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rolnicy z całego
powiatu na dożynkach
w gilowicach
27 sierpnia w Gilowicach odbyły się gminno-powiatowe dożynki. Było pięknie, uroczyście i radośnie. Dziękowano
rolnikom z całego powiatu za ich pracę. Za pracę, dzięki której codziennie na naszych stołach gości chleb.
Przygotowano sporo atrakcji, a mieszkańcy zaprezentowali kolorowe i wesołe dekoracje.
WIĘCEJ NA str. 2

Będzie więcej miejsc
w przedszkolu

Najmniej liczne,
ale godne naśladowania

Dumni
ze swojej straży

Liczy się
pogoda ducha

Rusza rozbudowa przedszkola w Górze.
Dzięki dofinansowaniu w placówce będą
też m.in. dodatkowe zajęcia

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy
prezentację nt. Grzawy przedstawił
sołtys Marcin Sosna

Kiedy pojawia się niebezpieczeństwo,
oni niosą pomoc. 2 września świętowano jubileusz 160-lecia OSP Wola

600 osób wzięło udział w XI Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
pod patronatem wójta gminy Miedźna
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27 sierpnia w Gilowicach odbyły się gminno–powiatowe dożynki

Czas radości po zakończonych żniwach
To dzięki ich pracy mamy chleb.
W ostatnią niedzielę sierpnia
w gminie Miedźna spotkali
się rolnicy z całego powiatu
pszczyńskiego. Dziękowano im
za ciężką pracę oraz za zakończone żniwa.
Żniwa łączą ludzi we wspólnym
trudzie, a dożynki łączą wszystkich w radości skończonej szczęśliwie
pracy. Tę radość wyrażano w tym roku
szczególnie mocno w Gilowicach, gdzie
odbyły się dożynki gminno–powiatowe.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Wszechświata we Frydku. Po
jej zakończeniu korowód dożynkowy
na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
„Silenzio” z Woli ruszył na boisko sportowe w Gilowicach, gdzie odbyła się dalsza
część dożynek. Po drodze można było
podziwiać piękne, kolorowe i wesołe
ozdoby dożynkowe, które mieszkańcy
przygotowali przy swoich posesjach.
Zgodnie z tradycją starostowie dożynek, Renata i Stanisław Rozmusowie
przekazali tradycyjny bochen chleba
na ręce starosty pszczyńskiego, Pawła
Sadzy oraz wójta gminy Miedźna,
Bogdana Taranowskiego, natomiast na
ręce przewodniczącej Rady Powiatu
Pszczyńskiego, Barbary Bandoły oraz
przewodniczącego Rady Gminy Miedźna,
Stanisława Lubańskiego – koronę dożynkową. Renata i Stanisław Rozmusowie
z Gilowic prowadzą gospodarstwo rolne
o powierzchni 3 ha. Uprawiają pszenżyto,
pszenicę, owies, buraki pastewne, ziemniaki. Hodują też krowy i drób.
– Święto plonów to ukoronowanie
całorocznego trudu i okazja do dumy
i radości z efektów pracy na roli. To
również czas refleksji, jak ważne jest
ludzkie współdziałanie i solidarność,
aby było z czego dożynkowy chleb
upiec, a potem sprawiedliwie go podzielić – powiedział wójt Bogdan Taranowski. – Drodzy rolnicy, z szacunkiem,
radością i ogromnym uznaniem dzisiaj
myślimy o was. To przede wszystkim
waszej ciężkiej pracy zawdzięczamy
to, że na naszych stołach codziennie
gości chleb – dodał.
– Dzisiejszy rolnik to również przedsiębiorca. To człowiek, który pracuje od
rana do nocy na roli uprawiając ziemię



tak, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się
codziennie pysznym chlebem. To też
człowiek, który w gąszczu przepisów
musi być wspierany przez wszelkie
instytucje, które dla rolników są tworzone. Ziemia pszczyńska to dobra ziemia również dla rolników – podkreślał
starosta Paweł Sadza.
Podczas dożynek wręczono statuetki
Żubra Pszczyńskiego osobom szczególnie zasłużonym dla rolnictwa powiatu
pszczyńskiego. Trafiły do Łucji Krutak
(prezesa Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Miedźnej), Józefa Czysza (prezesa
Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
a także właściciela gospodarstwa
zajmującego się produkcją trzody
chlewnej i produkcją roślinną) oraz
do rolników z gminy Suszec, Urszuli
i Piotra Młotków.
Na boisku w Gilowicach zebrali
się rolnicy oraz mieszkańcy powiatu
pszczyńskiego. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. posłowie Mirosława
Nykiel, Małgorzata Pępek i Stanisław
Pięta, Jan Widera – podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Elżbieta Stolorz–Krzisz – skarbnik
województwa śląskiego, Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny, Marian Pawlas – wójt gminy Suszec. S. Pięta odczytał list od premier Beaty Szydło.
Dożynki to także mnóstwo innych
atrakcji. Pszczelarze z gminy Miedźna
częstowali miodem, imponującą wystawę
przygotowało Koło Łowieckie „Bażant”,
prezentowano sprzęt i maszyny rolnicze,
odbyły się też Powiatowe Pokazy Jeździeckie. Nie brakowało dmuchańców
i atrakcji dla najmłodszych. Gości częstowano pysznym kołoczem oraz chlebem
ze smalcem. Koła Gospodyń Wiejskich
z gminy Miedźna zapraszały też na inne
pyszności. Specjalnie na dożynki przygotowały m.in. kiełbasę, krupnioki, prażone,
bigos, karminadle czy swojskie ciasta.
Na scenie zaprezentowały się natomiast
Zespół Pieśni i Tańca „Ćwikliczanie”,
Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”,
orkiestra „Silenzio”, a prawdziwe tłumy
bawiły się podczas występu Kabaretu
Młodych Panów. Wieczorem odbyła się
zabawa taneczna z dj’em.

Wśród laureatów Żubra Pszczyńskiego byli też Łucja Krutak i
(FOT. PK)
Józef Czysz, mieszkańcy gminy Miedźna
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Więcej zdjęć z dożynek
publikujemy na s. 12.

Starostowie dożynek przekazali chleb oraz koronę dożynkową

(FOT. PK)

Chlebem dożynkowym podzielono się z mieszkańcami

(FOT. PK)

Korowód dożynkowy prowadzili muzycy z orkiestry „Silenzio”

(FOT. PK)

Wójt gminy Miedźna wraz z organizatorami tegorocznych
dożynek składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu uroczystości
oraz mieszkańcom, dzięki którym tegoroczne dożynki były
tak wyjątkowe i niezapomniane.

Koła Gospodyń Wiejskich na swoich stoiskach częstowały
tradycyjnymi potrawami. Na zdjęciu – panie z Gilowic (FOT. PK)

Brawa dla Gilowiczan, którzy przy swoich domach przygoto(FOT. PK)
wali zabawne ozdoby dożynkowe
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powierzenie stanowisk dyrektorom

od bio rą Śmie ci!

30 sierpnia w Urzędzie Gminy
Miedźna odbyło się uroczyste
powierzenie stanowisk nowym
dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy Miedźna.
Wójt gminy Bogdan Taranowski wręczył akty powierzenia
Teresie Koczor (dyrektorowi Zespołu
Szkół w Woli), Zofii Kempce (dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Miedźnej), Kamili Drabek
(dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Hadyny we Frydku),
Teresie Capek (dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana
Brzechwy w Górze) i Sebastianowi
Pyjasowi (dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli).

