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Bądź bezpieczny 
na drodze

Bezpieczeństwo na drodze było 
hasłem przewodnim III Pikniku Ro-
dzinnego, który odbył się w piątek, 9 
września przy Gimnazjum nr 2 w Woli

WIĘ CEJ NA sTr. 6

na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. a w ostatnią sobotę września strażacy z trzech jednostek oSP z gminy 
Miedźna spotkali się w Górze na zawodach sportowo-pożarniczych. Sprawdzali swoje wyszkolenie, sprzęt, a także 
integrowali się z kolegami z innych jednostek. w rywalizacji najlepsza okazała się drużyna oSP Miedźna

WIĘ CEJ NA sTr. 2

Nowatorskie badania 
w Gilowicach

PGNiG i Państwowy Instytut 
Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy w Gilowicach sprawdzają 
nową metodę wydobycia metanu

WIĘ CEJ NA sTr. 4 WIĘ CEJ NA sTr. 5

Roboty na DW 933 w Górze. 
A co ze światłami przy szkole?

Zarząd Dróg Wojewódzkich przebu-
dowuje drogę w Górze. Rozpoczął też 
analizę celowości montażu świateł na 
przejściu dla pieszych przy szkole

na strażaka zawsze 
można liczyć!

Jego dobro wciąż 
promieniuje

28 września w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze przyjaciele, 
znajomi, rodzina oraz mieszkańcy gminy 
wspominali ks. Piotra Zegrodzkiego

WIĘ CEJ NA sTr. 8
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Uroczystości regionalne odbyły 
się w niedzielę, 25 września w 
gminie Pilica (powiat zawierciań-
ski).

 Spotkały się tam przedstawi-
cielki Kół Gospodyń Wiejskich 

ze wszystkich regionów województwa 
śląskiego. Były też delegacje ze wszyst-
kich kół działających na terenie gminy 
Miedźna. Korowód miał aż 2 km! Na 
uroczystość przybyli parlamentarzyści 
na czele z wicemarszałek Sejmu, władze 
samorządowe województwa śląskiego, 
powiatowe oraz przedstawiciele insty-
tucji działających na rzecz rolnictwa. 
Za działalność kół dziękował też wójt 
Bogdan Taranowski.

Rozpoczęto od uroczystej mszy 
św., dalsze uroczystości odbyły się 
nieopodal zamku Pilcza w Smoleniu, 
na terenie Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd. Imprezę prowadziła 
mieszkanka naszej gminy oraz prze-
wodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół 
Gospodyń Wiejskich w Katowicach, 
Łucja Krutak. Nie zabrakło przemó-
wień, gratulacji oraz prezentów. Człon-
kiniom kół przyznano też Odznaczenia 

za Zasługi dla Województwa Śląskiego, 
Odznaczenia dla Zasługi dla Kółek Rol-
niczych, Odznaczenia Złoty Kółkowicz 
oraz Ordery Serca Matkom Wsi. Tymi 
ostatnimi uhonorowane zostały m.in. 
członkinie KGW Góra, Klara Kosma 
oraz Felicja Rąba.

Uroczystość 150-lecia KGW na zie-
miach polskich była także okazją do 
zaprezentowania ludowych strojów 
oraz wspólnej zabawy. - Widać było 
ogromną różnorodność strojów. Muszę 
przyznać, że nasze panie z gminy 
Miedźna wyglądały pięknie – przy-
znaje Łucja Krutak. - Koła Gospodyń 
Wiejskich działające w naszej gmi-
nie wyróżniają się pozytywnie także 
patrząc na ich działalność. Są prężne, 
bardzo różnorodne, organizujemy 
sporo ciekawych imprez – dodaje. I 
zapowiada, że w listopadzie planowane 
są gminne obchody 150-lecia KGW.

Koła Gospodyń Wiejskich to 
dobrowolne i niezależne organizacje. 
Pierwsze KGW na ziemiach polskich 
powstało w 1866 r. na Pomorzu. Wtedy 
działano jako Towarzystwo Gospodyń, 
nazwa KGW funkcjonuje od 1918 r. 
 8pk

Delegacje KGW z gminy Miedźna wzięły udział w obchodach wojewódzkich 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich

Świętowały 150-lecie KGW

Wśród odznaczonych Orderem Serca Matkom Wsi znalazły się także mieszkanki gminy 
Miedźna  (fot. UM Pilica)

Członkinie kół z całego województwa utworzyły piękny korowód na 2 km!  (fot. UM Pilica)

W Gminnych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych Gminy 
Miedźna udział wzięli strażacy 
z ochotniczych straży pożarnych 
z Góry, Miedźnej i Gilowic.

 Na co dzień gaszą pożary czy 
biorą udział w usuwaniu skut-

ków wypadków. Czyli dbają o to, byśmy 
czuli się bezpiecznie. A we wrześniu 
wspólnie sprawdzali swoje umiejęt-
ności.

Zawody odbyły się w sobotę, 
24 września na boisku spor to-
wym w Górze. Strażacy-ochotni-
cy z gminy Miedźna rywalizowali 
w dwóch konkurencjach – sztafecie 
pożarniczej oraz ćwiczeniu bojo-
wym, które polegało na doprowadze-
niu do obrócenia tarczy i strącenia 
pachołków prądem wody. Oprócz 
drużyn dorosłych, w rywalizacji 
udział wzięła też drużyna młodzie-
żowa z OSP Miedźna.

- Celem zawodów było wyszkolenie 
strażaków w działaniach. Przydaje się 
to w codziennych akcjach, bo mogli 
poćwiczyć np. montowanie linii czy 
sprawdzanie sprzętu. Ma to służyć też 
integracji jednostek z gminy Miedźna, 
bo po zawodach przygotowano poczę-
stunek dla uczestników – przyznaje 
Adam Tomala, Komendant Gminny 
OSP.

Sędzią głównym zawodów był st. 
kpt. Damian Wala. Ostatecznie najlepsi 
okazali się strażacy OSP w Miedźnej. 

I to oni będą reprezentować gminę 
Miedźna w zawodach powiatowych.

Co Komendant Gminny OSP może 
powiedzieć o strażakach-ochotnikach 
z gminy Miedźna po ostatnich zawo-
dach? - Są bardzo sprawni. Wszyscy 
nasi strażacy są przeszkoleni na 
odpowiednim poziomie, uczęszcza-
ją na kursy w Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie – dodaje. Wię-
cej zdjęć z zawodów publikujemy na 
str. 12.

W gminie Miedźna są cztery jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych: w Miedźnej, Woli, Górze oraz 
Gilowicach. Łącznie działa w nich ok. 
130 osób. 

8pk

Strażacy z trzech jednostek OSP z gminy Miedźna spotkali się w Górze na zawodach sportowo-pożarniczych

Na strażaka zawsze można liczyć!

Wyniki Gminnych 
Zawodów Sportowo-
Pożarniczych

1 -  OSP Miedźna (sztafeta – 65 pkt., 
ćwiczenie bojowe – 44 pkt.) – 109 
pkt.

2 -  OSP Gilowice (sztafeta – 69 pkt., 
ćwiczenie bojowe – 55 pkt.) – 124 
pkt.

3 -  OSP Góra (sztafeta – 75 pkt., 
ćwiczenie bojowe – 60 pkt.) – 135 
pkt. 

Najlepsi w zawodach okazali się strażacy-ochotnicy z Miedźnej  (fot. OSP Miedźna)

Jedną z konkurencji było ćwiczenie bojowe  (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).

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

<  FryDeK: 3.10 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 5.10 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
<  mieDŹna: 10.10 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00 oraz 12.10 (środa) w godz. 8.00-13.00, 

przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
<  grZawa: 17.10 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy 

kościele w Grzawie
<  gÓra: 19.10 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 

– parking przy kościele w Górze
<  gÓra: 24.10 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<  wOLa: 26.10 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożyw-

czego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, Poto-
kowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 17.10, 2.11
segregacja: 17.10
weo*: 2.11

Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 18.10, 3.11
segregacja: 18.10
weo*: 3.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 19.10, 4.11
segregacja: 19.10
weo*: 4.11

wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 20.10, 7.11
segregacja: 20.10

wola (ulice: Bzów, Cicha, Górni-
cza, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, 
Mokra, Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sado-
wa, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 7.10, 21.10
segregacja: 21.10

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 10.10, 24.10
segregacja: 24.10

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 11.10, 25.10
segregacja: 25.10

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 12.10, 26.10
segregacja: 26.10

Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 13.10, 27.10
segregacja: 27.10

Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 14.10, 28.10
segregacja: 28.10

* weo – wielkogabaryty,  
elektrośmieci, opony

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 7.10, 11.10, 14.10, 
18.10, 21.10, 25.10, 28.10, 2.11, 
4.11
segregacja: 10.10, 13.10, 17.10, 
20.10, 24.10, 27.10, 31.10, 3.11
odpady wielkogabarytowe: 
12.10, 26.10

Gmina Miedźna otrzyma prawie 51 
tys. zł dofinansowania na opraco-
wanie programu rewitalizacji.

