
Malowali słowami Odznaka 
dla wójta

W służbie Bogu 
i ludziom

60 osób wzięło udział w XXIV Regionalnym Turnieju Recytatorskim oraz VII Konkursie
Poezji Śpiewanej, który odbył się 26 listopada. – Mówi się tyle o upadku kultury
słowa, ale wasza obecność na naszym turnieju jest tego zaprzeczeniem – mówiła
Joanna Stawowy, dyrektorka GOK-u

Wójt gminy Miedźna, Bogdan
Taranowski został uhonorowany
Odznaką „Za Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego”

Ukazał się „Słownik biograficzny gminy
Miedźna”, przybliżający ludzi tej ziemi,
osoby duchowne i zakonne związane
z gminą

WIĘCEJ NA STR. 8 WIĘCEJ NA STR. 2 WIĘCEJ NA STR. 5

To miejsce niezwykłe. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Grzawie chorzy tworzą ciepły dom, w którym każdy 
czuje się potrzebny. Nie chcą się zamykać – wychodzą do ludzi, by pokazać, że też mogą normalnie żyć. Śpiewają 
w zespole „Folkowianie”, wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w zajęciach. Od października własnoręcznie szykują 
świąteczne ozdoby, które będzie można nabyć na jarmarkach.

WIĘCEJ NA STR. 9
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324 Tyle litrów krwi
w 11 akcjach
honorowego od-

dawania krwi w 2015 roku oddali
członkowie Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża przy KWK Piast Ruch II
w Woli. 

18 grudnia w Centrum Kultury
w Woli odbędzie się uroczysta aka-
demia z okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa. Najbardziej zasłuże-
ni w ilości oddanej honorowo krwi
otrzymają pamiątkowe puchary oraz
odznaczenia Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi.                             pk

Wracają Babskie
Biesiady
W tym roku na trzech Babskich Biesia-
dach bawiło się aż 460 pań. Imprez nie
zabraknie też na początku przyszłego ro-
ku!  Planowane są trzy biesiady – 21
stycznia w Domu Kultury w Woli, 28
stycznia w Domu Socjalnym we Frydku
oraz 4 lutego w Domu Socjalnym w Gó-
rze. Sprzedaż biletów ruszy najprawdo-
podobniej w styczniu. Informacje na
bieżąco pojawiać będą się na plakatach,
na stronie GOK-u www.gok.miedzna.pl
oraz na profilu GOK-u na Facebooku.
Warto je śledzić, bo liczba miejsc jest
ograniczona, a chętnych do wspólnej
zabawy – sporo! pk 

O tej dacie powinien pamiętać każdy Polak. 11 li-
stopada 1918 r., po 123 latach zaborów Polska
odzyskała niepodległość. W całym kraju organizo-
wane są wtedy uroczystości, upamiętniające ten
historyczny dzień.

 Paweł Komraus

Nie inaczej jest w gminie Miedźna. 9 listopada wójt
gminy, Bogdan Taranowski wraz z przewodniczą-
cym Rady Gminy, Stanisławem Lubańskim uroczy-

ście złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców
Śląskich w Woli. Wieczorem w sali Domu Kultury
w Woli odbył się specjalny koncert, zorganizowany
w hołdzie złożonym Ojczyźnie i poległym, którzy od-
dali życie za suwerenność kraju.

– Przy kolejnych obchodach tego święta powie-
dziano wszystko o okolicznościach, jakie towarzy-
szyły tym wydarzeniom. Współczesne pokolenie
ma za zadanie pamiętać o tym święcie, radośnie
go przeżywać, a jednocześnie czuć się odpowie-
dzialnym, żeby tej wolności, niepodległości nigdy

nasz kraj nie stracił – powiedział Stanisław Lubań-
ski otwierając koncert. – Święto Niepodległości to
święto radości. Radości, że tę niepodległość ma-
my – przyznał Jacek Woleński, który koncert pro-
wadził.

Na scenie zaprezentowali się soliści Śląskiej Ope-
retki Kameralnej: Anna Leśniewska i Oskar Jasiń-
ski, przy akompaniamencie zespołu Maes Trio. Sa-
la wypełniona była po brzegi. Zgromadzeni usłysze-
li największe i najpiękniejsze utwory muzyki klasy-
cznej. Sami także mieli okazję zaśpiewać!

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w gminie podczas wyjątkowego koncertu

11 listopada to święto radosne

Zespół Maes Trio wystąpił w Woli po raz drugi (fot. pk) Koncert zakończył się owacją na stojąco (fot. pk)

16 listopada w siedzibie Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowi-
cach odbyła się uroczystość wręcze-
nia orderów i odznaczeń państwo-
wych kilkudziesięciu osobom szcze-
gólnie zasłużonym w różnych dzie-
dzinach życia społecznego i w pracy
zawodowej.

Ordery i odznaczenia państwowe –
złoty Krzyż Zasługi oraz złote, srebrne
i brązowe Medale za Długoletnią
Służbę – w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wręczał woje-
woda śląski, Piotr Litwa.

Jedna z odznak trafiła do Bogdana
Taranowskiego, wójta gminy Mie-
dźna. Został uhonorowany Odznaką

Honorową „Za Zasługi Dla Samorzą-
du Terytorialnego”, przyznaną przez
Ministra Administracji i Cyfryzacji.

– To dla mnie wyróżnienie za pra-
wie 25 lat pracy. Cieszę się, że ta pra-
ca została doceniona przez ludzi,
z którymi cały czas współpracujemy –
na szczeblu wojewody czy minister-
stwa. Nagroda to forma nobilitacji,
ale także mobilizacji do dalszych
działań, motywuje do jeszcze bardziej
wytężonej pracy na rzecz samorządu
i jego mieszkańców – przyznaje wójt
Bogdan Taranowski.

Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla
Samorządu Terytorialnego” przyznawa-
na jest za szczególne zasługi na rzecz
samorządu terytorialnego, w szczegól-

ności za działalność w organach jedno-
stek samorządu terytorialnego, związ-
kach i stowarzyszeniach jednostek sa-
morządu terytorialnego, za wykonywa-
nie zadań dotyczących samorządu tery-
torialnego w urzędach administracji
publicznej oraz w urzędach organów
władzy publicznej, za pracę naukową
i badawczą dotyczącą zagadnień zwią-
zanych z działalnością samorządu tery-
torialnego.

