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promują i wzbogacają
naszą kulturę
przewodnicząca Kgw grzawa, maria grygierzec, założyciel i kierownik zespołu „górzanie”,
paweł Libera oraz Jerzy nycz, który fotografuje ważne wydarzenia w życiu gminy zostali
tegorocznymi laureatami miedźniańskich Uli, nagród gminy miedźna za działalność kulturalną,
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.
WIęCej NA sTr. 8
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sprZĘT Za 110 Tys. ZŁ TraFiŁ DO sTraŻaKÓw

rODZinna ZaBawa na piKniKaCh

Dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu
jednostki OSP wzbogaciły się o nowy sprzęt

24 czerwca na stadionie Sokoła w Woli
radośnie powitano lato i wakacje
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Dzięki pozyskanemu przez gminę Miedźna dofinansowaniu jednostki OSP wzbogaciły się o nowy sprzęt

Sprzęt za 110 tys. zł trafił do strażaków

Cztery jednostki OSP z gminy Miedźna wzbogaciły się o sprzęt
(FOT. PK)
o wartości 110 tys. zł

Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskane(FOT. PK)
mu przez gminę

Strażacy zademonstrowali, jak działa
nowy sprzęt 

Dobrze wyposażone jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej to bezpieczniejsi mieszkańcy.

nosze, defibrylatory, a jedna jednostka także sprzęt
potrzebny przy wypadkach komunikacyjnych. To
istotna pomoc dla OSP – przyznał wójt Bogdan
Taranowski. – Gratuluję nowego sprzętu. Myślę,
że inne gminy mogą Wam pozazdrościć szybkiego
i skutecznego działania w pozyskaniu dofinansowania. Dzięki temu mieszkańcy regionu będą się czuli
bezpieczniej – powiedział senator Andrzej Kamiński.
Podziękował strażakom-ochotnikom za ich pracę i za
bezinteresowną służbę dla drugiego człowieka. – Dla
regionu jesteście bezcenni – podkreślił.
Wszystkie cztery jednostki OSP z gminy Miedźna
otrzymały zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1,
defibrylatory i nosze podbierakowe. Dodatkowo do
OSP Miedźna trafił zestaw narzędzi ratowniczych
Lukas 2.
Na zakup sprzętu gmina Miedźna pozyskała dotację w wysokości 110 tys. 361 zł 24 gr. Wkład własny
gminy wynosi 1%. Dotacja przyznana została ze
środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-

szu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju
systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem (Program I Priorytet IIIB). Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.
Ale to nie wszystko. Jak poinformował wójt,
wciąż jest szansa na pozyskanie dofinansowania
na zakup sprzętu dla OSP o wartości prawie 510
tys. zł (wnioskowana wartość dofinansowania ze
środków unijnych to ponad 433 tys. zł) w konkursie
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Przypomnijmy, projekt „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia
potencjału służb ratowniczych” zgłoszony przez
gminę Miedźna znalazł się na 29. pozycji. Tymczasem
pieniądze przyznano 28 projektom. Do dofinansowania zabrakło 0,2 pkt. Jest jednak szansa, że
zwiększona zostanie pula konkursu. Wtedy gminie
Miedźna uda się pozyskać kolejne dofinansowanie
dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W majowym numerze „Gminnych Spraw”
informowaliśmy, że złożony w marcu przez
gminę Miedźna wniosek o dofinansowanie na zakup
wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla czterech
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Miedźna został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu na nowy sprzęt dla strażaków-ochotników
udało się pozyskać 110 tys. 361 zł 24 gr.
Sprzęt został przekazany w czwartek, 14 czerwca
podczas uroczystości w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Miedźna. Udział w niej wzięli senator Andrzej
Kamiński, wójt Bogdan Taranowski, przewodniczący
Rady Gminy, Stanisław Lubański oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP w gminie.
– Naszej gminie udało się pozyskać sprzęt dla jednostek OSP za 110 tys. zł. Od dzisiaj każda jednostka
będzie miała torbę ratowniczą taką, jakiej używa
Państwowa Straż Pożarna i ratownicy medyczni,
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W Woli
powstanie Otwarta
Strefa Aktywności

(FOT. PK)

8Paweł Komraus

Piękne urodziny

Gmina Miedźna otrzyma 25 tys.
zł dotacji na budowę Otwartej
Strefy Aktywności.
Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) to program realizowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego celem jest rozwój małej
infrastruktury. Dzięki dotacji tworzone
są ogólnodostępne obiekty dla całych
rodzin. Jeden taki obiekt powstanie
w gminie Miedźna!
A dokładnie na boisku „Ognia”
w Woli, przy ul. Pszczyńskiej. Znajdą
się tam siłownia plenerowa (minimum
sześć urządzeń) i strefa relaksu, która
będzie wyposażona między innymi
w ławki, plenerowe urządzenia do gier.
Zagospodarowana zostanie także zieleń. Inwestycja realizowana będzie
jeszcze w tym roku.
Gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki 25 tys. zł dotacji na ten
cel. W tegorocznej edycji programu
do MSiT wpłynęło 1 416 wniosków,
z czego pozytywnie zaopiniowano 792
na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Tylko
w 2018 roku w całej Polsce powstanie
1 530 stref sportowo-rekreacyjnych.
Wsparcie trafia głównie do gmin wiejskich.
4pk
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Pani Gertruda jest osobą bardzo radosną i otwartą 

3 czerwca Gertruda Granatyr
z Woli, najstarsza mieszkanka
gminy Miedźna świętowała 99.
urodziny.
O pani Gertrudzie pisaliśmy
w majowym numerze „Gminnych
Spraw”. Mieszkanka Woli opowiadała
wówczas o czasach swojego dzieciństwa,
o pierwszych latach wolnej Polski oraz
o tym, co działo się w Woli na początku II

4

(FOT. PK)

Z okazji urodzin nie mogło zabraknąć kwiatów i prezentów

wojny światowej. Najstarsza mieszkanka
gminy cieszy się bowiem bardzo dobrą
pamięcią, lubi wspominać dawne czasy.
Z okazji pięknych urodzin 4 czerwca jubilatkę odwiedzili wójt Bogdan
Taranowski oraz przewodniczący Rady
Gminy, Stanisław Lubański. Wręczyli
prezenty, złożyli życzenia. Jubilatka
podczas spotkania z energią i radością
opowiedziała o swoim dzieciństwie,
o czasach młodości, o rodzinie. Została

(FOT. PK)

też zapytana o receptę na długie życie. –
Trzeba mieć optymizm i wiarę. W trudnych czasach nas trzymała wiara, że
jednak jakoś to będzie – stwierdziła.
Gertruda Granatyr urodziła się jako
drugie dziecko Tomasza Niesyty i Marii
z domu Janosz. Miała pięcioro dzieci.
Najstarszy, Andrzej w latach 1990-1998
był wójtem gminy Miedźna.
Jubilatce życzymy dużo zdrowia
oraz dalszej pogody ducha!
8 pk
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Pszok
z dofinansowaniem?
Gmina Miedźna stara się o dofinansowanie na poziomie 85%
na budowę i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Jak już wcześniej informowaliśmy,
inwestycja planowana jest przy ul.
Leśnej w Gilowicach (za projektowaną drogą S1). Jej planowany koszt to
prawie 1,1 mln zł (to koszty budowy
razem z wyposażeniem). Teraz pojawiła się szansa, że 85% tych środków
pochodzić będzie z Unii Europejskiej.
Gmina Miedźna przygotowuje wniosek
aplikacyjny do projektu finansowanego
ze środków unijnych.
– Dzięki dofinansowaniu będziemy
mogli przygotować pszok z pełnym
wyposażeniem: z pojemnikami na
konkretne frakcje odpadów, miejscem
do mycia, rozdrabniania gałęzi, punktem napraw, z wózkiem widłowym
i innym sprzętem. Dzięki stworzeniu
takiego punktu przez gminę będziemy mieli szansę na utrzymanie i tak
atrakcyjnej stawki za odbiór odpadów

4

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

od mieszkańców – mówi wójt Bogdan
Taranowski. Przypomnijmy, w gminie
stawka ta wynosi 8 zł od mieszkańca
miesięcznie w przypadku odpadów
segregowanych.
Stworzenie stałego punktu zbiórki
odpadów komunalnych pozwoli na to,
że mieszkańcy gminy Miedźna będą
mogli w każdej chwili przywieźć
w takie miejsce dane frakcje odpadów, a nie czekać na termin mobilnego
pszoku (w danym sołectwie jeden lub
dwa razy w konkretnym dniu w miesiącu). Budowa pszok-u w Gilowicach
planowana jest na lata 2018-2019.
Jednocześnie wójt informuje, że
w ostatnim czasie gmina otrzymuje
informacje od firmy, która odbiera
śmieci od mieszkańców gminy Miedźna, że wiele osób nie segreguje śmieci.
– Nie chcemy podnosić stawki ogólnej
w całej gminie, więc może okazać się
konieczne podniesienie stawki dla tych,
którzy nie segregują śmieci. Żeby tego
uniknąć wystąpiliśmy do administracji
osiedli, żeby zwrócono na to uwagę
– przyznaje wójt.
8 pk