 Zarząd Województwa Śląskie-
go rozstrzygnął konkurs dota-

cji na działania wspierające gminy 
województwa śląskiego w procesie 
opracowywania lub aktualizowania 
programów rewitalizacji w ramach pro-
jektu „Śląskie programy rewitalizacji 
– wsparcie dla gmin”, finansowanego 
ze środków unijnych. Spośród 77 gmin, 
które wzięły udział w konkursie, dota-
cję otrzymają 72 gminy. Łączna kwota 

dotacji przyznanych przez Zarząd 
Województwa Śląskiego wynosi ok. 
3,35 mln zł.

50 tys. 760 zł otrzyma gmina Miedźna. 
Środki zostaną przeznaczone na opraco-
wanie Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji dla Gminy Miedźna. Całkowity koszt 
wynosi 56 tys. 400 zł. Wkład własny 
gminy wyniesie 5 tys. 640 zł.

- Posiadanie tego dokumentu jest 
konieczne, by aplikować o środki na 
remont lub renowację starszych obiektów 
– mówi wójt Bogdan Taranowski. Pro-
gram powinien być gotowy na początku 
przyszłego roku. 8pk, Um

Dofinansowanie na program rewitalizacji

Na ostatniej sesji Rady Gminy, 
która odbyła się 27 września 
poruszono temat uciążliwości 
związanych z działalnością asfal-
towni w Woli.

 Asfaltownia działa w Woli, nieda-
leko osiedla Wola II. Produkowane 

są tam mieszanki mineralno–bitumiczne. 
Interpelację w tej sprawie złożył radny 
Marek Mucha. – Chcemy wiedzieć, czy 
działalność otaczarni wywołuje okre-
sowe, chwilowe przekroczenia stężeń 
pyłu, gazów, itd.? Abyśmy się o tym 
dowiedzieli potrzebny jest monitoring 
– przyznał radny. Sprawę poruszono 
też na wrześniowym zebraniu, gdzie 
mieszkańcy wnioskowali o umieszcze-
nie na terenie osiedla stacji pomiarowej 
jakości powietrza. O smrodzie docho-
dzącym z zakładu mówiła natomiast na 
sesji radna Małgorzata Antos oraz jedna 
z mieszkanek osiedla.

Jak przyznaje wójt, gmina już wcześ-
niej interweniowała w sprawie uciążli-
wości związanych z funkcjonowaniem 
wytwórni mas bitumicznych. - Po wnio-
sku mieszkańców zwróciłem się do firmy 
z prośbą o podjęcie działań mających na 

celu natychmiastowe wyeliminowanie 
zaistniałych uciążliwości. Otrzymałem 
odpowiedź, że emisje nie przekraczają 
dopuszczalnych przepisami norm i że 
podjęte zostaną działania w celu wyeli-
minowania lub zminimalizowania prob-
lemu unoszenia się kurzu i pyłu. Firma 
przedstawiła sprawozdanie z pomiarów 
emisji zanieczyszczeń. Zwróciłem się też 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Katowicach o przepro-
wadzenie kontroli w firmie. Kontrola 
została przeprowadzona w tym roku 
i okazało się, że nie wykazano niepra-
widłowości – mówi Bogdan Taranowski. 
Wójt zwróci się do Starosty Pszczyń-
skiego o wyjaśnienie, czy dopuszczalne 
wielkości emisji zawarte w wydanym 
zezwoleniu na wprowadzanie gazów 
i pyłów są dotrzymywane. – Samo usta-
wienie stacji pomiarowej w rejonie zakła-
du nie spowoduje rozwiązania proble-
mów, ponadto aby wyniki pomiarów był 
miarodajne i możliwe do wykorzystania 
konieczne jest, aby taka stacja posiadała 
akredytację bądź próby w niej pobiera-
ne był analizowane w akredytowanych 
laboratoriach – wyjaśnia wójt gminy 
Miedźna. 8pk

Problem z asfaltownią

Szanownemu Panu Henrykowi Rozmusowi, 
radnemu Rady Gminy Miedźna 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają Wójt Gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi
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po remoncie  
we Frydku

Zakończyły się prace w ramach 
II etapu remontu ul. Miodowej we 

Frydku. Przebudowany został odcinek 
drogi o długości ok. 130 m. Prace objęły 
remont nawierzchni jezdni, budowę 
chodnika wraz z kanalizacją deszczo-
wą oraz budowę zatoki autobusowej. 
Ich wartość to ponad 200 tys. zł. Środki 
na ten cel wyłożyły powiat pszczyński 
oraz gmina Miedźna. 8 pk

Dotacja dla biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna otrzy-
mała dotację celową z Biblioteki 

Narodowej na zakup nowości wydaw-
niczych w ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 
1 - Zakup nowości wydawniczych do 
Bibliotek Publicznych. Wysokość dotacji 
w tym roku wyniosła 11 tys. 100 zł.  8pk

Zagraj z orkiestrą

W styczniu 2017 r. odbędzie się 
XXV finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie sztab 
zostanie zorganizowany w Centrum 
Kultury w Woli. Chcesz zostać wolon-
tariuszem? Zgłoś się! Zapisy ruszyły 3 
października i potrwają do 14 paździer-
nika. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Przy zapisach należy podać swój numer 
pesel oraz dostarczyć aktualne zdjęcie 
legitymacyjne. Szczegóły w Centrum 
Kultury w Woli – tel. 32 211 95 88.  8pk

Biznes przy  
porannej kawie

Bank Spółdzielczy w Miedźnej 
zaprasza na bezpłatne spotkanie 

z cyklu „Biznes przy porannej kawie” , 
które odbędzie się w czwartek, 27 paź-
dziernika w siedzibie Urzędu Gminy 
Miedźna od godz. 10.00. Tematem spot-
kania będą elektroniczne zwolnienia 
lekarskie oraz zmiany w ubezpiecze-
niach społecznych. 8 Bs

na zmniejszenie 
niskiej emisji

Rusza możliwość składania wnio-
sków o dofinansowanie projektów 

wspierających niskoemisyjny transport 
w miastach oraz poprawiających efek-
tywność energetyczną w gminach. 
Wsparcie na łączną kwotę ponad 440 
mln zł jest przeznaczone m.in. na zakup 
taboru autobusowego, a także moderni-
zację budynków użyteczności publicznej 
oraz wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych, dofinansowanie wymiany lub 
modernizacja indywidualnych źródeł 
ciepła. O środki mogą ubiegać się m.in. 
zarówno jednostki samorządu teryto-
rialnego, jak i wspólnoty mieszkaniowe. 
Szczegóły na stronie slaskie.pl. 8Um

Do końca listopada za ponad 57 tys. zł powstaną 
w gminie trzy nowe siłownie zewnętrzne.

Miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu pojawią się 
na terenach: Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli, Szkoły 

Podstawowej w Miedźnej oraz Szkoły Podstawowej w Górze, 
w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw, które powstały 
w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Siłownie powstaną na nawierzchni z kostki betonowej 
i wyposażone zostaną w urządzenia takie jak: wyciąg górny, 
prasa nożna, twister + wahadło, piechur + biegacz. 

Urządzenia zamontowane zostaną przez firmę „Herkules” 
Ryszard Syska z Chrzanowa. Gmina Miedźna przeznaczy na 
ten cel 57 tys. 556 zł 44 gr. 8pk, Ug 

Siłownie do końca listopada

W gminie jest już kilka siłowni zewnętrznych, m.in. przy basenie  
w Woli  (fot. pk)

W latach 2011–2012 odwierty w Gilowicach 
przeprowadziła firma Dart Energy. Trzy lata temu 
skończyła prace, a otwory zostały przekazane PIG 
– PIB.

Chodzi o otwory Gilowice–1 (o głębokości 1 080 
m) i Gilowice–2H (o długości 2 300 m). Od lipca br. 

prowadzony jest tam projekt badawczy pn. „Odmetanowa-
nie pokładów węgla poprzez stymulację produktywności 
metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilo-
wice–1 i Gilowice–2H”. Realizowany jest przez konsorcjum 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego.

Celem projektu jest sprawdzenie możliwości wydobycia 
metanu z pokładów węgla otworami horyzontalnymi wier-
conymi z powierzchni, z zastosowaniem technologii szcze-
linowania hydraulicznego, a w przypadku pozytywnych 
wyników zastosowanie tej technologii do odmetanowania 
pokładów węgla jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Nie chodzi jednak o wydobycie gazu łupkowego. Obecnie 
odmetanowanie prowadzone jest w trakcie eksploatacji. 
– Z odmetanowania dołowego uzyskujemy mieszaninę 
powietrza z metanem o zawartości metanu przeważnie nie 
większej niż 40–50%, podczas, gdy z otworów powierzch-
niowych uzyskujemy gaz wysokometanowy o zawartości 
metanu w granicach 90–95%, który nadaje się do bezpo-
średniego zastosowania – przyznaje Andrzej Rudnicki, 
rzecznik prasowy Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego.

