
Rok 2013: sporo inwestycji 
i spadek zadłużenia

Duszpasterz, 
kronikarz, społecznik

Do pszczoły trzeba
mieć szacunek

Rada Gminy Miedźna udzieliła absolutorium wójtowi za realizację budżetu za
2013 rok. Realizowano wtedy 34 inwestycje za prawie 10 mln zł.

Zmarł ks. Piotr Zegrodzki, emery-
towany proboszcz parafii św. Barbary
w Górze, autor wielu książek,
człowiek wielce zasłużony dla gminy
Miedźna.

Na czym polega pszczelarstwo 
i jak pracuje się z pszczołami?
Odwiedziliśmy pasiekę Tomasza
Waloszka z Miedźnej.

WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 7 WIĘCEJ NA STR. 8

24 czerwca po raz pierwszy przyznano „Miedźniańskie Ule” – nagrodę gminy Miedźna za działalność kulturalną, 
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. Tegorocznymi laureatami zostali 
Danuta Kocurek, Joanna Karbowy oraz zespół „Folkowianie”. W trakcie uroczystej sesji Rady Gminy poświęconej 
kulturze tytuł Honorowego Obywatela Gminy nadano Alojzemu Lysce. WIĘCEJ NA STR. 9
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„Miedźniańskie Ule” dla zasłużonych dla kultury
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Za nami pierwszy numer gazety po
reaktywacji. Dziękujemy za wszelkie
uwagi. Cieszą nas także sygnały
z niektórych sklepów, że w krótkim
czasie wszystkie egzemplarze zostały
wykupione. Liczymy na to, że nadal
gazeta będzie cieszyła się Państwa
zainteresowaniem. Dołożymy wszel-
kich starań, by tak było. Bo podkreś-
lać będziemy na każdym kroku, że to
przede wszystkim gazeta dla mie-
szkańców – na naszym terenie dużo

się dzieje, żyje tu mnóstwo cieka-
wych ludzi. Warto o tym pisać i war-
to, by jak najwięcej osób się o tym
dowiedziało!

Przypominamy jednocześnie, że
redakcja jest otwarta na wszelkie
sygnały od Czytelników – można za-
proponować temat, przesłać mate-
riały, zdjęcia. Zapraszamy także na
dyżur redakcyjny. Szczegóły w stop-
ce obok.

Redakcja

Od redakcji

Pierwsze koty za płoty

22
Tyle par mie-
s z k a j ą c y c h
w gminie Mie-
dźna obchodzi
w tym roku

Złote lub Diamentowe Gody! Mał-
żonków świętujących 50- i 60-lecie

pożycia małżeńskiego władze gminy
zaprosiły 25 czerwca na uroczyste
spotkanie. 19 parom wójt gminy
Bogdan Taranowski oraz przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Karbo-
wy wręczyli w imieniu prezydenta
RP Złote Medale z okazji 50-lecia

pożycia, a trzem – wyróżnienia
z okazji 60-lecia. – 50 lub 60 lat te-
mu przysięgaliście przed Bogiem mi-
łość, założyliście obrączki. Wasza
obecność świadczy o poważnym po-
traktowaniu tych słów – o dochowa-
niu wierności i bycia razem. Jeste-

ście dla nas przykładem – powiedział
Bogdan Taranowski. 

Jubilaci wysłuchali koncertu Orkie-
stry Dętej OSP w Woli, zaproszono
ich na obiad oraz na kręgle na Krytej
Pływalni. Wspomnień i uśmiechów
było co niemiara! pk
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50-lecie pożycia małżeńskiego świętują: Mał-
gorzata i Franciszek Dłociokowie z Woli, Cecylia
i Ryszard Figołuszkowie z Miedźnej, Klara i Ry-
szard Kosmowie z Góry, Konstantyna i Teofil Kra-
soniowie z Góry, Małgorzata i Alfred Kuczowie
z Góry, Zofia i Erwin Lorencowie z Góry, Łucja
i Franciszek Madejowie z Frydku, Karolina i Pa-

weł Madejowie z Woli, Małgorzata i Jan Norko-
wie z Woli, Pelagia i Stanisław Piłatykowie
z Frydku, Maria i Feliks Plutowie z Gilowic, He-
lena i Teodor Polokowie z Góry, Maria i Józef Pu-
dełkowie z Grzawy, Małgorzata i Kazimierz Pu-
dełkowie z Grzawy, Helena i Alfred Sojkowie
z Góry, Maria i Edward Szotowie z Woli, Irena

i Józef Waliczkowie z Miedźnej, Felicja i Józef
Węglarzowie z Góry oraz Maria i Józef Wilkowie
z Woli.

60-lecie pożycia małżeńskiego świętują: Julian-
na i Wincenty Jonkiszowie z Gilowic, Justyna i Jó-
zef Kapicowie z Frydku oraz Anna i Emanuel Wy-
robowie z Góry.

Przypominamy 
najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Miodo-
wa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane, bio: 7.07, 21.07, 4.08
 plastik, papier, szkło: 7.07, 4.08

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: 8.07, 22.07, 

5.08
 plastik, papier, szkło: 8.07, 5.08

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łączna,

Spokojna, Starorzeczna, Wiejska, Kor-
fantego):
 zmieszane, bio: 9.07, 23.07, 

6.08
 plastik, papier, szkło: 9.07, 6.08

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Stawo-
wa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane, bio: 10.07, 24.07,

7.08
 plastik, papier, szkło: 10.07, 7.08

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: 4.07, 18.07, 

8.08
 plastik, papier, szkło: 4.07, 8.08

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, 
Nad Wisłą, Ogrodników, Polna, Poz-
nańska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-
wa), Grzawa (ulice: Graniczna, 
Polna):
 zmieszane, bio: 14.07, 28.07
 plastik, papier, szkło: 14.07

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane, bio: 15.07, 29.07
 plastik, papier, szkło: 15.07

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbrowa,
Kościelna, Krótka, Miła, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielona, Złote
Łany):
 zmieszane, bio: 16.07, 30.07
 papier, plastik, szkło: 16.07

Miedźna (cała oprócz ulic Janygowiec
i Wiejskiej):
 zmieszane, bio: 17.07, 31.07
 plastik, papier, szkło: 17.07

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (ulice:
Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zielon-
kówka):
 zmieszane, bio: 11.07, 25.07
 plastik, papier, szkło: 11.07

OSIEDLA
Wola I
 zmieszane, bio: 4.07, 8.07,

11.07, 15.07, 18.07, 22.07, 25.07,
29.07, 1.08, 5.08, 8.08
 plastik, papier, szkło: 8.07, 15.07,

22.07, 29.07, 5.08
 odpady wielkogabarytowe: 16.07,

6.08

Wola II
 zmieszane, bio: 7.07, 10.07,

14.07, 17.07, 21.07, 24.07, 28.07,
31.07, 4.08, 7.08
 plastik, papier, szkło: 8.07, 15.07,

22.07, 29.07, 5.08
 odpady wielkogabarytowe: 9.07,

23.07

ODBIORĄ ŚMIECI!
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W dniach 18-23 czerwca na terenie
gminy Miedźna przeprowadzono ak-
cję odkomarzania.

Na odkomarzanie zdecydowano się
w związku z masowym pojawieniem
się komarów. Problem stał się nie-
zwykle dokuczliwy. Podobną akcję
w gminie przeprowadzono w lipcu
2010 roku, po powodzi.

Usługę w tym roku wykonywała ta
sama firma, która robiła to cztery lata
temu – Inserat z Bielska-Białej. Za-
bieg przeprowadzono na powierzchni
745 ha z zastosowaniem techniki na-
ziemnej ULV, której okres trwałości
określa się na 7-8 tygodni.

W środę, 18 czerwca odkomarzano
na osiedlach Wola I i Wola II, w sołe-

ctwach Wola oraz Gilowice. Akcję
w Grzawie, Miedźnej, Górze i we Fryd-
ku planowano na piątek, 20 czerwca,
ale ze względu na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne na większości tych te-
renów przesunięto ją na poniedziałek,
23 czerwca. Odkomarzanie w trakcie
deszczu nie miałoby bowiem sensu.

– O akcji poinformowaliśmy
pszczelarzy, żeby mogli zabezpieczyć
hodowle pszczół oraz mieszkańców,
by na czas jej przeprowadzenia za-
mknęli okna. Nie mieliśmy sygnałów
o żadnych nieprawidłowościach.
W 2010 roku akcja była skuteczna,
mamy nadzieję, że teraz będzie po-
dobnie – przyznaje wójt Bogdan Tara-
nowski. Koszt odkomarzania to nie-
spełna 70 tys. zł. pk

Urząd Gminy chce wymienić tablice
na granicy gminy, tzw. witacze. Te
obecne pochodzą z początku lat 90.
XX w.

Stara tabliczka z napisem „Gmina
Miedźna” – witacze kierowcy mijają
wjeżdzając do gminy oraz wyjeżdżając
z niej. Są więc swego rodzaju wizy-
tówką gminy. Jako że te obecne mają
już grubo ponad 20 lat, zdecydowano
się na zastąpienie ich nowymi.

Nowe tablice pojawią się przy DW
933 (w Miedźnej i Górze), na granicy
z gminą Bojszowy, w kierunku wjazdu
na Bieruń oraz przy moście Bronisław
od strony województwa małopolskie-
go. Będzie ich pięć. – Chcemy wybrać
model, który jest ciekawy pod wzglę-

dem wizualnym, ale też i możliwy do
zaakceptowania pod względem finan-
sowym – przyznaje wójt Bogdan Tara-
nowski. Trwają m.in. uzgodnienia
związane z prawem budowlanym, bo
potrzebne są stosowne zezwolenia.

Nowe witacze powinny pojawić się
za ok. trzy miesiące, kosztować mają
ok. 50 tys. zł. pk

Pokonać komary Powitają nowe tablice

Te tablice już wkrótce zastąpione będą nowymi

Na początku czerwca dobiegła końca
dwuletnia współpraca pomiędzy
przedstawicielami samorządu, jak ró-
wnież nauczycielami gminy Miedźna
oraz Novej Dubnicy ze Słowacji. Pro-
jekt „Comenius Regio” polegał na
wspólnej wymianie doświadczeń
oraz poznaniu metod nauczania sto-
sowanych przez obie strony biorące
udział we wspólnym przedsięwzięciu
„Razem lepiej – peer learning”. – Po-
znawaliśmy wzajemnie metody pracy
i nauczania poprzez wspólną wymia-
nę dobrych praktyk i doświadczeń –
informuje Marianna Korkosz, dyrek-
torka Zespołu Oświaty i Wychowania
oraz koordynator projektu ze strony
polskiej.

