
Podziękowali za szczęśliwe zebranie plonów Dla kogo 
kolektory?

Na rowerze jeździć
może każdy!

7 września rolnicy z gminy Miedźna świętowali w Woli zakończenie tegorocznych
żniw podczas Gminnych Dożynek. Była to okazja do podsumowania roku, który nie
był dla nich łatwy. – Mimo tego, mamy za co dziękować – mówią

Ponad 2,5 mln zł może wykorzystać
gmina Miedźna na montaż kolektorów
słonecznych w domach. Mieszkańcy mo-
gą zgłaszać chęć udziału w programie

Ponad 550 osób wzięło udział w VIII
Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Ro-
werowym pod patronatem wójta gminy
Miedźna

WIĘCEJ NA STR. 8 WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 11

Mieszkańcy i władze gminy zdecydowanie protestowali przeciw wariantowi A drogi S1. Teraz spore szanse na realizację 
ma wariant E, ale i ten ma swoich przeciwników. 18 września w hali sportowej przy LO w Gilowicach odbyło się spotkanie 
informacyjne na temat budowy drogi ekspresowej.
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Przypominamy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane, bio: 20.10, 3.11
 plastik, papier, szkło: 3.11

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane, bio: 21.10, 4.11
 plastik, papier, szkło: 4.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane, bio: 8.10, 22.10,

5.11
 plastik, papier, szkło: 8.10, 5.11

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Sta-
wowa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane, bio: 9.10, 23.10,

6.11
 plastik, papier, szkło: 9.10, 6.11

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Osiedle Pod Sosnami, Po-
wstańców, Rajska, Rzemieślnicza,
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna,
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa):
 zmieszane, bio: 10.10, 24.10,

7.11
 plastik, papier, szkło: 10.10,

7.11

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, Nad
Wisłą, Ogrodników, Polna, Poznań-

ska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-
wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane, bio: 13.10, 27.10
 plastik, papier, szkło: 13.10

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane, bio: 14.10, 28.10
 plastik, papier, szkło: 14.10

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane, bio: 15.10, 29.10
 papier, plastik, szkło: 15.10

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane, bio: 16.10, 30.10
 plastik, papier, szkło: 16.10

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane, bio: 17.10, 31.10
 plastik, papier, szkło: 17.10

OSIEDLA
Wola I
 zmieszane, bio: 10.10, 14.10,

17.10, 21.10, 24.10, 28.10,
31.10, 4.11, 7.11
 plastik, papier, szkło: 14.10,

21.10, 28.10, 4.11
 odpady wielkogabarytowe:

15.10, 5.11

Wola II
 zmieszane, bio: 9.10, 13.10,

16.10, 20.10, 23.10, 27.10,
30.10, 3.11, 6.11
 plastik, papier, szkło: 14.10,

21.10, 28.10, 4.11
 odpady wielkogabarytowe: 8.10,

22.10

ODBIORĄ ŚMIECI!

INFORMACJA

OGŁOSZENIE
Redakcja miesięcznika „Gminne Sprawy” 

poszukuje osoby do współpracy 
w charakterze dziennikarza.

Jego zadaniem będzie obsługa medialna imprez i wydarzeń gminnych, 
wykonywanie zdjęć, przygotowywanie tekstów 

do publikacji na łamach miesięcznika.

Wymagania:
− doświadczenie w pracy dziennikarskiej,

− znajomość gminy Miedźna,
− zaangażowanie,
− dyspozycyjność.

Chętnych do podjęcia współpracy prosimy o przesyłanie CV oraz przykładowego, 
dowolnego tekstu własnego autorstwa na adres email gminnesprawy@gazeta.pl. 

Redakcja skontaktuje się z wybranymi osobami.

Podsumowujemy wyniki sprzedaży
pierwszych trzech numerów „Gmin-
nych Spraw” po reaktywacji.

Kiedy w czerwcu ukazywał się pier-
wszy po reaktywacji numer „Gminnych
Spraw” zastanawialiśmy się, czy gaze-
ta zdobędzie uznanie mieszkańców
gminy Miedźna. Po cichu liczyliśmy, że
tak będzie. I tak się właśnie stało,
o czym świadczą wyniki sprzedaży
pierwszych trzech numerów gazety.

W sklepach na terenie gminy sprze-
dało się 680 egzemplarzy pierwszego
numeru. Dało to sprzedaż na poziomie
72,3%. Gazeta wychodzi bowiem
w nakładzie 1 000 egz., z czego 60

bezpłatnie przekazywanych jest do
gminnych instytucji. Do sklepów trafia
więc 940.

Jeszcze lepiej było w lipcu – rozeszło
się 718 egz., co dało sprzedaż na po-
ziomie 76,4%. Tendendcja wzrostowa
utrzymała się w sierpniu – sprzedało
się bowiem 760 egz. numeru trzeciego
(80,9% całego nakładu). 

Dziękujemy drodzy Czytelnicy za ten
wynik. Ufamy, że będzie on jeszcze
lepszy! Dołożymy wszelkich starań, by
gazeta była ciągle ciekawa i rzetelna.
Czekamy także na uwagi oraz propozy-
cje tematów – dane kontaktowe oraz
informacje o dyżurze znajdują się
w stopce. Redakcja

Rośnie sprzedaż! Dziękujemy

W związku z zaplanowanymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do Ra-
dy Gminy Miedźna oraz wyborami wójta gminy Miedźna, Gminna Komisja Wy-
borcza informuje o najbliższych terminach dyżurów. Odbędą się one w dniach:

–   9 października w godz. 15.00 – 18.00
– 10 października w godz.   8.00 – 11.00
– 13 października w godz. 12.00 – 15.00
– 14 października w godz. 16.00 – 19.00
– 15 października w godz.   8.00 – 11.00
– 16 października w godz. 13.00 – 16.00
– 17 października w godz. 20.00 –   0.00
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Biurze Rady Gminy Urzę-

du Gminy w Miedźnej (ul. Wiejska 131).

Już nie filia Urzędu Pocztowego,
a agencja pocztowa – mieszkańcy Mie-
dźnej nadal mogą korzystać z usług
pocztowych w swoim sołectwie.

Z dniem 30 września br. swoją dzia-
łalność rozpoczęła agencja pocztowa
w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 2.
Agencja pocztowa powstała w miej-
sce filii Urzędu Pocztowego w Mie-
dźnej. Przypomnijmy – Poczta Polska
brała pod uwagę likwidację placówki
ze względów finansowych. Po inter-
wencjach mieszkańców i rozmowach
wójta z przedstawicielami firmy uda-
ło się doprowadzić do powstania
agencji.

Jest ona czynna w następujących
godzinach: poniedziałek, wtorek i śro-
da 9.00 -13.00, a czwartek i piątek
10.30 -14.30.

Istnieje jednak możliwość dopaso-
wania godzin pracy agencji pocztowej
w Miedźnej do potrzeb mieszkańców.
Wszelkie uwagi można kierować do
14 października bezpośrednio do
agencji pocztowej w Miedźnej – tel.
kontaktowy 512 050 749. UG, pk

Ruszyła agencja pocztowa

Przy ul. Wiejskiej funkcjonuje teraz 
agencja pocztowa (fot. pk)



Budowa drogi ekspresowej S1 od węz-
ła „Kosztowy II” w Mysłowicach do
węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej
ciągle budzi emocje wśród mieszkań-
ców gminy Miedźna. 18 września
w hali przy LO w Gilowicach zorgani-
zowano spotkanie, na którym wyko-
nawca dokumentacji wariantu E, firma
KV Projekty Inżynieryjne i Architekto-
niczne Sp. z o.o. oraz inwestor, Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zaprezentowali efekty dotychcza-
sowych prac.

Paweł Komraus

Przypomnijmy – jeszcze dwa lata temu
istniało spore zagrożenie, że droga zo-
stanie wybudowana w wariancie A. To
byłaby bardzo zła informacja dla mie-
szkańców wtedy osiedla, a dziś sołe-
ctwa Wola II, bo droga przechodzić
miała bardzo blisko bloków. Do tego
przy cmentarzu, kościele oraz szkole
podstawowej we Frydku. 