Walka z komarami trwa
Przeprowadzona w czerwcu
akcja odkomarzania będzie
musiała zostać powtórzona.
W poprzednim numerze pisali-

4śmy, że na terenie gminy Miedźna
przeprowadzona będzie akcja odkomarzania biologicznego w wodach stojących i płynących oraz na terenach
podmokłych. Akcja odbyła się, ale

musi zostać powtórzona, tym razem
metodą chemiczną. – Ze względu na
niekorzystną pogodę i deszcze efekt
akcji nie został osiągnięty, dlatego musi
zostać powtórzona. Konieczna jednak
jest odpowiednia pogoda, tzn. nie może
być deszczu. Zastosowana zostanie
metoda chemiczna, której już używaliśmy w poprzednich latach – zauważa
wójt Bogdan Taranowski.
8 pk

O pomoc finansową mogły
ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady
Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowały
zadania inwestycyjne. W budżecie
województwa śląskiego zarezerwo-
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DOMY JEDNORODZINNE

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

wano na ten cel ok. 4,8 mln zł. Wsparcie otrzymają 343 projekty wybrane
przez Zarząd Województwa Śląskiego, w tym dwa z gminy Miedźna.
Sołectwo Grzawa otrzyma 21,5 tys.
zł na utworzenie siłowni zewnętrznej
na placu zabaw (całkowita wartość
zadania to 30 tys. zł), a Frydek – 16
tys. zł na zakup strojów ludowych
dla Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” (całkowita wartość zadania
to 20 tys. zł).
8pk
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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: 16.07, 1.08
segregacja: 1.08

zmieszane: 11.07, 25.07
segregacja: 11.07

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

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

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

Zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 18.07
bio (odpady kuchenne): 12.07, 26.07
Odbiór powyższych odpadów
odbywał się będzie od właścicieli
nieruchomości, którzy zgłosili
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem.

zmieszane: 17.07, 2.08
segregacja: 2.08

zmieszane: 18.07, 6.08
segregacja: 6.08

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

zmieszane: 19.07, 7.08
segregacja: 7.08

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

zmieszane: 9.07, 23.07
segregacja: 9.07

Na siłownię i na stroje
Dwa sołectwa z gminy Miedźna
otrzymają pomoc finansową
w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.
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Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka), Miedźna (ulice:
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 10.07, 24.07
segregacja: 10.07

zmieszane: 12.07, 26.07
segregacja: 12.07

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 9.07, 12.07, 16.07, 19.07,
23.07, 26.07, 30.07, 2.08, 6.08
segregacja: 6.07, 10.07, 13.07, 17.07,
20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 3.08, 7.08
odpady wielkogabarytowe: 11.07,
25.07
bio (odpady kuchenne): 12.07, 19.07,
26.07, 2.08
odpady zielone: 18.07 (odbiór

odpadów zielonych odbywał się
będzie od spółdzielni, która zgłosi
taką potrzebę do Urzędu Gminy
Miedźna co najmniej 3 dni przed
planowanym wywozem)

Sprawdź szybko termin
wywozu śmieci dzięki darmowej
aplikacji „Kiedy wywóz”
Można ją znaleźć w sklepach
Google play, App Store,
Windows Store.

MOBILNY PSZOK W LIPCU
< F RYDEK: 3.07 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
- Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 26.07 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 11.07 w godz. 12.00-17.00 oraz 30.07 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 12.07 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła
w Grzawie
<G
 ÓRA: 4.07 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 17.07
w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło
kościoła w Górze
<W
 OLA: 28.07 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej 25 – obok byłego sklepu
spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte
lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej,
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone,
odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.).
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Szkoły
z „Aktywną tablicą”

Inwestycja kosztowała prawie 6 mln zł

Zakończyli prace w Górze i Gilowicach
Zakończyły się prace związane z przebudową
ul. Topolowej w Górze i ul. Lompy w Gilowicach.
Gmina Miedźna i powiat pszczyński przeznaczyły
na ten cel prawie 6 mln zł.
Początkowo inwestycja miała być realizowana z udzia-

4łem środków zewnętrznych. Powiatowi pszczyńskiemu

nie udało się jednak pozyskać dofinansowania. Ze względu
na fatalny stan tych dróg powiatowych zdecydowano o prowadzeniu prac ze środków gminy Miedźna oraz powiatu
pszczyńskiego.
Roboty ruszyły w ubiegłym roku, wtedy też wykonano
większość prac. Dokończono je w tym roku. 12 czerwca
dokonano odbioru inwestycji. Pochłonęła łącznie 5,86 mln
zł, w zeszłorocznych budżetach samorządy zabezpieczyły po
2 mln zł na ten cel, pozostała kwota przeznaczona została
przez gminę i powiat w tym roku. Dzięki temu dziś mieszkańcy Góry i Gilowic mogą korzystać z bezpiecznej drogi.
Przebudowa objęła odcinek o łącznej długości niemal 3,5
kilometra. Roboty polegały na przebudowie jezdni, budowie
ciągu pieszo-rowerowego, budowie chodników dla pieszych,

Droga powiatowa po przebudowie

(FOT. POWIAT)

przebudowie istniejących zjazdów, przebudowie przystanków
autobusowych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie
istniejących przepustów pod drogą, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem oznakowania
poziomego i pionowego, odmuleniu rowów przydrożnych
oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących. Zadanie
zrealizowała firma Drogród z Ćwiklic.
8 pk

Kolejne roboty na drogach
Urząd Gminy zleca wykonanie
kolejnych prac na gminnych
drogach i nie tylko.
Wkrótce powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Przebudowa ul. Janygowiec
w Miedźnej”. Na odcinku drogi wymieniona zostanie konstrukcja nawierzchni i podbudow y, przebudowany
zostanie zjazd do posesji, a pobocze
uzupełnione. Termin wykonania tych
prac to połowa października. Urząd
Gminy Miedźna ogłosił też przetarg
na remonty cząstkowe dróg gminnych. Jedyna złożona oferta opiewa
na kwotę niespełna 147 tys. zł. W tym
wypadku termin wykonania robót to
23 listopada.
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Wyłoniono już firmę, która będzie
odpowiedzialna za przebudowę trzech
odcinków dróg w Górze. Chodzi
o ulice: Bażantów (przebudowa na
długości 190 m), Polną (na długości
217 m) i Parkową (na długości 50 m).
Roboty za prawie 480 tys. zł wykona
firma Drogród z Ćwiklic, która ma na
to czas do połowy października.
Ta sama firma wygrała inny przetarg
ogłoszony przez Urząd Gminy. Chodzi
o przetarg na przebudowę ul. Górniczej
w Woli, modernizację ul. Przemysłowej
i Poprzecznej w Woli oraz modernizację ul. Granicznej w Gilowicach. Prace
pochłoną ponad 290 tys. zł i powinny być
wykonane do połowy października.
Jednocześnie rusza rozbudowa
oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topo-

lowej w Miedźnej oraz od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany
w Górze. Wartość prac to ponad 65 tys.
zł. Udało się też wyłonić wykonawcę
inwestycji pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”. Chodzi
o budowę wiaty, gdzie możliwe będzie
zorganizowanie np. grilla. Zadanie
wykona konsorcjum firm składające się
z firm Dendrobud z Gilowic oraz Elbud
z Brzeszcz. Oferta konsorcjum opiewała na prawie 90 tys. zł. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
8pk

Jak otrzymać 300 zł na ucznia?
Rusza program „Dobry start”,
dzięki któremu można otrzymać
300 zł jednorazowego wsparcia
dla ucznia rozpoczynającego rok
szkolny.
Świadczenie przysługuje raz

4w roku na rozpoczynające rok

szkolny dzieci do ukończenia 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Co
istotne, rodziny otrzymają wsparcie
bez względu na dochód. Świadczenie
to jest zwolnione od podatku. Program
nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także
studentów, uczniów szkół policealnych
i uczniów szkół dla dorosłych.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama
lub tata dziecka, opiekun prawny lub

opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka
lub dyrektor placówki opiekuńczowychowawczej. W gminie Miedźna
wnioski można składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej (Wola,
ul. Poprzeczna 1, I piętro) od 1 lipca
(w formie elektronicznej: przez stronę
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną) oraz
od 1 sierpnia (w formie papierowej).
Termin składania wniosków mija 30
listopada. Szczegółowe informacje oraz
wzór wniosku dostępny jest na stronie
www.gops.miedzna.pl.
W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę
otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach gminy będą
miały maksymalnie dwa miesiące od

dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Jak informuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, od 1 lipca można
też składać wnioski w formie elektronicznej w ramach funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłek rodzinny
na nowy okres zasiłkowy (wnioski
w formie papierowej można składać
od 1 sierpnia). Podobne terminy
obowiązują w przypadku składania
wniosków do programu Rodzina 500
plus. Prawo do tego świadczenia jest
ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września
kolejnego roku. Za każdym razem
należy składać nowy wniosek na nowy
okres świadczeniowy. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł
miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub
jedyne dziecko. 
8 pk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Zespole Szkół
w Woli oraz Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Śląskich w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej uzyskały wsparcie finansowe na
zakup interaktywnych monitorów
dotykowych z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 – „Aktywna tablica”. Przyznana kwota dotacji dla dwóch szkół
to 26 tys. 880 zł. Taka pomoc dydaktyczna będzie cennym narzędziem
aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, przyczyni się do
rozwinięcia kompetencji uczniów,
a także wzmacniania kompetencji
zawodowych nauczycieli, a w efekcie
do poprawy kształcenia.
8 ZOiW

