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FOT. GEOFIZyKA TORUń

szukają w gminie
gazu i ropy
na podstawie koncesji udzielonej przez ministra środowiska na terenie gminy Miedźna rozpoczęły się prace
sejsmiczne prowadzone dla spółki Polskie Górnictwo naftowe i Gazownictwo. ich celem jest poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma zapewnia, że badania (prowadzone z wykorzystaniem
pokazanych na zdjęciu pojazdów) nie będą uciążliwe dla mieszkańców, nie wpłyną też negatywnie na środowisko.
na czym będą polegały?

WIęCEj NA sTr. 4

podziękowania
dla nauczycieli

Solary
od listopada

Samorządowy Oskar
dla wójta

jak wielka,
radosna rodzina

13 października świętowano Dzień
Edukacji Narodowej w gminie Miedźna. Uroczyste obchody zorganizowano
w Zespole Szkół w Woli

Na 205 budynkach mieszkalnych
w gminie Miedźna zamontowane
zostaną instalacje solarne. Prace mają
ruszyć w listopadzie

Bogdan Taranowski został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki,
najbardziej prestiżowego wyróżnienia
samorządowego w Polsce

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Górze świętuje w tym roku 15-lecie
istnienia. To czas podsumowań, ale też
planowania kolejnych wydarzeń

WIęCEj NA sTr. 2

WIęCEj NA sTr. 3

WIęCEj NA sTr. 5

WIęCEj NA sTr. 8
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gminne sprawy – listopad 2017

13 października świętowano Dzień Edukacji Narodowej w gminie Miedźna

Podziękowania dla nauczycieli
Uroczyste obchody zorganizowano w Zespole Szkół w Woli.
Spotkali się tam dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę Miedźna.
Obecni byli także m.in. wójt gminy
Miedźna, Bogdan Taranowski, przewodniczący Rady Gminy, Stanisław
Lubański, wiceprzewodniczący Rady
Gminy, Marek Gruszka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Józefa Waliczek,
dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania, Marzena Mandla, a także radni.
W swoim przemówieniu wójt Bogdan
Taranowski podziękował wszystkim,
którzy przyczyniają się do świetnego
funkcjonowania szkół i przedszkoli na
terenie gminy. Podkreślił, że nauczyciele i samorządowcy mają za sobą
trudny rok, bo konieczne było wdrożenie reformy edukacji, a – co za tym
idzie – wprowadzenie zmian w sieci
placówek oświatowych. Wójt życzył
nauczycielom wielu sukcesów w pracy

Dla zgromadzonych wystąpili m.in. ucznio(FOT. ZS WOLA)
wie Zespołu Szkół



Laureaci Nagród Wójta Gminy Miedźna

zawodowej i satysfakcji z osiągnięć
uczniów.
Pięciu pedagogom wręczył Nagrodę
Wójta Gminy Miedźna. Tegorocznymi laureatami zostali: Barbara Foltyn
(dyrektor LO im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach), Agnieszka Wojtala
(dyrektor SP im. Janusza Korczaka

(fot. ZS WOLA)

w Górze), Łarisa Doniecka (nauczycielka w Zespole Szkół w Woli), Elżbieta Żak
(nauczycielka w GPP nr 3 im. Kubusia
Puchatka w Woli) oraz Karolina Brzenczek (nauczycielka w SP im. Stanisława
Hadyny we Frydku). Dyrektorzy szkół
wręczyli też nagrody pracownikom
poszczególnych placówek.

W części artystycznej program pt.
„Radość najpiękniejszych lat” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół
w Woli, przygotowani przez nauczycielkę muzyki, Joannę Dolatę. Goście
zobaczyli pokaz tańca towarzyskiego,
występ młodszych uczniów oraz grupy
tanecznej „Kolorowa tęcza” z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli.
Na zakończenie nauczycielka muzyki
zaśpiewała utwór „Chwile” z repertuaru
Hanny Banaszak i Andrzeja Zauchy.
Tymczasem 27 października w auli
Zespołu Szkół w Woli odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie emerytowanych
pracowników oświaty gminy Miedźna.
Przed gośćmi wystąpili młodzi artyści,
a poczęstunek przygotowali uczniowie
Technikum Hotelarskiego działającego
w ramach Zespołu Szkół.
8 pk

Nauczycielka z Woli znów wśród najlepszych
Łarisa Doniecka została finalistką tegorocznego konkursu na Nauczyciela Roku.
Nauczycielka języka angielskiego w Zespole
Szkół w Woli została jednym z 13 finalistów
konkursu organizowanego przez „Głos Nauczycielski”. Kandydatów do tytułu najlepszego nauczyciela
w Polsce mogli zgłaszać nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice. Finaliści zostali wybrani przez jury pod
przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Związek
Nauczycielstwa Polskiego.
To prestiżowy konkurs, w którym honoruje się
najbardziej aktywnych i twórczych nauczycieli. To
oni są stawiani jako wzór dla nauczycieli z całego
kraju. Jury brało pod uwagę w szczególności szeroko
rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktycz-



ne uczestników, ich postawę oraz zaangażowanie
w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
10 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nagród. Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy Miedźna, Bogdan
Taranowski, dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania, Marzena Mandla, dyrektor Zespołu Szkół
w Woli, Teresa Koczor oraz była uczennica Łarisy
Donieckiej, Karolina Odrobińska.
Nauczycielem Roku 2017 została Marta Florkiewicz–Borkowska ze szkoły w Pielgrzymowicach (gmina
Pawłowice). Dzięki nominacji dla Łarisy Donieckiej,
szkoła z Woli otrzymała znak jakości „Szkoła na
Medal”. To jej kolejny sukces. W połowie roku znalazła się wśród 10 Laureatów Konkursu dla Nauczycieli
Języka Angielskiego Roku 2016 BAS.
8 pk

Od lewej: Teresa Koczor, dyrektor ZS w Woli, Łarisa Doniecka
(FOT. UG MIEDŹNA)
i Marzena Mandla, dyrektor ZOiW

Koncert na dwie orkiestry
Rok jubileuszowy orkiestry
„Silenzio” z Woli trwa! Tym razem
w Gilowicach zagrała razem
z zaprzyjaźnioną orkiestrą z Rychwała.
W poprzednim numerze pisaliśmy o wyjątkowym koncercie, który zorganizowano z okazji
20–lecia działającej pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”. 7
października w hali sportowej przy
LO w Gilowicach odbyło się kolejne
muzyczne święto!
Oprócz muzyków z Woli zagrała
Orkiestra Dęta „Quantum” z Rychwała (woj. wielkopolskie). – Długo czekaliśmy, jakieś 3 lata, żeby wystąpić
w gminie Miedźna. W końcu się udało
– przyznał kapelmistrz Zbigniew Osajda. Wspominał, że z orkiestrą z Woli



Kapelmistrzowie obu orkiestr wspominali wspólne wyjazdy
i spotkania 

poznali się podczas jednego z przeglądów. – Przypadkowo ustawiliśmy
się do jednego zdjęcia i tak orkiestry
się zaprzyjaźniły – mówił. W Rychwale
organizowany jest festiwal, podczas
którego „Silenzio” występuje.

(FOT. GOK)

Goście z Rychwała przygotowali golenie kapelmistrza orkiestry z Woli
(FOT. GOK)
w rytm muzyki! 

Orkiestra „Quantum” zabrała licznie zebraną publiczność w muzyczną podróż po Czechach, Anglii czy
Hiszpanii. Wystąpiły też mażoretki.
Nie zabrakło zabawy z publicznością,
a także... golenia kapelmistrza Piotra

Olearczyka w rytm muzyki! Na zakończenie obie orkiestry spontanicznie
wspólnie zagrały. Współorganizatorem koncertu był Gminny Ośrodek
Kultury.
8 pk
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W listopadzie ma ruszyć montaż instalacji solarnych na domach

Solary od listopada

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Góra (ulice: Boczna, Długa,
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa,
Kręta, Kwiatowa, Ogrodników,
Parkowa, Rybacka, Spokojna,
Sportowa, Stawowa, Zawadka,
Zbożowa):

zmieszane: 16.11, 1.12
segregacja: 16.11, weo*: 2.11
Przedstawiciele firmy, która realizuje projekt informowali mieszkańców o tym, jak będzie
wyglądał montaż oraz eksploatacja instalacji 