Mobilizacja mieszkańców, stowarzy-
szeń i władz gminy była ogromna –
wszyscy walczyli o to, aby ten wariant
nie został wybrany. Były zebrania, na
których pojawiły się tłumy, pisma do
najwyższych władz państwowych, tak-
że protesty uliczne. W końcu opraco-
wano nowy wariant, który miał być od-
powiedzią na te apele. Droga w no-
wym wariancie przechodzić ma od
Bojszów równolegle do ul. Międzyrzec-
kiej, ponad 500 m od W II, ma przeci-
nać ul. Pszczyńską relacji Wola-Gilo-
wice, dalej ma przechodzić w stronę
Gilowic – między ulicami Kaczeńców
i Rzemieślniczą i w stronę Brzeszcz.
Dodatkowo w Woli, niedaleko stacji
paliw zaplanowano węzeł kolizyjny,
który umożliwi mieszkańcom gminy
wjazd na drogę S1.

2 grudnia ub.r. Rada Gminy Mie-
dźna nie jednomyślnie, ale przegłoso-
wała uchwałę, w której wyraziła akcep-
tację dla wariantu H. Propozycja ta
spotkała się z podobnym odzewem
w innych samorządach.

Ale nie wszyscy mieszkańcy są do
niej przekonani. – Osiem lat temu ku-
powałem przy ul. Kaczeńców w Gilowi-
cach działkę. Teraz dowiaduję się, że
droga pójdzie koło mojego domu.
Uciekłem z miasta, żeby mi żaby re-
chotały i sarny pod dom przychodziły,
a nie po to, by 40 tys. samochodów co-
dziennie przejeżdżało przy domu – żalił
się podczas spotkania jeden z mie-
szkańców. 

Spotkanie zorganizowane 18 wrześ-
nia cieszyło się umiarkowanym zainte-
resowaniem mieszkańców. Na wcześ-
niejszych, choćby w 2012 roku było
ponad 800 osób. Teraz przybyło ok.
150. Przeciwni wariantowi E są głó-
wnie ci, którzy będą musieli wyburzyć
swe domy albo nową drogę obserwo-
wać zza okna. Tych pierwszych ma być
zdecydowanie mniej niż w przypadku

wariantu A – teraz mowa jest o wybu-
rzeniu dwóch budynków mieszkalnych
przy ul. Kaczeńców w Gilowicach
i czterech przy ul. Babudy w Górze oraz
kilku obiektów gospodarczych. Wcześ-
niej w grę wchodziło nawet prawie 60
wyburzeń, często nowych domów.

Wątpliwości mieszkańców budziła
m.in. kwestia budowy drogi na bagni-
stym terenie w rejonie ul. Babudy. – Są
pewne możliwości techniczne, by te
bariery pokonać. Nie w takich miej-
scach buduje się drogi – przyznał To-
masz Kaługa z firmy, która przygotowa-
ła projekt. Niektórzy dziwili się, że te-
mat S1 znów wraca. – Kilka lat temu
powiedzieliśmy stanowcze nie drodze
przez gminę Miedźna – mówiła jedna
z mieszkanek. – Trzeba wrócić do za-
planowanego wcześniej wariantu za
Wisłą, tam była zgoda – dodał Stefan
Michalik.

Na sali nie brakowało też innych
głosów. – Mam takie pytanie: kto
przyjechał na to spotkanie rowerem
czy koniem? Wszyscy chcemy jeździć
autami po dobrych drogach. Dobrze
wiemy, że ten odcinek drogi musi po-
wstać. Po to jest to spotkanie, by in-
westor wiedział, co projektować. Jeż-
dżąc innymi drogami szybkiego ruchu

mija się w pobliżu bloki i inne budyn-
ki, i ludzie tam normalnie żyją i mie-
szkają. Jak tak będziemy dyskutować,
to tej drogi może już nie doczekamy –

powiedział Alojzy Chrostek, za co zo-
stał nagrodzony brawami.

Tego, że wariant E ciągle wywołuje
kontrowersje wśród części mieszkań-
ców świadomy jest wójt gminy. – Mam
świadomość, że nie jest to wariant
idealny, bo jeśli jest choć jedno wybu-
rzenie, to budzi to emocje. Ale muszę
przyznać, że z wariantów proponowa-
nych nam do tej pory jest to najbardziej
korzystny wariant, który także daje
szansę rozwoju, bo przewiduje węzeł
w Woli. Patrząc na szkody społeczne
czy gospodarcze, wariant A był dużo
gorszy. Co do wariantu E, są pewne
uwagi, kontrowersje, ale nie ma gene-
ralnego sprzeciwu mieszkańców gminy.
Najgorszą rzeczą by było, gdybyśmy
wrócili do wariantu, który dla inwesto-
ra i projektanta był chyba najprostszy,
czyli ten, który przecina naszą gminę
na dwie części. Cieszę się, że mie-
szkańcy przyszli na to spotkanie
i przedstawili swoje uwagi – mówi Bog-
dan Taranowski.
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Porównanie wariantów
- uwarunkowania środowiskowe, techniczne i ekonomiczne

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z przebiegiem drogi w wariancie E. Dokładna
mapa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy, www.miedzna.pl (fot. pk)

To dobry kompromis
Rozmawiamy z Jackiem Stumpfem, 
naczelnikiem Wydziału Dokumentacji Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– oddziału w Katowicach

Na jakim etapie jest obecnie inwestycja, polegająca na
budowie drogi S1 od węzła „Kosztowy II”w Mysłowicach
do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej?
Na podstawie już posiadanych materiałów opracowywa-
ny jest wariant E. Projektanci mają za zadanie do końca
roku opracować odpowiednią dokumentację.
Wtedy będziemy mieli już pięć wariantów...
Ilość wariantów, które mamy przeanalizowane zaczyna
być anegdotyczna w skali kraju. Nie można w nieskończo-
ność tworzyć wariantów. Wydaje nam się, że wariant E
godzi możliwie wiele interesów. Nie łudźmy się – nie ma

wariantu w tak zurbanizowanym terenie, jak wojewó-
dztwo śląskie, który zadowoliłby wszystkich. A pamiętaj-
my, że jeszcze mamy tu obszary Natura 2000, kopalnie,
Wisłę, tych uwarunkowań jest wiele. Ten kompromis wy-
daje się być naprawdę kompromisem dobrym.
Kiedy poznamy wariant preferowany?
Projekt z tymi wariantami będzie przedstawiony Komisji
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, która ma kompe-
tencje rekomendowania Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad wariantu do złożenia wniosku. Li-
czymy na to, że preferowany będzie wariant E, bo innej
alternatywy za bardzo już nie ma. Może to nastąpić
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska prowadził będzie potem postępo-
wanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, wtedy przeprowadzone będą też zgodnie
z ustawą konsultacje społeczne. 

Rozmawiał Paweł Komraus

Mieszkańcy gminy zdecydowanie protestowali przeciw wariantowi A drogi S1. Teraz spore szanse
na realizację ma wariant E, ale i ten ma swoich przeciwników

Wariant E lepszy, ale...



Gmina Miedźna zajęła 1 062. miejsce w ran-
kingu gmin wiejskich pisma „Wspólnota”,
w którym pod uwagę brano zadłużenie w sto-
sunku do dochodów budżetowych.

Im niższa pozycja, tym lepiej. Dlatego 1 062.
miejsce na prawie 1 600 gmin wiejskich z ca-
łej Polski to wynik niezły. Zadłużenie gminy
Miedźna na koniec roku 2013 wynosiło
18,76%. Co istotne, od kilku lat stopniowo
zmniejsza się. Ma to także wydźwięk w ran-
kingu „Wspólnoty” – np. w 2005 roku Mie-
dźna znalazła się na... 120. pozycji. Od trzech
lat jest już w drugiej połowie zestawienia, czy-
li wśród samorządów z mniejszym zadłuże-
niem.

Ranking opracował prof. Paweł Swianie-
wicz, doradca prezydenta RP na podstawie
wielkości zadłużenia w stosunku do rocznych
dochodów samorządu. pk
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Radni gminy Miedźna jednomyślnie przegło-
sowali uchwałę w sprawie poparcia działań
mających na celu zahamowanie wypływu
środków finansowych wypracowanych w re-
gionie do budżetu centralnego oraz zwiększe-
nia dochodów jednostek samorzadu terytorial-
nego.

– Od jakiegoś czasu do Rady Gminy wpływa-
ją uchwały z gmin czy powiatów, w których
wyrażano takie stanowisko, m.in. z Rady
Gminy Kobiór. Stwierdziliśmy razem z panią
skarbnik, że jest to uchwała zasadna. Zadań
dla samorządów przybywa, a środki finanso-
we są rozdzielane w różny sposób – powie-
dział przed głosowaniem Stanisław Karbo-
wy, przewodniczący Rady Gminy.