Mierniki przy drogach
w gminie

Starostwo Powiatowe zamontowało dwa mierniki prędkości rzeczywistej przy drogach powiatowych
w gminie Miedźna. Urządzenia
znajdują się przy byłym gimnazjum nr 2 w Woli (ul. Pszczyńska)
oraz przy kościele w Miedźnej (ul.
Wiejska). Wyświetlacze prędkości
rzeczywistej to prewencyjne radary,
które sprawdzają się jako skuteczne
narzędzie do walki z przekraczaniem
dozwolonej prędkości. Wyświetlają
aktualną prędkość pojazdu i w razie
jej przekroczenia następuje zmiana
koloru wyświetlania z zielonego na
czerwony w pulsującej formie oraz
ukazuje się napis np. „Zwolnij” lub
„Uwaga szkoła”. Wtedy kierowcy zdecydowanie częściej zwalniają i jadą
ostrożniej. 
8 powiat, pk

Zamknięcie
odcinka drogi

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
informuje, że od 29 czerwca zamknięto odcinek drogi powiatowej nr 4136S,
tj. ul. Korfantego w Gilowicach i ul.
Sportowej we Frydku, na czas robót
związanych z przebudową w/w drogi.
Wyznaczony objazd obejmuje trasę w
ciągu: ul. Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej w Woli, ul. Kopalnianej i DW 931
w Międzyrzeczu. Planowany termin
zakończenia robót to 15 października
2018 r.
8 PZD Pszczyna

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „Gminnych
Spraw” podaliśmy błędną informację, że w maju Rada Gminy podjęła
uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi pszczyńskiemu
w wysokości 76 tys. 20 zł na modernizację windy w szpitalu w Pszczynie. W rzeczywistości pomoc została
przekazana na realizację zadania
inwestycyjnego pn: „Kompleksowa
modernizacja windy znajdującej się
w budynku ZLZ ul. Poprzeczna 1”
w Woli. Za pomyłkę przepraszamy.

8 Redakcja
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Po decyzji NFZ, mieszkańcy powiatu pszczyńskiego pomocy muszą szukać w innych placówkach

Szpital w Pszczynie zamknięty
Od 1 lipca Szpital w Pszczynie
nie funkcjonuje. NFZ nie rozstrzygnął konkursu na leczenie
szpitalne na terenie powiatu
pszczyńskiego.
Najpierw Śląski Oddział Woje-

4wódzki Narodowego Funduszu

Zdrowia odrzucił oferty w konkursie na
leczenie szpitalne na obszarze powiatu
pszczyńskiego oraz świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze złożone przez
powiat pszczyński, a potem oddalił
protesty złożone przez samorząd.
Przypomnijmy, po wypowiedzeniu
kontraktu spółce Centrum Dializa,
która dzierżawiła szpital powiat wyraził gotowość prowadzenia placówki.
W jego imieniu miałaby robić to spółka

Centrum Przedsiębiorczości w Woli,
w ramach której powołano jednostkę
Szpital Powiatowy w Pszczynie. Było
to możliwe m.in. dzięki decyzji Rady
Gminy Miedźna, która zgodziła się na
dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów w spółce, należących
do gminy.
Konkurs na leczenie szpitalne został
unieważniony, bo – zdaniem NFZ – CP
„nie spełnia warunków wymaganych
w obowiązujących przepisach”. Nie
zgadza się z tym powiat, który złożył
protest. Nieskutecznie.
W związku z nierozstrzygnięciem
przez NFZ konkursu, od 1 lipca
pszczyński szpital nie funkcjonuje.
Co z mieszkańcami powiatu, którzy
będą potrzebowali pomocy lekarzy?

Nocna i świąteczna opieka medyczna
w nowym miejscu
To ważna informacja dla mieszkańców. Od 1 lipca po
nocną i świąteczną opiekę medyczną należy udać się
w nowe miejsce. Ogłoszony przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia konkurs na

Bez apteki całodobowej
W związku z zaprzestaniem świadczenia usług przez
Aptekę „Na Bielskiej” w Pszczynie w systemie całodobowym, od 1 lipca br. do 31 sierpnia br. na terenie
powiatu pszczyńskiego nie będzie funkcjonować
apteka całodobowa. Od 1 lipca Apteka „Na Bielskiej”
Pszczyna, ul. Bielska 2 pracować będzie w godzi-

Śląski OW NFZ wystosował komunikat
do wszystkich szpitali w promieniu
25 km od Pszczyny z prośbą o udzielenie wszelkiej, niezbędnej pomocy
w procesie przejmowania pacjentów
dotychczas leczących się w Szpitalu
w Pszczynie, wymagających dalszej
hospitalizacji. Pacjenci mogą uzyskać
informację, dzwoniąc pod numer
całodobowej infolinii: 801 002 903 lub
w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do
piątku na numer 32 735 16 00.
Z zapowiedzi NFZ wynika także, że
po spełnieniu wskazanych przez Fundusz wymagań jest możliwe przeprowadzenie rokowań z powiatową spółką
i przekazanie jej kontraktu na prowadzenie szpitala. Rozmowy trwają.
8pk

świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na
terenie powiatu pszczyńskiego (poza gminą Pawłowice)
wygrał ośrodek „Symetria”. Dlatego od początku lipca,
jeśli w nocy lub w święta będziemy mieli potrzebę pilnej
wizyty u lekarza, należy udać się do placówki znajdującej
się przy ul. Partyzantów 21 w Pszczynie.
8 pk

nach 8:00-23:00, przez 7 dni w tygodniu, w każdą
niedzielę i święta.
Pozostałe ustalenia co do godzin otwarcia aptek, zawarte w uchwale Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2018 pozostają
bez zmian.
8powiat

O sprzedaży alkoholu
W czerwcu w sołectwach w gminie Miedźna odbyła się seria
zebrań, poświęconych sprzedaży napojów alkoholowych.
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza
obowiązek zaopiniowania przez jednostki pomocnicze projektu uchwały
określającej liczbę punktów, gdzie
sprzedawany jest alkohol. Dlatego
sołtysi w czerwcu zwołali zebrania,
podczas których mieszkańcy wydawali opinie na temat projektu uchwały.
Wszystkie opinie były pozytywne.
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Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Miedźna
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych została przyjęta przez
Radę Gminy na sesji, która odbyła się
28 czerwca. W uchwale zmniejszono
liczbę punktów, gdzie będzie można
kupić alkohol. – W praktyce dla mieszkańców i przedsiębiorców niewiele się
zmieni. Punktów, gdzie można było
sprzedawać alkohol do spożycia poza
miejscem sprzedaży było 40. Limit ten
nie jest wyczerpany, bo koncesji wydano
30. Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne,

maksymalnie w 25 można było podawać
alkohol, a funkcjonowało ich 8. W tym
wypadku maksymalną liczbę takich
punktów zmniejszyliśmy do 20 – mówi
wójt Bogdan Taranowski. – Dostosowaliśmy te liczby do realnych warunków, bez
negatywnych skutków dla mieszkańców
i przedsiębiorców – dodaje.
Przyjęta uchwała mówi, że punkt
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany
w odległości mniejszej niż 50 m od
placówek oświatowo-wychowawczych,
obiektów kultu religijnego, obiektów
administracji publicznej, obiektów
służby zdrowia.
8 pk

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut – to
wszystko, czego potrzeba, by
zarejestrować narodziny dziecka
online. Nowa usługa ruszyła 1
czerwca.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia
wystawienia karty urodzenia. Teraz nie
trzeba iść w tym celu do urzędu.
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Co trzeba zrobić, by zarejestrować
narodziny dziecka online? Należy
wejść na stronę www.obywatel.gov.pl.
To, czego potrzebujemy na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym
dziecko przyszło na świat oraz imię
dziecka. Należy ustalić także numer
aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli
nie jest się w związku małżeńskim) – to
znacznie ułatwi weryfikację danych

w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kolejny krok to wybór adresu, pod którym
chcemy zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Ostatni
krok to podpis (Profilem Zaufanym).
Rodzic, który będzie rejestrował
narodziny musi mieć aktualny Profil Zaufany (o tym, jak go utworzyć
można przeczytać na stronie www.
pz.gov.pl/pz).
8 MC, pk
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WAŻNE KONTAKTY
Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Kasa Urzędu Gminy Miedźna
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45,
15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15
Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl
NIP 6381642424 REGON 276258291
Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001
Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl
www.gok.miedzna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedźnej z/s w Grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51
e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl
Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43
www.gzgk.miedzna.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl
www.basen.miedzna.pl
Zespół Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 211 61 77
e-mail: zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl
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FRYDEK

WOLA

„Frydkowianie” najlepsi

Piknik rodzinny po raz piąty
W sobotę, 16 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli odbył się
V Piknik Rodzinny. Pogoda dopisała, atrakcji nie brakowało. Wszyscy
spędzili miło czas przy muzyce, grillu
i słodkich poczęstunkach. Dzieci zabawiała pani animator. Powodzeniem