Podajemy najbliższe
terminy odbioru śmieci:

domy Jednorodzinne



Dyrektorzy z wójtem i dyrektorem Zespołu
Oświaty i Wychowania
(FOT. UG)

Wójt gminy wraz z dyrektorem
Zespołu Oświaty i Wychowania życzyli
nowo wybranym dyrektorom kreatywności w rozwoju placówek, skutecznego zarządzania, jak również owocnej
i dobrej współpracy.
8ug

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty oraz Uczniom składam
najserdeczniejsze życzenia.
Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzimy z nadziejami,
marzeniami, planami. Nauczyciele podejmą działania zmierzające do
tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce
i wychowaniu. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak
najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla
odnalezienia swojego miejsca we współczesnym świecie.
Przed nami rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach.
Pamiętajmy, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli …”
Wszystkim naszym Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają
przygodę z nauką, życzę, aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, aby
zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych
etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego
z radością będziecie przychodzić.
WÓJT GMINY MIEDŹNA, bogdAn tArAnowsKi

hala za prawie milion złotych
Rozstrzygnięto przetarg na budowę nowej hali treningowej dla
zapaśników.
Na pierwszy tydzień września
zaplanowano podpisanie przez
wójta gminy Bogdana Taranowskiego
umowy na „Rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Poprzecznej 1
w Woli” z Przedsiębiorstwem Budowlano–Usługowym „Elbud” Bogusław
Luranc z Brzeszcz, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Koszt robót budowlano–montażowych to 984 tys. zł.
28 czerwca 2017 r. w Ministerstwie
Sportu i Turystyki w Warszawie wójt
gminy Bogdan Taranowski podpisał
umowę na dofinansowanie budowy
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hali treningowej dla GKS Piast Wola.
Dofinansowanie w kwocie 438 tys. zł
pochodzi z Programu modernizacji
infrastruktury sportowej 2017, który
dedykowany jest obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe.
Część przyziemia istniejącego
budynku zostanie zaadaptowana na
pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz pomieszczenia higieniczno
– sanitarne. Wybudowana zostanie
hala sportowa o wymiarach 14×15
m wraz z łącznikiem z budynkiem
wielofunkcyjnym. Wysokość hali to
5,5 m.
Termin zakończenia realizacji inwestycji przewiduje się na koniec czerwca
2018 r.
8 ug
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GÓRA (ulice: Boczna, Długa,
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa,
Kręta, Kwiatowa, Ogrodników,
Parkowa, Rybacka, Spokojna,
Sportowa, Stawowa, Zawadka,
Zbożowa):

zmieszane: 15.09, 2.10
segregacja: 15.09

GÓRA (ulice: Cicha, Cmentarna,
Dąbrowa, Kościelna, Krótka,
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowronków, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Wiosenna,
Zapadź, Zielona):

zmieszane: 18.09, 4.10
segregacja: 18.09

MIEDŹNA (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, Polna,
Poprzeczna, Potok, Słoneczna,
Topolowa, Zacisze), GÓRA (ulice:
Poznańska, Słoneczna, Złote
Łany, Mokra), GILOWICE (ulica
Piaskowa):

zmieszane: 20.09, 5.10
segregacja: 20.09

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

zmieszane: 21.09, 6.10
segregacja: 21.09

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

zmieszane: 22.09, 9.10
segregacja: 22.09

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

zmieszane: 11.09, 25.09
segregacja: 25.09
WOLA (ulice: Błachowa, Bzów,
Cicha, Graniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Rajska,
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana,
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 13.09, 27.09
segregacja: 27.09
GILOWICE (ulice: Lipowa,
Górnośląska, Strażaków), WOLA
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka,
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, Przemysłowa):

zmieszane: 14.09, 28.09
segregacja: 28.09

bloKi

WOLA I i WOLA II:

zmieszane, segregacja: 11.09, 14.09,
18.09, 21.09, 25.09, 28.09, 2.10, 5.10
odpady wielkogabarytowe: 13.09,
27.09
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 we wrzeŚniu

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

 frydeK: 5.09 w godz. 8.00–13.00 oraz 20.09 w godz. 12.00–17.00, przy
skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej – Dom Socjalny Frydek
 gilowice: 6.09 w godz. 8.00–13.00 oraz 21.09 w godz. 12.00–17.00, przy
ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
 miedŹna: 7.09 w godz. 12.00–17.00 oraz 26.09 w godz. 8.00–13.00, przy
ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
 grzawa: 11.09 w godz. 8.00–13.00 oraz 27.09 w godz. 12.00–17.00, przy
ulicy Kościelnej – plac przy kościele w Grzawie
 góra: 12.09 w godz. 8.00–13.00 oraz 28.09 w godz. 12.00–17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze
 wola: 13.09 w godz. 8.00–13.00 oraz 30.09 w godz. 12.00–17.00, 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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Rusza rozbudowa przedszkola w Górze

Będzie więcej miejsc w przedszkolu
Gmina Miedźna otrzymała
dofinansowanie ze środków
europejskich na rozbudowę
przedszkola w Górze, a także
na nowe pomoce dydaktyczne,
meble oraz organizację dodatkowych zajęć.
W Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy
w Górze realizowane będą dwa
projekty unijne. Pierwszy to projekt
infrastrukturalny pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie
12.1.1. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego ZIT. Zakłada m.in. rozbudowę przedszkola w Górze. O tym,
że obiekt powinien zostać rozbudowany mówiło się już dłuższy czas. Teraz
będzie to możliwe.
Do istniejącego budynku zostanie
dobudowany pawilon połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem. Na
parterze zostanie dobudowana nowa
sala dydaktyczna, szatnia dla całego
przedszkola oraz łazienka dla dzieci,
węzeł sanitarny dla personelu i gości. Na
pierwszym piętrze budynku zaprojektowano natomiast dwie sale dydaktyczne
z łazienkami dla dzieci oraz odpowiednimi zapleczami, gabinet terapeutyczny
oraz dwa biura. W nowej części przedszkola zostanie wybudowana nowa
klatka schodowa. Układ funkcjonalny
przedszkola zostanie przebudowany
w celu m.in. zwiększenia dostępności
dla dzieci niepełnosprawnych.
Wartość uzyskanego na ten cel dofinansowania to prawie 120 tys. zł. Dzięki
inwestycji zwiększy się liczba miejsc
w przedszkolach w gminie Miedźna.
Będzie ich o 50 więcej – do przedszkola w Górze będzie mogło uczęszczać
aż 140 przedszkolaków. – Staramy się
sukcesywnie nadążać za potrzebami.
Widzimy, że jest potrzeba zwiększenia



Od czerwca wycofany z użytku
został zasłużony jelcz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, samochód
ciężki. – To był 1991 rocznik. Silnik był
na wykończeniu, padło sprzęgło. Wiek
go zniszczył – mówi Łukasz Czyrwik,
prezes OSP Wola. Tym samym strażacy
z Woli zostali tylko z jednym wozem,
lekkim pojazdem marki Lublin.
To zaniepokoiło radnych, którzy poruszyli sprawę na sesji Rady
Gminy 21 sierpnia. Interpelację w tej
sprawie złożył radny Marcin Germanek. „Wnoszę o podjęcie przez wójta
gminy Miedźna działań mających na



Od 1 sierpnia br. można składać wnioski
do programu „Rodzina 500 plus” na
nowy okres świadczeniowy. Ci, którzy
do tej pory otrzymywali 500 zł na dzieci
będą te pieniądze dostawać do końca
września. By nie stracić świadczenia,
należy złożyć nowy wniosek. Szczegółowo o nowych zasadach programu
pisaliśmy w poprzednim numerze. Jak
informuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (to tam mogą składać wnioski mieszkańcy gminy Miedźna), do 29
sierpnia przyjęto 961 takich wniosków
na nowy okres świadczeniowy. 8 pk

Na co fundusz
sołecki?