 Agnieszka Nycz

Współpraca uczniów, nauczycieli i je-
dnostek samorządu lokalnego w ra-
mach projektu „Comenius Regio” roz-
poczęła się w sierpniu 2012 roku.
W realizacji projektu wzięła udział
gmina Miedźna i Nova Dubnica ze
Słowacji, w tym instytucje wspoma-
gające – Urząd Gminy Miedźna, Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Bronisława
Malinowskiego, Gminne Przedszkole
Publiczne nr 2 w Woli, Gminna Bib-
lioteka Publiczna w Miedźnej oraz ze
strony słowackiej Mesto Nova Dubni-
ca, Mestska Kniznica, Materska Sko-
la i Sukromna Zakladna Skola.  

Realizowane były trzy podstawowe
moduły: Europa i Świat, regionalizm
oraz pomoc humanitarna. – Pier-
wszym elementem „Comenius Regio”
była edukacja europejska małego
dziecka i wypracowanie wspólnego
pomysłu na realizację i krzewienie
wśród uczniów postaw nowego czło-
wieka – europejczyka. W drugim mo-
dule szukaliśmy odpowiedzi na pyta-

nie, jaką rolę odgrywa poczucie przy-
należności do regionu w edukacji
dziecka – wyjaśnia Grażyna Maty-
szkiewicz, dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Bronisława Malinow-
skiego w Woli. 

W ramach ostatniego modułu zorga-
nizowano akcję humanitarną, aby nau-
czyć uczniów empatii i potrzeby niesie-
nia pomocy potrzebującym. – Staraliś-
my się także wypracować postawę ak-
tywnego rodzica w procesie edukacji
dziecka, bowiem aktywny rodzic to
skuteczny nauczyciel. Podpatrywaliś-
my tutaj stronę słowacką, gdzie rodzi-
ce cyklicznie spotykają się w szkole,
a tam czytają dzieciom książki, zaś
nauczyciele w tym momencie pełnią
jedynie rolę wspomagającą – dodaje
Grażyna Matyszkiewicz. 

Program został oparty na innowa-
cyjnej metodzie peer – learningu, po-
legającej na wspólnej nauce poprzez
wzajemne poznawanie się i wymianę
doświadczeń. 

4 czerwca w SP nr 1 w Woli miało
miejsce seminarium podsumowujące
projekt. Podczas wykładów nauczycie-
le i pracownicy samorządowi dowie-
dzieli się, w jaki sposób zdiagnozować
niedosłuch u dziecka, a ponadto po-
znali działanie muzykoterapii na zabu-
rzenia związane ze słuchem. Goście
zapoznali się też z metodami atrakcyj-

nego nauczania matematyki. – Dziecko
nie musi od razu wszystkiego wiedzieć.
Dziecko ma prawo popełniać błędy
i w tym nie ma nic złego, a nasza rola
ma polegać na tym, aby te błędy wy-
jaśniać. Ono ma prawo iść własną dro-
gą, a my mamy mu pomóc na tej dro-
dze znaleźć matematykę – tłumaczył
nauczycielom Michał Lisicki, specjali-
sta edukacji matematycznej dziecka.

Oficjalne zakończenie współpracy
z przedstawicielami strony słowackiej
w ramach projektu „Comenius Regio”
odbyło się 5 czerwca w Urzędzie
Gminy w Miedźnej. Wójt Bogdan Ta-
ranowski oraz primator Novej Dubni-
cy Peter Marusinec dokonali podsu-
mowania projektu i podziękowali ko-
ordynatorom, dyrektorom, nauczycie-
lom, a także urzędnikom biorącym
udział w programie „Razem lepiej –
peer learning”.

– Bez wątpienia wszystkie cele pro-
jektu zostały spełnione i to ze sporym
zapasem. Współpraca w ramach pro-
jektu stanowiła doskonałą bazę do-
świadczeń zarówno dla samorządow-
ców, ale przede wszystkim dla nau-
czycieli – podsumowuje wójt gminy
Bogdan Taranowski.

Podsumowano dwuletni projekt oświatowy, w którym udział brała gmina Miedźna

Uczyć, bawić i wychowywać 
młodego europejczyka

4 czerwca pracownicy oświatowi wzięli udział w seminarium 
podsumowującym projekt (fot. Agnieszka Nycz)

W Miedźnej gościł m.in. primator Novej Dubnicy Peter Marusinec (fot. Agnieszka Nycz)



Zaczął obowiązywać rządowy pro-
gram Karta Dużej Rodziny, dzięki
której rodziny wielodzietne mogą
skorzystać z ulg i zniżek. 

Karta uprawnia do korzystania z ka-
talogu oferty kulturalnej, rekreacyj-
nej czy transportowej na terenie ca-
łego kraju. Zniżki oferują nie tylko in-
stytucje publiczne, ale też przedsię-
biorcy prywatni. Miejsca oferujące
zniżki oznaczone są znakiem „Tu ho-
norujemy Kartę Dużej Rodziny”. Li-
sta zniżek dostępna jest na stronie
rodzina.gov.pl i ma być rozszerzana.
Póki co obejmuje np. atrakcje
w Wiśle czy Zakopanem, przejazdy
pociągami czy wybrane sklepy. Do
otrzymania Karty uprawnione są ro-

dziny mające na utrzymaniu co naj-
mniej troje dzieci w wieku do ukoń-
czenia 18. roku życia lub do ukoń-
czenia 25. roku życia – w przypadku
kontynuacji nauki, albo bez ograni-
czeń wiekowych – w przypadku dzie-
ci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności. Dotyczy
to także rodzin zastępczych oraz ro-
dzinnych domów dziecka. Karta
przyznawana jest bezpłatnie każde-
mu członkowi rodziny. Dochód rodzi-
ny nie jest kryterium przyznania kar-
ty. Mieszkańcy gminy Miedźna mogą
składać wnioski w sprawie przyzna-
nia Karty Dużej Rodziny w Urzędzie
Gminy, w Referacie Spraw Obywa-
telskich (pokój nr 11). UG/pk
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Na czerwcowej sesji Rady Gminy ra-
dni przyjęli nowy statut gminy Mie-
dźna.

Poprzedni został uchwalony w 2003
roku. – Było kilka powodów, dla któ-
rych konieczne było uchwalenie no-
wego statutu. Przede wszystkim uak-
tualnienie, bo pewne przepisy okaza-
ły się archaiczne. Potrzebne było to
również ze względu na wnioski z ze-
brań osiedlowych w Woli, by osiedla
przekształcić w sołectwa – wyjaśnia
wójt Bogdan Taranowski. 

W sprawie statutu przeprowadzo-
ne zostały konsultacje społeczne,
w wyniku których wpłynęły dwa
wnioski. Jeden z nich mówił o tym,
żeby grupa co najmniej 100 mie-

szkańców gminy miała inicjatywę
uchwałodawczą.

Kwestia ta w nowym statucie zosta-
ła rozwiązana, ale w nieco inny spo-
sób. Wcześniej inicjatywa uchwało-
dawcza należała do wójta oraz co naj-
mniej trzech radnych. – Teraz, żeby
ułatwić mieszkańcom możliwość zgła-
szania nowego projektu, inicjatywę
będzie miał każdy radny bez konie-
czności szukania poparcia dwóch in-
nych radnych. Trzeba bowiem pamię-
tać, że radny zgodnie z ustawą o sa-
morządzie gminnym jest zobowiązany
działać na rzecz społeczności lokalnej
i reprezentować mieszkańców, więc
mieszkaniec z propozycją uchwały
może zgłosić się właśnie do swojego
radnego – zauważa wójt. pk 

Zniżki dla rodzin wielodzietnych Więcej możliwości dla mieszkańców

Absolutorium to decyzja odpowie-
dniego organu, w której wyraża on
pozytywną ocenę działalności finan-
sowej organu wykonawczego
w określonym czasie. Rada Gminy
Miedźna udzieliła wójtowi gminy ab-
solutorium na sesji 3 czerwca.

 Paweł Komraus

Budżet po wprowadzonych w trakcie
roku zmianach zamknął się po stronie
dochodów kwotą 51 mln 417 tys.
769 zł 1 gr, a po stronie wydatków –
51 mln 945 tys. 449 zł 40 gr. Do-
chody gminy zostały zrealizowane
w 99,3%, przy czym dochody własne
w 101%. 

Rok 2013 to przede wszystkim
wzrost dochodów majątkowych z ty-
tułu dotacji ze środków europejskich,
jak również dotacji pozyskanych z in-
nych źródeł krajowych, w szczególno-
ści: z funduszy unijnych na kwotę po-
nad 5,5 mln zł (termomodernizacja
placówek oświatowych, budowa ka-
nalizacji w Górze, przebudowa obiek-
tów kultury, projekty oświatowe),
z budżetu państwa na odbudowę in-
frastruktury drogowej w wysokości
812 tys. zł, z budżetu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokości prawie
576 tys. zł czy z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokości 819 tys. zł.

Planowany w budżecie deficyt wy-
nosił 2 mln 312 tys. 17 zł 61 gr,
ostatecznie na koniec roku wyniósł
527 tys. 680 zł 39 gr. 

– Mając na uwadze zmieniające się
warunki ekonomiczne i gospodarcze,
jak również konieczność zapewnienia
wskaźników ustawowych w zakresie
wydatków konsumpcyjnych, spłaty
zadłużenia i możliwości uchwalenia
budżetu w latach następnych podjęto
decyzję o częściowej restrukturyzacji
zadłużenia. W tym celu, na mocy de-

legacji ustawowej dokonano emisji
obligacji komunalnych na łączną
kwotę 3 mln zł, zapewniając tym sa-
mym sfinansowanie zaplanowanych
zadań, spłatę zadłużenia przy niż-
szych kosztach i zapewnienie spełnie-
nia wskaźników określonych przepi-
sami prawa, zarówno w roku realiza-
cji budżetu, jak i w latach objętych
wieloletnią prognozą finansową gmi-
ny Miedźna – mówił podczas sesji ab-
solutoryjnej 3 czerwca wójt gminy,
Bogdan Taranowski.

