
O czystość i porządek 
powinniśmy dbać wszyscy!

154 km z modlitwą 
na ustach

Te bukiety mają
szczególną moc!

Radni uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Miedźna. Przy okazji rozgorzała dyskusja o tym, że nie brakuje takich,
którzy z utrzymaniem porządku mają problem

Po raz pierwszy w tym roku zorgani-
zowano pieszą pielgrzymkę z Woli na
Jasną Górę

W naszej gminie kultywowana jest
piękna przygotowywania bukietów 
z okazji święta Matki Boskiej Zielnej
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Gminie Miedźna udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości prawie 614 tys. zł z tzw. „schetynówek”. Za ponad 
1,2 mln zł przebudowana zostanie ul. Górnicza w Woli (na zdjęciu). Prace powinny zakończyć się w listopadzie br. 
Ale remonty prowadzone są także na drogach gminnych w innych sołectwach.
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Przypominamy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Miodo-
wa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane, bio: 15.09, 6.10
 plastik, papier, szkło: 6.10
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 29.09

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Piasko-
wa, Plac Jana Pawła II, Rajska, Straża-
ków), Miedźna (ul. Janygowiec):
 zmieszane, bio: 16.09, 7.10
 plastik, papier, szkło: 7.10
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 29.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łączna,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska, Kor-
fantego):
 zmieszane, bio: 17.09, 8.10
 plastik, papier, szkło: 8.10
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 30.09

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Stawo-
wa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane, bio: 18.09, 9.10
 plastik, papier, szkło: 9.10
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 30.09

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Osiedle Pod Sosnami, Po-
wstańców, Rajska, Rzemieślnicza,
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Szkol-
na, Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
 zmieszane, bio: 5.09, 19.09
 plastik, papier, szkło: 5.09
 odpady wielkogabarytowe,
elektrośmieci, opony: 1.10

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia, Grani-
czna, Kasztanowa, Mokra, Nad Wisłą,
Ogrodników, Polna, Poznańska,
Pszczyńska, Słoneczna, Zbożowa),
Grzawa (ulice: Graniczna, Polna):

 zmieszane, bio: 8.09, 22.09
 plastik, papier, szkło: 8.09
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 1.10

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawowa,
Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane, bio: 9.09, 23.09
 plastik, papier, szkło: 9.09
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 2.10

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbrowa,
Kościelna, Krótka, Miła, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielona, Złote
Łany):
 zmieszane, bio: 10.09, 24.09
 papier, plastik, szkło: 10.09
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 2.10

Miedźna (cała oprócz ulic Janygowiec
i Wiejskiej):
 zmieszane, bio: 11.09, 25.09
 plastik, papier, szkło: 11.09
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 3.10

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (ulice:
Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka):
 zmieszane, bio: 12.09, 26.09
 plastik, papier, szkło: 12.09
 odpady wielkogabarytowe, 
elektrośmieci, opony: 3.10

OSIEDLA
Wola I
 zmieszane, bio: 9.09, 12.09,
16.09, 19.09, 23.09, 26.09,
30.09, 3.10, 7.10

 plastik, papier, szkło: 9.09, 16.09,
23.09, 30.09, 7.10

 odpady wielkogabarytowe: 17.09,
1.10

Wola II
 zmieszane, bio: 8.09, 11.09,
15.09, 18.09, 22.09, 25.09,
29.09, 2.10, 6.10

 plastik, papier, szkło: 9.09, 16.09,
23.09, 30.09, 7.10

 odpady wielkogabarytowe: 10.09,
24.09

ODBIORĄ ŚMIECI!

W Woli powstaje hala produkcyjna, w której zatrudnienie znajdzie ok. 10 osób (fot. pk)

Do końca listopada ul. Górnicza w Woli zostanie przebudowana (fot. pk)

W Woli, na działce przy ul. Pszczyń-
skiej niedaleko stacji paliw i cmenta-
rza pojawił się ciężki sprzęt. Trwają
tam prace budowlane. Okazuje się,
że w tym miejscu powstanie hala
produkcyjna.

Przy ul. Pszczyńskiej w Woli realizo-
wana jest inwestycja pn. „Budowa
hali produkcyjnej z budynkiem admi-
nistracyjno-socjalnym wraz z infra-
strukturą towarzyszącą”. Za wszystko
odpowiada prywatny inwestor z Kato-
wic, który zajmuje się m.in. produk-

cją anten telewizyjnych, radiowych
i osprzętu antenowego, a także pro-
dukcją stoperów do dywaników sa-
mochodowych, które dostarczane są
do innych podmiotów gospodar-
czych. 

Firma planuje zatrudnić w nowym
zakładzie ok. 10 osób, w Woli uru-
chomiona ma zostać produkcja anten
oraz części samochodowych. 

Wójt gminy Miedźna informuje, że
inwestycja spełnia wymogi prawa bu-
dowlanego, jak również przepisy z za-
kresu ochrony środowiska. pk 

Co się buduje w Woli?

Dobra informacja dla mieszkańców
ul. Górniczej w Woli – pod koniec
sierpnia gminie Miedźna przyznano
dofinansowanie z Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji, które pozwoli
na przebudowę odcinka tej drogi
o łącznej długości 1 130 mb.

Paweł Komraus, UG

Dofinansowanie przyznano w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój. Tzw.
„schetynówki” to program, który jest
formą pomocy samorządom w rozwią-
zywaniu problemów z infrastrukturą
drogową. Celem jest rozwój bezpie-
cznej, spójnej, funkcjonalnej i efekty-
wnej infrastruktury drogowej – powia-
towej i gminnej. W ramach programu
samorządy otrzymują pomoc od rządu
w wysokości 50% kosztów związanych
z przebudową, budową oraz remontem

dróg. W sumie do końca 2015 r. sa-
morządy mają w ten sposób zmoderni-
zować 15 tys. kilometrów dróg lokal-
nych – powiatowych i gminnych.

Dofinansowanie w wysokości 613
740,00 zł przyznane zostało gminie
Miedźna na podstawie wniosku, który
złożono w Śląskim Urzędzie Wojewó-
dzkim w Katowicach we wrześniu
ubiegłego roku. – Zgodnie z wymoga-
mi w/w programu, przebudowa zosta-
nie wykonana na odcinku ulicy Górni-
czej, która biegnie po działkach będą-
cych w posiadaniu gminy Miedźna –
informuje wójt gminy Miedźna, Bog-
dan Taranowski. Zakres prac obejmo-
wać będzie przebudowę drogi na łą-
cznej długości ok. 1 130 mb, a także
przebudowę chodników.

28 sierpnia ogłoszony został prze-
targ nieograniczony na realizację in-
westycji. Przewidywany termin jej za-
kończenia to 28 listopada. Całkowita
wartość prac to ponad 1,2 mln zł.

Gminie Miedźna udało się pozyskać prawie 614 tys. zł 
na przebudowę ul. Górniczej w Woli

Schetynówka na ul. Górniczą
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Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Miedźna zo-
stał przyjęty przez radnych na sesji
Rady Gminy 26 sierpnia. Dokument
ten określa wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości, sposób segre-
gowania i pozbywania się odpadów
komunalnych, inne wymagania wyni-
kające z wojewódzkiego planu go-
spodarki odpadami, a także obowiąz-
ki osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe.

Paweł Komraus 

Często właśnie zwierzęta domowe
sprawiają, że o czystości i porządku
mowy być nie może. Zwierzęta i ich
właściciele. – Sytuacja nieraz jest ta-
ka, że mieszkaniec wychodzi na spa-
cer z psem, a ten na trawniku pomię-
dzy chodnikiem a posesją zostawia
odchody. I kiedy właściciel tej posesji
chce ten teren okosić, to najpierw
musi posprzątać te pozostałości po
nieswoim psie – mówił radny Franci-
szek Klenczar.

Rzeczywiście, takie sytuacje nie na-
leżą do rzadkich. Pupil zostawia od-
chody, a właściciel nie kwapi się do
tego, by je posprzątać. Nie wygląda to
zbyt dobrze, ale też nie świadczy naj-
lepiej o właścicielu czworonoga. Prze-
wodniczący Rady Gminy, Stanisław
Karbowy przyznał, że jeśli pojawią się
oszczędności, związane z gospodarką
odpadami, to można zastanowić się

nad ich wykorzystaniem np. na zakup
pojemników z torebkami na psie od-
chody. Choć zauważył, że kto chce, to
już dziś może zabrać ze sobą np. wo-
reczek, by posprzątać pozostałości.
Radna Małgorzata Antos mówiła nato-
miast o puszczaniu luzem niebezpie-
cznych psów. – Zwracanie uwagi wła-
ścicielom nic nie daje – przyznała.