„Frydkowianie” kolejny raz okazali się najlepsi w prestiżowym przeglądzie

8 czerwca odbył się finał XXV Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof.
Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”.
W Koszęcinie, w siedzibie Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpiło 650
wokalistów i tancerzy, w tym także
Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”,
działający w Szkole Podstawowej im.
Stanisława Hadyny we Frydku. Artyści
z Frydku zajęli I miejsce w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjów! To
kolejny sukces zespołu prowadzonego przez Jadwigę Granatyr, laureatkę
„Miedźniańskiego Ula” z 2016 r. w tym
przeglądzie.
Finał „Śląskiego Śpiewania” odbywał
się w ramach Święta Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Było to spotkanie

cieszyły się darmowe lody i dmuchane
obiekty dla dzieci. Odbyła się także
akcja charytatywna dla Jasia, wychowanka szkoły chorego na cukrzycę,
w celu zaopatrzenia go w nowoczesną
pompę insulinową.
8ZSP Wola, pk

(FOT. SP FRYDEK)

i święto miłośników śląskiego folkloru. Poziom artystyczny przeglądu był
bardzo wysoki, a jury miało trudne
zadanie, aby spośród 52 podmiotów
zakwalifikowanych podczas przesłuchań rejonowych wyłonić najlepszych. Jury oceniało dobór repertuaru,
zachowanie cech gwarowych, walory
wokalne, taneczne, akompaniament
i ogólny wyraz artystyczny. Jako elementy dodatkowe brano pod uwagę
strój ludowy i rekwizyty.
Uczestników, laureatów i gości
XXV „Śląskiego Śpiewania” zaszczycił występem chór i orkiestra Zespołu
„Śląsk” z programem „Pieśń o Ojczyźnie”.
8SP Frydek, pk

Z wizytą w zoo

Podczas pikniku przygotowano atrakcje dla całych rodzin

(FOT. ZSP WOLA)

Spotkanie z policjantem
14 czerwca w działającym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przedszkolu odbyło
się spotkanie z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego policji w Oświęcimiu.
Tematem spotkania były „Bezpieczne wakacje”, ustalenie z dziećmi zasad ruchu
drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci.
Policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył, jak należy zachować się w kontaktach
z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Gość zademonstrował dzieciom, w jaki
sposób należy zachować się w razie ataku psa. Dzieci z dużym zaciekawieniem
wysłuchały rad i wskazówek. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły
policjantowi podziękowanie i zaśpiewały piosenkę. 
8 ZSP Wola

Twarzą w twarz z angielskim

Dzieci z zaciekawieniem oglądały egzotyczne zwierzęta i drapieżniki

5 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego w SP we Frydku odwiedziły ogród zoologiczny w Krakowie.
Przedszkolaki spędziły miło czas na
terenie Lasku Wolskiego pod opieką
wychowawczyń i rodziców, podziwiając różne zwierzęta. Największe
zainteresowanie wzbudzały zwierzęta
egzotyczne i drapieżniki – zachwycały
wyglądem i rozmiarami. Wielką sym-

(FOT. SP FRYDEK)

patię zwiedzających wzbudzały trzy
żyrafy. Oglądając pingwiny, dzieci były
zaskoczone ich niewielkimi rozmiarami. Dzieci słuchały i próbowały czytać
wiadomości o wybranych zwierzętach
oraz miejscu ich występowania. Na
zakończenie przedszkolaki spędziły
czas na małym placu zabaw, ze smakiem jedząc lody.
8SP Frydek

MIEDŹNA

5 czerwca w Zespole Szkół w Woli
odbył się finał Gminnego Konkursu
Języka Angielskiego „Face to Face
with English” pod patronatem wójta
gminy Miedźna. Wójt Bogdan Taranowski wraz z dyrektorem Zespołu
Szkół w Woli, Teresą Koczor wręczyli
nagrody laureatom konkursu. Wśród
uczniów ZS wysokie lokaty zdobyli:
Wiktoria Witańska (II miejsce w kategorii szkół podstawowych), Mateusz
Norek (I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych), Kilian Kurek (III miejsce
w kategorii klas gimnazjalnych).
W części artystycznej wystąpili uczniowie zarówno szkoły podstawowej,
klas gimnazjalnych, jak i technikum:
Emilia Pomietło, która w tym roku zdobyła I miejsce w Gminnym Konkursie
„You can sing” oraz Kornelia Szczotka,
która zajęła III miejsce w tym samym
konkursie przedstawiły swoje konkursowe piosenki. Wiktoria Witańska,

Uczniowie pokazali znajomość języka angiel(FOT. ZS WOLA)
skiego w praktyce

uczennica kl. VI wyrecytowała wiersz
w języku angielskim.
Na zakończenie uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie
przedstawiając nowoczesnego kopciuszka – „Cinderella” w wykonaniu
grupy uczestniczącej w projekcie „Let’s
Talk”. Na scenie wystąpili wspólnie
uczniowie szkoły podstawowej i technikum.
8 ZS Wola

Niecodzienne warsztaty chemiczne

Maluszki i kolorowe paluszki

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej biorący udział w zajęciach
w ramach projektu „Doświadczam Edukuję” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 13 czerwca
wzięli udział w warsztatach z chemii w Centrum Nauki Leonardo da Vinci pod
Kielcami.
Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia, mogli sprawdzić swoją
sprawność i koncentrację korzystając z różnych urządzeń, a także ze stanowisk
multimedialnych wizualizujących zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne.

13 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami „Bajkowe Spotkanie”, które
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała w filii bibliotecznej nr 2 w Woli.
Maluszki poznały historię królika, który uwielbiał marchewkę. Był on tak
zachłanny, że gromadził w swojej maleńkiej norce każdą ilość marchewek.
Po „marchewkowych przygodach” zaproszono małych gości do robienia
ogromnych baniek mydlanych. Na koniec spotkania dzieci wraz z rodzicami
stworzyły mini zoo przy użyciu rączek pomalowanych farbami. Każdy wyszedł
ze spotkania zadowolony, uśmiechnięty oraz gotowy na kolejne „Bajkowe Spotkania” po powrocie z wakacji.
8 GBP

8ZSP Miedźna

Z Twojego soŁectwa
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Kulturalna profilaktyka

Matematyka po angielsku

13 czerwca w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Górze upłynął
pod hasłem: Teatr + Muzyka = Kulturalna Profilaktyka. Tego dnia zgodnie
z harmonogramem uczniowie pierwszą
godzinę spędzili z wychowawcami na
wykonaniu transparentów profilaktycznych. Następnie odbyły się spektakle
teatralne, na które zaprosiła Michalina
Madeja wraz z uczniami klas piątych

W Liceum Ogólnokształcącym im.
prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
zakończył się już projekt pn. „Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość”.
Miał on za zadanie przybliżyć szkołę
do poszerzenia swojej oferty edukacyjnej o oddziały dwujęzyczne, głównie
poprzez podwyższenie kompetencji
językowych nauczycieli oraz przygotowanie organizacyjne i merytoryczne
do wdrażania dwujęzyczności.
Po wszystkich kursach, wyjazdach,
szkoleniach i egzaminach przyszedł
czas na praktykę. Końcem roku szkolnego uczniowie kl. IIb brali udział
w lekcjach matematyki prowadzonych
w języku angielskim przez Andrzeja Pietrzyka. Był to cykl trzech zajęć
dotyczących statystyki: „What does the
mean mean?”. Na tej lekcji uczniowie
poznali słownictwo potrzebne do roz-

i szóstych. Po części artystycznej cała
społeczność uczniowska udała się na
profilaktyczny pochód ulicami Góry.
Uczniowie wykrzyczeli hasła promujące zdrowy styl życia oraz rozdali
przechodniom ulotki. Dzień zakończono koncertem profilaktycznym „Z całej
mocy STOP przemocy” w wykonaniu
Piotra Cybułki.