Pogląd ten podzielili radni, głosując jedno-
myślnie za. „Rada Gminy Miedźna podzielając
zaniepokojenie Rady Gminy Kobiór zmniejsze-
niem dochodów własnych organów samorządu
terytorialnego uznaje za niezbędne przyłącze-
nie do stanowiska zaprezentowanego w ww.
uchwale” – napisano w uzasadnieniu. pk

Więcej środków
dla samorządów

Im niżej, tym lepiej

Zadanie pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła
w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy
Miedźna” współfinansowane jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na jego rea-
lizację została zaplanowana kwota w wysokości
2 528 412 zł.

Paweł Komraus, UG

Kolektory słoneczne zostały w ubiegłym roku zamon-
towane w dziesięciu szkołach na terenie gminy, co po-
zwoliło m.in. ograniczyć koszty ogrzewania. Teraz
nadszedł czas na domy jednorodzinne – mieszkańcy
mają szansę na wzięcie udziału w programie, którego
przedmiotem będzie zamontowanie indywidualnego
zestawu kolektorów słonecznych wraz z montażem
zasobnika ciepłej wody, układu pompowego, układu
bezpieczeństwa i układu hydraulicznego dla budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych.

Skład zestawu będzie dobierany indywidualnie
w zależności od rodzaju i stanu istniejących elemen-
tów instalacji wodnej i grzewczej w danym budynku
oraz ilości osób w gospodarstwie domowym. Reali-

zacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2015-
2019.

Każdy zestaw w 85% finansowany będzie ze środ-
ków Unii Europejskiej, 1% z budżetu gminy Miedźna.
Wkład własny właściciela nieruchomości to 14%.
Wszyscy ci, którzy są zainteresowani udziałem w pro-
gramie powinni wypełnić specjalną ankietę, która za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny www.miedzna.pl. – Te ankiety pozwolą nam na
opracowanie programu, który będzie podstawą do
podpisania odpowiedniej umowy o dofinansowanie
z Urzędem Marszałkowskim. Informacje, które zbie-
ramy pozwolą nam określić potrzeby, koszty czy wa-
runki tego przedsięwzięcia – tłumaczy wójt Bogdan
Taranowski.

W ankiecie konieczne jest określenie m.in. powie-
rzchni budynku i dachu, kształtu dachu, rodzaju po-
krycia dachowego, źródła ogrzewania budynku czy
przewidywanego terminu realizacji zadania.

Wypełnione ankiety należy składać w kancelarii
Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227
Miedźna (I piętro) w terminie do 31 października.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia,
tel. 32 211 61 60 wew. 29.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Mie-
dźna, która odbyła się 23 września
radni zdecydowali o udzieleniu po-
mocy finansowej powiatowi pszczyń-
skiemu w wysokości 520 tys. zł.

Środki te przeznaczone będą na dwie
inwestycje, które powiat planuje zreali-
zować. Pierwsza polegać będzie na
przebudowie ul. Korfantego w Gilowi-
cach i ul. Sportowej we Frydku na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą Górnoś-
ląską od nowej nawierzchni. Na ten cel
gmina Miedźna przekazała 20 tys. zł.

Pozostałe środki ma pochłonąć
przebudowa drogi powiatowej pomię-
dzy Gilowicami a Wolą – ul. Górnoś-
ląskiej w Gilowicach oraz ul. Pszczyń-
skiej w Woli. To inwestycja, na którą
mieszkańcy czekają już od dłuższego

czasu, bo stan drogi pozostawia spo-
ro do życzenia. 

Dojdzie do skutku, jeśli uda się
zdobyć dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeń-
stwo Dostępność – Rozwój (tzw.
schetynówek), do którego powiat
pszczyński będzie aplikował.

– Całe zadanie kosztować ma ok.
4 mln zł. Liczymy, że 50% uda się po-
zyskać z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, drugie 50% musi zabezpie-
czyć samorząd. Po negocjacjach poja-
wiła się propozycja, by gmina Miedźna
dołożyła 500 tys. zł, a powiat – 1,5 mln
zł – mówi wójt Bogdan Taranowski.

Wnioski o dofinansowanie z tzw.
schetynówek na rok 2015 można by-
ło składać do końca września. pk 

Będą remontować z powiatem

Jest szansa, że w przyszłym roku uda się wyremontować drogę powiatową 
łączącą Gilowice i Wolę (fot. pk)

Kolektory słoneczne pojawiły się w ubiegłym roku na dziesięciu gminnych szkołach. Teraz na skorzystanie 
z podobnego programu mają szanse właściciele budynków jednorodzinnych (fot. UG)

Ponad 2,5 mln zł może wykorzystać gmina Miedźna na montaż kolektorów
słonecznych w domach jednorodzinnych. Mieszkańcy mogą już zgłaszać
chęć udziału w programie

Dla kogo kolektory?



Wójt gminy Miedźna Bogdan Tara-
nowski podpisał z wyłonioną w dro-
dze przetargu nieograniczonego fir-
mą PBU „ELBUD” Bogusław Luranc
z Brzeszcz umowę na „Rozbudowę
budynku wielofunkcyjnego w Gilowi-
cach przy ul. Korfantego 70 na cele
społeczno-kulturalne”.

UG

Całkowity koszt inwestycji wynosi
492 tys. zł brutto. Inwestycja w kwo-
cie 267 tys. 534 zł dofinansowana
zostanie ze środków Unii Europej-
skiej z EFR na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

Zakres inwestycji obejmuje między
innymi: rozbudowę budynku o po-
mieszczenia garażu ok. 67 m kw
(parter), sali ogólnodostępnej ok. 66
m kw wraz z zapleczem kuchennym
(piętro) oraz klatki schodowej zewnę-

trznej wraz z układem komunikacyj-
nym, docieplenie ścian zewnętrznych
części dobudowanej, stolarkę okien-
ną i drzwiową, przebudowę i zmianę
sposobu użytkowania części parteru
na biuro i pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, przebudowę i rozbudowę
instalacji, wykonanie instalacji oddy-
miania.

– Przeprowadzona modernizacja
pozwoli na uzyskanie dodatkowego

garażu na parterze budynku. Powsta-
nie także nowa salka wielofunkcyjna,
która będzie służyła mieszkańcom
oraz organizacjom działającym na te-
renie sołectwa. Poprawią się również
warunki pracy druhów z OSP Gilowi-
ce – informuje wójt gminy Bogdan Ta-
ranowski.

Przewidywany termin zakończenia
realizacji inwestycji to 16 lutego
2015 r.

OGŁOSZENIA
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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

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstocho−
wie, Powiatowy Zespół w Pszczynie oraz Urząd Gmi−
ny Miedźna ogłaszają nabór na bezpłatne szkolenie
chemizacyjne „Stosowanie środków ochrony roślin
przy użyciu opryskiwaczy”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 16 października 2014 r.
w Urzędzie Gminy Miedźna (sala konferencyjna).
Szkolenie jest bezpłatne, przeznaczone dla osób, którym
skończył się termin ważności zaświadczenia lub osób, któ−
re chcą przedłużyć jego ważność. W każdym szkoleniu mo−
że wziąć udział wyłącznie 25 osób.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, je−
dnorazowy kombinezon ochronny oraz wyżywienie.
Szkolenie zakończy się testem sprawdzającym wiedzę
i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które
ważne jest przez 5 lat.
Osoby, które do tej pory nie ukończyły szkolenia w zakre−
sie stosowania ś.o.r. muszą zakończyć szkolenie chemiza−
cyjne w zakresie podstawowym (2 dni). Szkolenia takie
bezpłatnie organizowane będą przez Śląską Izbę Rolniczą
i odbędą się w Mikołowie w siedzibie ŚODR.
Zapisy na kurs przyjmowane będą w biurze PZDR przy ul.
Kopernika 14 w Pszczynie lub pod nr telefonu 32 210 33 28,
515 275 910.

Biznes przy porannej kawie
„Biznes przy porannej kawie” to już druga edycja bez−
płatnych spotkań dla przedsiębiorców organizowa−
nych przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej przy współ−
pracy z Urzędem Gminy Miedźna.

