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Sokół 
mistrzem

Sokół Wola awansuje do okręgów-
ki, LKS Frydek kończy rozgrywki 
w pierwszej połowie tabeli. Pod-
sumowujemy zakończony sezon 
piłkarski

WIĘ CEJ NA sTr. 11

agnieszka antecka, instruktorka w Środowiskowym domu Samopomocy w Grzawie 
i założycielka zespołu „Folkowianie”, Łucja krutak, prezes Gminnego związku 
rolników, kółek i organizacji rolniczych oraz Urszula wojciech, założycielka 
działającego w przedszkolu w Miedźnej zespołu Pieśni i Tańca „Miedźwianeczki” zostały 
tegorocznymi laureatkami Miedźniańskich Uli, kulturalnej nagrody gminy Miedźna

WIĘ CEJ NA sTr. 8

nagrodzone 
za pracę 
na rzecz kultury

Wójt 
z absolutorium

Mimo konieczności spłaty podatku od 
wyrobisk w 2016 r. udało się wypraco-
wać nadwyżkę i zmniejszyć zadłuże-
nie gminy

WIĘ CEJ NA sTr. 4

WIĘ CEJ NA sTr. 2

Cmentarna i Krótka 
do przebudowy

Ruszają prace na drogach w Górze 
i Woli. Obie inwestycje prowadzone 
przez gminę Miedźna pochłoną łącznie 
ponad 570 tys. zł
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gOL wygrywa

 24 czerwca na Orliku w Woli odbył się Turniej Piłki Nożnej Amatorów. Tym 
razem do turnieju zgłosiły się tylko 3 zespoły. I miejsce zajęła drużyna GOL 

z Woli w składzie: Michał Krasoń (K), Marcin Piwko, Michał Mietliński, Marek 
Szymański, Tomasz Straszyński, Tomasz Dobry, Piotr Oślak, Zbigniew Gluza, 
Patryk Papierkiewicz (B). II miejsce zajęła drużyna OKS 4KĄTY z Pszczyny, 
a III – PROFI Mtec z Pszczyny.

Najwięcej goli strzelili ex aequo zawodnicy OKS 4KĄTY Miłosz Wiktorczyk 
i Michał Grzegorz – (po 4 bramki), a najlepszym bramkarzem w turnieju został 
Patryk Papierkiewicz z GOLA. Zawody sędziował Sebastian Cwynar. Organi-
zatorem turnieju był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 8 gOsir, fot. gOsir

X Turniej Dzikich Drużyn

 17 czerwca na stadionie Sokoła Rada Sołecka w Woli i Sokół Wola zor-
ganizowały X Turniej Dzikich Drużyn. Wśród klas I–IV szkół podstawo-

wych wygrał zespół SP Masters Team (w składzie: Dawid Mika – najlepszy 
strzelec turnieju, Bartek Piwowar, Dominik Nowotko, Kacper Granatyr, Adam 
Haratyk, Marcin Rychlewski, Kacper Mnich), a wśród klas V–VI – AC Pajace z 
Góry (Jarosław Naziemiec, Mikołaj Szczepek, Maciej Wyroba, Kacper Gacki, 
Mateusz Wojtala – najlepszy zawodnik turnieju, Karol Wyroba, Piotr Zimnol). 
W kategorii gimnazjum wygrał Sokół Wola z gimnazjum nr 1 w Woli (Kamil 
Urbańczyk – najlepszy bramkarz turnieju, Klaudiusz Grabolus, Tomasz Śmieja, 
Maciej Derkacz, Benjamin Pawlikiewicz, Adrian Sapkowski, Jakub Krawczyk). Po 
rywalizacji przygotowano ciepły posiłek. Nagrody dla uczestników ufundowano 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Miedźna na rok 2017. 8 pk

W przedostatnim tygodniu czerwca na te-
renie gminy przeprowadzona została akcja 
odkomarzania.

 Zabieg chemicznego odkomarzania na tere-
nach mocno zakrzewionych i zadrzewionych 

przeprowadzono w dniach 19–22 czerwca. Użyto do 
tego celu samochodu z urządzeniem opryskującym. 
Do przeprowadzenia akcji konieczna była odpowied-
nia pogoda, istotne było też pogodzenie interesów 
pszczelarzy.

Ale to nie koniec. Jak informuje wójt Bogdan 
Taranowski, do 31 sierpnia potrwa kompleksowe 
odkomarzanie polegające na cotygodniowym moni-

torowaniu występowania larw komarów oraz ich 
zwalczaniu w wodach stojących z wykorzystaniem 
metod biologicznych. Monitorowane będą głównie 
tereny rowów melioracyjnych oraz tereny okreso-
wych zastojów wodnych. – Kiedyś odkomarzanie 
przeprowadzaliśmy w ten sposób, że walczyliśmy 
ze skutkiem. Teraz walczymy z przyczyną. Wzo-
rowaliśmy się na doświadczeniach innych gmin, 
by niszczyć larwy i przy okazji komary. Myślę, że 
różnica jest znaczna – przyznaje wójt.

Odkomarzanie w gminie Miedźna przeprowa-
dził Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji 
„INSEKT” Maciej Piesiur z Kaniowa. Kosztowało 
27 tys. zł. 8 pk

Walczą z komarami Z okazji zakończenia roku szkolnego 
w imieniu władz samorządowych składam całej społeczności 

szkolnej najserdeczniejsze życzenia.
Szanowni nauczyciele,

zakończenie roku szkolnego to doskonała okazja, aby podziękować 
Państwu za ciężką całoroczną pracę, za trud i zaangażowanie 

w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Życzę, aby wolny czas przysporzył 
Państwu sił i zapału do zawodowych zmagań w nowym roku szkolnym.

DroDzy uczniowie,
pragnę pogratulować wam wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu 

wiedzy i umiejętności. Przed wami czas swobody i wypoczynku. 
wypoczywajcie więc i gromadźcie siły na nowy rok szkolny.

Dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz pracownikom 
administracji i obsługi życzę dużo słońca, udanego i bezpiecznego 

wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży 
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski

Ruszają prace na drogach 
w Górze i Woli. Obie inwestycje 
pochłoną łącznie ponad 570 
tys. zł.

 Za 203 tys. 311 zł 40 gr prze-
budowany zostanie odcinek ul. 

Krótkiej w Woli. Wykonawcą jest firma 
Cat Bruk inż. Paweł Baron z Bojszów. 
W ramach przebudowy drogi przewi-
dziano  m.in.: frezowanie nawierzchni 
ok. 1 400 m kw, wymianę krawężników 
drogowych wraz z zabudową krawęż-

ników najazdowych, zabudowę dodat-
kowych studzienek ściekowych wraz 
z ich włączeniem, przebudowę istnie-
jących studzienek ściekowych wraz 
z przykanalikami, wykonanie warstwy 
wiążącej oraz ścieralnej, uzupełnienie 
poboczy kruszywem łamanym i humu-
sem, odtworzenie nawierzchni zjaz-
dów, chodników i dojść oraz regulację 
wysokościową parkingu i urządzeń 
obcych. Na wykonanie wszystkich prac 
remontowych wykonawca ma czas do 
31 lipca.

Roboty ruszają też na ul. Cmentar-
nej w Górze. Za  370 tys. 713 zł 61 gr 
przebudowany zostanie odcinek drogi 
o długości ok. 635 mb. Prace wyko-
na firma Drogród z Ćwiklic. Zakres 
inwestycji obejmuje m.in. rozbiórkę 
istniejącej jezdni wraz z podbudową, 
wykonanie korytowania drogi, wyko-
nanie stabilizacji mieszanką betono-
wą popiołowo–żużlową, wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego, 
wykonanie warstwy wiążącej oraz 
ścieralnej, utwardzenie obustronnego 

pobocza destruktem asfaltowym (kru-
szywo łamane), wykonanie najazdów 
asfaltowych do pól uprawnych. Termin 
zakończenia prac to 31 sierpnia. 

Trwa przebudowa ul. Topolowej 
w Górze i ul. Lompy w Gilowicach. 
Pod koniec czerwca na odcinku drogi 
w Górze rozpoczęto układanie asfaltu. 
Cały czas obowiązuje objazd ul. Gór-
nośląską i Bieruńską do ul. Wiejskiej 
w Miedźnej, a później ul. Pszczyńską 
do Góry. Inwestycję finansują gmina 
Miedźna i powiat pszczyński. 8Ug, pk

Cmentarna i Krótka do przebudowy

Przebudowa ul. Krótkiej w Woli pochłonie ponad 200 tys. zł  (FOT. UG) Już wkrótce ul. Cmentarna w Górze będzie jak nowa  (FOT. UG)
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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).

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

<  FryDeK: 3.07 w godz. 8.00-13.00 oraz 25.07 w godz. 12.00–17.00, przy skrzy-
żowaniu ulic Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 5.07 w godz. 8.00-13.00 oraz 28.07 w godz. 12.00–17.00, przy 
ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice

<  mieDŹna: 6.07 w godz. 12.00-17.00 oraz 31.07 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy 
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 10.07 w godz. 12.00-17.00 oraz 24.07 w godz. 8.00–13.00, przy 
ulicy Kościelnej – plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 12.07 w godz. 12.00-17.00 oraz 26.07 w godz. 8.00–13.00, przy skrzy-
żowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze

<  wOLa: 14.07 w godz. 12.00-17.00 oraz 29.07 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy 
Różanej 25 – obok sklepu spożywczego

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: 17.07, 2.08
segregacja: 17.07

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Skowronków, Topolowa, 
Wiejska, Wilcza, Wiosenna, 
Zapadź, Zielona):
zmieszane: 19.07, 3.08
segregacja: 19.07

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krót-
ka, Leśna, Okrężna, Polna, 
Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), Gilowice (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 20.07, 4.08
segregacja: 20.07

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeń-
ców, Korfantego, Leśna, Lompy, 
Rajska, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska), Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 21.07, 7.08
segregacja: 21.07

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa 
Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 10.07, 24.07
segregacja: 24.07

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 12.07, 26.07
segregacja: 26.07

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawo-
wa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 13.07, 27.07
segregacja: 27.07

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górni-
cza, Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 14.07, 28.07
segregacja: 28.07

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane, segregacja: 10.07, 13.07, 
17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 
3.08
odpady wielkogabarytowe: 12.07, 
26.07

sprawdź szybko termin wywozu 
śmieci dzięki darmowej aplikacji 

„Kiedy wywóz” 
Dedykowana jest dla smartfonów 
działających na systemach opera-
cyjnych 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 ściąg-
nąć i zainstalować.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosiła 
postępowanie przetargowe 
na opracowanie Koncepcji 
Programowej dla Budowy 
drogi ekspresowej S1 od węzła 
Kosztowy II w mysłowicach do 
węzła Suchy Potok w Bielsku–
Białej.

