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przez pola i łąki
na drugi koniec polski
Tylko 162 rowerzystów ukończyło ekstremalny maraton rowerowy wzdłuż wisły przez
całą polskę. wśród tych, którzy w kilka dni w trudnych warunkach przejechali ok. 1 200 km
byli także mieszkańcy woli. Barbara i przemysław wawrzyniakowie oraz stanisław Duda
opowiadają o swoich wrażeniach z tej wyjątkowej wyprawy.
WIęCej NA sTr. 7

WIęCej NA sTr. 2

WIęCej NA sTr. 8

aŻ ChCe siĘ ĆwiCZyĆ!

TO ByŁy naJpiĘKnieJsZe LaTa KapŁańsTwa

7 lipca otwarta została hala sportowa dla zapaśników,
która powstała przy ul. Poprzecznej w Woli

Proboszcz parafii w miedźnej i dziekan dekanatu miedźna,
ks. henryk Kafka przeszedł na emeryturę
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AKTUALNOŚCI

gminne sprawy – sierpień 2018

Nowy obiekt sportowy już służy uzdolnionej młodzieży z gminy Miedźna

Aż chce się ćwiczyć!
7 lipca otwarta została hala
sportowa dla zapaśników, która
powstała przy ul. Poprzecznej
w Woli.
Utytułowani zapaśnicy z GKS

4Piast Wola doczekali się miejsca

na treningi z prawdziwego zdarzenia.
Nowy obiekt sportowy daje im nowe
możliwości rozwoju. Podkreślano
to podczas uroczystego otwarcia,
które odbyło się 7 lipca. Symboliczną
wstęgę przecięli podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Jan Widera, wójt gminy Miedźna
Bogdan Taranowski oraz przewodniczący Rady Gminy, Stanisław
Lubański. Obiekt poświęcił ojciec
Marian Nowak.
Halę podziwiali m.in. poseł Małgorzata Pępek, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Jan Widera, prezes Polskiego Związku
Zapaśniczego, mistrz świata i Europy
oraz wicemistrz olimpijski, Andrzej
Supron, wiceprezes Polskiego Związku
Zapaśniczego, pięciokrotny olimpijczyk, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 r., Ryszard
Wolny, prezes Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, Henryk Kula, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi, zawodnicy z rodzicami, sponsorzy, przedsiębiorcy i przyjaciele GKS Piast Wola. Na
początku uroczystości zebrani minutą
ciszy uczcili pamięć zmarłej kilka dni
wcześniej wybitnej polskiej lekkoatletki, Ireny Szewińskiej.
Wójt Bogdan Taranowski podkreślał, że to szósta inwestycja sportowa (po hali, basenie, dwóch Orlikach
i stadionie), realizowana w gminie
przy wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystyki. – Powstanie tego obiektu
sportowego jest kolejnym dowodem, że
nasza gmina się rozwija. Tym razem
młodzież zainteresowana uprawianiem
zapasów otrzymała godne warunki do
realizowania swojej pasji i doskonalenia umiejętności. Pragnę podkreślić, że
ten kolejny nowoczesny obiekt sportowy to wynik zaangażowania i ciężkiej
pracy moich współpracowników, jak

Wstęgę przecięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wójt gminy oraz
przewodniczący Rady Gminy

(FOT. PK)

również życzliwości instytucji, z którymi gmina Miedźna współpracowała
– powiedział B. Taranowski. – Wierzę,
że ta hala będzie służyła mieszkańcom,
dzieciom, młodzieży, że będzie tętniła
sportowym życiem – podkreślał Jan
Widera. – Gratuluję władzom gminy
decyzji, bo każda inwestycja w sport
jest inwestycją trafioną. Podoba mi
się w gminie Miedźna, że potraficie
inwestować w to, czego oczekują
mieszkańcy – mówiła poseł Małgorzata Pępek.
Na otwarciu hali pojawili się także
wybitni zapaśnicy i medaliści olimpijscy: Andrzej Supron i Ryszard
Wolny. – To wspaniała hala, wspaniałe warunki. Aż chce się ćwiczyć.
Młodzież ucieka nam do wirtualnego
świata, i takie miejsca mogą ją urato-

wać. Inwestycja w sport to najlepsza
inwestycja, jaką możemy ofiarować
młodzieży, naszej przyszłości – przyznał A. Supron. Za wsparcie udzielane GKS Piast Wola dziękował prezes
Jacek Kudela. – Klub jest tyle wart,
co warci są ludzie, którzy go tworzą
i wspierają. To dzięki Wam – trenerom,
działaczom, zawodnikom, sponsorom – klub posiada w miarę stabilną
pozycję i może prowadzić działalność,
którą jest dobro i zdrowie naszych
dzieci i młodzieży – przyznał.
Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia dla osób, które w szczególny sposób wspierają polskie zapasy.
Złoty Medal Zasługi dla polskich zapasów otrzymali: Zdzisław Big, Franciszek Kostrzewa, Henryk Bielenin,
Bogdan Taranowski i Jacek Kudela.

Podczas uroczystości wyróżniono
osoby, które wspierają polskie
zapasy

Nagrody otrzymały też najlepsze zawodniczki
klubu z Woli. Gratulował im sam Andrzej
(FOT. PK)
Supron 

Klub z historią
Klub powstał 4 maja 1962 roku pod nazwą Górniczy Klub Sportowy Górnik-Wesoła z wiodącą sekcją
zapaśniczą w stylu wolnym w Wesołej. Pierwszym
kierownikiem i trenerem sekcji był Bernard Kniter.
W 1971 r. sekcję zapaśniczą przeniesiono do klubu
GKS Tychy, znalazła się pod opieką KWK Ziemowit w Lędzinach. Zawodnikami klubu byli m.in.
Tadeusz Godyń (wielokrotny mistrz Polski i uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Meksyku), Zbigniew
Żedzicki (sześciokrotny mistrz Polski, uczestnik
IO w Meksyku) czy Dariusz Ćwikowski (brązowy
medalista mistrzostw Europy w 1978 r.).
W 1985 r. sekcją zapaśniczą zaopiekowała się
nowo wybudowana kopalnia Czeczott w Woli, a sześć

(FOT. PK)

lat później sekcja ta przekształciła się w samodzielny
Górniczy Klub Sportowy Czeczott, którego prezesem
został ówczesny dyrektor kopalni Jerzy Strzępek.
W tych czasach klub osiągał bardzo dobre wyniki
sportowe dzięki takim zawodnikom, jak Dariusz
Grzywiński (sześciokrotny mistrz Polski, uczestnik
mistrzostw Europy, świata oraz IO), Marek Garmulewicz (wielokrotny mistrz Polski, trzykrotny mistrz
Europy, srebrny i brązowy medalista mistrzostw
świata w 1998 r., czterokrotny uczestnik IO), Krzysztof Walencik, Marek Grocki czy Joanna Stysło,
którzy z sukcesami startowali w mistrzostwach
Europy i IO.
W 2000 r., po przyłączeniu Czeczotta do kopalni
Piast w Bieruniu, kopalnia przejęła też klub, który
w 2001 r. zmienił nazwę na GKS Piast Wola. Od

Srebrnym medalem odznaczony został
Ireneusz Mietliński. Także zarząd GKS
Piast Wola przygotował nagrody dla
zawodniczek, które trenują systematycznie od kilku lat, osiągając świetne
wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród wyróżnionych znalazły się: Daria Jaczyńska, Gabriela
Płoszczyca, Wanesa Kania oraz Amelia
Tomala. Wyróżnienie otrzymał także
trener Paweł Ciemierz. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu
Szkół w Woli.
Do budynku ośrodka zdrowia przy
ul. Poprzecznej dobudowana została
hala sportowa o wymiarach 14 x 15
m wraz z łącznikiem z budynkiem
wielofunkcyjnym. W zakresie adaptacji części przyziemia istniejącego
budynku na pomieszczenia biurowe
i magazynowe oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne wykonano nowe
posadzki, ścianki działowe, instalację
elektryczną, wodną, ppoż, kanalizacyjną, CO, wykonano sanitariaty oraz
natryski. Powstały pomieszczenia
biurowe i magazynowe, zamontowano saunę wraz z wyposażeniem
i piecem. Koszt inwestycji wyniósł 1
mln 24 tys. 702 zł 65 gr, z czego 438
tys. zł to dofinansowanie, które gmina
Miedźna pozyskała z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Programu
Modernizacji Infrastruktury Sportowej
– edycja 2017.
Wkrótce planowane jest zorganizowanie dnia otwartego, podczas którego mieszkańcy będą mogli zobaczyć
obiekt, poznać działalność klubu.
8Paweł Komraus