Odznaka Honorowa ustanowiona
została przez Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji. Order ten ma status od-
znaczenia państwowego. Rewers od-
znaki ozdobiony jest napisem „Labor
omnia vincit”, co oznacza „praca wszy-
stko zwycięża”. pk, ŚUW, UG

Wójt gminy Miedźna został uhonorowany Odznaką „Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”

Odznaka dla wójta

Odznakę wręczył wojewoda Piotr Litwa 
(fot. Anna Hanusiak, ŚUW)

Zakończył się remont mostu na rzece Pszczynce, na ul. Kopalnianej w Bojszowach. Inwestycję
prowadził powiat bieruńsko-lędziński. W związku z tym przywrócona została trasa autobusu linii
251, obowiązującą przed zamknięciem ulicy, z obsługą przystanków: „Bojszowy Międzyrzecze 

Cukiernia”, „Bojszowy Międzyrzecze Kopalniana”, „Miedźna Wola Osiedle”, 
„Miedźna Wola Szkoła”, „Miedźna Wola Dom Kultury”, „Miedźna Wola Skrzyżowanie” (fot. pk)
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Podajemy terminy 
odbioru śmieci w grudniu:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potoko-
wa, Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 1.12, 15.12
 segregacja: 14.12

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane: 2.12, 16.12
 segregacja: 15.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 3.12, 17.12
 segregacja: 16.12

Wola (ulice: Błachowa, Kasztano-
wa, Kopalniana, Lipowa, Między-
rzecka, Orzechowa, Polna, Poprze-
czna, Przemysłowa, Pszczyńska,
Różana, Stawowa, Wspólna, Zbożo-
wa):
 zmieszane: 4.12, 18.12
 segregacja: 17.12

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mo-
kra, Ogrodowa, Osiedle Pod Sosna-
mi, Powstańców, Rajska, Rzemieś-
lnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokoj-
na, Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiś-
niowa):
 zmieszane: 7.12, 21.12
 segregacja: 18.12

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, Nad
Wisłą, Ogrodników, Polna, Poznań-
ska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-

wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 8.12, 22.12
 segregacja: 21.12

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 9.12, 23.12
 segregacja: 22.12

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 10.12, 24.12
 segregacja: 23.12

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 11.12, 28.12
 segregacja: 28.12

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 14.12, 29.12
 segregacja: 29.12

BYŁE OSIEDLA

Wola I i Wola II
 zmieszane: 1.12, 4.12, 8.12,

11.12, 15.12, 18.12, 22.12,
28.12, 29.12
 segregacja: 3.12, 7.12, 10.12,

14.12, 17.12, 21.12, 24.12,
28.12, 31.12
 odpady wielkogabarytowe:

9.12, 23.12

Terminy odbioru śmieci 
po Nowym Roku 

opublikowane zostaną 
na stronie 

www.miedzna.pl

ODBIORĄ ŚMIECI!

W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie
oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jed-
nośladów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe,
ulegające biodegradacji.Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się również
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) odpłatnie.

MOBILNY PSZOK W GRUDNIU
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych:

FRYDEK: 1.12 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 3.12 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego –
OSP Gilowice
MIEDŹNA: 7.12 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00 oraz 11.12 (piątek) 
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 15.12 (wtorek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej – plac
przy kościele w Grzawie
GÓRA: 17.12 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 22.12 (wtorek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 26.12 (sobota) w godz. 9.00-14.00 oraz 29.12 (wtorek) w godz.
12.00-17.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożywczego

1 grudnia zmieniona została siedziba
Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej.

Nowy adres siedziby zakładu: 
43-227 Gilowice, ul. Lompy 19. Biu-
ro Obsługi Klienta czynne będzie
w godzinach 7.30 – 15.30

Kasa czynna:
Poniedziałek 11.00 – 15.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

Ponadto GZGK informuje, że wpłat
można dokonywać na dotychczaso-
wych zasadach w Banku Spółdziel-
czym w Miedźnej oraz filiach Banku
Spółdzielczego w Woli i Brzeszczach
bez opłat. GZGK

GZGK już 
w nowej siedzibie
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Głównym tematem listopadowej sesji
Rady Gminy Miedźna, która odbyła
się 17 listopada, były podatki i opła-
ty lokalne.

Paweł Komraus

Radni przyjęli kilka uchwał w tej spra-
wie. To uchwały: w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości obowiązujących w roku 2016 na
terenie gminy Miedźna oraz zwolnień
w tym podatku, w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na te-
renie gminy Miedźna w 2016 roku,
w sprawie wprowadzenia, określenia

zasad ustalania wysokości stawek oraz
terminu płatności opłaty targowej na te-
renie gminy Miedźna czy w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.

Jaka będzie w przyszłym roku wy-
sokość podatków lokalnych, porów-
nując do tego roku? – Wzrosną śre-
dnio o 1,7%. W niektórych przypad-
kach podatki pozostały na tym sa-
mym poziomie. Wzrost jest więc sym-
boliczny, tym bardziej, że musimy
brać pod uwagę wzrost kosztów fun-
kcjonowania, skądś musimy czerpać
dochody, żeby realizować także inwe-
stycje na terenie gminy – tłumaczy
wójt Bogdan Taranowski.

O 1,7% wzrosną w przyszłym roku podatki 
i opłaty lokalne w gminie Miedźna

Radni uchwalili 
wysokość podatków

Wysokość rocznych stawek podat-
ku od nieruchomości ciążącego na
osobach fizycznych, osobach pra-
wnych, jednostkach organizacyjnych
w tym spółek nieposiadających oso-
bowości prawnej. 

1. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez wzglę-
du na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
– 0,86 zł od 1 m kw powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powie-
rzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,58 zł
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publi-
cznego – 0,31 zł od 1 m kw po-
wierzchni, z wyjątkiem gruntów
oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako „dr” – drogi, in-
nych niż określone w art. 2 ust.
3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) –
0,05 zł od 1 m kw powierzchni, 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m

kw powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej- 21,08 zł od
1 m kw powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,68 zł od 1 m kw
powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń –
4,65 zł od 1 m kw powierzchni
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publi-
cznego – 6,60 zł od 1 m kw po-
wierzchni użytkowej z wyjątkiem
garaży wolnostojących – 7,65 zł
od 1 m kw powierzchni użytko-
wej. 

3. od budowli: 
a) 2% ich wartości określonej na

podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). 

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociągowe do O 400 –
0,6% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r. poz. 849
z późn. zm.). 

Opłata targowa
Dzienna stawka opłaty targowej obo-
wiązująca na terenie gminy Miedźna
wynosi 25 zł, z wyjątkiem: 
a) sprzedaży z ręki, kosza, wiadra –

9,00 zł 
b) sprzedaży ze straganu o powie-

rzchni do 2,5 m kw – 16,00 zł,
a powyżej tej powierzchni za każ-
dy następny rozpoczęty m kw –
6,00 zł 

c) sprzedaży z samochodu o masie
całkowitej do 3,5 t, platformy,
przyczepy – 33,00 zł 

d) sprzedaży z samochodu o masie
całkowitej powyżej 3,5 t –
61,00 zł

Wysokość podatków i opłat lokalnych 
w gminie Miedźna w 2016 roku

Budżet pod koniec grudnia
Zaraz po świętach Bożego Narodzenia, a przed Sylwestrem radni głosować bę-
dą nad budżetem gminy Miedźna na rok 2016. Sesja budżetowa planowana
jest na 29 grudnia. Radni w połowie listopada otrzymali projekt budżetu, do-
kument dyskutowany był podczas posiedzeń komisji Rady Gminy.

Nowa strona urzędu
Gmina Miedźna ma nową stronę internetową. Od początku listopada strona
www.miedzna.pl ma nowe oblicze. „Mamy nadzieję, że nowa strona spełni
oczekiwania wszystkich mieszkańców i ułatwi dostęp do najbardziej aktualnych
i potrzebnych informacji, a jej przejrzystość, nowoczesność i bogatsza treść
przypadnie do gustu internautom. Nowa strona zmienia szatę graficzną. Udo-
stępnia także nowe funkcje, w tym dla osób niepełnosprawnych, dla których
jest możliwość powiększenia tekstu oraz uruchomienia strony w wersji kontra-
stowej” – czytamy w serwisie. Uwagi i opinie na temat nowej strony przesyłać
można mailowo na promocja@miedzna.pl. Utworzony został też oficjalny fan-
page na Facebooku. 