Wydatki gminy w roku ubiegłym
zrealizowane zostały w 96,1%. W po-
równaniu do roku 2012, o 3,7 mln zł
wzrosły wydatki majątkowe. Wydatki
na zadania inwestycyjne ukształtowa-
ły się na poziomie 9 mln 942 tys. 34
zł 39 gr, tj. na poziomie 19,1% ogó-
łem poniesionych przez gminę wydat-
ków. – Ogółem w roku 2013, oprócz

bieżącej działalności prowadzonej
przez gminę, prowadzono 34 inwe-
stycje o różnym stopniu trudności
w ich realizacji. 21 inwestycji było
prowadzonych przy dofinansowaniu
ze źródeł zewnętrznych uzyskanych
w wyniku złożonych wniosków o dofi-
nansowanie, co ukształtowało się na
poziomie 63,8% ogólnych wydatków
majątkowych – przyznał wójt. Zwra-
cał też uwagę na to, że polityka inwe-
stycyjna gminy była szczególnie ukie-
runkowana na te zadania, które
umożliwiały pozyskanie środków z ze-
wnętrznych źródeł finansowania i po-
zwalały na obniżenie kosztów fun-
kcjonowania gminy.

Zadłużenie gminy na koniec 2013
roku wynosiło 9 mln 647 tys. 945 zł,
co stanowi 18,76% progu zadłużenia
przy wskaźniku dopuszczalności na
poziomie 60% dochodów. 

– Pomimo szeregu zmian, mają-
cych na celu dostosowanie się do
istniejącej sytuacji w kraju, a mają-
cych swe odzwierciedlenie w gmi-
nie, realizacja zaplanowanych za-
dań przebiegła zgodnie z oczekiwa-
niami i zgodnie z przyjętymi priory-
tetami – podsumował wójt prosząc
radnych o udzielenie absolutorium.
Przy 14 radnych obecnych na sali,
13 zagłosowało za udzieleniem ab-
solutorium, jeden wstrzymał się od
głosu.

Rada Gminy Miedźna udzieliła absolutorium wójtowi za realizację budżetu za 2013 rok

Rok 2013: sporo inwestycji 
i spadek zadłużenia

Dochody gminy 
w latach 2011-2013:

2011 – 48 795 409,91 zł
2012 – 47 609 419,21 zł
2013 – 51 417 769,01 zł

Wydatki gminy 
w latach 2011-2013:

2011 – 45 231 677,85 zł
2012 – 48 152 750,19 zł
2013 – 51 945 449,40 zł

Środki z funduszy unijnych 
pozyskane przez gminę 
w latach 2011-2013:

2011 – 3 807 167,36 zł
2012 – 5 336 106,33 zł
2013 – 5 579 931,02 zł

Wydatki na inwestycje 
w gminie w latach 2011-2013:

2011 – 5 009 581,53 zł
2012 – 6 238 631,47 zł
2013 – 9 942 034,39 zł

Zadłużenie gminy 
w latach 2010-2013:

2010 – 12 777 288,31 zł 
(tj. 28,3%)

2011 – 10 604 127,00 zł 
(tj. 21,7%)

2012 – 9 128 254,00 zł 
(tj. 19,2%)

2013 – 9 647 945,00 zł 
(tj. 18,8%)

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu (fot. pk)
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Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, 
ul. Wiejska 131 

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

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

Kasa Urzędu Gminy Miedźna 
czynna jest w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 14:45, 
15:30 - 17:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89

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

NIP 6381642424
REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 

0000 1179 0001

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

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

e-mail: 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

W czerwcu zakończyła się rekrutacja
do gminnych przedszkoli na rok
szkolny 2014/2015.

Jak informuje Zespół Oświaty i Wy-
chowania w sześciu gminnych przed-
szkolach czekały miejsca dla 573
dzieci. Na nadchodzący rok szkolny
przyjęto 565. 

Nie przyjęto do przedszkoli 29
dzieci, w tym 15 dzieci nie było obję-
tych obowiązkiem przedszkolnym
(miały poniżej 2,5 roku). 

Rodzicom 14 dzieci nieprzyjętych
do przedszkoli (Miedźna, Frydek, Gó-
ra) zaproponowano wolne miejsca
w przedszkolach na terenie Woli. pk 

Z miejscami problemu nie było

Od września dzieci znów pójdą do przedszkoli. 
Teraz cieszą się jednak wyczekiwanymi wakacjami (fot. GPP Frydek)

W niedzielę, 22 czerwca w Ciecho-
cinku odbył się XXIII Regionalny
Przegląd Orkiestr Dętych OSP – je-
den z siedmiu przeglądów regional-
nych, organizowanych w różnych
miastach Polski.

W tym roku regionalne przesłuchania
konkursowe orkiestr odbyły się
w Wiśle, Suwałkach, Krynicy, Ciecha-
nowie, Polanicy Zdroju i Połczynie.
Orkiestra Dęta OSP Wola działająca
pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury w Miedźnej z/s w Woli zakwa-

lifikowała się do ciechocińskiego
przeglądu po eliminacjach w Wojewó-
dzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Tąpkowicach!

Na deptaku w Ciechocinku odbyła
się parada orkiestr, a w muszli koncer-
towej przed publicznością, a przede
wszystkim przed komisją konkursową
zaprezentowało się 11 orkiestr. Kon-
kurs obejmował: wykonanie trzech
utworów, ocenę gry w marszu oraz
konkurencję, w której orkiestry starto-
wały dobrowolnie – pokazy parady
marszowej. Przesłuchania konkurso-

we oceniało jury w składzie: przewo-
dniczący Marian Chmielewski, Dorota
Spandel, Wiesław Potulski, Jerzy Wie-
sław Zawisza, sekretarz Leonarda
Bogdan. W Ogólnopolskim Festiwalu
Orkiestr OSP, który odbędzie się
w przyszłym roku wezmą udział orkie-
stry, które w przeglądach regionalnych
zdobyły najwyższą liczbę punktów.
Czy nasza Orkiestra zakwalifikowała
się do ogólnopolskiego konkursu do-
wiemy się dopiero w lipcu. Napiszemy
o tym też w kolejnym numerze „Gmin-
nych Spraw”. GOK

Orkiestra na przeglądzie w Ciechocinku

„Człowieka mierzy się miarą serca. 
Człowiek jest tyle wart, ile potrafi kochać, wierzyć i dać”

Jan Paweł II

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Ks. Piotra Zegrodzkiego
Rodzinie, Bliskim, Parafianom 

wyrazy głębokiego współczucia składają

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Stanisław Karbowy 

wraz z Radnymi Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy

SSzzaannoowwnnii  DDyyrreekkttoorrzzyy,,
GGrroonnoo  PPeeddaaggooggiicczznnee,,  
PPrraaccoowwnniiccyy  AAddmmiinniissttrraaccjjii  ii OObbssłłuuggii,,
DDrrooddzzyy  RRooddzziiccee  ii UUcczznniioowwiiee

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej
oczekiwanych chwil dla każdego z Was... Dzień,
w którym każdy otrzymał świadectwo swojej pracy.

Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okre−
sem. Wiele wyzwań i zmian, cennych inicjatyw oraz
twórczych działań to efekt Waszej codziennej pracy.

Nakłady finansowe ponoszone przez samorząd
gminny procentują wynikami w nauce osiąganymi
przez naszych uczniów, które są zdecydowanie wyższe
od średnich wyników zarówno w województwie śląs−
kim, jak i w kraju. Ten sukces to wynik wspólnej pra−
cy nauczycieli i uczniów oraz zaangażowania rodzi−
ców.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by wszystkim
Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość,

za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną
pracę.

Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy
za to, że przekazując młodemu pokoleniu zasób wie−
dzy oraz określone umiejętności, wzbogacacie w nich
nieprzemijające wartości dobra, prawdy i piękna.

Wam Drodzy Rodzice dziękuję za to, że podejmuje−
cie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych
dzieci.

Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowanie za
pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki
i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość
o dobre imię szkoły.

Dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz praco−
wnikom administracji i obsługi życzę dużo słońca,
udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnia−
nych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwe−
go powrotu do szkoły.

Wójt Gminy Miedźna
Bogdan Taranowski



Sport 
i profilaktyka

6 czerwca na terenie szkoły podsta-
wowej zorganizowano Szkolny Dzień
Sportu, połączony z Dniem Profilakty-
ki pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W tym dniu wszyscy uczniowie mogli
zmierzyć się ze sobą w różnych kon-
kurencjach sportowych – grali w dwa
ognie, w siatkówkę, był też Bieg o Pu-
char Dyrektora Szkoły. W grupie
dziewczyn bieg wygrała Kinga Sosna,
a w grupie chłopców najszybszy oka-
zał się Kamil Wojtala. Za swoje osiąg-

nięcia uczniowie otrzymali puchary,
medale oraz dyplomy, był też słodki
poczęstunek. pk
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22 czerwca w Miedźnej świętowa-
no 60-lecie kapłaństwa ks. Franci-
szka Czernika. Ksiądz urodził się
w 1925 r. w Miedźnej, tu się wycho-
wał. Jeszcze przed przyjęciem świę-
ceń kapłańskich (przyjął je 20 czer-
wca 1954 r.) rozpoczął kurs pozwala-
jący na pracę z głuchoniemymi. Ta
praca, z dziećmi oraz dorosłymi, trwa
także 60 lat. Pracował w Raciborzu,
Zabrzu, teraz po przejściu na emery-
turę mieszka w Piekarach Śląskich.
Pasją ks. Czernika są pielgrzymki
i podróże religijne – zwiedził ok. 80
państw. 

W związku z jubileuszem, Danuta
Kocurek napisała książkę o życiu księ-
dza. Publikacja dostępna jest m.in.
w bibliotece w Grzawie. pk

Jubileusz księdza głuchoniemych

Książkę o ks. Czerniku napisała 
Danuta Kocurek (fot. pk)

GILOWICE

Podsumowali projekt

26 czerwca w gilowickim oddziale GPP we Frydku odbyło się zakończenie
roku szkolnego, połączone z obchodami Dnia Rodziny oraz podsumowaniem
projektu unijnego „Moje przedszkole”. Oddział dla 45 dzieci otwarto na począt-
ku ub.r. na piętrze Domu Socjalnego, dzięki pozyskaniu środków z Unii Euro-
pejskiej. Łączna kwota projektu to ponad 1 mln zł, z czego środki finansowe
w wysokości prawie 160 tys. zł pochodziły z budżetu gminy Miedźna.