Na 205 budynkach mieszkalnych
w gminie Miedźna zamontowane
zostaną instalacje solarne.
26 października w Urzędzie Gminy
Miedźna odbyły się spotkania
z uczestnikami projektu „Modernizacja
źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”. Przedmiotem projektu jest montaż
instalacji solarnych na 205 budynkach
mieszkalnych w gminie. W spotkaniu
udział wzięli m.in. przedstawiciele firmy
EcoJura z Częstochowy, która wygrała
przetarg na realizację zadania.
Jak przyznał Tomasz Więcek, kierownik projektu montaż solarów ruszy 20
listopada. W pierwszej kolejności prace
prowadzone będą we Frydku, potem
w Gilowicach, a następnie w Górze. To
jednak wstępny harmonogram, który
może ulec zmianie. Najpóźniej 7 dni
przed montażem z mieszkańcami kontaktować będą się przedstawiciele firmy,
by ustalić dogodny dla mieszkańca termin montażu. Czas montażu jest różny,
ale – jak zapewniano w trakcie spotkania
– prace muszą się zamknąć w ciągu jednego dnia. Firma wtedy demontuje stary
zbiornik i montuje nowy. – Założeniem
projektu jest zakończenie inwestycji do
sierpnia 2018 r. To termin maksymalny, ale jeśli pogoda pozwoli, wszystkie
instalacje będą zamontowane znacznie
szybciej – powiedział T. Więcek.
W trakcie spotkania w Urzędzie
Gminy mieszkańcy mogli odebrać
umowy i indywidualne dokumentacje
techniczne. Pytali też m.in. o to, z czego
wykonane są zbiornik i kolektory, i jakiej
są firmy? Pojawiały się pytania o ewentualną zmianę lokalizacji umieszczenia
zbiornika, a także o sposób działania
instalacji. Firma EcoJura zwracała



(FOT. PK)

uwagę, że przed rozpoczęciem montażu należy odpowiednio przygotować
miejsce, w którym będzie stał zbiornik
(uprzątnąć, umożliwić przejście czy
doprowadzić instalacje).
Firma informowała, że kolektory
są płaskie, mają 2 m długości i 1,05
m szerokości, ważą 40 kg. Zbiorniki
mają natomiast różną pojemność (od
200 litrów). Gwarancja na panel solarny
trwa 10 lat, a na elementy instalacji – 7
lat. Inne pytania można zadawać m.in.
wysyłając maila na adres miedznasolary@gmail.com, utworzona ma zostać
też specjalna strona internetowa, gdzie
znajdą się szczegółowe informacje na
temat projektu.
Celem projektu jest przede wszystkim
ograniczenie dotychczasowego zużycia
produkowanej przemysłowo energii oraz
ochrona środowiska naturalnego poprzez
ograniczenie emisji pyłów i gazów (SO2,
NOX, CO, CO2) dzięki wykorzystaniu
łatwo dostępnego i niewyczerpywanego
źródła energii słonecznej. Realizacja
projektu przyczyni się do poprawy stanu
środowiska naturalnego, stanu zdrowia
ludzi, zaspokajając zapotrzebowanie na
energię cieplną.
Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV.
Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne
źródła energii dla poddziałania: 4.1.1.
Odnawialne źródła energii – ZIT. Koszt
całkowity projektu to 2 mln 685 tys. 968
zł. Gmina Miedźna pozyskała na ten cel
dofinansowanie w wysokości 2 mln 77
tys. 974 zł 62 gr.
8Paweł Komraus
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Góra (ulice: Cicha, Cmentarna,
Dąbrowa, Kościelna, Krótka,
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowronków, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Wiosenna,
Zapadź, Zielona):

zmieszane: 17.11, 4.12
segregacja: 17.11, weo*: 3.11

Miedźna (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, Polna,
Poprzeczna, Potok, Słoneczna,
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice:
Poznańska, Słoneczna, Złote
Łany, Mokra), Gilowice (ulica
Piaskowa):

zmieszane: 20.11, 6.12
segregacja: 20.11, weo*: 6.11

Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, Leśna, Lompy,
Rajska, Spokojna, Starorzeczna,
Wiejska), Góra (ulica Babudy):

zmieszane: 8.11, 22.11, 7.12
segregacja: 22.11, weo*: 8.11

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, Graniczna, Leśna, Miodowa,
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa
Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska), Gilowice
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):

zmieszane: 9.11, 23.11, 8.12
segregacja: 23.11, weo*: 9.11

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 10.11, 24.11
segregacja: 24.11, weo*: 10.11

Wola (ulice: Błachowa, Bzów,
Cicha, Graniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Rajska,
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana,
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 13.11, 27.11
segregacja: 27.11, weo*: 13.11

Gilowice (ulice: Lipowa,
Górnośląska, Strażaków), Wola
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka,
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, Przemysłowa):

zmieszane: 15.11, 29.11
segregacja: 29.11, weo*: 15.11

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 9.11, 13.11,
16.11, 20.11, 23.11, 27.11, 30.11, 4.12,
7.12, odpady wielkogabarytowe:
8.11, 22.11
* weo – wielkogabaryty,
elektrośmieci, opony
Sprawdź szybko termin wywozu
śmieci dzięki darmowej aplikacji
„Kiedy wywóz”
Dedykowana jest dla smartfonów
działających na systemach operacyjnych typu: Android, iOS oraz
Windows 7 i Windows 8. Każdy
z systemów posiada właściwy dla
siebie sklep (Google play, App
Store, Windows Store), w którym
z łatwością można odnaleźć daną
aplikację oraz bezpłatnie ją ściągnąć i zainstalować.

MOBILNY PSZOK W listopadzie
< F RYDEK: 6.11 w godz. 8.00–13.00 oraz 20.11 w godz. 12.00–17.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej – Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 7.11 w godz. 8.00–13.00 oraz 21.11 w godz. 12.00–17.00, przy ulicy
W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 10.11 w godz. 12.00–17.00 oraz 23.11 w godz. 8.00–13.00, przy
ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 14.11 w godz. 8.00–13.00 oraz 28.11 w godz. 12.00–17.00, przy
ulicy Kościelnej – koło kościoła w Grzawie
<G
 ÓRA: 15.11 w godz. 8.00–13.00 oraz 29.11 w godz. 12.00–17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze
<W
 OLA: 16.11 w godz. 12.00–17.00 oraz 25.11 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy
Różanej 25 – obok sklepu spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki
odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów,
odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).
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Na terenie gminy Miedźna rozpoczęły się prace sejsmiczne prowadzone dla PGNiG

Szukają w gminie gazu i ropy
Celem prac jest poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez państwową
spółkę Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo (PGNiG) wykonawcą
prac jest Geofizyka Toruń S.A. Według
planu, miały ruszyć początkiem listopada. Potrwają do końca kwietnia
2018 r.
Na czym będą polegały? Rejestrowane będą mikro drgania sejsmiczne,
które generowane są mechanicznie
przez zestaw czterech pojazdów wibrosejsmicznych. – Podstawę badań, prowadzonych dla PGNiG przez Geofizykę
Toruń stanowią pomiary sejsmiczne
polegające na kontrolowanym wzbudzaniu fali sejsmicznej. Do wzbudzania
fali sejsmicznej stosuje się specjalne
pojazdy, tzw. wibrosejsy. Wytworzona
fala przenika w głąb ziemi, odbija się
od kolejnych warstw geologicznych
i powraca na powierzchnię, gdzie jest
rejestrowana za pomocą specjalnych
czujników zwanych geofonami, które
połączone są z bardzo czułą aparaturą
telemetryczną. W dużym uproszczeniu
przypomina to lekarskie badanie USG
– tłumaczy Marcin Poznań, rzecznik
prasowy PGNiG.
Jak zauważa, wynik badania daje
wiedzę o strukturze geologicznej
badanego rejonu. – Wiedza ta przede
wszystkim pozwala na odkrywanie
bogactw naturalnych, ale jest również
niezbędna dla podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z ich
lepszym rozpoznaniem oraz ewentualną eksploatacją. Na podstawie tak
uzyskanych, a następnie odpowiednio
przetworzonych danych obrazuje się
geologiczną budowę podłoża – przy-

Mikro drgania sejsmiczne generowane będą przez takie pojazdy 

znaje. Celem prac jest poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego.
Badania sejsmiczne prowadzone są
na podstawie koncesji, którą PGNiG
uzyskało od ministra środowiska
w marcu br. To koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu
z pokładów węgla oraz wydobywanie
metanu z pokładów węgla na obszarze
„Międzyrzecze”.
PGNiG informuje, że metoda sejsmiczna jest standardowo powszechnie
używana na całym świecie w przemyśle naftowym na lądzie, jak i na morzu.
– Badania geofizyczne stosuje się
w Polsce od kilkudziesięciu lat i są nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt oraz
budynków. Prace badawcze nie będą
wiązały się z żadnymi utrudnieniami
dla mieszkańców. Przy wykonywaniu
wzbudzania fal w obszarach, gdzie
znajdują się budynki oraz inna infrastruktura techniczna, przestrzegane
są bezpieczne odległości, jak również