 Koncepcja programowa wskaże 
główne założenia do rozwiązań 

projektowych, technologii budowy, 
określi wytyczne dla projektu budow-
lanego.

Termin realizacji całego przedmiotu 
zamówienia wynosi 21 miesięcy, z czego 
wykonawca będzie miał czas do 11 mie-
sięcy na opracowanie Koncepcji Progra-
mowej oraz do 10 miesięcy na wsparcie 

zamawiającego w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane. Termin składania 
ofert mija 20 lipca 2017 r.

Droga ekspresowa S1 od węzła 
Kosztowy II w Mysłowicach do węzła 
Suchy Potok w Bielsku–Białej to jeden 
z czterech odcinków drogi ekspre-
sowej S1 przeznaczonych do reali-
zacji w ramach Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 
(z perspektywą do 2025 r.) To również 
najdłuższa z brakujących części trasy 
– bo około 40–kilometrowa – popro-
wadzona nowym śladem między 
Mysłowicami a Bielsko–Białą wraz 
z obwodnicami Bierunia i Oświęci-
mia. Droga ma przechodzić m.in. 
przez Wolę.

8gDDKia Katowice, pk

s1: ogłoszono ważny przetarg

Wszystko wskazuje na to, 
że wkrótce gmina miedźna 
nieodpłatnie przejmie drogę 
prowadzącą na most Bronisław 
w Woli.

 Droga na most to droga 
wewnętrzna, będąca własnością 

Kompanii Węglowej. W marcu ub.r. 
KW postawiła tam znak zakazu ruchu, 
głównie ze względu na jej zły stan tech-
niczny. Potem zamiast zakazu poja-
wiła się informacja o uszkodzeniach. 
O remont walczyły władze gminy 
Miedźna i powiatu pszczyńskiego. 
Była mowa o przejęciu tego odcinka 
drogi, ale okazało się, że działki pod 
drogą są obciążone hipoteką na ponad 
2 mld zł!

Sprawę kolejny raz poruszyła na sesji 
Rady Gminy 30 maja radna Małgorzata 
Antos, która zaapelowała o poprawę 
stanu drogi. – Kompania Węglowa 
pozbyła się hipotek na terenach, któ-
rymi jesteśmy zainteresowani. Dlatego 
teraz nie grozi nam przejęcie ze zobo-
wiązaniami – poinformował wójt Bog-
dan Taranowski. – Odbyliśmy spotkania 
z przedstawicielami firmy na temat prze-
kazania określonych terenów gminie 
nieodpłatnie, w tym także drogi na most. 
KW zleciła już wykonanie wyceny dzia-
łek. Sprawa powinna być załatwiona 
w wakacje, więc myślę, że we wrześniu 
lub październiku droga powinna być 
już własnością gminy – przyznał wójt. 
Po przejęciu drogi gmina będzie mogła 
zlecić jej remont. 8 pk 

Droga na Bronka będzie gminna

Gmina miedźna uzyskała 
dofinansowanie z ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 
438 tys. zł na budowę hali dla 
GKS „Piast” Wola.

 28 czerwca w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki w Warsza-

wie wójt gminy, Bogdan Taranowski 
podpisał umowę na dofinansowanie 
budowy hali treningowej dla GKS 
„Piast” Wola. Dofinansowanie w kwo-
cie 438 tys. zł pochodzi z Programu 
Modernizacji Infrastruktury Spor-

towej 2017, który dedykowany jest 
obiektom wykorzystywanym przez 
kluby sportowe. 

W ramach inwestycji planowane 
są m.in.: dobudowa hali sportowej do 
budynku ośrodka zdrowia przy ul. 
Poprzecznej w Woli, adaptacja czę-
ści istniejącej, wykonanie instalacji 
sanitarnej, wykonanie instalacji elek-
trycznej. 

Obecnie trwają przygotowania do 
ogłoszenia przetargu. Realizacja inwe-
stycji planowana jest na lata 2017–2018.
 8 Ug, pk

Dofinansowanie na halę dla zapaśników
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Będzie nowa frakcja śmieci
W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od 1 lipca 2017 r. do 
zbieranych selektywnie frakcji dołączyła obowiązkowa czwarta frakcja 
– odpady biodegradowalne.

Z uwagi na dozwolony okres przejściowy, na który zezwala ustawodawca, 
odpady w gminie Miedźna będą odbierane według starych zasad, aż do końca 
obowiązywania umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o., tj. do 
końca marca 2018 r.

Nowy sposób segregacji obowiązywać będzie na terenie naszej gminy od 
1 kwietnia 2018 r. 8 Ug

stypendia dla uzdolnionych
Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium wójta 
gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów. Stypendium wójta 
może otrzymać uczeń lub student, który mieszka na terenie gminy Miedźna 
i nie ukończył 25. roku życia.

Warunkiem otrzymania stypendium są wysokie osiągnięcia edukacyjne 
lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2016/2017. O stypendia mogą ubie-
gać się finaliści i laureaci konkursów, olimpiad lub zawodów na szczeblu co 
najmniej ogólnopolskim lub studenci, którzy wykazali się wybitnymi osiąg-
nięciami w pracy badawczo–naukowej, posiadają osiągnięcia artystyczne 
lub sportowe.

Wnioski mogą składać zainteresowani uczniowie i studenci, rodzice 
lub opiekunowie prawni, a także dyrektorzy i rady pedagogiczne. Do 
wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem ksero-
kopie dokumentów potwierdzających odpowiednie osiągnięcia kandydata 
oraz zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające 
osiągnięcia.

Regulamin i wniosek dostępne są na stronie miedzna.pl. Dokumenty 
należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 
43–227 Miedźna. 8 Ug

Uczniowie na zielonej szkole
W roku szkolnym 2016/2017, jak co roku uzyskano dofinansowanie w wysoko-
ści 12 tys. 630 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach na realizację zadania w zakresie działalności ogól-
noprofilaktycznej dla dzieci z klas III szkół podstawowych pt. „Profilaktyka 
wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych 
na tzw. zielone szkoły”.

W powyższym zadaniu udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Broni-
sława Malinowskiego w Woli. Tegoroczny wyjazd śródroczny jest kolejnym 
wyjazdem. Tego rodzaju wypoczynek organizowany jest corocznie od wielu 
lat. W tym roku skorzystało z niego 52 uczniów wypoczywając w okresie od 
21 maja do 4 czerwca 2017 r. w Dźwirzynie.

W czasie pobytu dzieci na „Zielonej szkole” realizowany był program 
profilaktyki zdrowotnej. Zajęcia odbywały się najczęściej w plenerze i miały 
charakter gier, zabaw czy konkursów. Podczas wyjazdu ma miejsce korelacja 
zabawy z nauką, która odbywa się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co 
ma swoje pozytywne walory poznawcze, rekreacyjne i zdrowotne. Zdobywanie 
wiedzy opiera się na indywidualnych doświadczeniach ucznia, który obserwu-
jąc – uczy się. Brak dzwonków międzylekcyjnych pozwala na indywidualne 
tempo nauki, zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia. Dzieci mają 
możliwość przełamania lęku związanego z oddaleniem od rodziców, nauczyć 
się wspólnie mieszkać, pomagać sobie i akceptować się wzajemnie. Pobyt na 
„Zielonej szkole” daje szansę lepszego poznania uczniów oraz pełniejszego 
zintegrowania zespołu klasowego. 8 ZOiw 

wsparcie dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki Funduszu 
Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację 
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi 
z terenu gminy Miedźna w wysokości 85,2 tys. zł.

W ramach realizowanego programu przewidziano następujące formy 
wsparcia: zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy „Szukam pracy” 
dla 15 osób bezrobotnych, konsultacje z doradcą zawodowym dla 15 osób 
bezrobotnych, staże dla 5 osób bezrobotnych, szkolenia zawodowe dla 5 osób 
bezrobotnych, prace interwencyjne dla 5 osób bezrobotnych.

Osoby bezrobotne z terenu gminy Miedźna zainteresowane uczestnictwem 
w programie proszone są o kontakt z doradcą klienta: telefonicznie: tel. 32 210 
27 57, 32 210 27 56, lub osobiście: pokój nr 22 (II piętro) – siedziba Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23. 

8 pUp pszczyna

mimo konieczności spłaty podat-
ku od wyrobisk w 2016 r. udało 
się wypracować nadwyżkę 
i zmniejszyć zadłużenie gminy.

 Budżet gminy Miedźna na rok 
2016 uchwalony został po stronie 

dochodów na kwotę 49 mln 991 tys. 370 
zł 71 gr, a po stronie wydatków – 49 
mln 580 tys. 268 zł 38 gr.  W wyniku 
wprowadzonych w ciągu roku zmian 
(m.in. wynikających z konieczności 
rozliczenia podatku od wyrobisk gór-
niczych czy dodatkowych środków na 
realizację programu Rodzina 500+) 
budżet po stronie dochodów zamknął 
się kwotą 54 mln 311 tys. 374 zł 4 gr 
(został zwiększony o ponad 4,3 mln zł), 
a po stronie wydatków – 53 mln 179 tys. 
95 zł 35 gr (został zwiększony o prawie 
3,6 mln zł). Dochody zrealizowano 
w 95,9%, a wydatki – w 92,9%.

