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Pierwsze trojaczki
w gminie już pełnoletnie!
18 lat temu także znalazły się na pierwszej stronie „Gminnych Spraw”. okazja była wyjątkowa, bo urodziły się wtedy
pierwsze trojaczki w gminie Miedźna. w połowie maja dorota, natalia i Judyta chowaniec z Frydku świętowały
swoje 18. urodziny! Z tej okazji spotkały się z wójtem gminy i przewodniczącym rady Gminy. Jak wygląda życie
w takim trio?
WIĘCEJ NA sTr. 9

Chcą służyć
innym
13 maja w Górze świętowano 160-lecie
tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystość połączono z powiatowymi
obchodami Dnia Strażaka
WIĘCEJ NA sTr. 2

Dzieje się
na drogach
Jedna droga w Górze już gotowa,
na innej wciąż trwają prace. Ale
roboty nie ominą dróg w innych
sołectwach
WIĘCEJ NA sTr. 3

Niepełnosprawni
dają jej energię

Odkrywają folklor
na nowo

Związana ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Grzawie i zespołem „Folkowianie” Bernadeta Jonkisz została laureatką
odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”

27 maja na parkingu przy Centrum Kultury w Woli odbyło się prawdziwe święto
folkloru. Podczas festiwalu folklorystycznego wystąpiło 18 zespołów

WIĘCEJ NA sTr. 5

WIĘCEJ NA sTr. 8
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gminne sprawy – czerwiec 2017

13 maja w Górze świętowano 160–lecie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość połączono
z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka

Chcą służyć innym

Obchody rozpoczęto mszą św., po której uczestnicy wraz z orkiestrą „Silenzio” przemaszerowa(FOT. PK)
li pod remizę 

Strażaków–ochotników w powiecie pszczyńskim jest ponad
1 500. Dzięki nim możemy czuć
się bezpiecznie. Zawsze spieszą
na pomoc innym. W drugą sobotę
maja dziękowano za ich poświęcenie i pracę, a także świętowano
jubileusz OSP Góra.
W Górze pojawili się strażacy–ochotnicy z jednostek z województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Była też delegacja z Austrii.
Obchody rozpoczęto od uroczystej mszy
św. w kościele Jana Pawła II w Górze.
Po jej zakończeniu oddziały oraz goście
przy akompaniamencie Młodzieżowej
Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli przemaszerowali na plac przed remizą, gdzie
rozpoczęła się część oficjalna.
Zebranych gości przywitał gospodarz
uroczystości, wójt Bogdan Taranowski.
W obchodach udział wzięli m.in. posłanka na Sejm RP, Mirosława Nykiel,
senator RP, Andrzej Kamiński, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego, Piotr
Czarnynoga, honorowy prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
Województwa Śląskiego, druh honorowy OSP Góra, Józef Kłoda oraz Szymon Sekta, prezes Zarządu Oddziału



Powiatowego OSP RP w Pszczynie.
Historię OSP Góra przedstawił prezes
Jan Beer. Z okazji jubileuszu nie brakowało życzeń, podziękowań i prezentów.
– Gratuluję Wam, ludziom, którzy uznali, że służenie drugiemu człowiekowi
jest najważniejsze w życiu – mówiła
Mirosława Nykiel. – Te 160 lat to praca
społeczna, bezinteresowna i nader
wszystko życzliwa. Wiemy dobrze, że
ta organizacja była, jest i zawsze będzie
potrzebna – przyznał Józef Kłoda. –
Strażak–ochotnik to cecha charakteru
i wy o tym doskonale wiecie. Nawet
ściągając mundur, każdego dnia pokazujecie, jak można drugiemu pomóc.
Pokazujecie to od wielu lat. Dzięki
Waszej codziennej pracy, zaangażowaniu czujemy się bezpiecznie – podkreślał starosta Paweł Sadza. – Dziękujemy
za lata pracy, poświęceń, za służenie
mieszkańcom. Wyrażamy szacunek do
Waszej ofiarności. Życzymy dalszych
sukcesów, bezpiecznej służby oraz
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji
– mówił wójt Bogdan Taranowski.
Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia i medale dla wyróżniających się członków ochotniczych straży
pożarnych. Po zakończeniu części oficjalnej był czas na zabawę. Wystąpiła

Z historii OSP Góra
Pierwszym związkiem obywatelskim na terenie Góry było Towarzystwo Sikawkowe, na wzór którego w późniejszych czasach powstają ochotnicze straże
pożarne. Pierwszy zapis o istnieniu OSP w Górze pochodzi z roku 1857, gdzie
zanotowano, że straż pożarna składała się z 23 druhów do obsługi 120 zagród
siedliskowych. Straż posiadała ręczną sikawkę konną, beczki i wiadra na wodę,
drabiny i haki strażackie do gaszenia ognia. Pomieszczenia na sprzęt znajdowały
się w budynku szkoły. Wzmianka o założeniu straży pożarnej w sołectwie pojawiła
się w dokumencie z 1905 r. Pierwszym sprawdzianem dla strażaków na dużą
skalę nie był pożar, a powódź z 1923 r., kiedy woda przerwała wał ochronny na
Wiśle. W 1935 r. wybudowano remizę przy posesji państwa Maroszków, obok
Wisły. W 1976 r. powołano komitet budowy domu strażaka, który powstał dzięki
pracy społecznej strażaków. W 1983 r. wręczono jednostce sztandar ufundowany
przez społeczeństwo Góry. W latach 90. powstają drużyny młodzieżowa oraz
żeńska, rozbudowana została remiza. W 2012 r. dzięki wsparciu mieszkańców
kupiono nowy sztandar. Ciągle zwiększa się wyposażenie jednostki. Obecnie na
stanie jest średni samochód bojowy mercedes, samochód ducato, ponton, deska
medyczna wraz z zestawem do ratownictwa medycznego. OSP Góra może się
poszczycić pełnym wyposażeniem bojowym do akcji przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych oraz z zakresu ratownictwa medycznego. Jednostka liczy 46
druhów czynnych, 7 młodocianych, 5 kobiet i 5 druhów honorowych.

Do Góry przyjechali strażacy–ochotnicy z trzech województw, a także delegacja z Austrii


(FOT. PK)

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia
i medale dla wyróżniających się członków
(FOT. PK)
ochotniczych straży pożarnych 

Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych.
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił m.in. na
(FOT. PK)
malowanie twarzy 

orkiestra „Silenzio”, częstowano strażacką grochówką. Gminny Ośrodek
Kultury przygotował sporo atrakcji dla
dzieci. Były dmuchańce, zabawy sporto-

we, z balonami i bańkami mydlanymi,
malowano też buźki. Wieczorem odbył
się festyn strażacki oraz zabawa z zespołem muzycznym.
8 Paweł Komraus

Odznaczeni w trakcie uroczystości strażacy
z jednostek z gminy Miedźna
< Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Adam Kamiński
(Góra), Robert Mazur (Wola), Zbigniew Nycz (Miedźna), Krystian Watoła
(Gilowice).
< Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Halina Zwyrtek
(Góra), Tomasz Kapica (Gilowice).
< Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Rafał Faruga
(Góra), Artur Mandla (Gilowice), Adrian Bałuch (Gilowice), Dawid Czyrwik (Wola).