Kompostowniki jeszcze
w tym roku?
Gmina Miedźna uruchomiła
program bezpłatnego użyczania
kompostowników o pojemności 900 l dla
nieruchomości zamieszkałych. Wszystko
przez to, że w gminie obowiązuje limit
odpadów zielonych, jakie można zostawić bezpłatnie w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (wynosi
200 kg na nieruchomość rocznie). Limit
wprowadzono, by nie wzrosła stawka za
odbiór odpadów. Kompostowanie ma być
alternatywą, która pozwoli przetworzyć
skoszoną trawę.
Do 10 października wszyscy zainteresowani programem właściciele pose-



Do 18 listopada można składać
wnioski o rekompensatę za utracone prawo do bezpłatnego węgla.
24 października weszła w życie
ustawa o rekompensacie z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Od tego momentu osoby uprawnione
do świadczenia mogą składać wnioski
w wyznaczonych do tego miejscach.
Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo
do świadczenia w wysokości 10 tys. zł
netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba
będzie musiała wypełnić wniosek.
Wnioski można składać w centralach
spółek i kopalniach objętych ustawą.
Punkt czynny jest także w Woli przy
ul. Kopalnianej 10 (od poniedziałku do
niedzieli w godz. 8.00 – 20.00). Wniosek
można m.in. pobrać ze strony Ministerstwa Energii, www.me.gov.pl. Wnioski
można też wysłać pocztą (liczy się data
stempla pocztowego).
O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo
do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie
zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione
będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące
renty po górnikach. Rekompensaty nie
otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.
8 ME, pk





Prawie 470 właścicieli posesji
w gminie złożyło wnioski o
bezpłatne użyczenie kompostowników.

Do 18 listopada
po rekompensatę

(FOT. GEOFIZYKA TORUŃ)

ogranicza się poziom wzbudzanego
sygnału sejsmicznego, jeżeli zachodzi
taka potrzeba. Wibratorowa metoda
wzbudzania fal jest uznana za źródło
o minimalnej inwazyjności jeśli chodzi
o oddziaływanie na środowisko, w tym
na wody podziemne i przypowierzchniowe – podkreśla M. Poznań.
Do celów pomiarowych będą wiercone otwory wiertnicze o głębokości
ok. 60 m. Zgodnie z ustawą Prawo
geologiczne i górnicze, z właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na których mają być prowadzone
prace, będą zawierane porozumienia.
Za ewentualne szkody wyrządzone
w trakcie badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie. Na terenie
gminy pojawili się już przedstawiciele
Geofizyki Toruń, którzy prowadzą
uzgodnienia z właścicielami gruntów.
Badania geofizyczne prowadzone są
także w gminach Oświęcim, Brzeszcze,
Wilamowice, Pszczyna i Bojszowy.
8Paweł Komraus

Stypendia dla uczniów
Wójt gminy Miedźna przyznał 6
uczniom jednorazowe stypendia za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie
sportu i nauki na ogólną kwotę 3 tys.
zł. Stypendyści to: Krzysztof Boryczka,
Wiktoria Witańska, Karol Przewoźnik,
Grzegorz Janosz, Katarzyna Kaczmarczyk, Aleksandra Pałka.
8 UG

W urzędzie będzie można
płacić kartą

sji mogli zgłaszać wnioski. – Jesteśmy
na etapie ogłaszania przetargu na
zakup kompostowników. Jest szansa, że trafią do mieszkańców jeszcze
w tym roku. Wszystko zależy jednak od
postępowania przetargowego – mówi
wójt Bogdan Taranowski.
Jak zauważa, do Urzędu Gminy trafiło prawie 470 wniosków o użyczenie
kompostowników. Najprawdopodobniej wszystkie wnioski, które spełniają
wymogi programu zostaną pozytywnie
rozpatrzone. – Chcielibyśmy zapewnić
kompostowniki wszystkim mieszkańcom, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu – podkreśla wójt.
Kompostowniki użyczane będą na
okres 5 lat. Po tym okresie przejdą na
własność użytkownika.
8pk

Już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli regulować opłaty
w Urzędzie Gminy nie tylko
gotówką.
Podczas sesji Rady Gminy 26
września radni przyjęli uchwałę
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu Gminy Miedźna instrumentem
płatniczym. To ważny krok w kierunku
wprowadzenia możliwości płacenia
w urzędzie kartą. – Wprowadzamy
nowe technologie. Nasz zamysł jest
taki, by mieszkańcy lub osoby załatwiające sprawy w urzędzie podobnie,
jak w niemal każdym markecie mogli
zapłacić kartą płatniczą. Myślę, że
będzie to duże ułatwienie – zauważa
wójt Bogdan Taranowski.



System ma ruszyć w przyszłym
roku. Dzięki rządowemu programowi
gmina Miedźna ma prawo do zastosowania bezpłatnie dwóch terminali
płatniczych. Jeden z nich miałby się
pojawić w kasie Urzędu Gminy, a drugi
– w Referacie Spraw Obywatelskich.
– To miejsca, w których najwięcej osób
załatwia sprawy i dokonuje płatności
– mówi wójt.
Przypomnijmy, gmina jest także na
etapie wprowadzania systemu informatycznego, dzięki któremu wiele spraw
urzędowych będzie można załatwić przez
internet. Wartość projektu pn. „Rozwój
zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej
w Gminie Miedźna” to ponad 1 mln zł.
Dofinansowanie z środków unijnych
wynosi prawie 900 tys. zł.
8 pk

Z Życia gminy
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Bogdan Taranowski został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki

Samorządowy Oskar dla wójta
Nagroda im. Grzegorza Palki to najbardziej
prestiżowe wyróżnienie samorządowe w Polsce,
nazywane Samorządowym Oskarem.
Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę
Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie,
opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota
lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji
demokratycznych reform. Fundując Nagrodę im. Grzegorza
Palki Liga Krajowa chce uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego,
tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi, Grzegorza Palkę.
Uroczystość wręczenia tegorocznych nagród odbyła się 22
października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji
Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. W tym roku
kapituła przyznała 8 nagród i 9 wyróżnień dla samorządowców z całej Polski. W dziedzinie ogólnopaństwowej laureatką
została minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta
Rafalska. W kategorii działań w samorządzie lokalnym
o znaczeniu ponadlokalnym przyznano 4 nagrody, a laureatem jednej z nich został Bogdan Taranowski, wójt gminy
Miedźna. Został uhonorowany „za działania na rzecz rozwoju
infrastruktury społecznej i technicznej gminy”.
– Cieszę się, że moje działania na terenie gminy i poza nią
zostały zauważone i docenione. To najważniejsze wyróżnienie
dla samorządowca. Ten sukces zawdzięczam dobrej współpracy z mieszkańcami, z Radą Gminy, z pracownikami Urzędu
Gminy oraz gminnych jednostek, a także wsparciu swojej
rodziny. Jest to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy i sygnał,
że kierunek działań, który obraliśmy jest właściwy – przyznaje
B. Taranowski. Wcześniej laureatami Nagrody im. Grzegorza
Palki byli m.in. Jerzy Buzek (1998), śp. Lech Kaczyński (2004),
Danuta Hübner (2007) czy Elżbieta Bieńkowska (2011).
Do laureatów, uczestników uroczystości i organizatorów
list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej
Duda. Prezydent wyraził uznanie i złożył serdeczne gratu-



Wójt Bogdan Taranowski otrzymał nagrodę za działania na rzecz
(FOT. UG)
rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej gminy 

Przebudowa ul. Topolowej
w Górze i ul. Lompy w Gilowicach to największa obecnie inwestycja
drogowa prowadzona w gminie Miedźna. W pierwszej połowie października
ułożono dwie warstwy asfaltu na ul.
Topolowej w Górze. Chodzi o fragment
o długości 650 m – od ul. Złote Łany
do DW 933.
Tym samym na ostatnim fragmencie
przebudowywanych dróg pojawił się



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

NIP 6381642424 REGON 276258291
Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001
Nagrody wręczono 22 października

(FOT. LIGA KRAJOWA)

lacje laureatom, podkreślając ich dokonania. Gratulacje laureatom przesłał również Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, Marek Kuchciński. Uroczystość uświetnił koncert
„Piosenki starej Warszawy” w wykonaniu: Justyny Reczeniedi – sopran solo, Trio Con Passione i zespołu wokalnego
Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego. 8 pk

asfalt. Mieszkający przy tych ulicach
mogą już jeździć tym odcinkiem bez
większych utrudnień. W przyszłości
chwilowe utrudnienia mogą wystąpić
jeszcze przy układaniu ostatniej, tzw.
ścieralnej warstwy asfaltu na brakujących odcinkach.
Przebudowa odcinka ulic Topolowej w Górze i Lompy w Gilowicach
o długości 3,5 km obejmuje remont
jezdni, budowę ciągu pieszo–rowerowego, chodników dla pieszych, przystanków autobusowych czy kanalizacji
deszczowej. Prace pochłoną 5,86 mln
zł i są finansowane z budżetu powiatu
pszczyńskiego i gminy Miedźna. Zadanie realizuje firma Drogród z Ćwiklic.