Inwestycja kosztowała nieco ponad 1 mln zł
(FOT. PK)

początku istnienia z klubem związany jest Witold
Ciemierz, najpierw jako zawodnik, później trener,
a obecnie wiceprezes. Klub w trakcie swojej działalności zarejestrował około 6 tys. zawodników
i zawodniczek. Trenowano zawodników w grupach:
dzieci, młodzików, kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów.
Aktualnie GKS Piast Wola jest organizacją
pozarządową i prowadzi działalność statutową,
nieodpłatną w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. Ze względu na ograniczone środki
finansowe zajęcia są prowadzone jedynie z dziećmi
i młodzieżą do 18. roku życia. Zapaśnicy z Woli
wygrywają najważniejsze turnieje i zawody w całym
kraju. Tylko w 2017 r. zdobyli 22 złote medale, 4
srebrne i 10 brązowych.
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Szpital w Pszczynie znów działa
Narodowy Fundusz Zdrowia
przyznał powiatowej spółce
Centrum Przedsiębiorczości
kontrakt na prowadzenie szpitala w Pszczynie. Dzięki temu
od 1 sierpnia placówka znów
funkcjonuje.
30 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił, że wybrał oferty złożone przez powiatową spółkę i tym
samym przyzna kontrakt na wszystkie
oddziały, które do tej pory w ramach
leczenia szpitalnego funkcjonowały:
anestezjologię i intensywną terapię,
ortopedię i traumatologię narządu
ruchu, neonatologię, geriatrię, choroby wewnętrzne, neurologię, chirurgię ogólną, położnictwo i ginekologię
oraz świadczenia w izbie przyjęć. To
oznacza, że od 1 sierpnia – po miesiącu od zamknięcia placówki – szpital
znów przyjmuje pacjentów. Kontrakt
na leczenie szpitalne w pszczyńskim
szpitalu obowiązuje do 30 czerwca
2021 r.
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Przypomnijmy, 20 marca Śląski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w trybie
trzymiesięcznym wypowiedział kontrakt
dzierżawiącej szpital w Pszczynie spółce
Centrum Dializa z Sosnowca. Powiat
pszczyński rozpoczął walkę o pozyskanie kontraktu, ruszyły remonty w budynku. Końcem czerwca NFZ poinformował, że odrzucił wszystkie oferty złożone
przez powiat pszczyński w konkursie,
odrzucone zostały także odwołania.
Na początku lipca w budynku ruszyły
dalsze prace związane z dostosowaniem pomieszczeń, w których Centrum
Dializa do 30 czerwca prowadziła działalność medyczną. W szpitalu malowano
pomieszczenia, wymieniano wykładziny
podłogowe, lampy, remontowano sanitariaty. Zespół ds. szpitala pozyskał
dodatkowy sprzęt i urządzenia. NFZ
ogłosił rokowania na leczenie szpitalne w powiecie pszczyńskim w połowie
lipca. W ich wyniku szpital znów został
otwarty.
8 pk, powiat

Wójt gminy Miedźna oraz starostowie dożynek zapraszają na
Dożynki Gminne, które odbędą
się w niedzielę, 26 sierpnia.
Gospodarzem tegorocznego święta

4plonów będzie Góra. Uroczystości

rozpoczną się o godz. 14.00 polową
mszą św. dożynkową. Po jej zakończeniu korowód dożynkowy przemaszeruje na boisko sportowe, gdzie odbędzie
się dalsza część uroczystości.
Na godz. 15.15 zaplanowano ceremoniał dożynkowy z udziałem Zespołu
Śpiewaczego „Górzanie”. Pół godziny później zaprezentowany zostanie
Dożynkowy Korowód Obrzędowy
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze.
O godz. 16.00 wręczone zostaną

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe terminy
odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

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

zmieszane: 16.08, 3.09
segregacja: 3.09

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

odznaczenia „Order Serca – Matkom
Wsi”. Kwadrans później rozpocznie
się koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej „Silenzio”, a o godz. 17.30 – biesiada z zespołem „Happy Folk”. Od
godz. 19.00 wszystkich uczestników
dożynkowej zabawy rozśmieszać
będzie kabaret „Nowaki”. Na godz.
20.30 zaplanowano natomiast zabawę
taneczną z DJ-em Bartoo.
Ale to nie wszystko. Podczas dożynek w Górze będzie można podziwiać
wystawę Koła Łowieckiego „Bażant”,
wystawę pszczelarską, plonów, hodowców gołębi, nie zabraknie animacji
oraz zabaw dla dzieci. Natomiast Koła
Gospodyń Wiejskich z gminy Miedźna
zaproszą na stoiska z pysznymi, regionalnymi potrawami.
8pk

INFORMACJA
Urząd Gminy informuje, że Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia

4Niskiej Emisji na terenie gminy Miedźna od sierpnia br. do odwołania będzie
czynny w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do 15.30.
Punkt Obsługi Klienta znajduje się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.
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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: 13.08, 28.08
segregacja: 10.08

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

zmieszane: 20.08, 4.09
segregacja: 4.09

zmieszane: 14.08, 29.08
segregacja: 13.08

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: 16.08
bio (odpady kuchenne): 9.08, 23.08
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: 6.08, 21.08, 5.09
segregacja: 6.08, 5.09

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

zmieszane: 7.08, 22.08, 6.09
segregacja: 7.08, 6.09

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: 8.08, 23.08
segregacja: 8.08

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

zmieszane: 9.08, 27.08
segregacja: 9.08

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane: 6.08, 9.08, 13.08, 16.08,
20.08, 23.08, 27.08, 30.08, 3.09,
6.09, 10.09
segregacja: 7.08, 10.08, 14.08, 17.08,
21.08, 24.08, 28.08, 31.08, 4.09, 7.09
odpady wielkogabarytowe: 8.08,
22.08
bio (odpady kuchenne): 9.08, 16.08,
23.08, 30.08, 6.09
odpady zielone: 16.08 (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 sierpniu
< F RYDEK: 1.08 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
– Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 27.08 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice
< MIE
 DŹNA: 9.08 w godz. 12.00-17.00 oraz 29.08 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy
Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 13.08 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w
Grzawie
<G
 ÓRA: 3.08 w godz. 12.00-17.00, przy ul. Parkowej – obok OSP oraz 20.08 w
godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła
w Górze
<W
 OLA: 25.08 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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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło kolejne prace na terenie gminy Miedźna. Tym razem w Górze

Wiercą otwór w Górze
Otwory powstaną najpierw
w Górze, a potem w Woli.
Do tej pory wiercone były w Gilowi-

4cach, na placu przy ul. Starorzecz-

nej. To otwór kierunkowy Gilowice-3K
oraz otwór horyzontalny Gilowice-4H.
W październiku w tym drugim zostanie
przeprowadzony zabieg szczelinowania
hydraulicznego, a następnie test produkcyjny. Przy ul. Starorzecznej w otworze
Gilowice-2H został już wcześniej przeprowadzony udany zabieg szczelinowania hydraulicznego.
Tymczasem w lipcu, w Górze przy
ul. Topolowej ruszyło wiercenie otworu
Międzyrzecze-4. We wrześniu prace
związane z wierceniem otworu Międzyrzecze-3 mają być prowadzone
na terenie leśnym w Woli. W każdym
z tych przypadków roboty potrwają
od czterech do sześciu tygodni. Jak
podkreśla należące do Skarbu Państwa
PGNiG, wszystkie te otwory wraz z prowadzonymi na terenie gminy Miedźna
oraz kilku sąsiednich gmin badaniami
sejsmicznymi pozwolą lepiej zbadać
budowę geologiczną i możliwości pozy-