OKIEM FOTOGRAFA

28 maja na placu obok świetlicy na osiedlu Wola II odbył się festyn rodzinny „Postaw na rodzinę”. Imprezę zorganizowali Rada Sołecka Wola II oraz świetlica Gminnego Ośrodka Kultury. Dla
dzieci przygotowano sporo atrakcji, m.in. zabawy z wodzirejem, dmuchańce, rodzinne konkurencje, zjeżdżalnię czy bańki mydlane. Piknik był współfinansowany z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2017.  (FOT. PK)
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Jedna droga w Górze już gotowa, na innej wciąż trwają
prace. Ale roboty nie ominą dróg w innych sołectwach

Dzieje się na drogach

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: 16.06, 3.07
segregacja: 16.06, weo*: 1.06

Ulice Kasztanowa i Kręta w Górze zostały przebudowane, dodatkowo przy przedszkolu poja(FOT. PK)
wił się nowy chodnik 

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg
gminnych – ul. Kasztanowej i ul.
Krętej w Górze wraz z budową
chodnika”.
W ramach tego zadania przebudowane zostały dwie drogi
gminne w Górze – ul. Kasztanowa i ul.
Kręta na długości 1,725 km, wybudowane zostały też chodnik i kanalizacja
deszczowa wzdłuż ul. Krętej na odcinku ok. 280 m.
Roboty wykonała firma Drogród
z Ćwiklic, ich wartość to 819 tys. 955
zł 55 gr. Na realizację inwestycji gmina
Miedźna pozyskała dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Trwają prace na drodze powiatowej
łączącej Górę z Gilowicami. Chodzi
o przebudowę ulic Lompy i Korfantego,
którą współfinansują gmina Miedźna
oraz powiat pszczyński. Koszt zadania wyniesie 5,86 mln zł. Na odcinku
objętym inwestycją została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji
ruchu. Zamknięta została trasa przejazdu od skrzyżowania ul. Korfantego
i ul. Górnośląskiej w Gilowicach do
skrzyżowania ul. Topolowej w Górze.
Kierowcy proszeni są o kierowanie się
objazdem (ul. Górnośląską i Bieruńską
do ul. Wiejskiej w Miedźnej, a później
ul. Pszczyńską do Góry). Mieszkańcy



mają możliwość dojazdu do posesji
położonych w rejonie przebudowywanych ulic. Cała przebudowa obejmie
odcinek o łącznej długości niemal 3,5
kilometra.
Już wkrótce przebudowany zostanie odcinek ul. Krótkiej w Woli. Co
prawda wszystkie złożone w przetargu
oferty opiewały na kwotę większą niż
gmina zamierzała przeznaczyć na ten
cel (zabezpieczono ponad 183 tys. zł,
a najtańsza oferta opiewała na ponad
203 tys. zł), ale – jak informuje wójt
Bogdan Taranowski – inwestycja dojdzie do skutku. Podczas sesji Rady
Gminy 30 maja radni głosowali nad
uchwałą ws. zmian w budżecie na rok
2017, w której przeznaczono na to zadanie brakujące środki (sesja odbyła się
po zamknięciu tego numeru gazety).
Lada dzień powinny rozpocząć się
prace na ul. Cmentarnej w Górze. Tam
przebudowany zostanie odcinek o długości ok. 635 m. Wszystko powinno
być gotowe do końca sierpnia. Wkróce
powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy. A w najbliższym
czasie Urząd Gminy ma ogłosić przetargi na kolejne roboty drogowe.
– Zadań jest sporo. Chcemy, żeby te
roboty budowlane, drogowe, chodnikowe zrobić o takiej porze roku, kiedy
ceny nie są wysokie, ale również wtedy,
kiedy jest to możliwe technicznie, ze
względu na pogodę. Myślę, że w tym
okresie sprzyjającym jesteśmy w stanie
zrealizować zaplanowane na ten rok
inwestycje – przyznaje wójt Bogdan
Taranowski.
4Paweł 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: 19.06, 5.07
segregacja: 19.06, weo*: 2.06

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: 5.06, 21.06, 6.07
segregacja: 21.06, weo*: 5.06

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

zmieszane: 7.06, 22.06, 7.07
segregacja: 22.06, weo*: 7.06

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

zmieszane: 8.06, 23.06
segregacja: 23.06, weo*: 8.06

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

zmieszane: 9.06, 26.06
segregacja: 26.06, weo*: 9.06

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: 12.06, 28.06
segregacja: 28.06, weo*: 12.06

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

zmieszane: 14.06, 29.06
segregacja: 29.06, weo*: 14.06
* weo – wielkogabaryty,
elektrośmieci, opony

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 5.06, 8.06,
12.06, 16.06, 19.06, 22.06, 26.06,
29.06, 3.07, 6.07, odpady wielkogabarytowe: 14.06, 28.06
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 czerwcu

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

< F RYDEK: 5.06 w godz. 8.00-13.00 oraz 20.06 w godz. 12.00–17.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 7.06 w godz. 8.00-13.00 oraz 28.06 w godz. 12.00–17.00, przy
ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 9.06 w godz. 12.00-17.00 oraz 29.06 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 12.06 w godz. 8.00-13.00 oraz 30.06 w godz. 12.00–17.00, przy
ulicy Kościelnej – plac przy kościele w Grzawie
<G
 ÓRA: 1.06 w godz. 12.00-17.00 oraz 14.06 w godz. 8.00–13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze
<W
 OLA: 8.06 w godz. 12.00-17.00 oraz 24.06 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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W ten sposób gmina i mieszkańcy zaoszczędzą na kosztach energii

Solary na basenie,
a wkrótce na domach
Na Krytej Pływalni w Woli zamontowano już solary. Wkróce
ruszy ich montaż na domach
jednorodzinnych.
Zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach
sportowych – kryta pływalnia na Woli”
realizowała firma OTECH z Gorlic,
która wygrała przetarg ogłoszony przez
Urząd Gminy Miedźna. Wartość inwestycji to 698 tys. 432 zł 71 gr.
– Gmina Miedźna pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% ze
środków europejskich na realizację
zadania. Liczymy, że dzięki tej inwestycji obniżymy zużycie ciepła przynajmniej w okresie, kiedy będzie można
ogrzewać wodę użytkową i dogrzewać
basen nie z sieci ciepłowniczej, tylko
z energii słonecznej. Koszty energii
cieplnej rosną, energii elektrycznej
również. Nie chcemy obniżać parametrów ogrzewania, bo pogorszymy w ten
sposób komfort pobytu na basenie. Dlatego poprzez instalację solarów chcemy kompensować wzrost cen energii
cieplnej czy elektrycznej. Oszczędności
w skali roku mają wynieść ok. 50 tys.



Gmina Miedźna realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja źródeł ciepła
w budownictwie jednorodzinnym
na terenie Gminy Miedźna”. Umowa
o dofinansowanie projektu została
zawarta 18 maja 2017 r.
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. Wartość dofinansowania to
2 mln 77 tys. 974 zł 62 gr. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2018 r.
Przedmiotem projektu jest instalacja paneli solarnych na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Miedźna (sołectwa Frydek, Gilowice, Góra,

Nowe stawki za wodę
Od 1 czerwca na terenie gminy Miedźna obowiązują nieco zmienione stawki opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców
korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
Dostawa 1 m3 wody to teraz koszt 6,93 zł + VAT dla gospodarstw domowych
(wcześniej było to 6,79 zł + VAT) oraz 7,36 zł + VAT dla pozostałych odbiorców
(wcześniej – 7,10 zł + VAT). Jak tłumaczy wójt Bogdan Taranowski, niewielka
podwyżka wynika ze wzrostu kosztów eksploatacji, mediów oraz kosztów pracy.
Bez zmian pozostają stawki za odprowadzanie ścieków (7,49 zł + VAT za 1 m3)
oraz stawka opłaty abonamentowej z tytułu odczytu wodomierza głównego lub
wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie
należności (8,67 zł + VAT).
8 pk

Będą półkolonie letnie

Na basenie pojawiło się 68 kolektorów sło(FOT. PK)
necznych 

zł – przyznaje wójt gminy Miedźna,
Bogdan Taranowski.
Solary są już na basenie, będą też
na domach mieszkańców. Wkrótce
ruszy bowiem realizacja zadania
polegającego na montażu instalacji
solarnych na budynkach jednorodzinnych. Więcej szczegółów na temat projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła
w budownictwie jednorodzinnym na
terenie Gminy Miedźna” można znaleźć w ramce.
8 pk
Grzawa, Miedźna, Wola), a jego realizacja obejmuje: zaprojektowanie 205
instalacji solarnych, montaż instalacji
oraz jej podłączenie, nadzór inwestorski i techniczny.
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.
W ramach projektu planowany jest
montaż 617 sztuk kolektorów słonecznych za pomocą 205 sztuk instalacji
solarnych. Projektem zostanie objętych
205 budynków mieszkalnych w gminie
Miedźna.
Realizacja projektu, dzięki ograniczeniu tradycyjnego sposobu pozyskiwania ciepła, przyczyni się do poprawy
stanu środowiska naturalnego, stanu
zdrowia ludzi, zaspokajając zapotrzebowanie na energię cieplną.