Po rozbudowie do przedszkola w Górze będzie mogło uczęszczać aż 140 dzieci

miejsc w przedszkolu w Górze, dlatego
rozpoczynamy tę inwestycję – mówi
wójt Bogdan Taranowski. Do ogłoszonego przez Urząd Gminy Miedźna
przetargu na wykonawcę inwestycji
zgłoszono dwie oferty. Trwa ich ocena.
Termin zakończenia prac to koniec
sierpnia 2018 r. Przypomnijmy, wcześniej przybyły nowe miejsca w gminnych przedszkolach dzięki utworzeniu
w Gilowicach oddziałów zamiejscowych
GPP „Bajka” we Frydku, uruchomieniu
oddziału przedszkolnego w budynku
przy ul. Szkolnej w Miedźnej czy
stworzeniu oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Tymczasem 21 sierpnia Rada Gminy
Miedźna przyjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia gminy Miedźna do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Poddziałania

(FOT. PK)

11.1.1. „Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
– ZIT”, Działania 11.1. „Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego”, Priorytetu XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”.
To drugi projekt, który zakłada podniesienie jakości edukacji w GPP im.
Jana Brzechwy w Górze poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble. W przedszkolu zostanie
także rozszerzona oferta edukacyjna
o dodatkowe zajęcia m.in. teatralne, rytmiczne i logopedyczne. Nowe zajęcia
będą odbywały się w przedszkolu od
września 2018 r. do września 2019 r.
W ramach projektu sfinansowane będzie
też funkcjonowanie dwóch nowych
oddziałów przez jeden rok szkolny.
Gmina Miedźna uzyskała na realizację
projektu dofinansowanie w wysokości
396 tys. 509 zł 10 gr.
8 pk, ZOiW

Strażacy otrzymają wóz
OSP Wola została tylko z jednym
wozem. Stary jelcz się zużył. Wójt
prowadzi jednak rozmowy, by
strażacy z Woli otrzymali pojazd
z komendy wojewódzkiej.

Rodzina 500 plus:
prawie tysiąc wniosków

celu doposażenie jednostki OSP Wola
w pojazd ciężki lub w co najmniej
pojazd średni zapewniający zbiornik
o pojemności 4 ton wody” – napisał.
Wójt Bogdan Taranowski poinformował, że już wcześniej spotkał się ze
śląskim komendantem wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej. I udało
znaleźć się rozwiązanie problemu. –
Przedstawiliśmy komendantowi realia
i potrzeby, zwróciliśmy się z prośbą
o pomoc. Ustaliliśmy, że PSP przekaże
OSP w Woli 6– lub 7–letni samochód,
prawdopodobnie średni. Nastąpi to
najpóźniej na początku przyszłego
roku. Wóz otrzymamy nieodpłatnie
– mówił wójt.
B. Taranowski uspokajał, że tylko
jeden samochód na stanie OSP Wola
nie oznacza zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców, bo pobliska

straż w Gilowicach ma obecnie dwa
samochody. – Czy jest ryzyko, że
jednostka wypadnie z Krajowego
Systemu Ratowniczo–Gaśniczego?
– pytał radny Michał Przewoźnik.
– Nie wchodzi w rachubę wypadnięcie z systemu. Kiedyś jednostka była
bez samochodu i nikomu nie przyszło
do głowy, by wyłączać OSP w Woli
z KSRG – zauważył wójt. Jak dodał,
nie będzie miało wpływu też to, że
zamiast auta ciężkiego jednostka
będzie miała najprawdopodobniej
średnie. – OSP Gilowice ma jeden
samochód średni i jeden lekki i jest
w KSRG. Poza tym, na 26 jednostek
w powiecie pszczyńskim, które są
w KSRG tylko 10 jednostek ma po jednym samochodzie ciężkim – uspokajał
B. Taranowski.
8Paweł Komraus

Tradycyjnie we wrześniu we wszystkich
sołectwach w gminie Miedźna odbędą
się zebrania wiejskie. W ich trakcie
mieszkańcy będą mogli zdecydować,
na co wydane zostaną środki z funduszu sołeckiego danego sołectwa w roku
2018. Warto więc przyjść na zebranie
i mieć wpływ na to, jakie zadania będą
realizowane. Terminy poszczególnych
zebrań po ich ustaleniu dostępne będą
na stronie miedzna.pl.
8 pk

Na zadania sportowe
Zgodnie z uchwałą nr XXVII/G/2016
Rady Gminy Miedźna z dnia 23 sierpnia
2016 r. w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego rozwoju
sportu na terenie gminy Miedźna, wójt
gminy Miedźna informuje, że wnioski
na realizację zadania w zakresie sportu
w 2018 r. należy składać w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9 do 15
września 2017 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie miedzna.pl.
8 UG

„Rybaczówka”
dla młodych sportowców
21 sierpnia na sesji Rady Gminy radni
przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas oznaczony do 10 lat. Chodzi o wynajem lokalu przy ul. Rybackiej
6 w Górze, tzw. „rybaczówki”. Dzięki
przyjętej uchwale najemcą obiektu
zostanie Amatorski Klub Sportowy
„Nadwiślan” Góra, który zajmuje się
szkoleniem dzieci i młodzieży. Kwota
najmu to 100 zł + VAT na rok.  8 pk

Zwierzęta w internecie
W internecie publikowane są informacje dotyczące bezdomnych psów, które
zostały wyłapane na terenie gminy
Miedźna. Ogłoszenia znajdują się na
blogu pod adresem: zwierzetazmiedznej.blogspot.com.
8 pk

Przerwa na basenie
Do 15 września trwa przerwa techniczna na Krytej Pływalni w Woli. Ośrodek
jest wtedy nieczynny (można korzystać
z siłowni). 
8 pk

Z Życia gminy
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PREZENTACJA SOŁECTW: GRZAWA

WAŻNE KONTAKTY

Najmniej liczne, ale godne naśladowania
Podczas sierpniowej sesji Rady
Gminy rozpoczęto cykl prezentacji
sołectw w gminie. Na początek
prezentację nt. Grzawy przedstawił sołtys Marcin Sosna.
Jak mówił sołtys, Grzawa
w Polsce jest tylko jedna. Nazwa
wywodzi się od „rdzawki”, czyli rdzawego koloru wody na podmokłych terenach. Historycy oceniają, że Grzawa
powstała w drugiej połowie XIII w. lub
na przełomie XIII i XIV w. Na herbie
sołectwa widać kroczącego gospodarza
z kosą na ramieniu.
To mała miejscowość, ale o bogatej
historii. W Grzawie urodzili się m.in.
Jan Kędzior (śląski działacz, senator
w II RP, współpracownik Wojciecha
Korfantego), ks. Franciszek Moroń
(działał na terenie Śląska Cieszyńskiego), bracia bp Walenty Wojciech i bp
Antoni Wojciech oraz ks. Józef Dolina.
Kilka zabytkowych obiektów pochodzących właśnie z Grzawy można obecnie
podziwiać w muzeach i skansenach.
W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie znajdują się wiatrak z 1813 r., który pracował do końca
I wojny światowej oraz stodoła ośmioboczna z połowy XIX w. W Skansenie
– Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej podziwiać
można natomiast chałupę drewnianą
wybudowaną w 1831 r. Obecnie najważniejszym obiektem jest zbudowany w XVI w. drewniany, zabytkowy
kościół pw. św. Jana Chrzciciela. To
jedna z najstarszych świątyń na ziemi
pszczyńskiej. Na terenie sołectwa znajdują się też m.in. Dom Socjalny (oddany
do użytku w 1992 r.), gdzie swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna
czy szpital specjalistyczny Silesia–Med
z 14 oddziałami.
W Grzawie prężnie działają Koło
Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze
i od niedawna Fundacja „Zwierzęca
Arkadia”. Jest też Spółka Wodna, która
w gminie stawiana jest za wzór pod
względem ściągalności składek. Dzięki
zaangażowaniu mieszkańców i organizacji nie brakuje licznych imprez
i wydarzeń. To m.in. Biesiada Grzawska, spotkanie z Mikołajem, Andrzejki,
piknik rodzinny, dzień seniora.
Do 2013 r. sołtysem sołectwa była
Maria Mika. Funkcję tę pełniła 42 lata!
Na początku 2014 r. zastąpił ją Marcin

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



O historii sołectwa oraz o tym, co obecnie dzieje się w Grzawie opowiadał sołtys Marcin
Sosna 
(FOT. PK)