Z funduszy unijnych w ubiegłym 
roku wykorzystano tylko niespełna 
200 tys. zł. - Ta mała kwota to skutek 
tego, że bardzo późno startuje obecna 
perspektywa unijna, opóźniane jest 
ogłaszanie konkursów. Nasz potencjał 
inwestycyjny oparty jest nie na środ-
kach własnych, a właśnie na środkach 
pozyskanych – tłumaczył wójt Bogdan 
Taranowski. Wydatki majątkowe sta-
nowiły 3,9% wszystkich wydatków (tj. 
prawie 2,1 mln zł). 50,5% wydatków 
pochłonęła oświata i wychowanie, 
a 25,8% - ochrona zdrowia, pomoc 
i polityka społeczna. Tylko na reali-
zację programu Rodzina 500+ w ub. 
r. wydano w gminie 7 mln 365 tys. 
89 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu na 
ponad 650 tys. zł na koniec roku 
zamknął się nadwyżką budżetu 
w wysokości ponad 1,1 mln zł. Zadłu-
żenie gminy na koniec roku wyniosło 
8 mln 609 tys. 182 zł 52 gr, co stano-
wi 15,9% zrealizowanych dochodów 
gminy (spłata zadłużenia na poziomie 
3,46%, przy dopuszczalnym poziomie 
6,76%). W porównaniu do roku 2015, 
zadłużenie spadło o 1,87 mln zł. Koszt 
obsługi długu stanowi 0,43% ogólnych 

wydatków budżetu gminy, wskaźnik 
ten z roku na rok również spada. 
Wartość majątku gminy na dzień 31 
grudnia 2016 r. to 134 mln 768 tys. 
144 zł 65 gr.

- Rok 2016 to okres wzmożonych 
działań podejmowanych w ramach 
postępowań podatkowych dotyczących 
podatku od nieruchomości w zakresie 
wyrobisk górniczych. Sprostaliśmy 
temu i nie doprowadziliśmy do sytuacji, 
gdzie byłoby konieczne wprowadzenie 
układu naprawczego gminy – przyznał 
wójt. Rozliczono 4,8 mln zł, przy czym 
pierwotnie miało to być 2,4 mln zł wię-
cej, ale udało się obniżyć żądaną kwotę. 
- Te środki można było przeznaczyć 
na inwestycje i realizację bieżących 
potrzeb mieszkańców. Te pieniądze 
wpływały do gminy na podstawie 
interpretowanych ówcześnie przepisów 
prawa, a dzisiaj musimy je oddawać 
– mówił B. Taranowski. - To był rok 
wyrzeczeń, trudnych decyzji, a także 
satysfakcji, że się udało – dodał.

Pozytywną opinię o wykonaniu 
budżetu wydała Regionalna Izba Obra-
chunkowa. - Wykonaliśmy ten budżet 
wspólnie na tyle, na ile było to możliwe. 
Podatnik górniczy dawał nam w kość – 
przyznał w dyskusji radny Michał Prze-
woźnik. - Wskaźniki są dobre, można 
powiedzieć, że bardzo dobre. Planujemy 
deficyt, a wychodzi nadwyżka – to też 
o czymś świadczy. Do tego spłacamy 
zadłużenie i jednocześnie zwracamy 
podatek od wyrobisk – zauważył Sta-
nisław Lubański. Ostatecznie głosując 
nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy Miedźna za 2016 rok 11 radnych 
było „za”, dwie osoby wstrzymały się 
od głosu. Taki sam wynik głosowania 
był nad uchwałą w sprawie udzielenia 
wójtowi gminy Miedźna absolutorium 
za 2016 r. – Dziękuję wszystkim moim 
współpracownikom, a także radnym 
za wspólne branie odpowiedzialności 
za finanse naszej gminy – powiedział 
po głosowaniu wójt.

8paweł Komraus

23 czerwca Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miedźna za 2016 r. 
i udzieliła wójtowi absolutorium za 2016 r.

Wójt z absolutorium

Wójt B. Taranowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miedźna za  
2016 r.  (FOT. PK)
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Urząd gminy miedźna
43-227 miedźna, ul. Wiejska 131 

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

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

Kasa Urzędu gminy miedźna 
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45, 

15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45

piątek: 7:30 - 13:15

sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60

fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl

www.miedzna.pl

NIP 6381642424    REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

gminny Ośrodek Kultury 
w miedźnej z/s w woli

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

e-mail: 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

WAŻNE KONTAKTy

17 czerwca weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę 
o ochronie przyrody, które zaostrzają możliwość usuwania 
drzew z terenów nieruchomości stanowiących własność osób 
fizycznych.

Zgodnie z nowymi przepisami, każde planowane usunięcie 
drzewa (drzew) z nieruchomości nieleśnych (grunt orny, łąka, 
pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne) 
stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia wójtowi 
gminy, o ile usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm (w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego), 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Wójt gminy (za pośrednictwem pracownika urzędu gminy) 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin 
zgłaszanych drzew. W terminie 14 dni od dokonania oględzin wójt 
może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew w drodze 
decyzji administracyjnej. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, 
że drzewo można ściąć, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia 
oględzin, doliczając czas potrzebny na dostarczenie ewentualnej 
korespondencji pocztowej z decyzją administracyjną.

Jeżeli mieszkaniec nie chce czekać z wycinką drzew aż upłynie 
wymagany termin na otrzymanie decyzji, musi wystąpić o wydanie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do 
wycinki drzew.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem sześciu 
miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin i braku sprzeciwu 
na jego usunięcie, procedurę zgłoszenia usunięcia drzewa należy 
przeprowadzić ponownie.

Jeżeli w terminie pięciu lat od dokonania oględzin wnioskodawca 
wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta 
będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło 
usunięte drzewo, wójt gminy nałoży na właściciela nieruchomości 
w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty 
za usunięcie drzewa.

W przypadku, gdy mają być usunięte drzewa z nieruchomości 
nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych 
na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej albo 
nieruchomości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób 
fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych, 
do wycinki wymagane jest zezwolenie wójta gminy na dotychcza-
sowych zasadach.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, przed upływem 
terminu na wniesienie sprzeciwu przez wójta gminy, pomimo 
sprzeciwu lub bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest admi-
nistracyjną karą pieniężną wymierzaną przez wójta.

Nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na usu-
nięcie z terenów nieleśnych, m.in.: drzewa o wymiarach obwodu 
pnia na wysokości 5 cm od ziemi mniejszych od tych wskaza-
nych na wstępie; drzewa i krzewy owocowe; krzewy rosnące 
w skupisku do 25 m kw; krzewy rosnące na terenach pokrytych 
roślinnością pełniących funkcje ozdobne; drzewa lub krzewy 
usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań mieszkańcy mogą 
kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy – tel. 32 211 
61 60 wew. 29 lub 519 347 288.  8 Ug

UsUwanie DrZew naLeŻy pOnOwnie ZgŁasZać  
LUB UZysKać ZeZwOLenie

młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”, działająca 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury od-
niosła sukces na festiwalu w Inowrocławiu.

 Artyści z Woli w dniach 16–18 czerwca wzięli udział 
w 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr 

Dętych w Inowrocławiu. „Muzycy działający pod batutą Piotra 
Olearczyka zrobili duże wrażenie na jurorach i publiczności. 

Tak udanego debiutu na inowrocławskim festiwalu jeszcze 
nie było” – czytamy w jednej z relacji z imprezy.

Orkiestra „Silenzio” zajęła I miejsce za koncert estradowy. 
W nagrodę zdobyła 3,5 tys. zł. Muzycy z Woli wystąpili też 
z gwiazdą tegorocznego festiwalu, Izabelą Trojanowską.

Tymczasem ukazała się już płyta orkiestry, o której 
pisaliśmy w poprzednim numerze. Dostępna jest m.in. 
w siedzibie GOK. 8 pk

Sukces orkiestry

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w miedźnej 
liczy już ponad 200 członków. To ludzie, którzy 
wspólnie spędzają czas i poznają wiele ciekawych 
miejsc.

 Koło jest już na półmetku swojego harmonogramu 
imprez kulturalno–turystycznych na rok 2017. Do 

tej pory członkowie w styczniu wzięli udział w kuligu 
w Istebnej, w lutym zorganizowano spotkanie karnawałowe 
we Frydku, na które przybyło 70 osób. 90 osób bawiło się 
podczas biesiady nad wodą w Wilczkowicach, która odbyła 
się w maju. Także w maju członkowie koła udali się na 
jednodniowe pielgrzymki do Piekar Śląskich (25 osób) oraz 
do Szczyrku, Kalnej i Radziechów (50 osób). W czerwcu 
natomiast 50 członków odpoczywało podczas 14–dniowych 
wczasów w Jastarni.

Organizatorzy przyznają, że zaplanowane imprezy cieszą 
się taką popularnością, że brakuje miejsc dla wszystkich 
chętnych. Do końca roku zaplanowano jeszcze sporo innych 
atrakcji. W dniach 2–4 sierpnia planowana jest wycieczka 
w Bieszczady (koszt – 430 zł od osoby), a we wrześniu 
– 14–dniowe wczasy nad morzem w Jastarni (w dniach 
4–18 września, koszt – 1 520 zł). 27 września w Miedźnej 
ma odbyć się walne zebranie sprawozdawczo–wyborcze. 4 
października organizowana jest jednodniowa wycieczka 
na grzyby do Korbielowa (koszt – 70 zł), a w dniach 8–9 

listopada – wyjazd na gorące źródła do Szaflar oraz bie-
siada w Poroninie (koszt – 160 zł). 22 listopada we Frydku 
ma odbyć się spotkanie andrzejkowe (koszt – 70 zł), a 12 
grudnia – spotkanie opłatkowe (koszt – 40 zł).

Koło informuje, że w ramach wolnych miejsc na każdą 
z imprez mogą się zapisywać emeryci, renciści spoza koła 
oraz osoby nie będące emerytami lub rencistami. Wszelkich 
informacji dotyczących imprez oraz zapisów udziela prze-
wodniczący koła, Marek Gruszka (tel. 693 550 979). 8 pk 

Emeryci ciekawi świata!

Podczas jednej z wycieczek  (FOT. KERiI mIEDŹNA)
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giLOwiCe gÓra

FryDeK

naszą okolicę poznajemy – wiedzę 
o zabytkach zdobyć chcemy! 