Jak przyznaje, podstawowe zalety metody sprawdzanej 
w Gilowicach to możliwość ujęcia cennego surowca energe-
tycznego, jakim jest metan, poprawa bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach poprzez znaczące zmniejszenie zagrożenia 
metanowego, poprawa rentowności kopalń dzięki niższym 

kosztom eksploatacji pokładów oraz zmniejszenie emisji 
metanu z kopalń, która z roku na rok się zwiększa, co ma 
znaczący wpływ na efekt cieplarniany.

Projekt prowadzony jest w Gilowicach, bo wykorzystywa-
ne są istniejące otwory. – Z punktu widzenia zakładanych 
celów projektu lokalizacja otworów Gilowice jest bardzo 
korzystna, położone są one w sąsiedztwie jednej z najbar-
dziej metanowych kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglo-
wym – kopalni „Brzeszcze” (obecnie „Nowe Brzeszcze”) 
– zauważa A. Rudnicki. Prace polowe powinny zakończyć 
się na przełomie 2016 i 2017 roku, potem przygotowana 
zostanie analiza wyników i opracowana będzie dokumen-
tacja geologiczna. Od tych wyników, a także planowanych 
prac badawczych w innych miejscach zależeć będzie, czy 
metan będzie w przyszłości wydobywany w ten sposób na 
skalę przemysłową.

8 paweł Komraus

PGNiG i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Gilowicach  
sprawdzają nową metodę wydobycia metanu

Nowatorskie badania w Gilowicach

Czy badania są bezpieczne  
dla mieszkańców i środowiska?
Tłumaczy andrzej rudnicki, rzecznik prasowy 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego:

Polskie procedury prawne związane z poszukiwania-
mi i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo 
rozbudowany system zabezpieczeń przed niepożądanym 
wpływem prac na środowisko, mają także za zadanie 
zagwarantować bezpieczeństwo zarówno pracującego 
personelu, jak i wszystkich ludzi znajdujących się w oto-
czeniu prowadzonej inwestycji. 

Nasze konsorcjum ze swojej strony dokłada wszelkich 
starań, aby wszystkie prace były prowadzone ze szczególną 

dbałością o stan środowiska. Przed rozpoczęciem prac tere-
nowych i po ich zakończeniu są wykonywane badania śro-
dowiska gruntowo-wodnego terenów obu wiertni. W trakcie 
prac natomiast wykorzystujemy najnowocześniejsze dostęp-
ne technologie, dzięki którym minimalizujemy nasz wpływ 
na środowisko i dbamy o bezpieczeństwo ludzi. 

Warto tu wspomnieć, że w związku z mitami, jakie 
narosły wokół ewentualnych skutków środowiskowych 
robót prowadzonych w procesie pozyskiwania gazu z łup-
ków (w tym szczelinowania hydraulicznego) Minister 
Środowiska w 2012 roku powierzył Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska realizację projektu związanego 
z uwarunkowaniami środowiskowymi pozyskiwania gazu 
z łupków w Polsce. Przeprowadzone kompleksowe badania 
pozwoliły ocenić, że prowadzone prace rozpoznawcze, 
w tym szczelinowanie hydrauliczne, nie wpłynęły znacząco 
na stan środowiska.

Prace przy ul. Starorzecznej w Gilowicach  (fot. pk)
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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

OgŁOsZenia

przedsiębiorco! wpis i zmiana  
w CeiDg są bezpłatne!

Ministerstwo Rozwoju przypomina, 
że rejestracja w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG) jest całkowicie bez-
płatna. Na rynku funkcjonują firmy 
komercyjne przesyłające przedsię-
biorcom oferty dokonania wpisu do 
prowadzonych przez siebie rejestrów. 
Wpis do tych rejestrów nie upoważ-
nia do wykonywania działalności 
gospodarczej na terytorium Polski. 
Ma on charakter czysto informacyjny 
czy reklamowy. Podanie przez przed-
siębiorców swoich danych takim fir-
mom, a także wniesienie ewentual-
nych opłat, jest całkowicie dobrowol-
ne. Publikowane przez takie firmy 
dane nie korzystają z domniemania 
wiarygodności, a fakt figurowania 
podmiotu w takim rejestrze w żaden 
sposób nie świadczy o formalnopraw-
nym zarejestrowaniu firmy. Tworzo-
ne przez tego typu firmy ewidencje 
stanowią próbę powielenia ogólno-
dostępnych bezpłatnych informacji 
o przedsiębiorcach, zawartych w pub-
licznych rejestrach CEIDG czy też 
REGON. Ministerstwo Rozwoju nie 

ponosi odpowiedzialności za zawar-
tość jakichkolwiek spisów przedsię-
biorców prowadzonych przez firmy 
komercyjne. Zaleca przedsiębiorcom 
rozwagę przed podejmowaniem 
współpracy z firmami oferującymi 
odpłatne wpisy do komercyjnych 
rejestrów.

8mr

Obowiązek informowania 
o zawarciu umowy w celu 
przygotowania zawodowego

Urząd Gminy Miedźna przypomina 
pracodawcom o obowiązku informo-
wania wójta gminy Miedźna o zawar-
ciu z młodocianym, zamieszkującym 
na terenie gminy Miedźna, umowy 
w celu przygotowania zawodowego. 
W przypadku pracodawcy będącego 
rzemieślnikiem poinformować należy 
również izbę rzemieślniczą właściwą 
ze względu na siedzibę rzemieślnika, 
co umożliwi zaplanowanie środków 
na dofinansowanie kształcenia. Wzór 
powiadomienia wójta można pobrać 
ze strony Urzędu Gminy Miedźna

Podstawa prawna: § 3a rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 28 
maja 1996 r. w sprawie przygotowa-
nia zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania.

8Ug

weź paragon

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” 
w całym kraju ruszyła kolejny już 
raz ogólnopolska kampania infor-
macyjna Ministerstwa Finansów. Jej 
celem jest uświadomienie Polakom 
roli paragonu fiskalnego i minima-
lizowanie negatywnych efektów 
nierzetelnego ewidencjonowania 
obrotów na kasach rejestrujących 
przez przedsiębiorców. Duża grupa 
podatników sprzedających towary 
i świadczących usługi ma obowią-
zek ewidencjonowania obrotów 
na kasach rejestrujących. Część 
przedsiębiorców uchyla się jednak 
od obowiązku ich instalowania. Są 
również i tacy, którzy mimo tego, 
że posiadają kasę rejestrującą nie 
ewidencjonują wszystkich swoich 
obrotów, a powinni to robić za każ-
dym razem. 

Tegoroczna akcja ma uświadomić 
Polakom, z czym wiąże się niewy-
dawanie paragonów fiskalnych na 
stacjach paliwowych i niezabiera-
nie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. 
Ministerstwo Finansów, analizując 
mechanizmy występujące w szarej 
strefie, odnotowuje coraz częstsze 
sygnały o nadużyciach występujących 
na stacjach paliw.

8Us pszczyna

Za prawie 3,6 mln zł przebudowane zostaną dwa 
odcinki drogi o łącznej długości ok. 1,3 km.

Ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w Górze. 
Stan ul. Pszczyńskiej w wielu miejscach pozostawia wiele 

do życzenia, ale wkrótce się to zmieni. W ramach prac przewidzia-
no m.in. rozbiórkę i wykonanie nowej nawierzchni, poboczy i zjaz-
dów, rozbiórkę i ponowne wykonanie chodników dla pieszych 
oraz wymianę wpustów deszczowych oraz przykanalików. 

Wartość robót zleconych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach to 3 mln 593 tys. 483 zł 4 gr, wykonuje je firma 
Drog-Bud sp. z o.o. z Lubojenki. Droga zostanie przebudowana 
na dwóch odcinkach, które wcześniej nie były remontowane 
– o długości ok. 1,1 km oraz 200 m. Planowany termin zakoń-
czenia prac to 15 listopada. Na czas robót w tym miejscu obo-
wiązywać ma ruch wahadłowy. Przy okazji remontu DW 933 
po raz kolejny pojawia się pytanie o możliwość zamontowania 
świateł na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej 
w Górze. Zgodnie od dłuższego czasu apelują o to wójt, radni 
oraz mieszkańcy. Jakiś czas temu interpelację w tej sprawie 
złożyła radna z Góry, Józefa Waliczek. „Ul. Pszczyńska jest 
głównym ciągiem komunikacyjnym, a położenie tej drogi 
stanowi podział Góry, przez co mieszkańcy korzystają z tego 
przejścia wielokrotnie w ciągu dnia. Szczególną uwagę kładę 
na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, które codziennie 
w drodze do szkoły, a także do przedszkola muszą przejść 
przez ul. Pszczyńską” - napisała. Działania prowadzące do 
zamontowania świateł na przejściu dla pieszych przy szkole 
prowadzą także władze gminy Miedźna. - Upominamy się o nie 
od dłuższego czasu. Zależy nam na światłach na przejściu dla 
pieszych, bo korzystają z niego głównie uczniowie i dorośli 
mieszkańcy, a przecież ruch na tej drodze jest duży - mówi 
wójt Bogdan Taranowski.