skiwania metanu z pokładów węgla na
tym terenie.
Firma uspokaja, że prace te nie
poprzedzają budowy nowej kopalni węgla czy chociażby eksploatacji
nowych pokładów węgla. Ich celem
jest opracowanie skutecznej i efektywnej technologii wydobycia metanu
z pokładów węgla otworami wierconymi z powierzchni. Dopiero w przyszłości sprawdzona metoda może być
zastosowana w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, poprawy ich rentowności czy zmniejszenia
emisji metanu. PGNiG jest natomiast
zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem metanu, który byłby ujmowany z pokładów węgla.
Jak już informowaliśmy, w Gilowicach, gdzie w ubiegłym roku w ramach
testu produkcyjnego zapłonęła flara,
już wkrótce rozpocznie się budowa
małego bloku gazowego o mocy poniżej 1 MW. Gaz ziemny, dotychczas
spalany na flarze, posłuży do produkcji
energii elektrycznej. W pełni zautomatyzowana i niemal bezobsługowa,
zabudowana w kontenerze instala-

cja będzie uruchamiana jesienią. Jej
ostateczny odbiór jest planowany na
grudzień br.
Prace prowadzone są w ramach
przyznanej decyzją ministra środowiska koncesji nr 2/2017/Ł na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż metanu
z pokładów węgla oraz wydobywanie
metanu z pokładów węgla. Wykonywać
te prace może tylko PGNiG, a koncesja
ważna jest 10 lat.
8 pk, PGNiG

Tam, gdzie paliła się flara powstanie blok
gazowy. Powstaną też otwory w Górze
(FOT. PK)
i Woli 

PGNiG o uciążliwościach
PGNiG zdaje sobie sprawę, że prowadzone prace mogą powodować pewne
niedogodności, najczęściej jednak tymczasowe. Montaż urządzeń wiertniczych
pociąga za sobą wzmożony ruch ciężkich pojazdów. Specyfika prowadzonych
prac oraz względy bezpieczeństwa wymagają, aby zakład górniczy pracował
w trybie ciągłym (24 godziny na dobę). Może to się wiązać z powodującym
pewne niedogodności oświetleniem placów, również w nocy, czy też zwiększonym w pewnych okresach poziomem hałasu.
Ze swojej strony PGNiG przeprasza za ewentualne niedogodności, licząc na
wyrozumiałość mieszkańców. O wszystkich swoich działaniach na terenie gminy
na bieżąco informowane są władze gminy, a wiele aspektów jest konsultowanych
na bieżąco, zgodnie ze stosownymi zapisami przepisów prawa, praktykami
dobrosąsiedzkimi, a przede wszystkim szczerą wolą dobrej współpracy ze
wszystkimi mieszkańcami.
8 PGNiG

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych i gruzu
Zmianie uległy zasady odbioru odpadów zielonych i gruzu
w gminie Miedźna. Od teraz,
by zapewnić sobie odbiór tych
odpadów należy wypełnić
formularz zamówienia usługi
dodatkowej.
Formularz zamówienia usługi

4dodatkowej dla właścicieli nieru-

chomości zamieszkałych dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu Gminy,
pod adresem miedzna.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/. Należy w nim podać dane zgłaszającego
oraz nieruchomości, rodzaj wybranej
usługi oraz deklarowaną częstotliwość
odbioru odpadów zielonych. Wśród
możliwych usług są: podstawienie,
odbiór oraz transport na składowisko
gruzu i odpadów budowlanych – worek
typu „big bag” o objętości 1 m3 (cena
brutto: 108 zł), odbiór oraz transport na
składowisko opon z maszyn rolniczych
– 1 szt. (25 zł), odbiór oraz transport
na składowisko odpadów zielonych – 1

worek o pojemności 120 l (3 zł) oraz
odbiór w PSZOK oraz transport na
składowisko odpadów zielonych – 1
worek o pojemności 120 l (6,35 zł).
Warto pamiętać, że odpady zielone
można umieszczać w kompostownikach, które gmina Miedźna bezpłatnie
użyczała mieszkańcom w ubiegłym
roku. Kompostowniki trafiły do 450
właścicieli posesji, czyli do wszystkich,
którzy złożyli wnioski, a te zostały
pozytywnie zweryfikowane. Program ich użyczania był realizowany,
bo w gminie obowiązuje limit odpadów zielonych, jakie można zostawić
w PSZOK-u (limit wprowadzono, by
nie wzrosła stawka za odbiór odpadów). Kompostowanie ma być alternatywą, która pozwoli przetworzyć
skoszoną trawę.
Limit bezpłatnego odbioru odpadów zielonych wynosi jeden worek
o pojemności 120 l na nieruchomość
na rok. Odpady zielone są odbierane
od mieszkańców raz w miesiącu spod
posesji oraz w mobilnym PSZOK-u.

Konieczność ich odbioru z nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Gminy co
najmniej na trzy dni przed planowanym
terminem wywozu. W imieniu mieszkańców bloków takiego zgłoszenia
dokonuje Spółdzielnia/Administracja
mieszkań, także na trzy dni przed terminem wywozu. Nie ma konieczności
zakupu brązowego worka na odpady
zielone. Taki worek mieszkańcy otrzymają bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony
Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna oraz w mobilnym
PSZOK-u.
Limit obowiązuje także na gruz
i odpady rozbiórkowe (gruz ceglany,
gruz betonowy, płytki ceramiczne,
płyty kartonowo-gipsowe bez profili
aluminiowych; styropian opakowaniowy jest odbierany przy segregacji).
Bezpłatnie odbieranych jest 50 kg tego
typu odpadów na nieruchomość na
rok. Gruz i odpady rozbiórkowe są
odbierane bezpośrednio spod nieruchomości. Do ich gromadzenia służy

worek typu „big bag”. Zapotrzebowanie
na dostarczenie worka należy złożyć
w Referacie Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Ochrony Środowiska,
Geodezji i Mienia Urzędu Gminy
Miedźna osobiście, telefonicznie (tel.
32 211 61 96 wew. 24, 519 347 289) lub
mailowo na adres odpady@miedzna.
pl. Po zapełnieniu worka konieczność
jego odbioru składa się za pomocą formularza. W formularzu należy wpisać
proponowaną datę odbioru, która jest
dodatkowo ustalana telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy. W imieniu
mieszkańców bloków takiego zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia/Administracja mieszkań.
Co istotne, ondulina, papa, wełna
mineralna oraz styropian budowlany
odbierane są poza systemem. Klient
może zgłosić do firmy, która odbiera
śmieci od mieszkańców gminy Miedźna (ZUK Sp. z o.o.) zapotrzebowanie
na usługę ich odbioru. Wycena jest
indywidualna, w zależności od ilości
i rodzaju transportu.
8 UG, pk

Na placach zabaw pojawią się nowe urządzenia
Gmina Miedźna doposaży trzy
ogólnodostępne place zabaw.
Wkrótce w Woli powstanie też
siłownia zewnętrzna.
Ogłoszony został już przetarg na

4realizację zadania. Nowe urządzenia pojawią się na trzech placach zabaw.
Przy przedszkolu w Górze mają pojawić

się pojazd metalowy typu poduszkowiec,
lokomotywa z wagonem czy zestaw
zabawowy w formie statku zawierający
kilka atrakcji (m.in. most linowy, tunele
czy zjeżdżalnię). Na placu zabaw przy
przedszkolu w Miedźnej zaplanowano
zamontowanie bujaków, pojazdu typu
poduszkowiec, lokomotywy z wagonem, karuzeli tarczowej i huśtawki.