TYLE ODDALIŚMY ŚMIECI W 2016 R.
< Odpady wielkogabarytowe: 
< Odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego: 
< Odpady opakowaniowe ze szkła: 
< Zużyte opony: 
< Odpady ulegające biodegradacji: 
< Niesegregowane/zmieszane odpady komunalne: 
< Zmieszane odpady opakowaniowe: 
< Opakowania z papieru i tektury: 

151,9 t
332,4 t
257,4 t
10,9 t
5,6 t
3 522 t
20,7 t
143 t

Dane pochodzą z „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźna za 2016 r.”

W wakacje cztery szkoły w gminie Miedźna zorganizują wypoczynek letni dla
dzieci w postaci półkolonii. Półkolonie odbędą się w szkołach w Górze, Miedźnej,
we Frydku oraz w SP nr 2 w Woli. Przeznaczone są dla dzieci z gminy Miedźna od
7 lat, nie tylko dla uczniów danych szkół. Turnusy zaplanowano na 3-7 lipca oraz
10-14 lipca. Szczegółowe informacje (także nt. zapisów) dostępne były w szkołach
na terenie gminy.
8 pk

Nowa przewodnicząca
Komisja Oświaty Rady Gminy Miedźna ma nową przewodniczącą. Została nią
Józefa Waliczek, radna z Góry. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas sesji
Rady Gminy, która odbyła się 8 maja. Wcześniej podjęto uchwałę ws. przyjęcia
rezygnacji dotychczasowej przewodniczącej. Małgorzata Antos rezygnację zapowiedziała już podczas marcowej sesji, w trakcie burzliwej dyskusji nt. projektu
uchwały o utworzeniu nowego Zespołu Szkół w Woli. W skład Komisji Oświaty
wchodzą: Józefa Waliczek (przewodnicząca), Zofia Białoń, Janusz Starzec, Małgorzata Antos i Marek Mucha.
8 pk

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu
Zgodnie z protokołem 1/2017 z posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród
i wyróżnień z 23 maja 2017 r. oto lista kandydatów do nagród stosownie do
uchwały Nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011 r. w sprawie nagród
i wyróżnień w dziedzinie sportu: Michał Kowalczyk – 350 zł, Aleksandra Fuks
– 350 zł, Daria Jaczyńska – 350 zł, Wanesa Kania – 300 zł, Amelia Tomala – 300
zł, Gabriela Płoszczyca – 250 zł, Mateusz Norek – 200 zł, Michał Mrzygłód – 200
zł, Błażej Tomala – 200 zł.
8 UG

Dotacja na zabytek
8 maja Rada Gminy Miedźna przyjęła też uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
w 2017 r. na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do
rejestru zabytków. Dzięki temu dotację w wysokości 10 tys. zł otrzyma parafia pw.
św. Klemensa w Miedźnej. Środki zostaną przeznaczone na konserwację pokrycia
dachowego i wieży kościoła. 
8 pk

25-lecie święceń
W sobotę, 27 maja obchodzono 25-lecie święceń prezbiteratu oraz kolejną rocznicę
urodzin ks. Bogumiła Mazurczyka, proboszcza parafii Matki Bożej Piekarskiej
w Woli. Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę św. w jego intencji. Ks. Mazurczyk
proboszczem w Woli jest od 2012 r. 
8 pk

Maj pod znakiem matur
W szkołach na terenie gminy Miedźna w tym roku do egzaminów maturalnych
przystąpiło 55 uczniów. Maturę zdawało 45 uczniów LO im. prof. Zbigniewa Religi
w Gilowicach. Wśród przedmiotów na poziomie rozszerzonym najwięcej osób
wybrało język angielski (35), a także biologię (14), matematykę (12) oraz chemię
(10). W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli do matury przystąpiło 10 uczniów. W Zespole Szkół w Woli w tym roku nie było IV klas, dlatego
do matury przystąpiły jedynie osoby z lat wcześniejszych, które pisały poprawki.
Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego mają być znane 30 czerwca.  8 pk

Doradzą ws. emerytur
Bank Spółdzielczy w Miedźnej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem porad dotyczących świadczeń (renty, emerytury) udzielanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na spotkanie. Odbędzie się w środę, 7 czerwca o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna. 
8 pk

Zaproszenie na piknik
Rada Rodziców oraz Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli
zapraszają rodziców z dziećmi oraz wszystkich sympatyków szkoły na IV Letni
Piknik Rodzinny „Zakończenie Roku Szkolnego-Przywitanie Lata”. Piknik odbędzie się w sobotę, 10 czerwca o godz. 16.00 na terenie placu zabaw, przy szkole.
W programie m.in. występy zespołów szkolnych, pokaz pracy OSP Wola, parada
motocykli, gry i zabawy, dmuchańce, kawa i ciasto oraz grill. 
8 pk

Z Życia gminy
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26 maja nagrodzono wyróżniające się kobiety z powiatu pszczyńskiego

Niepełnosprawni dają jej energię
Związana ze Środowiskowym
Domem Samopomocy w Grzawie i zespołem „Folkowianie”
Bernadeta Jonkisz została laureatką odznaczenia „Klejnot Ziemi
Pszczyńskiej”.
Gala wręczenia nagród odbyła
się 26 maja w Sali Lustrzanej
pszczyńskiego zamku. Przyznawane są corocznie kobietom w pięciu
kategoriach za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz powiatu
pszczyńskiego poprzez promowanie
postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych.
Odznaczenie w kategorii Kobieta Społeczna otrzymała Bernadeta
Jonkisz, od 12 lat instruktor terapii
zajęciowej w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Grzawie. – Osoby
niepełnosprawne dały mi niebywały
„power” i mnóstwo pomysłów. Czerpię
od nich, korzystam właściwie z każdym oddechem – mówiła i podkreślała,
jak codzienna praca w Środowiskowym Domu Samopomocy jest dla niej
ważna. – Każdemu życzę, aby rano
wstając do pracy, po prostu się cieszył. Tam się idzie, bo tam jest dom
– zaznaczała.
B. Jonkisz jest pomysłodawczynią
wielu dodatkowych form aktywności,
których wspólnym celem jest ogólnie
pojęte uspołecznienie osób niepełno-

5

WAŻNE KONTAKTY
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



Bernadeta Jonkisz (z prawej) odebrała nagrodę podczas gali 26 maja 

sprawnych i ukazanie ludziom ogromnego sensu i potrzeby istnienia takiego
miejsca, jak środowiskowy dom samopomocy. Angażuje z dużym sukcesem
podopiecznych w takie inicjatywy, jak
m.in. zespół „Folkowianie” (laureaci
„Miedźniańskiego Ula”), spotkania
z muzyką religijną, przedstawienia
jasełkowe.
Kobietą Obyczajów i Tradycji została
Izabela Pilis, Kobietą Sztuki i Kultury
– Katarzyna Machnik, Kobietą Biznesu
– Beata Ostrowska, a Kobietą Ziemi
Pszczyńskiej – Genowefa Klimosz.
Laureatki otrzymały odznaczenie, którym jest broszka wzorowana na maneli

(FOT. POWIAT)

– bransolecie z przełomu XVI i XVII
wieku, przedstawiająca dwie splecione dłonie, a pomiędzy nimi serce.
W tym roku złożono aż 40 wniosków
o nominacje do odznaczenia. Laureatki
wybrała kapituła w składzie: starosta
pszczyński, Paweł Sadza (przewodniczący kapituły), przewodnicząca Rady
Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Agata Tucka–Marek,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Pszczynie, Bernadeta Sojka–Jany
oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska”,
Sylwia Pająk–Figula.
8pk, powiat

709 miejsc
dla dzieci
W tegorocznej rekrutacji na
dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
czekało 709 miejsc.
Dostępne były w 10 placówkach
prowadzonych przez gminę
Miedźna, tj. w sześciu przedszkolach
oraz w czterech oddziałach przedszkolnych, które utworzono w szkołach
w Górze, we Frydku, w SP nr 1 i SP nr
2 w Woli.
Rodzice 385 dzieci wyrazili wolę
kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówkach. A to oznacza, że
w naborze na rok szkolny 2017/2018
dostępne były jeszcze 324 miejsca.
W większości placówek wystarczyło
miejsc dla wszystkich chętnych dzieci.
Największy problem był w przedszkolu
w Górze, ale sporo rodziców złożyło
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2017/218 w tym przedszkolu i jednocześnie wniosek do oddziału zerowego
przy SP w Górze. Dlatego możliwe
było zakwalifikowanie części tych
dzieci po złożeniu rezygnacji z miejsca w przedszkolu od tych rodziców.
Przypomnijmy też, że gmina Miedźna
ma w planach rozbudowę przedszkola
w Górze. Prace mają ruszyć jesienią.