Przedszkolaki z Gilowic dwukrotnie gościły dr Danutę Kocurek – specjalistkę 
w zakresie wiedzy o naszym regionie. Gość na pierwszych zajęciach opowiedział 
dzieciom o zabytkach naszej okolicy oraz pokazał dawne przedmioty: maśnicz-
kę i rogolkę. Na koniec starszaki miały za zadanie narysować zabytek, który 
najbardziej zapadł im w pamięci. W czasie kolejnego spotkania przedszkolaki 
poszły zobaczyć najważniejszy zabytek Gilowic, jakim jest kapliczka z 1913 
roku. Na miejscu D. Kocurek opowiedziała dzieciom o historii powstania tego 
zabytku oraz jego budowie. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały 
ciekawych opowieści gościa. 8 gpp Bajka – O. w gilowicach

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach, jako jedyne 
w powiecie pszczyńskim 7 czerwca br. 
podpisało ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym umowę o przystąpieniu 
do programu Uniwersytet Licealisty! 
To unikatowa propozycja przygotowa-
na przez ŚUM z myślą o licealistach, 
którzy zastanawiają się nad podjęciem 
studiów na kierunkach medycznych 
lub farmaceutycznych.

W ramach tego edukacyjnego pro-
jektu gilowiccy licealiści będą brali 
udział w organizowanych przez Śląski 
Uniwersytet Medyczny zajęciach m.in. 

z zakresu biochemii, biologii, chemii, 
parazytologii, anatomii, fizjologii, gene-
tyki i nauki o zdrowiu. Już jesienią poza 
zajęciami w liceum będą oni uczestni-
czyli w wykładach i ćwiczeniach na uni-
wersytecie. Łącznie czeka ich 65 godzin 
dodatkowych zajęć. Zaś po ukończeniu 
szkoły, każdy z uczestników Uniwersy-
tetu Licealisty będzie mógł przystąpić 
do egzaminu końcowego organizowa-
nego przez uczelnię w formie konkursu 
ogólnopolskiego i zdobyć dodatkową 
liczbę punktów w postępowaniu rekru-
tacyjnym na studia w ŚUM.

 LO gilowice

Jedyne takie liceum

1 czerwca uczniowie klas III i V szkoły 
podstawowej w Górze pod opieką Joan-
ny Piosik wybrali się na Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Dzieci Szkolnych z oka-
zji 300–lecia koronacji obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Po uroczystej 
mszy św. i oddaniu hołdu Królowej 
Polski zaczęły się zabawy. Przy pomo-
cy sióstr Niepokalanek przygotowano 
tarcze rycerza Niepokalanej, uczestni-

cy puszczali ogromne bańki, grali na 
perkusji, udzielali wywiadu dla Radia 
Jasna Góra. Uczniowie poznali kilka 
czasopism dziecięcych oraz redaktor 
naczelną „Małego Gościa Niedziel-
nego”, Gabi Szulik. Wpisali się też do 
księgi pamiątkowej, a dla całej spo-
łeczności szkolnej otrzymali na piśmie 
błogosławieństwo Ojca Przeora.

8Joanna piosik

Dzień dziecka u Królowej

3 czerwca szkoła podstawowa w Górze 
zorganizowała IV Rodzinny Rajd 
Rowerowy na Orientację po Gminie 
Miedźna. Dopisali rodzice, uczniowie 
i nauczyciele. Na trasę wyruszyło 
ponad 100 osób. Przez pół godziny 
drużyny po krótkiej odprawie wyru-
szały na trasę zaliczając w dowolnej 
kolejności punkty. Posługując się mapą 
wszyscy uczestnicy musieli dotrzeć do 
ośmiu punktów – lampionów rozstawio-
nych na terenie Góry, Frydku i Gilowic. 

Przeciętnie pokonywali około 13 km. 
Chcąc zachęcić do udziału najmłod-
szych uczniów szkoły zrezygnowano 
z kryterium czasu przy pokonywaniu 
trasy i postanowiono nadać rajdowi 
charakter wyłącznie rekreacyjny. 
Wszyscy nie śpiesząc się pokonywali 
kilometry naszej przepięknej okolicy. 
Po rajdzie rodzice zaprosili wszyst-
kich na ciasto i kiełbaski, a nauczyciele 
przygotowali dla dzieci sporo atrakcji 
podczas pikniku przy szkole.  8 sp góra

w poszukiwaniu lampionów

Wspólna zabawa podczas pikniku, który odbył się po zakończeniu rajdu  (FOT. SP GÓRA)

14 czerwca w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze odbył się 
Festiwal Teatru. Uczniowie, którzy 
przez cały rok uczęszczali na zajęcia 
koła teatralnego oraz koła tanecznego 
mieli możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności scenicznych. Spotkanie 
z Czerwonym Kapturkiem, Demeter 
i Korą czy Księżniczką na ziarnku 
grochu upłynęło wszystkim zebranym 
w radosnej atmosferze. Nie zabrakło 
energicznych piosenek i ogromnych 
braw ze strony widzów. W festiwalu 

udział wzięli też goście z Centrum Edu-
kacyjno–Leczniczo–Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach 
oraz Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Grzawie.

Zaprezentowano przedstawienia tea-
tralne „Czerwony Kapturek” w wykona-
niu klasy II b, „Księżniczka na ziarnku 
grochu” w wykonaniu klasy IV a i b 
oraz uczniów klas III, „Demeter i Kora” 
w wykonaniu klasy V a, „Jabłko niezgo-
dy” w wykonaniu klasy V b oraz „Cukier-
ki” w wykonaniu klasy VI. 8 sp góra

Dzień z teatrem

Uczniowie zaprezentowali 5 spektakli  (FOT. SP GÓRA)

9 czerwca w Koszęcinie odbył się Prze-
gląd Finałowy XXIV Regionalnego 
Przeglądu Pieśni im. profesora Adolfa 
Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2017”. 
W Przeglądzie wzięło udział 51 zespo-
łów, w tym m.in. Zespół Pieśni i Tańca 
„Frydkowianie” działający w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 

we Frydku. I znowu młodzi artyści 
z Frydku osiągnęli sukces. W kategorii 
zespołów pieśni i tańca zdobyli wyróż-
nienie. W nagrodę będą mogli wziąć 
udział w trzydniowych warsztatach 
choreograficzno–wokalnych, które 
prowadzić będą instruktorzy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. 8 pk 

Frydkowianie z wyróżnieniem

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej 
uczniowie klas trzecich SP we Frydku 
kolejny już raz doskonalili swoje umie-
jętności udzielania pierwszej pomocy. 
Pracując z wychowawcami i pielęg-
niarką szkolną praktycznie sprawdzali 
nabyte w klasie I i II przygotowanie do 
niesienia pierwszej pomocy. Ćwiczyli 
na sobie układanie nieprzytomnego 
i oddychającego w pozycji bocznej 
ustalonej. Było przy tym wiele śmie-
chu i zabawy, przez co nauka była 
przyjemniejsza. To zadanie nie spra-
wiało im żadnego problemu. Wykazali 
się doskonałą znajomością numerów 
alarmowych. Odważnie prowadzili 

rozmowy przez telefon, podając istot-
ne wiadomości, żeby uzyskać szybką 
pomoc dla poszkodowanego. Świetnie 
radzili sobie z fantomem, na którym 
ćwiczyli masaż serca i oddechy ratu-
jące życie.

8sp Frydek

mali ratownicy

Oto mali ratownicy – uczniowie szkoły we 
Frydku  (FOT. SP FRyDEK)

Przedszkolaki przed kapliczką w Gilowicach  (FOT. GPP BAJKA – O. W GILOWICACH)
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wOLa

Łarisa Doniecka, nauczycielka języka 
angielskiego w Gimnazjum nr 1 im. św. 
Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli, 
znalazła się wśród 10 Laureatów Kon-
kursu dla Nauczycieli Języka Angiel-
skiego Roku 2016 BAS. Organizatorem 
konkursu jest British Alumni Society, 
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwer-
sytetów Brytyjskich w Polsce, a Gala 
Konkursu Nauczyciel Języka Angiel-
skiego Roku 2016 BAS oraz Debata 
Oksfordzka odbyła się 10 czerwca 
w Sali Balowej Zamku Królewskiego 
w Warszawie.

Konkurs „Nauczyciel Języka Angiel-
skiego Roku 2016” miał na celu wyróż-
nienie pedagoga, który oprócz osiągnięć 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
jest autorytetem dla młodzieży. Inno-
wacyjność nauczyciela polega na jego 
zaangażowaniu, umiejętności współpra-
cy z uczniami i pomysłowości. Nauczy-
ciel Roku to pedagog z pasją. Spośród 
setek kandydatów, jury wytypowało 10 
nauczycieli laureatów ze szkół na tere-
nie całej Polski. Wśród miast takich jak 
Warszawa, Radom, Lublin, Bydgoszcz, 
Wrocław, Otwock i Toruń, znalazła się 
nasza mała wieś Wola, a w niej nauczy-
ciel z gminy Miedźna.

Kandydatów do tytułu najlepszego 
nauczyciela w Polsce mogli zgłaszać 
m.in. inni nauczyciele, dyrektorzy szkół 
lub placówek oświatowych, uczniowie i ich 
rodzice, organy prowadzące czy związki 
zawodowe. Z kolei uczestnikiem konkursu 
mógł być każdy nauczyciel zatrudniony 
w przedszkolu, szkole podstawowej, gim-
nazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub 
innej placówce oświatowej na obszarze RP, 
jak również nauczyciele działający poza 
granicami kraju na rzecz Polonii.