Natomiast na placu zabaw przy przedszkolu nr 1 w Woli mają pojawić się
bujak, lokomotywa z wagonem, huśtawka, piaskownica z pokrywą i zestaw
zabawowy z licznymi atrakcjami.
W ramach tego samego przetargu Urząd Gminy wyłoni firmę,
która wybuduje siłownię zewnętrzną w Woli przy ul. Pszczyńskiej (na

boisku „Ognia”). Siłownia powstanie
w ramach „Otwartej Strefy Aktywności”. Jak już informowaliśmy, na jej
stworzenie gmina Miedźna uzyskała
dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25 tys. zł.
Określony w przetargu termin wykonania prac mija w połowie września.
8pk
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Nowe oświetlenie na przejściach
Przy 11 przejściach dla pieszych
na drogach powiatowych
w gminie zamontowany został
kompletny system oświetlenia
wykorzystujący odnawialne
źródła energii.
Łącznie Starostwo Powiatowe

4w Pszczynie oświetliło w ten sposób 20 przejść dla pieszych w powiecie
pszczyńskim. Ponad połowa z nich

znajduje się w gminie Miedźna. Miejsca wytypowane zostały we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Pszczynie. Na każdym z tych przejść
zamontowane zostały dwie latarnie
zasilane panelami fotowoltaicznymi
i siłownią wiatrową.
Doświetlone zostały przejścia
w Miedźnej (dwa na ul. Wiejskiej – na
skrzyżowaniu z ul. Bieruńską oraz
w rejonie posesji nr 25a), w Gilowi-

cach (na ul. Górnośląskiej, w rejonie
skrzyżowania z ul. Korfantego oraz
na ul. Korfantego – przy liceum),
przy kościele w Górze (ul. Topolowa),
a także sześć w Woli. Po trzy na ul.
Międzyrzeckiej (w rejonie przystanku
autobusowego oraz dwa w okolicy
„Biedronki”) i na ul. Pszczyńskiej
(przy kościele, Banku Spółdzielczym
i „Netto”).
8 pk

Ponad 16 ton żywności dla potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podsumował pomoc
żywnościową, której udzielał
od sierpnia 2017 r. do czerwca
2018 r.
Chodzi o Program Operacyjny

4Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2017, który GOPS realizował ze Śląskim Bankiem Żywności
w Chorzowie. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich
dochodach, do których trafiły różnego

300 zł na ucznia:
można składać
wnioski w formie
papierowej
Od 1 sierpnia można składać
wnioski w formie papierowej, by
otrzymać 300 zł na ucznia.
Świadczenie w ramach progra-

4mu „Dobry start” przysługuje

raz w 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 z 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.
W gminie Miedźna wnioski można
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej (Wola, ul. Poprzeczna 1,
I piętro). Można to robić od 1 lipca
w formie elektronicznej 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.
Jak informuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, od 1 sierpnia
można też składać wnioski w formie
papierowej w ramach funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy. Podobny
termin obowiązuje w przypadku skła-

rodzaju produkty spożywcze. Zestaw
artykułów spożywczych na osobę
wynosił ponad 51 kg.
Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc żywnościowa trafiła do 315 osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Osobom potrzebującym wydano łącznie
16 ton 131 kg żywności w formie 1 890
paczek żywnościowych.
W ramach Podprogramu 2017 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli też w działa-

niach towarzyszących. 27 osób wzięło
udział w ośmiu warsztatach edukacyjnych. Były to warsztaty dietetyczne,
kulinarne, finansowe oraz poświęcone
niemarnowaniu żywności.
W lipcu do GOPS-u można było
się zgłaszać celem wzięcia udziału
w kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Realizacja Podprogramu 2018 przewidziana jest na okres od sierpnia 2018 r.
do maja 2019 r.

dania 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.

8pk, GOPS

8 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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GRZAWA

GILOWICE

Czytelnicy nagrodzeni

Noc w przedszkolu i piknik

27 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Grzawie odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu na „Przyjaciela Biblioteki”.
Uczestnicy w wieku do 13 lat otrzymywali specjalne karty, na których zbierali
naklejki za wypożyczenia. Za wypożyczenie do trzech książek otrzymywali
jedną naklejkę, a powyżej trzech książek – dwie naklejki. Za każde 10 naklejek przysługiwała naklejka specjalna.
Uczestnicy starsi (powyżej 13 lat) mieli
odnotowywane wypożyczenia na specjalnej karcie. Za wypożyczenie do trzech
książek otrzymywali jedno skreślenie,
a powyżej trzech – dwa skreślenia.

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji w gilowickim przedszkolu odbyła
się „Zielona noc”. Na dzieci z grupy
starszaków czekało mnóstwo atrakcji.
Wieczór rozpoczął się od podchodów
w przedszkolnym ogrodzie, później
przedszkolaki zjadły kolację i wzięły
udział w piżamowej dyskotece, na
koniec zmęczone zasnęły na leżakach. A w sobotni poranek dzieci
opuściły przedszkole z uśmiechem
na twarzach.
Natomiast 18 czerwca odbył się
Piknik Rodzinny połączony z Dniem
Mamy i Taty, uroczystym zakończeniem roku szkolnego i pożegnaniem
grupy starszaków. W trakcie uroczystości dzieci przedstawiły rodzicom
i gościom program artystyczny, po
którym odbyły się zabawy z animatorem, wspólne pieczenie kiełbasek
i poczęstunek.

Podczas rozdania nagród przyznano dzieciom pięć złotych medali, cztery
srebrne i trzy brązowe. Wśród dorosłych
jedna osoba zajęła pierwsze miejsce,
jedna – drugie, a dwie osoby – trzecie
miejsce. Łącznie do zabawy zgłosiły się
42 osoby (32 dzieci i 10 osób powyżej 13.
roku życia). Podobne konkursy przeprowadzono także w filiach biblioteki.
Konkurs podzielony jest na etapy, drugi
potrwa od 3 września do 7 grudnia. Jego
celem jest promocja książki i czytelnictwa
wśród mieszkańców gminy Miedźna oraz
promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego czytelnikom.
8 pk

Przyjedzie mammobus
W czwartek, 13 września panie w wieku
50-69 lat będą mogły wykonać w Grzawie
bezpłatne badania mammograficzne.
Tego dnia przy szpitalu Silesia-Med
(ul. Zielonkówka 3) pojawi się mammobus Lux-Med. Mammografia trwa
tylko kilka minut i polega na zrobieniu
czterech zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie
zmian bezobjawowych (guzków i innych
nieprawidłowości) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub
badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty
nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć
natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz
daje niemal 100% gwarancję powrotu
do zdrowia.
Badanie jest bezpłatne – refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie
jest wymagane skierowanie lekarskie.
Można się na nie zgłosić w dowolnej

miejscowości niezależnie od miejsca
zamieszkania. Mogą w nim uczestniczyć
ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69
lat, które nie były leczone z powodu raka
piersi i jednocześnie w ciągu ostatnich
dwóch lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu lub otrzymały
wynik ze wskazaniem do wykonania
badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet,
u których w rodzinie wykryto raka piersi
u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach
BRCA 1 i BRCA 2 )
Przed badaniem należy się zarejestrować – tel. 58 666 24 44 (call center jest
czynne od poniedziałku do soboty) lub na
stronie mammo.pl/formularz. Istotnym
elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań,
dlatego panie są proszone o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich
mammografii.
8 Lux-Med, pk

GÓRA

Ruszają prace w ośrodku zdrowia
Rozpoczyna się modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Długiej
w Górze. Zakres prac obejmuje m.in.: docieplenie elewacji wraz ze ścianami piwnicznymi, ocieplenie dachu i stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
wymianę pokrycia dachu, remont kominów, wymianę instalacji odgromowej,
wymianę rynien i rur spustowych, rozbiórkę schodów na taras i części tarasu,
wymianę płytek schodów i podestów czy remont balustrad.
Ogłoszony przez Urząd Gminy przetarg na wykonanie robót wygrał Zakład
Remontowo-Budowlany Marian Cepok z Poręby. Prace kosztować będą ponad
480 tys. zł. Wszystko powinno być gotowe do 1 października.
8pk

Dzieci spędziły noc w przedszkolu
(FOT. GPP BAJKA GILOWICE)

W naszym gilowickim przedszkolu
chętnie pomagamy sobie i innym, dlatego w czerwcu zorganizowaliśmy akcję
zbierania książek i zabawek dla dzieci
ze szpitala pediatrycznego w BielskuBiałej. Przedszkolaki wraz z rodzicami
z wielkim zaangażowaniem przynosiły
potrzebne rzeczy, które zostały przekazane małym pacjentom ze szpitala.
8GPP Bajka Gilowice

Bardzo dobre wyniki matur w liceum
Na początku wakacji maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. W całym
kraju zdało 79,7%, a w województwie śląskim – 79,06% przystępujących do
matury. Wyniki znacznie powyżej średniej odnotowano w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. Tam do egzaminu przystąpiło
54 uczniów, a zdało – 50. Dwie osoby nie zaliczyły tylko jednego przedmiotu,
więc mają szansę na poprawkę we wrześniu.
Średni wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego to 56,85%, z matematyki
– 71,67%, a z języka angielskiego – 76,94% (poziom podstawowy). Maturzyści
z Gilowic na poziomie rozszerzonym z matematyki uzyskali średni wynik 40,5%,
a z języka angielskiego – 50,93%. Te dwa przedmioty cieszyły się największym
powodzeniem w przypadku wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Następne w kolejności to biologia (średnia to 43,77%) oraz chemia (38,67%).8 pk