8 pk



Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl
NIP 6381642424 REGON 276258291
Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51
e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl
Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43
www.gzgk.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl
Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77
e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl
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GRZAWA

MIEDŹNA

Świętowali Tydzień Bibliotek
W dniach 8–15 maja odbył się Tydzień
Bibliotek. W tym czasie pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z siedzibą w Grzawie wielokrotnie
spotykali się z przedszkolakami w Woli,
Miedźnej, Gilowicach i we Frydku.
Zajęcia miały różnorodną tematykę.
Dzieci z Miedźnej poznały karaibskie przygody małej Neli – podróżniczki. Przy tej okazji pojawiła się
postać Krzysztofa Kolumba, słynnego
żeglarza, oraz piratów żeglujących po
Morzu Karaibskim. Skoro była mowa
o piratach, to musiały być też statki ze
skarbami, które znajdują się gdzieś
na dnie morza. Opowieści o skarbach
zachęciły dzieci do pracy polegającej na
wypełnieniu dna morskiego różnymi
roślinami, rybami, ssakami, żółwiami,
skorupiakami i ośmiornicami. Z kolei
w filii nr 2 w Woli przedszkolaki z GPP
nr 1 w Woli razem z Nelą podróżowały
po północy Tajlandii. Tam przeżyły
przygodę w dżungli, podczas której
natrafiły na ślad kobry. Bibliotekarki
przygotowały zagadki oraz zaprosiły
dzieci do wykonania własnej kobry
królewskiej. Wkrótce zaroiło się od
tych gadów, które na szczęście nie
były groźne. Dzieci z GPP im. Kubusia Puchatka w Woli poznały przygody
konika morskiego, który zgubił jedną
ze swoich dziesięciu pociech. Przedszkolaki, szukając zguby, poznały wiele

Strategiczne myślenie i dobra zabawa

zwierzątek morskich. Z kolei milusińscy z GPP nr 2 im. Wandy Chotomskiej wysłuchali opowiadania o krowie
Zosi, która bardzo lubiła śpiewać. Po
egzotycznych podróżach do Ameryki
i Azji nadeszła pora na zajęcia o europejskim kraju – Norwegii. To właśnie
tam rozgrywały się historie z trollami
w roli głównej, a uczestniczyły w nich
dzieci z GPP we Frydku i Gilowicach.
Chociaż trolle nie wyglądają zbyt przyjaźnie, to wyjątkiem był troll Alojzy
– posiadacz zaczarowanego koca. Te
zajęcia zakończyły się wykonaniem
przez dzieci małego akwarium.
W Tygodniu Bibliotek bibliotekarki
spotkały się też z uczniami kl. I SP
w Miedźnej. Dzieci wzięły udział w lekcji bibliotecznej poświęconej bibliotece
oraz książce. Chociaż tematyka nie
była łatwa, to pierwszoklasiści bezbłędnie rozwiązali wielką (składającą
się z 18 haseł) krzyżówkę. W nagrodę
otrzymali piękne dyplomy z książkami,
każdy z uczniów został pasowany na
rycerza książek.
Dla gimnazjalistów przygotowano warsztaty scenariuszowe, które poprowadził
Zbigniew Masternak. W trakcie zajęć
omówiono najważniejsze zagadnienia
związane z produkcją filmu. Uczniowie,
pracując w zespołach dwuosobowych,
przygotowywali screeny, które zostały
odczytane na koniec zajęć. 
8 GBP

W zawodach udział wzięło 38 uczniów

(FOT. SP MIEDŹNA)

11 maja w Szkole Podstawowej w Miedźnej odbył się II Gminny Turniej Szachowy.
Zawody były przeznaczone głównie dla uczestników projektu „Szachy w szkole”,
jednak oprócz uczniów z Miedźnej i SP nr 2 w Woli przyjechała reprezentacja ze
szkoły w Górze. W sumie było 38 zawodników. Turniej otworzyła dyrektor Karina
Bryja. Dzieci po raz pierwszy grały z zegarami szachowymi. Dzieci wiedziały,
o co walczą. Na stolikach były rozłożone nagrody oraz wielki puchar i medale.
Dodatkową motywacją była oczywiście dobra zabawa. Jak wiadomo, szachy uczą
strategicznego myślenia, ale ich głównym celem jest dobre spędzanie czasu. Po
skończeniu swojej partii zawodnicy udawali się do drugiej sali, gdzie czekał na
nich poczęstunek i łamigłówki.
Po pięciu rundach wyłoniono zwycięzców, którymi okazali się Szymon Czaniecki w klasach IV–VI oraz Paweł Jaskólski w klasach I–III. Drugie miejsce
w kategorii klas IV–VI zajął Patryk Szczepański, a III – Amadeusz Wojciech.
W klasach młodszych II miejsce zajął Mateusz Kania, a III – Jakub Grabowski.
Każdy gracz dostał dyplom oraz nagrodę, bo każdy był wygrany. Nagrody
turnieju ufundował wójt gminy Miedźna, organizatorzy dziękują też sędziom:
Martinowi Surmakowi, Pawłowi Musze oraz Julii Włosiak. 8 Agnieszka Włosiak, pk

O prywatności w sieci

Podczas jednych z zajęć z przedszkolakami 

(FOT. GBP)

GILOWICE

Przygotowani na oddziały dwujęzyczne
26 maja w Liceum Ogólnokształcącym
im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach podsumowano dwuletni projekt
„Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość”, który finansowany był z funduszy Komisji Europejskiej (budżet to
prawie 50 tys. euro). Celem projektu
było przygotowanie kadry szkolnej do
wprowadzenia w przyszłości w szkole
oddziałów dwujęzycznych, podniesienie
umiejętności językowych nauczycieli
oraz nawiązanie współpracy ze szkołami dwujęzycznymi. Nauczyciele liceum
wzięli udział w kursach językowych
m.in. w Oxfordzie czy Edynburgu.
W ostatni piątek maja w spotkaniu
podsumowującym udział wzięli m.in.

Joanna Sobotnik, wizytator Kuratorium Oświaty, Urszula Machalica,
dyrektor LO im. K. Miarki w Żorach,
gdzie funkcjonują oddziały dwujęzyczne, wójt Bogdan Taranowski czy p.o.
dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania, Marzena Mandla. Już od września
2017 r. w gilowckim liceum w języku
angielskim prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i biologii,
w przyszłości planowane są oddziały
dwujęzyczne.
8 pk

6 maja w ramach lekcji wychowawczej gimnazjum w Miedźnej gościło
Mariusza Wojtalę, pracownika fundacji Orange. Przedstawiciel w formie
warsztatowej zaprezentował klasom
IIa i IIIa kwestie związane z ochroną prywatności online. Przedstawił
podstawowe zasady bezpieczeństwa
podczas korzystania z mediów elektronicznych i społeczności internetowych.
Wskazał także sposoby reagowania na
niebezpieczne sytuacje online.
Zagadnienia te poruszane zostały
w humorystycznej formie z wykorzystaniem animowanych filmów przedstawiających przygody Fejsmena – superbo-

hatera, który niesie pomoc wszystkim
tym, którym grozi utrata twarzy w Internecie. Zajęcia prowadzone były w formie
panelu dyskusyjnego, co dało możliwość
rozmowy i wymiany myśli na dany temat
wśród młodzieży. Po prezentacji rozdane
zostały gadżety w formie upominków dla
uczestników lekcji.
Tego typu zajęcia wpisują się
w obszar edukacyjno – wychowawczy
w ramach przeciwdziałania cyberprzemocy. Młodzież w sposób przystępny
i zabawowy mogła poszerzyć swoją
wiedzę, którą powinien posiadać każdy
użytkownik sieci.
8Magdalena Grycz – Mocko