8 SP Góra

wiązywania zadań na kolejnej lekcji:
„Task concerning arithmetic mean”.
Ostatnia dotyczyła średniej arytmetycznej.
Tematyka została wybrana ze względu na łatwe treści i niezbyt skomplikowane słownictwo. Uczniowie podeszli
do lekcji z ogromnym dystansem. Słuchali i rozumieli nauczyciela, jednak
z ogromnym oporem zabierali głos
w obcym języku. Widać aby przełamać ich opory wobec tego typu lekcji
konieczna jest większa częstotliwość
ich przeprowadzania lub dodatkowa
motywacja. Tym razem będzie to
możliwość wybrania na najbliższej
kartkówce wersji angielskiej, dzięki
której za każde dobrze rozwiązane
zadanie będzie można otrzymać punkt
ponad bazę.
8LO Gilowice

Nauczyciel na szkoleniu w Rumunii
Uczniowie przygotowali transparenty profilaktyczne

(FOT. SP GÓRA)

Poznali tajniki biblioteki i pisania książek
12 czerwca grupa czytelników ze
szkoły w Górze pojechała do Miejskiej
Biblioteki w Czechowicach. Zaprosiła
ich Katarzyna Wituś. Uczniowie wzięli
udział w spotkaniu z pisarzem Grzegorzem Kasdepke. Opowiedział on
o swojej pracy twórczej, o tym, skąd
czerpie pomysły na pisanie książek
dla dzieci. Mówił o procesie tworzenia
książki, o osobach, które pomagają
w tym, aby książkę wydać.
Swoje wypowiedzi pisarz przeplatał
czytaniem fragmentów własnych książek. Na koniec spotkania można było
kupić książki i poprosić o autograf.
Na tym jednak wizyta w bibliotece się
nie skończyła. Katarzyna Wituś przygotowała kolejne atrakcje. Najpierw
oprowadziła gości po pomieszczeniach
bibliotecznych, opowiedziała o dzia-

Podczas wizyty w czechowickiej bibliotece


(FOT. SP GÓRA)

łalności biblioteki, jej zasobach czytelniczych, nowościach książkowych.
Zdradziła także tajemnicę, jak zachęcić
dzieci do czytania. Ma swoje sposoby.
Przeprowadziła również warsztaty
tworzenia własnej książki oraz mały
konkurs z nagrodami. Na wszystkich
czekał słodki poczęstunek. 8 SP Góra

„Górzanie” na Śnieżnicy
Zespół Śpiewaczy „Górzanie” na zaproszenie kapelana Ośrodka Rekolekcyjnego
na Śnieżnicy, ks. Jana Zająca uczestniczył w uroczystej mszy św. z poświęceniem pomnika „Księdza Karola Wojtyły – turysty”. Zespół przygotował oprawę
muzyczną tej uroczystości. Występ był wielkim zaszczytem i wydarzeniem dla
zespołu.
8 GOK

GRZAWA

Świat poezją malowany
Gminna Biblioteka Publiczna zachęca mieszkańców gminy do udziału
w konkursie „Świat poezją malowany”,
który organizuje Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Pszczynie.
Jego celem jest promocja twórczości
poetyckiej, przeprowadzony będzie
w dwóch kategoriach: wiersz o tematyce dowolnej oraz wiersz o tematyce
patriotycznej mającej na celu uczczenie

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Warunkiem udziału w konkursie jest
nadesłanie dwóch niepublikowanych
i nienagradzanych wcześniej tekstów
poetyckich. Teksty można nadsyłać
w obu lub tylko jednej kategorii. Prace
należy dostarczyć do 15 września.
Szczegóły i regulamin dostępne są na
stronie biblioteka.miedzna.pl.  8 pk

Podczas gdy uczniowie i nauczyciele finalizowali rok szkolny Joanna
Kocioła, nauczycielka języka angielskiego z LO w Gilowicach, spędziła
bardzo pracowity tydzień na kursie
szkoleniowym w Rumunii. Szkolenie
zorganizowane w Bukareszcie przez
Rumuńską Agencję Narodową Programu Erasmus+, dotyczyło rozpowszechniania i wykorzystania rezultatów w projektach Erasmus+.
Przez cztery dni 45 uczestników z 15
krajów wspólnie uczyło się, w jaki sposób
wypracowywać w projektach dobre i trwałe rezultaty, które będą wykorzystywane
długo po zakończeniu samego projektu.
Zmotywowani i doświadczeni trenerzy
stosowali szereg bardzo ciekawych, rów-

nież nowatorskich metod pracy, dzięki
którym szkolenie, mimo że bardzo intensywne, nie było nużące. A zaobserwowane
metody i narzędzia bardzo przydadzą się
w codziennej pracy dydaktycznej.
Poza formalnymi korzyściami
z udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy mieli okazję nawiązać nowe kontakty
zawodowe, wymienić się doświadczeniami oraz przekonać się, jak uroczym
miastem jest rumuńska stolica.
Dzięki udziałowi w szkoleniu, LO
w Gilowicach będzie jeszcze skuteczniej realizować projekty Erasmus+,
a rezultaty wypracowane w międzynarodowych grupach projektowych będą
bardziej atrakcyjne i dostępne szerszej
grupie odbiorców. 8 J. Kocioła (LO Gilowice)

Piknik dla Tosi i Oliwii
11 sierpnia na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli
odbędzie się „Charytatywny
moto-piknik dla Tosi i Oliwii”.
Początek o godz 15.00. W programie przewidziane są animacje dla
dzieci z konkursami, dmuchańce, malowanie buziek, alkogogle, wata cukrowa,
występy zespołów, loteria fantowa, licytacje i nie tylko.
Imprezę wspierać będą jednostki OSP
z gminy Miedźna oraz Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie wraz ze swoją
maskotką, Sznupkiem. Główną atrakcją ma być wieczorny przejazd motorów. Współorganizatorami są Zespół

4

Szkolno-Przedszkolny w Woli, Gminny
Ośrodek Kultury oraz proboszcz parafii
Matki Bożej Piekarskiej w Woli.
Podczas imprezy zbierane będą
środki na leczenie Tosi Wiertel z Gilowic i Oliwii Anteckiej z Góry. 2-letnia
Tosia ma dziecięce porażenie mózgowe, problemy z mięśniami i wzrokiem.
U prawie 13-letniej Oliwii stwierdzono
natomiast obniżone napięcie mięśni
w tułowiu oraz opóźnienie psychoruchowe.
Podczas pikniku po raz kolejny
można będzie pomóc dziewczynkom.
Poprzednia impreza charytatywna na
ich rzecz odbyła się w grudniu ub.r.
w Centrum Kultury w Woli. 
8 pk

ZOiW dziękuje za głosy
Nie udało się sprawić, że Podwórko Talentów Nivea powstanie w Woli. „Gmina

4Miedźna bardzo długo utrzymywała się na wysokiej pozycji – 15. miejscu, co

wskazuje na wielkie zaangażowanie mieszkańców, którzy codziennie oddawali
głosy i rozpowszechniali informację o naszym udziale w konkursie. Pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w głosowanie,
które do samego końca razem z nami walczyły o Podwórko Talentów Nivea!”
– dziękuje Zespół Oświaty i Wychowania.
8 pk

8
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28 czerwca poznaliśmy tegorocznych laureatów Miedźniańskich Uli

Zostawiają dobre ślady
Po raz kolejny uhonorowano
tych, którzy pracują na rzecz
kultury, dbają o nią i ją upowszechniają. Miedźniański Ul
to podziękowanie i uznanie za
ich zaangażowanie i codzienną pracę.
Ul jako dzieło pszczół symbolizu-

4je ciężką i systematyczną pracę.

Laureaci nagród gminy Miedźna,
Miedźniańskich Uli także taką pracę
wykonują. Po to, by pielęgnować nasze
tradycje, naszą kulturę. Nagroda wręczana jest za działalność kulturalną,
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.
Tegorocznych laureatów nagrodzono
podczas uroczystej sesji Rady Gminy,
która odbyła się 28 czerwca w sali
Domu Kultury w Woli.
Uroczystość uświetnił występ niezawodnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej „Silenzio” z Woli, działającej
pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury. – Chyba każdy z nas czasami
stawia sobie pytanie: jaki ślad swojego
życia pragnąłbym pozostawić? Pisarz
Paulo Coelho napisał: „Pamiętaj, że
wszystko, co uczynisz w życiu zostawi
jakiś ślad. Dlatego miej świadomość
tego, co robisz”. Słowa te można przywoływać w różnych sytuacjach – tych
trudnych, ale też w szczególnych
okazjach, jak dzisiaj. Dzisiaj chcemy
zwrócić uwagę na ludzi, którzy zostawiają dobre ślady. Chcemy uhonorować ludzi zaangażowanych w pracę
na rzecz kultury, którzy dzielą się kulturą, tworzą kulturę, którzy poprzez
swoją działalność przyczyniają się do
rozwoju naszej kultury – powiedziała
Joanna Stawowy, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.
Komisja nagrody nie miała łatwego
zadania wybierając laureatów spośród
zgłoszonych kandydatur. Po obradach,
podczas sesji Miedźniańskie Ule trafiły do Marii Grygierzec, Pawła Libery
i Jerzego Nycza. Nagrody wręczyli
wójt Bogdan Taranowski, przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Lubański

oraz Janusz Starzec, przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży
Rady Gminy Miedźna.
Maria Grygierzec to działaczka
społeczna i od 41 lat przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Grzawie. Skutecznie zabiegała o budowę
Domu Socjalnego w Grzawie, który
dziś służy mieszkańcom całej gminy.
– Dziękuję za wyrazy uznania dla
pracy społecznej, jaką koła gospodyń
wiejskich wykonują – powiedziała
po odebraniu nagrody. Wspominała
początki swojej działalności. – Jako
KGW obsługiwałyśmy Kółko Rolnicze i Spółdzielnię Kółek Rolniczych.
Zaczynało się prawie od zera, urząd
był przeniesiony do Brzeszcz, trzeba
było prosić się o pieniądze – opowiadała. – Chylę czoła przed wszystkimi
zarządami KGW. Cieszymy się, że
możemy robić coś dla naszego społeczeństwa – dodała.
Nagroda trafiła też do Pawła Libery, miłośnika muzyki ludowej, który
w 1992 r. założył obecny Zespół Śpiewaczy „Górzanie”. Jego jego kierownikiem do dziś. – To śpiewanie i ten
zespół chodziły za mną już od lat
akademickich. Dziękuję wszystkim
za dotychczasowe 26 lat współpracy i za wsparcie. Dzięki temu mamy
okazję promować gminę na różnych
uroczystościach – powiedział.
Miedźniańskiego Ula otrzymał
również Jerzy Nycz, miłośnik fotografii, który poprzez swoje fotografie pokazuje piękno miedźniańskiej
ziemi. – Ksiądz proboszcz 20 lat temu
powiedział mi, że będę robił zdjęcia w kościele. Nie dało się odmówić. I tak się zaczęło – wspominał.
– Miałem zadanie o tyle ułatwione,
że miałem blisko do Wisły, blisko do
kościoła i wyrozumiałą żonę – dodał.
Laureaci otrzymali statuetkę „Miedźniańskiego Ula”, dyplom oraz nagrodę pieniężną.
Dobrze, że jest taka nagroda, jak
Miedźniański Ul, dzięki której można
wyróżnić wyjątkowych mieszkańców
naszej gminy. 
8 Paweł Komraus