WOLA

FRYDEK

Piłkarze wracają
na boiska

Inauguracja także
we Frydku

11 sierpnia Sokół Wola rozpocznie rywalizację o ligowe punkty w klasie okręgowej
w sezonie 2018/2019. Tego dnia piłkarze
pod wodzą nowego trenera, Łukasza Bilińskiego zagrają w pierwszej kolejce u siebie
z LKS-em Łąka. W drugiej kolejce (15
sierpnia) Sokół zmierzy się na wyjeździe
z Piastem Bieruń, a w trzeciej (18 sierpnia)
u siebie z Podlesianką Katowice. 25 sierpnia piłkarze z Woli zagrają w Lędzinach
z MKS-em, a 1 września na własnym
stadionie z Iskrą Pszczyna.
8 pk

Również piłkarze LKS-u Frydek
w sierpniu rozpoczną rozgrywki
ligowe w sezonie 2018/2019. 11. drużyna A klasy w poprzednim sezonie
na inaugurację zagra 12 sierpnia na
własnym boisku z GTS-em Bojszowy.
W drugiej kolejce, 18 sierpnia, piłkarze
z Frydku zmierzą się na wyjeździe ze
Stalą Chełm Śląski. 26 sierpnia u siebie
zagrają z LKS-em Rudołtowice, a 1
września na wyjeździe z Krupińskim
Suszec.
8 pk

MIEDŹNA

Rowerami przez dwie gminy
1 lipca Bank Spółdzielczy w Miedźnej
zaprosił do udziału w IV Bankowym
Rajdzie Rowerowym. Trasa o długości
20 km przebiegała przez miejscowości
gmin Miedźna oraz Pszczyna, a pokonało ją łącznie 160 uczestników. Ruszyli
spod Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
zakończyli na stadionie Sokoła w Woli.
Tam oprócz poczęstunku na uczestników rajdu czekały liczne niespodzianki,
jak zabawa z DJ-em Olkiem, dmuchańce czy konkurs wiedzy o ruchu drogo-

wym zorganizowany przez Komendę
Powiatową Policji w Pszczynie.
Rajd został zorganizowany w ramach
Święta Spółdzielczości Bankowej,
które po raz 21. odbyło się w czerwcu.
Tegorocznemu świętowaniu towarzyszyło hasło „Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie”.
To wyjątkowa data dla pracowników
oraz wszystkich osób związanych
z obszarem bankowości spółdzielczej.

8 pk, BS Miedźna

W rajdzie udział wzięło 160 osób

(FOT. BS MIEDŹNA)
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Troje mieszkańców Woli wzięło udział w ekstremalnej wyprawie rowerowej wzdłuż Wisły.
W kilka dni pokonali 1 200 km trudnej trasy!

Przez pola i łąki na drugi koniec Polski

Szczęśliwi rowerzyści na mecie w Gdańsku 

Wystartowali w Wiśle, a po 150
godzinach (łącznie ze snem,
odpoczynkiem i jedzeniem) byli
w Gdańsku.
Na udział w takiej wyprawie zde-

4cydowali się nieliczni. Raptem

nieco ponad 200 osób z całej Polski,
także z Hiszpanii, Anglii, Włoch czy
Ameryki. W tym troje mieszkańców
Woli. Barbara i Przemysław Wawrzyniakowie oraz Stanisław Duda, których
pasją jest jazda na rowerze niedawno
wzięli udział w Rowerowym Maratonie Wisła 1 200. To pierwszy w Polsce
gravelowy ultramaraton, w którym do
pokonania była trasa o długości 1 200
km wzdłuż rzeki Wisły. Od źródeł na
Baraniej Górze do ujścia w Gdańsku,
w wyjątkowo trudnych warunkach. Jak
podkreślają, byli dobrze przygotowani fizycznie, psychicznie i sprzętowo.
A i tak zaskoczyło ich to, co zastali.
Skąd pomysł na taki „wypad”?
– Zaczęło się przypadkiem. Wyskoczyło mi powiadomienie na Facebooku
o maratonie. Spytałem Basię i Stanisława, co o tym myślą. Stwierdziliśmy,
że jedziemy – opowiada Przemysław
Wawrzyniak. Był październik. Tyle, że
kiedy się zapisali, nie wiedzieli dokładnie, jakiego typu jest to wyprawa.
Jechali wzdłuż Wisły, przez całą Polskę. W minimalnym stopniu ścieżkami
rowerowymi czy asfaltem, a w większości przez chaszcze, gęstą trawę,
pokrzywy, łąki, często po piasku. Cza-

(FOT. ARCH.)

sem nawet nie było widać gdzie się
jedzie! Nieraz trzeba było się wspinać
pod górę, przenosić rower. Taką trasę
wyznaczył organizator. – Często ślad
wyznaczały nam rowery, które jechały
przed nami – zauważa B. Wawrzyniak.
– Musieliśmy jechać ściśle określoną
trasą, bo każdy uczestnik wyposażony
na starcie został w tracker gps, który
zapisywał trasę i pozwalał śledzić
nasze zmagania na żywo. Można było
korzystać tylko z tego, co jest ogólnodostępne dla wszystkich, ale nie można
było wcześniej zabezpieczać trasy czy
noclegów. Serwisowanie rowerów było
możliwe we własnym zakresie, dozwolona była pomoc wśród uczestników
– opowiada S. Duda.
Wystartowali w Wiśle 6 lipca. Tego
dnia przejeżdżali m.in. przez wał
w Woli. Dojechali do Krakowa (przejechali ponad 190 km). Drugi dzień
zakończyli w Sandomierzu. Kolejnego
mieli do pokonania Góry Pieprzowe.
Łatwo nie było, ale – jak mówią – widoki wynagradzały wszystko. W trzecim
dniu dojechali do Maciejowic. Mieli za
sobą 600 km, kiedy dowiedzieli się, że
pierwszy uczestnik dojechał do mety
(dzięki gps-owi widzieli, jak idzie
innym). Czyli przejechał dwa razy
tyle! – Podobno przez trzy dni spał
w sumie 21 minut! – przyznaje Stanisław Duda. Do Warszawy dojeżdżali
w piasku i błocie. Kryzys nadszedł
za Toruniem. – Bolały tyłek, nogi,
ręce. Przemka mocno bolało kolano,

Trasa wiodła głównie przez pola, łąki czy piasek

chciał zrezygnować. Stanisław przez
dwa dni jechał z temperaturą. Ważna
była jednak psychika. Każdy dzień
był swego rodzaju walką. Nam w trójkę było raźniej, bo się wspieraliśmy
w trudnych chwilach. Fenomenem dla
mnie są te osoby, które jechały same
i ukończyły maraton – przyznaje B.
Wawrzyniak.
Mieszkańcy Woli jechali jako Natan
Team. Byli charakterystyczni, bo mieli
rowery tej samej marki i stroje rowerowe w tych samych kolorach. Szczęśliwie, obyło się bez awarii sprzętu. Spali
w hotelach i hostelach, znajdujących się
przy trasie. Uczestnicy mieli 200 godzin
na pokonanie 1 200 km. Licząc od startu, czyli razem z odpoczynkiem, snem.
Wszystko, co potrzebowali, musieli
wieźć ze sobą w sakwach. Meta była
w Gdańsku. Natan Team dojechał na
nią wspólnie siódmego dnia wyprawy,
12 lipca, po nieco ponad 150 godzinach od startu. Na rowerach spędzili
ponad 68 godzin (dziennie w towarzystwie rowerów od 12 do 16 godzin,
bo w trakcie dnia również trzeba było
znaleźć czas na odpoczynek i posiłek). – Przyjechaliśmy na metę mokrzy,
brudni, ale szczęśliwi. Zapomnieliśmy
o wszystkim, co było złe. Czuliśmy
się naprawdę wielcy i usatysfakcjonowani, że dojechaliśmy w komplecie
– wspominają.
Łącznie wystartowało 216 rowerzystów, a maraton ukończyło 162. W tym
troje z Woli! Co było najtrudniejsze