Być jak Ignacy
Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Śląskich w Miedźnej przystąpiła do
projektu naukowego dla szkół podstawowych „Być jak Ignacy”. Z tego
powodu uczniowie ciekawi świata
regularnie od listopada do kwietnia
spotykali się na zajęciach koła matematyczno–przyrodniczego.
Koło miało jeden cel: zainteresowanie uczniów nauką. W czasie zajęć
poszukiwali oni odpowiedzi na różne
pytania, m.in. czy dywan Sierpińskiego
to dywan do pokoju?, jak sprawdzić,

czy ciecz jest kwasem czy zasadą?,
ile czasu zajmie nam podróż dookoła
Polski, gdy będziemy poruszać się ze
stałą prędkością 60 km/h?, czy ciecz
może być twarda?, czy moglibyśmy
zaprogramować szkolnego robota?
Wynikami swoich badań dzielili się
z rówieśnikami i rodzicami, dla dzieci
z przedszkola przygotowali sztuczny piasek. Dzięki zainteresowaniu
uczniów zajęcia będą kontynuowane
– rozwiążą jeszcze niejedną naukową
tajemnicę!
8 A. Włosiak

Z Twojego soŁectwa

gminne sprawy – czerwiec 2017

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza
I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

GÓRA

Harcowanie sąsiadów zza miedzy
19 i 20 maja w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Górze odbyło się dwudniowe spotkanie dwóch
drużyn harcerskich, w sumie 50 osób.
Nazwano je „Harcowaniem sąsiadów
zza miedzy”, ponieważ spotkały się
13. Drużyna Harcerska „Błękitna
trzynastka” z Góry oraz 13. Drużyna
Harcerska „Widmo” z Brzeszcz, obie
działające przy Związku Drużyn im.
Szarych Szeregów w Brzeszczach.
Kadra i harcerze współpracują ze sobą
od dłuższego czasu uczestnicząc we
wspólnych przedsięwzięciach, rajdach,
zlotach oraz zbiórkach.
Podczas majowego harcowania
w Górze pochylono się nad problemem
braterstwa i tolerancji. Wspólne dla harcerzy z Góry i Brzeszcz są harcerskie
wartości, zwyczaje i piosenki, ale inne
miejscowość, drużyna, szkoła oraz region
kraju. Podczas spotkania harcerze konfrontowali ulubione dyscypliny sportowe, pląsy harcerskie, wiedzę o swoich

na najem lokalu użytkowego o pow. 21,52 m2 zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. W.
Korfantego 72, 43-227 Miedźna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 12.06.2017r. o godz. 12.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł + 23 % VAT.
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia
02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Podczas spotkania harcerzy z Góry
(FOT. SP GÓRA)
i Brzeszcz

miejscowościach, powiedzenia i gwarę.
Zorganizowali wspólne ognisko, na
którym podsumowali projekt. 17 harcerzy z górzańskiej „Błękitnej trzynastki”
zakończyło próbę harcerza, złożyło przyrzeczenie i otrzymało harcerski krzyż.
Następne spotkanie planowane jest
na obozie harcerskim w Juszczynie
organizowanym przez Hufiec ZHP
Oświęcim. Czuwaj!
8 SP Góra

WOLA

Młodzież na konferencji
19 maja uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Woli wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji
„Europa wobec wyzwań XXI wieku”. Jej tematem przewodnim byli „Bohaterowie
i antybohaterowie”. Organizatorzy i zaproszeni goście szukali odpowiedzi na
pytania: kto dzisiaj może być bohaterem, a kto nie powinien nim być? jakich
bohaterów i antybohaterów ma współczesna Europa? Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich.
Przewidziano kilka paneli. W pierwszym, pn. „Bohaterstwo codzienności”, prelegenci definiowali bohaterstwo jako bycie przyzwoitym człowiekiem. Dyskusja
„Bohaterowie, którzy niepokoją Europę” dotyczyła sytuacji w różnych częściach
Europy. Uczestnicy obejrzeli też wystawę pt. „Kto jest moim bohaterem?”.
8Gimnazjum nr 2 Wola, pk

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje
kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu
użytkowego tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku
w którym została zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni
i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600
062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 09.06.2017r.
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, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza
II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 10, 11, 12 o pow.
22,52 m2 znajdującego się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 12.06.2017r. o godz. 11.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł + 23 % VAT.

FRYDEK

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.

Uczniowie dziękowali strażakom
20 maja w Szkole Podstawowej im. S.
Hadyny we Frydku odbył się Dzień
Profilaktyki połączony z obchodami
Dnia Strażaka. Do placówki zaproszeni
zostali strażacy z OSP Gilowice. - Cała
społeczność szkolna chce podziękować
naszym strażakom. Ludziom, którzy
w różnych sytuacjach życiowych nam
bezinteresownie pomagają – przyznała
dyrektor placówki, Teresa Kłeczek.
W części artystycznej wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, a dzieci
ze szkolnego koła teatralnego pokazali przedstawienie pt. „Pali się!”. Dla
uczniów przygotowano poczęstunek,
po którym na boisku rozegrano mecz
uczniowie kontra strażacy. Wynik to

7

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.

Uczniowie dla strażaków przygotowali
(FOT. PK)
przedstawienie 

3:1 dla tych pierwszych. Dużą atrakcją
był pokaz strażackich umiejętności
oraz możliwość zobaczenia z bliska
wozów, a nawet siedzenia w nich.
8 pk

Kolejny sukces Frydkowian
Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” wziął udział w rejonowych eliminacjach
konkursu „Śląskie śpiewanie” i po raz kolejny wygrał w swojej kategorii! Dzięki
temu roztańczone i rozśpiewane dzieci ze Szkoły Podstawowej we Frydku 9
czerwca pojadą do Koszęcina na finał konkursu. W skład „Frydkowian” wchodzi
45 osób, są to uczniowie klas I-VI. Opiekunką zespołu jest Jadwiga Granatyr,
ubiegłoroczna laureatka „Miedźniańskiego Ula”.
8 pk

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni
i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 20.04.2017r.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600
062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 09.06.2017r.
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, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

8
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27 maja na parkingu przy Centrum Kultury w Woli odbyło się prawdziwe święto folkloru

Odkrywają folklor na nowo

Wśród młodych wykonawców wygrały „Knefliki” z GPP nr 2 w Woli

18 zespołów zaprezentowało
się podczas XXIII Regionalnego
Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych, XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci
i Młodzieży wraz z IX Paradą
Ludowego Stroju Śląskiego „Jak
Cie widzóm, tak Cie piszóm”.
– Spotykamy się w najpiękniejszym miesiącu – maju. W maju
cały świat jest piękny: nasze dzieci
przystąpiły niedawno do pierwszej
komunii św., w maju jest święto wszystkich mam, maj to też majowe ku czci
Najświętszej Maryi Panny, obchodzi się
święto rodziny. W tym najpiękniejszym
miesiącu i my, jak jedna wielka rodzina
dzisiaj się tutaj spotykamy – powiedziała witając gości oraz artystów Joanna Stawowy, dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury.
Tegoroczna edycja festiwalu folklorystycznego była wyjątkowa pod kilkoma
względami. Przede wszystkim po raz
pierwszy impreza odbyła się w plenerze,
na scenie ustawionej przy Centrum Kultury w Woli. Dopisała pogoda, dopisała
też publiczność, która obserwowała
występy. W słonecznej scenerii całość
prowadził Paweł Libera.
W skład komisji oceniającej występy
weszli: Agnieszka Szymula (etnolog,



kustosz w Dziale Etnologii Muzeum
Miejskiego w Tychach, autorka wykładów, artykułów i publikacji dotyczących
śląskiej kultury ludowej oraz scenariuszy wystaw etnograficznych), Alojzy
Lysko (znawca historii i kultury Górnego Śląska, pisarz, autor wielu artykułów i prac literackich, pomysłodawca Parady, animator kultury ludowej,
Honorowy Obywatel Gminy Miedźna)
oraz przewodniczący – dr Grzegorz
Odoj (etnolog i antropolog kulturowy,
pedagog, wykładowca w Instytucie
Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Śląskiego oraz w Katedrze Dziennikarstwa Akademii Ignatianum, autor wielu publikacji naukowych
z zakresu etnologii Śląska i pogranicza
śląsko–zagłębiowskiego, popularyzator kultury i folkloru górnośląskiego).
Oceniano strój, język, rekwizyty, śpiew
i taniec, wierność tradycji ludowej
regionu pszczyńskiego, ogólny wyraz
prezentacji.
– Zapominanie to nasza zgoda
na wymazanie naszych życiorysów,
historii lokalnej, tradycji i kultury
naszej śląskiej ziemi. Dobrze, że są
ludzie, którzy nie pozwalają zapomnieć tańców, obrzędów, jak tu się
godało, jak tu się kiedyś paradnie
ubierało – powiedział Alojzy Lysko.
Na scenie zaprezentowało się tego