Harmonogram konkursu był dość 
napięty – termin nadsyłania wniosków 
wypełnionych przez osoby zaintereso-
wane kończył się pod koniec lutego, 
a ogłoszenie listy 10 laureatów nastąpiło 
już w marcu. Każdy z wybranych miał 
za zadanie przygotować do kwietnia 
prezentację w dowolnej formie multi-
medialnej na temat swoich osiągnięć. 
W prezentacji Ł. Donieckiej znalazły się 
czynności, które wykonuje ze swoimi 
uczniami na co dzień: projekty z lokalną 
społecznością, współpraca z Fundacją 
Śląskie Hospicjum dla dzieci, laureaci 
i finaliści konkursów przedmiotowych 
z języka angielskiego. Jak sama napisa-
ła, jej osiągnięcia to sukcesy jej uczniów.
 8 Zs wola

Łarisa Doniecka wśród najlepszych

Łarisa Doniecka (w środku) wśród najlepszych nauczycieli w Polsce  (FOT. ZS WOLA)

W sobotę, 10 czerwca Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Bronisława Malinow-
skiego w Woli zorganizowała XXVII 
Gminne Biegi Uliczne im. Bronisława 
Malinowskiego. Zawodnicy rywali-
zowali w różnych kategoriach wie-
kowych. Dzieci z klas I–III biegły na 

dystansie 300 m, starsi na 1 000 m. 
Najlepsi otrzymali medale i nagrody 
rzeczowe.

Zawody połączono z obchodami 20–
lecia nadania imienia szkole. Tego dnia 
odbył się też piknik rodzinny z wieloma 
atrakcjami dla uczestników. 8 pk 

Biegi i jubileusz

Biegi zorganizowano po raz 27.  (FOT. SP 2 WOLA)

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” 
ma swoją siedzibę w Łopusznej, koło 
nr 2 działa w Woli, przy Gimnazjum nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi. Bar-
bara Bandoła, dyrektorka szkoły, jest 
sekretarzem stowarzyszenia. Funkcję 
prezesa od początku pełni brat śp. ks. 
Tischnera, Kazimierz Tischner.

Organizacja istnieje od 2002 r. 
Zajmuje się tworzeniem środowiska 
oświatowego integrującego młodzież, 
nauczycieli i wychowawców wokół 
spuścizny filozoficznej ks. prof. Józe-
fa Tischnera i takich wartości jak 
wolność, dialog, szacunek, tolerancja 
dla odmienności drugiego człowieka, 
godność, równość – wywodzących się 
z podstawowych wartości cywilizacji 
europejskiej i spójnych z Europejską 
Kartą Praw Podstawowych.

Organizacja swoją działalnością 
obejmuje dzieci i młodzież uczącą się 

w 38 szkołach różnego typu w Polsce 
i jednej w Użgorodzie na Ukrainie, 
podopiecznych Krakowskiego Hospi-
cjum dla Dzieci, studentów Wyższej 
Szkoły Europejskiej w Krakowie 
– czyli placówek noszących imię ks. 
Tischnera oraz inne zaprzyjaźnione 
szkoły, instytucje i osoby prywatne. 
Cele stowarzyszenia koncentrują się 
na prowadzeniu dialogu społeczne-
go, łączącego pokolenia, środowiska 
i przedstawicieli różnych grup spo-
łecznych i wyznań.

7 czerwca Kapituła Europejskiej 
Nagrody Wolności w Brukseli posta-
nowiła przyznać stowarzyszeniu za 
jego działalność Europejską Nagrodę 
Wolności 2017. To piękne zwieńczenie 
pracy jego członków oraz najbardziej 
zaangażowanych szkół – do nich nale-
ży Gimnazjum nr 2 w Woli.

8gimnazjum nr 2 wola

nagroda dla stowarzyszenia

mieDŹna

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
do udziału w II edycji konkursu pn. 
„Wakacyjni pożeracze książek”. Jego 
celem jest promocja książki i czytel-
nictwa oraz promocja biblioteki jako 
miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla 
dzieci i młodzieży. Trwa do 31 sierpnia 
i skierowany jest do wszystkich czytel-
ników, bez ograniczeń wiekowych.

Dzieci – uczestnicy konkursu zbierać 
będą pieczątki na specjalnych kartach 
– pożeraczach, które zdeponowane 
będą w bibliotece. W czasie odwie-
dzin – wypożyczeń czytelnik otrzymuje 

kartę celem uzupełnienia pieczątki. 
Dorośli i młodzież wypożyczenia będą 
mieć odnotowywane na specjalnej kar-
cie wypożyczeń. Za wypożyczenie do 
trzech książek otrzymuje się jedną 
pieczątkę (dzieci) lub jedno skreślenie 
(dorośli, młodzież), powyżej trzech 
książek – dwie pieczątki lub dwa 
skreślenia. Chęć udziału w konkursie 
należy zgłosić u bibliotekarza. Najak-
tywniejsi czytelnicy otrzymają dyplo-
my, statuetkę „Pożeracza książek” 
i nagrody książkowe. Wyniki zostaną 
ogłoszone we wrześniu. 8 gBp

Kto zostanie wakacyjnym  
pożeraczem książek?

grZawa

19 czerwca w Zespole Szkół w Miedź-
nej odbył się Szkolny Dzień Profilak-
tyki pod hasłem „Razem Raźniej”. We 
wspólnej zabawie brali udział zarówno 
uczniowie szkoły podstawowej, jak 
i gimnazjum. Na wstępie całej imprezy 
pielęgniarka szkolna przeprowadziła 
pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa 
podczas wakacji.

Następnie na dziedzińcu szkoły 
odbył się autorski program słow-
no–muzyczny w wykonaniu Piotra 
Cybułki, muzyka i animatora pt. „Nie 
palę, nie piję – żyję zdrowo”. Godzin-
ny występ składał się z kilku bloków 
tematycznych dotyczących wolności od 
używek oraz promowania zdrowego 
stylu życia. W trakcie koncertu ucz-
niowie nauczyli się piosenki „Rzuć to” 
oraz uczestniczyli w zabawie potwier-
dzającej sprawność oddechową.

Po koncercie wszyscy uczniowie 
udali się najpierw na pokaz fryzjerski 
i później na Orlika, aby wziąć udział 

w konkurencjach sportowych – quiz 
oraz rzut balonem napełnionym wodą. 
W konkurencjach wzięło udział 11 
drużyn składających się z uczniów od 
klasy pierwszej szkoły podstawowej do 
klasy trzeciej gimnazjum. 8 Zs miedźna

razem raźniej

Uczniów poprzez zabawę przekonywano do 
zdrowego stylu życia  (FOT. ZS mIEDŹNA)
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Czerwiec obfitował w wiele 
pikników i imprez plenerowych 
na terenie gminy miedźna.

Godnie tegoroczne wakacje 
powitano w sobotę, 24 czerwca. 

Na parkingu przy Centrum Kultury 
w Woli Gminny Ośrodek Kultury zor-
ganizował piknik rodzinny pn. „Letni 
dzień radości”. Na licznie zebranych 
czekała moc atrakcji, które pobudzały 
wyobraźnię, uczyły, a także bawiły. 
W niezwykłym laboratorium Łukasie-
wicza, przygotowanym przez PGNiG 

można było poznać prawa chemii i fizy-
ki. Druhowie z OSP Wola pokazali, 
jak udzielać pierwszej pomocy. Można 
było pobawić się lego robotami, zagrać 
w grę 3D, przejechać się samochodem 
elektrycznym, a także doświadczyć... 
dachowania auta! 

W ten piękny, słoneczny dzień nie 
zabrakło tańców, wspólnych zabaw 
oraz występów (zaprezentowały się 
m.in. „Knefliki” z GPP nr 2 w Woli 
oraz orkiestra „Silenzio”). Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się dmu-
chańce, fotobudka, a także malowa-

nie buziek. Pyszne jedzenie przygoto-
wały gospodynie z KGW w Woli. Kto 
nie był, niech żałuje! Dzięki firmie 
K3 Telecom z Woli piknik na żywo 
transmitowany był w internecie. Rela-
cja dostępna jest na profilu GOK na 
Facebooku. 

Atrakcje dla najmłodszych przy-
gotowały też rady sołeckie i sołtysi. 
15 czerwca piknik odbył się w Górze, 
a dwa dni później – we Frydku. Wesoło 
i radośnie było też przed zakończeniem 
roku szkolnego w szkołach i przedszko-
lach. 10 czerwca w SP nr 2 w Woli odbył 

się IV Piknik Rodzinny „Zakończenie 
Roku Szkolnego – Powitanie Lata”. 
Wystąpili uczniowie, a dla wszystkich 
zgromadzonych przygotowano sporo 
atrakcji. Atrakcji nie brakowało też 
tego dnia w Miedźnej – przy Zespole 
Szkół także odbył się piknik rodzinny. 
Tam wystawiono spektakl pt. „Księż-
niczka na ziarnku grochu”. Uczniowie 
wystąpili w pięknych strojach, które 
wypożyczono na tę okazję z Opery 
Śląskiej w Bytomiu. Zdjęcia z imprez 
publikujemy na str. 12.

 8 pk

Radość i zabawa na piknikach

29 czerwca w sali Domu Kultury 
w Woli odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy połączona z 
wręczeniem miedźniańskich Uli.

Nagroda została ustanowiona 
w 2014 r. przez Radę Gminy. 

Przyznawana jest za działalność kultu-
ralną, zaangażowanie w pracę na rzecz 
kultury, jej upowszechnianie i ochronę. 
Głównym celem nagrody jest uhono-
rowanie oraz wyrażenie uznania dla 
miedźniańskich twórców, animatorów 
kultury, podmiotów funkcjonujących 
w sferze kultury, w sposób szczególny 
zaangażowanych w pracę na rzecz 
kultury, przyczyniających się do two-
rzenia, upowszechniania, ochrony oraz 
rozwoju kultury w gminie Miedźna.

W tym roku laureatkami Miedźniań-
skich Uli zostały: Agnieszka Antecka, 
Łucja Krutak oraz Urszula Wojciech. – 
Cieszę się, że są ze mną moi podopiecz-
ni. To dla nich pracuję. Ta nagroda jest 
przede wszystkim ich udziałem, bo 
gdyby nie oni, nie byłabym w tym miej-
scu – powiedziała A. Antecka odbierając 
statuetkę Miedźniańskiego Ula. – Bez 
członkiń KGW, bez zespołów sama nic 

bym nie zrobiła. Przez te ponad 40 lat 
to od nich się dużo nauczyłam – stwier-
dziła wzruszona Ł. Krutak. – Cieszę 
się, że praca z najmłodszymi została 
doceniona, bo to od nich się wszystko 
zaczyna. Ja też mogę się wiele od nich 
nauczyć – mówiła U. Wojciech.