Projekt kończy się 31 października br., ale to nie oznacza, że przedszkole prze-
stanie funkcjonować. Po tym czasie rodzice wychowanków będą ponosić opłaty
podobnie, jak we wszystkich innych gminnych przedszkolach (w okresie funkcjo-
nowania projektu płacą tylko za wyżywienie). – Zakładaliśmy realizację kilku ce-
lów, udało się zrealizować wszystkie, niektóre nawet na poziomie wyższym niż
zakładaliśmy. Dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego, również w języku
angielskim, z zajęć logopedycznych, rytmiki, katechezy – mówi Marzena Mandla
z Zespołu Oświaty i Wychowania, koordynatorka projektu.

Dzieci wystąpiły przed zaproszonymi gośćmi – śpiewały, odegrały przedsta-
wienia, pochwaliły się też znajomością języka angielskiego. Po części oficjalnej
odbył się piknik w plenerze. pk 

Jednego dnia w przedszkolu zakończono rok szkolny, podsumowano projekt unijny 
i obchodzono Dzień Rodziny (fot. pk)

Jak rywalizacja, to i medale! (fot. SP Frydek)

GRZAWA

Bawili się 
na biesiadzie

7 czerwca w Domu Socjalnym
w Grzawie odbyła się biesiada zorgani-
zowana przez Radę Sołecką, Kółko Rol-
nicze i Koło Gospodyń Wiejskich.
Współorganizatorem imprezy była gmi-

na Miedźna. W programie przewidziana
była przede wszystkim dobra zabawa
przy dźwiękach muzyki biesiadnej – dla
uczestników grał zespół „Jawor”. Na
stołach królowało swojskie jadło przygo-
towane przez Koło Gospodyń Wiejskich,
nie obyło się także bez domowej roboty
wyrobów przygotowanych przez jedne-
go z uczestników biesiady. Marcin Sosna

FRYDEK

GÓRA

Blisko efektu
Do 30 czerwca był czas na uzyskanie efektu ekologicznego, czyli przyłączenie

się określonej liczby gospodarstw do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w części
Góry i kilku domach w Gilowicach. Urząd Gminy zwrócił się jednak do Wojewó-
dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o wydłużenie tego terminu o rok. Jak tłu-
maczy wójt, było to posunięcie wynikające z tego, że np. część osób wstrzymało
budowy lub z jakichś innych przyczyn jeszcze się nie przyłączyło. Do kanalizacji
przyłączyć musi się 308 osób, aby osiągnąć wspomniany efekt ekologiczny inwe-
stycji. W ostatnim tygodniu czerwca przyłączonych było już 297 gospodarstw. pk

WOLA

Droga, chodniki
i parkingi

Sporo prac drogowych w najbliż-
szym czasie szykuje się w Woli. Prze-
budowany zostanie fragment nawie-
rzchni ul. Różanej, a ponadto zmoder-
nizowane zostaną chodniki wzdłuż ul.
Lipowej (od skrzyżowania z ul. Brzo-
zową do skrzyżowania z ul. Cisową
oraz od skrzyżowania z ul. Pszczyń-
ską do skrzyżowania z ul. Słoneczną)
oraz przy ul. Szkolnej.

Dodatkowo, na sześciu parkingach
na osiedlu Wola II ma być położona
nawierzchnia asfaltowa – przy ul. Li-
powej (w rejonie ulic: Cisowej, Klono-
wej, Słonecznej) oraz trzy przy ul.
Sosnowej. Wszystkie prace wykona
jedna firma, bowiem przygotowano
jeden, grupowy przetarg na kilka po-
dobnych prac, co powinno usprawnić
roboty. pk

86 tys. euro dla
Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Woli w ramach no-
wego programu Unii Europejskiej na la-
ta 2014-2020, Erasmus +, pozyskał
ponad 86 tys. euro na realizację projek-
tu „Stawiam na Angielski, stawiam na
rozwój!”. Projekt, realizowany w ra-
mach Akcji 1 „Mobilność Edukacyjna”

w okresie od czerwca 2014 r. do maja
2016 r. ma na celu podnoszenie jako-
ści pracy szkoły oraz wspieranie rozwo-
ju zawodowego nauczycieli. Dzięki za-
angażowaniu w projekt szkoła będzie
miała szansę uatrakcyjnić i poszerzyć
swoją ofertę edukacyjną oraz wyjść na-
przeciw oczekiwaniom uczniów i ich ro-
dziców w zakresie rodzaju i jakości za-
jęć edukacyjnych prowadzonych przez
szkołę. Joanna Kocioła

Nagroda 
od wojewody

Po pięciu miesiącach wieloetapo-
wych zmagań i realizacji niełatwych
zadań, grupa dzieci z Gminnego
Przedszkola Publicznego nr 2 im. W.
Chotomskiej w Woli: Paulinka Kotul-
ska, Dominik Kubeczko, Michał Mi-
chulec, Emilka Pastuszka, Sabinka
Rogalska i Mateusz Różycki – osiągnę-
ła wspaniały sukces, zajmując wyso-
kie, II miejsce w konkursie kuratoryj-
nym „Edukacja regionalna w szkole”.

Zadania i pytania konkursowe fina-
łu koncentrowały się na tematach
związanych z szeroko pojętą sztuką
regionów województwa śląskiego.
Nagrody uczestnikom wręczyli woje-
woda śląski Piotr Litwa i śląski kura-
tor oświaty Stanisław Faber. Nagrodą
dla przedszkola jest zestaw nagłaśnia-
jący. GPP nr 2 Wola



Czwartek, 12 czerwca, 
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego

i Wiecznego Kapłana 

Przygotowania górzan do godnych obchodów złotego jubi-
leuszu kapłaństwa księdza proboszcza seniora trwały. Mini-
stranci, przedszkolaki, uczniowie podstawówki ćwiczyli oko-
licznościowe wiersze, dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego
prasowały misyjne stroje, pani Helena miała gotowy, wzru-
szający własny utwór, pani Irena przygotowała złoty napis
nad wejściem do świątyni, przywiezione z Katowic banery już
wisiały w prezbiterium. Wiele delegacji, na czele z Radą So-
łecką, chciało uhonorować swojego wieloletniego duszpaste-
rza, a inni, tak jak hodowcy gołębi mieli dodatkowe niespo-
dzianki...

Wieczorem pojechałam do ks. Piotra po pewne dane do
przemówienia. Planowane 15 minut przedłużyło się w go-
dzinną, miłą pogawędkę. Jubilat był (jak zazwyczaj) w pogo-
dnym nastroju... 

Noc, telefon i wiadomość jak grom z jasnego nieba: ksiądz
Piotr nie żyje! Szok i łzy. Jak to? Jeszcze dwie godziny temu
z nim rozmawiałam! Kłębowisko myśli i pytań: co się stało?
Dobry Boże, to tak szybko i niespodzianie możesz wezwać
każdego z nas? Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Codziennie się modlę „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak
i na ziemi...”, więc powinnam przyjąć Wolę Twoją! Tak, jak
wielu parafian długo w tę noc nie mogłam zasnąć, wracały
wspomnienia…

Gdy 23 lata temu ksiądz Piotr Zegrodzki stał się moim pro-
boszczem, szybko odczułam, że to serdeczny kapłan z powo-
łania, z którym mogę szczerze porozmawiać zarówno o spra-
wach duchowych, rodzinnych, zawodowych, jak i problemach
Kościoła czy Ojczyzny. Był wspaniałym, uważnym spowiedni-

kiem, prawdziwym ojcem duchowym, do którego szło się bez
lęku, wiedząc, że umocni na duchu, zachęci do pracy nad so-
bą, da nadzieję. Dla mnie jako nauczycielki był wzorem cier-
pliwości, łagodności i wyrozumiałości dla ludzkich błędów. 

Ksiądz Piotr zawsze miał czas dla swoich „owieczek”. Wy-
korzystywał każdą sposobność poza kancelarią parafialną na
dialog z drugim człowiekiem. Dzięki życzliwemu i bezpośre-
dniemu kontaktowi lepiej poznawał i umacniał wspólnotę, któ-
rej duszpasterzował. Radowało go spotkanie z drugim (od
niemowlaka do seniora), którego traktował zawsze z szacun-
kiem i uwagą. Był autentycznie zainteresowany naszym co-
dziennym życiem i rozwojem duchowym. Pamiętam, jak cie-
szył się z kolejnych, pięknych jasełek w szkole, studentów
w Krakowie, pierwszego doktoranta z Góry. Wiedział, co dzie-
je się u naszych strażaków, sportowców i doceniał KGW, chór,
górników. Dla proboszcza Zegrodzkiego wydarzeniem godnym
zanotowania w kronice parafialnej było poświęcenie nowego
domu kolejnej rodziny, z którą razem cieszył się przy kawie.

Nauczył nas szacunku dla misjonarzy, których chętnie gościł
na probostwie i hojnie obdarowywał, a oni czuli się w górzań-
skim kościółku jak u przyjaciół! Dzięki niemu powstały w para-
fii Róże Różańcowe oraz Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, do
którego prowadzenia mnie zmotywował, darząc zaufaniem
i wsparciem. Dobrze mi się przez te wszystkie lata współpraco-
wało z moim proboszczem, bo nie narzucał, ale pozwalał rea-
lizować własne pomysły, właściwie nigdy nie krytykował, a uwa-
gi potrafił zwracać tak bezboleśnie, że nie pamiętam żadnej!
Natomiast wszystkim nie żałował pochwał, a zasmuconym
niewiastom potrafił powiedzieć subtelny komplement. 

Gdy 10 lat temu przeszedł na zasłużoną emeryturę nie od-
czuwałam tak boleśnie jego braku, bo nadal mieszkał wśród
nas, sprawował liturgię, służył w konfesjonale, a drzwi jego
domu z gościnną gospodynią Terenią zawsze były otwarte!