Sosna. To najmłodszy sołtys w gminie. W skład Rady Sołeckiej wchodzą:
Bogusław Lorek, Jakub Masny, Izabela Moroń, Barbara Maroszek, Zbigniew Pudełko, Joanna Reizer–Śleziak,
Krzysztof Sosna i Jarosław Wojciech.
Grzawa to obecnie najmniej liczne
sołectwo w gminie (ok. 500 osób).
Powierzchnia sołectwa to 625 ha, z tego
większość stanowią pola orne oraz łąki.
– Śmiało można stwierdzić, że Grzawa to wieś rolnicza. Grunty rolne są
utrzymywane w bardzo dobrej kulturze
rolnej – podkreśla sołtys.
Marcin Sosna podczas sesji przypomniał inwestycje, które przeprowadzono w ostatnim czasie. Udało się
m.in. wyczyścić rowy i wyciąć drzewa
wzdłuż ul. Wiejskiej, wymienić barierkę na skrzyżowaniu z ul. Nad Wisłą,
wybudować plac zabaw z altaną i ogrodzeniem, wymienić tabliczki z nazwami
ulic oraz tablice ogłoszeniowe, zamontować oświetlenie ul. Granicznej. – Problemem, z którym borykamy się od dawna
jest zalewanie i podtopienia domostw,
pól i łąk. Po zalaniach rowy odprowadzające wody opadowe do Wisły wymagają poprawy – zauważa M. Sosna. Do
innych zadań na przyszłość zalicza
remont nawierzchni ul. Wiejskiej oraz
placu kościelnego, oświetlenie ul. Polnej, zakup gruntów na potrzeby własne
wsi, poprawę studzienek kanalizacyjnych przy ul. Księżej oraz stworzenie
ścieżki rowerowej Grzawa–Góra.
Sołectwo ma swoją stronę internetową www.grzawa.eu oraz aplikację
mobilną. W Grzawie dokonywane są
pomiary jakości powietrza przy pomocy specjalnej stacji. Dane dostępne są
w internecie. – Obraliśmy sobie za cel,

Do 15 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej można składać wnioski o ustalenie
prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów
pracowników służb społecznych termin ten upływa 15
października br.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali
na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania

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

Kościół w Grzawie jest jedną z najstarszych
świątyń w regionie 
(FOT. PK)

by być sołectwem XXI wieku – zauważa
sołtys. A praca ta jest doceniana. W 2015
r. strona internetowa Grzawy została
uznana za najlepszą stronę sołecką
woj. śląskiego. Rok później okazała się
najlepszą w konkursie „Piękna wieś
województwa śląskiego”, organizowanym przez marszałka. Ważną dla
Grzawy jest też nagroda otrzymana
w 2012 r. Gospodarstwo rolne Magdaleny i Jakuba Wojciechów zdobyło
wtedy I miejsce w X Ogólnokrajowym
Konkursie „Bezpieczne gospodarstwo
rolne” w kategorii podmiotów indywidualnych.
Po prezentacji sołtysa Grzawy Stanisław Lubański, przewodniczący
Rady Gminy zaproponował, by za
prężną działalność sołectwo otrzymało w przyszłym roku nieco więcej pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego.
Zaapelował też do pozostałych sołtysów
o pokazanie na sesjach Rady Gminy
swoich sołectw. – Chodzi o to, żeby dane
sołectwo miało możliwość przedstawienia swoich problemów, walorów i tego,
co się w nim dzieje – przyznał. 
8 Paweł Komraus

Złóż wniosek o stypendium szkolne



5

stypendium szkolnego nie może być większa niż 514 zł
netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona
od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków
lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele
edukacyjne.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej
gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Wola, ul. Poprzeczna 1. Szczegóły – tel. 32 211 82 51 lub 32 449 13 36.  8 GOPS

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

6
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GRZAWA

Chochla dla „Folkowian”

Drużyna „Folkowian” pokazuje chochlę, którą wygrała w konkursie

(FOT. PK)

Tradycyjnie podczas Dni Pszczyny,
20 sierpnia zorganizowano Festiwal
Pszczyńskich Maszketów „Chochla”.
Na rynku w Pszczynie pojawiły się
gospodynie z całego powiatu pszczyńskiego, by zaprezentować tradycyjne,
lokalne potrawy. Daniem konkursowym był sandacz. Już po raz piąty
w konkursie udział wzięła reprezentacja „Folkowian”. W jej skład weszły
terapeutki Środowiskowego Domu
Samopomocy w Grzawie: Agnieszka Antecka i Bernadeta Jonkisz oraz
wolontariuszki z Góry: Józefa Waliczek
i Renata Waliczek. Panie przygotowały
pyszny żurek, pajdy z fetem, krupnioki. Nie zabrakło ciasteczek i kołocza
weselnego, a także kopy. Zdaniem jury
były najlepsze i to właśnie do nich trafiła specjalna chochla!
Czym zachwyciły jurorów? – Dobra
ryba musi być przede wszystkim świeża. Ja najbardziej lubię ryby w occie

– przyznaje Agnieszka Antecka.
„Folkowianie” częstowali sandaczem
właśnie w occie pod dwiema postaciami: w jarzynach oraz w zalewie
pomidorowej z dodatkiem cynamonu. Przygotowania trwały kilka dni,
ale warto było! Panie nie poszły na
łatwiznę. – Użyliśmy dużo własnych
składników. Nasza wegeta składała
się z suszonych i zmielonych przez
nas warzyw z przydomowego ogródka
– przyznaje Józefa Waliczek.
Tych pyszności mógł skosztować
każdy, kto w przedostatnią niedzielę
sierpnia pojawił się na pszczyńskim
rynku. Tradycyjnie cały dochód
zostanie przeznaczony na działalność
zespołu integracyjno–folklorystycznego „Folkowianie”. – Gotowanie daje
nam bardzo dużo radości. Niesamowitą
radością jest też to, że możemy w ten
sposób wspomagać „Folkowian” – przyznaje J. Waliczek.
8 pk

cą lemoniadę, wiśnie odbijane z korka,
owocową lemoniadę, klapki japonki
z kartonu.
Na następnych zajęciach dzieci
poznały bajki Disney’a, rozwiązywano rebusy i krzyżówki dotyczące
bajkowych bohaterów. Dwie drużyny

rywalizowały ze sobą w „zawodach
ślepców”. Ostatni dzień wakacyjnych
spotkań – Dzień z zagadką – obfitował
w rebusy, krzyżówki, zagadki o zwierzętach i roślinach. Wakacyjne spotkania zakończono wspólnym oglądaniem
fotorelacji z zajęć w bibliotece. 8 GBP

Indianie, Egipcjanie, bajki i nie tylko
Zakończyły się tegoroczne „Wakacje
w bibliotece”. Przygotowano 7 spotkań o różnorodnej tematyce. Pierwszy
dzień zajęć odbył się w indiańskim
klimacie. Najpierw dzieci podczas
prezentacji multimedialnej poznały
plemiona indiańskie. Każdy z uczestników zajęć wybrał sobie indiańskie imię
oraz pomagał koledze w malowaniu
twarzy. Wkrótce mieli małą indiańską wioskę ze znaczącą przewagą
Indianek. Ponieważ Indianie dużą
wagę przywiązywali do talizmanów,
amuletów, więc dzieci wykonywały
swój amulet oraz „łapacza snów”. Nie
zabrakło też zabaw w klimacie indiańskim, była też wspólna nauka tańca El
Condor Pasa.
Na kolejnym spotkaniu uczestnicy
przenieśli się do starożytnego Egiptu, aby poznać historię faraonów
oraz piramid. Przy pomocy makijażu
„stworzyli” kilka Kleopatr i faraonów.
Starożytni Egipcjanie posługiwali się
pismem obrazkowym, więc przygotowano dla dzieci zaszyfrowaną wiado-

mość. Uczestnicy zajęć losowali też kto
zostanie mumią. Pozostałe osoby zajęły
się „mumifikowaniem” delikwentów.
Pierwszy tydzień zajęć zakończył
się pachnąco. Używając płatków róży,
skórki cytryny oraz innych ingrediencji
przygotowywano mydełka oraz autorskie perfumy.
Czwarte zajęcia przeniosły dzieci
w skandynawskie lasy – „polowano”
na trolle. Uczestnicy poznali te, które
zamieszkują norweskie fiordy (troll
górski, leśny, wojny, trójgłowy) oraz te
sympatyczne – trolle z bajek i filmów
oraz z kart książek. Na koniec dzieci
wymyślały i malowały swojego własnego trolla.
Piąte spotkanie poświęcone było
pracom plastycznym z wykorzystaniem różnych przyborów i przedmiotów, nawet tak nietypowych, jak plastikowe widelce, korki, gąbka, papierowe
talerzyki czy woreczki śniadaniowe.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać:
akwarium na papierowym talerzu, słonecznik rysowany widelcem, błyszczą-