(FOT. ARCH.)

oprócz trasy? – Jedzenie. Musieliśmy
egzystować od sklepu do sklepu, nie
wiedzieliśmy gdzie się znajdują. Nie
mogliśmy jeść byle czego, żeby nam
nie zaszkodziło. Wspomagaliśmy się
batonami i żelami energetycznymi,
a także... parówkami, bo te nie zalegają
w żołądku. Choć na co dzień ich nie
jemy – śmieją się. Jeden z uczestników
zjadł coś w przydrożnym barze i zatruł
się salmonellą. Musiał zrezygnować
z maratonu.
Barbara Wawrzyniak zajęła V miejsce wśród pań. Na 36 startujących na
metę dojechało tylko 16. To wielki
sukces, zwłaszcza, że aktywnie jeździ na rowerze dopiero od nieco ponad
roku. – Każdy, kto dojechał do mety
jest mistrzem, pokonał samego siebie.
Nie pojechaliśmy tam ścigać się, tylko
przeżyć przygodę swojego życia. Udało
się! Poznaliśmy też mnóstwo wspaniałych ludzi. Pewnie jeszcze się spotkamy
i wspólnie pojeździmy – mówią.
Teraz maratończycy z Woli dochodzą do siebie po najtrudniejszym
maratonie rowerowym, jaki zorganizowano w Polsce. – To był nasz urlop,
forma wypoczynku – zauważają. Choć
nie ukrywają, że łatwo nie było, nie
wykluczają, że w przyszłości ponownie wezmą udział w tego typu wyprawie. Wyprawie ludzi zakręconych na
punkcie jazdy na rowerze. Organizator
ultramaratonu już zapowiedział kolejną
edycję, z kolejnymi niespodziankami.
8Paweł Komraus

Na rowery po raz dwunasty
1 września odbędzie się XII
Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem wójta
gminy Miedźna.
W gminie Miedźna pożegnanie

4wakacji ma z reguły iście rowerowy
charakter. Właśnie na przełomie sierpnia i września organizowany jest rajd,

w którym udział mogą wziąć całe rodziny. Tegoroczny Miedźniański Rodzinny
Rajd Rowerowy odbędzie się w sobotę, 1
września. Wyjazd o godz. 9.15. Uczestnicy
wyruszą spod basenu, pojadą przez Wolę,
Międzyrzecze, Jankowice, Studzienice,
Miedźną. Trasa liczy ok. 29 km (bez przystanku). Meta tradycyjnie będzie na stadionie Sokoła. Tam rowerzyści będą mogli

zjeść ciepły posiłek, a także wziąć udział
w konkursie, w którym do wygrania będą
atrakcyjne nagrody. W tym sprzęt rowerowy, zaproszenia np. do fryzjera, sprzęt
AGD oraz rowery!
Co istotne, liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 620. Dlatego liczy się
kolejność zapisów. Te ruszą w poniedziałek, 20 sierpnia. Zapisywać będzie

można się w kasie Krytej Pływalni
w Woli. Celem imprezy jest rozwijanie
aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy Miedźna, propagowanie
turystyki rowerowej oraz integracja
społeczności lokalnej. Rajd organizuje
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
współorganizatorami są Zespół Szkół
w Woli i Sokół Wola.
8 pk
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Wieloletni proboszcz parafii w Miedźnej i dziekan dekanatu Miedźna, ks. Henryk Kafka przeszedł na emeryturę

To były najpiękniejsze lata kapłaństwa
Ks. Henryk Kafka pracował w parafii św. Klemensa
w Miedźnej od 1995 r.
22 lipca parafianie pożegnali swo-

4jego wieloletniego proboszcza,

który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wtedy też odprawiona została
uroczysta msza św. w jego intencji. Ks.
Henryk Kafka skończył pracę w Miedźnej w 40. roku kapłaństwa i w 24. roku
posługi duszpasterskiej w tej parafii.
– Jest żal rozstawać się z parafią. Te
wszystkie lata spędzone w Miedźnej
uważam za najpiękniejsze lata mojego
kapłaństwa – przyznaje emerytowany już proboszcz. Wieczorem ksiądz
zaprosił parafian na festyn rodzinny,
który odbył się na farskiej zagrodzie,
na wzór organizowanej kiedyś „parafiady”. Zakończono modlitwą i apelem
jasnogórskim.
Ks. Henryk Kafka przyjął święcenia
kapłańskie w 1979 r. Pełnił posługę
wikariusza m.in. w parafii Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu,
św. Stanisława w Żorach, św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju.
W Miedźnej pracował od 1995 r. Najpierw jako administrator, a następnie
proboszcz. Jak podkreśla, na parafian zawsze mógł liczyć. – Miałem
zawsze ok. 30 ministrantów. Jak na

Ks. Kafka cieszy się, że na emeryturze będzie mógł pomagać w parafiach dekanatu.
Zamieszkał bowiem w Woli

taką parafię to bardzo dużo. Aktywnie działały różne grupy modlitewne,
Dzieci Maryi, Róże Różańcowe, Arcybractwo Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które zostało wskrzeszone po
ponad 50 latach, Moje Margaretki.
Ewenementem w skali kraju są tzw.
Świecowi, czyli ośmiu młodzieńców,
którzy upiększają liturgię przy okazji świąt, uroczystości, adorują Najświętszy Sakrament w trakcie liturgii.

(FOT. PK)

Pielęgnowane są nabożeństwa fatimskie – wymienia ks. Kafka. Jak mówi,
udało się też przeprowadzić remonty
w kościele i na probostwie, renowacje
obrazów i figur.
Parafia liczy obecnie ok. 1 470 osób.
– Nowy proboszcz zapytał mnie, jakie
mam dla niego przesłanie na następne
lata. Pokazałem mu złotą księgę ofiarodawców na różne potrzeby kościoła
i parafii. Na ostatnim odpuście arcy-

biskup Damian Zimoń zrobił wpis do
księgi. Bardzo piękny, on mnie umocnił – przyznaje ks. Kafka. Arcybiskup
napisał: „Księdzu dziekanowi w Miedźnej dziękuję za wieloletnią posługę
duszpasterską w parafii żywej wiary
i wielkiej tradycji chrześcijańskiej”. – Ja
się z tym zgadzam. Parafia w Miedźnej to parafia żywej wiary i wielkiej
tradycji chrześcijańskiej – mówi emerytowany proboszcz.
29 lipca wprowadzony został nowy
proboszcz. Jest nim ks. Jan Piontek.
Pochodzi z Książenic koło Rybnika.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r.
Od 1992 r. był budowniczym i proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Czerwionce. Nowym dziekanem dekanatu
Miedźna mianowano natomiast ks.
Bogumiła Mazurczyka, proboszcza
parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli.
– Ksiądz proboszcz Mazurczyk zaproponował mi mieszkanie w klasztorze
przy parafii. Cieszę się, że będę mógł
pozostać w tej wspólnocie, wśród której
tyle lat pracowałem, żyłem. Dlatego
dziękuję księdzu proboszczowi za
tę propozycję – mówi ks. Kafka. Jak
widać, proboszcz pożegnał się ze swoją
parafią, ale nadal będzie blisko niej
i blisko parafian.
8Paweł Komraus

Wola była jego oazą szczęścia
Jak się żyło w Woli w latach 20.
i 30. ubiegłego wieku? Pokazują
to wspomnienia Władysława
Więcława, ówczesnego kierownika szkoły.
W tym roku obchodzimy setną