Są nazwy ulic
Podczas listopadowej sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwały nadające nazwy
dwóm ulicom na terenie gminy. Droga wewnętrzna we Frydku, będąca połącze-
niem ulicy Miodowej z ulicą Dębową będzie nosiła nazwę „Modrzewiowa”. Ul.
Dębowa – to nowa nazwa drogi wewnętrznej, położonej na terenie sołectwa Gó-
ra (obręb geodezyjny Wola), która jest połączeniem ulic: Wojciecha Korfantego
i Babudy z ulicą Dąbrowa.

Wniosek na „schetynówkę” złożony
Gmina Miedźna – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – złożyła w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” (tzw. „schetynówki”) na za-
danie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpie-
czeństwa poprzez przebudowę dróg: ul. Kasztanowej i Krętej w Górze wraz
z budową chodnika”. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł, możliwe jest uzyskanie
dofinansowania na poziomie 50%.

Płyty na „Bronku” do wymiany
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania,
polegającego na wymianie płyt na moście Bronisław w Woli. – Musimy zlecić
dokumentację, by oszacować rzeczywisty koszt tego zadania i dopiero wtedy
wystąpić do sąsiednich samorządów, tj. powiatów pszczyńskiego i oświęcim-
skiego oraz gminy Oświęcim z prośbą, by wspólnie tę inwestycję zrealizować –
przyznaje wójt Bogdan Taranowski.

Powiat remontuje przepust w Miedźnej
Do 23 grudnia wykonany ma zostać remont przepustu w ciągu ul. Wiejskiej
w Miedźnej z odwodnieniem (w rejonie skrzyżowania z ul. Topolową) oraz
rowów przydrożnych z przepustami na odcinku ok. 500 m. Inwestycję rea-
lizuje powiat pszczyński, bo jest to droga powiatowa. Jej koszt wynosi 225
tys. zł. Zadanie realizowane będzie w ramach przyznanej przez Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji promesy na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych.

Dla kogo nagrody w dziedzinie sportu?
Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu za okres
25.05.2015 – 20.12.2015 należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli do 21 grudnia, do godz. 14.00. Re-
gulamin przyznawania nagród i wyróżnień oraz odpowiedni wniosek znaleźć
można na stronie miedzna.pl

Oceń pracę Urzędu Skarbowego
Do 18 grudnia będzie przeprowadzane badanie ankietowe dotyczące oceny
działalności Urzędu Skarbowego w Pszczynie. Celem badania jest doskona-
lenie usług świadczonych przez Urząd Skarbowy i w konsekwencji zwięk-
szenie zadowolenia wszystkich, którzy z nich korzystają. Formularz ankie-
ty udostępniony został na sali obsługi klienta Urzędu Skarbowego
w Pszczynie. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Wypełnione ankiety
należy wrzucić do urny znajdującej się w sali obsługi klienta lub przekazać
bezpośrednio pracownikowi sali, bądź w inny sposób dostarczyć do Urzę-
du Skarbowego.

W SKRÓCIE



5GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – grudzień 2015Z ŻYCIA GMINY

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./fax: 32 211-71-60, 
32 449-01-70

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. 601-091-666

e-mail:
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Wójt gminy Miedźna informuje, że w związku z rozstrzyg-
niętym przetargiem oraz podpisaną umową na wykonanie
zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg administrowanych
przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2015/2016”
w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest wyłoniona
w drodze przetargu nieograniczonego firma „BUD-RIS”
Roman Szkorla z Dankowic.

Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną
usługę odśnieżania są sołtysi poszczególnych sołectw. Nu-
mery kontaktowe:
– sołectwo Miedźna – Tomasz Nycz, tel. 519 347 298
– sołectwo Grzawa – Marcin Sosna, tel. 519 347 292

– sołectwo Frydek – Janusz Pławecki, tel. 519 347 293
– sołectwo Gilowice – Jan Nowak, tel. 519 347 294
– sołectwo Góra – Marian Libera, tel. 519 347 299
– sołectwo Wola – Czesław Rozmus, tel. 519 347 297
– sołectwo Wola I – Andrzej Nelec, tel. 519 347 296
– sołectwo Wola II – Andrzej Biszkant, tel. 519 347 295

Jednocześnie wójt informuje, że drogi powiatowe znajdu-
jące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego
utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 utrzymy-
wane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul.
Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 80 68,
całodobowy numer telefonu 501 716 376. UG

Akcja zima

Ruszył III Konkurs Dziennikarski im.
Agnieszki Wojtali.

Agnieszka Wojtala była dziennikarką
„Gazety Pszczyńskiej” i mieszkanką
Gilowic. Zginęła w tragicznym wypad-
ku w 2013 r. Dla uczczenia jej pa-
mięci, a także promocji powiatu
pszczyńskiego i form pisanych „Gaze-
ta Pszczyńska” zorganizowała Kon-
kurs Dziennikarski im. Agnieszki Woj-
tali. Właśnie ogłoszono III edycję.

W konkursie udział wziąć mogą
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu pszczyńskiego,
a także uczniowie, osoby dorosłe, za-
mieszkałe na terenie powiatu
pszczyńskiego, niezajmujące się za-
wodowo dziennikarstwem. Wystarczy
napisać tekst dotyczący powiatu
pszczyńskiego – jego tradycji, kultury,
walorów, historii tego terenu lub ludzi
go zamieszkujących. Termin nadsyła-
nia prac mija 15 lutego 2016 r.

Zwycięzca III Konkursu Dziennikar-
skiego im. Agnieszki Wojtali otrzyma
nagrodę główną – 1 000 zł! Zdobyw-
ca drugiego miejsca otrzyma 500 zł,
a trzeciego – 300 zł. Organizatorami
konkursu są: Grupa Terrabit, wydaw-
ca „Gazety Pszczyńskiej” i portalu
pszczynska.pl, Starostwo Powiatowe
w Pszczynie oraz Urząd Miejski
w Pszczynie.

Laureatką I edycji konkursu była
Renata Waliczek z Góry. pk

Napisz tekst i wygraj 1 000 zł

Prace nad publikacją trwały ponad 2 lata. Pod koniec li-
stopada udało się wydać I część „Słownika biograficzne-
go gminy Miedźna”.

 Paweł Komraus

Autorką publikacji jest dr Danuta Kocurek z Gilowic,
ubiegłoroczna laureatka „Miedźniańskiego Ula”, specjali-
stka w zakresie edukacji regionalnej, pracownik naukowy
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz radna Rady
Powiatu Pszczyńskiego. Słownik zawiera biogramy 95
osób duchownych i zakonnych (nieżyjących lub będących
już na emeryturze), w tym 76 kapłanów, jednego brata za-
konnego i 18 sióstr zakonnych. To nie tylko byli probo-
szczowie i księża z parafii w gminie, ale także zasłużeni
duchowni i osoby zakonne urodzone w gminie, które pra-
cowały w innych miejscowościach.