GÓRA

Podczas jednych z wakacyjnych zajęć w bibliotece

(FOT. GBP)

Dzieci pokazują swoje dzieła 

(FOT. GBP)

To Szkoła z Klasą 2.0!
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze otrzymała certyfikat
„Szkoła z Klasą 2.0”. „Na początku
poprzedniego roku szkolnego 2016/2017
podjęliśmy się udziału w projekcie
„Szkoła z Klasą 2.0”. Zespół nauczycieli
przy pomocy uczniów oraz pracowników obsługi przez cały rok pracował
nad stworzeniem w szkole klimatu bezpieczeństwa, szacunku oraz zaufania”
– zauważa dyrekcja placówki. I udało
się!
Dzięki udziałowi w XV edycji programu szkoła otrzyma m.in. dostęp do
przydatnych materiałów edukacyjnych,
możliwość udziału w konferencjach

warsztatowych oraz szkoleniach czy
specjalny certyfikat.
Jak podkreślają organizatorzy, w tej
edycji uwaga skupiona będzie na „szkole jako miejscu, które służy nie tylko
przygotowaniu do życia zawodowego,
ale w którym życie toczy się każdego
dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną
społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje”.
Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji
Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy
wsparciu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.
8 pk

Z Twojego soŁectwa
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WOLA

Dzikie drużyny na Orliku

W imprezie udział wzięły 4 drużyny

Rozpoczęli rozgrywki

(FOT. GOSIR)

W poniedziałek, 28 sierpnia na Orliku w Woli odbył się Turniej
„Dzikich Drużyn”. W zawodach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji udział wzięły 4 drużyny. Turniej
wygrała drużyna Hiacynt Tychy. Kolejne miejsca w klasyfikacji
końcowej: II miejsce – Sokół Wola II, III miejsce – Niebiescy
Bojszowy, IV miejsce – Sokół Wola I.
8 pk

GILOWICE

Orkiestra w Gilowicach
świętuje jubileusz
Z okazji 20–lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”
organizowany jest specjalny koncert. W sobotę, 16 września w hali sportowej w Gilowicach usłyszeć będzie można
największe przeboje w wykonaniu utytułowanej orkiestry
z Woli. Co ciekawe, koncert odbędzie się z udziałem mażoretek oraz zespołu folklorystycznego! Początek o godz. 17.00.
Wstęp jest wolny.
8 pk

12 sierpnia pierwsza drużyna Sokoła zainaugurowała rozgrywki sezonu 2017/2018 po powrocie do klasy okręgowej.
W pierwszym spotkaniu piłkarze z Woli zremisowali na
wyjeździe z Pogonią Imielin 2:2 (bramki: J. Jażdżewski,
B. Więckowski). Tydzień później Sokół też zremisował, ale
u siebie z Podlesianką Katowice 1:1 (bramkę dla gospodarzy strzelił J. Jażdżewski). 26 sierpnia piłkarze z Woli
przegrali w Mysłowicach z tamtejszym Górnikiem 1:5
(bramka: M. Pochopień), a 2 września wygrali u siebie
z klubem Wawel Wirek 2:1 (bramki: B. Więckowski, M.
Bereza). Po czterech kolejkach Sokół zajmuje 10. miejsce
w tabeli (5 punktów).
Kolejne mecze Sokoła: Sparta Katowice – Sokół (9.09),
Piast Bieruń – Sokół (16.09), Sokół – Krupiński Suszec
(23.09), Pogoń Ruda Śląska – Sokół (30.09).
Rozgrywki rozpoczęła także druga drużyna Sokoła, która
została zgłoszona do B klasy. W swoim debiucie 13 sierpnia
przegrała 0:3 u siebie z Unią Bieruń Stary. 19 sierpnia Sokół
II zremisował bezbramkowo w Radostowicach z Josieńcem,
a 27 sierpnia przegrał u siebie 0:6 z Polonią II Łaziska
Górne. 2 września drużyna z Woli przegrała w Kobiórze
z Leśnikiem 0:5. Po czterech kolejkach ma 1 punkt, co daje
14. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze Sokoła II: Zet II Tychy – Sokół II (17.09),
Sokół II – LKS Gardawice (24.09), Sokół II – Krupiński II
Suszec (1.10).
8 pk

MIEDŹNA

Sportowa rywalizacja
na Orliku

Turniej wygrała drużyna Gol Wola 

(FOT. ALMA MIEDŹNA)

W sobotę, 5 sierpnia na Orliku w Miedźnej odbyła się V
edycja turnieju piłki nożnej sześcioosobowej Alma Cup.
Organizowany był przez amatorską drużynę Alma Miedźna,
animatora Orlika oraz LKS Miedźna.
W zawodach udział wzięło osiem drużyn z Miedźnej,
Jankowic, Pszczyny czy Woli. Po serii meczów najlepszy
okazał się zespół Gol Wola. II miejsce zajęła Alma Miedźna,
a III – Ełka Team Pszczyna.
8 pk

FRYDEK

Frydek też już gra
Także LKS Frydek (grający w A klasie) ma za sobą pierwsze
w tym sezonie mecze. Na początek (13 sierpnia) zwycięstwo
w Studzienicach z LKS–em 2:1 dały bramki P. Żemły i A.
Komrausa. W II kolejce, 20 sierpnia piłkarze z Frydku
przegrali u siebie 1:2 z Czaplą Kryry (gol D. Bujaka), a w III

kolejce, 26 sierpnia – 1:3 z LKS–em Rudołtowice (gol A.
Komrausa). 3 września LKS przegrał u siebie z Juwe Jaroszowice 1:4 (bramka T. Kapicy). Klub ma 3 punkty, co daje
12. miejsce w tabeli.
Kolejne mecze LKS–u: Znicz Jankowice – LKS (10.09),
LKS – Fortuna Wyry (17.09), Siódemka Tychy – LKS (23.09),
LKS – Iskra II Pszczyna (1.10).
8 pk

7

Powstaje
świetlica
środowiskowa
Uchwałą Rady Gminy powołano
świetlicę środowiskową dla
dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemami
społecznymi.
Placówk a d zia łać b ę d zie
w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej
z/s w Woli, a jej siedziba będzie przy
ul. Poprzecznej 1 w Woli (tam gdzie
działa GOPS). Placówka wsparcia
dziennego przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
problemami społecznymi. – Powstała
z rozeznanych potrzeb społecznych,
dla dobra dzieci, które potrzebują
szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i środowiska rodzinnego. Zajmować się będzie pomocą
rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo–wychowawczych na rzecz
dziecka – tłumaczy Beata Komandera,
kierownik GOPS.
Odpowiednią uchwałę w tej sprawie
Rada Gminy przyjęła na sesji 21 sierpnia. Jak czytamy w uchwale, świetlica
finansowana będzie z budżetu przeznaczonego na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
dotacji celowych z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zewnętrznych
źródeł finansowania oraz środków
własnych gminy.
Celem placówki jest wsparcie
rodziny, w szczególności prowadzenie
działalności opiekuńczo–wychowawczej i terapeutycznej, łagodzenie niedostatków wychowawczych, poprawa
społecznego funkcjonowania, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla
zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zdolności
i zainteresowań dzieci. W świetlicy
organizowany będzie wolny czas,
dzieci otrzymają pomoc w nauce,
a także w sytuacjach kryzysowych,
będą zajęcia sportowe, rekreacyjne,
kulturalno–edukacyjne. Dzieci będą
mogły liczyć na wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne, zapewniony będzie też jeden posiłek.
– Na placówkę przeznaczono
pomieszczenie znajdujące się w ciągu
pomieszczeń GOPS. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem wstępnego kosztorysu inwestorskiego
w celu dostosowania lokalu do obowiązujących wymagań – zauważa B.
Komandera. Wstępnie do świetlicy ma
zostać przyjętych ok. 30 dzieci. Nie
ustalono jeszcze wieku dzieci oraz
godzin jej funkcjonowania. GOPS
planuje zatrudnienie dwóch wychowawców oraz psychologa. Świetlica
ruszy prawdopodobnie w styczniu
2018 r.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Woli świętowała 160–lecie