Na inny problem uwagę zwrócił
Michał Przewoźnik, mieszkaniec Gó-
ry. – W sąsiedztwie mojego domu od
kilku lat nie jest wykaszana działka
i jak się okazuje, nie ma przepisu,
który zmusiłby właściciela do upo-
rządkowania terenu. Tyle się mówi
choćby o zagrożeniach pożarowych,
a w środku wsi jest 1,5-metrowa tra-
wa – przyznał. 

Grupa mieszkańców wysłała w tej
sprawie pismo do wójta gminy. Po in-
terwencji połowa działki została wy-
koszona, ale część nadal straszy. 

– Większość mieszkańców dba
o swoje otoczenie, ale zdarzają się
i tacy, którzy kupują okazyjnie działki
i się nimi nie interesują. Trawa i chwa-
sty rosną, niszcząc sąsiednie działki,
jak również pola uprawne. Takie
podejście do obowiązków właściciela
posesji nie znajduje zrozumienia u są-
siadów. Piszemy pisma do właścicieli,
zobowiązując ich do wykonania kon-
kretnych czynności. Bardzo często to
daje efekt. Jeśli nie, to niestety jedyną
skuteczną drogą jest wystąpienie do
sądu za utrudnianie sąsiedztwa – po-
wiedział wójt Bogdan Taranowski.

Radni pytali także o sankcje, jakie
nakładane mogłyby być za łamanie re-
gulaminu. Okazuje się jednak, że mo-
wa jest o nich w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i te
zapisy obowiązują w tym zakresie.

Chociaż wydawać się może, że w tych
wypadkach ważniejsze od zapisów re-
gulaminu mogą być kultura osobista
i zwykła przyzwoitość. Jeśli tego za-
braknie, raczej żadne sankcje nie po-
mogą...

Radni uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna.
Przy okazji rozgorzała dyskusja o tym, że nie brakuje takich, którzy z utrzymaniem porządku
mają problem

O czystość i porządek powinniśmy
dbać wszyscy!

Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY MIEDŹNA:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość

pojemników służących do gromadzenia odpa-
dów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i te-
chnicznym,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych [...]

3) przekazywanie odpadów komunalnych zmiesza-
nych oraz zebranych selektywnie zgodnie z czę-
stotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) przekazywania odpadów komunalnych zmiesza-

nych oraz zebranych selektywnie do podmiotów
uprawnionych, zgodnie z częstotliwością ustalo-
ną w niniejszym regulaminie, lub

2) samodzielnego dostarczania do punktu selekty-
wnego zbierania odpadów komunalnych zgro-
madzonych na nieruchomości, lub

3) zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów
ulegających biodegradacji w indywidualnych kom-

postownikach przydomowych, znajdujących się
przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach.

4) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.

5) przyłączenia nieruchomości do nowej sieci ka-
nalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia prze-
kazania jej do eksploatacji.

Właściciele nieruchomości zapewniają:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczy-

szczeń z części nieruchomości służących do użyt-
ku publicznego.

2) usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z oka-
pów, rynien i innych części nieruchomości słu-
żących do użytku publicznego.

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta
domowe:
1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych

wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieru-
chomości, a w budownictwie wielorodzinnym
poza obręb własnego mieszkania;

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne oraz w inny sposób
zagrażającego otoczeniu – w kaganiec;

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smy-
czy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa
w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo
w nałożonym kagańcu;

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na
terenie nieruchomości może mieć miejsce
w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stoso-
wnym ostrzeżeniem;

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych
na tereny przeznaczone na place gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci oraz innych terenów obję-
tych zakazem na podstawie odrębnych regula-
minów, ustalonych przez zarządców nierucho-
mości;

6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli za-
nieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na terenach przeznaczo-
nych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie do-
tyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników;

7) zabrania się wprowadzania zwierząt do obiek-
tów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich
jak lecznice, wystawy, itp.; zakaz ten nie doty-
czy osób niewidomych, korzystających z pomo-
cy psów – przewodników.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedźna. Powinni oni:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym dostosowanym do prowa-

dzenia wnioskowanej działalności w postaci bazy transportowej spełniają-
cej wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych i ochro-
ny środowiska,

2) posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny zarejestrowany i dopu-
szczony do ruchu, posiadający aktualne badania techniczne potwierdzone
wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz spełniający wymagania dla po-
jazdów asenizacyjnych, określone w obowiązujących przepisach,

3) posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych
przez stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.

Za niewykaszanie trawy na działce można trafić przed sąd! 
Tak wygląda jedna z działek w Górze (fot. pk)
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Gmina Miedźna otrzymała w ostat-
nim czasie dwa dofinansowania na
cele edukacyjne. Jedno na wyposa-
żenie szkolnych świetlic, a drugie –
na zakup nowych książek i organiza-
cję zajęć czytelniczych w bibliote-
kach.

W związku ze złożonym wnioskiem
gmina Miedźna otrzymała z Minister-
stwa Finansów, ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej
dotację w wysokości 50 tys. zł. – Po-
wyższa kwota przeznaczona jest na
dofinansowanie do wyposażenia
w sprzęt szkolny, meble szkolne i po-
moce dydaktyczne świetlic szkolnych
we wszystkich szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez gminę
Miedźna – informuje wójt gminy, Bog-
dan Taranowski.

6 tys. zł otrzyma natomiast Gminna
Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s
w Grzawie. Dofinansowanie przyzna-
ne zostało na realizację zadania w ra-
mach programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych zgodnie z po-
trzebami partnerskich bibliotek szkol-
nych – Priorytet 2”.

Partnerami Biblioteki w realizacji za-
dania są cztery szkoły z terenu gminy
Miedźna: Szkoła Podstawowa we Fryd-

ku, Szkoła Podstawowa w Górze, Szko-
ła Podstawowa w Miedźnej oraz Gim-
nazjum nr 2 w Woli. W ramach otrzy-
manych środków zostaną zakupione
nowości wydawnicze, realizowane tak-
że będą różnorodne, we współpracy ze
szkołami, działania (lekcje, zajęcia, wy-
stawy, konkursy, spotkania autorskie).

Ponadto biblioteka otrzymała też
dofinansowanie na realizację zadania
w ramach programu Biblioteki Naro-
dowej „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek – Priorytet 1”. Wysokość
dofinansowania wynosi 8 tys. zł.

GBP, UG

35 mieszkańców gminy otrzyma
sprzęt komputerowy z darmowym
dostępem do Internetu. Ponadto
szkoły gminy Miedźna otrzymają 54
komputery z których będą korzystać
uczniowie.

Już wcześniej informowaliśmy, że
gmina otrzymała w ramach programu
Innowacyjna Gospodarka Działanie:
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion, dotację
w wysokości 671 310,00 zł. W ra-
mach przyznanej dotacji zakupiony
zostanie sprzęt komputerowy do szkół
z terenu naszej gminy oraz sprzęt
komputerowy wraz z dostępem do In-
ternetu dla mieszkańców gminy Mie-
dźna, którzy ze względu na trudną sy-
tuację życiową są zagrożeni wyklu-
czeniem cyfrowym. Wszystko to ma
otworzyć przed odbiorcami szansę na
zdobycie nowych umiejętności, po-
szerzenia wiedzy, podniesienia kwali-
fikacji oraz zainteresowania odbiorem
usług cyfrowych.