Charakter tychże spotkań sprzyja nawiązywaniu bezpośre−
dnich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych prak−
tyk w przyjaznej atmosferze. Każde spotkanie jest okazją do
dyskusji i wymiany doświadczeń.
Pierwsza edycja obejmowała 8 spotkań biznesowych, które
cieszyły się zainteresowaniem przedsiębiorców, co świadczy
o potrzebie nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych
spotkaniach z cyklu „Biznes przy porannej kawie”. Ze wzglę−
du na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest potwierdze−
nie udziału w najbliższym spotkaniu, tj. 30.10.2014 r., telefo−
nicznie pod numerem telefonu 32 211 62 10 lub za pośredni−
ctwem e−maila: kredyty@bsmiedzna.pl

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem –
pamiętaj, możesz otrzymać bezpłatną pomoc. 
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc
psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc
finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty –
przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyska−
ły dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po−
mocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj, jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami
dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Minister−
stwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działal−
ność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie inter−
netowej dla osób pokrzywdzonych pokrzywdzeni.gov.pl.

Tak ma wyglądać strażnica w Gilowicach po rozbudowie (fot. UG)

Umowa podpisana, roboty ruszają. Do połowy lutego 2015 r. rozbudowana będzie
strażnica w Gilowicach

Rozbudują strażnicę 
za prawie pół miliona



Gilowice mają od pewnego czasu wy-
jątkową atrakcję. Przy ul. Granicznej
pojawiła się bowiem niemała hodow-
la danieli, ssaków, które wyglądem
przypominają jelenie. Prowadzi ją Pa-
weł Pala z Gilowic, razem z Łuka-
szem Granatyrem, Karolem Granaty-
rem i Stanisławem Palą. Wspólnie na
początku roku kupili zwierzęta, przy-
gotowali im odpowiedni teren i dbają
o nie na co dzień.

Oprócz 21 danieli i 17 młodych
mają też muflony, które charaktery-
zują się specyficznie zakręconymi ro-
gami. – To takie kozice górskie, któ-
re żyją wysoko w Tatrach. Mamy ich
pięć – tłumaczy Paweł Pala. Hodow-
lę założyli w celach handlowych. Ale
– jako że znajduje się bezpośrednio
przy drodze – stała się ona też sporą
lokalną atrakcją. W trakcie naszej
rozmowy podjeżdża kilka aut, kie-
rowcy zatrzymują się, uchylają szyby
i oglądają z zaciekawieniem zwierzę-
ta. – Przychodzi tu bardzo dużo lu-
dzi, zwłaszcza w słoneczne weeken-
dy pojawiają się rodziny z dziećmi,
dla których hodowla jest sporą atrak-

cją. Pytają, co to za zwierzęta, czę-
sto mylą je z sarnami. Dokarmiają
daniele, które się nie boją i podcho-
dzą do samej siatki, jedzą dzieciom
z ręki, dadzą się pogłaskać. Był tu
kiedyś znajomy z Woli, który ma kil-

ka danieli i był w szoku, jak to wi-
dział. Mówił, że jego podejdą nie bli-
żej niż na 5-10 metrów – opowiada
Paweł Pala. 

Daniele okazują się mało wymaga-
jące jeśli chodzi o jedzenie. Potrze-

bują wody, trawy, jedzą odpady
mięsne, marchewkę, suchy chleb, li-
ście np. z sałaty czy kalafiora, lubią
jeść kasztany i żołędzie, dzięki któ-
rym naturalnie się odrobaczają. Zi-
mą trzeba dostarczyć im siana.
Przede wszystkim potrzebują miej-
sca, w którym mogą swobodnie się
poruszać.

Z samców oprócz mięsa jest je-
szcze jeden pożytek – na jesień zrzu-
cają rogi, które często są bardzo oka-
załe. Te wykorzystywane są w prze-
myśle meblowym, można z nich zro-
bić żyrandol, stół czy choćby powiesić
w domu. Teraz zbliża się okres godo-
wy – samce walczą o samice, słychać
już trzaskające rogi, zmieniają też ko-
lor sierści, lenią się. Ciąża samic trwa
mniej więcej 9 miesięcy.

A to oznacza, że w lecie przyszłego
roku hodowla wzbogaci się o nowe
daniele. Ku uciesze właścicieli i licz-
nie odwiedzających zwierzęta!

Paweł Komraus
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GILOWICE

WOLA

Daniele z hodowli w Gilowicach nie boją się ludzi – podchodzą nawet do dzieci, 
jedzą im z ręki i dadzą się pogłaskać (fot. pk)

Gilowickie daniele robią furorę!

Wyjątkowy charakter miała inauguracja roku
szkolnego 2014/2015, która odbyła się 1 wrześ-
nia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli.Wójt gminy
Miedźna, Bogdan Taranowski pożegnał dotych-
czasową dyrektorkę Lucynę Laszczak. Podzięko-
wał jej za 34 lata pracy, w tym 15 lat na stano-
wisku dyrektora szkoły i 7 lat na stanowisku wice-
dyrektora. Życzył jej wszystkiego dobrego podczas
zasłużonej emerytury. Do życzeń dołączyła się dy-
rektorka Zespołu Oświaty i Wychowania w Mie-
dźnej, Marianna Korkosz. Z serdecznymi życzenia-
mi i podziękowaniami za współpracę dołączyła się
Barbara Bandoła, dyrektorka Gimnazjum nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józe-
fa Tischnera w Woli.Wójt przywitał nowego dyrek-
tora, Sebastiana Pyjasa.Dwa dni wcześniej przy
szkole otwarty został nowy plac zabaw, który wy-
budowany został w ramach programu „Radosna
szkoła”. Zorganizowano także piknik oraz zawody
sportowe. Paweł Włosiak, pk

Nowi−starzy szefowie
W połowie lipca radni zdecydowali o zniesieniu osied-
li Wola I i Wola II i powołaniu analogicznych sołectw
– ma to dać większe możliwości w ubieganiu się
o środki zewnętrzne. Ta zmiana wywołała konie-
czność wybrania w nowych sołectwach sołtysów, któ-
rzy mieli zastąpić dotychczasowych przewodniczą-
cych zarządów rad osiedli. Wybór dokonany został
podczas pierwszych w historii tych sołectw zebrań so-
łeckich, które zorganizowano 4 września.

Zmian sporych jednak nie ma – sołtysami zostali
dotychczasowi „szefowie” osiedli. Na sołtysa sołe-
ctwa Wola I wybrany został Janusz Starzec, a sołe-
ctwa Wola II – Andrzej Biszkant. Mieszkańcy wy-
brali także nowe rady sołeckie. pk

Wyjątkowa inauguracja

Ruszyły roboty 
na Górniczej
24 września wójt gminy Bogdan Taranowski podpi-
sał z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczone-
go firmą Drogród z Ćwiklic, umowę na przebudowę
drogi gminnej ul. Górniczej w Woli. Gmina Miedźna
pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 613
740,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój (tzw. schetynówki). 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: prze-
budowę drogi gminnej na łącznej długości ok.

1 130 mb, w tym frezowanie nawierzchni, uzupeł-
nienie miejsc zapadniętych mieszanką mineralno-
asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej, wykona-
nie warstwy ścieralnej, wymianę krawężników,
przebudowę chodników, odtworzenie oznakowania
poziomego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 117 591,38
zł. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na
koniec listopada bieżącego roku. – W czasie prowa-
dzenia robót wystąpią ograniczenia w ruchu drogo-
wym i parkowaniu. Za okresowe utrudnienia prze-
praszam, prosząc jednocześnie mieszkańców o za-
chowanie szczególnej ostrożności oraz o wyrozu-
miałość – informuje wójt gminy Bogdan Taranow-
ski. UG

25−lecie parafii

13 września w parafii Matki Boskiej Piekarskiej
w Woli świętowano wyjątkową uroczystość – 25-le-
cie istnienia parafii. Odprawiono mszę św., której
przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc, metropoli-
ta katowicki. Licząca obecnie ok. 6 200 parafian pa-
rafia utworzona została w październiku 1988 roku,
a jej pierwszym administratorem był ks. Bronisław
Pala. Obecnie proboszczem jest ks. Bogumił Mazur-
czyk. Przy parafii działa także dom zakonny Sióstr
Służebniczek NMP NP. pk

Uczniowie SP nr 2 podczas
uroczystej inauguracji (fot. SP nr 2 w Woli)

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej 
w Woli ma 25 lat (fot. parafia MBP w Woli)
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GÓRA

FRYDEK MIEDŹNA

Uczniowie zwiedzili siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (fot. SP Frydek)

Uczniowie w Koszęcinie
12 września uczniowie klasy czwartej oraz kilkoro uczniów klasy piątej i szó-
stej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku wzięło udział w wy-
cieczce do Koszęcina. Wyjazd ten był odpowiedzią na zaproszenie Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Śląskiego Kuratora Oświa-
ty w Katowicach na Dzień Otwarty „Śląska” oraz inaugurację sezonu artysty-
cznego 2014/2015.