Dumni ze swojej straży

Uroczystości odbyły się przy remizie 

(FOT. PK)

Po mszy św. oddziały, orkiestra i goście przemaszerowali przez Wolę 

(FOT. PK)

Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień

(FOT. PK)

Łukasz Czyrwik, prezes OSP Wola odbiera podziękowania od Szymona Sekty

(FOT. PK)

Kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, oni niosą pomoc.
2 września odbył się jubileusz
160-lecia OSP Wola.
Obchody rozpoczęła msza św.
w kościele pw. Matki Boskiej
Piekarskiej w Woli. Po jej zakończeniu
oddziały, orkiestra i goście przemaszerowali na teren remizy w Woli. W uroczystości udział wzięli m.in. posłanka
Mirosława Nykiel, dyrektor biura
senatora Andrzej Kamińskiego, Paweł
Korzondkowski, wójt Bogdan Taranowski, komendant Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, mł. bryg. Grzegorz Kołoczek, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
w Pszczynie, Szymon Sekta czy komendant gminny Adam Tomala. Byli także
strażacy z innych jednostek.
– Bazując na dokumentach źródłowych, trudno dziś ustalić faktyczną
datę powstania straży pożarnej w Woli.



Dokumentem kronikarskim jest sporządzony na użytek ówczesnego księcia
pszczyńskiego i burmistrza Pszczyny
spis istniejących straży pożarnych i ich
wyposażenia. Dokument ten świadczy,
że w 1857 r. w Woli istniała już straż
ogniowa i była wyposażona – jak na
ówczesne czasy – w znaczną ilość sprzętu do gaszenia pożarów – mówił Łukasz
Czyrwik, prezes OSP Wola. Do ważnych
dat w historii OSP, o których wspominał
prezes należy zaliczyć rok 1976, kiedy
otrzymała samochód marki Lublin, rok
1997, kiedy przy OSP założono orkiestrę
dętą, która reprezentuje gminę w całej
Polsce (dzisiejsza orkiestra „Silenzio”)
czy rok 1998, kiedy poświęcono sztandar. W 2000 r. jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, pozyskała też nowy samochód lekki,
który służy do dziś. W 2003 r. doszło
do wypadku samochodowego, w którym rannych zostało dwóch strażaków,
a Jelcz został całkowicie zniszczony.

Co to były za wakacje!
Sierpień był pełen ciekawych
wycieczek.
Gminny Ośrodek Kultury kolejny raz zaprosił mieszkańców
do ciekawych i wyjątkowych miejsc.
W sierpniu można było m.in. pojechać
na Czantorię, zwiedzić krakowskie
zoo, podziwiać atrakcje Dream Parku
w Ochabach, poczuć się jak za dawnych
lat dzięki wizycie w Warowni w Inwałdzie czy wziąć udział w warsztatach



wyrobu śliwek w czekoladzie w Śliwkowej Lipowej. Zdjęcia z sierpniowych
wycieczek publikujemy na s. 12.
„Akcje w wakacje” były współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok
2017. Przez całe wakacje obowiązywały
promocyjne ceny na basenie w Woli.
Do tego w sierpniu uczniowie z gminy
Miedźna przez godzinę dziennie mogli
korzystać z pływalni bezpłatnie. 8 pk

Jubileusz był okazją do refleksji oraz
życzeń. – 160 lat straży to również 160
lat historii wsi, wielu pokoleń strażaków
i mieszkańców. Nasze straże pożarne to
jedna z najważniejszych instytucji w gminie. Służycie społeczeństwu i naszej
Ojczyźnie. Życzę Wam bezpiecznej
służby i zawsze szczęśliwych powrotów
z każdej akcji – powiedział Bogdan Taranowski. Wójt przyznał, że prowadzone
są działania, by do jednostki trafił nowy
samochód (więcej piszemy na ten temat
na str. 4). – Dziękuję za to, że jak my
czujemy trwogę przy różnych żywiołach,
Wasza odwaga i chęć niesienia pomocy
zwyciężają. Nie bacząc na niebezpieczeństwo ratujecie innych – mówiła Mirosława
Nykiel. – Społeczeństwo Woli może być

dumne z tej jednostki – przyznał komendant KP PSP w Pszczynie, mł. bryg. Grzegorz Kołoczek.
Podczas uroczystości jubileuszowych
wyróżnienia otrzymali członkowie
honorowi: Tadeusz Noga, Jan Gwóźdź,
Teofil Norek i Sylwester Kubeczko.
Odznaczenia dla wyróżniających
się strażaków otrzymali: Bartłomiej
Wawro i Joachim Smutkowski. Decyzją
Walnego Zebrania druhowi Tadeuszowi Nodze nadano tytuł Honorowego
Naczelnika OSP w Woli.
Podczas uroczystości wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”,
a po części oficjalnej na terenie przy
remizie odbył się festyn strażacki.
8Paweł Komraus

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli dziękuje za pomoc w organizacji
uroczystości: gminie Miedźna, firmom PGNiG, Mixpol, Tartak
Harmęże, Sorel, FUH Jan Odrobiński, Damianowi Odrobińskiemu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

2,2 mln zł z jednego procenta
Które organizacje otrzymają najwięcej środków?
70% podatników z powiatu pszczyńskiego w zeznaniach podatkowych za
rok 2016 zadeklarowało przekazanie jednego procenta podatku organizacjom pożytku publicznego. Dzięki temu mieszkańcy powiatu wsparli je na kwotę
ponad 2,2 mln zł! Najchętniej przekazywali środki na rzecz Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą” z Warszawy (prawie 440 tys. zł).
Wśród opp z terenu powiatu najwięcej środków pozyskają: Hospicjum św. Ojca
Pio (ponad 213 tys. zł), Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie, które w Piasku buduje Dom Kulejących
Aniołów (prawie 184 tys. zł) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji
Dzieci i Młodzieży „Omnibus” (ponad 181 tys. zł).
8 pk
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Ponad 5 godzin przy kartach

9

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza
w Centrum Kultury w Woli
ruszają nowe zajęcia!
Aerobik, czyli zestaw ćwiczeń, które
pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji:
poniedziałki – godz. 19.30, wtorki – godz.
18.30, od 4 września (karnet miesięczny
we wrześniu: 24 zł / 4 zajęcia, wejście
jednorazowe: 10 zł)

Grano 3 serie po 36 rozdań. Skaciorze spędzili przy kartach ponad
(FOT. PK)
5 godzin! 

15 sierpnia w Woli odbył się
Turniej Skata o Puchar Wójta
Gminy Miedźna. Turniej zaliczany był do VI Grand Prix Okręgu
Tyskiego.
W zawodach udział wzięło 89 graczy. Sala Domu Kultury w Woli
była pełna. Przy stolikach siedzieli
skupieni gracze wpatrzeni w karty.
Bo skat to gra, która wciąga. Kiedyś
niemal powszechna w każdym domu,
dziś – choć już nieco mniej popularna
– dalej łączy pasjonatów „śląskiego



Najlepsza drużyna turnieju, pierwszy z lewej – Andrzej Grabowski,
(FOT. PK)
który wygrał klasyfikację indywidualną 

brydża”. – Żeby grać w skata, trzeba
lubić karty. Trzeba myśleć, dużo liczyć
i być cierpliwym – podkreśla Stanisław
Klenczar, sędzia zawodów oraz prezes
sekcji skata Sokoła Wola.
Jak mówi, poziom skata w gminie
jest bardzo wysoki. W pierwszej, najwyższej lidze w kraju na 25 drużyn aż
dwie pochodzą z gminy Miedźna. To
zespoły z Woli i Góry.
Choć w turnieju rozegranym 15
sierpnia przeważali zdecydowanie
mężczyźni (nie tylko z gminy Miedźna, ale też m.in. z Katowic, Lędzin,

Mikołowa, Cieszyna czy Bojszów),
wśród graczy znalazły się też dwie
panie. Grano 3 serie po 36 rozdań, gra
trwała ponad 5 godzin! Ostatecznie
najlepszy okazała się Andrzej Grabowski z KS Instalbud Góra–Jankowice.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe i puchary. Nagrody wręczał
Stanisław Lubański, przewodniczący
Rady Gminy.
Turniej był współorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury, który
ufundował też nagrody.