– Słownik powstał po to, by pokazać ludzi tej ziemi, ich
ogromny wkład w rozwój życia religijnego, społecznego
i kulturowego. Trzeba zwłaszcza młodemu pokoleniu uś-
wiadomić, że kapłan to nie tylko ten, którego widzimy przy
ołtarzu. To przede wszystkim osoba, która działa na rzecz
społeczności lokalnej, służy chorym i jest zaangażowana
w działalność wielu stowarzyszeń – przyznaje D. Kocurek.
Jako przykład podaje biogram ks. Franciszka Moronia, któ-
ry urodził się w Grzawie i zaangażowany był w działalność
kilkunastu organizacji społecznych na Śląsku Cieszyńskim
i Zaolziu. 

– Dotarcie do niektórych biogramów było trudne. Trze-
ba było prowadzić kwerendę w archiwach, przeanalizować
mnóstwo literatury, przeprowadzić setki rozmów, spraw-
dzić i zweryfikować też dokumenty z archiwów rodzin-
nych. Informacje o wielu osobach duchownych np. w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Katowicach były dwujęzy-
czne. Niektóre w języku niemieckim (neogotyku). Musia-
łam mieć tłumaczkę, która pomagała mi je odczytać –
opowiada autorka. W słowniku opisane są osoby ducho-
wne, które pracowały np. w Czechach, Austrii czy w We-

nezueli. – Praca nad przygotowywaniem słownika dała mi
mnóstwo radości i satysfakcji – mówi autorka. Podkreśla
przede wszystkim przydatność opracowania w procesie
edukacyjno-wychowawczym współczesnej szkoły, zwła-
szcza edukacji regionalnej. Dodaje, że dzieje naszej gminy
to dorobek wielu pokoleń, a zwłaszcza osób duchownych
i zakonnych. 

Danuta Kocurek wydała książkę na własny koszt, z po-
mocą finansową kilku lokalnych firm oraz Rady Sołeckiej
z Gilowic. D. Kocurek już zaczyna prace nad II częścią,
gdzie opisane mają być zasłużone osoby świeckie związa-
ne z gminą Miedźna lub tutaj urodzone. Będą to m.in. nau-
czyciele, społecznicy, samorządowcy, rzemieślnicy, ci, któ-
rzy walczyli w powstaniach, zasłużeni dla regionu. Przede
wszystkim osoby nieżyjące lub powyżej 75. roku życia. Za-
prasza do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy mo-
gą sami przygotować biogramy, które zamieszczone będą
w słowniku i podpisane nazwiskiem autora. – Każdy może
być współautorem drugiej części – zachęca.

Ukazał się „Słownik biograficzny gminy Miedźna”, przybliżający ludzi tej ziemi,
osoby duchowne i zakonne związane z gminą

W służbie Bogu i ludziom

Danuta Kocurek pokazuje swoją nową publikację (fot. pk)
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Śląskich w Zespole Szkół w Miedźnej
otrzymała wyróżnienie Wiarygodnej
Szkoły. Uczestnicząc w programie,
szkoła spełniła warunki zawarte w re-
gulaminie i jest w stanie zapewnić
właściwy poziom edukacyjny i wycho-
wawczy. Podjęła także szereg dzia-
łań, które zapewniły bezpieczeństwo
swoim uczniom.

Szkoła uzyskała certyfikat Wiary-
godna Szkoła za rok szkolny

2014/2015, którego posiadanie
sprzyja budowaniu pozytywnego wi-
zerunku zarówno w gminie, powie-
cie, jak i w całym regionie. Dzięki
certyfikatowi wzmacnia również
swoją pozycję wśród innych szkół,
jako wiarygodny partner w edukacji,
podkreśla prestiż szkoły, bezpieczeń-
stwo jego uczniów oraz fakt, że jest
ona prowadzona na wysokim pozio-
mie.

SP Miedźna

Szkoła z wyróżnieniem

Też czytali Prusa
W poprzednim numerze pisaliśmy
o Międzyszkolnym Czytaniu „Lalki”
Bolesława Prusa, które zorganizowały
LO w Gilowicach, SP nr 2 w Woli oraz
Gimnazjum nr 2 w Woli. 4 listopada
„Lalkę” czytano natomiast w Zespole
Szkół im. Powstańców Śląskich
w Miedźnej. Na tę okazję udekorowa-
no specjalnie salę, przygotowano
dwie wystawy. Temat pierwszej to
„Lalka przez wieki” – zgromadzono
kilkanaście eksponatów porcelano-
wych lalek (najstarsza z nich miała

ok. 50 lat). Druga wystawa była od-
powiedzią na pytanie „Czym bawili
się nasi dziadkowie?”. Organizatorzy
starali się znaleźć jak najstarsze ilu-
stracje przedstawiające zabawki
z przełomu XIX i XX wieku. Goście
obejrzeli spektakl „Katarynka” w wy-
konaniu uczniów klasy VI. Potem ucz-
niowie i nauczyciele odczytali frag-
menty „Lalki” z podziałem na role.
Uczniowie zadbali też o odpowiednią
oprawę muzyczną.

pk, ZS Miedźna

Policjanci u przedszkolaków
Piosenki o bezpieczeństwie w wykonaniu przedszkolaków, scenki przygotowane
przez licealistów z klas mundurowych i krótki policyjny komentarz złożyły się na
scenariusz spotkania policjantów z maluchami z Miedźnej, do którego doszło
6 listopada. Pszczyńscy policjanci w bajkowy sposób przybliżyli maluchom za-
gadnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w domu i przedszkolu. W spot-
kaniu udział wzięli także uczniowie klas mundurowych, którzy prezentowali pro-
filaktyczne przedstawienia ze Sznupkiem, maskotką śląskiej policji w roli głó-
wnej. Wszystko po to, żeby dotrzeć do tych najmłodszych uczestników ruchu
drogowego w sposób dla nich najbardziej zrozumiały i przyjemny. KPP, pk

Policjanci mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (fot. KPP Pszczyna)

18 listopada filię biblioteczną nr
2 w Woli odwiedził Zbigniew Masternak,
dramaturg, prozaik, autor scenariuszy fil-
mowych oraz piłkarz reprezentacji pisa-
rzy polskich. Autor książek „Chmuro-
łap”, „Niech żyje wolność”, „Scyzoryk”,
„Jezus na prezydenta”, „Nędzole” oraz
„Księstwo”, na podstawie której Andrzej
Barański nakręcił film o tym samym ty-
tule. Polska premiera „Księstwa” odbyła
się w 2011 r. na festiwalu filmowym
w Gdyni, a światowa – w lipcu tego sa-
mego roku w Karlowych Warach.