Początkiem sierpnia ruszył nabór
uczestników projektu. Grupy upra-
wnione do ubiegania się o udział
w projekcie podzielone zostały według
priorytetów. Priorytet 1 to dzieci i mło-
dzież ucząca się, z rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji materialnej

i społecznej, uprawniającej do uzyska-
nia stypendium socjalnego. Priorytet
2 to gospodarstwa domowe spełniają-
ce kryterium dochodowe, upoważnia-
jące do otrzymania wsparcia w ra-
mach systemu pomocy społecznej.
Priorytet 3 to gospodarstwa domowe
spełniające kryterium dochodowe,
upoważniające do otrzymania wspar-
cia w ramach systemu świadczeń ro-
dzinnych. Priorytet 4 to osoby niepeł-
nosprawne ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmo-
wane są w budynku Urzędu Gminy
Miedźna (ul. Wiejska 131), w Kance-
larii (dziennik podawczy) do 30 wrześ-
nia br., od poniedziałku do piątku od
godz. 7:30 do 14:30. Zgłoszenia do
Projektu dokonuje pełnoletni mieszka-
niec gminy Miedźna. W przypadku
osoby niepełnoletniej od 13. do 18.
roku życia, dokumenty rekrutacyjne
podpisuje osoba niepełnoletnia z ro-
dzicem lub opiekunem prawnym,
a w przypadku dziecka poniżej 13. ro-
ku życia oraz osoby z ograniczoną
zdolnością do czynności prawnych –
rodzic lub opiekun prawny. Więcej
szczegółów znaleźć można na stronie
internetowej: www.e-miedzna.pl 

UG

Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu: ruszył nabór

Dofinansowania 
na świetlice i biblioteki

Dofinansowanie dla biblioteki pozwoli m.in. 
na zakup nowych książek (fot. pk)

Okres letni i jesienny sprzyja pracom drogowym.
Dlatego też sporo inwestycji prowadzonych jest
obecnie na terenie gminy Miedźna.

Paweł Komraus

Zakończyła się przebudowa nawierzchni ul. Róża-
nej w Woli oraz modernizacja chodnika wzdłuż ul.
Lipowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej
na sześciu parkingach na osiedlu Wola II i moder-
nizacją części chodnika przy ul. Szkolnej w Woli.
Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego firma Drogród z Ćwik-

lic, a całkowity jej koszt wyniósł 400 561,47 zł.
Wcześniej udało się wymienić nawierzchnię asfal-
tową i podbudowę na ul. Powstańców w Woli oraz
wymienić chodnik. Całość prac kosztowała prawie
349 tys. zł, z czego 213 tys. zł pochodziło z do-
tacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po-
zostałe środki – z budżetu gminy Miedźna.

Zakończyły się też roboty w Górze. Tam moder-
nizowano fragment ulic Zbożowej (odcinek 423
mb), Dąbrowy (326 mb), Zapadź (260 mb), wyko-
nano też nawierzchnię asfaltową na fragmencie
drogi ul. Poznańskiej (60 mb). Prace pochłonęły
ponad 508 tys. zł. 

Do końca września zmodernizowany ma zostać
odcinek drogi, łączącej ul. Korfantego z ul. Babudy
w Gilowicach (156 mb). Wartość robót to ponad
111 tys. zł. – W przygotowaniu jest także doku-
mentacja na remonty kolejnych dróg gminnych
w sołectwach: Wola, Miedźna oraz Frydek – infor-
muje wójt Bogdan Taranowski. Chodzi m.in. o ul.
Stawową w Woli, ul. Potok w Miedźnej, ul. Potoko-
wą we Frydku oraz nadbudowę zjazdu na ul. Polną
w Grzawie. – Zakładam, że we wrześniu wyłonimy
wykonawców i podpiszemy umowy, a najpóźniej
w listopadzie roboty będą zakończone – dodaje
wójt.

W wakacje sporo działo się na gminnych drogach. Robotnicy będą mieli też dużo roboty po wakacjach

Trwają roboty na drogach

W ostatnim czasie sporo dzieje się na gminnych drogach (fot. UG) Roboty na osiedlu Wola II polegały m.in. na modernizacji chodników (fot. UG)
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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: gokis@juni.com.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 Góra, ul. Topolowa 6
tel./fax: 32 211-71-60, 

32 449-01-70
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

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 601-091-666

e-mail:
zoiw@juni.com.pl,
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Do końca września br. trzy place za-
baw, które znajdują się na terenie
gminy Miedźna, zostaną wyposażone
w nowe, posiadające stosowne ate-
sty urządzenia zabawowe.

Urządzenia pojawią się na placach
zabaw przy Gminnym Przedszkolu

Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchat-
ka w Woli, w Grzawie przy ul. Wiej-
skiej oraz przy ul. Różanej w Woli.
Zostaną zamontowane przez F.H. Sy-
stem Krzysztof Mliczek.

To kolejna inwestycja, dzięki której
najmłodsi mieszkańcy gminy zyskują
miejsca, w których ciekawie i bezpie-

cznie mogą spędzić wolny czas.
Wcześniej gmina Miedźna jako jedna
z nielicznych wybudowała place za-
baw w ramach programu rządowego
„Radosna szkoła” przy wszystkich
szkołach podstawowych, choć pro-
gram przewidywał wyposażenie
w place 50% szkół w kraju. UG, pk

Będą nowe urządzenia na placach zabaw

Stop azbest!
Wójt gminy Miedźna informuje, że do dnia 30 września
2014 roku w Urzędzie Gminy Miedźna można składać
wnioski o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań
z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierają−
cych azbest pochodzących z obiektów budowlanych poło−
żonych na terenie gminy Miedźna. Szczegółowych infor−
macji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Geodezji i Mienia, tel. 32 211 61 60 lub 32 211
61 96 wew. 29. Regulamin i wniosek do pobrania na stronie
www.miedzna.pl.

Wnioski na realizację zadań 
w zakresie sportu

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/63/2011 Rady Gminy Miedźna
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Mie−
dźna, wójt gminy Miedźna uprzejmie informuje, że wnioski na

realizację zadania w zakresie sportu na 2015 r. należy składać
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s
w Woli, ul. Pszczyńska 9 do dnia 15 września 2014 r. Stosowny
wniosek pobrać można ze strony www.miedzna.pl. 

Są pieniądze z Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż w okre−
sie do 12 września 2014 r. wznawia się przyjmowanie wnios−
ków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz dotacje na refundację kosztów wyposażenia lub dopo−
sażenia stanowiska pracy. PUP zaprasza pracodawców oraz
osoby bezrobotne do składania wniosków.
Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na ak−
tualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załą−
cznikami. Druki stosownych wniosków są dostępne
w Urzędzie Pracy, II piętro, pokój nr 20 (Pszczyna, ul.
Dworcowa 23) bądź na stronie internetowej 
www.pup−pszczyna.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

W ostatnim czasie wzmogły się akty wandalizmu na przy-
stankach autobusowych w naszej gminie.

Wybite albo pomazane farbą ściany przystanków, zni-
szczone znaki drogowe, a także tablice informacyjne – po
długim weekendzie sierpniowym tak wyglądało kilka przy-
stanków autobusowych na terenie gminy Miedźna.

Nie oszczędzono nawet wiaty, która postawiona zosta-
ła całkiem niedawno, bo w maju we Frydku, by na gim-
busa mogli czekać w niej gimnazjaliści. Długo się z niej
nie cieszyli, bo już jest zdewastowana. A warto zauwa-
żyć, że koszty takich wiat nie są małe, bo nawet 5 tys.
zł za jedną. 

Teraz zniszczenia trzeba naprawić. – Deszczowa pogo-
da nie sprzyja temu, by czekać na autobus na przystanku,
na którym nie ma na przykład dachu, więc musimy zlecić
ich naprawy – mówi Bogdan Taranowski. Środki na ten cel

pochodzić będą z budżetu gminy. A więc za naprawę za-
płacą wszyscy mieszkańcy. Jak zauważa wójt, za te pie-
niądze można na przykład kupić więcej nowych wiat, czy
też przeznaczyć je na inne ważne remonty.

Dlatego władze gminy apelują do mieszkańców, aby
reagowali na akty wandalizmu. W momencie, gdy zauwa-
żymy, że ktoś dewastuje przystanek, czy niszczy znak dro-
gowy to jak najszybciej powiadamiajmy o tym policję. Do
podobnych czynności zachęcają policjanci. – Ustalenie
sprawcy takich aktów wandalizmu jest bardzo trudne. Aby
mieć ładną i bezpieczną okolicę apelujemy, by wszyscy ci,
którzy widzą, że ktoś niszczy mienie publiczne zgłaszali to
policji, nawet anonimowo – mówi st. asp. Karolina Bła-
szczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie.

Przypomina jednocześnie, że za zniszczenie mienia gro-
zi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. pk

Niszczą przystanki. Reagujmy!