Wyniki turnieju – klasyfikacja indywidualna

Wyniki turnieju – klasyfikacja drużynowa

1. Andrzej Grabowski (KS Instalbud Góra–Jankowice)
2. Artur Sobczuk (KS Instalbud Góra–Jankowice)
3. Andrzej Pudełko (Cezab Piasek)
4. Ireneusz Piecha (OSP Lędziny)
5. Gabriel Jęczmyk (GTS Piekuś Bojszowy)
6. Mirosław Walaszek (KS Cieszyn)
7. Wilhelm Kostka
8. Włodzimierz Dziubanda (GOL–BAR Tychy)
9. Ludwik Zielewski (U Jana Tychy)
10. Stanisław Gryzło (Mifama Mikołów)

1. Instalbud II
2. Góra–Jankowice
3. Łaziska–Wyry
4. 2+2
5. Tychy I
6. Dąbki Mościska
7. Piasek
8. OSP II
9. OSP Lędziny
10. Wola II

„Górzanie” w Nielepicach
28 sierpnia Zespół Śpiewaczy „Górzanie” uczestniczył w imprezie plenerowej w Nielepicach (Jura
Krakowsko–Częstochowska).
Impreza odbyła się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Stadnina Koni Huculskich. Zespół
z Góry w oficjalnym występie zaprezentował pieśni naszego regionu. Spotkanie w Nielepicach uświetniła Kapela
Huculska Mikołaja Iljuka z Ukrainy. Górzanie spotkali się
także z członkami byłego Kabaretu Pod Budą. Nie zabrakło
wspólnego biesiadnego śpiewania, a najmłodsze członkinie
zespołu miały okazję skorzystać z jazdy konnej. Tymczasem
16 września „Górzanie” będą świętowali 25–lecie istnienia.
Wystąpią podczas biesiady „Na śląsko nuta”. Szczegóły
imprezy – na plakacie.
8 GOK, pk
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BPU – brzuch, pośladki, uda, czyli
wzmocnienie mięśni i redukcja tkanki
tłuszczowej w newralgicznych miejscach:
środy – godz. 18.30, od 6 września (karnet
miesięczny we wrześniu: 36 zł / 4 zajęcia,
wejście jednorazowe: 15 zł)
Pilates, czyli trening dobrego samopoczucia, relaks ciała i umysłu, ćwiczenia
idealne dla pań 40+, 50+, 60+: czwartki
– godz. 19.30, od 7 września (karnet miesięczny we wrześniu: 36 zł / 4 zajęcia,
wejście jednorazowe: 15 zł)
Zajęcia taneczne hip hop – od 7.
roku życia: czwartki – godz. 16.30
– 18.00, od 14 września (koszt zajęć we
wrześniu: 48 zł, opłata miesięczna uzależniona od liczby spotkań)
Klub fotograficzny „Na jedno oko”,
czyli comiesięczne spotkania warsztatowe
i plenery fotograficzne prowadzone przez
doświadczonego instruktora i animatora,
Jerzego Rzechanka: ostatni piątek miesiąca
– godz. 18.00 (wpisowe: 50 zł za 6 miesięcy,
wejście jednorazowe: 10 zł)
Mama i maluch (dzieci od 20. miesiąca
do trzech lat), czyli dzieci uczestniczą
w zajęciach manualnych, ruchowych i intelektualnych, poznają rówieśników i uczą
się komunikacji między sobą – zajęcia
odbywają się w formie wesołej zabawy,
a dodatkowym atutem jest współudział
i obecność rodzica bądź opiekuna: wtorki
– godz. 16.00, od 19 września (koszt zajęć
we wrześniu: 28 zł, opłata miesięczna
uzależniona od liczby spotkań)
Klub Tańczące Brzdące – Ruch, rytm,
radość, czyli zajęcia muzyczno–taneczne
dla dzieci w wieku od trzech do czterech
lat – radosna zabawa w rytmach z czterech stron świata: wtorki – godz. 17.00,
od 19 września (koszt zajęć we wrześniu:
28 zł, opłata miesięczna uzależniona od
liczby spotkań, warunkiem rozpoczęcia
zajęć jest zgłoszenie się min. 10 osób)
Od października: balet – kontynuacja zajęć
(koszt zajęć w październiku: 56 zł, pierwsze spotkanie: 4.10 o godz. 16.45); balet
dla początkujących (zajęcia w środy
o godz. 16.00, dla dzieci w wieku 5–6 lat,
koszt zajęć w październiku: 56 zł, pierwsze
zajęcia: 4.10, zapisy do 28.09); rysunek
i malarstwo dla dzieci w wieku 7–12 lat
(zajęcia we wtorki w godz. 16.00 – 18.00,
koszt zajęć w październiku: 100 zł)
Szczegóły i zapisy:

„Górzanie” podczas występu w Nielepicach 

(FOT. GOK)

Centrum Kultury w Woli
– tel. 32 211 95 88
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

numer telefonu
Wśród osób, które do 26 września 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
Gabriela Golec z Miedźnej.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Nietrzeźwych kierujących nadal nie brakuje Uwaga! Oszuści na popularnym
Mimo apeli i próśb mundutygodnie później w Gilowicach. Poli- portalu społecznościowym
rowych, na naszych drogach
wciąż pojawiają się kierowcy,
którzy prowadzą pojazdy po
spożyciu alkoholu. Zagrażają
zdrowiu i życiu swojemu, a także
innych uczestników ruchu drogowego.

Kilku nietrzeźwych kierujących
pszczyńska policja w ostatnim
czasie zatrzymała także na terenie
gminy Miedźna. Do pierwszego tego
typu zdarzenia doszło 12 sierpnia ok.
godz. 19.00 na ul. Wiejskiej w Miedźnej. Zatrzymany mieszkaniec powiatu pszczyńskiego kierował samochodem, choć nie powinien tego robić.
W pierwszym badaniu okazało się,
że miał ponad 2,1 promila, a w drugim – ponad 2,2 promila. Podobna
sytuacja miała miejsce niespełna dwa



cjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie 25 sierpnia zatrzymali
mężczyznę, który kierował motorowerem. I w tym wypadku badanie wykazało, że zdecydowanie nie powinien
prowadzić pojazdu. Pierwsze badanie
dało wynik ponad 1,2 promila, a drugie
– prawie 1,3 promila.
27 sierpnia w Miedźnej zatrzymano natomiast 57–letniego mężczyznę,
mieszkańca Tychów. Kierował samochodem, choć miał ponad 1,2 promila.
Jakby tego było mało, okazało się, że
prowadził pojazd, chociaż miał cofnięte
uprawnienia do kierowania.
Policja apeluje, aby reagować, kiedy
widzimy, że nietrzeźwa osoba prowadzi pojazd lub wsiada np. za kierownicę
samochodu. W ten sposób możemy
innym lub sobie ocalić zdrowie lub
nawet życie.
8 pk
Miedźna, dnia 23.08.2017

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami
Wójt Gminy Miedźna informuje,
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wywieszony został wykaz dotyczący
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
oznaczonej numerem działki 729/17
Pełny wykaz dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl, tablicy
ogłoszeń UG Miedźna oraz w miesięczniku Gminne Sprawy.