Spotkanie z pisarzem miało formę
warsztatów. Wzięli w nich udział

uczniowie III klas Gimnazjum nr
2 w Woli. Gość opowiadał o życiowej
pasji do piłki nożnej, książek oraz za-
miłowaniu do pisania, którym zarabia
na życie. Młodzież miała okazję za-
znajomić się z warsztatem pisania
scenariusza do filmu o własnej miej-
scowości. Pomysłów nie brakowało.
Po cennych wskazówkach powstało
kilka świetnych opowiadań, które
może w przyszłości ujrzą światło
dzienne. Pozostaje mieć nadzieję, że
młodzież, zainspirowana spotka-
niem, „nie schowa swoich talentów
do szuflady”.                           GBP

Dzień postaci z bajek
6 listopada na szkol-

nych korytarzach Szko-
ły Podstawowej nr
2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana
Pawła II w Woli poja-
wiły się księżniczki, ry-
cerze, piraci i inne baj-
kowe postaci. Ucznio-
wie wcielili się w swo-
ich ulubionych bohate-
rów, ponieważ obcho-
dzili w szkole Dzień
Postaci z Bajek. Niezwykle efektowne stylizacje sprawiły, że członkowie samo-
rządu uczniowskiego mieli bardzo trudny orzech do zgryzienia, musieli bowiem
wybrać najbardziej oryginalne przebrania. Zwycięzcy zaprezentowali się na
apelu, podczas którego wręczono im drobne upominki. Na apelu zostali też
ogłoszeni (i nagrodzeni) laureaci konkursu „Jaka to bajka?”. SP nr 2 w Woli

Od ubiegłego roku Gimnazjum nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
J. Tischnera w Woli realizuje projekt
pt. „Fasola Niepodległości”. Ucznio-
wie hodują ziarenka fasoli, które ma-
ją wyjątkową historię. To rodzaj faso-
li wyhodowany na Kresach Wscho-
dnich Rzeczpospolitej w okresie zabo-
rów, za jej posiadanie groziły surowe
represje, z zesłaniem na Syberię włą-
cznie.

Ziarenko fasoli jest wyjątkowe z po-
wodu bordowej plamki, która swoim
wyglądem przypomina jagiellońskiego
orła w koronie z rozpostartymi skrzyd-
łami. Tradycją i patriotycznym obo-
wiązkiem było spożywanie tej fasoli
z barszczem podczas wieczerzy wigi-

lijnej i ważnych świąt narodowych.
Młodzież szkoły pragnie przywrócić
pamięć o tych niezwykłych ziaren-
kach, a także o obyczajach z nimi
związanymi.

Gimnazjaliści odwiedzili szkoły
podstawowe w naszej gminie, opo-
wiedzieli młodszym kolegom o „Fasoli
Niepodległości” i przekazali ziarenka
z jagiellońskim orłem, by rozpowsze-
chniać tradycję uprawy i spożywania
tej niepozornej rośliny w naszej Małej
Ojczyźnie. Uczniowie gimnazjum
Święto Niepodległości uczcili także,
śpiewając pieśni patriotyczne przy
wspólnym „ognisku” i ciesząc się wol-
nością.

Gimnazjum nr 2 w Woli

Spotkanie ze scenarzystą

Dzieci przebrały się za swoich 
ulubieńców z bajek (fot. SP nr 2 w Woli)

Fasola Niepodległości

W gimnazjum realizowany jest projekt pt. „Fasola Niepodległości” (fot. Gimnazjum nr 2 w Woli)
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Uczennica 
ze stypendium
premiera
Jolanta Mika, uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego im. prof. Zbigniewa
Religii otrzymała Stypendium Prezesa
Rady Ministrów! Uroczystość wręcze-
nia stypendiów uzdolnionym uczniom
odbyła się 24 listopada w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych
w Bielsku-Białej. Jolanta Mika sty-
pendium otrzymała za promocję z wy-
różnieniem oraz najwyższą średnią
ocen w szkole – 5,82 za rok szkolny
2014/2015.

W poprzednim numerze informo-
waliśmy o sukcesie innego ucznia
z gminy Miedźna. Kacper Murański za
wybitne osiągnięcia sportowe w pły-
waniu w roku szkolnym 2014/2015
zdobył Stypendium Ministra Edukacji
Narodowej. pk 

3 listopada Gminną Bibliotekę Publi-
czną odwiedzili podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopomocy
w Grzawie. Tematem spotkania był
kosmos – planety, galaktyki, kosmi-
czne podróże oraz istoty pozaziem-
skie. Uczestnicy zajęć wspólnie wyru-
szyli w podróż przez wszystkie plane-
ty naszego układu słonecznego. Dzię-
ki prezentacji multimedialnej oraz ap-
likacji „Amazing Space Journey” mog-
li dokładnie obejrzeć wszystkie plane-
ty, poznać ich rozmiar, odległość od
słońca i inne dane. Rozwiązywali test
wiedzy o układzie słonecznym.

Druga cześć prezentacji poświęco-
na była eksploracji kosmosu – podo-
pieczni ośrodka poznali pierwszych
kosmonautów, historię kosmicznego
wyścigu pomiędzy ZSRR a Ameryką.
Kolejna aplikacja „Spacecraft 3d” do-
starczyła wielu emocji, gdyż umożli-
wiła dokładne obejrzenie kosmi-
cznych maszyn – łazików, sond, te-

leskopów – dostarczających informa-
cji o obiektach w przestrzeni kosmi-
cznej. Równie ciekawe były filmiki
Chrisa Hadfielda, kanadyjskiego
astronauty, ukazujące życie na Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak
proste czynności, jak picie czy spanie

w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie
ma grawitacji, wcale nie są takie zwy-
czajne. Nie mówiąc już o tym, jak
działa kosmiczna toaleta. Na zakoń-
czenie pokazano fragmenty filmów
o przybyszach z innych planet oraz
książki o astronomii. GBP

Kosmiczna podróż

Podczas zajęć podopieczni ŚDS dzięki tabletom korzystali z różnych aplikacji (fot. GBP)

27 listopada nauczyciele oraz Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Górze zorganizo-
wali w szkole koncert pt. „Piosenki
Agnieszki Osieckiej”. Utwory wybitnej
polskiej autorki tekstów zaśpiewali
nauczyciele, absolwenci oraz zaprzy-
jaźnieni muzycy z Ogniska Muzyczne-
go „Metrum”. 

– Zebraliśmy się z trzech powodów.
Po to, żeby się spotkać i pogawędzić.
Także po to, żeby posłuchać pięknych
tekstów polskiej poetki, pisarki, autor-
ki przebojów niezłomnych i nieza-
pomnianych. Po trzecie, swoją obec-

nością wspomagają Państwo fundusz
Rady Rodziców szkoły, ponieważ do-
chód z koncertu zasili konto Rady Ro-
dziców. Środki te przeznaczone będą
na zakup rzutnika do jednej z sal –
mówiła dyrektorka Agnieszka Wojta-
la, która koncert prowadziła. W prze-
rwach pomiędzy występami opowia-
dała historie z życia Agnieszki Osiec-
kiej, sama także wystąpiła na scenie.
To było wyjątkowe spotkanie i nie-
zwykła uczta dla duszy. I wszystko
wskazuje na to, że nie ostatnia. Orga-
nizatorzy chcieliby, żeby takich kon-
certów w szkole będzie więcej. pk

Na scenie zaprezentowali się nauczyciele oraz absolwenci szkoły (fot. pk)

Śpiewali piosenki Osieckiej

FRYDEK

Bliżej „Śląska”
Już po raz drugi dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Frydkowianie” gościł w siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęci-
nie. Wizyta miała miejsce w dniach 20-22 listopa-
da. Pobyt zespół zawdzięcza zdobytej nagrodzie na
tegorocznym przeglądzie „Śląskiego śpiewania”
w Chorzowie. W konkursie finałowym startowało 65
zespołów, „Frydkowianie” zajęli II miejsce.

