjeździe zagrają z Rakowem II Częstochowa, w trzeci 
weekend sierpnia u siebie z Ruchem Radzionków, a w czwarty – w Tarnowskich 
Górach z tamtejszym Gwarkiem. Ostatniego dnia sierpnia czeka ich jeszcze mecz 
u siebie z Sarmacją Będzin.  8pk

Tworzą aplikację
Od dwóch lat sołectwo Grzawa ma swoją stronę internetową www.grzawa.eu, na 
której zamieszczane są informacje z sołectwa. Mieszkańcy postanowili jednak 
pójść krok dalej i stworzyć mobilną aplikację m.in. na telefony komórkowe. 
- Aplikacja będzie zawierała informacje, które znajdują się na stronie i będzie 
służyła do informowania mieszkańców o tym, co się u nas dzieje – przyznaje 
Zbigniew Pudełko, jej pomysłodawca i autor. Jak mówi, aplikacja powinna ruszyć 
jeszcze w sierpniu lub we wrześniu.  8pk

Biblioteka na wakacje
Gminna Biblioteka Publiczna w lipcu zorganizowała cykl zajęć zatytułowanych 
„Gwiezdne wakacje”. Dzieci mogły wykonać gwiezdne doświadczenia, poznać 
komiksy, rozwiązać test wiedzy o „Star Wars”, odkryć kosmiczne skarby czy 
wykonać imperialną mapę. Tymczasem cały czas trwa konkurs pn. „Wakacyjni 
pożeracze książek”. Jego celem jest promocja książki i czytelnictwa oraz promocja 
biblioteki jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży. Konkurs 
trwa do 31 sierpnia i skierowany jest do wszystkich czytelników. Dzieci – uczest-
nicy konkursu zbierać będą pieczątki na specjalnych kartach - pożeraczach, które 
zdeponowane będą w bibliotece. W czasie odwiedzin - wypożyczeń czytelnik 
otrzymuje kartę celem uzupełnienia pieczątki. Dorośli i młodzież wypożyczenia 
będą mieć odnotowywane na specjalnej karcie wypożyczeń. 

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

W wakacje w bibliotece odbyły się gwiezdne zajęcia  (fot. GBP)
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Zarząd Koła PZW nr 87 Sazan 
w Woli podsumowuje zawody 
wędkarskie, które rozgrywane 
były na Starorzeczu Wisły w Woli 
łowisko „Podkowa 521” w pierw-
szym półroczu 2016 roku.

Na otwarcie sezonu zorganizo-
wano zawody wędkarskie o tytuł 

„Mistrza Koła”. Mistrzem Koła 87 na 
2016 r. został Marian Kowalski, II miej-
sce zajął Zenon Bajor, a III – Henryk 
Gulan. Mistrzem Koła 87 w kategorii 
juniorów został Dawid Bielanin, II 
miejsce zajął Radosław Likus, a III 
– Daniel Nycz.

Były także zawody z okazji Dnia 
Dziecka. Wśród wędkarzy z roczni-
ka 2000-2005, chłopców, I miejsce 
zajął Gracjan Demczuk-Szkorupa, 
II - Radoslaw Likus, a III - Mateusz 

Gawliński. Wśród dziewcząt najlep-
sza okazała się Natalia Nycz, II miej-
sce zajęła Kinga Nycz, a III miejsce 
- Natalia Kanik.

Wśród wędkarzy z rocznika 2006 
– 2013, chłopców, wygrał Norbert Bury, 
na II miejscu uplasował się Bartłomiej 
Kamiński, a na III – Kamil Likus. 
W zawodach dziewcząt I miejsce zdo-
była Julia Langer, II – Emilia Kumor, 
a III – Wiktoria Olszówka.

Koło z Woli zorganizowało też zawo-
dy wędkarskie „Puchar Prezesa Koła”. 
W kategorii seniorów I miejsce zdobył 
Marian Kowalski, II miejsce – Józef 
Gibas, a III miejsce – Mariusz Rudkow-
ski. Wśród juniorów wygrał Dawid Bie-
lanin, II miejsce zajął Patryk Bieroński, 
a III - Wojciech Wojewodzic.