Termin zakończenia robót to koniec
maja 2018 r., ale firma już wcześniej
zapowiadała, że główne prace chce
zakończyć jeszcze w tym roku.
Ale to nie wszystkie inwestycje drogowe w gminie. Do końca listopada
powinny zostać przebudowane odcinki
trzech dróg gminnych. Chodzi o ul.
Poprzeczną w Miedźnej (odcinek o długości 437 mb), ul. Księżą w Grzawie (68
mb) oraz ul. Górniczą w Woli (wzdłuż
bloku nr 25). Prace za ponad 158 tys.
zł wykona firma Drogród z Ćwiklic.
Wkrótce powinien zostać też rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe
dróg gminnych (termin realizacji to 15
grudnia).
8 pk, powiat

OGŁOSZENIA
Myślisz o podjęciu działalności gospodarczej związanej
ze świadczeniem usług turystyczno-rekreacyjnych?
Chcesz wykorzystać walory obszaru?
Skorzystaj ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na
lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” planuje w styczniu 2018 r. przeprowadzić nabór wniosków właśnie
w tym zakresie. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu to 50 tys.
zł. Co ważne, dofinansowanie obejmuje obszar funkcjonowania Lokalnych
Grup Działania, m.in. gminę Miedźna. Szczegóły: ul. 3 Maja 11, 43-200
Pszczyna, tel. 32 210 02 12, mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl.
LGD „Ziemia Pszczyńska”

WAŻNE KONTAKTY

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl

Prace na drogach
Trwają prace na drogach w gminie. Na całym przebudowywanym odcinku drogi powiatowej
w Górze i Gilowicach położony
jest już asfalt.

5

LGD „Ziemia Pszczyńska” zaprasza wszystkich
beneficjentów PROW 2014-2020 i wnioskodawców,
którzy ubiegają się o środki z programu na szkolenie.
Dotyczyć będzie zakresu: warunków i sposobu realizacji oraz rozliczania
projektów przez beneficjentów podejmujących i rozwijających działalność
gospodarczą oraz zasad ubiegania się o wsparcie i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Spotkanie odbędzie się 15 listopada w godz. 9.00-19.30, w siedzibie LGD
(Pszczyna, ul. 3 Maja 11). Na szkolenie obowiązują zapisy (do 13 listopada).
Szczegóły na lgdziemiapszczynska.pl.
LGD „Ziemia Pszczyńska”

Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51
e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl
Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43
www.gzgk.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl
Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77
e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl

6
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GILOWICE

WOLA

Dzień języków obcych w liceum

Impreza ma na celu promowanie języków obcych poprzez zabawę 

Od wielu lat tradycją gilowickiego liceum jest promowanie nauki języków
obcych w formie dobrej zabawy. W tym
celu każdej jesieni organizowany jest
Dzień Języków Obcych. W tym roku
impreza odbyła się 24 października.
Poprzedzały ją dni starannych przygotowań w postaci planowania stoiska
wylosowanego kraju europejskiego,
przygotowywania plakatów, rekwizytów, piosenek i haseł reklamujących
znaczenie uczenia się języków obcych
w dzisiejszym świecie.
Każda z klas musiała zmierzyć się
z szeregiem zadań łączących w sobie
wiedzę oraz umiejętności nie tylko
językowe, lecz także: muzyczne, aktorskie i sportowe doprawione wiedzą
ogólną, refleksem i współpracą w gru-

Doceń życie!

(FOT. LO GILOWICE)

pie. Zadania miały charakter: quizów
językowych, uzupełniania idiomów,
rozpoznawania hymnów i znanych
miejsc, jak również toru przeszkód
w języku obcym.
Dzień Języków Obcych był okazją do
wspólnej zabawy i szansą na pokazanie
szkoły gimnazjalistom, czyli przyszłym
potencjalnym uczniom liceum. Trzecioklasiści z gminnych gimnazjów byli
gośćmi imprezy pełniąc jednocześnie
bardzo ważną rolę jurorów w niektórych konkurencjach. Językowe święto
zakończyło się wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Ale i tak
najważniejsze były: wspólnie spędzony
czas, dobra zabawa i fakt, że języki
obce w gilowickim liceum nie są już
dla nikogo obce. 
4 LO Gilowice, pk

O pływaniu
w międzynarodowym gronie
W dniach 2–6 października odbyło się kolejne ze spotkań projektu Erasmus+
„Improving standards in Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive and
Social Development in Pupils”. Tym razem gospodarzem spotkania było Liceum
Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, a tematem przewodnim
– pływanie. Goście z zagranicy zamieszkali w domach polskich rodzin, dzięki czemu
mogli poznać polskie zwyczaje. Pierwszego dnia uczniowie gilowickiego liceum pokazali gościom z Austrii, Finlandii, Łotwy i Czech Pszczynę, a także zaplecze sportowe
szkoły. Odbył się też trening cross–fitowy w międzynarodowych drużynach.
W programie spotkania były także: zajęcia sportowe na hali przy liceum,
wykłady i zajęcia nt. antydopingu, prezentacje sylwetek narodowych mistrzów
olimpijskich w pływaniu z każdego z krajów, pokaz pierwszej pomocy, spotkanie
z byłym trenerem polskiej kadry narodowej pływaków seniorów oraz trenerem
klubu Unia Oświęcim, Piotrem Woźnickim, spotkanie z Magdaleną Solich–Talandą, mistrzynią świata we freedivingu, spotkania integracyjne, dyskusje, gry,
zabawy czy redagowanie gazetki projektu. Uczestnicy zwiedzili również Muzeum
Auschwitz – Birkenau. Nie zabrakło treningów na basenie w Woli prowadzonych
m.in. przez Sławomira Formasa, trenera „Gilusa”. Uczniowie w międzynarodowych grupach ćwiczyli m.in. przeprowadzanie akcji ratunkowej.
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
realizowany będzie do 30 listopada 2018 r. Jego celem jest m.in. promocja sportu
i aktywności fizycznej, zwiększenie współpracy między szkołami partnerskimi
oraz między szkołami a lokalnymi klubami sportowymi oraz profesjonalnymi
sportowcami i trenerami, szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego, a także
integracja młodzieży z różnych krajów.
8 pk

Uczniowie Zespołu Szkół w Woli rozpoczęli kampanię społeczną dotyczącą
ludzkiego życia pn. „Doceń życie – bo
masz co”. „Poruszymy najtrudniejsze
tematy, na które wielu szuka odpowiedzi. Postaramy się odwiedzić jak
największą liczbę szkół podstawowych
z oddziałami gimnazjalnymi, gdyż to
właśnie w tej kategorii wiekowej często
nie doceniamy naszego życia” – zapowiadają. Uczniowie chcą pokazać,
że mimo naszych życiowych tragedii
powinniśmy cieszyć się z tego, że jesteśmy, spróbować nakłonić do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi
czy motywować do działania, aby nie

zmarnować swojego życia. W dniach
4–5 października w ramach kampanii
Kinga Wituś oraz Kamil Sochacki byli
z wizytą w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Miedźnej. Spotkali się
z młodzieżą z kl. VII oraz klas II i III
gimnazjum. Rozmawiano na takie
tematy, jak: czym jest przemoc, jaka
jest wartość ludzkiego życia, kim jest
wartościowy i szczęśliwy człowiek,
jak osiągnąć sukces, i jakie zasady
powinniśmy znać, żeby docenić swoje
życie.
Uczniowie liczą, że na kampanię
uda się pozyskać dofinansowanie oraz
znaleźć sponsorów.
8 pk

Podczas spotkania z uczniami z Miedźnej

(FOT. ZS WOLA)