Wyniki XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego
Dorosłych, XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego
Dzieci i Młodzieży wraz z IX Paradą Ludowego Stroju Śląskiego
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”
Kategoria Przedszkola:
< I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” z GPP nr 2 w Woli
< II miejsce – ex aequo Zespół Regionalno – Wokalny „Skrzaty” z GPP nr 1
w Woli oraz Zespół „Cwergi” z GPP we Frydku
< III miejsce – Zespół „Maśloczki” z GPP w Górze
Kategoria Szkoły:
Zespoły Pieśni i Tańca
< I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” z SP we Frydku
Zespoły Śpiewacze
< I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Małe Jankowianki” z SP w Jankowicach
Nagrodę Grand Prix XXII Regionalnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w postaci
Wolanki otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” z GPP nr 2 w Woli

(fot. pk)

„Wolanka” w kategorii dorosłych powędrowała do Ćwiklic i zespołu
„Ćwikliczanie”
(fot. pk)

dnia 18 zespołów, nie tylko z gminy
Miedźna, ale także m.in. z Ćwiklic,
Kobióra, Bojszów czy Łąki. To 6
zespołów dziecięcych i 12 zespołów
dorosłych. Był pięknie, wesoło i kolorowo!
Doceniła to publiczność, która oklaskiwała wykonawców, a także komisja.
„Zdaniem jurorów trudno w tym roku
jednoznacznie ocenić poziom wykonawstwa i specyfikę repertuarową.
Dominowała bowiem różnorodność,
wielowątkowość, a przy tym dostrzec
można było nowe tropy i pomysły
wykonawcze” – napisano w protokole. Chwalono artystów za naturalność
i spontaniczność czy dbałość o detale
i autentyzm strojów ludowych. „Należy
przy tym zwrócić uwagę, iż po dwudziestu trzech edycjach tej ważnej
imprezy kulturalnej ogromnym jej
kapitałem jest niezwykle doświadczona kadra instruktorów, która ze
świadomością misji kulturotwórczej
przygotowuje występy swoich podopiecznych” – podkreślano. Komisja
chwaliła też władze gminy Miedźna za
ciągłe pielęgnowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego.
Mimo tych pochwał pod adresem
wszystkich wykonawców najlepszych
i tak trzeba było wybrać! W rywalizacji młodych artystów najlepszy okazał

się Zespól Pieśni i Tańca „Knefliki”
z Gminnego Przedszkola Publicznego
nr 2 w Woli, a wśród dorosłych – Zespół
Ludowy „Ćwikliczanie” z Ćwiklic. I do
nich trafiły piękne statuetki „Wolanki”.
Przed ogłoszeniem wyników na scenie
wystąpił zespół Happy Folk, który
zachęcił licznie zgromadzoną publiczność do tańców i wspólnej zabawy.
Bo o dbanie o śląską kulturę i dobrą
zabawę tutaj chodziło. Tegoroczna
edycja festiwalu pod tym względem
była niezwykle udana!
Festiwal został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej
z siedzibą w Woli oraz Zespół Oświaty
i Wychowania w Miedźnej z siedzibą
w Woli. Wydarzenie objął honorowym
patronatem Śląski Kurator Oświaty.
8Paweł Komraus

Gminny Ośrodek Kultury składa
serdeczne podziękowania za pomoc
w przygotowaniu tegorocznej edycji
Festiwalu Folklorystycznego: Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, Panu
Eugeniuszowi Pomietło, Panu Kazimierzowi Gwóźdź, Panu Lucjanowi
Foltynowi, Kołu Gospodyń Wiejskich z Gilowic i Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

Kategoria Dorośli:
Zespoły Śpiewacze
< I miejsce – Zespół Pieśni „Kobiórzanie” z Kobióra
< II miejsce – Zespół Śpiewaczy „Wiślanie” z Wisły Małej
< III miejsce – ex aequo Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Łąki oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Wolanie” z Woli
Zespoły Obrzędowe
< I miejsce – Zespół Ludowy „Ćwikliczanie” z Ćwiklic
< II miejsce – Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie” z Bojszów
Zespoły Pieśni i Tańca
< I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice” z Rudołtowic
Nagrodę Grand Prix XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych w postaci Wolanki otrzymał Zespół Ludowy „Ćwikliczanie”
z Ćwiklic.
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Dorota, Natalia i Judyta Chowaniec z Frydku, pierwsze trojaczki w gminie obchodziły osiemnastkę

Zgodne trio już od 18 lat

Podczas urodzinowego spotkania
w Urzędzie Gminy

Ponad 18 lat temu dla rodziców informacja, że będą mieli
trojaczki była dużym zaskoczeniem. Niedawno ich córki
świętowały 18. urodziny. Z tej
wyjątkowej okazji do Urzędu
Gminy rodzinę zaprosił wójt
Bogdan Taranowski.
14 maja 1999 r. był historycznym
dniem dla gminy Miedźna. Wtedy
na świat przyszły pierwsze w gminie
trojaczki. Dorota, Natalia i Judyta Chowaniec z Frydku niedawno świętowały
18. urodziny. Z tej okazji 15 maja wraz
z rodzicami i starszą o rok siostrą Magdaleną spotkały się w Urzędzie Gminy
z wójtem Bogdanem Taranowskim oraz
przewodniczącym Rady Gminy, Stanisławem Lubańskim. Władze gminy przygotowały prezenty dla solenizantek oraz



(FOT. PK)

Goście otrzymali prezenty od wójta i przewodniczącego
(FOT. PK)
Rady Gminy 

dla całej rodziny. – Dopiero w połowie
ciąży, w 20. tygodniu, okazało się, że będą
trojaczki. Zaskoczenie było duże – mówi
Iwona Chowaniec, mama dziewczyn.
– Pamiętam ten dzień. To był 18 lutego.
Rano zapłaciłem mandat, a kiedy przyjechałem z pracy żona powiedziała, żebym
sobie wygodnie usiadł, bo ma dla mnie
wiadomość. Tyle emocji w jednym dniu
– wspomina ojciec Henryk Chowaniec.
Co ciekawe, siostra jego ojca ma bliźniaki,
a pani Iwona jest z bliźniaków.
Dziewczyny urodziły się w 35. tygodniu. Judyta ważyła 1,8 kg, Dorota – 2 kg,
a Natalia – 2,7 kg. Jak podkreślają rodzice, na początku było ciężko. Po powrocie
mamy z trójką dzieci ze szpitala w domu
czekała już roczna córeczka Magda. Najważniejsze jednak, że dziewczyny były
zdrowe. Imiona zostały wybrane nieco
przypadkowo. – Mąż przywiózł kalen-