Podczas „Chochli” spotkaliśmy je-
szcze jedną drużynę z naszej gminy.
Na swoim stoisku smacznie pichciły
przedstawicielki działającego w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy
w Grzawie zespołu integracyjnego
„Folkowianie”: wolontariuszki Renia
i Józia Waliczek oraz Agnieszka An-
tecka i Bernadeta Jonkisz, opiekunki
zespołu.

Co przygotowały? Swojskie ciaste-
czka weselne, kopę pszczyńską
w słoiczku, zistę w dwóch smakach,
kompot z tegorocznych owoców, żu-

rek czy chleb z fetem i ogórkiem. Ale
daniem konkursowym była kaczka. –
Kaczka na dwa tygodnie przed zabi-
ciem jest futrowana samymi ziołami,
poza tym nie robimy z nią nic specjal-
nego. Do środka dajemy farsz z mie-
lonej łopatki, wątróbki kaczej i ziele-
niny – panie zdradzają sekret trady-
cyjnej, śląskiej kaczki.

Ale poprzez udział w festiwalu chcia-
ły nie tylko promować swojskie smaki,
ale też i pomagać innym. Na stoisku
promowały „Folkowian” i zachęcały do
wspomagania zespołu. pk 
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GÓRA

GRZAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego od 2012 roku w ramach
programu „Diamentowy Grant” przy-
znaje nawet 200 tys. zł wybitnym
studentom na sfinansowanie badań
naukowych, jak również przyspiesze-
nie rozwoju kariery zawodowej mło-
dych naukowców. Na tegorocznej li-
ście 86 laureatów wyróżnienia mini-
sterialnego znalazła się Patrycja Kała-
mała z Góry, która postanowiła zba-
dać mechanizmy działania ludzkiego
umysłu. – Fascynuje mnie funkcjono-
wanie umysłu i zagadki związane
z funkcjonowaniem podłoża mózgo-
wego języka. Zatem gdy tylko dowie-
działam się, że w Krakowie otwarty
zostanie kierunek kognitywistyka, to
od razu chciałam rozpocząć studia na
tym kierunku – mówi laureatka kon-
kursu „Diamentowy Grant”.

Mieszkanka Góry ma dopiero 24 la-
ta, a już prężnie pnie się po szczeb-
lach kariery naukowej. W tym roku
ukończyła studia magisterskie na kie-
runku zarządzanie Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a obecnie jest studen-

tką V roku kognitywistyki na Wydzia-
le Filozoficznym UJ. – Nie miałam po-
jęcia, że mam jakiekolwiek szanse na
otrzymanie takiego wyróżnienia. Zaw-
sze miałam wrażenie, że nie osiągnę-
łam jeszcze tak wiele, aby móc ubie-
gać się o pieniądze z Ministerstwa na
przeprowadzenie autorskich badań,

zaś samo złożenie wniosku uważałam
wyłącznie za próbę spełnienia włas-
nych marzeń – stwierdza studentka
kognitywistyki. 

W styczniu Patrycja Kałamała zło-
żyła projekt badawczy pt. „Czy dwuję-
zyczność wspiera kontrolę poznaw-
czą? – eksploracja wskaźników beha-

wioralnych i korelatów neuronal-
nych”, na którego realizację otrzyma-
ła 200 tys. zł. 

Studentka z Góry we wrześniu br.
rozpocznie badanie umysłu ludzkiego
na grupie około 80 osób funkcjonują-
cych w dwóch kontekstach języko-
wych, zaś za trzy lata wraz z za-
mknięciem projektu badawczego zo-
stanie wydana publikacja zawierająca
wnioski z przeprowadzonych obser-
wacji. – Na początku będziemy pro-
wadzić badania psychologiczne prób-
ne metodą kwestionariuszową, a do-
piero później przeprowadzimy pomiar
bioelektryczny mózgu i z wykorzysta-
niem metody potencjałów wywoła-
nych będziemy sprawdzać, czy istnie-
ją różnice na poziomie językowym
mózgu pomiędzy osobami jednojęzy-
cznymi a dwujęzycznymi, czy fun-
kcjonowanie w dwóch językach w ży-
ciu codziennym wpływa korzystnie na
funkcjonowanie umysłu jako całości,
nie tylko na poziomie językowym –
dodaje laureatka ministerialnego wy-
różnienia. Agnieszka Nycz

Górzanka dostała 200 tys. zł na badanie ludzkiego mózgu

Patrycja Kałamała znalazła się wśród 86 laureatów ministerialnego wyróżnienia (fot. Agnieszka Nycz)

Podczas „Chochli” KGW z Frydku reprezentowały Anna Madeja, Iwona Sajdok, Krystyna Mandla, 
Bożena Zawłocka, a kibicowała im Łucja Krutak, prezes Gminnego Związku Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych w Miedźnej (fot. pk)

Przedstawicielki „Folkowian” postawiły na tradycyjne, śląskie smaki (fot. pk)

FRYDEK

Koła Gospodyń Wiejskich to wciąż
popularne organizacje kobiece, któ-
rych nie brakuje na terenie gminy
Miedźna. Spore zmiany następują we
frydeckim KGW. W pierwszej połowie
roku wybrano nową przewodniczącą,
którą została Anna Madeja. Istniejące
ponad 30 lat koło ma prawie 40
członków, ale – co cieszy członkinie –
chętnych do współpracy jest coraz
więcej. – Zapisują się do nas coraz
młodsze panie – zauważa Anna Ma-
deja. Jest też coraz więcej pomysłów
na wspólne spędzanie czasu – będą
spotkania, ognisko, panie uczestniczą
w szkoleniach i warsztatach, np. flo-
rystycznych, były niedawno w Pieka-
rach Śląskich, a 17 września jadą do
Częstochowy. – Serdecznie zaprasza-

my wszystkich, chłopy i baby – za-
chęca przewodnicząca. I zapowiada,
że w planach jest jeszcze odtworzenie
Zespołu Pieśni i Tańca Swojanie, któ-
ry działał od połowy lat 90. XX w., ale
został zawieszony.

Nowością dla frydeckiego KGW był
także udział 24 sierpnia w siódmej
edycji Festiwalu Pszczyńskich Ma-
szketów „Chochla 2014”, który zor-
ganizowany został na pszczyńskim
rynku z okazji Dni Pszczyny. I choć
panie z Frydku „Chochli” nie zdobyły,
to mogły pochwalić się swoimi umie-
jętnościami kulinarnymi nie tylko
przed profesjonalnym jury, ale także
przed mieszkańcami i turystami, któ-
rzy odwiedzali tego dnia konkursowe
stoiska. pk

KGW rośnie w siłę! Dobre smaki i dobre serca
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GILOWICE

WOLA

Zadanie pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gi-
lowicach przy ul. Korfantego 70 na cele społeczno-kultural-
ne” znalazło się na wstępnej liście rankingowej wniosków
o dofinansowanie operacji z LGD „Ziemia Pszczyńska”. Tym
samym gminie Miedźna udało się zdobyć dofinansowanie
w wysokości 267 534,00 zł na rozbudowę strażnicy.

Ogłoszony został już przetarg na wykonanie robót. Zakres
prac obejmuje: rozbudowę budynku o pomieszczenia garażu
(ok. 67 m kw) na parterze, sali ogólnodostępnej (ok. 66 m
kw) wraz z zapleczem kuchennym na piętrze oraz klatki scho-
dowej zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym, dociep-
lenie ścian zewnętrznych części dobudowanej, wykonanie sto-
larki okiennej i drzwiowej, przebudowę i zmianę sposobu
użytkowania części parteru na biuro i pomieszczenia higieni-
czno-sanitarne czy wykonanie instalacji oddymiania.

Dofinansowanie z LGD przeznaczone ma być na prace
związane z dobudową sali na piętrze, gmina stara się też
o środki na budowę garażu z Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. pk 

Są środki na rozbudowę strażnicy

Strażnica w Gilowicach zostanie rozbudowana (fot. pk)

Dla miłośników
jeździectwa
13 września na łące koło oczyszczal-
ni ścieków w Miedźnej-Bodzowie od-
będą się VI Jeździeckie Zawody Prze-
łajowe o Puchar Wójta Gminy Mie-
dźna. Impreza organizowana przez
stajnię „Portosówka” oraz gminę Mie-
dźna to gratka nie tylko dla zawodo-
wych jeźdźców, ale także dla wszy-
stkich miłośników sportów konnych
i fanów tych zwierząt.