To, czy powstaną zależy jednak od zarządcy drogi, czyli 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. - W ramach rozpoczętej prze-
budowy nie powstanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla 
pieszych. Uważamy, że nie ma przesłanek, by ją instalować 
– przyznaje Ryszard Pacer, rzecznik ZDW. To jednak nie 
oznacza, że nie ma szans na światła. - Zważywszy na liczne 
monity władz lokalnych i miejscowej społeczności, zleciliśmy 
firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w organizacji ruchu, 
zbadanie problemu. Firma wykona audyt obejmujący natę-
żenie ruchu pojazdów, zbada ilość pieszych korzystających 
z przejścia oraz wszystkie inne przesłanki, jakie brane są 
w takich sytuacjach pod uwagę – informuje R. Pacer.

Badanie rozpoczęło się 26 września i potrwa do 21 paź-
dziernika. Audyt obejmuje natężenie ruchu pojazdów, zbada 
także liczbę pieszych korzystających z przejścia w tym 
miejscu. - Liczę na to, że wyniki przeprowadzonego audytu 
potwierdzą zasadność sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych – przyznaje wójt Bogdan Taranowski.

8paweł Komraus

Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowuje drogę w Górze. Rozpoczął też analizę celowości montażu  
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole

Roboty na DW 933 w Górze.  
A co ze światłami przy szkole?

Czy uda się doprowadzić do montażu sygnalizacji świetlnej na nie-
bezpiecznym przejściu w Górze?  (fot. pk)
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Bądź bezpieczny  
na drodze
Bezpieczeństwo na drodze było hasłem przewodnim 
III Pikniku Rodzinnego, który odbył się w piątek, 9 
września przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. 
Impreza została zorganizowana przez społeczność 
szkoły, Radę Rodziców oraz Fundację Autoklasa 
Dzieciom z Gliwic. 

Tego dnia na uczniów, rodziców i gości czekało 
mnóstwo atrakcji. Było miasteczko komunikacyjne, 
w którym sprawdzano umiejętność jazdy na rowerze 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zasady 
poruszania się pieszo oraz rowerem przypomnieli 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczy-
nie. Pokazali też dzieciom wnętrze radiowozu. Był 
konkurs wiedzy o ruchu drogowym oraz możliwość 
użycia alkogogli, czyli specjalnych okularów poka-
zujących świat oczami osoby nietrzeźwej. 

Ale to nie wszystko! Nauczyciele wychowania 
fizycznego przygotowali gry i zabawy sportowe. Na 

artystów czekały kącik florystyczny oraz warsztaty 
plastyczne, a na najmłodszych - dmuchany plac 
zabaw oraz zjeżdżalnia, a także malowanie twarzy. 
Były też parada motocykli, pokaz przygotowany 
przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli oraz pokaz sprawności zapaśniczych człon-
ków klubu GKS Piast Wola.

Sporo działo się na scenie. Wystąpili uczniowie 
gimnazjum, zespół integracyjno-folklorystyczny 
„Folkowianie”, działający w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Grzawie, iluzjonista Dawid Wil-
czyński, grupa studencka A propos z Gliwic, a także 
zespoły Strefa, Andrzej i Przyjaciele oraz Whisky 
River. Całość śpiewająco poprowadził konferansjer. 
Nie zabrakło pyszności serwowanych w kuchni 
plenerowej.

III Piknik Rodzinny był świetną okazją do wspól-
nego spędzenia czasu, integracji oraz pokazania, że 
o bezpieczeństwo swoje i bliskich powinniśmy dbać 
cały czas. 8pk 

Zainteresowaniem cieszyło się miasteczko komunikacyjne  (fot. pk) Sporo działo się na scenie  (fot. Gimnazjum nr 2 Wola)

pola nadziei
W Zespole Szkół w Woli realizowany 
jest program „Pola Nadziei”. Celem 
tego przedsięwzięcia jest szerzenie 
idei hospicyjnej oraz wolontariatu, 
pozyskiwanie środków finansowych 
na opiekę nad nieuleczalnie chorymi 
dziećmi oraz uwrażliwienie dzieci 
i młodzieży na potrzeby osób cho-
rych. Pola Nadziei to akcja, która 
składa się z dwóch etapów. Jesienny 
to sadzenie cebulek żonkili przez 
przedszkola, szkoły i inne instytucje, 
które zgłaszają chęć udziału w kam-
panii. Podczas etapu wiosennego, 
gdy kwitną żonkile organizowane 
są konkursy dla dzieci i młodzieży, 
prelekcje w przedszkolach i szkołach, 
warsztaty edukacyjne, wydarzenia 
artystyczne i wielki finał podsumo-
wujący kampanię wraz z rozstrzyg-

nięciem konkursów i wręczeniem 
nagród. 

W trakcie całej kampanii, poza dzia-
łalnością edukacyjną, przeprowadzane 
są akcje mające na celu pozyskanie 
funduszy na pełnienie opieki nad nie-
uleczalnie chorymi dziećmi. Podczas 
happeningów, spektakli, projekcji 
filmów, kiermaszy szkolnych oraz 
w punktach handlowych promowa-
na jest idea hospicyjna i prowadzona 
zbiórka pieniężna lub rzeczowa na 
rzecz chorych. Wolontariusze wręczają 
ofiarodawcom świeże żonkile ze szkol-
nych rabatek lub wykonane np. z bibuły 
przez dzieci i młodzież. Żonkil jest 
symbolem nadziei na całym świecie. 
To znak przypominający o ludziach 
chorych, cierpiących, oczekujących 
pomocy w najtrudniejszych chwilach 
życia.

8 Zs wola

pszczyńska do remontu
Powiat pszczyński rozpoczął remont zniszczonego fragmentu ul. Pszczyńskiej 
w Woli. Chodzi o odcinek o długości 835 m, do miejsca, gdzie asfalt był już wcześ-
niej wymieniany. Ułożone zostaną m.in. nowe warstwy nawierzchni asfaltowej. 
Na czas prac obowiązywać ma ruch wahadłowy. Roboty pochłoną ponad 280 
tys. zł. 8pk 

Oto wakacyjni pożeracze książek
Znamy laureatów konkursu ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną pn. 
„Wakacyjni pożeracze książek”. Jego celem była promocja książki i czytelnictwa 
oraz promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla dzieci 
i młodzieży. 

Dzieci oraz dorośli wypożyczając w trakcie wakacji książki otrzymywali 
pieczątki na specjalnych kartach. W kategorii dziecięcej najwięcej pieczątek 
zebrała Ania Sosna. II miejsce zajęła Emilka Kulka, a III miejsce – Amelka 
Kulka. W kategorii dorosłych najlepsza okazała się Dorota Mika. Na II miejscu 
uplasowała się Katarzyna Brańczyk, a na III – Danuta Janosz. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy, nagrody książkowe oraz figurkę „Pożeracza Książek”. Pozostali 
uczestnicy konkursu także otrzymali dyplomy oraz figurki. Biblioteka zachęca 
jednocześnie czytelników do całorocznego „pożerania książek”! 8pk 

połączył  
ich patron
W poniedziałek, 3 października ucznio-
wie klas IV Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Hadyny pojechali do Koszęcina 
na spotkanie szkół hadynowskich. To 
cykliczna impreza, w której udział biorą 
przedstawiciele placówek, noszących 
imię założyciela Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Uczniowie z Frydku, a także 
Chorzowa, Piekar Śląskich i czeskiej 
Bystrzycy mieli okazję poznać miejsca 
związane ze swoim patronem, zaprezen-
tować się przed rówieśnikami, wspólnie 
pobawić się, a także wziąć udział w war-
sztatach tanecznych i muzycznych. 8pk 

ruszają  
z budową kaplicy
O tym, że na cmentarzu we Frydku 
planowana jest budowa kaplicy przed-
pogrzebowej pisaliśmy już w lutym 
br. Po zebraniu i przygotowaniu 
odpowiedniej dokumentacji czas na 
rozpoczęcie robót. Plan jest taki, by 
w tym roku budynek był gotowy w 
stanie surowym. Pozostałe prace mają 
zostać przeprowadzone w 2017 r. Jak 
przyznaje ks. Leon Kraiński, proboszcz 
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Wszechświata we Frydku, 
cała inwestycja ma pochłonąć ponad 
300 tys. zł. 8pk 

Uczniowie  
w piekarni
W dniach 21 i 22 września przyszli 
technicy żywienia i usług gastrono-
micznych z Zespołu Szkół w Woli goś-
cili w Piekarni GS Brzeszcze. Celem 
wycieczki było zapoznanie uczniów ze 
strukturą organizacyjną oraz wyposa-
żeniem piekarni rzemieślniczej. Dzięki 
uprzejmości kierownika Krzysztofa 
Walkowicza, uczniowie mieli okazję 
zobaczyć maszyny i urządzenia pro-
dukcji piekarniczej i ciastkarskiej. 