Zawody wędkarskie „Bez nęcenia” 
wygrał natomiast Henryk Gulan, II 

miejsce zajął Marek Gruszka, a III 
– Piotr Jabłoński. Najlepszym juniorem 
został Patryk Bieroński.

- Uczestnicy zawodów otrzymali oko-
licznościowe puchary oraz nagrody węd-
karskie, a po zakończonych zawodach 

wspólnie zasiadali przy grillowanej kieł-
basce. Do rozegrania pozostały zawody 
o Puchar Sołtysa Sołectwa Wola I, druży-
nowe o Puchar Wirkusa oraz zakończenie 
sezonu. Zapraszamy – informuje prezes 
koła, Radosław Porada.  8 pk

Mistrzowie w wędkowaniu

Wędkarze z Woli już planują kolejne imprezy  (fot. PZW nr 87 Sazan Wola)

Jak podkreśla Marek Gruszka, 
przewodniczący Gminnego 
Koła Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Miedźnej, okres od 
stycznia do końca czerwca był 
udanym okresem działalności 
koła pod względem liczby orga-
nizowanych wyjazdów, spotkań 
oraz liczby osób biorących 
udział w tych przedsięwzię-
ciach. 

W pierwszym półroczu 2016 
roku członkowie koła uczest-

niczyli w kuligu w Istebnej, pojechali 
dwukrotnie do teatru w Cieszynie – na 
Jasełka oraz na Misterium Męki Pań-
skiej. Zorganizowano też majówkę nad 
wodą w Wilczkowicach, pielgrzymkę 
mężczyzn do Piekar, 14-dniowe wcza-
sy rehabilitacyjne w Mrzeżynie oraz 

trzydniową wycieczkę do Wrocławia 
i Kotliny Kłodzkiej.

W sumie w wyjazdach i spotkaniach 
uczestniczyło 356 członków i sympaty-
ków. - Zarząd koła cieszy się z liczby 

zorganizowanych imprez, ale jeszcze 
bardziej z faktu, że emeryci i renciści 
tak chętnie uczestniczą w tych przed-
sięwzięciach. Cieszy również liczba 
emerytów i rencistów wstępujących 

w szeregi związku. To mobilizuje do 
dalszej i wytrwalszej pracy – przyznaje 
Marek Gruszka.

Do końca roku zarząd zaplanował 
jeszcze następujące przedsięwzięcia: 
jednodniową wycieczkę do kopalni soli 
w Bochni połączoną z pielgrzymowa-
niem do Sanktuarium św. Jana Pawła 
II oraz Miłosierdzia Bożego w Krakowie 
Łagiewnikach, wycieczkę na grzyby do 
Żabnicy, 14-dniowe wczasy rehabilita-
cyjne w Międzywodziu, dwudniową 
wycieczkę na gorące źródła do Szaflar 
z biesiadą w Poroninie oraz spotkanie 
opłatkowe.

Gminne Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Miedźnej istnieje od 
1983 roku. Szczegółowych informa-
cji o wyjazdach i spotkaniach udziela 
przewodniczący Marek Gruszka – tel. 
693 550 979. 8 pk 

Emeryci podsumowują półrocze

Podczas jednej z tegorocznych wycieczek  (fot. GKERiI Miedźna)

Rolnicy i mieszkańcy gminy 
Miedźna za plony dziękować 
będą w ostatnią niedzielę 
sierpnia, najpierw w kościele św. 
Urbana, a potem na boisku spor-
towym przy ul. Różanej w Woli.

- Zapraszam wszystkich miesz-
kańców na Dożynki Gminne, 

które odbędą się w Woli. Rozpoczniemy 
mszą św. w kościele św. Urbana w Woli, 
a następnie przejdziemy na boisko spor-
towe przy ul. Różanej, gdzie odbędą się  
uroczystości dożynkowe - mówi wójt 
gminy Miedźna, Bogdan Taranowski.