Program pobytu był bardzo bogaty i ciekawy.
Choreografowie „Śląska” prowadzili zajęcia, które
rozwijały wrażliwość na piękno sztuki tanecznej
i wokalnej. To, co młodzież zobaczyła i przeżyła po-
zostanie na długo w ich pamięci. Uczestnicy wycie-
czki wrócili zadowoleni i wzbogaceni o nowe ele-
menty taneczne, wokalne, które instruktorzy wyko-
rzystają w swojej dalszej pracy.

B. Granatyr

Biesiada na 102!
15 listopada Koło Gospodyń Wiejskich we Frydku zor-
ganizowało I Biesiadę Wiejską. W sali Domu Socjalne-
go zebrało się prawie 130 osób, nie tylko z Frydku, ale
też z innych miejscowości gminy Miedźna. – Chcieliś-
my zorganizować imprezę, podczas której wszyscy
chętni mogliby się zebrać i wspólnie pobiesiadować.
Kiedyś we Frydku też organizowano takie biesiady, po-
stanowiłyśmy do tego wrócić – mówi Anna Madeja,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. 

Nie brakowało pysznego jedzenia, przygotowane-
go przez miejscowe gospodynie. Wszystkich zaba-
wiał wodzirej Mirosław Kańtor, któremu towarzy-
szył zespół muzyczny. Były więc nie tylko konkursy,
ale i zabawa taneczna.

Biesiada Wiejska to kolejna inicjatywa KGW z Fryd-
ku. – Pań jest coraz więcej, co nas cieszy, dużo jest
młodszych członkiń. Zapraszamy wszystkie osoby,

które chciałyby działać w ramach KGW – przyznaje A.
Madeja. Koło liczy obecnie 49 członkiń, które jeżdżą
na pielgrzymki, wycieczki, organizują wspólne spotka-
nia. A 31 grudnia gospodynie organizują Sylwestra
w Domu Socjalnym we Frydku. pk

Gości zabawiał Mirosław Kańtor (fot. pk)
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– Spotykamy się po raz 24. Mam nadzieję, że dla
Was i dla nas będzie to dzień wyjątkowy. Liczę na
to, że będziecie tu malować słowami – powiedzia-
ła na rozpoczęcie turnieju Joanna Stawowy, dyrek-
torka Gminnego Ośrodka Kultury. I był to dzień
wyjątkowy.

Paweł Komraus

O wyjątkowości i potrzebie organizowania turnieju
przekonywał Stanisław Faber, Śląski Kurator
Oświaty, który objął imprezę honorowym patrona-
tem. „Umiejętność przekazywania w wypowiada-
nych tekstach tego, co chce się powiedzieć w spo-
sób najodpowiedniejszy w danej sytuacji jest nam
niezbędne na co dzień. Dlatego dbałość o estetykę
wypowiedzi nie jest zarezerwowana jedynie dla
konkursów recytatorskich, ale dzięki nim pomaga
dzieciom i młodzieży nabywać umiejętności ładne-
go mówienia. Pielęgnowanie tradycji konkursów re-
cytatorskich jest zatem niezwykle cenne” – napisał
w liście do J. Stawowy.

XXIV Regionalny Turniej Recytatorski oraz VII
Konkurs Poezji Śpiewanej odbyły się 26 listopada
w sali Domu Kultury w Woli. Zostały one zorganizo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania. W przesłuchaniach udział
wzięło 60 osób, nie tylko z gminy Miedźna, ale tak-
że z: Bojszów, Pszczyny, Tychów, Oświęcimia, Lę-
dzin, Poręby czy Bierunia. Wystąpili oni w konkur-
sach: głównym, gwarowym oraz konkursie poezji
śpiewanej, w różnych kategoriach wiekowych.
Uczestników oceniało jury w składzie: Ewa Polak-
Walesiak (przewodnicząca), Alojzy Lysko, Krystyna
Pryszczyk oraz Janusz Majewski. 

– Mówi się tyle o upadku kultury słowa, ale wa-
sza obecność na naszym turnieju jest tego zaprze-
czeniem – mówiła Joanna Stawowy przed ogłosze-
niem wyników, dziękując wszystkim uczestnikom
za udział. Jury chwaliło wzrastający poziom wystę-
pów, świadomość artykulacyjną uczestników, dzię-
kowało też za rozszerzanie środków artystycznego
wyrazu. Miało kilka rad dla uczestników, które mu-
sieliby wziąć pod uwagę przygotowując się do ko-
lejnych występów. Dotyczyły m.in. doboru reper-
tuaru. – Jury jest nieco zaniepokojone malejącą li-

czbą uczestników w konkursie gwarowym, który też
wszyscy kochamy. Zachęcamy, żeby w przyszłym
roku próbować sił w tej kategorii – mówiła przewo-
dnicząca jury, Ewa Polak-Walesiak.

Ostatecznie Grand Prix (nagrodę pieniężną w wy-
sokości 500 zł) zdobyła Magdalena Komandera
z Zespołu Szkół w Miedźnej, która w Konkursie
Poezji Śpiewanej zaśpiewała piosenki „Nie żałuję”
(A. Osiecka, S. Krajewski) oraz „Boję się” (J. Wer-
mer, J. Stokłosa). Magda ma 12 lat, mieszka
w Miedźnej i w konkursie wzięła udział... po raz
pierwszy! – Bardzo jestem zaskoczona wynikami –
przyznaje. Jak mówi, bardzo lubi śpiewać, robi to
od sześciu lat. – Brałam wcześniej udział w wielu
innych tego typu konkursach, głównie szkolnych.
Nauczyciele i rodzice zachęcili mnie, żeby wystarto-
wać i w tym. Dlatego bardzo im za to dziękuję –
mówi. Jak podkreśla, przed nią wybór gimnazjum
i zastanawia się nad nauką w szkołe muzycznej.

XXIV Regionalny Turniej Recytatorski oraz VII
Konkurs Poezji Śpiewanej były kolejną duchową
ucztą, którą zaserwowali młodzi i zdolni uczniowie.
To pokazuje, że turniej jest niezwykle potrzebny. Od
lat skupia osoby o szczególnych umiejętnościach.
W przyszłym roku minie już ćwierć wieku od jego
zainicjowania.

60 osób wzięło udział w XXIV Regionalnym Turnieju Recytatorskim oraz VII Konkursie Poezji Śpiewanej

Malowali słowami

LAUREACI XXIV KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO 
I VII KONKURSU POEZJI 
ŚPIEWANEJ
a) Konkurs Główny
w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
 I miejsce – Iwona Raczkowska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Woli

 II miejsce – ex-aequo Justyna Świderska ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie oraz Zu-
zanna Lisowska ze Szkoły Podstawowej nr
5 w Tychach

 III miejsce – ex-aequo Wiktor Zagórski ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Woli oraz Karolina Ol-
szowiec z Pszczyńskiego Centrum Kultury

 Wyróżnienie – Jakub Kimszal ze Szkoły Podsta-
wowej w Górze

w kategorii uczniów gimnazjów
 I miejsce – Natalia Marczuk z Gimnazjum nr
2 w Tychach

 II miejsce – ex-aequo Anna Kulik z Gimnazjum
nr 2 w Bieruniu oraz Zuzanna Ratajczyk z Gim-
nazjum nr 2 w Tychach