4rocznicę odzyskania przez Polskę

niepodległości. Z tej okazji Gminny
Ośrodek Kultury przygotowuje cykl
wydarzeń i imprez pod nazwą „Miedźna dla Niepodległej”, których celem jest
uczczenie tej wyjątkowej rocznicy. Kulminacją ma być uroczysty koncert 11
listopada. Natomiast na łamach „Gminnych Spraw” przybliżamy czasy po
odzyskaniu niepodległości. Tym razem
w tym celu sięgamy po wspomnienia
Władysława Więcława (żył w latach
1903 – 1981), kierownika Publicznej
Szkoły Powszechnej w Woli w latach
30. XX wieku oraz po II wojnie światowej. W. Więcław był chwalony przez
mieszkańców za to, że za jego czasów
poprawiła się jakość nauczania (kiedy
pojawił się w Woli aż 80% uczniów nie
czytało i nie umiało poprawnie pisać),
ożywiła się praca kulturalno-oświatowa, powstały organizacje społeczne,
szkolne, biblioteka. Sam też o Woli
pisze z wielkim sentymentem.
Jego wspomnienia z czasów pracy
i życia tutaj zostały zawarte w wydanej
w ubiegłym roku książce pt. „Sagi Górnośląskie znad Wisły i Przemszy”, któ-

rej autorami są Henryk Ganobis i Alojzy Lysko, Honorowy Obywatel Gminy
Miedźna. Więcław do Woli przyjechał
w 1927 r. Miejscowość opisywał jako
malowniczą, otoczoną stawami rybnymi, wałem oraz lasami. Ciepło wspomina mieszkańców. Pisze, że ludzie byli
„uprzejmi, pracowici, strzegący starej
tradycji, utartych kultów religijnych
i weseli”. Choć – jak zauważa – zdarzały się też bójki i pijaństwo. Jednak
z czasem było ich coraz mniej.
Wola była wsią typowo rolniczą.
Uprawiano ziemię pod żyto, owies,
ziemniaki, rzepę białą, buraki pastewne, pszenicę. Hodowano bydło mleczne, krowy, kozy, świnie, kury, gęsi,
kaczki, indyki, króliki. Było dużo psów,
a to z powodu złodziei, których we
wsi nie brakowało. Ponad 90 lat temu
wszystkie drogi były polne, piaszczyste, dobre dla bydła i koni, a „ludzie
chadzali udeptanymi chodniczkami na
poboczach dróg”. Znacznie utrudniona
była komunikacja. Władysław Więcław
pisze we wspomnieniach: „do Pszczyny
16 km piechotą, rowerem, furmanką
via Miedźna lub Międzyrzecze i Jankowice przez lasy i drogą bitą. Do stacji
kolejowej w Brzeszczach było 3,5 km
z przeprawą łódką przez Wisłę i drogą
przez las. Do Oświęcimia 7 km – łódką
przez Wisłę i wsie Harmęże i Rajsko,
lub furmanką via Jedlina, Bieruń Nowy
(14 km). Poczta była w Miedźnej 8

km, policja w Miedźnej. Węgiel brano
z kopalni w Brzeszczach via Jawiszowice, Góra (9 km) lub wożono furmanką
przez bród na Wiśle, gdy stan wody był
niski. Światła elektrycznego w 1927 r.
nie było. Świecono lampami naftowymi
lub karbidkami. Nie było we wsi dróg
bitych, więc widziało się tylko wozy,
bryczki, kolasy, które po osie grzęzły
w piachu”.
Jak pisze kierownik szkoły, pierwsze
motocykle i samochody pojawiły się
w Woli w 1932 r., kiedy wybudowano drogę bitą z Miedźnej do Bierunia
Nowego, a autobusy – dopiero po II
wojnie światowej. Światło elektryczne
pojawiło się w czasie okupacji.
Co się jadało w dwudziestoleciu
międzywojennym? W Woli głównie
żur z ziemniakami, kartoflankę, kapustę, placki ziemniaczane, chleb, rosół
z ziemniakami, zacierkę czy kluski
ziemniaczane z mąki. Z powodu kryzysu szerzyło się bezrobocie, trzeba
było żyć skromnie. Choć byli też bardziej majętni gospodarze. Bywało,
że pracownicy zarabiali 1 lub 2 zł za
dniówkę, a np. litr mleka kosztował 10
gr, kilogram chleba – 30 gr, kilogram
kiełbasy – od 1,50 zł, ubrania – od 25 zł,
a wódka – ok. 3 zł za litr. Nie każdego
było stać na lekarza, dlatego często
udawano się do ówczesnego kapłana,
ks. Benona Drzezgi, który był też lekarzem-zielarzem.

„Ludność w Woli, oprócz pracy na
roli i hodowli, w części szukała pracy
w kopalniach, hutach, fabrykach
okręgu przemysłowego – Mysłowice,
Tychy, Katowice, Chorzów, a nawet
za Odrą w Niemczech. Było w Woli
też kilka warsztatów rzemieślniczych:
krawiectwo (Adamski), szewstwo
(Kuc), kowalstwo (Walek), stolarstwo
(Smutkowski). Była ładna gajówka
(Kaschytza, Otręba). Była gospoda
(Komraus Paweł). Były 3 sklepy spożywcze (Larysz, Pleszka, Achtelik,
Penkala)” – opisuje Więcław.
Nauczyciel pokochał Wolę, pokochał
mieszkańców. Choć początki łatwe nie
były. „Gdy przybyłem do Woli z Łazisk,
byłem wprost zły, bo jakże tu żyć w takiej
dziurze „zabitej deskami”. Chciałem z tej
wiochy uciekać. To żem został, zasługa
to Marysi (nauczycielki i jego późniejszej
narzeczonej – red.). Z biegiem czasu,
zmieniłem zdanie, gdy poznałem uroki
Woli (natura, ludzie). Odtąd Wola stała
się oazą mego szczęścia, bo znalazłem
to, co mi dawało zadowolenie, radość
życia, gdzie rozwijałem swe uczucia,
gdzie zrozumiałem sens istnienia i działania. To, co przeżywałem w Woli nie da
się zapomnieć. Stąd do Woli tyle sentymentu” – napisał W. Więcław.
Do dziś starsi, pamiętający kierownika mieszkańcy także o nim opowiadają
z wielkim sentymentem...

8 Paweł Komraus
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Zabawa w międzynarodowym gronie

Podczas pikniku Natia z Gruzji uczyła dzieci tańca gruzińskiego „acharuli”

22 lipca w Ogrodzie Farskim
w Woli odbył się I Międzynarodowy Piknik Młodych.
Tego dnia podczas wyjątkowej

4imprezy połączyły się siły pol-

sko-bułgarsko-gruzińsko-włoskie.
Dlaczego? Wśród uczestników – co
oczywiste – przeważali Polacy. Ale na
scenie lokalne tańce prezentował Młodzieżowy Zespół Taneczny, który do
Woli przyjechał z Bułgarii. Taniec gruziński zaprezentowała Natia z Gruzji,

(FOT. PK)

która także pięknie malowała buźki,
i to nie tylko tym najmłodszym uczestnikom zabawy. Z kolei Rita z Włoch ze
zwykłych balonów tworzyła prawdziwe
cuda, a potem na scenie zaprezentowała najważniejsze gesty towarzyszące jej
rodakom na co dzień.
Obie dziewczyny goszczą w gminie
Miedźna od początku lipca w ramach
projektu Wolontariatu Europejskiego
(EVS) pn. „Youth, entrepreneurship
and culture for rural development”.
Projekt realizowany jest przez Funda-

Zespół z Bułgarii zaprezentował lokalne tańce

cję Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego i Gminny Ośrodek Kultury,
a finansowany ze środków Komisji
Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Natia i Rita wspierają bieżące
działania Gminnego Ośrodka Kultury
i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Przedsiębiorczego, będą prowadzić
zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, uczyć języków angielskiego i włoskiego. Natii i Ricie wsparcia udzielają mentorzy: Emilia, Kasia,
Magda, Patrycja, Kamil i Dawid.