Tegoroczne dożynki połączone będą 
z Festiwalem Zespołów Folklorystycznych 
oraz z Rewią Orkiestr Dętych. Uroczysta 
msza św. rozpocznie się o godz. 13.00. 
Potem korowód dożynkowy przemasze-
ruje na boisko sportowe przy ul. Różanej, 
gdzie odbędą się dalsze uroczystości. Na 
godz. 15.00 zaplanowano ceremoniał 

dożynkowy z udziałem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wolanie”. Pół godziny później 
rozpocznie się Festiwal Zespołów Folklo-
rystycznych oraz Rewia Orkiestr Dętych. 
Jak informuje Łukasz Czyrwik, prezes 
orkiestry „Silenzio”, w tym pierwszym 
wystąpią zespoły: „Wolanie”, „Górzanie” 
oraz „Frydkowianie”. Zaprezentują się też 
orkiestry: Orkiestra Dęta KWK Piast, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Orkiestra 
Dęta z Osieka oraz Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Silenzio” z Woli, działająca pod 
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury.

Ale to nie jedyne atrakcje. Ok. godz. 
19.00 wystąpi zespół „Gipsy Guitars”, 
a o godz. 20.00 rozpocznie się zabawa 
taneczna z zespołem „Akord”. Trady-
cyjnie nie zabraknie wystaw plonów, 
rękodzieła, pszczelarskiej, myśliwskiej 
czy hodowców gołębi pocztowych. Będą 
też atrakcje dla dzieci, a koła gospodyń 
wiejskich z gminy Miedźna przygotują 
stoiska z regionalnymi potrawami.  8 pk

W niedzielę, 28 sierpnia w Woli odbędą się Dożynki Gminne

Z zaproszeniem na dożynki
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Wszystkie zajęcia rozpoczynają 
się o godz. 9.00, odbędą się 
w Centrum Kultury w Woli (ul. 
Pszczyńska 82), które na czas 
wakacji stało się „Gminną Bazą 
Wakacyjną”!

=   5 sierpnia: dzień teatralny – przy-
gotowanie scenariusza, strojów, 
wystawienie spektaklu 

=   8 sierpnia: dzień dla aktywnych 
– rzut do celu, turniej tenisa stoło-
wego, turniej piłkarzyków 

=   10 sierpnia: dzień twórczy – warsztaty 
decoupage - podkładki pod kubek, 
pejzaż malowany akwarelami 

=   12 sierpnia: dzień kulinarny – kolo-
rowe kanapki, sałatka owocowa, 
dekoracja stołu   

=   17 sierpnia: dziennikarskie abc 
– zajęcia dziennikarskie, tworzenie 
gazetki wakacyjnej

=   19 sierpnia: dzień twórczy – letni 
ogród - kolaż, warsztaty twórcze - 
naszyjniki z filcu i porcelany, kartka 
z życzeniami    

=   22 sierpnia: dzień dla aktywnych 
– układamy puzzle, bańki mydlane, 
zabawy z chustą  

=   24 sierpnia: dzień twórczy – wianki 
z winorośli, cuda z bibuły  

=   26 sierpnia: dzień twórczy – malo-
wanie twarzy, warsztaty twórcze 
- szewc XXI wieku, projektujemy 
i robimy domowe buciki, warsztaty 
decoupage - mydełka    

=   29 sierpnia: dzień dla aktywnych 
– modelowanie balonów, bańki 
mydlane, tor przeszkód - skoki na 
rurach, kolorowy tunel    

=   31 sierpnia: dzień podróżnika 
– gościmy w wiosce indiańskiej - 

malowanie bladych twarzy, wyko-
nanie pióropuszy i totemu, nadanie 
imion

Na wszystkie zajęcia, warsztaty i zaba-
wy obowiązują zapisy. Wszystkie 
zajęcia są bezpłatne. Dwa dni przed 
zajęciami należy dostarczyć kartę zgło-
szenia na zajęcia (karta dostępna jest 
na stronie gok.miedzna.pl). 

W czasie wakacji Świetlica na osiedlu 
WII jest czynna w poniedziałki i środy 
w godz. 9.00 - 16.00 oraz w piątki 
w godz. 9.00 – 15.00, a Centrum Kul-
tury w Woli od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00.