Na godz. 11.00 planowana jest
prezentacja uczestników w strojach
mundurowych, pół godziny później
odbędzie się pokaz ujeżdżeniowy ko-
nia fryzyjskiego. Zawody rozpoczną
się o godz. 12.00, a o 15.00 wręczo-
ne zostaną puchary. pk 

MIEDŹNA

Siłownia zewnętrzna jest m.in. w Pszczynie, 
przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji (fot. powiat.pszczyna.pl)

Remontują
strażnicę
14 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy
Miedźna, wójt gminy Bogdan Tara-
nowski podpisał z firmą CZAK Wielo-
branżowy Zakład Usługowy (wyłonio-
ną w wyniku przeprowadzonego prze-
targu nieograniczonego) umowę na
„Termomodernizację i zmianę sposo-
bu użytkowania pomieszczeń budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wo-
li”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi
427 415,28 zł. Zakres inwestycji
obejmuje między innymi: wymianę
stolarki okiennej, ocieplenie elewacji,
modernizację dachu, malowanie, izo-
lację fundamentów, modernizację in-
stalacji: wodociągowej, gazowej, cen-
tralnego ogrzewania.

Przeprowadzona modernizacja OSP
Wola pozwoli przede wszystkim na
uzyskanie dodatkowych pomieszczeń
użytkowych na piętrze budynku, jak
również poprawi warunki pracy dru-
hów z OSP Wola. Termin zakończenia
realizacji inwestycji przewidziany jest
na dzień 31.10.2014 r. UG

Łarisa Doniecka z Gimnazjum 
nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole
Szkół w Woli zdobyła tytuł „Wiodącego
Nauczyciela” Programu „Youngster”
i razem z trójką innych nauczycieli wy-
jechała do Oxfordu. Ci, którzy spośród
329 nauczycieli programu „Youngster”
uzyskali tytuł wiodącego nauczyciela,
mieli prawo pierwszeństwa przy kwali-
fikowaniu na dodatkowe formy kształ-
cenia umiejętności językowych w ra-
mach Programu „Youngster”. 

Od 28 lipca do 8 sierpnia 2014 ro-
ku wzięli udział w dwutygodniowym
kursie metodyczno-językowym „Ove-
reas Teachers’ Refresher Course”
w Oxfordzie. Mieli tam możliwość za-
poznania się z metodami nowoczesne-
go nauczania, nowoczesnymi techni-
kami pracy z grupą młodzieży oraz
możliwościami wykorzystania najnow-
szych technologii on-line w kształce-
niu.

Łarisa Doniecka została laureatką
jeszcze dwóch nagród, przyznawa-
nych z okazji podsumowania edycji
2013/2014 Programu „Youngster”.
Otrzymała tytuł Nauczyciela Najlep-

szych Uczniów, za sukces dwóch
uczennic z Gimnazjum nr 1 im. św.
Jana Bosko – Małgorzaty Honc i Alek-
sandry Jankowskiej, nagrodzono ją
też jako nauczyciela laureatów kon-
kursu Teenagers in Action za projekt
„Cicha woda brzegi rwie”. 

„Youngster” to program wyrówny-
wania szans edukacyjnych młodzieży
z terenów wiejskich poprzez naukę ję-
zyka angielskiego, realizowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej we współpracy z Wydawni-
ctwem Macmillan. UG, pk

Sukcesy w programie „Youngster”

Łarisa Doniecka (pierwsza z prawej) wzięła udział w wyjeździe do Oxfordu (fot. UG)

Jeszcze w tym roku w Woli pojawi się
nowe, ciekawe miejsce, w którym bę-
dzie można aktywnie spędzić czas.
Mowa o siłowni zewnętrznej. Urzą-
dzenia do ćwiczenia rozstawione bę-
dą na świeżym powietrzu, a mie-
szkańcy korzystać będą mogli z nich
bezpłatnie i o każdej porze.

Inwestycja realizowana jest przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ziemia Pszczyńska” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Na działce przy
Krytej Pływalni zamontowane zostaną

cztery dwustanowiskowe urządzenia.
Będą to: orbitrek eliptyczny i biegacz
(wzmacniające mięśnie nóg), wioślarz
i jeździec (m.in. na górne i dolne koń-
czyny), drabinka i podciąg nóg (budo-
wa mięśni brzucha) oraz prasa nożna
i surfer wahadło (na poprawę musku-
latury nóg). 

LGD ogłosiło już przetarg na wyko-
nawcę siłowni (powstaną one we wszy-
stkich gminach powiatu). Założenie jest
takie, by inwestycja była gotowa do
końca października. Koszt jednej takiej
siłowni to ok. 25 tys. zł. pk

Będzie siłownia zewnętrzna



Sześć dni na nogach. Do pokonania
była trasa o długości 154 km.
W deszczu, burzy, upale. Im się uda-
ło! W tym roku po raz pierwszy w pa-
rafii Matki Boskiej Piekarskiej w Wo-
li zorganizowano parafialną pieszą
pielgrzymkę na Jasną Górę.

Pielgrzymki piesze na Jasną Górę wy-
ruszają corocznie z wielu miast Pol-
ski. Jasna Góra jest jednym z ważniej-
szych miejsc kultu maryjnego i od se-
tek lat, najważniejszym centrum piel-
grzymkowym w Polsce. Na Jasnej
Górze znajduje się obraz Matki Bos-
kiej Częstochowskiej, przed którym
modlą się pielgrzymi.

Do tej pory mieszkańcy Woli i in-
nych miejscowości w gminie Miedźna
brali udział w pielgrzymkach organi-
zowanych w ościennych parafiach,
głównie w tej oświęcimskiej. W tym

roku po raz pierwszy pielgrzymi ruszy-
li z Woli. – Pomysł zorganizowania
własnej pielgrzymki pojawił się, kiedy
do naszej parafii przyszła siostra Mar-
tina, która wcześniej organizowała je
w Brzezince. Zapotrzebowanie było
duże, wierni pytali o taką możliwość –
mówi ks. Tomasz Cyganik.

W tegorocznej pielgrzymce udział
wzięły 54 osoby, głównie z Woli,
ale też m.in. Gilowic czy Góry. Naj-
młodsza uczestniczka miała 12 lat,
najstarsza – 68. Wyruszyli 30 lipca,
a na Jasnej Górze byli po sześciu
dniach, 4 sierpnia. – Mieliśmy
i deszcz, i burzę, i skwar. Kilka
osób doznało kontuzji i musiało
wrócić do domów, część narzekała
na odciski, bóle, ale zawsze powta-
rzali wtedy, że co to byłaby za piel-
grzymka, gdyby nic nie bolało –
śmieje się ks. Cyganik. I dodaje, że

możliwość uklęknięcia i odmówie-
nia modlitwy przed obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej sprawiła,
że o wszystkich tych niedogodno-
ściach się zapominało.

W parafii już planują kolejną piel-
grzymkę, za rok. Szacuje się, że co
roku w pielgrzymkach na Jasną Gó-
rę bierze udział ponad 100 tys.
osób. pk 
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Corocznie organizowanych jest prawie 200 pielgrzymek na Jasną Górę. 
W tym roku wyruszyła także ta z Woli (fot. parafia MBP w Woli)

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowano pieszą pielgrzymkę z Woli na Jasną Górę

154 km z modlitwą na ustach

Pięknie pachnące zioła z przydomo-
wego ogródka, wśród nich kilka ro-
dzajów mięty, melisa, szałwia, ore-
gano, lubczyk czy rzadko spotykana
w naszym kraju stewia. Po swoim
przydomowym ogórku w wigilię ma-
ryjnego święta oprowadza nas Rena-
ta Waliczek z Góry. Specjalnie przed-
stawiać jej nie trzeba, bo to znana
propagatorka śląskich tradycji i oby-
czajów. To jej rodzinny dom odwie-
dziliśmy 14 sierpnia.

Paweł Komraus

Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, zwane także Matki Bos-
kiej Zielnej kojarzone jest przede
wszystkim ze święceniem bukietów,
przygotowywanych z ziół, zbóż, kwia-
tów i owoców. Miały one mieć szcze-
gólną moc. Jest nawet powiedzenie:
„Każda roślina i kwiat w sierpniu wo-
ła: Zanieś mnie do kościoła!”.

Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w kościele katolickim
obchodzone jest od VII wieku, a ob-
rzędowość wynikać może ze słowiań-
skiej tradycji składania ofiar z płodów
ziemi bóstwom urodzaju. Specjaliści
zwracają uwagę na jeszcze jedno
źródło – w tradycji grecko-rzymskiej,
w czasach antycznych w sierpniu by-
ło obchodzone święto bogini Diany.
Jest ona patronką pól i lasów, i to jej
składano ofiary z roślin.

– Jak pamiętam, u nas w domu ro-
dzinnym tradycja układania bukietów
na święto Matki Boskiej Zielnej kulty-
wowana była od zawsze – mówi Re-
nata Waliczek. Od kilku lat ma ona
charakter także... integracyjny. Rodzi-
na Waliczków: Renata wraz z siostrą

i mamą zapraszają swoich krewnych,
sąsiadów, znajomych. Ci przynoszą
piękne i pachnące skarby ze swoich
ogródków i bukiety przygotowywują
wspólnie. Nie inaczej było w tym roku.

Przygotowania trwały od rana. Bo
jednak trzeba przygotować zioła,
owoce, zerwać zboże. Obowiązkowo
musi być jabłko. Mówi się, że to po-
święcone, ze świątecznego bukietu
ma właściwości lecznicze i leczy nie
tylko chorych ludzi, ale i zwierzęta.
A sam bukiet chroni dom. Dlatego
u Waliczków wieszany jest w specjal-
nym miejscu, w przedpokoju. – Zaw-
sze dawałyśmy do bukietu to, co mie-
liśmy w ogrodzie. Bardzo go szano-
wałyśmy – wspomina Bogusława Wa-
liczek, mama Renaty. – Kiedyś było
to święto zniesione. Pamiętam, jak
chodziliśmy na wieczorną mszę, do
dziś wzruszam się, jak przypominam
sobie piosenkę „O Maryjo, czemu
biegniesz w niebo”. To było bardzo
przejmujące, babcia tłumaczyła nam,
że to jest maryjny pogrzeb – mówi.
Dodaje, że zawsze był też kołocz
z pieczkami. Nie zabrakło go też
w tym roku.

Agnieszka Szymula, etnolog z Mu-
zeum Miejskiego w Tychach, gdzie
zajmuje się kulturą historyczną ziemi
pszczyńskiej przyznaje, że z bukieta-
mi na święto Matki Boskiej Zielnej
wiąże się sporo wierzeń. – Na przy-
kład w Zagłębiu do bukietu trzeba
włożyć roślinę o nazwie rozchodnik.
Potem dawało się ją na dach i jak
nadeszła burza rozchodnik powodo-
wał, że burza się rozchodziła – mówi.

W tym roku u Waliczków udało się
przygotować ponad 100 bukietów. –
Może wydawać się, że to dużo, ale co

roku zawsze z siostrą i mamusią
śmiejemy się, że ilebyśmy nie zrobiły,
i tak będzie mało. Zawozimy je bo-
wiem ciociom, znajomym – mówi Re-
nata Waliczek. Po co robią bukiety? –
Żeby zanieść je 15 sierpnia do kościo-
ła i poświęcić. Mają one szczególną

moc – przynoszą dobry urodzaj na ca-
ły rok, obfitość i szczęście – zauważa. 

I całe szczęście, że – jak przyznaje
Renata – ta tradycja znów ma się
dobrze i bukietów w kościele w poło-
wie sierpnia jest coraz więcej. Bo to
piękny zwyczaj...

15 sierpnia obchodzone było święto Matki Boskiej Zielnej. W naszej gminie ciągle kultywowana jest piękna 
tradycja wspólnego przygotowywania bukietów z ziół, kwiatów i zbóż.

Te bukiety mają szczególną moc!

Chętnych do przygotowywania bukietów nie brakowało (fot. pk)

Z efektów pracy cieszyli się i najmłodsi! Piękny bukiet pokazuje Renata Waliczek (fot. pk)
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Przedstawiamy tegorocznych laureatów „Miedźniańskich Uli” - nagrody gminy Miedźna 
za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. 

Jednym z nich jest Danuta Kocurek. 

Znajdujący się na cmentarzu para-
fialnym przy kościele pw. św. Kle-
mensa w Miedźnej pomnik ofiar Mar-
szu Śmierci to miejsce, które przypo-
mina o bolesnych, ale nie tak odleg-
łych czasach.

II wojna światowa zbliża się ku koń-
cowi. Na ziemie polskie zbliża się
ofensywa radziecka. Naziści postana-
wiają ewakuować więźniów KL Aus-
chwitz oraz jego podobozów. Styczeń
1945 roku, była zima, mróz, a ludzie
– często chorzy, wymęczeni, musieli
w takich warunkach pokonać wieloki-
lometrową trasę. Mieli trafić do obo-
zów w głębi Rzeszy. Między 17 a 21
stycznia wyprowadzono ok. 56 tys.
więźniów.

Szli z Oświęcimia przez pobliskie
tereny. Duża część nie dotarła do ce-
lu. Stąd marsze te nazywane są Mar-
szem Śmierci... 19 stycznia 1945 ro-

ku mieszkańcy Miedźnej znaleźli cia-
ła ofiar Marszu Śmierci między Górą
a lasem w Ćwiklicach. Zebrali je i po-
chowali w zbiorowej mogile za mie-
dźniańskim kościołem. 

W mogile znajdują się ciała 42
ofiar. W większości są to Żydzi, ale
także i Polacy. Rok temu udało się ją
odnowić – pojawił się nowy pomnik,
ufundowany przez izraelską firmę.
„Chaotycznie rozrzucone elementy na
płycie grobowca wprowadzają asocja-
cję leżących, porzuconych ofiar w tym
tragicznym marszu. Kontrast pomię-
dzy zorganizowaną formą grobu a roz-
rzuconą grupą elementów wprowadza
niepokój i pobudza wyobraźnię, ca-
łość formy i jej prosty wyraz nadaje
powagi” – napisano w opisie projektu
mogiły autorstwa Marka Ceculi.

O nagrobek dbają uczniowie poblis-
kiej Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Śląskich w Miedźnej.

Sprzątają mogiłę, porządkują teren,
pamiętają o rocznicach. – Dzięki te-
mu uczniowie mają żywą lekcję histo-
rii. Pamiętają o tych strasznych cza-

sach, które przecież nie były aż tak
dawno temu – mówi dotychczasowa
dyrektorka szkoły, Anna Musiel Gru-
szka. pk 

Żywa lekcja historii dla wszystkich

Mogiła ofiar Marszu Śmierci znajduje się na tyłach cmentarza parafialnego w Miedźnej (fot. pk)

Nieustanne zaangażowanie w pracę na rzecz kul-
tury gminy Miedźna, jej upowszechnianie, rozwój
i ochrona to jedne z licznych priorytetów stawia-
nych sobie przez Danutę Kocurek, dążącej do roz-
propagowania historii Górnego Śląska, a przede
wszystkim ziemi pszczyńskiej i jednocześnie gmi-
ny Miedźna na skalę nie tylko lokalną, ale także
międzynarodową. – Gdy tylko pojawia się okazja
do wzięcia udziału w sympozjach naukowych
i konferencjach ogólnopolskich, bądź międzynaro-
dowych to chętnie biorę w nich udział i promuję
historię i kulturę naszego regionu, bowiem mamy
się czym pochwalić, a zatem musimy jak najczę-
ściej ukazywać dziedzictwo kulturowe naszej ma-
łej ojczyzny i wartości tkwiące w naszym regionie
– mówi Danuta Kocurek. 

Agnieszka Nycz

Nauczyciel religii, historii, edukacji regionalnej, jak
również filozoficznej to tylko niektóre z funkcji peł-
nionych do niedawna przez mieszkankę Gilowic,
Danutę Kocurek. W 2008 roku została pracowni-
kiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Śląs-
kiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie, gdzie obecnie pełni funkcję adiunkta.
Uczy młodych ludzi historii wychowania, dziejów
kultury europejskiej, jak również historii myśli pe-
dagogicznej. – Jednocześnie przygotowuję wykłady
monograficzne, a także prowadzę zajęcia na stu-
diach podyplomowych oraz seminaria dyplomowe.
Co roku mam okazję wypromować kilkunastu licen-
cjatów i kilku magistrów – mówi Danuta Kocurek.
Swoje doświadczenie dydaktyczne pogłębiła prowa-
dząc zajęcia dla studentów pedagogiki na Uniwer-
sytecie Ostrawskim w Republice Czeskiej. 