Uczniowie w kopalni
i w Centrum Przedsiębiorczości
11 października grupa młodzieży ze
Szkolnego Inkubatora Kariery w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli
uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Przeróbki Mechanicznej
KWK Piast–Ziemowit. Uczniowie zwiedzili zakład przeróbczy, poznali proces
wzbogacania węgla. Dowiedzieli się, że
innego węgla wymaga właściciel pieca
w prywatnym domu, a inny węgiel jest
dostarczany dla elektrowni. Uczniowie
dowiedzieli się także, jakie kwalifikacje
są potrzebne, żeby pracować w takim
zakładzie.
18 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum
uczestniczyli w warsztatach, które

przeprowadził Janusz Kasza, prezes
Centrum Przedsiębiorczości w Woli.
Tegoroczne hasło OTK brzmiało „Ja
na rynku pracy, moje talenty i moje
kompetencje”, dlatego też Janusz Kasza
szczególną uwagę zwrócił na rozwijanie swoich pasji i talentów, na właściwe
wykorzystanie czasu w szkole, wartości, jakie niesie wykształcenie i pracowitość. Mówił: „Bądźcie kreatywni,
pracowici, cierpliwi i czasami nie bójcie się ryzyka”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się też, jakie usługi
świadczy Centrum Przedsiębiorczości
(szkolenia, pomoc prawna, pomoc podczas zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej).
8ZSP Wola, pk

GRZAWA

Szukają starych zdjęć i dokumentów
Rada Sołecka w Grzawie rozpoczyna akcję zbierania starych zdjęć i dokumentów związanych z miejscowością. Zachęca, by mieszkańcy poszukali w swoich
domach takich pamiątek i prosi, by przekazywali je w formie elektronicznej
(mailowo na adres: zdjecia@grzawa.eu), papierowej lub przesłali za pomocą
strony internetowej grzawa.eu. Jak podkreślają członkowie rady, wszystkie
przekazane zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone. Dzięki temu powstanie
galeria zdjęć, która będzie wykorzystywana przy różnych okazjach.
8 pk

Podczas wycieczki w KWK Piast–Ziemowit

(FOT. ZSP WOLA)
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GÓRA

MIEDŹNA

Pomagają zwierzętom przetrwać zimę

Uczniowie chętnie zbierali żołędzie 

W Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Górze zakończyła się
coroczna zbiórka kasztanów i żołędzi,
która odbyła się pod hasłem „Pomóżmy
zwierzętom przetrwać zimę”.
Celem akcji było promowanie
nawyków ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie wrażliwości na los
zwierząt, a także uczenie oszczędnego
gospodarowania zasobami przyrody
oraz dobro zwierząt leśnych. Zbiórka
trwała od połowy września do 27 października. Zebrano niebagatelną ilość

7

(FOT. SP GÓRA)

2085 kg kasztanów i żołędzi. Zostały
one przekazane Kołu Łowieckiemu
„Bażant”, z którym szkoła współpracuje już od kilku lat.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i determinacją zbierali cenną
karmę. Najwięcej zebrali: Karol Gorczok – 226,5 kg, Piotr Cofała – 202,5
kg i Stanisław Wojciech – 161 kg.
Serdeczne podziękowania należą się
również niezawodnym rodzicom, którzy każdego roku chętnie pomagają
w zorganizowaniu akcji.
8 SP Góra

Najpierw pasowanie, potem żółty dzień
W październiku w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Miedźnej odbyły się uroczyste imprezy z udziałem rodziców. 2
października był wyjątkowym dniem
dla dzieci z grupy „Pszczółek”. W tym
dniu odbyło się uroczyste pasowanie
na przedszkolaka połączone z zajęciami otwartymi dla rodziców. Grupy
„Biedronek”, „Motyli” i „Krasnali” ten
wyjątkowy dzień miały 6 października.
Uroczystości rozpoczęły się od przywitania zaproszonych rodziców. Później
odbyły się zajęcia, w których dzieci
prezentowały swoje umiejętności
– dając tym samym dowód, jak dużo
już potrafią. Były również piosenki,
wierszyki i tańce. W grupie „Biedronek” również w języku angielskim. Po
części artystycznej „Pszczółki” obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu
i być dzielnymi przedszkolakami. Na
zakończenie uroczystości dzieci otrzymały upominki oraz prezenty dla grup.
Wszystkim podobała się zabawa.
Zajęcia te zawsze wzbudzają wiele
pozytywnych emocji wśród rodziców.

Uczestnicząc w nich, rodzice mają
możliwość poznać pracę wychowawczo–dydaktyczną nauczyciela z dziećmi, dowiedzieć się, ile wymaga ona
wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań. Uroczystości te pozwoliły
rodzicom, dzieciom i nauczycielom
zintegrować się. Były również świetną
okazją do poznania nabytych umiejętności dzieci.
19 października przedszkolaki obchodziły Dzień Słońca. W tym dniu królował
kolor żółty. W przedszkolu zrobiło się
bardzo słonecznie, a to ze względu na
żółte stroje dzieci i pań. Podczas zajęć
przedszkolaki otwierały kolejno sześć
kopert z listami od Słoneczka. Każdy list
zawierał ciekawą informację dotyczącą
koloru żółtego oraz zadania do wykonania. Całość przepleciona była piosenkami
i tańcami. Najwięcej radości i śmiechu
sprawiło wszystkim picie soku z cytryny.
Na koniec zabawy każdy zamienił się
w słoneczko podczas sesji fotograficznej.
Żółty dzień był pierwszym z cyklu „Kolorowych dni” w przedszkolu. W listopadzie dzieci będą bawiły się w kolorze
pomarańczowym.
8 ZSP Miedźna

Ciekawe spotkania w szkole
W dniach 16–22 października obchodzono Ogólnopolski Tydzień Kariery.
Także w szkołach w gminie Miedźna organizowano z tej okazji wiele ciekawych wydarzeń czy spotkań. W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Górze
uczniowie mogli spotkać się m.in. z weterynarzem, kosmetyczką, maszynistą,
fizjoterapeutkami, farmaceutką czy terapeutką w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Grzawie.
18 października z uczniami spotkał się Dawid Tomala – lekkoatleta i chodziarz,
złoty medalista halowych mistrzostw Polski w chodzie na 5 000 m oraz mistrzostw
Europy do lat 23. Na spotkanie przyniósł medale oraz puchar, a także wyświetlił
prezentację na temat chodu sportowego. Dużą atrakcją dla uczniów była nauka
chodu sportowego oraz spacer z mistrzem wokół szkoły.
8 pk

Przedszkolaki podczas uroczystego pasowania

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

FRYDEK

Poznawali
państwa świata
W dniach 16–24 października w Szkole
Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku
realizowano projekt edukacyjny pn.
Tydzień Języków Obcych. Uczniowie
klas I–VII mieli możliwość zaprezentowania różnorodności kulturowej i językowej państw. Klasy zabrały wszystkich
w podróż dookoła świata (każda miała
jedno państwo). Najpierw klasy namalowały flagi państw i ozdobiły nimi
korytarze szkolne. Następnie uczniowie
przygotowali słowniczki i umieścili je

Uczniowie mocno zaangażowali się
w prezentację swojego państwa (FOT. SP FRYDEK)

na drzwiach sal lekcyjnych. Kolejny
etap obejmował zorganizowanie kącika
tematycznego prezentującego zwyczaje
i kulturę danego kraju. Niektóre grupy

Remont holu w przedszkolu
Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
w Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku
przeprowadzono generalny remont holu. W ramach remontu

zapewniły również degustację potraw
własnoręcznie przygotowanych, np.
sushi i ciasteczek.
Finałem Tygodnia Języków Obcych
były dwa konkursy. Pierwszy konkurs – tematyczny – wygrała kl. VII
prezentująca Stany Zjednoczone. II
miejsce zajęła klasa V b (Egipt) oraz
klasa VI (Japonia). Miejsce III zdobyła
kl. I ukazująca kulturę Brazylii. Drugi
konkurs – językowy – sprawdzający
znajomość słów aż w ośmiu językach
wygrały uczennice kl. VI – Emilia Nycz
oraz Wiktoria Nycz. II miejsce zajęła
Oliwia Wojciech z kl. VI, a miejsce III
– Edyta Kapica z kl. IV b.  8 SP Frydek

wszystkie ściany holu zostały oczyszczone ze starej boazerii,
wyrównane płytami gipsowymi oraz pomalowane. Poza
tym odnowiono stolarkę okienną i drzwi, a także obudowy
na grzejniki.
8ZOiW

Warsztaty
w Koszęcinie
W dniach 20-22 października działający
w SP im. S. Hadyny we Frydku Zespół
Pieśni i Tańca „Frydkowianie” wyjechał
do Koszęcina - siedziby zespołu „Śląsk”.
Trzydniowy pobyt był nagrodą, którą
zespół otrzymał w konkursie „Śląskie
Śpiewanie”. Uczniowie wraz z opiekunami, Barbarą Granatyr i Zygmuntem
Pyrkiem, mieli możliwość uczestnictwa
w warsztatach wokalnych, tanecznych,
aktorskich i pięknej dykcji, prowadzonych
przez członków i instruktorów zespołu
„Śląsk”. „Frydkowianie” uczestniczyli też
w wycieczkach po parku wokół zamku,
a także w zabawach ruchowych.
Wieczorami wspólnie oglądano nagrania występów zespołów „Frydkowianie”
i „Śląsk” z wcześniejszych lat.8 SP Frydek
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Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Górze świętuje w tym roku 15–lecie istnienia