W ramach zajęć edukacyjnych przyj-
rzeli się procesowi powstawania chle-
ba, bułek i innych wypieków. Wszy-
scy uczestnicy oprowadzeni zostali 
po najważniejszych pomieszczeniach: 
magazynie z mąką, pomieszczeniach, 
w których wyrasta ciasto i formuje się 
chleby i bułki. Atrakcją dla uczniów 
było czynne uczestnictwo w pracy. 
Młodzież miała okazję samodzielnie 
formować bułki, chleby, wycinać ciast-
ka. Na zakończenie wszyscy zostali 
poczęstowani pysznymi wypiekami 
piekarni.

8 Zs wola

Uczniowie mogli m.in. samodzielnie formować pieczywo  (fot. ZS Wola)



postawili na wolontariat
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka we wrześniu rozpoczął działalność 
Szkolny Klub Wolontariatu „Parantela”. Klub sam w sobie nie jest nowością, 
spina wszystkie dotychczasowe i przyszłe działania, związane z wolontariatem 
podejmowane w szkole. - Byliśmy w zeszłym roku szkolnym z uczniami obecnej 
klasy VI z odwiedzinami w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym 
w Rudołtowicach. Od uczniów wyszedł pomysł, że chcieliby jeździć tam częściej 
i pomagać podopiecznym. I stąd pomysł powstania klubu – opowiada Agnieszka 
Wojtala, dyrektorka szkoły.

- Już wcześniej mieliśmy sporo działań społecznych, akcji charytatywnych. Było 
to organizowane jako sekcja samorządu uczniowskiego. Ale tych działań było 
tak dużo, że stwierdziliśmy, że trzeba to rozszerzyć w formie klubu – przyznaje 
Katarzyna Marcińczyk-Jarek, koordynator klubu. Ktoś postanowił zaadoptować 
zwierzęta, ktoś chciał pomóc zwierzętom z Fundacji Przystań Ocalenie w Ćwi-
klicach, nawiązano stałą współpracę z ośrodkiem w Rudołtowicach, uczniowie 
przygotowują przedstawienia dla podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Grzawie, zbierane są nakrętki czy przygotowywane ozdoby na 
rzecz chorych dzieci. Niedawno grupa uczniów i nauczycieli sprzątała pastwisko 
z odchodów końskich. Nikt nie narzekał! Działań jest więc mnóstwo, a każdy 
może wybrać rodzaj działania zgodny z zainteresowaniami.

Jako wolontariusze pracują nie tylko uczniowie, pracownicy szkoły, ale także 
mieszkańcy Góry. - Każdy się w coś angażuje. Dla dzieci nie ma problemu, że 
robią coś dla innych. Wolontariat służy rozwijaniu postaw prospołecznych, 
uwrażliwia na potrzeby innych – mówi A. Wojtala. 8pk  
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pamiętają, wspominają, nie zapomną...

2 września na cmentarzu parafialnym w Górze, gdzie znajduje się mogiła 
dwóch nieznanych żołnierzy 6. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, odbyła się 
uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Według 
dostępnych źródeł historycznych spoczywający tutaj żołnierze polegli 2 września 
1939 roku w walce w obronie Góry. Początkowo na cmentarzu przykościelnym 
w Górze pojawiła się tylko skromna mogiła - usypany z ziemi kopiec z brzozo-
wym krzyżem, na który włożono hełm jednego z poległych żołnierzy. Mogiła 
nie posiadała nigdy tablicy nagrobnej, a jedynym elementem wyróżniającym 
ten grób był zachowany hełm wojskowy. Jednak w latach 80. ubiegłego stulecia 
zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, czyniąc mogiłę jeszcze bardziej 
anonimową. W wyniku starań społeczności lokalnej i władz gminy Miedźna 
grób wojenny został odnowiony i nadano mu status Miejsca Pamięci Narodowej. 
Podniesienie tego miejsca do tej rangi jest najwyższym aktem docenienia czynu 
żołnierskiego i ofiar, jakie ponieśli dla naszej ojczyzny. Dwaj nieznani żołnierze 
Wojska Polskiego wpisali się na zawsze w historię miejscowości w dążeniu do 
wolności. Pamięć o nich będzie przekazywana kolejnym pokoleniom, ponieważ 
jest należna obrońcom śląskiej ziemi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze otaczają to 
miejsce należną opieką. Co roku 2 września przynoszą na mogiłę żołnierską 
kwiaty i zapalają świece, chyląc czoła przed bohaterami tamtych czasów. Coroczne 
upamiętnienie tych tragicznych wrześniowych wydarzeń jest lekcją patriotyzmu, 
którego trzeba uczyć młode pokolenia, aby doceniły wartość życia w czasach 
pokoju. 8 sp góra

Uczniowie tradycyjnie 2 września zapalili świece na mogile dwóch żołnierzy  (fot. SP Góra)

Wolontariusze w Przystani Ocalenie w Ćwiklicach  (fot. SP Góra)

Od 1 września 2016 r. do 30 listopada 
2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym 
im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowi-
cach realizowany jest projekt „Impro-
ving Standards in Teaching Sport to 
Foster Physical, Cognitive and Social 
Development in Pupils” współfinan-
sowany w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus+.

Par tnerami l iceum są szkoły 
z Austrii, Czech, Finlandii oraz 
Łotwy. Projekt ma na celu: promo-
cję sportu i aktywności fizycznej, 
zwiększenie współpracy między 
szkołami partnerskimi oraz mię-
dzy szkołami a lokalnymi klubami 
sportowymi oraz profesjonalnymi 
sportowcami i trenerami, szkolenie 
nauczycieli wychowania fizyczne-
go, wymianę doświadczeń odnośnie 
wprowadzania innowacyjnych metod 
pracy podczas lekcji wychowania 
fizycznego, zwiększenie motywacji 
uczniów poprzez uatrakcyjnienie 
zajęć wychowania fizycznego, współ-
pracę z klubami sportowymi, udział 

w warsztatach i treningach między-
narodowych oraz zajęcia ze znanymi 
sportowcami. 

Projekt powstał ze względu na ogól-
ny spadek aktywności fizycznej wśród 
społeczeństwa, co ma odzwierciedle-
nie w sytuacji zdrowotnej populacji. 
Biorąc udział w projekcie, szkoła chce 
zapewnić nauczycielom wychowania 
fizycznego wsparcie, profesjonalne 
szkolenia oraz wymianę doświadczeń 
z nauczycielami i trenerami z innych 
krajów, a uczniom dostęp do szerokiej 
gamy atrakcyjnych zajęć sportowych 
podczas lekcji w szkole i poza nią, 
udział w profesjonalnych treningach, 
warsztatach międzynarodowych oraz 
w spotkaniach ze znanymi sportow-
cami i wiele innych korzyści. Celem 
jest również integracja młodzieży 
z różnych krajów, walka z ksenofobią, 
zwiększenie świadomości konieczno-
ści stosowania zasad fair play, pod-
niesienie kompetencji językowych 
uczniów i dobra zabawa.

8 LO gilowice

integracja poprzez sport
w świecie fizyki
W środę, 21 września uczniowie klas IIa 
oraz IIIa Gimnazjum im. Powstańców 
Śląskich w Miedźnej pod opieką nauczy-
cieli przedmiotów ścisłych uczestniczyli 
w pokazach z fizyki przygotowanych 
przez pracowników Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego. Pokazy odby-
wały się w salach audytoryjnych Insty-
tutu Fizyki UŚ w ramach XXXII edycji 
Osobliwości Świata Fizyki. Tematyka 
tegorocznych pokazów obejmowała 
zagadnienia: „W równowadze”, „Siły 
Wszechświata” oraz „Zasady zacho-
wania w mechanice”. Skomplikowa-

ne zagadnienia przedstawione przez 
pracowników Uniwersytetu Śląskiego 
w ciekawy i dowcipny sposób przekonały 
uczniów, że nauka może być świetną 
zabawą! 8Zs miedźna

matematyka w obiektywie
15 września chętni uczniowie z klas Ia, IIa i IIIa gimnazjum w Miedźnej pod opieką 
nauczycielek: Agaty Gibas i Anny Żołny mogli wziąć udział w warsztatach „Mate-
matyka w obiektywie” prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Makiewicz, profesor 
US, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Było to spotkanie z cyklu 
„Spotkania z ciekawą matematyką” organizowane przez Regionalny Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej. Każdy uczeń mógł zrobić własną ramkę na 
zdjęcie czy rozwiązać zagadkę matematyczną. Pani profesor przedstawiła wymagania 
konkursu fotograficznego organizowanego w Szczecinie oraz pokazała zwycięskie 
prace z ubiegłych lat. Uczniowie nauczyli się, jakie tajemnice skrywa matematyka, 
a warsztaty udowodniły im, że można uczyć się również przez zabawę. 8Zs miedźna

Do Instytutu Fizyki UŚ pojechali uczniowie 
dwóch klas  (fot. ZS Miedźna)
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Tego dnia zorganizowano 
promocję wydanej niedawno 
książki pt. „II Peregrynacja Kopii 
Obrazu Jasnogórskiego w para-
fii św. Barbary w Górze”. Została 
napisana przez księdza, ale 
wydana po jego śmierci przez 
przyjaciół proboszcza z Góry.