Nasze ostatnie spotkanie w ogrodzie skąpanym promienia-
mi zachodzącego słońca, dwie godziny przed nagłą śmiercią
nasycone było tą samą życzliwością i zainteresowaniem spra-
wami osobistymi, szkoły i gminy.

Oczywiście rozmawialiśmy też o wychowaniu dzieci. Smu-
cił go fakt, że często spotkania dorosłych zakłóca telewizor, bo
dziecko „musi” obejrzeć dobranockę. Przywołał czasy, gdy
dzieci nie mogły przysłuchiwać się rozmowom dorosłych, tylko
wychodziły do innego pokoju. Długo wspominał bohatera spod
Monte Cassino, potem działacza polonijnego w Anglii i poetę,
Jana Kapicę pochodzącego z Miedźnej, którego bliżej poznał
i był nim zachwycony. Pragnął, aby w gminie znalazła się je-
śli nie szkoła imienia Jana Kapicy, to chociaż tablica upamięt-
niająca tego niezwykłego patriotę i chrześcijanina. Polecał
głębokie utwory J. Kapicy zawarte w tomie „Serconauci”.

Niedziela, 15 czerwca, 
Uroczystość Najświętszej Trójcy: 

Do zobaczenia w domu Ojca

Dziękuję Bożej Opatrzności za księdza proboszcza Piotra
Zegrodzkiego – „kapłana Serconautę”! 

Drogi księże proboszczu, Ty całe życie szukałeś dróg do lu-
dzkich serc, aby coraz lepiej służyć Bogu. Bóg Ci zapłać ko-
chany księże Piotrze za wszystko!

Wierzę, że jesteś blisko proboszcza z Ars, Jana Vianeya.
Teraz możesz powtórzyć za św. Pawłem: „w dobrych zawo-

dach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...
Parafianka Joanna Piosik
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KS. PIOTR ZEGRODZKI (1939 - 2014)

Zmarł ks. Piotr Zegrodzki, emeryto-
wany proboszcz parafii św. Barbary
w Górze, autor wielu książek, czło-
wiek wielce zasłużony dla gminy
Miedźna.

 Jacek Bielenin

Ks. Piotr Zegrodzki zmarł w czwartek,
12 czerwca. Miał 75 lat. W niedzielę,
15 czerwca w Górze miała się odbyć
uroczystość 50-lecia kapłaństwa. Za-
miast jubileuszu był pogrzeb. Mszę
św. odprawił arcybiskup Damian Zi-
moń, a homilię wygłosił salezjanin,
ks. prof. Franciszek Krasoń. Ks. Ze-
grodzki został pochowany na cmenta-
rzu parafialnym w Górze.

W uroczystościach pogrzebowych
wzięło udział blisko 2 tys. osób: para-
fianie, zaproszeni na jubileusz księdza
duchowni z Polski, Anglii czy Włoch.
– Ks. Zegrodzki był wspaniałym dusz-
pasterzem. Mimo, że był już na eme-
ryturze, cały czas mi pomagał, na ile
mu tylko zdrowie pozwalało – mówi
ks. Romuald Adamski, obecny pro-
boszcz parafii św. Barbary w Górze.

Ks. Piotr Zegrodzki urodził się
w 1939 r. w Kryrach, w gminie Su-
szec. Wyższe Śląskie Seminarium Du-
chowne ukończył w 1964 r. Święce-
nia kapłańskie przyjął z rąk ks. bisku-

pa Herberta Bednorza. Był wikarym
w Zabrzu-Makoszowach, Lyskach,
Pszczynie, Rudzicy i Siemianowi-
cach-Michałkowicach. W 1980 r. zo-
stał proboszczem parafii św. Barbary
w Górze. Doprowadził do kapitalnego
remontu zabytkowego, drewnianego
kościoła. W pracy duszpasterskiej
dbał o dobre relacje z organizacjami
społecznymi, zapraszał do Góry mi-
sjonarzy oraz duchownych z archidie-
cezji mediolańskiej. Pełnił posługę
katechety w szkole oraz wykładowcy
w studium przedmałżeńskim. Opieką

duchową służył chorym, m.in. jako
kapelan szpitala w Pszczynie. W la-
tach 2001-2006 pełnił obowiązki oj-
ca duchownego dekanatu Miedźna.
Na emeryturę przeszedł w 2004 r.,
poświęcając wolny czas spisywaniu
dziejów Góry. Wiadomości źródło-
wych nie musiał daleko szukać, bo
przez 24 lata duszpasterzowania pro-
wadził kronikę parafii. W 34 tomach
skrupulatnie opisał wydarzenia nie
tylko parafialne, ale i społeczne. 

Ks. Piotr Zegrodzki napisał i wydał
siedem książek związanych z dzieja-

mi Góry: „Krzyże i kapliczki przydroż-
ne parafii św. Barbary w Górze”, „Or-
ganizacje społeczne w życiu parafii
św. Barbary w Górze”, „Życie misyjne
w parafii św. Barbary w Górze w la-
tach 1980-2005”, „Z dziejów Góry
koło Pszczyny”, „Góra moja mała oj-
czyzna”, „Śladami Św. Karola Boro-
meusza do spotkania z Janem Paw-
łem II Wielkim”. Tuż przed śmiercią
zdążył napisać i wydać publikację pt.
„Kronika Roku Jubileuszu 2000 para-
fii św. Barbary w Górze koło Pszczy-
ny”, będącą Te Deum za dar 50-lecia
kapłaństwa.

Ks. Piotr Zagrodzki został laurea-
tem wielu wyróżnień. Od Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP otrzymał sre-
brny i złoty medal za zasługi dla po-
żarnictwa. Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Katowicach nagrodził go
za zasługi w działalności sportowej.
Wyróżnienie otrzymał też od Polskie-
go Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych. Ponadto otrzymał srebrny
i złoty medal Pielgrzyma Ziemi Świę-
tej. Został „Człowiekiem Roku
2009” w plebiscycie tygodnika
„Echo”, a w 2013 r. za działalność
społeczną starosta pszczyński nagro-
dził go statuetką „Żubra Pszczyń-
skiego”. 

Duszpasterz, kronikarz, społecznik

Pogrzeb ks. Zegrodzkiego odbył się 15 czerwca (fot. Jerzy Nycz)

Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc – wspomnienie o księdzu Piotrze Zegrodzkim
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– Do pszczelarstwa trzeba mieć po-
wołanie, by z satysfakcją obcować
z pszczołami – zauważa Tomasz Wa-
loszek, pszczelarz z Miedźnej. I do-
daje, że poprzez opiekę nad pszczo-
łami pszczelarze przekazują ciągłość
życia. Bo bez pszczół świat istnieć
nie może.

Paweł Komraus

Tomasz Waloszek obecnie w swojej
pasiece ma 27 pni. Daje to jakieś
3 mln pszczół, którymi się zajmuje.
Najpierw pszczelarstwem trudnił się
jego pradziadek z Grzawy, potem tata
i teraz on sam, już od 50 lat. Trady-
cja zostanie podtrzymana przez kolej-
ne pokolenie, bo swoją pasiekę w Gó-
rze ma już jego syn, a do tego swoje
ule założył też zięć. – To nie jest taka
prosta praca. Trzeba mieć szacunek
do pszczół. Zagrożeń jest dużo, ale to
zajęcie uspokaja – mówi.

Jak mówi, podstawowa zasada tej
pracy jest taka, żeby jak najmniej
przeszkadzać pszczołom. – Konieczne
są przeglądy, zmniejszanie gniazd,
ocieplanie, dodawanie ramek. Na
przełomie maja i kwietnie dodawana
jest miodnia. Najprzyjemniejszym
etapem jest pozyskanie miodu – zau-
waża.

Z jednego ula jest ok. 10 kg miodu.
To oznacza, że pszczoły zniosły jakieś
100 kg, bo większość zużywają dla

swoich potrzeb. U Tomasza Waloszka
znaleźć można miód wielokwiatowy,
akacjowy, leśny, lipowy czy spadzio-
wy. Chętnych na ten smaczny i – co
istotne – zdrowy produkt cały czas
jest sporo. 

W pasiece w Miedźnej znaleźć
można też wyjątkowy okaz – barć,
czyli wydrążony otwór w drzewie sto-
jącym, lipie liczącej 150 lat, która po-
chodzi z rodu Waloszków. Była
w Grzawie, ale została uderzona przez
piorun i trzeba było ją ściąć. – To
prawdziwa barć, która w dawnych
czasach służyła do hodowli pszczół –
mówi Waloszek.

Denerwuje go współczesny obraz
pszczelarza, który podchodzi do uli
umundurowany od stóp do głowy, ze
specjalnymi ubraniami. – Im mniej
jest człowiek ubrany, tym mniej jest
punktów zaczepnych, które mogą
pszczołę drażnić. Zdażają się użądle-
nia, dajmy na to raz na miesiąc, ale to
przeważnie z mojej winy. Niechcący
mogę jakąś przygnieść albo coś mi
spadnie i wtedy pszczoły się dener-
wują. Jeśli pracę robi się spokojnie,
bez gwałtownych ruchów to nie ma
się czego obawiać. Pszczoły atakują
właściwie tylko w obronie – przyzna-
je. Nie są bez przyczyny agresywne,
a do tego są niezwykle pracowite. –
Człowiek mimo swojej inteligencji ni-
gdy nie dorówna pszczole, bo one ca-
ły czas pracują – śmieje się.

Produkty pszczele mają sporo wła-
ściwości, głównie leczniczych. Do te-
go wosk – jak opowiada Waloszek –
w dawnych czasach był swego rodza-
ju walutą płatniczą, a więc jego rola
była nieoceniona. Używa się go we
współczesnej medycynie, jest składni-
kiem wielu kosmetyków. Lecznicze
właściwości ma też mleczko pszczele.
– Poza tym, jest jeszcze słynny propo-
lis, czyli kit pszczeli, który służy do
utrzymania sterylności i zdrowotności
ula. Pszczoły budują z tego bariery,
mosty przez które przechodzą w ulu –
przyznaje. Ale propolis ma też działa-

nie bakteriobójcze, dlatego stosuje się
go w lecznictwie. 