Jak wielka, radosna rodzina
110 członków i mnóstwo wycieczek, pielgrzymek, wyjazdów
na wczasy czy spotkań integracyjnych. Koło z Góry nie zwalnia
i planuje kolejne wydarzenia!
14 października odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze
koła. Była to okazja nie tylko do wybrania nowego zarządu, ale także do podsumowania 15–letniej działalności. Jak
podkreślała przewodnicząca Monika
Morkisz, był to okres częstych wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, wczasy
oraz imprez okolicznościowych, biesiad,
spotkań i akcji związanych z życiem
członków koła oraz wsi i gminy.
– Wyjeżdżając i pielgrzymując promowaliśmy mowę, kulturę i obyczaje
naszego Śląska. Wszędzie, gdzie jesteśmy pokazujemy piękne stroje, zwyczaje z dawnych lat na Śląsku – mówiła. Np. podczas pobytu w Mrzeżynie
członkowie koła pokazali, jak wygląda tradycyjne śląskie wesele. Zabawy
przy tym jest co niemiara, bo emeryci
bardzo lubią się przebierać. Można to
zauważyć na niemal każdej biesiadzie
czy na zdjęciach z wyjazdów, znajdujących się w kronice koła prowadzonej
przez M. Morkisz. Dokumentowane
są tam wszystkie spotkania, wyjazdy
czy publikacje. Koło odwiedza też chorych, pamięta o jubilatach, angażuje
się w akcje charytatywne. Członkowie zajmują się rękodziełem – tworzą



Monika Morkisz z aniołem, którego otrzymała
podczas październikowego zebrania  (FOT. PK)

Emeryci bardzo lubią się bawić i przebierać w ciekawe stroje!

figurki czy ozdoby świąteczne. – Tworzymy jedną, wielką rodzinę: życzliwą,
radosną i wspólnie cieszącą się życiem
– podkreśla.
Koło liczy 110 członków. To mieszkańcy nie tylko Góry, ale też Woli, Pszczyny
czy Osieka. Najmłodszy członek ma 48
lat, a najstarszy – 85 lat. Od początku
przewodniczącą jest Monika Morkisz.
Teraz wybrana została na kolejną kadencję. – 43 osoby odłączyły się 15 lat temu
od koła gminnego i założyliśmy koło
w Górze. Chcieliśmy działać bardziej
lokalnie – przyznaje. Koło finansuje
się głównie ze składek członkowskich,
współpracuje z lokalnymi instytucjami
czy organizacjami, głównie z Gminnym

Ośrodkiem Kultury czy Kołem Gospodyń Wiejskich.
Koło z Góry działa jak dobra machina, bo istnieją grupy, które są odpowiedzialne za konkretne wydarzenia.
– Ludzie lubią podróżować, zawsze brakuje miejsc – zauważa przewodnicząca.
Wycieczki organizowane są nie tylko
w Polsce (np. Poronin, Częstochowa,
Rewal, Krynica Morska, Ustroń), ale
też m.in. we Włoszech czy na Chorwacji.
16 listopada członkowie jadą do teatru,
a dwa dni później odbędzie się biesiada.
W kwietniu pojadą na Riwierę Francuską. Na przyszłoroczne wycieczki już
prowadzone są zapisy. Na niektóre już
nie ma miejsc.

Wybory w kole gminnym
27 września w Miedźnej odbyło
się zebranie sprawozdawczo–
wyborcze Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miedźnej.
Uczestniczyło w nim 57 członków. Zarząd Rejonowy w Pszczynie reprezentował wiceprzewodniczący
Jan Gałecki. Przewodniczącym ponownie został wybrany Marek Gruszka,
skarbnikiem – Kazimierz Świadek,
sekretarzem – Elżbieta Buss, a członkami zarządu: Bernardyna Zbijowska,
Antoni Kubeczko, Kazimierz Czaja
i Jerzy Richlewski. Delegatami na
Zjazd Rejonowy w Pszczynie zostali wybrani: Marek Gruszka, Antoni



Kubeczko, Jerzy Richlewski, Adam
Skotniczny i Czesław Mozgała.
W planach zarządu na następną kadencję jest utrzymanie liczby
i jakości imprez, które do tej pory
organizowano. Planowane są wczasy
14–dniowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, kuligi, grzybobrania, imprezy
integracyjne nad wodą oraz zabawy
taneczne.
– Zarząd serdecznie zaprasza do
korzystania z organizowanych imprez,
jak i wstępowania w szeregi członków
koła w Miedźnej, które na dzień 27
września br. liczy już 225 członków
– przyznaje Marek Gruszka, przewodniczący koła.
8 KERI Miedźna, pk

(FOT. KERI MIEDŹNA)

Monika Morkisz to osoba wyjątkowa. 40 lat pracowała w szkołach,
głównie w Górze (gdzie była także
dyrektorem) i we Frydku. – Jestem
z wykształcenia geografem i zawsze
woziłam ludzi. Wcześniej uczniów,
a teraz moi emeryci to często moi
byli uczniowie – śmieje się. Zakładała też zespół śpiewaczy „Górzanie”,
była radną Rady Gminy, ławnikiem
sądowym, udzielała się w Radzie
Sołeckiej. Bardzo dużo podróżowała
i nadal podróżuje. – Najbardziej jestem
dumna z tego, że byłam nauczycielem,
że uczniowie mówią mi, że dzięki mnie
wyszli na ludzi – przyznaje.
8Paweł Komraus

Tydzień z kodowaniem

Podczas Tygodnia Kodowania w gminie Miedźna

Po raz piąty odbył się Europejski
Tydzień Kodowania (w dniach
7–22 października). Kolejny raz
także w szkołach i przedszkolach gminy Miedźna.
W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Miedźnej oraz SP w Górze
uczniowie programowali z Minecraftem na platformie code.org oraz programowali robota Karel na platformie
hoc.nclab.com/karel/pl. Uczniowie klas
I–III mogli spróbować swoich sił w kodowaniu na Kodable oraz Run Marco.
Odbyły się także zajęcia dla klasy I, II
i III wprowadzające do programowania
w języku Scratch.
Nauka programowania to nie tylko
komputery. Przedszkolaki i klasy młod-



Podczas wrześniowego zebrania koła 

(FOT. KERI GÓRA)

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

sze miały zajęcia pod hasłem „Kodowanie na dywanie”. Odkodowali obrazki
motyla, biedronki i pszczółki, szukali
skarbów zaszyfrowanych kodem i „programowali” siebie tak, jak roboty. Na
przerwach rozwiązywano krzyżówkę
za pomocą QR–kodów i główkowano
podczas łamania logicznych zagadek.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
zabawa „zakubkowani”, polegająca
na układaniu kubków w piramidy za
pomocą kodu.
Gimnazjaliści z Miedźnej uczyli
swoich młodszych kolegów z klasy
IV programować robota Lego Minestorms. W Górze uczniowie przygotowali logotypy reklamujące Tydzień
Kodowania.
8A. Gibas, A. Włosiak
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Najlepsi u siebie
21 października na basenie w Woli odbyły
się IV Jesienne Zawody Pływackie.
Impreza została zorganizowana przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus”
w Gilowicach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pływalnia w Woli gościła 322 zawodników z 24
klubów, m.in. z Częstochowy, Chorzowa, Pawłowic,
Bielska, Rudy Śląskiej, Oświęcimia czy Jastrzębia–Zdroju.
Młodzi sportowcy rywalizowali w ośmiu grupach
wiekowych w jedenastu konkurencjach pływackich.
Dzieci w najmłodszej kategorii z podziałem na 3
roczniki mieli do pokonania dystans 25 m czterema
stylami oraz 50 m stylem dowolnym. Starsze roczniki
z podziałem na kategorie wiekowe rywalizowały
na dystansach dłuższych. Miały do pokonania 50



m czterema stylami, 100 m zmiennym oraz 100 m
stylem dowolnym.
W końcowej punktacji drużynowej pierwsze
miejsce zajął MUKS „Gilus” Gilowice, na II miejscu
uplasował się UKS Aquatica Pawłowice, a III zajął
UKS Ondraszek Bielsko–Biała.
Wśród pływaków z Gilowic najlepsze wyniki
osiągnęli: rocznik 2008 i młodsi – Ewa Frączek
(17. miejsce) i Wiktor Panczykowski (9. miejsce),
rocznik 2007 i starsi – Laura Michalak (3. miejsce),
Aleksandra Fuks (4. miejsce), Weronika Gorecka
(12. miejsce), Jakub Nachyła (2. miejsce), Michał
Mrzygłód (3. miejsce), Mateusz Norek (4. miejsce),
Bartosz Chowaniec (5. miejsce), Jakub Strządała
(8. miejsce), Paweł Skowron (15. miejsce), Mikołaj
Kwiatkowski (16. miejsce), Wojciech Mrzygłód (20.
miejsce). 
8 GOSIR, pk

Ścigali się przez gminę
W sobotę, 14 października przez
gminę Miedźna przejechali
uczestnicy I edycji Rajdu Śląska.
Impreza była ostatnią rundą tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Mieszkańcy gminy musieli liczyć się z dużymi
utrudnieniami, bo na kilka godzin
organizatorzy zamknęli parę ulic. Na
trasie pojawiły się jednak spore grupy
kibiców, którzy przez niemal cały dzień
śledzili zmagania najlepszych kierowców rajdowych.