Siedziba zespołu, Kompleks Pałacowo – Parkowy w Koszęcinie, została od-
nowiona, zrewitalizowana i otworzyła tym samym swe podwoje dla szerokich
rzesz publiczności. Uczniowie mogli zwiedzić piękne wnętrze pałacu, wziąć
udział w warsztatach wokalnych, spotkać się z artystami Zespołu, zwiedzić ko-
stiumernię, pospacerować po przepięknym parku, gdzie można zobaczyć stare,
objęte ochroną drzewa. Wycieczka ta pozwoliła poznać lepiej jedną z najważ-
niejszych instytucji kultury w naszym regionie, a także znacznie poszerzyć swo-
ją wiedzę z zakresu polskiego dziedzictwa kulturowego. SP Frydek

Jeszcze w tym roku przebudowane zo-
staną fragmenty dwóch ulic w Miedźnej
– Potok i Polnej. Nawierzchnia ul. Po-
tok zostanie przebudowana na odcinku
ok. 365 mb. Inwestycja polegać będzie
m.in. na wymianie konstrukcji nawie-
rzchni i podbudowy, wzmocnieniu kon-
strukcji podbudowy poprzez wykonanie
stabilizacji bezpośredniej cementem na
głębokości 25 cm oraz uzupełnieniu

poboczy. W ramach tego samego prze-
targu zmodernizowany ma zostać pod-
jazd na ul. Polnej w Grzawie. Wszystko
powinno być gotowe w pierwszej poło-
wie listopada.

Także wtedy zakończyć ma się
przebudowa ul. Polnej na odcinku ok.
306 mb, a dodatkowo przedbudowa-
ny ma zostać też parking przy przed-
szkolu w Miedźnej. pk 

Będą remontować

GRZAWA

23 września w Grzawie odbyło się ze-
branie sołeckie, podczas którego mie-
szkańcy zdecydowali na co zostaną
przeznaczone środki z funduszu sołec-
kiego na rok 2015. Będzie to 19
033,02 zł. Wybór padł na trzy zada-
nia: zainstalowanie punktu świetlnego
w pobliżu domu socjalnego, uregulo-
wanie stanu prawnego ul. Zielonków-
ka oraz wykonanie ogrodzenia wokół
jedynego w sołectwie placu zabaw,
który znajduje się przy ul. Wiejskiej.

Będzie to kolejna inwestycja, dzięki
której miejsce to stanie się atrakcyj-
niejsze i bezpieczniejsze dla użytko-

wników. Do połowy października po-
winny zostać tam zainstalowane no-
we urządzenia zabawowe. A jak infor-
muje sołtys Marcin Sosna, jeśli pun-
ktu świetlnego nie uda się zgodnie
z postulatami mieszkańców zainstalo-
wać przy domu socjalnym, to pojawi
się on właśnie przy placu zabaw.

Pod koniec września zebrania so-
łeckie ws. funduszu sołeckiego odbyły
się we wszystkich sołectwach w gmi-
nie. O tym, na co zdecydowali się wy-
dać te środki mieszkańcy w poszcze-
gólnych miejscowościach napiszemy
w kolejnym numerze. pk

Już 304 przyłączenia
Na ostatniej sesji Rady Gminy wójt Bogdan Taranowski poinformował, że już
304 posesje przyłączyły się do kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji, któ-
ra realizowana była w części Góry i kilku domach w Gilowicach. Jak zauważył,
to dobry wynik. Tym bardziej, że aby osiągnąć tzw. efekt ekologiczny przyłą-
czeń musi być 308. Wójt przyznał, że nie ma więc obaw, że trzeba będzie
zwracać dofinansowanie, które gmina uzyskała na budowę kanalizacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (a taka byłaby konieczność, gdyby
nie udało się uzyskać podłączeń 308 gospodarstw). Tym bardziej, że termin
uzyskania efektu jeszcze nie minął. pk

Plac zabaw będzie bezpieczniejszy

27 listopada w Domu Kultury w Wo-
li odbędzie się XXIII Turniej Recyta-
torski oraz VI Konkurs Poezji Śpie-
wanej. Ruszyły zgłoszenia!

Celem imprezy jest popularyzacja li-
teratury polskiej, zainteresowanie
sztuką recytacji, a tym samym pie-
lęgnowanie ojczystego języka oraz
gwary śląskiej ze szczególnym uw-
zględnieniem dbałości o kulturę
i estetykę tzw. „żywego słowa”, inspi-
rowanie do twórczych poszukiwań in-
dywidualnych sposobów artystycznej
wypowiedzi; propagowanie poezji
i piosenki poetyckiej wśród młodzieży
oraz kształtowanie wrażliwości na

piękno poezji śpiewanej. Uczestnicy
prezentować się będą w konkursach:
głównym, gwarowym i poezji śpiewa-
nej, w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas 5 i 6 szkoły podsta-
wowej, uczniowie gimnazjum, ucz-
niowie szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy mogą zgłaszać chęć
udziału w imprezie do 14 listopada
poprzez wysłanie lub osobiste złoże-
nie w siedzibie GOK karty zgłoszenia,
która dostępna jest na stronie 
gok.miedzna.pl. Organizatorzy proszą
o przeprowadzenie w szkołach elimi-
nacji wewnątrzszkolnych i zgłoszenie
do turnieju maksymalnie trzech fina-
listów tych eliminacji. GOK

Zgłoś się do turnieju recytatorskiego
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Gospodarzem tegorocznych dożynek
było sołectwo Wola. Już kilka dni
przed uroczystościami widać było
ogromne zaangażowanie mieszkań-
ców, którzy m.in. przygotowywali
ozdoby przy drogach, posesjach.
A wszystko po to, by ugościć mie-
szkańców gminy, którzy w słoneczną
niedzielę, 7 września licznie przybyli
na boisko sportowe przy ul. Różanej.

Paweł Komraus

– Czas zbierania plonów to dla mie-
szkańców wsi czas największego znoju,
najcięższej, ale i najważniejszej w ca-
łym roku pracy, wieńczącej wszystkie
ich starania i zabiegi gospodarskie –
mówił Franciszek Klenczar, który wraz
z Urszulą Pękałą prowadził uroczy-
stość. I właśnie dożynki są ukoronowa-
niem całorocznego trudu rolników, po-
dziękowaniem Bogu za szczęśliwe ze-
branie plonów.

W święcie udział wzięli rolnicy ze
wszystkich sołectw gminy Miedźna,
przybyli także m.in. wicewojewoda
śląski Piotr Spyra, posłanki Mirosława
Nykiel oraz Małgorzata Pępek. Staro-
stami Dożynek Gminnych byli Elżbieta
i Grzegorz Sojkowie z Woli. Gospodarzą
na gospodarstwie o powierzchni 32 ha.
Uprawiają zboża i kukurydzę, zajmują
się też hodowlą trzody chlewnej oraz
opasów. – Rok nie był zbyt udany, bo
mokry, zboża trzeba było dosuszać.
Ciężko dziś utrzymywać się z działalno-

ści rolniczej. Mimo to chcemy podzię-
kować za to, że plony udało się w tym
roku szczęśliwie pozbierać – mówią.

Uroczystość rozpoczęła msza św.
w kościele pw. św. Urbana, po czym
korowód dożynkowy prowadzony przez
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Woli działającą pod patrona-
tem Gminnego Ośrodka Kultury prze-
szedł na miejsce imprezy. Ceremoniał
dożynkowy prowadził Zespół Pieśni
i Tańca „Wolanie”. Chleb dożynkowy,
symbol urodzaju i dostatku oraz sza-
cunku i oddania starostowie przekazali
wójtowi Bogdanowi Taranowskiemu,
a wieniec – symbol święta plonów,
w którym kryje się radość z zakończo-

nych żniw i wdzięczność za zbiory prze-
wodniczącemu Rady Gminy, Stanisła-
wowi Karbowemu. 

– Bochen chleba i wieniec dożynko-
wy to symbole, które gromadzą w sobie
wasz trud, waszą ciężką pracę, wasze
troski i kłopoty. Serdecznie dziękuję za
ten dar i życzę wszystkim rolnikom po-
myślności, zdrowia, radości i obfitych
plonów w przyszłym sezonie – powie-
dział Bogdan Taranowski, który symbo-
licznie podzielił się z mieszkańcami
chlebem.