Ale to nie wszystko! Na wakacje 
przygotowano też sporo wycieczek 
i wyjazdów. Oto ich plan:

=   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 
Mitologii 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 Rodzin-
nego Parku Rozrywki w Rybniku 
(zapisy do 22 sierpnia, koszt 28 
zł)

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

Z wyjazdowych propozycji mogą 
korzystać dzieci od siedmiu lat, młodsze 
dzieci – pod opieką dorosłych. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Szczegóły pod 
numerem 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 Kul-
tury (Wola ul. Pszczyńska 110) i Centrum 
Kultury (Wola ul. Pszczyńska 82). 

„Akcje w wakacje” są współfinan-
sowane z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 
2016.

Za nami połowa wakacji. Oto plan zajęć i warsztatów przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury na sierpień

Akcje w wakacje wciąż trwają

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.

Warsztaty poprowadził Paweł Komraus, re-
daktor naczelny „Gminnych Spraw”, a udział 
w nich wzięli uczniowie młodszych klas szkół 
podstawowych z gminy Miedźna.

Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się, jak 
wygląda praca dziennikarza, co trzeba zrobić, 

by zostać dziennikarzem. Wykazali się też znajo-
mością lokalnych mediów opowiadając o tym, jakie 
gazety znają. Mogli także zapoznać się z innymi 
pismami. Niektórzy w poprzednich numerach „Gmin-
nych Spraw” znaleźli na zdjęciach siebie lub członków 
swoich rodzin.

Ale sami także mogli choć na chwilę zostać szefem 
gazety. Ich zadaniem było bowiem z dostępnych gazet 
i pism stworzyć własną gazetę na dowolny, wybrany 
temat. Najpierw musieli wymyślić tytuł i tematykę. 
Z tym nie było większych problemów. Potem trzeba 
było wybrać temat na pierwszą stronę, tematy na 
strony kolejne, wszystko odpowiednio ułożyć, wkleić 
zdjęcie redaktora naczelnego... i gotowe! 

W ten sposób powstały takie gazety, jak „Echa 
Gilowic”, „Gazeta wakacje”, „Różne kategorie”, „Złota 
piłka”, „Dziecięce sprawy”, „Gminne Sprawy”, „Zaba-
wa rozprawa” czy „Lego Club”. Zadowoleni z efektów 

pracy mali redaktorzy naczelni swoje dzieła mogli 
zabrać do domu.

Warsztaty odbyły się w ramach cyklu zajęć „Akcje 
w wakacje”, zorganizowanego w lipcu i sierpniu przez 

Gminny Ośrodek Kultury. Plan warsztatów i zabaw 
oraz wycieczek na sierpień publikujemy poniżej. 
Zdjęcia z lipcowych wydarzeń można obejrzeć na 
str. 12. 8 red 

22 lipca w Centrum Kultury w Woli odbyły się warsztaty dziennikarskie dla dzieci

Czy to przyszli adepci dziennikarstwa?

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich ze swoimi gazetami  (fot. pk)
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Wśród osób, które do 24 sierpnia wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji 

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola) 
rozlosujemy nagrodę 

– podwójne zaproszenie 
do kina planet Cinema w Oświęcimiu

(gH niwa, Oświęcim, 
ul. powstańców Śląskich 1, 

tel. 32 471 17 12). 
Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu. 
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa 

grzegorz Kucz z Frydku.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

Kierowca z promilami
19 lipca, w godzinach porannych, po godz. 7.00 w ramach działań „Trzeźwość” 
pszczyńscy policjanci w Gilowicach na ul. Korfantego skontrolowali 60-letniego 
mieszkańca Góry. Badanie wykazało, że mężczyzna kierował fordem mając 1,75 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

na sygnaLe

nUmer TeLeFOnU

Burze, intensywne opady desz-
czu oraz huraganowy wiatr są 
naturalnymi zjawiskami po-
godowymi. Występują z różną 
siłą w zależności od pory roku 
i warunków atmosferycznych. 
To zjawiska, które szybko się 
przemieszczają. Pamiętajmy, 
że żywioł zawsze jest niebez-
pieczny!