W ostatnią środę września sala 
gimnastyczna szkoły w Górze 

zamieniła się w przytulną kawiaren-
kę. Było sporo wspomnień, a także 
niezwykłe występy. Wszystko po to, 
by uczcić pamięć ks. Piotra Zegrodz-
kiego, zasłużonego i cenionego księ-
dza–kronikarza z Góry, który zmarł 
2 lata temu. W niezwykłej atmosfe-
rze zgromadzonych gości przywitała 
Agnieszka Wojtala, dyrektorka pla-
cówki. Promocję książki prowadzili 
Renata Botor–Pławecka, dziennikarka 
tygodnika „Nowe Info” oraz Grzegorz 
Sztoler, publicysta „Dziennika Zachod-
niego”. To przyjaciele księdza, którzy 
wspominali spotkania z nim, a także 
jedni z pomysłodawców wieczoru, 
który został zorganizowany także 
przez Gminny Ośrodek Kultury.

– Rzadko się zdarza taki człowiek, 
z którym konwersacja buduje czło-
wieka. Ks. Piotra nie ma wśród nas, 
ale część jego osobowości pozostała 

w kronice. To dobro, którego doświad-
czyliśmy od niego jest cały czas obec-
ne i promieniuje – mówił G. Sztoler. 
Do Góry przyjechała m.in. siostra ks. 
Zegrodzkiego. Opowiadała m.in. o jego 
dzieciństwie. – Jak był w wózeczku, taki 
mały, to już wtedy go podwoziłam do 
kościoła – przyznała. O czasach szkol-
nych mówił kolega ze szkoły średniej. 
Można było się dowiedzieć, że niedoszły 
proboszcz parafii w Górze był jednym 
z najlepszych gimnastyków w szkole. 

Już o działalności ks. Piotra w Górze 
opowiadała Monika Morkisz, była 
dyrektorka tamtejszej szkoły podsta-
wowej. – Zakładałam koło emerytów, 
a on był naszym członkiem honoro-
wym. Duże wspólnie podróżowaliśmy 
– byliśmy w Bieszczadach, chyba we 
wszystkich sanktuariach na południu 
kraju. W trudnych dla oświaty cza-
sach, w latach 80. potrafił pomagać 
nauczycielom – wspominała M. Mor-
kisz. – Moje wspomnienie dotyczy 
peregrynacji kopii Obrazu Jasnogór-
skiego. Myślę, że ksiądz chciałby, żeby 
najważniejszą osobą tego wieczoru nie 
był on, ale Matka Boża. Dzięki niemu 
zbliżyłam się do Matki Bożej. Zapał ks. 
Piotra w przygotowanie uroczystości 
peregrynacji, mobilizacja wszystkich 
organizacji były ogromne – mówiła 
Joanna Piosik. Stanisław Lubański, 

przewodniczący Rady Gminy Miedźna 
opowiadał, jak poznał ks. Zegrodzkie-
go. Udał się do Góry, bo potrzebował 
bilety na spotkanie z papieżem Janem 
Pawłem II w Oświęcimiu. Początkowo 
myślał, że rozmawiał z ogrodnikiem, 
a okazało się, że to proboszcz. Pro-
boszcz obiecał, że choć biletów nie ma, 
to je załatwi. I słowa dotrzymał. – Wasz 
proboszcz jest Waszym szczęściem – 
przyznał. Takich wzruszających histo-
rii, wspomnień było więcej. Nie jednej 
osobie łezka w oku się zakręciła dzięki 
opowieściom o księdzu Piotrze...

O oprawę muzyczną wieczoru 
zadbał zespół „Simon i Terapeuci” 
oraz podopieczni Ogniska Muzycznego 
„Metrum” z Andrychowa.

O wydanej właśnie książce pt. „II Pere-
grynacja Kopii Obrazu Jasnogórskiego 
w parafii św. Barbary w Górze” pisali-
śmy w poprzednim numerze „Gmin- 
nych Spraw”. Powstała pod redakcją 
Grzegorza Sztolera dzięki zaangażo-
waniu przyjaciół księdza. Publikacja 
zawiera szczegółowy opis peregrynacji 
kopii Obrazu Jasnogórskiego, która 
w Górze miała miejsce w kwietniu 
1997 r., czyli jednego z najważniejszych 
wydarzeń w historii parafii oraz wsi. Ks. 
Zegrodzki książkę napisał, ale już nie 
zdążył jej wydać. Jak przyznaje G. Szto-
ler, ostatnich poprawek dokonał jeszcze 
w dniu śmierci. Publikację można nabyć 
w szkole w Górze oraz w Gminnym 
Ośrodku Kultury. 8 paweł Komraus

28 września w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze przyjaciele, znajomi, rodzina oraz mieszkańcy  
gminy wspominali ks. Piotra Zegrodzkiego

Jego dobro wciąż promieniuje

Spotkanie prowadzili Renata Botor-Pławecka i Grzegorz Sztoler  (fot. pk)Ks. Piotra Zegrodzkiego wspominała m.in. Monika Morkisz, była dyrektorka szkoły w Górze  (fot. pk)

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 5 i 6 znajdującego się na placu 
targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola o pow. 23,38 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 24.10.2016r. o godz. 10.00.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł + 23 % VAT. 

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

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

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany 
w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna 
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 21.10.2016r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne oraz Regulaminu przetargu 
ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne 
mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych przetargów nieograniczonych 
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne i dostępny jest na stronie 
internetowej: bip.miedzna.pl .
 
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 
211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

To był także wieczór pięknych występów muzycznych  (fot. pk)
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) 

Wójt Gminy Miedźna informuje, 
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 
131, 43-227 Miedźna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miedźna przeznaczonej  do oddania w najem:
-  lokal użytkowy - kiosk murowany o pow. 17,92 m2 oznaczony nr 4 składający się 

z dwóch pomieszczeń znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 
43-225 Wola 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Informacje dotyczące wykazu dostępne są na stronie internetowej: bip.miedzna.pl  

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

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

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

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Lp.
Powierzchnia 
przedmiotu 

najmu
Opis przedmiotu najmu

Termin i godzina 
przetargu

 1. 
29,02 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 9.00

 2. 
68,84 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 9.20

 3. 
30,67 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 9.40

 4. 
48,88 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 10.00

 5. 
25,47 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 10.20

 6. 
25,47 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 10.40

 7. 
25,47 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 11.00

 8. 
81,10 m2

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

25.10.2016r.
Godz. 11.20

 9. 
70,15 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający się z 
dwóch pomieszczeń o powierzchni 46,10 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 23,05 m2

25.10.2016r.
Godz. 11.40

 10. 
103,35 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający się z 
czterech pomieszczeń o powierzchni 68,23 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 34,12 m2

25.10.2016r.
Godz. 12.00

 11. 
47,04 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający się z 
trzech pomieszczeń o powierzchni 30,69 m2 wraz z udziałem w 
częściach wspólnych tj. korytarz – 15,35 m2, WC – 1 m2

25.10.2016r.
Godz. 12.20

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131,43-227 
Miedźna. 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł + 23 % VAT. 

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena 
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu 
lokali użytkowych. 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych 
wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów 
(obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego 
tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych 
z przedmiotem najmu. 
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym 
została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
Wadium w wysokości 100,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna 
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 24.10.2016r.

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

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

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

na najem samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku nr 35 przy  
ul. Lipowej w Woli o powierzchni użytkowej 51,88 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem 
piwnicznym o pow. 2,10 m2 zapisanego jako własność Gminy Miedźna w KA1P/00075173/6 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w dniu 
24.10.2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej urzędu. 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,00 zł za 1 m2 powierzchni 
mieszkalnej. 