Laureaci z wójtem Bogdanem Taranowskim, przewodniczącym Rady Gminy, Stanisławem
Lubańskim i Januszem Starcem, przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady
(FOT. R)
Gminy Miedźna

LAUREACI MIEDŹNIAŃSKICH ULI
Maria Grygierzec

Zabiegała o budowę Domu Socjalnego w Grzawie, a jako
przewodnicząca Komitetu budowy w 1986 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 1977 została przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Grzawie, pełni tę
funkcję do dziś. KGW od wielu lat z powodzeniem propaguje
i podejmuje działania na rzecz międzypokoleniowego przekazu śląskiego języka, kultury, obyczajów, potraw czy obrzędów. Pani Maria
mimo ciężkiej pracy na roli znalazła w życiu czas na krzewienie lokalnych
obyczajów, kultury i tradycji. Jej aktywność wpłynęła w sposób szczególny na
integrację i aktywizację kobiet.

Paweł Libera

Miłośnik muzyki i pieśni ludowej, kierownik oraz założyciel
Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”. Z dużym powodzeniem
promuje lokalny folklor ziemi pszczyńskiej. Zespół prezentuje folklor śląski ze szczególnym uwzględnieniem pieśni
z rejonu powiatu pszczyńskiego. Ze swoim repertuarem
występują od lat na Festiwalu Folklorystycznym w Woli,
w Przeglądzie Kolęd w Bojszowach, Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej w Suszcu, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej. Pan Paweł prowadzi także imprezy folklorystyczne w gminie.

Jerzy Nycz

Miłośnik fotografii. Chcąc pokazać piękno miedźniańskiej
ziemi oraz jej okolic od lat fotografuje przyrodę, zabytkowe kościoły, przydrożne krzyże i kapliczki. Aby ocalić od
zapomnienia utrwala na zdjęciach wiekowe budynki. Na
swoich zdjęciach dokumentuje wydarzenia, które mają
miejsce w naszej gminie. Jego fotografie pozwalają prowadzić Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach kronikę, która nabiera
wartości historycznej. Fotografie pana Jerzego ukazują się także na łamach
„Gminnych Spraw”.

Dzień dziecka z wędką
2 czerwca na akwenie wodnym Dulnik w Górze odbyły się
coroczne zawody wędkarskie
z okazji dnia dziecka.

Podczas zawodów z okazji dnia dziecka 

Organizatorami byli Koło Wędkarskie nr 87 Sazan w Woli, sekcja
wędkarska Zapadź oraz Rada Sołecka
Wola I i parafia w Górze. W zawodach
wystartowało 48 dzieci. Wśród chłopców rocznik 2005-2016 wygrał Paweł
Polok, II miejsce zajął Nikodem Świąder, a III – Sebastian Granatyr. Rywalizację dziewczyn wygrała Natalia Kot,
przed Julią Kuźnik (II miejsce) i Emilią
Kumor (III miejsce). Wśród chłopców
rocznik 2002-2004 najlepsi okazali
(FOT. KW SAZAN)

się Artur Szweda (I miejsce), Piotr
Zimnol (II miejsce) i Mateusz Wojtala
(III miejsce). Puchary i nagrody wręczali sołtys sołectwa Wola I, Andrzej
Nelec oraz prezes Koła Wędkarskiego
nr 87 Sazan, Marian Kowalski, a za
udział w imprezie podziękował Marek
Gruszka, wiceprzewodniczący Rady
Gminy.
Wcześniej, bo 21 kwietnia na akwenie wodnym Podkowa w Woli odbyły
się zawody wędkarskie o Mistrzostwo
Koła. Mistrzem Koła nr 87 Sazan
w Woli na 2018 rok został Henryk
Gulan, II miejsce zajął Marian Kowalski, a III – Piotr Jabłoński.
8KW Sazan, pk
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W wakacje w gminie Miedźna dzieci nie będą mogły narzekać na nudę

Akcje w wakacje
Jak zwykle na wakacje Gminny Ośrodek
Kultury przygotował szereg ciekawych zajęć
oraz wyjazdów. Zobaczcie, jakie będą „Akcje
w wakacje” w lipcu!
Rodzinne wycieczki

<3.07, godz. 9.00: GoJump Park Trampolin Bielsko-

Biała (zapisy do 25.06, koszt: 40 zł + skarpety 5 zł)

<5.07, godz. 9.30: Tworków – wioska indiańska (zapi-

sy do 27.06, koszt: 36 zł dziecko, 6 zł dorosły)

<10.07, godz. 8.30: Wisła – Pętla Cieńkowska,

wycieczka z przewodnikiem (zapisy do 2.07,
koszt: 16 zł)
<12.07, godz. 8.00: Zamki na Jurze – Bobolice
i Mirów, Jaskinia Głęboka, wycieczka z przewodnikiem (zapisy do 4.07, koszt: 28 zł dziecko;
36 zł dorosły)
<17.07, godz. 8.00: Zoo w Krakowie (zapisy do 9.07,
koszt: 13 zł, do 3 lat – 3 zł)
<19.07, godz. 8.00: Skała – Boroniówka Osada
Młynarska (zapisy do 11.07, koszt: 45 zł)
<24.07, godz. 8.00: Rudy Raciborskie – kolejarski
fach (zapisy do 16.07, koszt: 46 zł dziecko, 23 zł
dorosły)
<26.07, godz. 9.00: Żory – Miasteczko Westernowe
(zapisy do 18.07, koszt: 40 zł dziecko, 36 zł dziecko
w wieku przedszkolnym, 46 zł dorosły)
<31.07, godz. 9.00: Zator – Park Mitologii (zapisy do
24.07, koszt: 35 zł)
<2.08, godz. 8.00: Ustroń – Mała Czantoria, Schronisko Czantoryja, wieża widokowa, tor saneczkowy
– wycieczka z przewodnikiem (zapisy do 25.07,
koszt: 39 zł)
<7.08, godz. 8.00: Olsztyn – ruiny średniowiecznej
warowni, „Jurajskie Betlejemowo” – wycieczka
z przewodnikiem (zapisy do 30.07, koszt: 19 zł
dziecko, 24 zł dorosły)
<9.08, godz. 8.00: Bielsko-Biała – Szyndzielnia,
wieża widokowa, Klimczok – wycieczka z przewodnikiem (zapisy do 1.08, koszt: 31 zł dziecko,
38 zł dorosły)
<14.08, godz. 9.00: Ochaby – Dream Park (zapisy
do 6.08, koszt: 30 zł)

Warsztaty, wydarzenia, zabawy
(odbywają się w Centrum Kultury
w Woli)

<2.07, godz. 10.00 – 12.00: warsztaty twórcze –

świecznik na kolorowej soli; godz. 14.00 – 15.00:
zabawy podwórkowe (zapisy do 26.06)
<4 .07, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne
„Owady dniem i nocą”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy zręcznościowe (zapisy do 27.06)
<6.07, godz. 11.00 – 12.30: warsztaty taneczne
zumba, gangnam style (zapisy do 2.07)
<9.07, godz. 10.00 – 12.00: zabawy plastyczne
„Akwarium”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy edukacyjne „Letnia walizka pełna zagadek” (zapisy
do 2.07)
<11.07, godz. 10.00 – 11.30: warsztaty dziennikarskie; godz. 14.00 – 15.00: zabawy plastyczne
„Kolorowe płytki” (zapisy do 4.07)
<13.07, godz. 11.00 – 13.00: warsztaty twórcze decoupage „Dekoracyjny słoik” (zapisy do 9.07)
<16.07, godz. 10.00 – 12.00: warsztaty robotyki
„Lego WeDo” grupa I (max. 14 osób); godz. 13.00
– 15.00: warsztaty robotyki „Lego WeDo” grupa
II (zapisy do 9.07)
<18.07, godz. 11.00 – 12.30: warsztaty cyrkowe (max.
30 osób), godz. 14.00 – 15.00: zabawy animacyjne
(zapisy do 11.07)
<20.07, godz. 10.00 – 12.00: zabawy plastyczne
„Foto bajka”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy sportowe
(zapisy do 13.07)