Uroczysta sesja była także okazją do 
refleksji na temat ogromnej roli, jaką 
pełni kultura w naszym życiu. – Nawet 
jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, kul-

tura jest częścią naszego życia. Kultura 
to dobre i piękne rzeczy, które tworzą 
ludzie. Kultura to ludzie i ich twórcza 
praca. Kultura to my i to, co niesiemy 
przez życie i czym dzielimy się z innymi 
– mówiła Joanna Stawowy, dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultury.

W części artystycznej spektakl pt. 
„Słoń Trąbalski” w reżyserii Małgorza-
ty Jasiołek, Lucyny Tomali i Elżbiety 
Żak zaprezentowała grupa teatralna 

„Kubusiaki” z Gminnego Przedszkola 
Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli, laureaci I miejsca XX Regional-
nego Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „O tort Baby Jagi”. 
Wystąpili też Agnieszka Antecka oraz 
„Podwórkowa kapela nie z wesela”, 
laureaci I miejsca w Powiatowym 
Tygodniu Osób Niepełnosprawnych 
„Słoneczne Granie i Śpiewanie”. 

8 paweł Komraus

Agnieszka Antecka, Łucja Krutak i Urszula Wojciech zostały laureatkami miedźniańskich Uli

Dbają o rozwój i ochronę kultury

agniesZKa 
anTeCKa, 
mieszkanka Góry, 
od 14 lat pracuje 
w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 
w Grzawie jako 
starszy instruktor 
terapii zajęciowej. 
W swojej pracy 
wykorzystuje metodę 
arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Jest 
inicjatorką i założycielką zespołu integracyjno–
folklorystycznego „Folkowianie” (to laureaci 
Miedźniańskiego Ula). Dzięki niej powstaje wiele 
artystycznych form. Bierze też udział w Festiwalu 
Pszczyńskich Maszketów „Chochla”, promując 
regionalną kuchnię i zbierając środki dla zespołu. 
Organizuje wiele koncertów charytatywnych, 
śpiewa, pisze teksty piosenek i scenariusze. 
Doceniana jest za działanie na rzecz drugiego 
człowieka, zaangażowanie oraz przywiązanie do 
tradycji.

ŁUCJa KrUTaK  
jest członkinią KGW 
od 1967 r., a także 
prezesem Gminnego 
Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji 
Rolniczych i wice-
przewodniczącą 
rady wojewódzkie-
go odpowiednika 
związku w Katowi-
cach, przewodniczącą Wojewódzkiej Rady KGW 
w Katowicach, członkiem i współzałożycielem 
LGD Ziemia Pszczyńska. To rodowita wolanka 
i miłośniczka śląskiej kultury, którą kultywuje, 
tradycji, gwary oraz stroju ludowego. Organizuje 
i prowadzi wiele imprez, konkursów, biesiad, 
m.in. „Nasze kulinarne dziedzictwo”, organizuje 
projekty dla mieszkańców. Została laureatką 
I edycji konkursu „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 
Szczególnie chwalona jest za pasję, pracowitość 
i działalność na rzecz lokalnego środowiska, 
głównie kobiet wiejskich.

UrsZULa wOJCieCh 
mieszka w Górze, 
pracuje w Gminnym 
Przedszkolu Publicz-
nym w Miedźnej. Jest 
miłośniczką śląskiej 
kultury, którą promuje 
wśród najmłodszych. 
Jest założycielką przed-
szkolnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Miedźwianeczki”. Jej wychowan-
kowie uczestniczą w festiwalach, przeglądach 
i konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. 
U. Wojciech gromadzi materiały, opowiadania, 
pieśni oraz rekwizyty związane z kulturą śląską 
i wykorzystuje je do pracy z dziećmi. Współpra-
cuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami. 
Jest współautorką książki wydanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną pt. „Z tradycją za pan brat 
– scenariusze i teksty gwarą (i nie tylko)”. Wyróż-
nia ją niezwykła pasja w zaszczepianiu miłości 
do kultury ludowej i przywiązanie do rodzinnej 
ziemi. 

Podczas uroczystej sesji zaprezentowała się m.in. „Podwórkowa 
kapela nie z wesela”,  podopieczni Środowiskowego  
Domu Samopomocy  (FOT. PK) Nagrody wręczono 29 czerwca  (FOT. GOK)
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Akcje w wakacje – właśnie pod taką nazwą GOK 
organizuje zajęcia, warsztaty, zabawy, a także 
wycieczki w lipcu i sierpniu. Każdy znajdzie coś 
dla siebie! Oto plan na pierwszą część wakacji.

rODZinne wyCieCZKi

<  11.07: Zatorland (zapisy do 3 lipca, koszt: 34 zł, dzieci 
do lat 3 – 4 zł) 

<  13.07: Zoo w Krakowie (zapisy do 7 lipca, koszt: 13 zł, 
dzieci do 3 lat – 3 zł)

<  18.07: Będę strażakiem – wyjście do strażnicy OSP 
w Woli (zapisy do 12 lipca, koszt: 5 zł)

<  20.07: Szyndzielnia i Klimczok – wjazd kolejką gon-
dolową na Szyndzielnię, przejście do schroniska na 
Szyndzielni, przejście na Klimczok, schronisko pod 
Klimczokiem, powrót do kolejki (zapisy do 14 lipca, 
koszt: 29 zł dzieci, 36 zł dorośli)

<  25.07: Stadnina koni „Karino” (zapisy do 19 lipca, koszt: 
17 zł – przejażdżka + kiełbaska w trakcie ogniska)

<  27.07: Zamek Ogrodzieniec i Park Doświadczeń – zwie-
dzanie ruin zamku z przewodnikiem, korzystanie 
z atrakcji parku doświadczeń (zapisy do 21 lipca, koszt: 
29 zł dzieci, 21 zł dzieci do 6 lat, 33 zł dorośli)

<  1.08: Zawoja –  wjazd wyciągiem na Mosorny Groń, 
zejście do Zawoi przez wodospad Mosorne (zapisy do 
26 lipca, koszt: 17 zł dzieci, 20 zł dorośli)

<  3.08: Czantoria – wjazd wyciągiem, tor saneczkowy, 
wieża widokowa, zejście przez Przełęcz Beskidek, 
przejście Doliną Jawornika (zapisy do 28 lipca, koszt: 
28 zł dzieci, 30 zł dorośli)

<  8.08: Zoo w Krakowie (zapisy do 2 sierpnia, koszt: 13 
zł, dzieci do 3 lat – 3 zł)

<  10.08: Ochaby Dream Park – park miniatur, park 
dinozaurów, dom do góry nogami, oceanarium pre-
historyczne, park linowy, nowość – wystawa dzikich 
kotów (zapisy do 4 sierpnia, koszt: 32 zł,  2 zł dzieci 
do lat 3)

<  17.08: Inwałd Warownia –  baszta i tarasy widokowe, 
bilard i kręgle średniowieczne, chata garncarza, chata 
kowala, chata powroźnika, chata szewca, chata tkacza 
(zapisy do 11 sierpnia, koszt: 22 zł, dzieci do 3 lat –3 
zł)

<  22.08: Wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęcimiu na 
film pt. „Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film” (zapisy 
do 16 sierpnia, koszt: 16 zł + 4 zł za okulary 3D)

<  24.08: Śliwkowa Lipowa – trasa godzinna Doliną Zimni-
ka, warsztaty filcowania i wyrobu śliwek w czekoladzie 
z poczęstunkiem (zapisy do 17 sierpnia, koszt: 31 zł)

warsZTaTy, wyDarZenia, ZaBawy

<  10.07: CK Wola, warsztaty twórcze – marzenia ze 
skrawka – kolaż, wpłata 5 zł (godz. 9.00 – 11.00), 
zabawy animacyjne szukanie skarbów, przesiewanie 
piasku w poszukiwaniu złota (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 6.07

<  10.07: Świetlica WII, zabawy edukacyjne – prawda czy 
fałsz?, elementarz (godz.10.00 – 12.00), zabawy ruchowe 
– lustro, rzeźbiarz (godz.13.00 – 15.00), zapisy do 6.07

<  12.07: CK Wola, warsztaty twórcze – kartonowe ptaki 
dziwaki – zabawy plastyczne, wpłata 5 zł (godz. 9.00 
– 11.00), zabawy edukacyjne krzyżówki, rebusy, zagad-
ki (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 10.07

<  12.07: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – eko–moda 
(godz.10.00 – 12.00), zabawy zręcznościowe – zabawy 
z piłką (godz.13.00 – 15.00), zapisy do 10.07

<  14.07: CK Wola, turniej gier planszowych – chińczyk, 
warcaby, remik (godz. 9.00 – 11.00), zabawy plastyczne 
spotkanie z ufo, kosmiczny obraz (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 12.07

<  14.07: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – malowanie 
na płytkach (godz. 10.00 – 12.00),  zabawy planszowe 

– skaczące czapki, wielki szef (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 12.07

<  17.07: CK Wola, warsztaty decoupage dekoracje na 
butelce, spękania jednoskładnikowe – od 13 lat, wpłata 
5 zł (godz. 9.00 – 11.00), warsztaty twórcze zacharm-
sowane bransoletki – wpłata 5 zł (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 10.07

<  17.07: Świetlica WII, warsztaty twórcze piankowe 
bransoletki i kolczyki, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), 
zabawy sprawnościowe – serso, rzuty do celu (godz. 
13.00 – 15.00), zapisy do 10.07

<  18.07: DS Frydek, warsztaty twórcze filcowe futerały 
– pokrowce na telefon, wpłata 5 zł (godz. 10.00 –12.00), 
zapisy do 13.07

<  18.07: DS Góra, warsztaty twórcze koralikowe broszki 
na gorąco, wpłata 5 zł (godz. 13.00 – 15.00), zapisy 
do 13.07

<  19.07: CK Wola, zabawy plastyczne – waza grecka 
– mozaika (godz. 9.00 – 11.00), zabawy edukacyjne 
– quiz geograficzny o Polsce (godz. 13.00 – 15.00), 
zapisy do 17.07