To zdjęcie sprzed 18 lat, które po narodzinach trojaczek ukazało się w ówczesnych „Gminnych Sprawach”  (FOT. G. BRUDNY)

darz i mówi, żebym wybrała – śmieje
się I. Chowaniec. I dodaje, że potrójny
poród to potrójne szczęście!
Dorota, Natalia i Judyta do dziś są
bardzo podobne do siebie. Rodzice przyznają, że jeszcze miesiąc po porodzie
miały założone obrączki na rękach,
które dostaje się w szpitalu. Wszystko
po to, by nie pomylić dzieci. – Do dziś
się jeszcze czasami mylę, zwłaszcza, że
mają też bardzo podobne głosy – zauważa mama. Jak mówią dziewczyny, nie
wykorzystywały podobieństwa, by np.
wkręcać znajomych czy nauczycieli.
– Kiedy jednak wchodzimy razem np.
do sklepu wszyscy się na nas patrzą,
mówią do siebie, że jesteśmy takie same
– mówią.
Dziewczyny chodzą do kl. II Liceum
Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. Lubią różne

Orkiestra nagrała płytę

przedmioty, mają różny styl ubierania
się. Wspólnie lubią jednak spędzać wolny
czas, razem się uczą. Wspólna jest też
pasja. To sport, a konkretnie siatkówka.
Trojaczki z Frydku z sukcesami grają
w klubie UKS Centrum Pszczyna. Ze
sportem wiążą też swoją przyszłość.
Rodzice na spotkanie w Urzędzie
Gminy przynieśli archiwalny numer
„Gminnych Spraw” z lipca 1999 r., w którym na pierwszej stronie był artykuł
o narodzinach trojaczek ze zdjęciem.
– To piękna pamiątka – przyznają. Władze gminy Miedźna przekazały wtedy
rodzinie pralkę. Jak przyznaje Henryk
Chowaniec, sprzęt służy do dziś!
Spotkanie w Urzędzie Gminy było
okazją do wspomnień, rozmowy o tym,
jak żyje się w siostrzanym trio, a także
do złożenia urodzinowych życzeń.
8Paweł Komraus

Seniorzy aktywni w sieci
Trwają zajęcia pn. „Senior w sieci” organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną.
Bezpłatne zajęcia odbywają się w filii biblioteki w gimnazjum nr 2 w Woli. W ich trakcie
seniorzy m.in. zapoznają się z obsługą komputera
i tabletu, zakładają skrzynkę mailową, korzystają
z popularnych serwisów internetowych. Uczestnicy
obrabiają także zdjęcia, przygotowują prezentacje.
W trakcie zajęć nie brakuje też informacji na temat
bezpieczeństwa w sieci.
8 pk



Płyta zawierać będzie 12 nagrań 

W czerwcu ukaże się płyta nagrana przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Silenzio”, działającą pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury.
Na płycie znajdzie się 12 nagrań w wykonaniu
orkiestry z Woli. – Będą tam marsze, melodie
rozrywkowe, filmowe czy muzyka poważna, cały
przekrój naszego repertuaru. Nie zabraknie piosenek
Abby czy Whitney Houston – mówi kapelmistrz Piotr
Olearczyk.
Skąd pomysł na nagranie płyty? – To w pewnym
sensie potrzeba rynku, także potrzeba reklamowa.
Sporo osób pytało, czy mamy płytę. Ułatwi nam ona



(FOT. MOD „SILENZIO”)

też udział w różnego rodzaju festiwalach. To kolejny
etap rozwoju orkiestry – przyznaje. Nagrania z udziałem całego zespołu odbywały się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Woli. Jak informuje kapelmistrz,
płyta powinna ukazać się w połowie czerwca. Będzie
można ją nabyć m.in. poprzez członków zespołu czy
w trakcie prób (odbywają się w poniedziałki i środy
w godz. 17.00 – 20.00 w sali Gminnego Ośrodka
Kultury).
Ale płyta to nie wszystko. Orkiestra „Silenzio”
niedawno jako jedna z dziewięciu zakwalifikowała
się do 45. Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych
Orkiestr Dętych. Impreza odbędzie się w dniach
16–18 czerwca w Inowrocławiu. 
8 pk

Seniorzy podczas zajęć

(FOT. GOK)

Rajd z bankiem
W niedzielę, 25 czerwca Bank Spółdzielczy w Miedźnej zaprasza na III Bankowy Rajd Rowerowy. Tegoroczna trasa liczy 22 km. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegóły i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie
bsmiedzna.pl.
8 pk
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

numer telefonu
Wśród osób, które do 27 czerwca 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
Grzegorz Kucz z Frydku.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Jechał za szybko, wylądował w lesie
O szczęściu w nieszczęściu
może mówić 18–letni
mieszkaniec Miedźnej.
Mężczyzna z wyglądającego
makabrycznie wypadku wyszedł
niemal bez szwanku.
Do zdarzenia doszło 22 maja,
kilkanaście minut przed północą.
18–latek jechał swoim fordem focusem ul. Męczenników Oświęcimskich
w Ćwiklicach (DW 933). Najprawdopodobniej nadmierna prędkość sprawiła,
że w pewnym momencie jego samochód wyrzuciło z drogi, do pobliskiego
lasu.
Chwilę później pszczyńscy policjanci wracali z interwencji w Woli.
Zauważyli na drodze odłamki plastiku. Postanowili zatrzymać radiowóz i przyjrzeć się bliżej śladom na
jezdni. Było już ciemno i samochód
18–latka nie był widoczny z drogi,
gdyż zasłaniały go drzewa. Ilość
odłamków na jezdni nie dawała
jednak spokoju policjantom. Postanowili więc sprawdzić jeszcze rów
i pobliski las.

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza
I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 4 i 5 o pow. 17,92 m2
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 20.06.2017r. o godz. 12.00.
Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł + 23 % VAT.



Samochód został kompletnie zniszczony, ale
18–latkowi nic poważnego się nie stało
(FOT. KP PSP PSZCZYNA)

Okazało się, że ich przypuszczenia były słuszne. Za rowem, pomiędzy drzewami, zobaczyli zgniecioną
karoserię forda. Kiedy podeszli bliżej
zauważyli, że samochód już się tli i,
co najgorsze, w środku znajduje się
zakleszczony mężczyzna. Niezbędna była więc interwencja strażaków.
18–latek wyszedł jednak z całego
zdarzenia niemal bez szwanku. Był
wdzięczny policjantom i strażakom za
uratowanie mu życia.

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

8pk, KPP Pszczyna

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600
062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 19.06.2017r.

< 2 maja w godzinach popołudniowych w jednym ze stawów w Górze odnaleziono
ciało 60-letniego mężczyzny. Sprawę wyjaśnia pszczyńska policja. Wiadomo,
że 60-latek był mieszkańcem powiatu pszczyńskiego.

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 .

Na sygnale

< 13 maja przed godz. 22.00 ktoś uszkodził samochód osobowy marki Audi A3,
zaparkowany przy ul. Pszczyńskiej w Woli. Nieznany sprawca kopał butem po
karoserii niszcząc ją, do tego urwał lewe lusterko. Straty to ok. 1 tys. zł.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.
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173 osoby wzięły udział w II edycji Leśnego biegania dla zdrowia
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WYNIKI

Bieganie to samo zdrowie!

Bieg – 7,6 km (kobiety)

1. Roksana Kolonko (Międzyrzecze) – 34 min. 23 sek.
2. Magdalena Mardzyńska (Gilowice) – 36 min. 51 sek.
3. Ewa Gondek (Wola) – 37 min. 55 sek.

Bieg – 7,6 km (mężczyźni)

1. Przemysław Mendyk (Wola) – 26 min. 29 sek.
2. Tadeusz Piekorz (Bojszowy) – 29 min. 25 sek.
3. Krzysztof Mika (Bojszowy) – 30 min. 25 sek.

Bieg – 3,8 km (kobiety)

1. Agnieszka Swarzyńska (Góra) – 18 min. 22 sek.
2. Martyna Matusiak (Wola) – 18 min. 45 sek.
3. Angelina Faruga (Ćwiklice) – 20 min. 8 sek.