Główną rolą pszczół jest jednak za-
pylanie. – Prawdą jest, że jak pszczo-
ły wyginą, to w ciągu czterech lat wy-
giną też ludzie. Bez pszczoły świat nie
może istnieć. Są bowiem gatunki roś-
lin niewiatropylne, a owadopylne,
które potrafi zapylić tylko owad,
w tym pszczoła. Mając tę świado-
mość, że pszczelarz poprzez opiekę
nad tymi owadami przekazuje ciąg-
łość życia, bardzo to mobilizuje i daje
ogromną satysfakcję z pracy – mówi
Tomasz Waloszek.

Na czym polega pszczelarstwo i jak pracuje się z pszczołami? Odwiedziliśmy pasiekę 
Tomasza Waloszka z Miedźnej.

Do pszczoły trzeba mieć szacunek

Tomasz Waloszek pokazuje tradycyjną barć z lipy liczącej 150 lat (fot. pk)

Gmina Miedźna od tego roku honoro-
wać będzie za działalność kulturalną,
zaangażowanie w pracę na rzecz kul-
tury, jej upowszechnianie i ochronę
„Miedźniańskim Ulem”. Pierwsze
statuetki zostały już przyznane,
o czym piszemy na następnej stro-
nie. Dlaczego akurat ul?

Paweł Komraus

– Jakiś czas temu zastanawiałyśmy się
w Gminnym Ośrodku Kultury, jaka po-
winna być ta statuetka. Podczas Turnie-
ju Wiedzy o Regionie dzieci odpowiada-
jąc na pytanie dotyczące herbu gminy
mówiły, że jest tam ul, a jury uznało tę
odpowiedź za poprawną. Potem natrafi-
łyśmy na publikację Ewy Marii Ryguły –
mówi dyrektorka GOK-u, Joanna Sta-
wowy. Autorka w książce „Pieczęcie
gminne miejscowości powiatu pszczyń-
skiego od początku XVIII w. do 1939 r.”
zauważa, że jeden z elementów herbu
Miedźnej (uznawany za herb całej gmi-
ny) budzi spore wątpliwości.

Uchwała Rady Gminy z 7 września
2004 roku mówi, że herbem gminy jest
złota lampa i srebrny sierp o złotej ręko-

jeści na błękitnym tle. O ile sierp dla hi-
storyków jest elementem, który nie nie-
sie różnych interpretacji, inaczej jest
z lampą. 

Najstarsza pieczęć Miedźnej po-
chodzi z roku 1723. Historyk i numiz-
matyk Marian Gumowski rzeczywi-
ście twierdził, że jest na niej jakieś
naczynie z podniesioną pokrywą. Zyg-
munt Orlik tłumaczył, że może to być
lampa oliwna. Ewa Maria Ryguła pi-
sze jednak, że to nie lampa, a ul.
„Sierp nawiązuje do głównego zajęcia

ludności, jakim było rolnictwo. Z kolei
ul może odnosić się do pszczelarstwa,
którym się w tym czasie zajmowano
oraz do nazwy miejscowości” – zau-
waża w swojej książce. Słowo „Mie-
dźna” pochodzi bowiem od „mie-
dźwny”, czyli... miodowy.

O tym, że w pierwotnym herbie gmi-
ny jest ul, przekonany jest również doś-
wiadczony pszczelarz z Miedźnej, To-
masz Waloszek. Jak przyznaje, tradycje
pszczelarskie na naszym terenie są bar-
dzo długie. – Jeszcze w czasach II woj-

ny światowej przy co drugim tutejszym
domu widziałem ule. Były tu przecież
wspaniałe warunki – potężne bory, du-
że lasy. Do dziś pszczelarzy u nas nie
brakuje – mówi. 

– W historii pszczelarstwa pojawiały
się różnego rodzaju ule. Ten, który wi-
dzimy w najstarszej pieczęci Miedźnej
to ul kószka, wykonany ze słomy.
Wchodziło się do niego od dołu, albo od
góry, ma kształt dzwonu. Kószki pojawi-
ły się przypuszczalnie na początku na-
szej ery w północno-zachodniej części
Niemiec, a w czasach piastowskich na
ziemiach polskich – opowiada. 

W Gminnym Ośrodku Kultury zwra-
cają dodatkowo uwagę na symbolikę
ula. – Ul oznacza pracowitość, wspólną
pracę, troskę, wzajemną pomoc. Za-
chwycać może organizacja pracy
pszczelego roju. Pszczoły to symbol pra-
cy, zgody i porządku, czyli tego, na co
powinno się zwracać uwagę także
i u nas – przyznaje Joanna Stawowy. –
Nie kwestionujemy obecnie obowiązu-
jących symboli gminy, chcemy tylko
w pewnym sensie powrócić do tego, co
było kiedyś, choćby poprzez taką nagro-
dę, jak „Miedźniański Ul” – dodaje.

Po raz pierwszy przyznano w tym roku „Miedźniańskie Ule”. Skąd taka symbolika nagrody?

Symbol pracowitości dla zasłużonych dla kultury

Obowiązujący herb gminy 
– złota lampa i srebrny sierp o złotej rękojeści

na błękitnym tle.

Zdaniem niektórych, w najstarszej pieczęci 
Miedźnej znajduje się nie lampa, a ul kószka.
Ten na zdjęciu pochodzi ze zbiorów Tomasza

Waloszka (fot. pk)
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Dla wielu to była tylko formalność –
24 czerwca Rada Gminy zdecydowa-
ła o nadaniu tytułu Honorowego Oby-
watela Gminy Miedźna Alojzemu
Lysce.

Tego samego dnia odebrał to odzna-
czenie z rąk wójta Bogdana Taranow-
skiego oraz przewodniczącego Rady
Gminy, Stanisława Karbowego. „Dzia-
łalność kulturalna Alojzego Lyski ocala
od zapomnienia wiele fascynujących
elementów tradycji i kultury mie-
dźniańskiej ziemi, utrwala bogactwa
jej obyczajów, a także urodę ludzi jej
zamieszkujących [...] Tytuł ten niech
będzie wyrazem szacunku i podzięko-
wań za wkład w rozwój tradycji i kul-
tury miedźniańskiej” – napisała kapitu-

ła nagrody w piśmie do Rady Gminy.
Projekt uchwały w tej sprawie został
jednogłośnie zaakceptowany przez ra-
dnych.

– Jestem wzruszony, bo to jest po-
stawienie mnie w niezwykłej roli.
Otrzymałem sporo nagród, ale to pier-
wszy w moim życiu przypadek, że ktoś
mnie honoruje obywatelem gminy. I to
gdzie! W mojej drugiej ojczyźnie,
w bożych stronach. Starzy mówili:
„zasługa, droga długa”. Jaką drogę
przeszedłem, żeby w opinii wspólnoty
gminnej zasłużyć na tytuł honorowego
obywatela? Sam sobie odpowiem –
też długą, 25-letnią. Aż się wierzyć nie
chce, że od tak długiego czasu jestem
połączony sercem z gminą Miedźna –
powiedział Alojzy Lysko. 

W swoim przemówieniu wspominał
współpracę z instytucjami gminnymi,
organizacjami, władzami, działacza-
mi, szkołami, mieszkańcami. – To by-
ły niepoliczone spotkania z różnymi
ludźmi, inspirujące rozmowy, wzru-
szenia, zdziwienia, zaskoczenia. Każ-
demu jestem za coś wdzięczny –
przyznał. Alojzy Lysko otrzymał też li-
sty gratulacyjne od władz gminy Boj-
szowy, gdzie mieszka oraz powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.

Alojzy Lysko to emerytowany nau-
czyciel, były radny wojewódzki i po-
seł, pisarz, publicysta, działacz kultu-
ry, znawca i miłośnik śląskich trady-
cji. Jest pomysłodawcą organizowa-
nej w Woli Parady Ludowego Stroju
Śląskiego, uczestnikiem i jurorem

wielu imprez gminnych o tematyce
regionalnej. Niedawno GOK wydał je-
go książkę „Jak to dawniej... na Ziemi
Pszczyńskiej”. Pisaliśmy o niej w po-
przednim numerze „Gminnych
Spraw”. pk

Alojzy Lysko Honorowym Obywatelem Gminy

Alojzy Lysko nie krył wzruszenia odbierając 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Miedźna, 

najwyższe gminne wyróżnienie (fot. pk)

„Miedźniański Ul” to nowa nagroda
w gminie ustanowiona przez Radę
Gminy Miedźna. Przyznawana ma
być corocznie za „działalność kultu-
ralną, zaangażowanie w pracę na
rzecz kultury, jej upowszechnianie
i ochronę” osobom fizycznym lub pra-
wnym, instytucjom, organizacjom po-
zarządowym, podmiotom nieposiada-
jącym osobowości prawnej. Każdego
roku przyznawane będą maksymalnie
trzy nagrody.

Paweł Komraus

Nagrodę stanowi statuetka wykonana
przez Joannę Rabaszowską-Grzyb,
dyplom oraz nagroda pieniężna. – Jej
głównym celem jest uhonorowanie
oraz wyrażenie uznania dla mie-
dźniańskich twórców, animatorów
kultury, podmiotów funkcjonujących
w sferze kultury, w sposób szczególny
zaangażowanych w pracę na rzecz
kultury, przyczyniających się do two-
rzenia, upowszechniania, ochrony
i rozwoju kultury gminy Miedźna –
powiedziała dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, Joanna Stawowy.

Z wnioskami o przyznanie nagrody
mogą wystąpić: instytucje działające
w sferze kultury, stowarzyszenia,
związki twórcze i kulturalne, placów-
ki oświatowe, organizacje społeczne,
mieszkańcy gminy Miedźna w liczbie
co najmniej 50 oraz wójt gminy Mie-
dźna.

W tegorocznej, pierwszej edycji
zgłoszono sześć wniosków. Wręczenie
nagród laureatom odbyło się podczas
uroczystej gali w ramach sesji Rady
Gminy, poświęconej kulturze, która od-
była się 24 czerwca w Domu Kultury
w Woli. „Miedźniańskie Ule” otrzymali
Danuta Kocurek (na wniosek Gminnej
Biblioteki Publicznej), zespół folklory-
styczny „Folkowianie” (na wniosek
grupy mieszkańców gminy Miedźna)
oraz Joanna Karbowy (na wniosek
Gminnego Przedszkola Publicznego nr
2 im. Wandy Chotomskiej w Woli).