Na scenie zaprezentowała się Orkie-
stra Dęta OSP w Woli pod patronatem
GOK oraz znany z takich przebojów, jak
„Prześliczna wiolonczelistka” czy

„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś po-
kochał” zespół Skaldowie. Można było
też skosztować miodów z pasiek lokal-
nych pszczelarzy, podziwiać gołębie
gołębiarzy z Góry, wystawę myśliwską
oraz dzieła twórców ludowych. Rolnicy
z Woli zaprezentowali też swój wyko-
rzystywany w gospodarstwach sprzęt,
który specjalnie na dożynki został ude-
korowany. Całość zakończyła zabawa
taneczna z zespołem „Jack Band”.

Więcej zdjęć z dożynek 
publikujemy na str. 12.

7 września rolnicy z gminy Miedźna świętowali zakończenie tegorocznych żniw 

Podziękowali za szczęśliwe zebranie plonów
Wójt gminy Miedźna Bogdan Tara-
nowski składa serdeczne podzięko-
wania za współpracę i zaangażowa-
nie w organizację Dożynek Gmin-
nych w Woli

Szczególne słowa podziękowania
kieruję do Starostów tegorocznych
dożynek, Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz
mieszkańców Woli, którzy włożyli
ogromny wkład w upiększenie wsi,
wykonanie dekoracji dożynkowych
oraz przygotowanie korowodu dożyn-
kowego. Dziękuję Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Woli, Straża-
kom, LKS Sokół Wola, pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
dźnej z/s w Woli oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się do organizacji
uroczystości dożynkowych. Dziękuję
także wszystkim gościom oraz mie-
szkańcom za obecność, którą uświet-
nili tegoroczne dożynki.

Starostowie przekazali wójtowi chleb dożynkowy, a przewodniczącemu Rady Gminy – wieniec (fot. pk)

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów do-
żynek był kolorowy korowód, podczas którego rol-
nicy prezentowali maszyny i sprzęt rolniczy.

Czego tam nie było! Rolnicy zaprezentowali się z jak
najlepszej, niezwykle barwnej strony. Zobaczyć moż-
na było m.in. motocykl Jawa stylizowany na czasy
PRL, kombajny starego typu, poczciwego Żuka,
a także nowoczesne ciągniki. Były też przyczepy
i wozy, a na nich scenki z udziałem gospodyń i rolni-
ków, w których koszono, pieczono chleb, robiono
masło, kołysano dziecko, łowiono ryby. Zadbano przy
tym o kolorowe dekoracje i tradycyjne stroje. pk

Kolorowo i z pomysłem

Wójt gminy Miedźna oraz sołtys sołectwa Wola
składają podziękowania wszystkim tym, którzy
zorganizowali i wzięli udział w korowodzie dożyn-
kowym.

Są to: Aleksander Noga, Andrzej Czyrwik, Mate-
usz Opołka, Henryk Piekorz, Bronisław Komraus,
Tadeusz Odrobiński, Krzysztof Wojciech, Bartło-
miej Pękała, Antoni Kubeczko, Grzegorz Kula, Le-
szek Kolonko, Maria Gwóźdź, Anna Odrobińska,
Andrzej Hachuła, Antoni Niesyto, członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich, Henryk Rozmus, Stanisław

Opołka, Jan Stawowy, Jacek Niesyto, Sławomir
Kwaśny, Jan Górczok, Andrzej Urbańczyk, Jacek
Szafron, Paweł Janosz, Marcin Sojka, Adam Ja-
nosz.

Podziękowania także dla tych, którzy przygoto-
wali piękne dekoracje dożynkowe.

Są to: Józef i Anna Sojkowie, Henryk Piekorz
z sąsiadami, Bronisława Gwóźdź, Agnieszka Fuks
oraz wszyscy mieszkańcy Woli, którzy zaangażo-
wali się w upiększenie miejscowości.
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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 Joanna Karbowy.

Mimo, że formalnie nagrodę przyzna-
no Joannie Karbowy, tak naprawdę
laureatką jest także Jadwiga Nycz.
Obie 18 lat temu założyły dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki”, któ-
ry działa w Gminnym Przedszkolu
Publicznym nr 2 im. Wandy Chotom-
skiej w Woli, gdzie pracują. Zespół
z sukcesami funkcjonuje do dziś. –
Jest wiele instytucji, osób, które za-
służyły na nagrodę „Miedźniańskiego
Ula”, ale cieszymy się, że uwaga zo-
stała zwrócona na małe dzieci. Dla
nich to wielki sukces, bo jeszcze nie
tak dawno uczyły się mówić, cho-
dzić, a dziś są w stanie zatańczyć
skomplikowane figury, wygłosić mo-
nologi w gwarze czy przedstawić
scenki. Nie jest to nieraz proste dla
dorosłego, a dzieci radzą sobie z tym
doskonale – mówi Joanna Karbowy.

PPaawweełł  KKoommrraauuss

„Knefliki” to zespół w którym wystę-
pują dzieci w wieku 4-5 lat. – Wcześ-
niej występowały dzieci starsze, bo 6-
letnie, teraz od członków zespołu wy-
magamy tyle samo i dają radę – pod-
kreśla Jadwiga Nycz. A praca z mło-
dymi artystami to zajęcie nie tak pro-
ste. Poświęcenie i wysiłek nauczycie-
lek i przedszkolaków procentuje – ze-
spół ma na swoim koncie sporo na-
gród i wyróżnień, takich jak: zwycię-
stwa w gminnym Festiwalu Folklory-
stycznym czy dwukrotny triumf

w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
„Śląskie Śpiewanie”.

Zespół ma na celu promowanie re-
gionalnej kultury i historii, a także po-
kazywanie folkloru na zewnątrz. Opie-
kunki razem z rodzicami dzieci zaczę-
ły same kolekcjonować i szyć nowe
stroje, dobrze odwzorowujące te, któ-
re wiele lat temu nosiło się w Woli.
Joanna Karbowy i Jadwiga Nycz kilka
lat temu policzyły, że koszt tylko je-
dnego takiego stroju to ok. 500 zł! –
Zachowanie wierności z regionem
zawdzięczamy temu, że kontaktujemy
się w czasie różnych występów i kon-
kursów z ekspertami, etnologami. Ko-

rzystamy ze starych zdjęć, przekazów
starszych osób, mieszkańców Woli
czy członków Zespołu Pieśni i Tańca
„Wolanie” – mówią.

Zespół właściwie istnieje tylko
przez kilka miesięcy w roku, bo po za-
kończeniu roku szkolnego przedszko-
laki idą do szkoły i trzeba tworzyć no-
wą grupę. – Nie mamy problemu
z brakiem chętnych. Jesteśmy dumne
z naszych podopiecznych, bo przez
ten krótki czas uczą się wielu rzeczy.
Dzieci chętnie występują, samo prze-
bieranie się w bogate, piękno zdobio-
ne stroje śląskie jest dla nich nie-
zwykłą atrakcją – zauważają.

Joanna Karbowy i Jadwiga Nycz
postanowiły się podzielić swoją wie-
dzą i doświadczeniami z innymi. Dla-
tego napisały książkę „Dziecko i kul-
tura ludowa ziemi pszczyńskiej”. Pub-
likacja poświęcona jest temu, jak
uczyć małe dziecko folkloru, to swego
rodzaju poradnik dla pedagogów. Wy-
dały też zbiór piosenek i wierszy, któ-
re dawniej mamy czy babcie śpiewa-
ły dzieciom,„Kneflikownik”.

Ale promują dziedzictwo regionalne
nie tylko poprzez prowadzenie zespo-
łu „Knefliki”. Nauczycielki z GPP nr
2 w Woli w ubiegłym roku zaangażo-
wały się w projekt pt. „Sztuka w na-
szej miejscowości”. – Powołałyśmy
20 ekspertów, którzy opowiadali dzie-
ciom na temat kultury ludowej, sa-
kralnej, związanej z górnictwem,
dzieci brały udział w warsztatach, na
których m.in. robiły koronki, podzi-
wiały lokalne zabytki, kościoły, byliś-
my też w Skansenie – mówi Joanna
Karbowy. Bo jak dodaje Jadwiga
Nycz, edukacja regionalna ma szerszy
aspekt – to nie tylko tańce i piosenki. 

Przedszkolanki i opiekunki zespołu
same folklor mają we krwi od naj-
młodszych lat – Jadwiga Nycz w cza-
sach szkolnych była członkiem zespo-
łu „Frydkowianie”, Joanna Karbowy
także pochodzi z rodziny, w której
folklor był czymś powszechnym. – Ta
praca daje nam ogromną satysfakcję.
Radość, która bije z buzi dzieci to naj-
większa przyjemność – przyznają.