Bieg – 3,8 km (mężczyźni)

Start i meta były obok leśniczówki w Woli

(FOT. PK)

Zawody organizowane przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Szkołę Podstawową nr 2 im.
Jana Pawła II w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór
odbyły się w sobotę, 20 maja na trasie leśnej
w Woli.
W słoneczne, sobotnie przedpołudnie obok leśniczówki w Woli zebrali się miłośnicy aktywnego
spędzania wolnego czasu. – Uprawiam nordic walking
rekreacyjnie. To świetny sposób na rozruszanie się, na
zdrowie, na odchudzenie się. Pracuję w służbie zdrowia
i zawsze polecam wszystkim dużo ruchu – przyznaje
Irena z Woli. Jak mówi, na terenie gminy jest sporo
miejsc, gdzie można maszerować z kijkami.
Leśne bieganie dla zdrowia rozegrano w konkurencjach biegowych (na 3,8 km startowały 42 osoby, a na
7,6 km – 65 osób) oraz nordic walking (na dystansie
3,8 km – 42 osoby). W zawodach udział wzięli młodsi
(w biegu dla dzieci wystartowały 24 osoby) oraz starsi,
były też całe rodziny z małymi dziećmi. Najmłodszy



Wystartowały 173 osoby, w tym 42 w kategorii nordic walking

(FOT. PK)

uczestnik miał niespełna 5 lat. Marcel Machnicki przyjechał aż z Krakowa (rodzina pochodzi z Woli).
Najszybszą zawodniczką z gminy Miedźna okazała
się Magdalena Mardzyńska z Gilowic, a najszybszym
zawodnikiem – Przemysław Mendyk z Woli, który z wynikiem 26 min. 29 sek. wygrał na dystansie 7,6 km drugi
raz z rzędu. W biegach udział wziął także wójt Bogdan
Taranowski. – Taka impreza służy kondycji i zdrowiu.
Co istotne, nie musimy nigdzie jeździć, by korzystać
z dobrych tras do biegania. Mieszkamy w takim miejscu,
gdzie mamy to na wyciągnięcie ręki. Biegi to też dobry
sposób na integrację mieszkańców – przyznaje.
Po dotarciu wszystkich na metę biegaczy zaproszono
na stadion Sokoła, gdzie czekał na nich poczęstunek. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. Najlepsi
w swoich kategoriach zostali uhonorowani pucharami,
a najmłodsi uczestnicy dostali upominki. Było także
losowanie nagród. Na zakończenie organizatorzy
zaprosili na kolejną edycję biegów, za rok!
8Paweł Komraus

Drugi rok z rzędu najszybszy na 7,6 km był Przemysław Mendyk  (FOT. PK)

Sukcesy w Krotoszynie
Zapaśnicy GKS Piast Wola nie
zwalniają tempa i zdobywają
kolejne medale.
W dniach 12–13 maja w Krotoszynie odbył się cykliczny Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach
– styl wolny i zapasach kobiet w grupie
młodziczek i młodzików. W turnieju
wystartowało 261 młodych sportowców
z całego kraju, 40 klubów (młodzicy)
i 32 kluby (młodziczki).



Na sportowo
W dniach 26 maja – 1 czerwca odbyła
się XXIII edycja Sportowego Turnieju
Miast i Gmin STMiG 2017. To największa
impreza sportu masowego w Polsce,
rozgrywana w ramach IX Europejskiego

Klub GKS „Piast” Wola reprezentowały trzy zawodniczki i trzech zawodników. Po zaciętych pojedynkach Wanesa
Kania w kategorii 40 kg oraz Daria
Jaczyńska w kategorii 48 kg zdobyły złote medale. Gabriela Płoszczyca
w kategorii 48 kg wywalczyła brązowy
medal (przegrywając tylko ze swoją
koleżanką klubową Darią), brąz zdobył
też Błażej Tomala w kategorii 66 kg.
Franciszek Janosz w kategorii 47 kg
zajął 13. miejsce, a Eryk Cichoń w kategorii 59 kg – 21. miejsce. 8 P. Ciemierz
Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowe przygotowały na ten
czas turnieje sportowe, gry i zabawy czy
pokazy tańca. Zajęcia odbywały się na
gminnych boiskach, salach gimnastycznych czy na Krytej Pływalni.
8 pk

1. Łukasz Stysło (Wola) – 14 min. 19 sek.
2. Jarosław Olszewski (Kozy) – 14 min. 25 sek.
3. Krzysztof Żychoń (Katowice) – 15 min. 4 sek.

Bieg dzieci – rocznik 2001
i młodsi (dziewczyny)

1. Julianna Boroń (Tychy) – 22 min. 18 sek.
2. Kinga Czerwińska (Miedźna) – 22 min. 29 sek.
3. Karolina Lotawiec (Miedźna) – 23 min. 22 sek.

Bieg dzieci – rocznik 2001 i młodsi (chłopcy)
1. Michał Pniok (Jankowice) – 16 min. 31 sek.
2. Artur Bizoń (Lędziny) – 16 min. 36 sek.
3. Karol Bizoń (Lędziny) – 16 min. 37 sek.

Nordic walking – 3,8 km (kobiety)

1. Ewa Kościelniak (Pszczyna) – 26 min. 42 sek.
2. Ewa Różewicz (Tychy) – 27 min. 1 sek.
3. Katarzyna Sobota (Bieruń Stary) – 29 min. 59 sek.

Nordic walking – 3,8 km (mężczyźni)

1. Andrzej Stańczyk (Wola) – 26 min. 8 sek.
2. Dariusz Różewicz (Tychy) – 26 min. 31 sek.
3. Tadeusz Pniok (Jankowice) – 26 min. 38 sek.

Najmłodsi uczestnicy imprezy otrzymali upominki

(FOT. PK)

TAK GRALI NASI PIŁKARZE W MAJU
XXI kolejka (3 maja)

Fortuna Wyry – Sokół Wola 1:1 (bramka dla Woli: G. Kuźnik); LKS Frydek
– LKS Wisła Wielka 0:0

XXII kolejka (6-7 maja)

LKS Studzienice – LKS Frydek 6:3
(bramki dla Frydku: A. Moroń, T. Kapica,
D. Bujak); Sokół Orzesze – Sokół Wola
0:3 (drużyna wycofana, walkower)

XXIII (13-14 maja)

Sokół Wola – Czapla Kryry 3:0 (bramki
dla Woli: M. Pochopień, G. Kuźnik, J. Jażdżewski); LKS Frydek – Iskra II Pszczyna
1:3 (bramka dla Frydku: T. Kapica)

XX kolejka (17 maja, mecz
przełożony z 29 kwietnia)

Stal Chełm Śląski – LKS Frydek 2:3
(bramki dla Frydku: A. Moroń – dwie,
T. Moroń)

XXIV kolejka (20-21 maja)

Siódemka Tychy – LKS Frydek 2:1
(bramka dla Frydku: K. Kamiński);

Josieniec Radostowice – Sokół Wola
1:6 (bramki dla Woli: G. Kuźnik – dwie,
J. Jażdżewski – dwie, M. Pochopień,
J. Jucha)

XXV kolejka (27-28 maja)

Sokół Wola – Znicz Jankowice 2:1
(bramki dla Woli: G. Kuźnik, J. Jażdżewski); LKS Frydek – Fortuna Wyry
3:3 (bramki dla Frydku: A. Moroń, A.
Potasiak, M. Maroszek). Po 25 kolejkach Sokół Wola jest liderem A klasy
– ma 60 punktów. LKS Frydek zajmuje
8. miejsce z dorobkiem 35 punktów.

Ostatnie mecze w sezonie:

4.06: LKS Studzionka – Sokół Wola;
10.06: LKS Rudołtowice-Ćwiklice – Sokół
Wola; 11.06: LKS Frydek – Czapla Kryry;
15.06: Sokół Wola – LKS Gardawice,
Josieniec Radostowice – LKS Frydek;
17.06: Ogrodnik Tychy – Sokół Wola;
18.06: LKS Frydek – Znicz Jankowice;
24.06: Sokół Wola – LKS Frydek.
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W OBIEKTyWIE

Odkrywają folklor na nowo
27 maja w Woli odbył się festiwal folklorystyczny. Na scenie przy Centrum Kultury w Woli zaprezentowało się 18 zespołów. Pokazano, że są
ludzie, którzy chcą kultywować piękne śląskie tradycje oraz zwyczaje. Więcej o imprezie piszemy na str. 8
FOT. PK, GOK