W ramach odcinka specjalnego
Miedźna uczestnicy przejechali przez
Miedźną, Frydek, Gilowice i Górę.
Ten odcinek specjalny liczył 17,5 km,
wygrał go zespół Gabryś/Natkaniec
(Ford Fiesta R5).
W klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Rajd
Śląska wygrali Gracjan Grela i Marta
Momot (Honda Civic). Impreza organizowana była przez Automobilklub
Ziemi Tyskiej. Patronat honorowy nad
I edycją Rajdu Śląska objął Marszałek
Województwa Śląskiego.
8 pk

PROMOCJE NA BASENIE
Rodzinne poniedziałki

W każdy poniedziałek jednorazowy bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + dzieci
uprawnione do biletów ulgowych) kosztuje 22 zł za 70 min. (dopłata za każdą następną
minutę – 0,31 zł)

Seniorski czwartek

W każdy czwartek senior w wieku 55+ płaci 6 zł za 70 min. (dopłata za każdą
następną minutę – 0,09 zł). W kasie należy przedstawić dokument potwierdzający
datę swoich urodzin (legitymację, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.)

2 razy złoto i raz srebro
28 października Dąbrowie Górniczej odbyły się zawody jesiennej edycji „Pucharu
Śląska” dzieci w zapasach (styl wolny) i zapasach kobiet, na których zawodnicy GKS
„Piast” Wola kolejny raz pokazali swoją wysoką klasę sportową zdobywając medale.
Po zaciętych pojedynkach zawodnicy wywalczyli: Amelia Tomala – złoty medal,
Bartosz Piwowar – złoty medal, Oliwia Kycior – srebrny medal. 
8 P. Ciemierz

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 23,38 m2
oznaczonego nr 5 i 6 znajdującego się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska 100, 43–225 Wola z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 17.11.2017r. o godz. 11.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł netto/1 miesiąc.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została
w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej
netto 1 m2 powierzchni użytkowej.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10–tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie
lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych
z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych
i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.

Zawodnicy „Gilusa” wygrali klasyfikację drużynową  (FOT. GOSIR)

Tak nasi piłkarze grali w październiku
Oto wyniki ostatnich spotkań
pierwszej i drugiej drużyny Sokoła Wola oraz LKS–u Frydek.
Sokół Wola
(klasa okręgowa)

< 3 0.09: Pogoń Ruda Śląska – Sokół
1:3 (bramki dla Woli: M. Pochopień,
M. Bereza, T. Porczyński)
< 7 .10: Sokół – Grunwald Ruda Śląska
3:0 (bramki dla Woli: G. Pala, J.
Jażdżewski, J. Faruga)
< 1 4.10: AKS Mikołów – Sokół 3:0
< 2 1.10: Sokół – Unia Kosztowy
1:1 (bramka dla Woli: M. Pochopień)
< 2 8.10: Iskra Pszczyna – Sokół 2:0
Po 12 kolejkach Sokół (11 rozegranych
spotkań) ma 12 punktów, co daje 12.
miejsce w tabeli. Kolejne mecze: Sokół
– Ogrodnik Tychy (4.11), LKS Łąka
– Sokół (11.11), Sokół – Urania Ruda
Śląska (18.11), Sokół – Krupiński
Suszec (25.11)

LKS Frydek
(A klasa)

< 1 .10: LKS – Iskra II Pszczyna 2:4
(bramki dla Frydku: T. Kapica
– dwie)
< 7 .10: Zet Tychy – LKS 3:1 (bramka
dla Frydku: K. Kamiński)
< 1 5.10: LKS – Czarni Piasek 4:2
(bramki dla Frydku: A. Moroń
– dwie, K. Chrobok, A. Potasiak)

< 2 2.10: LKS Studzionka – LKS 2:1
(bramka dla Frydku: T. Kapica)
< 2 9.10: GTS Bojszowy – LKS (mecz
przełożony)
Po 12 kolejkach LKS (11 rozegranych
spotkań) ma 12 punktów, co daje 12.
miejsce w tabeli. Kolejne mecze: LKS
– Stal Chełm Śląski (5.11), Polonia Międzyrzecze – LKS (11.11), LKS – LKS
Wisła Wielka (19.11)

Sokół II Wola
(B klasa)

< 1 .10: Sokół II – Krupiński II Suszec
2:4 (bramki dla Woli: B. Więckowski, D. Doktor)
< 7 .10: LKS Brzeźce – Sokół II 3:0 (wo,
goście nie dojechali)
< 1 1.10: Zet II Tychy – Sokół II 4:1
(bramka dla Woli: M. Pochopień)
< 1 5.10: Sokół II – Pniówek II Pawłowice 4:3 (bramki dla Woli: M. Opołka,
M. Pochopień – trzy)
< 1 8.10: Sokół II – LKS Gardawice 3:1
(bramki dla Woli: P. Kwaśniewski
– dwie, samobójcza)
< 2 2.10: UKS Warszowice – Sokół II 5:0
< 2 9.10: Sokół II – LKS II Goczałkowice 0:7
Po 12 kolejkach Sokół II (11 rozegranych spotkań) ma 7 punktów, co daje
14. miejsce w tabeli. Kolejne mecze:
LKS Wisła Mała – Sokół II (4.11), Sokół
II – LKS Woszczyce (12.11), MKS II
Lędziny – Sokół II (19.11)

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia obowiązywania umowy najmu.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006
w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 14.11.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz umieścić zapis „Przetarg kiosk 5 i 6”.
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia
24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych
przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest
na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32
211 61 60 wew. 43.
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

listopad 2017
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 27 listopada wyślą
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki
do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę
– podwójne zaproszenie
do kina Planet Cinema w Oświęcimiu
(GH Niwa, Oświęcim,
ul. Powstańców Śląskich 1,
tel. 32 471 17 12).
Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu.
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa
Wiktoria Kucz z Frydku.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Pijany opiekował się córką
41–letni mieszkaniec Woli zajmował się roczną córką mając
ponad 2 promile.
W pierwszy weekend października pszczyńscy policjanci zostali
wezwani do jednego z mieszkań na
osiedlu w Woli. Zgłaszający postanowił wezwać patrol z powodu bardzo
głośnej muzyki. Jak przyznał, w mieszkaniu, z którego wydobywał się hałas,
przebywało małe dziecko i mogło dojść
do zaniedbań w sprawowaniu nad nim
opieki. Niestety, zgłoszenie było uzasadnione.
Drzwi mundurowym otworzył bełkoczący mężczyzna. Jak się okazało,
miał pod swoją opieką roczną córkę,



a przeprowadzone badanie wskazało
w jego organizmie ponad 2 promile
alkoholu. Matka dziewczynki tego dnia
pracowała.
Jeżeli zebrane materiały potwierdzą
fakt narażenia dziewczynki na niebezpieczeństwo, 41–letni mieszkaniec Woli
będzie musiał liczyć się z konsekwencjami prawnymi. O sytuacji malucha
został powiadomiony sąd rodzinny.
Policja przypomina, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa karnego
oraz prawa wykroczeń przewidują
możliwość pociągnięcia rodziców lub
opiekunów do odpowiedzialności za
brak należytej opieki nad dzieckiem,
którego skutkiem może być narażenie
go na niebezpieczeństwo.
8 pk

Na sygnale
< 29 września doszło do tragicznego wypadku w Woli na ul. Stawowej. Zginął
24–letni motocyklista z Woli. Mężczyzna, z niewiadomych przyczyn, stracił
panowanie nad jednośladem w konsekwencji czego zjechał na pobocze, gdzie
uderzył w przydrożne drzewo, a następnie w betonowy słup. Młody motocyklista poniósł śmierć na miejscu.
< 3 października w Woli przy ul. Pszczyńskiej nieustalony sprawca przywłaszczył sobie torbę. Znajdowały się w nim notes z numerami oraz portfel
z pieniędzmi.
< 1 6 października po godz. 16.00 policjanci na ul. Wiejskiej w Miedźnej zatrzymali do kontroli drogowej mieszkańca tej miejscowości. Kierował motorowerem marki Kymco. Badanie wykazało, że miał ponad 0,7 promila alkoholu.
<T
 ego samego dnia, ale po godz. 18.00 policjanci zatrzymali innego nietrzeźwego
kierowcę w gminie Miedźna. Tym razem na ul. Górnośląskiej w Gilowicach.
52–letni mieszkaniec powiatu bieruńsko–lędzińskiego kierował motorowerem
marki Router mając ponad promil alkoholu.