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. 
Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej 1 m2 powierzchni mieszkalnej. 
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza 
określona została w Zarządzeniu nr 117/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.08.2016r. w sprawie 
wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego 
w Woli przy ul. Lipowej 35/2, 43-225 Wola stanowiącego gminne mienie komunalne.
Oprócz czynszu Najemca ponosi wszystkie opłaty niezależne od Wynajmującego z tytułu zużycia 
zimnej wody, podgrzania wody, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów komunalnych, co, 
podatku od nieruchomości (wspólne części), użytkownie wieczyste (wspólne części), abonament 
za licznik główny zimnej wody, legalizację wodomierza, fundusz remontowy, fundusz remontowy 
nieruchomości i inne wykazane w „Miesięcznej wysokości opłaty za użytkowanie lokalu 
mieszkalnego w Woli przy ul. Lipowej 35/2 przekazywanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Wola”. 
Rozliczenie zaliczek z tytułu opłat niezależnych od Wynajmującego następować będzie na 
zasadach obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej Wola, ul. Lipowa 7, 43-225 Wola. 
Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty 
kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu 
uzyskanego w postępowaniu przetargowym. 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych 
wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. 
Pozostałe opłaty niezależne od Wynajmującego oraz rozliczenie zaliczek płatne do 10-tego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym gmina otrzymała od Spółdzielni Mieszkaniowej 
Wola naliczenie miesięcznej wysokości za użytkowanie lokalu mieszkalnego oraz rozliczenie 
zaliczek bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.
Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity  
z 2014r. poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni 
i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do 
podpisania umowy najmu w ww. terminie osoba wygrywająca przetarg traci prawa wynikające 
z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 342,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna  
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 21.10.2016r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie 
Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.96.2016 Wójta 
Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania 
przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne  
oraz Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji 
na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21 
lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29 od poniedziałku do piątku  
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, 
piątek od 7.30 do 14.00).
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PAźDZIERNIK 2016

Wśród osób, które do 26 października 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 

Katarzyna maroszek z gilowic.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

na sygnaLe

nUmer TeLeFOnU

Do poważnego wypadku drogo-
wego doszło na ul. Pszczyńskiej 
w Woli w niedzielę, 25 września. 
Zderzył się samochód z moto-
cyklem. W zdarzeniu ucierpiała 
pasażerka jednośladu, którą do 
szpitala przetransportowano 
śmigłowcem.

Jak informuje pszczyńska poli-
cja, zdarzenie miało miejsce 

po godz. 17.00. Kierowca opla astry 
skręcał w lewo, zjeżdżał z ul. Pszczyń-
skiej na ul. Górniczą. W tym właś-
nie momencie zderzył się z jadącym 
główną drogą w kierunku Bierunia 
motocyklistą. Kierowca yamahy jechał 

ul. Pszczyńską, czyli drogą z pierw-
szeństwem. 

Podróżował z pasażerką, którą 
na skutek silnego uderzenia wyrzu-
ciło z siedziska pojazdu. Kobieta 
z urazem kości miednicy trafiła pod 
fachową opiekę lekarzy. Niezbęd-
na okazała się pomoc pogotowia 
lotniczego. 

Zarówno 51-letni motocyklista 
z Lędzin, jak i 20-latek z Woli, który 
kierował autem, nie odnieśli poważ-
niejszych obrażeń ciała. Kierowcy byli 
trzeźwi w chwili zdarzenia. Policjanci 
ustalają dokładne okoliczności tego 
zdarzenia. 

8Kpp pszczyna, pk

Wypadek w Woli. Interweniowało 
pogotowie lotnicze

29-latek z Tychów pomalował 
czerwoną farbą elewację przy-
stanku autobusowego w Woli. 
Straty oszacowano na prawie 2 
tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany 
dzięki interwencji przechodnia, 

który widząc zdarzenie poinformo-
wał o nim policję. Patrol nie zastał na 
miejscu sprawcę, okazało się, że ten 
ukrył się kilka metrów dalej, za drze-
wem. Jak tylko zobaczył zbliżający 
się radiowóz zaczął uciekać. Szybko 
został zatrzymany przez munduro-

wych. Jego wygląd i to, w co był ubrany, 
zgadzał się z opisem przekazanym 
przez świadka.

Policjanci nie mieli wątpliwości, że to 
właśnie 29-latek zniszczył przystanek. 
Świadczyły o tym zabrudzenia na jego 
dłoniach oraz puszka farby, którą ukrył 
w plecaku. Jak tłumaczył mężczyzna, 
zrobił to, bo się nudził i nie żałuje tego. 
Stwierdził, że niczego w swoim życiu 
nie żałuje. W najbliższym czasie przyj-
dzie mu wytłumaczyć się ze swojego 
zachowania w sądzie. Prawo w takich 
przypadkach przewiduje nawet 5 lat 
więzienia. 8pk 

Z nudów zniszczył przystanek

Zatrzymał go  
policjant, który jechał  

na służbę

5 września o godz. 4.00 jadąc ul. 
Pszczyńską w Miedźnej na służbę poli-
cjant zauważył podejrzanie zachowu-
jącego się kierowcę jednośladu. Pojazd 
nie miał włączonych świateł i poruszał 
się po całej szerokości drogi. Okazało 
się, że kierujący nim mieszkaniec Góry 
miał w swoim organiźmie prawie 1,5 
promila alkoholu. Dodatkowo, nie miał 
aktualnych badań technicznych pojaz-
du ani prawa jazdy.

Jechał  
mimo zakazu

18 września w Górze przy ul. Pszczyń-
skiej policjanci zatrzymali do kontroli 
27-letniego kierowcę opla astry. Oka-
zało się, że jechał mimo orzeczonego 
sądowego zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.

Poszkodowani  
rowerzyści

W ostatnim czasie doszło do kilku 
zdarzeń, w których poszkodowani 
zostali rowerzyści. 14 września ucier-
piał 36-latek z Piasku, z którym na ul. 
Pszczyńskiej w Górze zderzyła się 
kierująca BMW. W tym samym dniu, 
w Woli na ul. Międzyrzeckiej ucierpiał 
inny rowerzysta, 13-letni chłopiec, 
którego wyprzedzał kierowca volks-
wagena.

Z sadzą  
nie ma żartów!
Wraz ze spadkiem temperatur 
na zewnątrz rozpoczął się sezon 
grzewczy. Strażacy apelują o 
ostrożność oraz przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych.

A te mówią jasno, jakie obo-
wiązki spoczywają na właści-

cielu, zarządcy lub użytkowniku m.in. 
budynku jednorodzinnego. Muszą oni 
usuwać zanieczyszczenia z przewodów 
kominowych, dymowych i spalinowych 
co najmniej raz na 6 miesięcy w okresie 
ich użytkowania (dla palenisk opala-
nych paliwem gazowym lub ciekłym) 
oraz co najmniej raz na 3 miesiące 
w okresie ich użytkowania (dla pale-
nisk opalanych paliwem stałym). 

Ponadto, prawo budowlane mówi, że 
właściciel, zarządca lub użytkownik 
domu jednorodzinnego co najmniej raz 
w roku musi dokonać kontroli stanu 
technicznego przewodów kominowych 
spalinowych, dymowych oraz wentyla-
cyjnych.  8pk
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W dniach 16-17 listopada w Domu 
Kultury w Woli odbędą się jubile-
uszowy XXV Regionalny Turniej 
Recytatorski oraz VIII Konkurs 
Poezji Śpiewanej.

Imprezę tradycyjnie organizują 
Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Zespół Oświaty i Wychowania. Jej celem 
jest: popularyzacja literatury polskiej, 
zainteresowanie sztuką recytacji, a tym 
samym pielęgnowanie ojczystego języka 
oraz gwary śląskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dbałości o kulturę 
i estetykę tzw. „żywego słowa”, inspi-
rowanie do twórczych poszukiwań 
indywidualnych sposobów artystycznej 
wypowiedzi, propagowanie poezji i pio-
senki poetyckiej wśród młodzieży oraz 
kształtowanie wrażliwości na piękno 
poezji śpiewanej.

Uczestnicy prezentować się będą 
w konkursach: głównym, gwarowym 
i poezji śpiewanej w trzech kategoriach 
wiekowych: uczniów klas V i VI szkół 

podstawowych, uczniów gimnazjów oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru 
(wartości artystyczne utworów oraz ich 
dobór, który powinien być zgodny z wie-
kiem wykonawcy i nie powinien prze-
kraczać jego możliwości odtwórczych), 
dykcję, interpretację, ogólny wyraz arty-
styczny, muzykalność i warunki głosowe 
wykonawcy oraz oryginalność kompozy-
cji, aranżacji i sposobu wykonania.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplo-
my za udział w turnieju. Laureaci turnieju 
otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 
Nagrodę Grand Prix otrzyma najlepszy 
uczestnik turnieju.