<23.07, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne

„Letnia zasłonka”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
sprawnościowe (zapisy do 16.07)
<25.07, godz. 11.00 – 12.30: warsztaty „Wybuchowe
laboratorium” i praca plastyczna „Mój ulubiony
eksperyment”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy sportowe (zapisy do 18.07)
<27.07, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne „Dłoń
i stopa”; godz. 12.00 – 13.00: zabawy zręcznościowe
(zapisy do 20.07)
<30.07, godz. 10.00 – 13.00: warsztaty kulinarne
„Słodkie wypieki” (zapisy do 23.07)
<1.08, godz. 10.00 – 12.00: zabawy plastyczne „Antyczna waza”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy słowne
„Mega krzyżówka” (zapisy do 25.07)
<3.08, godz. 11.00 – 12.30: warsztaty taneczne
zumba, gangnam style (zapisy do 30.07)
<6.08, godz. 10.00 – 12.00: zabawy plastyczne „Ptaki
i cudaki”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy ruchowe
(zapisy do 30.07)
<8.08, godz. 10.00 – 12.00: zabawy muzyczne „Śpiewogranie” – minidyskoteka, konkurs piosenki,
taniec z balonami; godz. 14.00 – 15.00: zabawa
sprawnościowa trójnogi kelner (zapisy do 30.07)
<10.08, godz. 11.00 – 13.00: warsztaty twórcze
decoupage (zapisy do 30.07)
<13.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne
„Cztery pory roku”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
edukacyjne pantomima (zapisy do 6.08)
<16.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne „Wesołe zawieszki z płyt”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
plastyczne „Planszostrada” (zapisy do 8.08)
Wyjazdowe propozycje przeznaczone są dla dzieci
od 7 lat, młodsze dzieci muszą być pod opieką dorosłych. Z zajęć i warsztatów mogą korzystać dzieci
od 7 lat, zajęcia i warsztaty odbędą się przy udziale
min. 10 osób.
Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem wycieczek i innych imprez kulturalno – krajoznawczych GOK , dostępnym na stronie www.gok.
miedzna.pl. Można też tam znaleźć oświadczenia
i zgody rodziców na wyjazdy i zajęcia (dostępne
są również w biurze GOK i w Centrum Kultury
w Woli).
Zapisy: GOK/Dom Kultury w Woli, ul. Pszczyńska 110 oraz Centrum Kultury w Woli, ul. Pszczyńska 82. Informacje: GOK – tel. 32 211 83 91, 32 448
92 53, 512 237 423, CK – 32 211 95 88, www.gok.
miedzna.pl.
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Na basenie tańsze bilety
i pływanie za darmo

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych
zamieszkałych na terenie gminy Miedźna do
bezpłatnego korzystania z kąpieli basenowej
w lipcu i sierpniu, w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godz. 16.00 – 17.00.
Warunkiem skorzystania z basenu jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej w kasie basenu,
dzieci przedszkolne wchodzą z pełnoprawnym
opiekunem.
Ale to nie wszystko! Od 23 czerwca do 2 września od poniedziałku do niedzieli oraz w święta
na basenie obowiązują promocyjne ceny biletów.
Bilet ulgowy kosztuje 4,50 zł za 75 min. (dopłata
za każdą następną minutę to 6 gr), a normalny
– 8,50 zł za 75 min. (dopłata za każdą następną
minutę to 11 gr).
Kryta Pływalnia w Woli zaprasza w trakcie
wakacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.00
– 22.00, w soboty w godz. 8.00 – 22.00, a w niedziele w godz. 9.00 – 22.00. Oprócz pływania
w basenach jest też szereg innych atrakcji: dwutorowa kręgielnia, tężnia inhalacyjna, doskonale
wyposażona siłownia, trzy rodzaje saun, jacuzzi solankowe, zajęcia z aqua aerobiku, gabinet
kosmetyczny, solarium, fryzjer, sklep sportowy,
serwis komputerowy i pickup DPD, lekcje nauki
i doskonalenia pływania, sekcja pływacka, gry
zręcznościowe, siłownia cardio oraz kompleks
boisk Moje Boisko „Orlik 2012”.

Wakacje w bibliotece

Ciekawe zajęcia wakacyjne przygotowała też
Gminna Biblioteka Publiczna. Oto ich rozkład:
<23.07 – Niezwykłe historie zwykłych rzeczy
(cz. I)
<25.07 – Dzień żaby
<26.07 – Zaprogramuj swój czas (cz. I)
<30.07 – Niezwykłe historie zwykłych rzeczy
(cz. II)
<1.08 – Dzień okularników
<2.08 – Zaprogramuj swój czas (cz. II)
Wszystkie zajęcia odbędą się w godz. 10.00
– 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona.
„Akcje w wakacje” współfinansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2018.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 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, abyśmy wszyscy
już we wrześniu spotkali się, by czytać kolejne strony księgi zdarzeń.
Mam nadzieję, że czas wakacyjnego wypoczynku zostanie wykorzystany w pełni, by
nabrać sił przed kolejnym rokiem szkolnym, bo jak mówiła nasza noblistka, Wisława
Szymborska „każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze
jest otwarta w połowie”.
Wójt Gminy Miedźna, Bogdan Taranowski
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

lipiec 2018
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
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
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru
skontaktujemy się telefonicznie.

Nie dały się oszustom
Dwie mieszkanki gminy Miedźna
dzięki swojej czujności i posiadanej wiedzy nie uległy oszustom.
Do 74– i 85-latki, mieszkanek

4gminy Miedźna zadzwoniła kobie-

ta i powiedziała o wypadku drogowym.
Mówiła, że niezbędne są pieniądze
na adwokata i kaucję. Zwracała się
do seniorek w taki sposób, jakby była
członkiem ich rodziny. One jednak
nie uległy prośbom i manipulacjom
oszustki. Panie utrzymują bowiem
słały kontakt z rodziną i przez to
doskonale wiedzą, kto z ich bliskich

ewentualnie potrzebuje pomocy. Finał
był taki, że zakończyły rozmowę telefoniczną, a następnie o całym zajściu
powiadomiły miejscową policję.
Policja nadal przestrzega przed
zagrożeniem. Apeluje o rozwagę i ostrożność oraz o to, byśmy
byli podejrzliwi, gdy ktoś prosi nas
o pożyczkę. Osoby starsze i samotnie
mieszkające są szczególnie narażone
na próby oszustwa na tzw. „wnuczka”.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
należy skontaktować się z rodziną,
a w przypadku obaw i podejrzeń co do
próby oszustwa trzeba niezwłocznie
powiadomić policję.
8 KPP, pk

NA SYGNALE
< 8 czerwca po godz. 22.00 policjanci na ul. Pszczyńskiej w Woli zatrzymali

do kontroli mieszkańca powiatu pszczyńskiego, który kierował koparką.
Okazało się, że był nietrzeźwy. Miał ponad 3 promile alkoholu.

< W
 czerwcu pszczyńska policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, do którego

doszło przy ul. Przemysłowej w Woli. Jak wynika ze wstępnych ustaleń,
nieznany sprawca zerwał okleinę, uszkodził zamek oraz drzwi wejściowe
do mieszkania na IV piętrze w bloku wielorodzinnym.

< K
 olejnego kierowcę z promilami mundurowi zatrzymali 19 czerwca około

południa na ul. Korfantego w Gilowicach. Mieszkaniec powiatu prowadził
samochód marki Audi, chociaż miał prawie 3 promile alkoholu.

< 2 2 czerwca doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Mężczy-

zna mając ponad 1,5 promila alkoholu jechał ok. godz. 11.30 ul. Pszczyńską
w Woli. W pewnym momencie zjechał do osi jezdni i doprowadził do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku samochodem marki Skoda Fabia.
W wyniku zdarzenia kierujący rowerem z urazem głowy został przewieziony
do szpitala.

Wakacje z głową
Nadszedł czas letniego wypoczynku. Policja apeluje, byśmy
zadbali o bezpieczeństwo nasze
i naszych bliskich.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz
z policją zachęcają, aby na wakacyjny wyjazd „wziąć” ze sobą bezpłatną
aplikację „Moja Komenda” – mobilną
usługę, która ułatwia lokalizowanie
komend i komisariatów policji. Aplikacja zapewnia każdemu użytkownikowi
szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów policyjnych
obiektów. Dzięki temu będąc nawet
w miejscu, którego dobrze nie znamy,
z łatwością odnajdziemy najbliższą
jednostkę policji i skontaktujemy się
z nią jednym kliknięciem.
Drugim przydatnym narzędziem
służącym poprawie bezpieczeństwa
nie tylko w okresie wakacji jest
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. „Mapa” zaprojektowana
jest tak, aby bezproblemowo mógł
z niej skorzystać każdy obywatel.
Za pomocą interaktywnej strony
internetowej można przekazywać
informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Wszystkie z nich są
sprawdzane przez policję, a potwierdzone – nanoszone na mapę, podobnie jak informacje o zagrożeniach
pochodzące z policyjnych systemów informatycznych. Dzięki temu
w każdej chwili mamy możliwość
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sprawdzenia, czy w okolicy jest bezpiecznie, jak również poinformowania o zaobserwowanych przez nas
niepokojących sytuacjach. Należy
pamiętać, że w nagłych wypadkach,
które wymagają natychmiastowej
interwencji powinniśmy dzwonić na
numery 997 lub 112.
Coraz częściej planując urlop
korzystamy z ofert internetowych.
Można wśród nich znaleźć atrakcyjne ośrodki, hotele i pensjonaty,
ale zdarzają się również ogłoszenia
zamieszczone przez oszustów, którzy proponują nieistniejące miejsca
noclegowe, wyłudzając pieniądze
w ramach zaliczek. Policjanci radzą,
że zanim przelejemy pieniądze za
pobyt, warto zweryfikować, czy dany
podmiot figuruje w bazie urzędu
marszałkowskiego, urzędu gminy
lub miasta.
Bezwzględnie powinniśmy sprawdzać
organizatorów i obiekty oferujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Można to
zrobić w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.
Znajdują się w niej wszystkie informacje
o obozach, koloniach i innych rodzajach
wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer
rejestracyjny autokaru, który wiezie
dzieci na wakacje, można otrzymać
bezpłatną informację, czy pojazd ma
aktualne badania techniczne i polisę
ubezpieczeniową.
8 KGP, KPP
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GOL obronił tytuł

Sport jest dla wszystkich!