 III miejsce – Kinga Konieczny z Gimnazjum nr
1 w Pszczynie

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 I miejsce – Marta Marcak z LO im. Kruczkow-
skiego w Tychach

 II miejsce – Julia Babińska z LO im. ks. Konar-
skiego w Oświęcimiu

 III miejsce – Małgorzata Gwinner z LO im. ks.
Konarskiego w Oświęcimiu

b) Konkurs Gwarowy
w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych

 I miejsce – ex-aequo Karolina Pławecka ze
Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie oraz Bar-
tłomiej Szojda ze Szkoły Podstawowej we
Frydku

 II miejsce – Wiktoria Granatyr ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Woli

 III miejsce – ex-aequo Julia Matusz ze Szkoły
Podstawowej nr 11 w Porębie oraz Wiktoria
Olesiak z Zespołu Szkół w Miedźnej

w kategorii uczniów gimnazjów
 I miejsce – nie przyznano
 II miejsce – Monika Sosna z Zespołu Szkół
w Miedźnej

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych –
jury nie przyznało nagród
c) Konkurs Poezji Śpiewanej
w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
 I miejsce – Magdalena Komandera z Zespołu
Szkół w Miedźnej

w kategorii uczniów gimnazjów
 I miejsce – Agnieszka Sochacka z Zespołu
Szkół w Miedźnej

 II miejsce – jury nie przyznało
 III miejsce – Zofia Pławecka z Gimnazjum nr
1 w Pszczynie

 Wyróżnienie – Dominika Mika z Zespołu Szkół
w Miedźnej

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 I miejsce – Małgorzata Gwinner z LO im. ks.
Konarskiego w Oświęcimiu

 II miejsce – Kinga Kozieł, Sandra Watoła, Ju-
styna Porzycka z LO im. prof. Religi w Gilowi-
cach

GRAND PRIX
Magdalena Komandera z Zespołu Szkół w Mie-
dźnej

Nagrodzeni uczestnicy turnieju razem z jurorami (fot. pk)

Grand Prix zdobyła Magdalena Komandera 
z Zespołu Szkół w Miedźnej (fot. GOK)
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Przyjdź 
na jarmark!
W sobotę, 12 grudnia Gminny Ośro-
dek Kultury zaprasza na Jarmark Bo-
żonarodzeniowy.

Jarmark to już coroczna okazja do te-
go, by przed świętami Bożego Naro-
dzenia nabyć wyjątkowe ozdoby, upo-
minki czy prezenty. W Centrum Kultu-
ry w Woli pojawią się lokalni wytwór-
cy, którzy będą prezentować swoje
dzieła. I nie będzie to byle co. Będą
ciekawe prezenty, niepowtarzalne
ozdoby świąteczne, oryginalne upo-
minki, biżuteria, wyroby rzemiosła ar-
tystycznego.

Jarmark rozpocznie się o godz.
9.00, potrwa do godz. 14.00. pk

Zarząd Koła PZW nr 87 Sazan w Wo-
li zakończył udany sezon wędkarski
i podsumował zawody, które rozgry-
wane były na Starorzeczu Wisły w Wo-
li łowisko „Podkowa 521”. 

Zawody o Puchar Sołtysa Wola I wy-
grał Grzegorz Langer, drugi był Tomasz
Rudkowski, a trzeci Tomasz Gibas.

Zawody „Bez nęcenia” wygrał Ma-
rian Kowalski, drugie miejsce zajął
Tomasz Rudkowski, a trzecie Marek
Gruszka.

W zawodach „Koniec sezonu” naj-
lepszy okazał się Marek Gruszka, któ-
ry pokonał Grzegorza Langera (II miej-
sce) oraz Mariana Kowalskiego (III
miejsce).

W punktacji ogólnej wygrał Marian
Kowalski (38 pkt.), drugi był Marek Gru-
szka – 38 pkt. (niższa waga), a trzeci Ja-
cek Nycz 31 pkt.  W kategorii junior zde-
cydowanie wygrał Dawid Bielanin.

Sukcesem drużyny juniorów jest
drugie miejsce drużynowo w Zawo-

dach Spławikowych Juniorów V Rejo-
nu. Uczestnicy zawodów otrzymali
okolicznościowe puchary oraz nagro-
dy wędkarskie, a po zakończonych
zawodach wspólnie usiedli przy grillo-
wanej kiełbasce.

Radosław Porada, prezes koła

Sezon wędkarski 2015 zakończony

Wędkarze podkreślają, że był to dla nich udany sezon (fot. PZW nr 87)

Choć jeszcze kilka lat temu w pomieszczeniach,
w których jest teraz Środowiskowy Dom Samopo-
mocy był szpital, ani przez chwilę nie da się tego
zauważyć. Szpital kojarzy się raczej z cierpieniem.
Teraz jest tam jak w domu.

Paweł Komraus

Poniedziałkowy poranek. Część podopiecznych
przed chwilą przyjechała do ośrodka, czekają na
pozostałych, którzy mają zjawić się lada moment.
Witają się po dwóch dniach przerwy. Pytają siebie
nawzajem, jak im minął weekend. Niektórzy oglą-
dają telewizję, słychać mikser, część siedzi w jadal-
ni i je śniadanie, słuchają muzyki. Jest głośno
i gwarno. Jest wesoło. Jak w domu. Bo to jest dla
nich taki drugi dom.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Grza-
wie, który jest placówką Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej, Ośrodka Matka Boża Różańcowa jest pra-
wie 50 podopiecznych. To osoby z zaburzeniami
psychicznymi oraz upośledzone umysłowo, mające
trudności w życiu codziennym i społecznym. – To
są osoby bardzo otwarte, nie mają takiej wewnę-
trznej blokady, ale z drugiej strony nieraz nie potra-
fią panować nad swoimi emocjami. Są przez to bar-
dzo prawdziwi – przyznaje terapeutka Aleksandra
Wodniok.

Nie muszą niczego przed sobą ukrywać, przez co
czują się z sobą dobrze. Razem przeżywają dobre
chwile, ale także i te złe. Pomagają sobie, np. ci
bardziej sprawni pomagają mniej sprawnym. Bo to
przecież dom samopomocy. Czują się przez to po-
trzebni.

Po przywitaniu i porannych rozmowach oraz po-
siłku, czas na zajęcia. Podopieczni dzielą się na
grupy, każda zajmuje się czym innym. W sali,
gdzie prowadzone są zajęcia plastyczne widać
sporo choinek, bombek i ozdób świątecznych.
Przygotowania do Bożego Narodzenia idą bowiem
pełną parą. Na stole na środku sali widzimy pra-
wie gotowe kartki, szyszki, które będą służyły jako
ozdoby. Ktoś maluje obrazki, ozdabia stroiki, uk-
łada bombki. – Śmiejemy się, że mamy taką ma-
łą fabrykę świąteczną. Kartki robiliśmy już w paź-
dzierniku. Każdy ma jakieś swoje obowiązki – je-
dni szlifują, inni lakierują, dziewczyny ozdabiają,
inne piszą życzenia na komputerach. Zawsze
chętnie biorą udział w tych zajęciach – dodaje A.

Wodniok. W Grzawie bardzo wcześnie czuć świę-
ta i tę świąteczną atmosferę. Terapeutki mówią,
że wkrótce zacznie się jeszcze pieczenie pierni-
ków. – Chcemy już teraz wspólnie nacieszyć się
tymi świętami – przyznaje terapeutka Agnieszka
Antecka.