Dlatego ważne jest, by zachować 
szczególną ostrożność. Straża-

cy radzą, by słuchać aktualnych pro-
gnoz pogody i ostrzeżeń w środkach 
masowego przekazu. W przypadku 
informacji o nadchodzących silnych 
wiatrach i burzach, należy usunąć 
z balkonów, tarasów i parapetów rze-
czy, które mogą zostać porwane przez 
wiatr, zamknąć okna i drzwi i w miarę 
możliwości wyłączyć urządzenia elek-
tryczne, gazowe, telekomunikacyjne. 
Wyładowanie atmosferyczne może 
bowiem spowodować pożar, uszko-
dzenie budynku lub spalenie instalacji 
elektrycznej oraz uszkodzenie wszyst-
kich włączonych urządzeń.

Starajmy się nie wychodzić z domów 
i zabezpieczyć minimalny zapas 
wody pitnej, żywności i niezbędnych 
lekarstw. Sprawdźmy, czy mamy pod 
ręką oświetlenie awaryjne oraz nała-
dowany telefon komórkowy. W czasie 

nawałnicy nie podchodźmy do okien 
i drzwi. Jeżeli jesteśmy w budynku, 
w centrum huraganowego wiatru lub 
trąby powietrznej, usiądźmy pod ścia-
ną nośną, z daleka od okien i drzwi, 
na najniższej kondygnacji.

Unikajmy otwartej przestrzeni. Jeże-
li nie mamy możliwości schronienia 
się przed burzą lub huraganem, to 
najlepiej wykorzystajmy zagłębienia 
terenu (rów, głęboki dół) – podczas 
huraganu powinniśmy schronić się 
w nim, podczas burzy nie siadać, nie 
kłaść się na ziemi. Co istotne, odsuńmy 
się od metalowych przedmiotów i nie 
dotykajmy ich.

Jeżeli bardzo silny wiatr lub inten-
sywne opady deszczu zaskoczą nas 
podczas podróży samochodem, naj-
lepiej nie kontynuujmy jazdy - zatrzy-
majmy się, poszukajmy bezpiecznego 
schronienia i zostańmy w pojeździe. 
Nie należy zatrzymywać samochodu 
pod drzewami, słupami i liniami ener-
getycznymi, lekkimi konstrukcjami 
budowlanymi. Pamiętajmy, że wysokie 
elementy doskonale przyciągają wyła-
dowania atmosferyczne.

Nawałnicę najlepiej przeczekać 
w budynku. Podczas burzy i huraga-
nu nie należy przebywać nad wodą. 
Pamiętajmy, że porażenie piorunem 
najczęściej kończy się śmiercią lub 
trwałym kalectwem. 8 Kg psp

Uwaga na silny  
wiatr i burze

sprawdź organizatora i miejsce wypoczynku 
Twojego dziecka!

Przed wyjazdem dziecka na wakacje, warto sprawdzić, kto organizuje wyjazd 
i miejsce wyjazdu. na stronie internetowej Ministerstwa edukacji narodowej 
pod wskazanym niżej adresem dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku 
dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora 
i miejsca wypoczynku. wystarczy w specjalnej wyszukiwarce wpisać dane 
dotyczące wyjazdu – termin, organizatora, województwo i powiat oraz miej-
scowość. Baza dostępna jest na stronie wypoczynek.men.gov.pl.   8 pk

Jeszcze jeden nietrzeźwy za kierownicą
21 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie ok. godz. 16.30 
także na ul. Korfantego w Gilowicach zatrzymali do kontroli drogowej kieru-
jącego samochodem marki Volkswagen Transporter. Okazało się, że 45-letni 
mężczyzna, mieszkaniec powiatu pszczyńskiego był nietrzeźwy. Mundurowi 
pobrali mu krew do badań.

e-zakupy nie tak bezpieczne
Policja z Pszczyny w ostatnim czasie otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o oszu-
stach, którzy wystawiają przedmioty na sprzedaż w internecie, a po otrzymaniu 
pieniędzy za zamówiony towar nie wysyłają go do nabywcy. Dla przykładu, 
w ostatnich tygodniach tego typu sprawę zgłosił mieszkaniec powiatu pszczyń-
skiego, który poprzez portal internetowy nieustalonej osobie podającej się za 
mieszkańca Lublina wpłacił 1 700 zł za zakupiony rower górski. Towaru jednak 
nie otrzymał. Inna mieszkanka naszego powiatu zapłaciła 3 350 zł za zamówiony 
wózek dziecięcy, którego także nie dostała. Policja apeluje, aby robiąc zakupy 
w internecie wykazać się ostrożnością i dokładnie sprawdzać sprzedawcę.
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Bronisław Kokot wziął udział w Indywidual-
nych Basenowych Mistrzostwach Świata we 
Freedivingu AIDA.