Uroczystość była coroczną okazją
do podsumowań działań gminy w sfe-
rze kultury. Z przemówieniami wystą-
pili m.in. Marek Mucha, przewodni-
czący Komisji Kultury, Sportu i Mło-
dzieży Rady Gminy, Renata Szweda,
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publi-

cznej oraz Joanna Stawowy, dyrektor-
ka Gminnego Ośrodka Kultury. Dyrek-
torki GBP i GOK przedstawiły spra-
wozdanie z działalności tych instytucji
oraz prezentację ze zdjęciami ze zor-
ganizowanych imprez, warsztatów
czy spotkań. Na scenie zaprezento-
wali się natomiast: grupa hip-hopowa
pod kierownictwem Dariusza Kryli
oraz grupy baletowe pod kierowni-
ctwem Katsiaryny Antoni, działające
przy Centrum Kultury oraz Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli, działająca pod patronatem

GOK pod kierownictwem kapelmi-
strza Piotra Olearczyka.

W trakcie sesji dyskutowano też
o stanie kultury w gminie. Podkreśla-
no, że sporo udaje się robić, a moż-
naby i więcej, ale to wiąże się z konie-
cznością przeznaczenia większych
środków finansowych. Zwracano
uwagę na to, że w gminie Miedźna
funkcjonuje sporo organizacji, zespo-
łów, które zasługują na uznanie, dzię-
ki czemu kandydatów do kolejnych
„Miedźniańskich Uli” nie powinno za-
braknąć.

Danuta Kocurek, Joanna Karbowy oraz zespół „Folkowianie” laureatami „Miedźniańskiego Ula”

Docenieni za pracę na rzecz kultury

Z przemówienia Renaty Szwedy – dane statystyczne Gminnej Biblioteki
Publicznej na koniec roku 2013:

księgozbiory – 47 241 egz. książek, 294 audiobooki, prenumerata 14 ty-
tułów czasopism
zarejestrowanych czytelników – 2 395
zasięg czytelnictwa – 15 czytelników na 100 mieszkańców
najliczniejsza grupa czytelników – osoby w wieku 45-60 lat
liczba osób, które odwiedziły biblioteki – 29 960
liczba wypożyczeń na zewnątrz – 41 735 egz. książek, 2 636 czasopism
i 615 audiobooków
liczba osób, które skorzystały z czytelni – 4 726

Danuta Kocurek – doktor nauk 
humanistycznych w zakresie historii, 

pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego,
specjalistka w sprawach edukacji regionalnej.

Autorka wielu książek i publikacji 
dotyczących gminy Miedźna, m.in. historii 

kaplicy w Gilowicach. Właśnie jest w trakcie 
pisania pierwszej części „Słownika 

biograficznego gminy Miedźna” (fot. pk)

Joanna Karbowy – nauczycielka w Gminnym
Przedszkolu Publicznym nr 2

im. W. Chotomskiej w Woli. W 1996 roku razem 
z Jadwigą Nycz założyła Zespół Pieśni i Tańca
„Knefliki”, który wspólnie prowadzą do dziś. 
Od wielu lat pokazuje przedszkolakom, jak 

ważne są tradycje ludowe. Zespół ma na koncie
sukcesy w wielu edycjach Przeglądu Piosenki

Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” oraz 
w imprezach gminnych (fot. pk)

Folkowianie – zespół folklorystyczno-integracyjny, założony w 2004 roku w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Woli (teraz ŚDS działa w Grzawie), ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo, mających trudności w życiu codziennym 
i społecznym. W skład zespołu wchodzą uczestnicy, pracownicy i wolontariusze placówek 

z Grzawy oraz Pszczyny, którzy szerzą folklor ziemi pszczyńskiej (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

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

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

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

23 czerwca pszczyńscy policjanci
w Miedźnej przy ul. Wiejskiej za-
trzymali do kontroli kierującego
samochodem marki Renault 26-
latka, mieszkańca Woli. Po bada-
niu trzeźwości okazało się, że był

po spożyciu alkoholu (0,22 pro-
mila).
Tego samego dnia, również w Mie-
dźnej, z tym, że na ul. Pszczyńskiej,
kilka minut po godz. 17.00 doszło
do kolizji dwóch pojazdów. Kierują-

ca samochodem marki Ford, mie-
szkanka Chotyni najechała na tył ja-
dącej przed nią skody, którą kiero-
wał mieszkaniec Dąbrowy Tarnow-
skiej. Kobieta została ukarana man-
datem karnym w wysokości 250 zł.

LI
PI

EC
20

14
Zachowajmy
ostrożność
w trakcie 
upałów!
Ze względu na słoneczną pogodę
i wysokie temperatury policjanci
apelują o zachowanie najwyż-
szej ostrożności. Pamiętajmy
o wymagających naszej opieki –
dzieciach, osobach niepełno-
sprawnych czy w zaawansowa-
nym wieku. W żadnym przypad-
ku nie pozostawiajmy ich – na-
wet na chwilę – w samocho-
dach, bądź na otwartym terenie,
gdzie grozi przegrzanie albo po-
rażenie słoneczne. Nie zapomi-
najmy też o zwierzętach, które
również cierpią z powodu upa-
łów.

Czerwcowe dni, w których tem-
peratury osiągnęły bardzo wyso-
kie wartości przyniosły zarówno
w naszym regionie, jak i w innych
województwach wiele przypad-
ków narażenia osób wymagają-
cych opieki, przede wszystkim –
dzieci, na niebezpieczeństwo
utraty zdrowia i życia. Do najbar-
dziej tragicznego wydarzenia do-
szło w Rybniku, gdzie w zamknię-
tym samochodzie pozostawionym
na parkingu życie straciło 3-letnie
dziecko.

Policjanci apelują – pamiętajmy
o dzieciach, osobach niepełno-
sprawnych i seniorach, nie pozo-
stawiajmy ich w zamkniętych sa-
mochodach czy na otwartym tere-
nie, w miejscach nasłonecznio-
nych. Takie postępowanie bezpo-
średnio naraża ich życie!

Nie zapominajmy też o zwierzę-
tach – one również odczuwają ne-
gatywne skutki wysokich tempe-
ratur. Pozostawienie czworonoga
w samochodzie czy na słońcu na-
raża go na cierpienie i utratę ży-
cia! Pamiętajmy też, by zapewnić
zwierzętom nieskrępowany dostęp
do wody i możliwość schronienia
w cieniu.

Mundurowi proszą też o reago-
wanie. „Jeśli jesteś świadkiem
opisywanych zdarzeń, nie prze-
chodź obojętnie! Natychmiast za-
alarmuj policję! Pamiętaj, że je-
den telefon, również anonimowy
może uratować czyjeś życie” – za-
uważają. Podkreślają też, że
w wyjątkowych sytuacjach może-
my nawet wybić szybę w aucie,
jeżeli w słoneczną pogodę dziecko
jest w samochodzie, obok tego sa-
mochodu nikogo nie ma, a dziec-
ko potrzebuje pomocy. Działamy
bowiem wtedy w stanie wyższej
konieczności.

KWP Katowice/KPP Pszczyna/pk

Wśród osób, które do 23 lipca 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 

Paulina Gniza z Góry. Gratulujemy! 
Zaproszenie wyślemy pocztą.

Chcesz, by Twoje zdjęcie znalazło się w kalendarzu gmi-
ny Miedźna na rok 2015? Weź udział w konkursie! Trwa
ostatni jego etap.

Konkurs „Gmina Miedźna na każdą porę roku”, który jest
organizowany przez Centrum Kultury w Woli podzielony
został na cztery etapy, według pór roku.

Właśnie zaprezentowano laureatów etapu trzeciego,
wiosennego. Jury w składzie: Jerzy Rzechanek (przewo-
dniczący), Anna Pasek i Grażyna Balcarek, przyznało na-
grody Dominice Kuszek (1. miejsce – nagroda 300 zł),
Markowi Bednarzowi (2. miejsce – 200 zł) oraz Piotrowi
Bieleninowi (3. miejsce – 100 zł). To ich zdjęcia pojawią
się w kalendarzu gminy na rok 2015.

Ale do wyłonienia zostały jeszcze trzy – te letnie przyjmo-
wane będą do 31 sierpnia. Zdjęcia wszystkich laureatów po-
jawią się na kalendarzu gminy na rok 2015. Celem konkursu
jest popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, ukazanie

piękna gminy Miedźna (miejsc, ludzi, wydarzeń), zachęcanie
do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych oraz
prezentacja najciekawszych fotografii ukazujących gminę. 

Regulamin oraz zgłoszone fotografie dostępne są na
stronie gok.miedzna.pl. pk

Ostatnie miejsca w kalendarzu do zapełnienia

To zdjęcie wygrało etap wiosenny 
konkursu (fot. Dominika Kuszek)
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Końcem czerwca uczniowie rozpoczęli upragnione
wakacje. Na te ponad dwa miesiące Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna
przygotowały sporo atrakcji!

Oto niektóre zajęcia, turnieje i wycieczki, jakie za-
planowano na pierwszą część wakacji:

7 lipca – spotkanie z magią w bibliotece w Grza-
wie

8 lipca – warsztaty tworzenia mandali w bibliote-
ce w Grzawie

8 lipca – warsztaty twórcze scrapbooking w Do-
mu Socjalnym we Frydku

8 lipca – warsztaty twórcze w Domu Socjalnym
w Górze

10 lipca – wycieczka do Inwałdu
15 lipca – warsztaty twórcze z papierowikliny

w świetlicy na osiedlu WII
15 lipca – warsztaty kulinarne w Centrum Kultury

w Woli
16 lipca – turniej piłki plażowej dla dziewczyn

17 lipca – wycieczka do Ochab
22 lipca – warsztaty z kick boxingu w Centrum Kul-

tury w Woli
22 lipca – warsztaty twórcze quilling w Domu

Socjalnym we Frydku
22 lipca – warsztaty twórcze z masą solną w Do-

mu Socjalnym w Górze
23 lipca – animacyjne zabawy dla dzieci na

osiedlu WII
23 lipca – animacyjne zabawy dla dzieci na bois-

ku LKS Frydek
24 lipca – wycieczka do krakowskiego zoo
29 lipca – warsztaty twórcze ze styropianem

w świetlicy na osiedlu WII
29 lipca – warsztaty twórcze z malowania kro-

pelkowego w Centrum Kultury w Woli
30 lipca – turniej tenisa stołowego dziewcząt

i chłopców w Centrum Kultury w Woli
31 lipca – wycieczka na Szyndzielnię
31 lipca – turniej ping-ponga w świetlicy na

osiedlu WII

5 sierpnia – warsztaty twórcze w Domu Socjal-
nym we Frydku

5 sierpnia – warsztaty kulinarne w Domu Socjal-
nym w Górze

7 sierpnia – wycieczka do miasteczka westerno-
wego Twinpigs

Na wycieczki, zajęcia oraz turnieje obowiązują
zapisy. Ilość miejsc jest organiczona.