Danuta Kocurek jest absolwentką teologii, peda-
gogiki i historii, zaś w 2004 roku Uniwersytet Opol-
ski nadał jej tytuł doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii. – W tej chwili przede mną habi-
litacja, a zatem planuję brać udział w konferen-
cjach naukowych i sympozjach, jak również po-

święcić się pracy dydaktycznej – stwierdza Danuta
Kocurek. Pracę doktorancką poświęciła awansowi
społecznemu mieszkańców wsi pszczyńskiej w II
połowie XIX wieku do 1918 roku. Przybliżyła różne
etapy dróg kształcenia synów z rodzin chłopskich,
którzy dzięki wytężonej pracy, uzdolnieniom
i wsparciu fundatorów uzyskali wysoki status społe-
czny, wybili się ponad przeciętność i piastowali wy-
sokie stanowiska w życiu publicznym i w Kościele. 

Miłośniczka Górnego Śląska, a szczególnie ziemi
pszczyńskiej swoje zamiłowanie do regionu przele-
wa na kartki papieru, które stanowią skarbnicę wie-
dzy o historii, kulturze i tradycji gminy Miedźna
i okolicznych wiosek dla przyszłych pokoleń. – Na-
leży promować piękno naszego regionu, zapisywać
jego dzieje, bowiem w dobie globalizacji młode po-

kolenie musi wiedzieć skąd pochodzi i dokąd zmie-
rza, aby nie zagubić się w gąszczu kultury masowej
i cyberprzestrzeni – mówi Danuta Kocurek. 

Do tej pory wydała siedem publikacji książko-
wych i opublikowała 60 artykułów naukowych, któ-
re zostały poświęcone historii Górnego Śląska, Śląs-
ka Cieszyńskiego, zagadnieniom z zakresu pedago-
giki i edukacji regionalnej. Pierwsza publikacja Da-
nuty Kocurek dotyczyła życia społecznego, kultural-
nego i religijnego Bierunia oraz okolicznych wsi
w wieku XIX i początku XX. Zaś ostatnia publikacja
autorki, która ujrzała światło dzienne 20 czerwca
br., została poświęcona biografii księdza Franciszka
Czernika, urodzonego w Miedźnej, wieloletniego
duszpasterza głuchoniemych. 

– Jedna książka przybliżająca historię i współ-
czesność procesu edukacyjno-wychowawczego
ukaże się w tym roku, czekam jeszcze na jej recen-
zję naukową. Dodatkowo pracuję nad słownikiem
biograficznym gminy Miedźna – przyznaje Danuta
Kocurek. Słownik będzie składał się z dwóch czę-
ści. Pierwsza część przybliży osoby duchowne i za-
konne, które pochodzą z gminy Miedźna i na tym
terenie aktywnie pracowały na rzecz społeczności
lokalnej na przestrzeni ostatnich 120 lat. Słownik
będzie zawierał 85 biogramów. 

– Z kolei druga część słownika będzie dotyczyła
osób świeckich i do „tworzenia” tej publikacji chciała-
bym zaprosić całą społeczność gminy Miedźna, bo-
wiem im więcej naszych mieszkańców włączy się
w przygotowanie biogramów do słownika, tym będzie
on bardziej wartościowy – dodaje Danuta Kocurek.

Jej zdaniem regionalizm i kształtowanie poczucia
własnej tożsamości to wartości, które powinny być
szerzone wśród młodego pokolenia od najmłod-
szych lat. – Należy uświadomić młodzieży, że tra-
dycyjna kultura regionalna wnosi do kultury narodo-
wej, a przez nią do europejskiej, dziedzictwo pol-
skich wsi i miast. Dbałość o historią i kulturę rodzi-
mą to zadanie dla nauczycieli, wychowawców,
twórców i animatorów kultury oraz władz samorzą-
dowych – podsumowuje Danuta Kocurek.

Regionalizm ponad wszystko

Danuta Kocurek przygotowuje właśnie słownik biograficzny 
gminy Miedźna (fot. Agnieszka Nycz)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane kolejno
rzędami poziomymi, utworzą dokończenie rozwiązania:

MIEDŹNIAŃSKI...

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

3 sierpnia pszczyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie zaniepoko-
jonych mieszkańców o sprawowaniu opieki nad czwórką małych
dzieci przez pijaną matkę w Woli. Z pierwszych ustaleń wynikało,
że w mieszkaniu na pierwszym piętrze jest niemowlę, które od
przeszło dwóch godzin płacze i nie można interweniować, ponie-
waż nikt z domowników nie otwiera drzwi. Przybyli na miejsce po-
licjanci postanowili poprosić o pomoc strażaków, którzy umożliwi-
liby im wejście do mieszkania przez uchylone okno. Mundurowi
musieli jednak podjąć natychmiastową decyzję o wejściu do środ-
ka. Płacz dziecka w pewnym momencie bowiem ucichł i wyważe-
nie drzwi okazało się niezbędne. Na szczęście, ani maluchowi, ani
pozostałej trójce rodzeństwa nic się nie stało. Spali, podobnie jak
ich nietrzeźwa matka. 34-latka w momencie badania miała blisko
promil alkoholu w swoim organiźmie. Tłumaczyła swój brak reak-
cji na płacz dziecka i dobijanie się sąsiadów do drzwi niezwykle
twardym snem. Teraz należy się spodziewać, że o jej dalszym lo-
sie będzie decydował sąd i prokurator. Dodatkowo, sprawa zosta-
nie skierowana do sądu rodzinnego. Dzieci, póki co, trafiły pod
opiekę swojego ojca. Za narażenie pociechy na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prawo przewi-
duje nawet karę pięciu lat pozbawienia wolności.

25 sierpnia 32-letni mieszkaniec Grzawy spowodował wypa-
dek drogowy na ul. Dworcowej w Pszczynie. Jadąc motorowe-
rem w kierunku trasy DK-1, najechał na tył jadącego przed nim
samochodu. Niestety, nie czekał na reakcję kierowcy volkswa-
gena, ani na podjęcie czynności przez policjantów. Postanowił
pośpiesznie oddalić się z miejsca kolizji w kierunku ul. Koper-

nika. Szybka reakcja stróżów prawa i pomoc świadków uda-
remniły mu dalszą ucieczkę. Okazało się, że miał ku temu po-
wody. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało
w jego organiźmie blisko 2 promile alkoholu (0,84 mg/l). Do-
datkowo, bazy danych ujawniły obowiązujący go nadal sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz mężczyzna
musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi swojego postępo-
wania. Za kierowanie motorowerem w stanie nietrzeźwości ko-
deks karny przewiduje nawet 2 lata więzienia.

Do stłuczki doszło dzień później we Frydku, na skrzyżowaniu ulic
Miodowej i Bieruńskiej. Z ustaleń policjantów wynikało, że 48-letnia
mieszkanka Frydku kierując Citroenem Berlingo jechała ul. Miodo-
wą i skręcała w lewo, w ul. Bieruńską. Właśnie wtedy zderzyła się
z mającym pierwszeństwo Fiatem Brawo, którym kierował 50-latek
z Chrzanowa. Dwie osoby trafiły do szpitala.
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Odblaski
obowiązkowe
dla pieszych
Od 31 sierpnia każdy pieszy,
który będzie się poruszał po
zmierzchu po drodze poza ob-
szarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony
w sposób widoczny dla kierują-
cych. Za brak elementu odblas-
kowego będzie groził mandat –
od 20 do 500 zł.

Dotychczasowe zapisy ustawy –
prawo o ruchu drogowym nakła-
dały obowiązek noszenia ele-
mentów odblaskowych jedynie
na osoby poniżej 15. roku życia.
Teraz ustawodawca rozszerzył
go na wszystkich, niezależnie
od wieku, którzy będą poruszać
się po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym.