Mistrzostwa odbyły się w dniach 25 czerwca – 4 
lipca w Turku w Finlandii. Wśród uczestników, 

najlepszych na świecie freediverów znalazł się też 
50-letni mieszkaniec Góry, Bronisław Kokot.

O nim i o freedivingu, czyli nurkowaniu swobod-
nym bez sprzętu pisaliśmy w kwietniowym numerze 
„Gminnych Spraw”. B. Kokot po przepracowaniu 
prawie 30 lat w kopalni, zainteresował się tą - póki co 
jeszcze mało znaną - dyscypliną sportu. W treningi 
i zajęcia zaangażował się tak mocno, że w mistrzo-
stwach Polski zajął 15. miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej i został powołany do kadry narodowej na 
mistrzostwa świata.

Przed wyjazdem mieszkaniec Góry zapewniał, że 
chciałby znaleźć się w 30-tce najlepszych zawodników 
świata. I udało się to! W Turku w swojej kategorii zajął 
bowiem 25. miejsce. - Zrealizowałem plan minimum. 
Czyli tak, jak myślałem, że jestem w stanie zmieś-
cić się w 30-tce. Uzyskany wynik nie jest dla mnie 
satysfakcjonujący (6,01 min.). To przez stres i rozstrój 
organizmu. Ale tak to jest. Jednak teraz mogę z dumą 
rzec, że na mistrzostwach świata byłem 25. Poza tym 
miałem możliwość poznania osobiście najlepszych 
na świecie freediverów. Mogłem na żywo zaobser-
wować pięć rekordów świata, w tym cztery Polaków 
– zauważa B. Kokot.

Podczas zawodów Polacy ustanowili cztery nowe 
rekordy świata oraz zdobyli łącznie 6 medali – 4 złote, 
srebrny i brązowy! W mistrzostwach udział wzięło 
prawie 100 sportowców z 21 krajów. 8 pk

Mieszaniec Góry wśród najlepszych

Bronisław Kokot podczas mistrzostw świata w Finlandii 
z synem Adamem, który był jego asekurantem  (fot. arch.)

Pływacy Międzyszkolnego Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego 
„Gilus” z Gilowic z sukcesami 
wzięli w lipcu udział w Letnich 
Mistrzostwach Polski.

Startami w Letnich Mistrzo-
stwach Polski na basenie o dłu-

gości 50 m zakończył się sezon startowy 
zawodników MUKS „Gilus” Gilowice. 
W dniach 8-10 lipca w Olsztynie odbyły 
się mistrzostwa 14-latków (rocznik 
2002). Klub z Gilowic reprezentowali: 
Weronika Gorecka, Mateusz Norek, 
Michał Mrzygłód, Jakub Nachyła i Bar-
tosz Chowaniec. Łącznie wywalczyli 
cztery finały B (w stylu klasycznym 
na 50, 100 i 200 m). W kolejny week-
end, w dniach 15-17 lipca w Lublinie 
zorganizowano mistrzostwa Polski 
15-latków. Natalia Działkowska, Woj-
ciech Michalski, Michał Kowalczyk 
siedmiokrotnie pływali w finałach.

Na koniec pływacy „Gilusa” poje-
chali do Opola na mistrzostwa Pol-
ski 17- i 18-latków, które odbyły się 
w dniach 19-21 lipca. Katarzyna 
Michalska startująca w barwach AZS 

AWF Katowice, która na co dzień tre-
nuje w „Gilusie” oraz Kacper Murań-
ski wypływali jeden medal srebrny, 
trzy finały A, jeden finał B oraz sześć 
rekordów życiowych.