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 119,38 m2 zlokalizowanego na I piętrze w budynku położonym
w Woli przy ul. Poprzecznej 1, składającego się z 6 pomieszczeń o powierzchniach: 13,65 m2, 4,00 m2, 24,66 m2,
13,75 m2, 14,80 m2, 8,06 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 1 m2, korytarz – 39,46 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 17.11.2017r. o godz. 10.00.
Cena wywoławcza netto wynosi: 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc
(słownie: cztery złote 00/100) i obowiązuje przez okres 1 roku.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Po upływie 1 roku obowiązywania umowy stawka czynszu najmu ustalona w wyniku postępowania przetargowego wzrasta do 9,90 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc (słownie: dziewięć złotych 90/100).
Nie ulega zmianie w przypadku ustalenia podczas postępowania przetargowego stawki wyższej niż 9,90 zł + 23
% VAT.
Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 175/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 07.12.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015r.
Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni użytkowej. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10–tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto
Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych
ciężarów związanych z przedmiotem najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.
Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia obowiązywania umowy najmu.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 0484460006200100001179000
6 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 14.11.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz umieścić zapis „Przetarg Wola,
ul. Poprzeczna 1”.
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia
24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji
na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania pisemnych
przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny
jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl.
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32
211 61 60 wew. 43.
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Po warsztatach czas
na turniej

Z KULTURĄ
„Mianujom mie Hanka”
na wolańskiej scenie
12 października na scenie Domu Kultury w Woli wystawiony został spektakl Teatru Kortez pt. „Mianujom
mie Hanka” na podstawie tekstu Alojzego Lyski „Jak
Niobe. Opowieść górnośląska”. W roli główniej wystąpiła
Grażyna Bułka, zdobywczyni nagrody teatralnej „Złota
Maska” w województwie śląskim za rok 2016 w kategorii
Aktorstwo – rola kobieca za rolę Hanki. Poruszająca
i prawdziwa kreacja Grażyny Bułki pozostawiła widzów
w zadumie i wzruszeniu, z wieloma pytaniami, na które
każdy z nas musi sobie odpowiedzieć.
8 pk, GOK

Uczestnicy przygotowani!
Mogą wziąć udział w XXVI
Regionalnym Turnieju
Recytatorskim i IX Konkursie
Poezji Śpiewanej Miedźna
2017.
25 października Gminny
Ośrodek Kultury zorganizował w Domu Kultury bezpłatne
warsztaty recytatorskie. Dykcję,
ekspresję, wokal i pracę na żywym
tekście wszyscy chętni mogli ćwiczyć pod okiem Michała Skiby,
dydaktyka, reżysera, instruktora
teatralnego przygotowującego do
prowadzenia teatrów amatorskich
w szkołach i placówkach. Było
sporo cennych uwag i wskazówek
oraz dużo dobrej zabawy.
Warsztaty były formą przygotowań do zbliżającego się tegorocznego turnieju recytatorskiego.
W czwartek, 16 listopada w sali
Domu Kultury w Woli ponownie
spotkają się miłośnicy sztuki recy-



Podczas warsztatów recytatorskich z Michałem Skibą w Woli

tacji oraz poezji śpiewanej z całego
regionu. Uczestnicy prezentować
się będą w konkursach: głównym,
gwarowym i poezji śpiewanej,
w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII
szkół podstawowych i gimnazjów

(FOT. GOK)

oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorami XXVI Regionalnego Turnieju Recytatorskiego
i IX Konkursu Poezji Śpiewanej
Miedźna 2017 są Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty
i Wychowania. 
8 pk

O segregowaniu wiedzą wszystko!
Segregując śmieci dbamy o środowisko,
w którym żyjemy – przekonywali o tym uczniowie podczas konkursu ekologicznego.
25 października w sali Domu Socjalnego w Grzawie odbył się konkurs ekologiczny pt. „Mamy
rady na odpady”. Jego organizatorami były Urząd
Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Do rywalizacji stanęło 5 czteroosobowych drużyn uczniów klas
II i III szkół podstawowych z gminy Miedźna.
– Recyklingowi poddawanych jest mniej niż
połowa wytworzonych butelek. Jesteśmy tu po
to, by nauczyć się, co można z nich wyczarować
– powitała dzieci Ekolinka, która towarzyszyła
im w tej pouczającej zabawie. Niespodzianką były
przygotowane przez nią eksperymenty: wędrują-
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ca woda, chemiczne jojo, kolorowe mleko. Dzieci
prezentowały przygotowane wcześniej hasła ekologiczne i dzieła z odpadów. Uczniowie pokazali, że ze śmieci można przygotować np. pięknego
konia, lalkę, sowę, postać z bajki czy nawet traktor
z szyberdachem! Wśród konkurencji były też m.in.
ekoslalom czy ekologiczne zagadki. Za prawidłowo
wykonane zadania drużyny zdobywały ekopunkty,
czyli owoce lub warzywa.
Uczniowie świetnie poradzili sobie ze wszystkimi
zadaniami. Pokazali, jak ważne jest segregowanie
śmieci, dbanie o środowisko oraz recykling odpadów. Dlatego wszystkie drużyny zajęły pierwsze
miejsce. Nie mogło zabraknąć więc nagród dla
dzielnych uczestników. Zdjęcia z konkursu publikujemy na s. 12. 
8 pk

W roli główniej wystąpiła Grażyna Bułka 

(FOT. GOK)

Grand Prix dla Wolan
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” wygrał XIII Jurajski
Przegląd Zespołów Ludowych ,,Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje”! Impreza odbyła się w Koziegłowach
w dniach 14–15 października. W ciągu tych dwóch
dni na scenie zaprezentowało się 9 zespołów. „Wolanie” przedstawili obrzęd pt. „Zimowy wieczór na
Woli” w reżyserii Bronisławy Niesyto. Zespół z Woli
okazał się najlepszy i zdobył Grand Prix.
8 pk

GMINNY OŚRODEK
KULTURY ZAPRASZA
23 listopada w Domu Kultury w Woli odbędzie się
„Szychta kamratów”, czyli karczma piwno organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Będzie
chleb z fetym, piwo, golonko i nie tylko! Wpisowe
– 75 zł. Zapisywać można się w GOK–u (tel. 32 211
83 91, 32 448 92 53, 512 237 423).
= = =
Świetlica GOK i sołectwo Wola II zapraszają dzieci od 7 lat na warsztaty twórcze “Bombka bożonarodzeniowa - technika decoupage z użyciem
pasty śniegowej”. Odbędą się 29 listopada. Zapisy
w świetlicy GOK do 20 listopada.
= = =
2 grudnia w Centrum Kultury w Woli odbędzie się
współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
Świąteczny Koncert Charytatywny dla Oliwki Anteckiej z Góry i Antosi Wiertel z Gilowic. Podczas jarmarku, koncertu i licytacji zbierane będą środki, które
zostaną przeznaczone na rehabilitację dziewczynek.
Będą też: spotkanie z Mikołajem (paczki mikołajowe
za okazaniem biletu który można nabyć bezpłatnie
w GOK–u lub w przedszkolu w Górze), fotobudka czy
malowanie buziek. Początek o godz. 15.00.
= = =
A już 7 grudnia Gminny Ośrodek Kultury organizuje
kolejny Wieczór Śląski! W Domu Kultury w Woli
zaprezentuje się Kapela ze Śląska im. Józefa Poloka,
będzie można też zobaczyć „Świniobici abo... Fajer
z babuciem” wg Grzegorza Sztolera w reżyserii Romualda Kłakusa. Spotkanie poprowadzi Renata Waliczek. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w GOK–u.
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W obiektywie

O segregowaniu wiedzą wszystko!
Uczniowie klas II i III szkół podstawowych podczas konkursu ekologicznego „Mamy rady na odpady”, który odbył
się 25 października w Grzawie pokazywali, jak ważne są segregacja i recykling śmieci oraz dbanie o środowisko.
Więcej o konkursie – na s. 11
FOT. PK

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