Uśmiech małych artystów największą nagrodą

W trakcie Gminnych Dożynek wyłoniono laurea-
tów konkursu na „Najładniej zagospodarowane
otoczenie zagrody gospodarskiej, prywatnej pose-
sji oraz bloku mieszkalnego na terenie gminy Mie-
dźna w 2014 r.”

Konkurs został ogłoszony przez wójta w lipcu br.
Zgłosić się do niego mógł każdy mieszkaniec gmi-
ny, będący właścicielem estetycznie zagospodaro-
wanego obejścia wokół swojej zagrody gospodar-
skiej, posesji oraz lokatorzy bloku mieszkalnego,
dbający o teren wokół budynku, miejsca ich zamie-
szkania.

Ogłoszenie laureatów oraz wręczenie nagród od-
było się 7 września. Jury zdecydowało, że najła-
dniej zagospodarowane otoczenie posesji ma Danu-
ta Kostrząb z Góry. Jak mówi, o ogród dba razem
z mężem, a zajęcie to daje im mnóstwo satysfakcji.

W podobnym tonie wypowiadają się Bronisława
i Józef Skarboniowie z Frydku, właściciele najła-
dniej zagospodarowanego otoczenia zagrody gospo-
darskiej. – Cieszy mnie to, że mamy ład i porządek
wokół domu. W ostatnich latach pod tym wzglę-
dem dużo zmieniło się na lepsze, bo coraz więcej
osób dba o otoczenie swoich domów – zauważa
Bronisława Skarboń. pk

Przy domach mamy coraz piękniej!

Bronisława Skarboń jest dumna ze swojego ogrodu (fot. pk) Pięknym ogrodem pochwalić się może także Danuta Kostrząb (fot. pk)

Kategoria „Najładniej zagospodarowane 
otoczenie prywatnej posesji”
I miejsce – Danuta Kostrząb z Góry
II miejsce – Lucyna i Janusz Firgankowie z Góry
III miejsce – Irena Janosz z Góry
III miejsce – Jerzy Richlewski z Gilowic
Kategoria „Najładniej zagospodarowane 
otoczenie zagrody gospodarskiej”
I miejsce – Bronisława i Józef Skarboniowie 

z Frydku
II miejsce – Dorota i Paweł Smolorzowie 

z Miedźnej
III miejsce – Barbara Maroszek z Grzawy

WYNIKI

Joanna Karbowy i Jadwiga Nycz prowadzą dziecięcy zespół regionalny już od 18 lat! (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane kolejno 
rzędami poziomymi, utworzą końcowe rozwiązanie 

- rodzaj odznaczenia.

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

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

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

28 sierpnia po godz. 18:00 strażacy z Pszczyny otrzymali in-
formację o pożarze w domu jednorodzinnym w Górze, przy ul.
Topolowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej
stwierdzono, że w wyniku nieostrożności doszło do zapalenia się
oleju w garnku i w konsekwencji pożaru kuchni. Po zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania, działania za-
stępów polegały na dogaszeniu tlących się materiałów palnych,
demontażu części spalonego wyposażenia, oddymieniu i prze-
wietrzeniu pomieszczeń w budynku oraz sprawdzeniu stężeń
tlenku węgla. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowe-
go zabrał do szpitala 35-letnią lokatorkę, która przed przyby-
ciem straży pożarnej podjęła próbę gaszenia. W wyniku pożaru,
spaleniu uległy meble kuchenne, pochłaniacz, 10 m kw boaze-
rii oraz zniszczone zostały m.in. kuchenka gazowa, zlewozmy-
wak, okno, kuchenka mikrofalowa, wanna, instalacja elektry-
czna, lampa kuchenna. W działaniach, które zakończono ok.
godziny 19:40, uczestniczyły trzy zastępy JRG Pszczyna, jeden
zastęp OSP Góra, jeden zespół PR Pszczyna oraz patrol KPP
w Pszczynie.

3 września w ręce pszczyńskich mundurowych trafił nietrzeź-
wy motocyklista, 32-letni mieszkaniec Grzawy. Niepewna jazda
motocyklisty i brak kasku na głowie to rzeczy, na które od razu
zwrócili uwagę policjanci patrolujący rejon ul. Wiejskiej w Grza-
wie. Lista przewinień motocyklisty okazała się dłuższa. 32-latek
z Grzawy oprócz braku obowiązkowej ochrony głowy, nie miał
przy sobie jeszcze obowiązkowego ubezpieczenia i dowodu re-
jestracyjnego. To, co posiadał to zabroniona ilość alkoholu w or-

ganiźmie (ponad 2 promile) i obowiązujący go jeszcze przez
dwa lata sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
Teraz przyjdzie mu ponieść konsekwencje prawne swojego po-
stępowania. 

11 września w Miedźnej, przy ul. Szkolnej nieznany sprawca
z terenu posesji szkoły skradł rower Merida o wartości 1 100 zł.
Do zdarzenia doszło około północy. 

14 września, ok. godz. 20:00, pszczyńska straż pożarna
otrzymała informację o zadymieniu w bloku wielorodzinnym
w Woli przy ul. Słonecznej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku nieostrożności doszło
do zapalenia się potrawy na kuchence elektrycznej. Po zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania, działania
zastępów polegały na dogaszeniu palącej się potrawy, oddymie-
niu i przewietrzeniu pomieszczeń w budynku oraz sprawdzeniu
stężeń tlenku węgla. Działania trwały ok. godziny, uczestniczy-
ły w nich trzy zastępy JRG Pszczyna oraz patrol KPP w Pszczy-
nie.

Do pobicia doszło tydzień później, 21 września w Woli, przy
ul. Kopalnianej. Jak informuje pszczyńska policja, w lokalu
dwaj nieznani sprawcy pobili 37-letniego mieszkańca Frydku.
Efektem były obrażenia głowy, klatki piersiowej i złamanie no-
sa. Wszystko to miało miejsce ok. godz. 3:00.

22 września w ramach akcji „Trzeźwość” pszczyńscy poli-
cjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Frydku, który o godz.
6:00 jechał na motorowerze przez Jankowice. Badanie alkoma-
tem wykazało, że miał ponad pół promila alkoholu.
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Ostrożnie
w kuchni!
W ostatnim czasie na terenie gmi-
ny Miedźna doszło do dwóch po-
ważnych zdarzeń, polegających na
zapaleniu się potraw w kuchni. Ko-
menda Powiatowa PSP w Pszczy-
nie apeluje o zachowanie ostrożno-
ści podczas używania kuchenek!

Niewłaściwa obsługa czy użyt-
kowanie ich w stanie nietrzeźwości
prowadzą często do powstania po-
żarów. Pożary takie zagrażają lu-
dziom, a nie ugaszone zaraz po ich
powstaniu, powodują rozprzestrze-
nienie się ognia na całe wyposaże-
nie w kuchni.

Dzięki odpowiednio wcześnie
podjętym przez mieszkańców
działaniom gaśniczym proces spa-
lania można przerwać, minimali-
zując ryzyko powstania pożaru.
Oprócz rzeczy codziennego użyt-
ku, którymi możemy się posłużyć,
skutecznym środkiem gaśniczym
są gaśnice przeznaczone do gasze-
nia pożarów olejów oraz tłuszczy
używanych w kuchni – grupa po-
żarów F.

W przypadku, gdy możesz bez-
piecznie podjąć działania (brak za-
dymienia, brak wysokiej tempera-
tury), postępuj wg schematu:

– zabezpiecz się przed promie-
niowaniem cieplnym (np. założe-
nie bluzy z długim rękawem, ubra-
nie rękawic, osłonięcie twarzy),

– wyłącz źródło ciepła (np. za-
kręcenie dopływu gazu, odłączenie
napięcia),

– weź ścierkę lub ręcznik, zmocz
je i wykręć nadmiar wody,

– ostrożnie zbliż się do palącego
się naczynia i ruchem od siebie za-
kryj szczelnie całą powierzchnię
naczynia,

– jeśli masz na wyposażeniu
gaśnice do pożarów grupy F, użyj
jej,

– odsuń się od naczynia, pocze-
kaj aż wystygnie, dopiero wtedy
można bezpiecznie usunąć naczy-
nie z kuchenki.

Jeśli występuje zadymienie,
a w wyniku pożaru nie można bez-
piecznie zbliżyć się do palącego się
naczynia, odstąp od działań, jak
najszybciej opuść pomieszczenie,
poinformuj straż pożarną o zdarze-
niu (tel. 998) i czekaj w bezpie-
cznym miejscu na przybycie służb
ratowniczych.