<  19.07: Świetlica WII, zabawy słowne – wymyślone 
opowiadanie, słowo na literę (godz. 10.00 – 12.00),  
zabawy na powietrzu – dwa ognie, wyścigi (godz.13.00 
– 15.00), zapisy do 17.07 

<  21.07: CK Wola, warsztaty taneczne zumbowisko 
– ćwiczenia w rytm muzyki, wpłata 5 zł (godz. 
9.30 – 10.30), warsztaty kulinarne – owocowo 
sałatkowo, wpłata 5 zł (godz. 13.00 – 15.00), zapisy 
do 19.07 

<  21.07: Świetlica WII, zabawy zręcznościowe – podbija-
nie piłeczki, mini dart (godz. 10.00 – 12.00), warsztaty 
taneczne – zumbatyczne rytmy, wpłata 5 zł (godz. 11.00 
– 12.00), zapisy do 19.07

<  21.07: DS Frydek: warsztaty taneczne zumbowisko 
– ćwiczenia w rytm muzyki, wpłata 5 zł (godz. 12.30 
– 13.30), zapisy do 19.07 

<  21.07: DS Góra, warsztaty taneczne zumbowisko 
– ćwiczenia w rytm muzyki, wpłata 5 zł (godz. 14.00 
– 15.00), zapisy do 19.07

<  24.07: CK Wola, warsztaty motyle jak kwiaty – wyko-
nanie motyli i wykonanie dekoracji w ogrodzie, wpłata 
5 zł (godz. 9.00 – 11.00), zabawy animacyjne indiańskie 
pióropusze, malowanie bladych twarzy (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 20.07

<  24.07: Świetlica WII,  zajęcia plastyczne – rysunek 
z odcisku ręki lub stopy (godz. 10.00 – 12.00), zabawy 
ruchowe – tor przeszkód (godz. 13.00 – 15.00), zapisy 
do 20.07 

<  24.07: boisko szkolne w Miedźnej, animacje dla dzieci 
– skręcanie balonów, malowanie twarzy, chusta, kolo-
rowy tunel (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 20.07  

<  26.07: CK Wola, warsztaty hip hop, max. 20 osób, 
wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 11.30), zabawy plastyczne 
– płaskorzeźba z plastelinowych kuleczek (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 21.07 

<  26.07: Świetlica WII, zabawy pamięciowe – śmieszne 
wyliczanki, 5 sekund (godz. 10.00 – 12.00),  warsztaty 
hip hop, max. 20 osób, wpłata 5 zł (godz. 12.00 – 13.30), 
zapisy do 21.07

<  26.07: DS Góra, warsztaty kulinarne – słodkie i chrupią-
ce, wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 21.07 

<  28.07: CK Wola, zabawy animacyjne kolorowa chusta 
(godz. 9.00 – 11.00), zabawy sportowe: tor przeszkód, 
skoki w dal, berek (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 
26.07

<  28.07: Świetlica WII, zabawy zręcznościowe – bierki, 
budowle z domino (godz. 10.00 – 12.00), zabawy ani-
macyjne – gra w klasy, owocowo zakręceni (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 26.07

<  28.07: DS Frydek, animacje dla dzieci – skręcanie 
balonów, malowanie twarzy, chusta, kolorowy tunel 
(godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 26.07 

<  31.07: CK Wola,  warsztaty twórcze – impresjonistyczny 
obraz – malowanie metodą kropkowania, wpłata 5 zł 
(godz. 9.00 – 11.00), zabawy sportowe – dwa ognie, rzut 
do kosza (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 28.07 

<  31.07: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – malowanie na 
kamieniu (godz.10.00 – 12.00), zabawy sprawnościowe 
– zabawa w bociana, Baba Jaga patrzy (godz. 13.00 
– 15.00), zapisy do 28.07

<  2.08: CK Wola, zabawy animacyjne – pociąg z przystan-
kami – zabawa z muzyką i z zadaniami do wykonania 
(godz. 9.00 – 11.00), zabawy plastyczne – plastelinowe 
zoo (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 28.07

<  2.08: Świetlica WII, zajęcia plastyczne – mały modelarz 
(godz. 10.00 – 12.00),  zabawy słowne – krzyżówka, 
słówka (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 28.07  

<  2.08: boisko szkolne w Miedźnej, animacje dla dzieci 
– skręcanie balonów, malowanie twarzy, chusta, kolo-
rowy tunel (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 27.07

<  4.08: CK Wola, zabawy – letni koncert życzeń – mikro-
fon dla każdego, jaki to instrument – zagadki (godz. 
9.00 – 11.00), zabawy animacyjne – kolorowa chusta 
(godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 2.08

<  4.08: Świetlica WII, zabawy sportowe – drużynowy 
slalom (godz. 10.00 – 12.00), zabawy ruchowe – okręty, 
krzesła (godz. 13.00 – 15.00), zapisy do 2.08

<  4.08: DS Frydek, warsztaty twórcze – decoupage, 
wpłata 5 zł (godz. 10.00 – 12.00), zapisy do 1.08

Wyjazdowe propozycje dla dzieci od 7 lat, młodsze dzieci 
pod opieką dorosłych. Z zajęć i warsztatów mogą korzy-
stać dzieci od 7 lat, zajęcia i warsztaty odbędą się przy 
udziale min. 10 osób.

Informacje: GOK – tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 237 
423, CK Wola – tel. 32 211 95 88, www.gok.miedzna.pl. 
Zapisy –  GOK, Dom Kultury, Wola, ul. Pszczyńska 110 
oraz Centrum Kultury, Wola, ul. Pszczyńska 82.

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem 
wycieczek i innych imprez kulturalno – krajoznawczych, 
dostępnym na stronie www.gok.miedzna.pl. Oświadczenia 
i zgody rodziców na wyjazdy i zajęcia – do pobrania na 
stronie www.gok.miedzna.pl, w biurze GOK, CK Wola 
i Świetlicy GOK na osiedlu WII.

 „Akcje w wakacje” współfinansowane są z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2017.

prOmOCJe i pŁywanie Za DarmO
<  Do 3 września na Krytej Pływalni w Woli obowią-

zują promocyjne ceny biletów. Bilet normalny kosz-
tuje 8,50 zł za 75 min. (dopłata za każdą następną 
minutę 0,11 zł), a bilet ulgowy – 4,50 zł za 75 min. 
(dopłata za każdą następną minutę 0,06 zł).

<  Kryta pływalnia w Woli zaprasza dzieci przedszkolne 
oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na tere-
nie gminy Miedźna do nieodpłatnego korzystania 
z kąpieli basenowej w sierpniu w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 17.00. Warun-
kiem skorzystania z basenu jest okazanie aktualnej 
legitymacji szkolnej w kasie basenu, a dzieci przed-
szkolne wchodzą z pełnoprawnym opiekunem.

waKaCJe w BiBLiOTeCe
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grza-
wie zaprasza na zajęcia:
<  17.07 – Dzień Indiański
<  19.07 – Dzień w Kraju Piramid
<  21.07 – Dzień z mydłem i zapachami
<  24.07 – Dzień w Trollandii
<  26.07 – Dzień plastyczny
<  28.07 – Dzień z bohaterami bajek Walta Disney’a
<  31.07 – Dzień z zagadką
Wszystkie spotkania odbywają się w godz. 10.00 
– 12.00.

Sprawdzamy, co Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna przygotowały na wakacje dla mieszkańców gminy

Akcje w wakacje



10 gminne sprawy – lipiec 2017 ROZmAITOŚCI

LIPIEC 2017

Wśród osób, które do 26 lipca 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 

Teresa Kucz z Frydku.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

Pod koniec maja w Woli doszło 
do tragicznego zdarzenia. Zmarł 
52–latek. Podejrzany o zabój-
stwo jest jego szwagier.

Do zdarzenia doszło w jednym 
z domów jednorodzinnych na 

terenie Woli. Na pogotowie został 
zgłoszony nieszczęśliwy upadek ze 
schodów. Wstępne czynności wska-
zywały jednak na pobicie ze skutkiem 
śmiertelnym. Bardzo szybko ustalo-
no, że związek ze sprawą może mieć 
szwagier zmarłego mężczyzny. Do jego 
zatrzymania doszło jeszcze na miejscu 
przestępstwa, kilka chwil po zgłosze-
niu zdarzenia. 

Wyniki sekcji potwierdziły, że 52–
latek zmarł w wyniku poniesionych 
obrażeń ciała. Ślady, które znajdowały 
się na jego klatce piersiowej wskazały 

na ugodzenie ostrym narzędziem. To 
właśnie rana kłuta stała się przyczyną 
krwotoku wewnętrznego i bezpośrednią 
przyczyną śmierci pokrzywdzonego. 

Podjęte przez prokuratora i policjan-
tów czynności doprowadziły do zebra-
nia materiału dowodowego pozwalają-
cego na przedstawienie zatrzymanemu 
59–letniemu mężczyźnie, mieszkańco-
wi Woli zarzutu zabójstwa. 

Na wniosek prokuratora sąd zasto-
sował wobec niego tymczasowy areszt 
na okres trzech miesięcy. Za zabójstwo 
grozi mu nawet dożywotnie więzienie. 
Podejrzany złożył obszerne wyjaśnie-
nia, lecz nie przyznał się do zarzuca-
nego mu zabójstwa. Jedyny czyn, do 
którego się przyznał, to kilkukrotne 
uderzenie swojego szwagra kulą orto-
pedyczną w głowę i pozostawienie go 
po całym zajściu bez pomocy. 8 Kpp, pk

Wolanin zabił szwagra?

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami

Wójt Gminy Miedźna informuje, 
Że w dniu 21.06.2017r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku 
Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wywieszone 
zostały wykazy dotyczące nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miedźna, położonych w Woli oznaczonych 
numerami działek:
• 483/44, 1566/62, 955/7
• 1869/68  
Pełny wykaz dostępny jest na stronie internetowej : bip.miedzna.pl, tabli-
cy ogłoszeń UG Miedźna, oraz w miesięczniku Gminne Sprawy.