(FOT. PK)

Podczas pikniku nie zabrakło tanecznej zabawy, rodzinnych konkurencji,
a także pysznego ciasta i kiełbasek
z grilla. Na koniec zagraniczni goście
spróbowali zaśpiewać piosenkę po
polsku! Impreza była świetną formą
międzynarodowej integracji oraz okazją
do poznania innych kultur. Organizatorami pikniku byli Parafia pw. św.
Urbana w Woli oraz Gminny Ośrodek
Kultury. Więcej zdjęć z tego wydarzenia
publikujemy na s. 12.
8 pk

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

<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)
<21.08, godz. 8.00: Kraków – Zoo (zapisy do 13.08,
koszt: 13 zł, dzieci do 3 lat – 3 zł)
<23.08, godz. 9.00: Inwałd – Park Rozrywki Dinolandia (zapisy do 13.08, koszt: 28 zł)

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

<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 zagadek (zapisy do 6.08)
<16.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne „Wesołe zawieszki z płyt”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
planszowe „Planszostrada” (zapisy do 8.08)
<17.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne „Z
farbami w plener”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
animacyjne – kolorowa chusta (zapisy do 10.08)
<20.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne
– zjawiska pogodowe; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
słowne „Gimnastyka języka” (zapisy do 13.08)

<22.08, godz. 12.00 – 14.00: warsztaty taneczne

„Step up” - elementy street dance, hip hop (zapisy
do 13.08)
<2 4.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne – płaskorzeźba; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
ruchowe – twister (zapisy do 17.08)
<27.08, godz. 10.00 – 12.00: zabawy plastyczne
„Minionki na bezludnej wyspie”; godz. 14.00
– 15.00: zabawy sprawnościowe – serso z piłeczkami i okręgami (zapisy do 20.08)
<28.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy animacyjne
– malowanie twarzy; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
słowne – elementarz wiedzy (zapisy do 20.08)
<29.08, godz. 10.00 – 11.30: zabawy plastyczne
„Pocztówka z wakacji – podróże małe i duże”;
godz. 14.00 – 15.00: zabawy skojarzeniowe – ukryte przedmioty (zapisy do 20.08)
<30.08, godz. 10.00 – 12.00: zabawy plastyczne „Na
łące – akwarelka”; godz. 14.00 – 15.00: zabawy
sportowe – piłkarzyki (zapisy do 20.08)

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.
„Akcje w wakacje” współfinansowane są z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2018.

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”.
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

numer telefonu
Wśród osób, które do 27 sierpnia 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.

Bezpiecznie nad wodą
Wypadkom nad wodą sprzyja
wysoka temperatura, brawura,
alkohol i brak opieki nad
dziećmi. Wypoczynek nie zmieni
się w tragedię, jeśli będziemy
przestrzegać kilku prostych
zasad.
Oto te zasady:
< p ow inniśmy się kąpać t ylko
w miejscach strzeżonych, pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić
do wody w miejscach zabronionych,
< dzieci powinny bawić się nad wodą
tylko pod czujną opieką dorosłych,

< gdy wchodzimy z dziećmi do wody
zabezpieczmy je w specjalne rękawki,
< pod żadnym pozorem nie wolno
wchodzić do wody po wypiciu alkoholu,
< po dłuższym leżeniu na słońcu nie
wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało
– w ten sposób unikniemy szoku
termicznego,
< skaczmy „na główkę” tylko na basenach, dno naturalnego zbiornika
może się zmienić w ciągu kilku
dni,
< materace zostawmy na brzegu – nie
wypływajmy na nich na środek
jeziora.
8 Policja

NA SYGNALE

Wypadek w Miedźnej
13 lipca doszło do wypadku na ul. Pszczyńskiej w Miedźnej. Jak podaje

4pszczyńska policja ok. godz. 11.20 zderzyły się dwa pojazdy. Kierujący

motocyklem BMW obywatel Włoch najprawdopodobniej podczas zmiany pasa
ruchu z prawego na lewy zderzył się z samochodem marki Opel Astra kierowanym przez mieszkańca powiatu pszczyńskiego. Opel w chwili zdarzenia
wyprzedzał motocyklistę. Ogólnych obrażeń ciała doznała pasażerka motocykla,
obywatelka Włoch.

Zniszczył auto
Do wandalskiego wybryku doszło natomiast 29 lipca w Górze, ok. godz.

43.30 przy ul. Rybackiej w Górze. Na parkingu przed budynkiem Ochot-

niczej Straży Pożarnej nieznany sprawca poprzez urwanie lusterek bocznych,
wybicie tylnej prawej szyby oraz wgniecenie lewego tylnego błotnika dokonał
uszkodzenia samochodu marki Opel Corsa. Szkodę poniosła mieszkanka powiatu
oświęcimskiego.

Upał może zabić
ludzi i zwierzęta!
W związku z upałami policjanci
apelują o rozsądek i przypominają, aby nie pozostawiać
dzieci czy zwierząt w samochodach. Nawet jeżeli wydaje nam
się, że wychodzimy do sklepu
czy banku tylko na chwilę, ponieważ auto w pełnym słońcu
nagrzewa się niczym kuchenny
piekarnik.
Pamiętajmy o tym, że przez brak

4rozwagi może nieraz dojść do

narażenia życia ludzkiego lub zdrowia
naszego czworonoga. Pozostawienie
zwierząt w wysokiej temperaturze np.
w samochodzie jest znęcaniem się nad
zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą
sprawcy grozić może kara nawet do
dwóch lat pozbawienia wolności.
Wysokie temperatury w połączeniu
z brakiem rozsądku i wyobraźni są
bardzo niebezpieczne. W czasie upałów
samochód jest niczym kuchenny piekarnik. Wystarczy kilka minut, a może
dojść do tragedii.
Policjanci przypominają, by w samochodach nie pozostawiać dzieci, osób
niepełnosprawnych, wymagających
opieki lub zwierząt. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji.
Mandat karny w wysokości 500 zł to
najmniejsza konsekwencja takiego
nieodpowiedzialnego i bezmyślnego
zachowania. Niestety przez brak roz-

Jeśli w nagrzanym aucie jest dziecko lub zwierzę i istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia,
(FOT. POLICJA)
policja może wybić szybę 

wagi może dojść do narażenia ludzkiego życia.
Nie bądźmy również obojętni widząc,
jak ktoś inny pozostawia w samochodzie dzieci, osoby niepełnosprawne,
wymagających opieki lub zwierzęta.
Informujmy natychmiast o zaistniałym zdarzeniu policję – dzwoniąc pod
numer telefonu alarmowego 997 lub
112.
Pamiętajmy też o tym, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że istnieje
zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego lub też dłuższe pozostawanie
zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu,
mają prawo użyć wszelkich środków
umożliwiających wydostanie ludzi
lub zwierząt z samochodu – włącznie
z wybiciem szyb.
8KWP
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Wakacje w szkole mogą być naprawdę fajne!
Trzy szkoły w gminie zorganizowały w lipcu letni wypoczynek
w postaci półkolonii.
Po raz kolejny dzieci z gminy

4Miedźna mogły ciekawie i aktyw-

nie spędzić część wakacji w szkołach.
Trzy placówki przygotowały atrakcyjny
program, z którego skorzystać mogły
wszystkie dzieci w wieku od siedmiu
lat, zamieszkałe na terenie gminy.
Pierwszy turnus odbył się w dniach 2-6
lipca, a drugi – 9-13 lipca. Półkolonie
zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze,
Zespole Szkół w Woli oraz w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej.
Program półkolonii był bogaty i zróżnicowany. Przygotowano wyjazdy do
kina, wycieczki (m.in. do Wadowic,
Pszczyny, zoo w Chorzowie, wioski
indiańskiej w Jaworznie, Laser House
w Katowicach czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej), warsztaty, gry
sportowe i zabawy. Był to czas dobrej
zabawy i mnóstwa atrakcji.
8 pk

W Górze dzieci poznawały mity greckie 

(FOT. SP GÓRA)

Nie brakowało wspólnych gier i zabaw

(FOT. SP GÓRA)

Dzieci zwiedziły też kościół w Grzawie 
(FOT. ZS WOLA)

W ramach półkolonii w Woli odwiedzono m.in. wioskę indiańską w Jaworznie

Podczas półkolonii w Miedźnej dzieci zwiedziły chorzowskie zoo

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

Nie mogło zabraknąć też zajęć sportowych

(FOT. ZSP MIEDŹNA)

w obiektywie

8 lipca na placu obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką Wola II. Były wspólne zabawy dla całych rodzin oraz wiele
(FOT. PK)
atrakcji dla najmłodszych.

(FOT. ZS WOLA)
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W obiektywie

Trwają akcje
w wakacje
W lipcu można było wziąć
udział w ciekawych wycieczkach
i inspirujących warsztatach
wakacyjnych zorganizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury
FOT. GOK

Zabawa w międzynarodowym gronie
22 lipca w Ogrodzie Farskim w Woli odbył się I Międzynarodowy Piknik Młodych. Szczegóły na str. 9

FOT. PK, GOK