Tradycyjnie w pierwszą sobotę
wakacji na Orliku w Woli odbył się Amatorski Turniej Piłki
Nożnej.

W poniedziałek, 4 czerwca
w Woli odbyły się XII Integracyjne
Zawody „Sport dla wszystkich”.

Do turnieju zgłosiły się trzy
zespoły. Przy bardzo zmiennej pogodzie rozegrano dwie rundy:
zasadniczą i rewanżową. Ostatecznie I miejsce zdobyła drużyna GOL
z Woli w składzie: Michał Krasoń,
Andrzej Piwko, Michał Mietliński,
Marek Szymański, Szymon Rozmus,
Bogdan Kieloch, Damian Richlewski,
Zbigniew Janosz, Patryk Papierkiewicz. Na II miejscu uplasował się
zespół Pszczyna, a na III – Rossoneri
z Woli. Drużyny otrzymały pamiątkowe medale, puchary oraz nagrody
rzeczowe.

W konkurencjach sportowych
rywalizowali uczniowie szkół
podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Miedźna,
podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Grzawie oraz dzieci ze
Stowarzyszenia Start z Katowic.
Na wstępie zawodników przywitał
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, Sebastian Pyjas. Następnie wybitnym sportowcom z naszych
szkół oraz ich rodzicom podziękowano
za osiągnięcia sportowe. Rozpoczęcia
zawodów dokonał wójt gminy Miedźna,
Bogdan Taranowski.
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Najlepsi ponownie okazali się piłkarze druży(FOT. GOSiR)
ny GOL 

Najwięcej goli strzelił Damian
Richlewski z drużyny GOL – 11
bramek, a najlepszym bramkarzem
w turnieju został Patryk Papierkiewicz,
również z GOLA. Zawody sędziował
Mirosław Gretka.
Turniej został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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W dalszej części zawodnicy przystąpili do startu w następujących
konkurencjach: bieg na 60 m, bieg na
600 m, bieg na 1 000 m, skok w dal,
pływanie, tenis stołowy, piłka nożna
– chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta, piłka ręczna – dziewczęta
i chłopcy.
W sumie w zawodach wzięło udział
431 zawodników. Rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Wszyscy świetnie
się bawili, a najlepsi otrzymali medale,
dyplomy oraz puchary.
Organizatorami imprezy byli Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Woli, Zespół
Oświaty i Wychowania oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
8ZSP Wola

8GOSiR

Zakończyli sezon
W dolnych częściach tabel, ale
drużyny z gminy Miedźna utrzymały się w swoich klasach.
W czerwcu piłkarze Sokoła Wola
oraz LKS-u Frydek rozegrali ostatnie
mecze w sezonie. I choć Sokół przegrał oba
czerwcowe spotkania (najpierw 2 czerwca
0:2 u siebie z LKS-em Łąka, a potem 9
czerwca 1:3 w Rudzie Śląskiej z Uranią po
bramce B. Więckowskiego) piłkarze z Woli
uplasowali się w tabeli klasy okręgowej
tuż nad strefą spadkową. W 30 meczach
zdobyli 34 punkty: 10 spotkań wygrali,
4 zremisowali, 16 razy schodzili z boiska
pokonani. W sezonie 2017/2018 strzelili
47 bramek, tracąc 72. Po zakończeniu
rozgrywek z klubem – po 2,5 roku pracy
– pożegnał się trener Marcin Bereza, który
grał też na boisku. Nowym trenerem został
Łukasz Biliński, związany wcześniej m.in. z
GKS-em Tychy czy AKS-em Mikołów.
LKS Frydek w trzech ostatnich
meczach wygrał raz. 3 czerwca pokonał u siebie Polonię Międzyrzecze 2:1
(bramki strzelili D. Klaja i samobójczą
zawodnik Polonii). Potem LKS dwa razy
przegrał – najpierw 10 czerwca w Wiśle
Wielkiej z LKS-em 1:2 (gol K. Chroboka),
a na zakończenie, 15 czerwca z mistrzem
A klasy, LKS-em Studzienice u siebie
również 1:2 (bramka P. Żemły). Zespół
z Frydku zdobył w sezonie 34 punkty (11
zwycięstw, 1 remis, 18 porażek), strzelając 49 bramek, tracąc 71. Pozwoliło to
LKS-owi na zajęcie 11. miejsca w tabeli
i utrzymanie się w A klasie.
8 pk
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Klasa okręgowa
1. Unia Kosztowy 
2. Podlesianka Katowice 
3. Pogoń Imielin 
4. AKS Mikołów 
5. Iskra Pszczyna 
6. Ogrodnik Tychy
7. Sparta Katowice 
8. LKS Łąka 
9. Piast Bieruń 
10. Urania Ruda Śląska 
11. Górnik 09 Mysłowice 
12. Sokół Wola
13. Wawel Wirek
14. Krupiński Suszec
15. Pogoń Ruda Śląska 
16. Grunwald Ruda Ślaska

76
75
71
66
54
44
42
42
41
40
38
34
27
20
18
1

Zawody rozpoczęły się tradycyjnie od przemarszu uczestników

(FOT. ZS WOLA)

Zawody rozegrano w kilku dyscyplinach, rywalizowano m.in. grając w siatkówkę

(FOT. ZS WOLA)

Klasa A
1. LKS Studzienice
2. Fortuna Wyry 
3. Juwe Jaroszowice 
4. LKS Wisła Wielka 
5. LKS Studzionka 
6. Zet Tychy 
7. Stal Chełm Śląski 	
8. Iskra II Pszczyna 
9. Czapla Kryry 	
10. LKS Rudołtowice 
11. LKS Frydek 
12. Polonia Międzyrzecze 
13. Siódemka Tychy 
14. Znicz Jankowice 
15. GTS Bojszowy 
16. Czarni Piasek 

72
69
68
57
47
46
45
43
41
39
34
32
29
25
24
21

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu
Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień z 28 maja 2018 r. oto laureaci nagród stosownie do uchwały Nr X/76/2011
Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień
w dziedzinie sportu: Daria Jaczyńska (350 zł), Amelia Tomala (300 zł), Gabriela
Płoszczyca (200 zł), Wanesa Kania (200 zł), Bartosz Piwowar (200 zł), Błażej
Tomala (200 zł), Eryk Tomala (200 zł), Aleksandra Fuks (250 zł), Dawid Mroziewicz (200 zł), Adrian Sawicki (200 zł), Bartosz Wodniok (200 zł).

Radośnie powitali lato
W niedzielę, 24 czerwca na stadionie Sokoła
w Woli odbył się piknik na powitanie lata
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury przy pomocy Sokoła Wola.
W pierwszą niedzielę wakacji co prawda pogoda nie dopisała, ale – co najważniejsze – dopisały dobre humory. Świetną zabawą całe rodziny
rozgoniły chmury, dzięki czemu można było do woli

4

korzystać z licznych atrakcji, które zostały przygotowane przez organizatorów.
Animatorzy z „Pozytywki” zaprosili do wspólnej
zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców. Była okazja
do zabaw taczkami, klockami, na dmuchańcach,
nie zabrakło też pomalowanych kolorowo buziek.
Bębniarze sprawili natomiast, że to była głośna
impreza – „walili w kocioł” i głośno pomagali dopingować. W trakcie pikniku rozegrano bowiem mecz

Oldboje GKS Tychy kontra Oldboje Gmina Miedźna.
Zakończył się remisem. To było prawdziwie huczne
rozpoczęcie lata i wakacji. Impreza odbyła się pod
patronatem prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz wójta gminy Miedźna.
W czerwcu radosne pikniki odbyły się też w innych
miejscowościach. Zdjęcia z imprez publikujemy na
str. 12.
8pk
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W obiektywie

gminne sprawy – lipiec 2018

Rodzinna zabawa na piknikach
24 czerwca na stadionie Sokoła w Woli uroczyście powitano lato i wakacje na wyjątkowym pikniku rodzinnym
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. Pikniki odbyły się też w innych sołectwach.

Piknik przy GPP nr 2 w Woli 

(FOT. GPP 2 WOLA)

Piknik przy ZSP w Miedźnej 

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

Piknik w Grzawie 

FOT. GOK

(FOT. GRZAWA.EU)