10 czerwca w Ćwiklicach doszło 
do wypadku samochodowego, 
w którym poszkodowana zosta-
ła 20–letnia mieszkanka Frydku.

Kobieta jechała DW 933 w kie-
runku Pszczyny, kierowała fiatem 

seicento. Najprawdopodobniej stra-
ciła panowanie nad swoim samocho-
dem w trakcie wyprzedzania innych 
pojazdów. Tego dnia, po południu 
były bardzo obfite opady deszczu, 
nawierzchnia drogi była więc śliska. 
Z relacji świadków wynika, że jej auto 
zaczęło się kręcić, kiedy zjeżdżała na 

swój pas ruchu. Obróciło się niemal 
o 180 stopni. 

Ostatecznie uderzyło w znajdujące 
się przy drodze drzewo. Na miejsce 
natychmiast wezwano służby ratunko-
we i policję. Stan, w jakim znajdowała 
się ranna kobieta, wymagał natychmia-
stowego przetransportowania jej do 
szpitala śmigłowcem pogotowia lotni-
czego. W chwili udzielania jej pomocy, 
lekarz stwierdził u niej obrażenia mied-
nicy. Na drodze, którą się poruszała 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 
90 km/h. Mieszkanka Frydku prawo 
jazdy ma od dwóch lat. 8pk, Kpp

Helikopterem do szpitala

na sygnaLe

<  16 czerwca rano nieustalony sprawca włamał się do jednego z domów we 
Frydku, skąd ukradł złotą biżuterię.

<  Kilka godzin później włamanie z kradzieżą odnotowano w Woli, przy ul. Gór-
niczej. Ok. godz. 15.00 ktoś dokonał włamania do piwnicy na tzw. pasówkę. 
Łupem złodzieja padły sprzęt muzyczny i młotowiertarka.

<  22 czerwca, kilka minut przed godz. 16.00 pszczyńscy policjanci na ul. 
Miodowej we Frydku zatrzymali do kontroli nietrzeźwego kierowcę. 
25–letni mieszkaniec Frydku kierował samochodem marki Renault. 
Okazało się, że w pierwszym badaniu miał 1,76 promila, a w drugim już 
1,96 promila.

<  25 czerwca doszło do włamania do punktu aptecznego w Górze, przy ul. Koś-
cielnej. Ok. godz. 2.20 w nocy nieznany sprawca wybił szybę w drzwiach wej-
ściowych, po czym wszedł do pomieszczenia. Z szuflady ukradł pieniądze.
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Sokół Wola awansuje do 
okręgówki, LKS Frydek kończy 
rozgrywki w pierwszej połowie 
tabeli.

Emocjonujące derby gminy 
zakończyły rozgrywki w sezo-

nie 2016/2017. W sobotę, 24 czerwca 
w Woli Sokół podejmował LKS Frydek. 
Pewni awansu do ligi okręgowej piłka-
rze Marcina Berezy w meczu w wyjąt-
kowej oprawie i przy pełnym kibiców 
stadionie pokonali gości 4:1 (bramki 
dla Woli: G. Kuźnik, M. Pochopień, M. 
Jarnot, J. Jażdżewski, a dla Frydku – D. 
Bujak). Po ostatnim gwizdku nadszedł 
czas na fetowanie mistrzostwa w A kla-
sie i oczekiwany powrót do okręgówki. 
– To był dla nas bardzo dobry sezon 
– podsumowuje M. Bereza. Jak przy-
znaje, w przyszłym sezonie zespół 
będzie starał się o miejsce w środku 
tabeli. – Do poprawy jest skuteczność 
i gra w defensywie – dodaje.

Mecze Sokoła w czerwcu: 4.06: LKS 
Studzionka – Sokół 0:2, 11.06: LKS 
Rudołtowice–Ćwiklice – Sokół 0:2, 
15.06: Sokół – LKS Gardawice 5:2, 
18.06: Ogrodnik Cielmice – Sokół 2:1. 

Zadowoleni z zakończonego sezo-
nu są także we Frydku. – Uważam, 
że to był dla nas pomyślny sezon. 
Udało się go zakończyć w pierw-
szej części tabeli. Jesteśmy solidną 

drużyną – mówi trener Grzegorz 
Ulczak.

Mecze LKS–u w czerwcu: 4.06: 
Sokół Orzesze – LKS 0:3 (wo), 11.06: 
LKS – Czapla Kryry 7:3, 15.06: Josie-
niec Radostowice – LKS 0:5, 18.05: LKS 
– Znicz Jankowice 1:5.  8pk

Sokół mistrzem

Sokół Wola świętuje awans do okręgówki  (FOT. SOKÓŁ WOLA)

TaBeLa a KLasy

1. Sokół wola  72
2. Ogrodnik Cielmice  70
3. LKS Wisła Wielka  61
4. LKS Studzienice  58
5. Fortuna Wyry  50
6. LKS Studzionka  46
7. lkS Frydek  44
8. LKS Rudołtowice–Ćwiklice  44
9. Iskra II Pszczyna  42
10. Znicz Jankowice  39
11. Stal Chełm Śląski  34
12. Czapla Kryry  33
13. Siódemka Tychy  32
14. Josieniec Radostowice  30
15. LKS Gardawice  24
16.  Sokół Orzesze (drużyna wycofała 

się z rozgrywek)

Otwarcie zawodów odbyło się 
w Gimnazjum nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Woli. 

Zorganizowano je we współpra-
cy ze Szkołą Podstawową nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Woli, Gminnym Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji oraz Zespołem 
Oświaty i Wychowania.

Przybyło 430 uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminy 
Miedźna, którzy w uroczystym pocho-
dzie przy akompaniamencie Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej „Silenzio” przeszli 
na salę, gdzie odbyło się otwarcie. Zapa-
lony został też znicz olimpijski. Imprezę 
otworzył wójt Bogdan Taranowski.

Konkurencje sportowe odbywały się 
na wielu obiektach: w sali gimnastycz-
nej gimnazjum zmagali się siatkarze, 
na boisku szkolnym – lekkoatleci, 
w szkole podstawowej grano w tenisa 
stołowego. Przygotowano także konku-
rencje dla uczniów niepełnosprawnych 
ze szkół oraz podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy z Grza-
wy. Piłkarze rywalizowali na Orliku, 
a pływacy, w tym także członkowie 
Stowarzyszenia Start z Katowic, na 

basenie w Woli. Na zakończenie najlep-
si zostali uhonorowani medalami.

Zawody „Sport dla wszystkich” orga-
nizowane są od 1992 roku, a od jede-

nastu lat mają charakter integracyjny. 
Promują też gminę w Turnieju Miast 
i Gmin Województwa Śląskiego.

Ciekawym punktem zawodów była 
akcja bicia rekordu masowego czyta-
nia w jednym momencie „Jak nie czy-
tam, jak czytam”. Dzieci miały z sobą 
tabliczki, na których przekonywano, 
że „czytanie jest cool” i że „czytanie 
nie boli”. Dla uczestników – uczniów, 

nauczycieli, przedstawicieli władz 
samorządowych, gości oraz rodziców 
– przygotowano książki. W pewnym 
momencie wszyscy na moment zamilkli 
i zaczęli... czytać! Zanotowano ponad 
600 czytających osób. Pomysłodawcą 
i głównym organizatorem akcji jest 
redakcja miesięcznika „Biblioteka 
w Szkole”, natomiast wykonawcami 
– biblioteki szkolne i publiczne. 8pk

Tradycyjnie 1 czerwca, w dzień dziecka zorganizowano Gminne Zawody Integracyjne „Sport dla wszystkich”

Bo sport jest dla wszystkich

W dniach 26 maja – 1 czerwca gmina Miedźna wzięła udział w IX Tygodniu 
Sportu dla Wszystkich – XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2017. W ciągu 
tych sześciu dni na terenie gminy zorganizowano 60 imprez sportowych, 
w których udział wzięło ponad 4,5 tys. osób! Zawody, turnieje i zabawy odbyły 
się na boiskach, na basenie czy w placówkach oświatowych.

w trakcie zawodów wręczono nagrody laureatom konkursów, olimpiad 
i zawodów w roku szkolnym 2016/2017.
nagrodzeni uczniowie: Patrycja Jagos (SP Góra), Kacper Miller (ZS Miedźna), 
Natalia Saja, Karol Przewoźnik, Agnieszka Jaworska, Natalia Ptaszek (wszyscy 
z Gimnazjum nr 2 w Woli), Olga Repeta, Wiktoria Witańska, Nadia Chodorek, 
Jakub Szydło, Szymon Kulczyk (wszyscy z SP nr 1 w Woli), Julia Żak, Jolanta 
Mika (obie z LO Gilowice), Jakub Kubeczko, Karolina Odrobińska, Katarzyna 
Kaczmarczyk (wszyscy z ZS Wola).
nagrodzeni sportowcy: Michał Kowalczyk, Aleksandra Fuks, Daria Jaczyńska, 
Wanesa Kania, Amelia Tomala, Gabriela Płoszczyca, Mateusz Norek, Michał 
Mrzygłód, Błażej Tomala.

W zawodach udział wzięło 430 uczniów  (FOT. PK)

Podczas otwarcia odbyła się akcja bicia rekordu masowego czytania 
w jednym momencie  (FOT. PK)

Uczniowie rywalizowali w różnych dyscyplinach  (FOT. GImNAZJUm 2 WOLA)

Zawody były też okazją do nagrodzenia wyróżniających się sportow-
ców, uczniów, ich nauczycieli, trenerów oraz rodziców  (FOT. PK)
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Letni dzień radości
24 czerwca 

na parkingu przy 
Centrum Kultury w Woli 

odbył się piknik pn. 
„Letni dzień radości”

zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury

moc 
atrakcji na 
piknikach

piknik w górze, 15 czerwca (FOT. ARCH.)piknik przy sp nr 2 w woli, 10 czerwca (FOT. SP 2 WOLA)

piknik we Frydku, 17 czerwca (FOT. mH)

piknik przy szkole w miedźnej, 10 czerwca 
(FOT. ZS mIEDŹNA)

piknik przy przedszkolu nr 2 w woli, 21 czerwca 
(FOT. GPP 2 WOLA)