Chętni do udziału w turnieju powin-
ni do 7 listopada złożyć w Gminnym 
Ośrodku Kultury lub wysłać pocztą (ul. 
Pszczyńska 110, 43-225 Wola) wypełnio-
ną kartę zgłoszenia. Karta oraz regula-
min dostępne są na stronie gok.miedzna.
pl. Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerami tel. 32 211 83 91, 32 
448 92 53 lub 512 237 423. 8pk

To będzie jubileuszowy turniej

Centrum 
Kultury 

zaprasza
w październiku ruszyło sporo ciekawych 

zajęć w Centrum Kultury w wolizajęć w Centrum Kultury w woli

aerOBiK: zestaw ćwiczeń, które pomagają w utrzymaniu dobrej 

kondycji (zajęcia w poniedziałki o godz. 19.45 i środy o godz. 19.30 

lub we wtorki i czwartki o godz. 18.30, cały karnet miesięczny 

w październiku – 8 zajęć – od 48 zł, wejście jednorazowe – 10 zł)

Zajęcia odbywają się 
w Centrum Kultury w woli

Zapisy i szczegóły – tel. 32 211 95 88

w październiku – 8 zajęć – od 48 zł, wejście jednorazowe – 10 zł)

BpU – BrZUCH, pOśLaDKi, UDa: wzmocnienie mięśni, 

redukcja tkanki tłuszczowej w newralgicznych miejscach 

(zajęcia w poniedziałki o godz. 18.45 i środy o godz. 18.30, 

karnet miesięczny w październiku – 9 zajęć – 81 zł, 

wejście jednorazowe – 15 zł)wejście jednorazowe – 15 zł)

piLaTes: trening dobrego samopoczucia, relaks ciała i umysłu 

(zajęcia we wtorki i czwartki o godz. 19.30, karnet miesięczny 

w październiku – 8 zajęć – 72 zł, wejście jednorazowe – 15 zł)
w październiku – 8 zajęć – 72 zł, wejście jednorazowe – 15 zł)

ZUmBa: połączenie tańca i fitnessu (zajęcia w poniedziałki 

o godz. 17.45, karnet miesięczny w październiku – 5 zajęć – 45 zł, 

wejście jednorazowe – 15 zł). 

KUrs TaŃCa TOwarZysKiegO i sTOpieŃ: spotkania 

w czwartki o godz. 18.15 (8 spotkań po dwie godziny, 

koszt kursu – 280 zł za parę)koszt kursu – 280 zł za parę)

BaLeT DLa DZieCi: zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci 

w wieku 5-6 lat odbywać będą się w piątki o godz. 16.00, 

grupa dla początkujących (koszt zajęć – 50 zł za miesiąc)
grupa dla początkujących (koszt zajęć – 50 zł za miesiąc)

Hip-HOp DLa DZieCi: zajęcia taneczne dla 7-latków, 

w piątki w godz. 17.00 – 19.00 (koszt zajęć – 48 zł za miesiąc)
w piątki w godz. 17.00 – 19.00 (koszt zajęć – 48 zł za miesiąc)

KaraTe DLa DZieCi: zajęcia dla dziewcząt i chłopców 

w wieku 7-13 lat, we wtorki o godz. 17.00

(koszt zajęć – 40 zł za miesiąc)(koszt zajęć – 40 zł za miesiąc)

KLUB TaŃCZĄCe BrZDĄCe: zajęcia muzyczno-taneczne 

dla dzieci w wieku 3-5 lat, we wtorki o godz. 16.00

(koszt zajęć – 50 zł za miesiąc)(koszt zajęć – 50 zł za miesiąc)

rysUneK i maLarsTwO: zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, 

które lubią twórcze zabawy, zajęcia we wtorki 

w godz. 17.00 – 19.00 (koszt zajęć – 80 zł za miesiąc, 

materiały w cenie)materiały w cenie)

warsZTaTy TeaTraLne: warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 

lat (zajęcia w środy w godz. 16.00 – 18.00) oraz dla młodzieży 

i dorosłych (zajęcia w środy w godz. 18.00 – 20.00), 

prowadzi je Krystyna Pryszczyk, aktorka Teatru Polskiego 

w Bielsku-Białej (koszt zajęć – 80 zł za miesiąc)

Zajęcia odbywają się 

w Bielsku-Białej (koszt zajęć – 80 zł za miesiąc)

KLUB FOTOgraFiCZny „na JeDnO OKO”: nowy cykl zajęć 

– comiesięczne spotkania warsztatowe i plenery fotograficzne 

prowadzone przez doświadczonego instruktora i animatora,

Jerzego Rzechanka (wpisowe 50 zł za 6 miesięcy, 

wejście jednorazowe – 10 zł)

wejście jednorazowe – 15 zł). 

KUrs TaŃCa TOwarZysKiegO i sTOpieŃ: spotkania 

w prZypaDKU ZaJĘĆ Dwa raZy w TygODniU isTnieJe mOŻLiwOśĆ 

wyKUpienia 1/2 KarneTU, KTÓry pOZwaLa

 na UCZesTniCTwO w ZaJĘCiaCH raZ w TygODniU

Piłkarze Marcina Berezy są na do-
brej drodze do powrotu do klasy 
okręgowej.

Wrześniowe rozgrywki w klasie 
A dały Sokołowi Wola komplet 

punktów. Najpierw piłkarze z Woli 
wygrali 4 września na wyjeździe z Iskrą 
II Pszczyna 3:2 (bramki G. Kuźnika, M. 
Berezy i K. Kudyby). W kolejnej kolejce 
Sokół wygrał u siebie 2:0 z Siódemką 
Tychy dzięki trafieniom G. Kuźnika i K. 
Kudyby. 18 września także u siebie poko-
nał 4:1 Fortunę Wyry, a na listę strzel-
ców wpisali się: G. Kuźnik (dwa razy), 
K. Kudyba i D. Hamerla. 24 września 
w Woli wygrał 3:0 z Sokołem Orzesze 
dzięki dwóm golom K. Kudyby i jednej 
bramce D. Hamerli. W VIII kolejce Sokół 
pokonał w Kryrach tamtejszą Czaplę 3:0 
(bramki: B. Więckowski, P. Bula i G. 
Kuźnik). Sokół Wola po ośmiu kolejkach 
jest liderem A klasy. Ma na koncie 22 
punkty.

Nieco gorzej w A klasie radzi sobie 
LKS Frydek. Zespół Grzegorza Ulczaka 
ma 9 punktów, które dają mu 11. miejsce 
w tabeli. Jak radził sobie na boiskach 
we wrześniu? 4 września przegrał 

w Studzionce z LKS-em 2:3 (do bramki 
rywali trafili: A. Złotek i A. Potasiak). 
W następnej kolejce piłkarze z Frydku 
zremisowali u siebie 1:1 ze Stalą Chełm 
Śląski dzięki bramce A. Komrausa. 17 
września w spotkaniu na wyjeździe 
z LKS-em Wisłą Wielką padł wynik 4:1 
dla rywali, a honorowego gola strzelił 
T. Kapica. Upragnione zwycięstwo dał 
mecz u siebie z LKS-em Studzienice. 
Frydek wygrał 3:2, a bramki strzelili A. 
Złotek (dwie) i A. Potasiak. 2 paździer-
nika LKS zremisował bezbramkowo na 
wyjeździe z Iskrą II Pszczyna.

A jak radził sobie IV-ligowy Nadwi-
ślan? 3 września wygrał na wyjeździe 
z GKS-em II Katowice 1:0 dzięki bram-
ce T. Czogały. Tydzień później piłkarze 
z Góry zremisowali u siebie 1:1 z Przem-
szą Siewierz (gol T. Szpotona), a w VIII 
kolejce przegrał 1:3 w Piaskach z tam-
tejszym Górnikiem (bramkę strzelił T. 
Czogała). 25 września Nadwiślan zre-
misował 2:2 u siebie z Wartą Zawiercie, 
a do bramki rywali trafili P. Widuch oraz 
T. Szpoton. 2 października klub z Góry 
wygrał na wyjeździe 3:0 z KS-em Panki. 
Nadwiślan po 10 kolejkach ma 17 punk-
tów i zajmuje 5. miejsce w tabeli. 8pk

Sprawdzamy, jak kluby z gminy Miedźna grały we wrześniu

Sokół idzie jak burza

Trwa świetna passa Sokoła, który po ośmiu kolejkach jest liderem A klasy. Na zdjęciu – Kacper 
Kudyba  (fot. tk)
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Strażacy-ochotnicy na zawodach
Strażacy z trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miedźna (z Miedźnej, Gilowic oraz Góry) wzięli 
udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Miedźna, które odbyły się 24 września na boisku w Górze. Więcej o zawodach 
piszemy na str. 2  fot. pkpiszemy na str. 2  fot. pk