Sukcesów nie brakowało także pod-
czas rozegranych w czerwcu w Gliwi-
cach Letnich Mistrzostw Śląska 14-, 15-, 
16-, 17 i 18-latków (odbyły się w dniach 

17-18 czerwca). Startowało 398 zawod-
ników z 39 klubów, wśród nich zawod-
nicy z Gilowic w składzie: Katarzy-
na Michalska, Marta Dobrowolska, 
Weronika Gorecka, Agnieszka Pęcak, 
Aleksandra Fuks, Kacper Murański, 
Wojciech Michalski, Szymon Latusek, 
Mateusz Norek, Michał Mrzygłód, 
Jakub Nachyła, Bartosz Chowaniec. 

Zawodnicy „Gilusa” z powodzeniem 
zakończyli swoje starty, wielokrotnie 
poprawiając swoje rekordy życiowe 
i zdobywając osiem medali - jeden 
złoty (K. Michalska), trzy srebrne (K. 
Michalska, W. Gorecka, W. Michalski) 
i cztery brązowe (K. Michalska, W. 
Gorecka, W. Michalski, M. Norek).  

8 pk, mUKs „gilus”

Sukcesy na mistrzostwach Śląska i Polski

Natalia Działkowska, Wojciech Michalski, Michał Kowalczyk z trenerem Sławomirem 
Formasem na mistrzostwach Polski 15-latków  (fot. MUKS „Gilus”)

Weronika Gorecka na mistrzostwach Śląska 
wywalczyła srebrny medal  (fot. MUKS „Gilus”)

Zapisy ruszają 22 sierpnia. 
Warto się spieszyć, bo 
– jak co roku – chętnych jest 
mnóstwo, a liczba miejsc jest 
ograniczona.

To będzie X, jubileuszowa edycja 
rajdu. Czyli imprezy, która nie-

zmiennie cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem, a miejsc brakuje już po 
kilku dniach od otwarcia zapisów.

Bo to nie tylko świetny sposób na 
aktywne spędzenie dnia, ale także 
na integrację z innymi, wspólne zwie-
dzenie gminy, a także wzięcie udziału 
w konkursie z atrakcyjnymi nagroda-
mi. A wystarczy tylko rower i trochę 
chęci!

W tym roku przygotowano 600 
miejsc. Zapisy rozpoczną się w ponie-
działek, 22 sierpnia w kasie Krytej 
Pływalni w Woli. Rowerzyści ruszą 
tradycyjnie spod basenu, trasa będzie 
składała się z dwóch odcinków o łącz-
nej długości ok. 30 km, zaplanowano 
także przystanek. Meta będzie na sta-
dionie „Sokoła”, gdzie na uczestników 
rajdu czekać będzie poczęstunek oraz 
konkurs z nagrodami. Szczegółowe 
informacje na temat imprezy dostępne 
będą na plakatach i na stronie interne-
towej basen.miedzna.pl.

Celem imprezy jest rozwijanie 
aktywności ruchowej wśród miesz-
kańców gminy Miedźna, propagowa-
nie turystyki rowerowej i integracja 

społeczności lokalnej. Organizatorem 
rajdu jest Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, a współorganizatorami: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego w Woli oraz Ludowy 
Klub Sportowy „Sokół” w Woli. 8pk

W sobotę, 3 września odbędzie się X Miedźniański Rodzinny Rajd  
Rowerowy pod patronatem wójta gminy Miedźna

Rodzinnie na rowery

Podczas ubiegłorocznego rajdu  (fot. pk)
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Mnóstwo akcji w trakcie wakacji!
Zajęcia artystyczne, gry i zabawy, pieczenie ciasteczek, zawody sportowe, zumba, podchody, czytanie bajek, a także wycieczki, m.in. do zoo czy 
do kina – to tylko część atrakcji, przygotowanych w lipcu przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach „Akcji w wakacje”. Najmłodsi mogli aktywnie 
spędzić wolny czas, bawiąc się i ucząc. Bo w wakacje nie trzeba się nudzić!  fot. GOKfot. GOK