Pszczyńska policja ostrzega
przed nowym sposobem oszustów. Wyłudzają pieniądze poprzez popularny portal społecznościowy. A najczęściej zaczyna
się bardzo niewinnie...
Jak? Oszuści informują, że wystarczy wysłać wiadomość sms, aby
znajomy wygrał konkurs, udostępnić
post lub polubić jakąś stronę internetową. Gdy osoba oszukana zorientuje się,
że jej budżet jest uszczuplony o kilkaset
złotych jest już zbyt późno. To jeden ze
sposobów oszustwa, które dominuje
w ostatnim czasie w internecie.
Jak zauważa pszczyńska policja,
obecnie oszustwa polegają głównie
na przełamaniu zabezpieczeń użytkownika portalu społecznościowego
i z jego konta rozesłaniu do wszystkich
jego znajomych prośby o wysyłanie
wiadomości sms na określony numer,
aby ta osoba wygrała w konkursie.
Nieświadomi znajomi wysyłają wiadomości sms w dobrej wierze, uszczuplając swoje konto o znaczne kwoty
pieniędzy.
Policja apeluje o kontakty osobiste
ze znajomymi, czy rzeczywiście biorą
udział w prawdziwym konkursie, czy
przypadkiem ktoś nie włamał się na ich
konto na portalu społecznościowym.
W przypadku gdy zostaniemy oszukani
nie usuwajmy konta na portalu społecznościowym, gdyż jego archiwum
ułatwi dotarcie do sprawcy oszustwa.



Dorosłych, których dzieci korzystają
z internetu policjanci zachęcają również do wzięcia pod uwagę blokady
wiadomości sms premium.
Zasada działania oszustów może
przybierać różne formy, jednak są
pewne elementy wspólne, których
poznanie ustrzeże przed staniem się
ofiarą oszustwa. Nierzadko oszuści
zakładają fikcyjne strony internetowe,
na których ogłaszają konkursy. Zachęcają do polubienia stron, udostępniania na swoim profilu. Często fikcyjne
strony posiadają wiele polubień celem
lepszej wiarygodności. Konkursy takie
trwają najczęściej bardzo krótki czas,
aby uniknąć usunięcia strony przez
administratora portalu społecznościowego.
Zakończenie jest jednak zawsze
takie same. Lista zwycięzców w postaci linków, który po kliknięciu wskazuje, że to Ty właśnie wygrałeś.
Wystarczy tylko wysłać wiadomość
sms na określony numer, aby otrzymać nagrodę. O ile koszt wysłania
wiadomości sms nie jest duży, jest
automatycznym akcesem do otrzymywania wiadomości sms premium
każdego dnia dotyczących np. pogody,
cytatu na dobry dzień, itp. Jak się nie
trudno domyślić nagrody nigdy nie
otrzymamy.
Policja zachęca do zwiększenia
ostrożności wszystkich użytkowników
portali społecznościowych.
8KPP
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Ponad 600 osób wzięło udział w XI Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem wójta gminy Miedźna

Liczy się pogoda ducha

Rowerzyści wystartowali spod basenu w Woli	
Rodzinom Piwczyków i Gajdzików nie przeszkadzała niezbyt dobra pogoda 

(FOT. PK)

(FOT. PK)

Rodzina Janoszów otrzymała nagrodę dla
najliczniejszej rodziny w rajdzie, ufundowaną
przez Stanisława Karbowego 
(FOT. PK)

Na czele rajdu jechał m.in. wójt Bogdan Taranowski

Choć na niebie słońca zabrakło, najważniejsze były dobre humory, rozrywka w rodzinnym gronie i wspólne spędzenie wolnego
czasu.
Popularność rajdu nie słabnie, o czym świadczy
fakt, że bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki! Tegoroczny rajd odbył się w sobotę, 2 września.
Tym razem do pokonania był tylko jeden odcinek,
o długości ponad 24 km. Uczestnicy przejechali przez
miejscowości gminy Miedźna. Bernadeta i Jarosław
Piwczykowie w imprezie udział wzięli po raz trzeci,
Anna i Krzysztof Gajdzikowie z 12–letnim synem
Dominikiem jechali ósmy raz. – Fajne jest to, że
można pozwiedzać te tereny, tak rekreacyjnie. Podziwiamy widoki, spotykamy się ze znajomymi. Czasem
ktoś blisko mieszka, a spotykamy się dopiero na raj-



(FOT. PK)

Przygotowano także gadżety dla wszystkich
(FOT. PK)
dzieci

dzie – mówią. Tego dnia nie było za ciepło, pojawiały
się też chmury. Ale rowerzystom to nie przeszkadzało. – Najważniejsze są nastawienie i pogoda ducha
– śmieją się. – Lubimy jeździć na rowerze, dlatego
bierzemy udział w rajdzie. W okolicy jest naprawdę
sporo fajnych tras – zauważa Monika z Gilowic, która
jechała wraz z członkami rodziny.
Grupa 600 uczestników wystartowała spod basenu
w Woli. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy
Woli – 296 osób, czyli prawie 50%! W rajdzie udział
wzięło też 71 mieszkańców Góry, 68 – Frydku, 53
– Gilowic, 12 – Miedźnej. Tegoroczną trasę pokonał
też jeden mieszkaniec... Łodzi!
Meta była na stadionie „Sokoła”, gdzie przygotowano ciepły posiłek. Trzeba było też odgadnąć
hasło rajdu. Brzmiało: „rodzinę swoją mam, zawsze
o nią dbam”. Nie zabrakło nagród. Upominek dla

najliczniejszej rodziny otrzymała rodzina Janoszów, wyróżniono też najmłodszych i najstarszych
uczestników. W losowaniu do rozdania było niemal
200 nagród. Wśród nich m.in. sprzęt agd, rtv,
zaproszenia na pizzę, do salonu fryzjerskiego
czy na masaże, sprzęt rowerowy oraz weekendy
w górach, a także dwa rowery. Jednoślady trafiły
do Alicji Pudełko z Frydku oraz Heleny Miemczok
z Oświęcimia.
Rajd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,
współorganizatorami byli: Zespół Szkół w Woli
i LKS „Sokół” Wola. Celem imprezy jest rozwijanie
aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy
Miedźna, propagowanie turystyki rowerowej oraz
integracja społeczności lokalnej.
8Paweł Komraus

Nabór do Gilusa
MUKS „Gilus” Gilowice prowadzi
zapisy do grup pływackich dla
dzieci i młodzieży na rok szkolny
2017/2018, a także do grupy
siatkarskiej.
Zajęcia będą się odbywały na basenie w Woli. Zebranie organizacyjne
odbędzie się 11 września o godz. 17.00
w dolnym holu pływalni. Uczestnicy
będą się uczyć i doskonalić pływanie
pod okiem doświadczonych trenerów:



Sławomira Formasa i Iwony Moskały,
medalistów mistrzostw Polski. Zajęcia
rozpoczynają się 18 września. Opłata
w nowym roku nie ulega zmianie. Cennik
dostępny jest na stronie muksgilus.slask.
pl. W ciągu całego roku szkolnego istnieje
możliwość dopisania się do grup szkoleniowych – po wcześniejszej weryfikacji
umiejętności. Szczegóły i zapisy: tel. 793
691 105, 532 098 749, 604 947 629.
Nabór prowadzony jest też do grupy
siatkarskiej dziewcząt w wieku 12–16

Jeden z rowerów wygrała Alicja Pudełko
z Frydku 
(FOT. PK)

Zajęcia robotyki
Lego We Do
lat. Szczegóły – tel. 512 651 452. Treningi odbywać się będą trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 17.30 do 19.00 na hali
sportowej przy LO im. prof. Zbigniewa
Religi w Gilowicach. Równocześnie
klub prowadzi nabór uzupełniający dla
dziewcząt z roczników młodszych.
Więcej informacji o naborach do grup
pływackiej oraz siatkarskiej można znaleźć na stronie muksgilus.slask.pl.
8 Gilus, pk

Wyjątkowe zajęcia od września
w Woli.
Pracownia Doodle zaprasza od
września wszystkich małych
konstruktorów i pasjonatów Lego na
zajęcia robotyki Lego We Do, na których będzie można nauczyć się budować własnego robota, którego później
będzie można zaprogramować.
Szczegóły i zapisy: Centrum Kultury
w Woli – tel. 32 211 95 88.
8 GOK
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Dziękowali
za plony
27 sierpnia w Gilowicach
odbyły się
gminno-powiatowe dożynki
FOT. PK, GOK

Akcje w wakacje
W sierpniu Gminny Ośrodek Kultury zaprosił na rodzinne wycieczki

FOT. GOK