W przepisach przewidziano
wyjątek: pieszy będzie mógł się
poruszać po zmierzchu poza ob-
szarem zabudowanym bez ele-
mentów odblaskowych, jeżeli
będzie się znajdował na drodze
przeznaczonej wyłącznie dla
pieszych lub na chodniku. Nowy
przepis nie będzie miał zastoso-
wania w strefie zamieszkania –
tam pieszy korzysta z całej sze-
rokości drogi i ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi
mogą być przedmioty doczepia-
ne do ubrania, opaski, kamizel-
ki oraz smycze. Ważne jest ich
umieszczenie: odblaski zaleca
się umieszczać na wysokości
kolan, dłoni, w okolicy środka
klatki piersiowej i pleców –
wówczas będziemy mieli pe-
wność, że są dobrze widoczne
dla innych uczestników ruchu
drogowego.

Warto przypomnieć, że po
zmroku pieszy ubrany w ciemny
strój jest widziany przez kierują-
cego pojazdem z odległości oko-
ło 40 metrów. Natomiast osoba
piesza, mająca na sobie ele-
menty odblaskowe, staje się wi-
doczna nawet z odległości 150
metrów. Te dodatkowe metry
pozwalają kierowcy wyhamo-
wać i bezpiecznie ominąć pie-
szego.

W uzasadnieniu do projektu
nowelizacji prawa o ruchu dro-
gowym podkreślano, że koszty
elementów odblaskowych są
znikome, natomiast koszty le-
czenia ofiar wypadków, nie li-
cząc strat materialnych, są zde-
cydowanie wyższe i trudne do
oszacowania. Nowy przepis nie
powoduje obciążenia dla budże-
tu państwa, może natomiast
ocalić życie wielu użytkowni-
kom dróg. KGP

Wśród osób, które do 22 września wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie o wartości 30 zł

do restauracji CountryHaus&Grill w Miedźnej
(Miedźna, ul. Pszczyńska 1). 

Prosimy o podanie swojego adresu.
Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 

Barbara Kwaśny z Woli. Gratulujemy! 
Zaproszenie wyślemy pocztą.

Oto skutek wypadku, do jakiego doszło 26 sierpnia we Frydku, 
w pobliżu kościoła (fot. PSP Pszczyna)
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Początek sezonu jest z pewnością
wyjątkowy dla graczy LKS Sokół
Wola. 16 sierpnia, w drugiej kolejce
rozgrywek piłkarze rozegrali bowiem
pierwszy mecz na nowym stadionie
przy ul. Pszczyńskiej, za basenem. 

– Obiekt sportowy jest gotowy, posia-
damy stosowne pozwolenia na użyt-
kowanie. Czekamy jeszcze na pozwo-
lenia wodno-prawne, które umożliwią
rozpoczęcie eksploatacji studni do na-
wadniania murawy – mówił pod ko-
niec sierpnia wójt Bogdan Taranow-
ski. Całkowity koszt budowy stadionu
to ok. 2,6 mln zł.

I choć oficjalne otwarcie obiektu
planowane jest na drugą połowę
września, otwarcie sportowe już mia-
ło miejsce. W pierwszym meczu pił-
karze z Woli przegrali z Leśnikiem Ko-
biór 2:4 (dwie bramki dla Sokoła
strzelił Rafał Kula).

Zmiany następują też na ławce tre-
nerskiej klubu. Dotychczasowego tre-
nera Damiana Odrobińskiego zastąpił

duet Bogdan Stawowy oraz Rafał Ku-
la. Po trzech kolejkach Sokół ma
w rozgrywkach klasy A dwa punkty
(remisy z LKS Gardawice i Siódemką
Tychy).

Zgodę na rozgrywanie spotkań na
stadionie w Górze przy ul. Rybackiej
otrzymał występujący w tym sezonie
w II lidze Nadwiślan. Wszystko dzięki
przeprowadzonym na obiekcie pra-
com remontowym. W pięciu meczach
piłkarze z Góry zdobyli do tej pory
cztery punkty (remis z Energetykiem
ROW Rybnik i wygrana z Górnikiem
Wałbrzych). Pierwszą, historyczną
bramkę dla klubu w II lidze zdobył
Bartłomiej Setlak.

Zmiany także w LKS Frydek. Druży-
nę w tym sezonie prowadzi nowy
szkoleniowiec, Grzegorz Ulczak. Do
momentu oddania numeru do druku,
klub rozegrał w tym sezonie w klasie
B tylko jedno spotkanie, wygrywając
u siebie z Polonią Międzyrzecze 2:1
(bramki strzelili: Adrian Potasiak, To-
masz Moroń). pk 

Ruszyły rozgrywki w sezonie piłkarskim 2014/2015. Jak 
w pierwszych spotkaniach poradziły sobie drużyny z naszej gminy?

Rozegrali pierwszy mecz
na nowym stadionie

Otwarcie sportowe nowego stadionu w Woli miało miejsce 16 sierpnia (fot. Jacek Bielenin)

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA
DO CENTRUM KULTURY W WOLI

Od 15 września
AEROBIK – poniedziałki, wtorki, śro-
dy, czwartki (zestawy intensywnych
ćwiczeń pomagające w utrzymaniu
dobrej kondycji)
ZUMBA – poniedziałki, środy (połą-
czenie tańca i fitnessu)
PILATES – środy (trening „dobrego samopoczucia”, relaks ciała
i umysłu)
BUP – poniedziałki, środy (trening nastawiony na ćwiczenia:
Brzuch Uda Pośladki)
HIP HOP – zajęcia tańca hip hop i street dance dla dzieci i mło-
dzieży w wieku 7-13 lat
KLUB FOTO – ostatni piątek miesiąca (dla miłośników fotografii)
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

Od 1 października
KICK BOXING – czwartki (zajęcia roz-
wijające ciało, uczą samokontroli i dy-
scypliny, dla dzieci i młodzieży w wie-
ku 7-13 lat)
STUDIO BALETOWE – wtorki (nabór
uzupełniający do grup 6-7 lat, 8-9
lat; zajęcia taneczne uczące koordy-
nacji i płynności ruchów oraz panowania nad własnym ciałem)
RYTMIKA – poniedziałki (rozwija zdolności muzyczne, sprawność
fizyczną, uczy zabawy w grupie rówieśników, dla dzieci w wieku
2,5-5 lat)
MUZYKOTERAPIA – poniedziałki (poprawia samopoczucie, odprę-
ża i uspokaja, dla osób w wieku 50+ oraz 60+)
RYSUNEK I MALARSTWO – wtorki (rozwijanie wyobraźni, wrażli-
wości, poczucia piękna oraz umiejęt-
ności obserwacji świata; dla dzieci,
młodzieży i dorosłych)
KURS TAŃCA I STOPIEŃ – piątki
KURS MATEMATYCZNY – przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego,
przygotowanie do egzaminu gimnaz-
jalnego
KUFER – warsztaty twórcze dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

www.gok.miedzna.pl i pod numerem telefonu 32 211 95 88.
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Wspomnienie wakacji z GOK
Były długo wyczekiwane, zasłużone, wesołe. Wakacje już się zakończyły! Prezentujemy galerię zdjęć z wyjazdów i zajęć,

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w drugiej połowie wakacji

31 lipca młodzi podróżnicy pojechali na wycieczkę na Szyndzielnię (fot. Centrum Kultury)

Sporym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do Miasteczka WesternowegoTwinpigs w Żorach (fot. Centrum Kultury)

Nie zabrakło atrakcji dla miłośników sportu. 13 sierpnia w Woli odbył się 

turniej piłki nożnej plażowej (fot. Centrum Kultury)

Sporo działo się w wakacje także w Gminnej Bibliotece Publicznej. 25 sierpnia zorganizowano dzień kowbojski (fot. GBP)

Jednym z miejsc, które odwiedzili uczestnicy wycieczek z GOK był Leskowiec. Wycieczka odbyła się 14 sierpnia (fot. Centrum Kultury)

Dla dzieci przygotowano także animacyjne zabawy plenerowe z udziałem aktorów 

z Teatru Gry i Ludzie. Tak bawiono się 20 sierpnia w Górze (fot. Centrum Kultury)

12 sierpnia zorganizowano warsztaty twórcze, podczas których uczestnicy 

przygotowywali drzewko szczęścia w wodnej kuli z brokatem (fot. Centrum Kultury)

O tym, jak niewiele trzeba, by stworzyć coś naprawdę pięknego można było się przekonać 4 sierpnia podczas zabawy plastycznej „Marzenia ze skrawka” (fot. Centrum Kultury)