Szczegółowe informacje dostępne są w telegra-
mach, które znaleźć można we wszystkich szkołach
oraz na stronie internetowej www.gok.miedzna.pl
i pod numerami telefonów: Gminny Ośrodek Kultu-
ry – 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 423;
Centrum Kultury – 32 211 95 88; świetlica na
osiedlu WII – 32 211 97 66.

Wakacje z GOK dofinansowano z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych Gminy Miedźna na rok 2014.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO – WAKACJE W GMINIE

SPORTOWY TELEGRAM

Amatorski Turniej Piłki Nożnej zorga-
nizowany 14 czerwca przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył
się triumfem drużyny Gol 1. W im-
prezie wystartowało siedem drużyn,
a do finału dotarły Sew-Met Piasek
i Gol 1. Po zakończeniu regulamino-
wego czasu gry było 3:3, a o zwycię-
stwie zdecydowały rzuty karne.
Triumfatorzy grali w składzie: Patryk
Papierkiewicz, Michał Rewaj, Marcin
Piwko, Marcin Kapica, Rafał Sadlik,
Michał Mietliński, Piotr Kwaśniewski,
Piotr Oślak oraz Tomasz Bajda.
Królem strzelców turnieju z dorob-
kiem czterech bramek został Dariusz
Kurcius (Sew-Met Piasek), a tytuł
najlepszego bramkarza zdobył Patryk
Papierkiewicz (Gol 1).
12 czerwca w Szkole Podstawowej
nr 2 w Woli odbyła się Gminna Olim-
piada Sześciolatków. Młodzi spor-
towcy rywalizowali w sześciu katego-
riach, a medale i nagrody otrzymał
każdy uczestnik. Oprócz tego organi-
zatorzy przygotowali występy zespo-
łów „Kolorowa Tęcza” i „Wygibajtus”,
zagadki sportowe oraz wystawę prac,
związanych ze sportem.
MUKS „Gilus” Gilowice zaprasza do
udziału w bezpłatnych zajęciach nau-
ki pływania w ramach projektu
„Umiem pływać”. Zajęcia przeznaczo-
ne są dla uczniów klas III w roku
szkolnym 2013/2014 i uczniów klas
III w roku szkolnym 2014/2015 szkół
podstawowych gminy Miedźna, swo-
im zasięgiem obejmują szkoły podsta-
wowe z gminy Bojszowy i szkołę pod-
stawową w Ćwiklicach. Szczegóły na
stronie muksgilus.slask.pl. Ogólna
wartość projektu wynosi 69 215 zł,
31 370 zł udało się pozyskać „Gilu-
sowi” z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, pozostała kwota została sfinan-
sowana ze środków pochodzących
z budżetu gminy Miedźna.
Na wakacje Kryta Pływalnia w Woli
zaprasza na pływanie w niższej ce-
nie: bilet normalny kosztuje 8,50 zł
za 75 minut (dopłata za każdą na-
stępną minutę 11 gr), a bilet ulgowy
– 4,50 zł za 75 minut (dopłata za
każdą następną minutę 6 gr).

To przełomowy moment w historii
klubu – po wygraniu w sobotę, 28
czerwca drugiego meczu barażowego
z zespołem Sokół Ostróda na wyjeź-
dzie 2:0, Nadwiślan Góra przypie-
czętował awans do II ligi piłkarskiej!

Paweł Komraus

Droga do sukcesu łatwa nie była. Na-
dwiślan został mistrzem III ligi opol-
sko-śląskiej sezonu 2013/2014, co
jest o tyle dużym sukcesem, że piłka-
rze Adama Noconia przystępowali do
sezonu jako beniaminek! Żeby jednak
awansować do wyższej ligi, musieli
wygrać jeszcze dwustopniowe baraże.

Najpierw rywalem piłkarzy z Góry był
mistrz rozgrywek kujawsko-pomorsko-
wielkopolskich, Sokół Kleczew. Zaczęło
się niedobrze, bo Nadwiślan najpierw
przegrał na własnym boisku 0:1. Ale
górzanie nie poddali się tak łatwo i na
wyjeździe wygrali 3:1 (bramki strzelili:
Dawid Tomanek, Dariusz Rucki i To-
masz Matysek), dzięki czemu zostali
zwycięzcami całego pojedynku. 

Do historycznego awansu brakowało
już tylko zwycięstwa w dwumeczu
z mistrzem III ligi podlasko-warmiń-
sko-mazurskiej, Sokołem Ostróda.
Pierwszy mecz u siebie wygrali 3:1, po
dwóch bramkach Arkadiusza Kowal-
czyka i jednej Adama Setli. Sukces pił-
karze Nadwiślana przypieczętowali
w sobotę, 28 czerwca wygrywając
w Ostródzie 2:0 (bramki: Dawid
Szwarga oraz Adam Setla).

– To był bardzo udany, historyczny
sezon dla klubu. Tak naprawdę nikt nie
spodziewał się, że pójdzie nam tak
dobrze. Awansowaliśmy zasłużenie,
chylę czoła przed całym zespołem –
cieszy się dyrektor sportowy Nadwiśla-
na, Robert Szuster. Klub z Góry już
wcześniej otrzymał licencję na grę w II
lidze w sezonie 2014/2015. Nadwiś-
lan musiał zgłosić stadion zastępczy
(będzie to Stadion Miejski w Jawo-

rznie), bo stadion im. Józefa Waliczka
w Górze w chwili obecnej nie spełnia
warunków licencyjnych II ligi. Robert
Szuster mówi jednak, że jest szansa, że
mecze od początku sezonu będą roz-
grywane w Górze. Już remontowane są
szatnie, konieczne są jeszcze moderni-
zacja trybun i założenie monitoringu.

Plany sportowe też są. – Trzon dru-
żyny chcemy zostawić, ale bez wzmoc-
nień się nie obejdzie. Założenie jest ta-
kie, że chcemy się utrzymać w lidze.
Zdajemy sobie sprawę, że będziemy
wizytówką całego powiatu, dlatego nie
chcemy dać plamy. Będziemy walczyć
– zapowiada Robert Szuster.

Klub piłkarski z Góry wygrał baraże i w przyszłym sezonie zagra w II lidze

Nadwiślan Góra awansuje do II ligi!

W chwili oddania numeru do druku nie było jeszcze przesądzone, czy pił-
karze Sokoła Wola utrzymali się w lidze okręgowej. Piłkarze z Woli zajęli 13.
miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Po ogromnym sukcesie, jakim dla
LKS Frydek był ubiegłoroczny awans do klasy B rozgrywek, piłkarze z Fryd-
ku pewnie utrzymali się w tej klasie rozgrywek. Zajęli 7. miejsce w tabeli (na
10 drużyn) z dorobkiem 22 punktów. Grający na początku sezonu w C klasie
LKS Miedźna wycofał się z rozgrywek po ósmej kolejce.

Drużynę założono w roku 1956 jako Ludowy Związek Sportowy i pod tą naz-
wą funkcjonowała do roku 1973. Wtedy LZS przemianowano na LZS Strażak
Góra. Było to związane ze współpracą klubu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gó-
rze, która istnieje w tym samym budynku co klub piłkarski. – Współpraca ukła-
dała się bardzo dobrze, ale w pewnym momencie straż odcięła się od nas – mó-
wi Adam Rąba, wiceprezes Nadwiślana i długoletni działacz górzańskiego klu-
bu. Na przełomie lat 80. i 90. klub z Góry zmienił nazwę. – Pomysłodawcą był
Adam Rąba i śp. Józef Waliczek. Nazwa Nadwiślan wziął się oczywiście stąd,
że boisko i siedziba klubu, jak i cała miejscowość leżą nad Wisłą. Więc dlacze-
go nie Wisła Góra? Pewnie dlatego, że klubów o tej nazwie jest w Polsce mul-
tum. Nadwiślany są trzy. (źródło: profil klubu na Facebooku)

Awans do II ligi to największy sukces w historii klubu z Góry (fot. Tomasz Kropidło)

Jak poszło w sezonie 2013/2014 innym klubom piłkarskim z gminy Miedźna?
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Czerwiec pełen pikników!
Pogoda dopisała, a dzieci mogły przebierać w atrakcjach, jakie dla nich przygotowano 

– w czerwcu na terenie gminy odbyło się kilka pikników plenerowych. Co tam się działo...

14 czerwca, na pikniku zorganizowanym w Woli przez GOK i Zespół Szkół w Woli wraz 

z Radą Rodziców uczestników do zabawy długo nie trzeba było namawiać! (fot. CK)

Prawdziwe show przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Woli. Panowie zaprezentowali się w niezwykłym programie baletowym! (fot. CK)

W Górze 7 czerwca zorganizowano piknik kowbojski, podczas którego

uczniowie wystąpili przed zgromadzoną publicznością (fot. pk)

Ruch na świeżym powietrzu jak najbardziej wskazany! Zabaw ruchowych nie brakowało na festynie zorganizowanym 7 czerwca na osiedlu Wola II przez Radę Osiedla 
i świetlicę GOK (fot. Świetlica GOK)

Jedną z atrakcji imprez plenerowych, które cieszyły się ogromnym powodzeniem było malowanie twarzy. Młody tygrysek „narodził się” podczas pikniku w Górze (fot. pk)

Najmłodsi przymierzali się do pracy strażaka. Na festynie z okazji dnia dziecka 

na WII był pokaz sprzętu OSP w Woli (fot. pk)

Coroczne Święto Rodziny w SP w Miedźnej to okazja do rywalizacji 

w konkursach i zabawach dla całych rodzin! (fot. SP Miedźna)

Czas zgromadzonym umilał Sznupek (fot. pk)