PSP Pszczyna

Wśród osób, które do 27 października 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
Józef Lubański z Miedźnej. Gratulujemy! 

Zaproszenie wyślemy pocztą.
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Biblioteka 
zaprasza 
na konkursy
Gminna Biblioteka Publiczna – Filia
nr 2 w Woli zaprasza przedszkolaki
w wieku 4-5 lat do udziału w gmin-
nym konkursie plastycznym pt.
„Niewzwykły prezent dla misia”. Pra-
ce mogą być wykonane z pomocą ro-
dziców. Należy wysyłać je do 10 paź-
dziernika.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/ s w Grzawie zaprasza
uczniów klas IV/ V szkół podstawo-
wych gminy Miedźna do udziału
w konkursie czytelniczym pt. „W baś-
niowej Narnii”, który swym zakresem
obejmuje znajomość książki C.S. Le-
wisa „Lew, czarownica i stara szafa”.
Odbędzie się 26 listopada, a zgłosze-
nia wysyłać można do 12 listopada.

Kolejną imprezą, w której można
wziąć udział to 9. edycja konkursu
przyrodniczo-ekologicznego pt. „Mali
znawcy przyrody”, skierowanego do
przedszkolaków.

Szczegóły, regulaminy i karty zgło-
szeń dostępne są na stronie 
biblioteka.miedzna.pl

...a GOK na 
wyjazdy i zajęcia

Zajęcia ruchowe, plastyczne, nau-
kowe, a także wyjazdy do teatru i nie
tylko – takie atrakcje na najbliższy
czas przygotował Gminny Ośrodek
Kultury oraz Centrum Kultury w Woli.
Informacje o nich na bieżąco publiko-
wane są na stronie gok.miedzna.pl,
szczegóły także pod numerami telefo-
nów: 32 211 83 91, 32 448 92 53,
512 237 423, 32 211 95 88.

9 września odbyły się gminne elimi-
nacje do V Turniej Orlika, które zorga-
nizowane zostały przez Szkołę Pod-
stawową w Miedźnej. Po zaciętej wal-
ce uczniów klas piątych, najlepsza
okazała się drużyna z SP w Górze, po-
konując gospodarzy (2. miejsce) oraz
SP nr 2 w Woli (3. miejsce).
W skład zwycięskiej drużyny we-
szli: Remigiusz Flasz, Seweryn Soj-
ka, Kacper Rąba, Janek Bartoszek,
Bartosz Lorek, Kacper Fajferek,
Adrian Pękala.
Reprezentanci szkół gminy Miedźna
13 września wzięli udział w Gmin-
nych Biegach Ulicznych, które odby-
ły się w Woli. Młodsze dzieci walczy-
ły na dystansie 300 m, uczniowie
klas IV – VI – 1000 m. Najszybsi bie-
gacze zostali odznaczeni medalami,
dyplomami i nagrodami. Wszyscy
sportowcy wzięli udział w losowaniu
nagród rzeczowych. W klasyfikacji
ogólnej najlepsi okazali się zawodni-
cy z SP nr 1 w Woli, przed uczniami
SP w Górze oraz SP nr 2 w Woli.

Za nami VI Jeździeckie Zawody Prze-
łajowe o Puchar Wójta Gminy Mie-
dźna.

W tym roku uczestnicy zaprezentowa-
li przy dźwiękach muzyki stroje mun-
durowe: wojskowe, ułańskie, straży
leśnej. Pojawiły się też dwie muszkie-
terki na kucykach. Na początek za-
prezentowane zostały dwa kare konie
ze stajni Portosówka: fryzyjski oraz
huculski wraz z krótką charakterysty-
ką rasy.

W zawodach wzięło udział 11
uczestników w dwóch kategoriach:
kuce i duże konie. Do pokonania było

17 przeszkód w obrębie łąki. Zwy-
cięzcami zostali ci jeźdźcy, którzy
uzyskali najlepszą sumę czasów
z dwóch przejazdów z najmniejszą
ilością punktów karnych.

Puchary oraz drobne upominki rze-
czowe w imieniu wójta gminy Mie-
dźna Bogdana Taranowskiego wrę-

czyła Kamilla Rudnicka oraz sędzia
główny zawodów Wojciech Mikoła-
jec.

Publiczność w tym roku tradycyjnie
dopisała, a więc wydaje się, że zawo-
dy konne stanowią doskonałą atrakcję
nie tylko dla zawodników!

Kamila Rudnicka

Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem, także ze strony publiczności (fot. Kamila Rudnicka)

Wyniki zawodów
Kategoria kuce
I – Grażyna Łuniewska i koń Portos
II – Justyna Kapała i koń Tanganika
III – Miłochna Latko i koń Perła
Kategoria duże konie
I – Michał Wawro i koń Lukrecja
II – Sylwia Wieczorek i koń Lukrecja
III – Wioleta Ryś i koń Olek

Na koniach o puchar wójta

Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy to już coroczna
tradycja. Ósma edycja cieszącej się ogromnym zaintere-
sowaniem imprezy odbyła się w sobotę, 6 września.

Paweł Komraus

Tego dnia na rowery w charakterystycznych jasno zielo-
nych koszulkach wsiadło 550 osób. Nie trudno było ich
zauważyć! Do pokonania mieli trasę o długości ponad 33
km. Rodzina Patrycji Świerkosz z Woli w rajdzie wystarto-
wała już po raz trzeci. – Taki rajd to bardzo fajny pomysł.
Można z całą rodziną miło i aktywnie spędzić czas – mó-
wią. Razem z nimi w przyczepce jechał też niespełna 2-
letni Alan.

Wyruszyli spod basenu w Woli, pierwszy odcinek kończył
się przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Po przerwie
nadszedł czas na odcinek drugi i metę rajdu na nowo wy-
budowanym stadionie LKS „Sokół” w Woli. Na uczestników
czekała tam grochówka, przygotowana przez kucharki ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego
w Woli oraz mnóstwo nagród za odgadnięcie hasła,
które brzmiało: „100 procent radości z rodzinnej miłości”. 

Nagrodami głównymi były rower oraz weekend w gó-
rach. Wyłoniono też najliczniejszą rodzinę, którą została
rodzina Janoszów z Woli w składzie: Jerzy, Renata, Justy-
na, Grzegorz, Piotr i Anna. Najstarszym uczestnikiem raj-
du był Józef Stawowy z Woli, a najmłodszą Alicja Faruga,
również z Woli.

– Cieszy mnie, że w imprezie bierze udział sporo dzieci,
młodzieży, są całe rodziny, a także osoby starsze – przy-
znaje na mecie siostra Jolenta Brzęczek z parafii Matki
Boskiej Piekarskiej w Woli. W rajdzie brała udział po raz
drugi, jak mówi specjalnie nie musiała się do niego przy-
gotowywać, bo sport uprawia na co dzień. Wójt Bogdan
Taranowski zaprosił rowerzystów do udziału w kolejnej
edycji imprezy, za rok.

Rajd zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji. Współorganizatorami byli: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli oraz Lu-
dowy Klub Sportowy „Sokół” w Woli.

550 osób wzięło udział w VIII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
pod patronatem wójta gminy Miedźna

Na rowerze jeździć może każdy!

Na czele rajdu jechał m.in. przewodniczący Rady Gminy,
Stanisław Karbowy (fot. pk)

W rajdzie wystartowała m.in. Patrycja Świerkosz wraz z rodziną
z Woli i Bierunia (fot. pk)

Najstarszym uczestnikiem rajdu był Józef Stawowy z Woli (fot. pk)
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To były radosne i kolorowe dożynki!
7 września w Woli odbyły się Gminne Dożynki. O tym, co się podczas nich działo przeczytać można na str. 8.

Poniżej prezentujemy foto-relację z tego wydarzenia

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Urbana (fot. GOK)

Ceremoniał dożynkowy prowadził Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” (fot. pk)

Ci, którzy przybyli na dożynki podziwiać mogli m.in. wystawę 

przygotowaną przez Koło Łowieckie „Bażant” (fot. pk)

Było barwnie i kolorowo (fot. pk)

Maszyny i sprzęt rolniczy zaprezentowali rolnicy i działacze 
organizacji społecznych z Woli (fot. pk)

Gwiazdą imprezy był zespół Skaldowie (fot. GOK)

Starostami dożynek byli Elżbieta i Grzegorz Sojkowie z Woli (fot. pk)

Korowód dożynkowy prowadzony był przez Orkiestrę Dętą OSP w Woli działającą pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury (fot. pk)