Teraz przed nimi kiermasze, podczas których ku-
pić będzie można wykonane własnoręcznie ozdoby
świąteczne. 6 grudnia podpieczni pojawią się przy
kościele w Górze, tydzień później w Grzawie, a 20
grudnia we Frydku. Zbierają środki na bieżącą
działalność ośrodka, m.in. finansowanie wyjazdów
wakacyjnych. Wystąpią też w świątecznych jaseł-
kach, a w planach jest nagranie krótkiego filmu bo-
żonarodzeniowego. Ma to być uwspółcześniona
wersja narodzin Jezusa, którą zaprezentują sami
podopieczni. Przed świętami w ośrodku będzie
także spotkanie opłatkowe z podopiecznymi i ich
rodzinami. 

Nie chcą się zamykać. Chcą wychodzić do ludzi,
ale też zapraszają innych do siebie. W pobliżu ma-
ją kościół, w którym często wspólnie się modlą.

Niedaleko są też biblioteka i sala. Wszędzie stąd
blisko. Regularnie odwiedza ich proboszcz z Grza-
wy, mają zajęcia z języka angielskiego, była dogo-
terapia.

W ramach zajęć prowadzona jest także muzyko-
terapia. To chyba najbardziej „widowiskowa” dzia-
łalność podopiecznych ŚDS. Kto nie słyszał bowiem
o zespole folklorystycznym „Folkowianie”, ubiegło-
rocznych laureatach „Miedźniańskiego Ula”? 

– W działalności zespołu śpiew jest bardzo waż-
ny, ale najważniejsze jest uspołecznianie. Nasi pod-
opieczni poprzez taką terapię uczą się normalnego
życia, przygotowań do występów, samych wystę-
pów, codziennych obowiązków. A i ludzie też dużo
czerpią z nas – przestają się bać osób niepełnospra-
wnych, znikają bariery – mówi A. Antecka.

Po zakończeniu zajęć jest czas na kolejny posiłek.
Potem podopieczni powoli się żegnają, wracają do
swoich rodzinnych domów. Ale następnego dnia
znów spotkają się ze swoimi domownikami. I znów
wspólnie spędzą czas na rozmowach, wspólnych po-
siłkach, podczas zajęć. Jak w domu...

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie szykują się do świąt. 
W ośrodku świąteczną atmosferę czuć już od października

Samopomoc, która daje radość

Świąteczne ozdoby, przygotowane przez podopiecznych ośrodka już prawie gotowe! 
Będzie je można nabyć m.in. przed kościołami w gminie (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

1 listopada policjanci z pszczyńskiej drogówki interwenio-
wali w sprawie wypadku z udziałem młodego motocykli-
sty na DW- 933 w Miedźnej. Z ustaleń policjantów wyni-
kało, że 18-latek z Góry, jadąc w kierunku Pszczyny, stra-
cił panowanie nad swoją hondą, a następnie wjechał do
rowu, gdzie kilkukrotnie koziołkował. W wyniku tego mło-
dy miłośnik jednośladów ze złamaniem dwóch kręgów
odcinka piersiowego trafił do szpitala. Poprzedzająca zda-
rzenie ekstremalna jazda motocyklistów została nagrana
przez jadącego w przeciwnym kierunku kierowcę. Na na-
graniu widać, jak jeden z nich jedzie ul. Pszczyńską na je-
dnym kole. Wskazany przez świadków drugi motocykli-
sta, 22-latek z Góry, jeszcze na miejscu odebrał mandat
karny. Dodatkowo, okazało się, że nie posiadał uprawnień
do kierowania tego typu pojazdem. 
4 listopada 3-latek z Woli, pozostawiony bez opieki wypadł
przez balkon na pierwszym piętrze. Maluch upadł na trawę
i zapewne dlatego nie odniósł obrażeń. Potwierdził to wez-
wany na miejsce lekarz. Jak tłumaczyła policjantom matka
dziecka, postanowiła zostawić je samo w mieszkaniu jedy-
nie na chwilę. Jej decyzja była podyktowana nie najlepszym
samopoczuciem chłopca, był przeziębiony i wyjście na ze-
wnątrz mogłoby wpłynąć na pogorszenie jego stanu zdrowia.
Ona w tym czasie odwiozła pozostałe dzieci do przedszkola.
Pozostawiony bez opieki w mieszkaniu chłopiec wspiął się
po krześle na parapet w kuchni, następnie otworzył okno że-
by przez nie wyjść na balkon i po wdrapaniu się po meblach
na balustradę wypadł z pierwszego piętra.

13 listopada pszczyńska policja przyjęła zgłoszenie od
mieszkańca Frydku. Nieznany sprawca korzystając z por-
talu społecznościowego wyłudził od 23-latka pieniądze
w kwocie 510 zł.
6 miesięcy prac społecznych to propozycja kary dla
amatora pączków, drożdżówek i rogali. 22-latek z Góry
już usłyszał zarzut kradzieży słodkości. Przyznał się do
zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne
poddanie się karze. 22-latek z Góry po raz pierwszy sko-
rzystał z okazji szybkiego posilenia się słodkościami
w połowie października. Stało się to po tym, jak zauwa-
żył pozostawiane przez dostawców pod sklepem kosze
pełne pączków, drożdżówek i słodkich rogali. Zaniepo-
kojony kradzieżami personel zgłosił ten fakt właścicielo-
wi. Kobiety zapamiętały jedynie młodego mężczyznę,
który za każdym razem pośpiesznie ładował z koszy do
reklamówki łakocie i uciekał. Właściciel sklepu kilku-
krotnie próbował schwytać młodzieńca na gorącym
uczynku, lecz dopiero w pierwszej połowie listopada
udało mu się ująć amatora jego własności. O wszystkim
powiadomił miejscowych policjantów, co pozwoliło na
zatrzymanie 22-latka i przedstawienie mu zarzutu. Jego
łupem padły łakocie wycenione na blisko 500 złotych.
Przyznał się do popełnienia zarzucanej mu kradzieży.
Chce dobrowolnie poddać się karze. Wówczas, przez
6 miesięcy będzie musiał wykonać w sumie 180 godzin
pracy społecznej. Sąd zadecyduje, gdzie zostanie skiero-
wany.
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Nie dla czadu
Wraz z rozpoczęciem sezonu
grzewczego, rozpoczęła się kolejna
edycja ogólnopolskiej kampanii pre-
wencyjno – edukacyjnej „Nie dla
czadu”.

Apel ten nabiera szczególnego zna-
czenia ze względu na liczbę inter-
wencji oraz osób, które ucierpiały na
skutek oddziaływania „cichego za-
bójcy”. W samym tylko wojewó-
dztwie śląskim w sezonie grzew-
czym 2014/2015 strażacy interwe-
niowali 1951 razy! W wyniku tych
zdarzeń śmierć poniosło siedem
osób, w tym dwoje dzieci, a ranne
zostały 654 osoby.

Tlenek węgla, potocznie zwany
czadem, jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym i bezwonnym, nieco
lżejszym od powietrza, co powoduje,
że łatwo się z nim miesza i w nim roz-
przestrzenia. Powstaje w wyniku nie-
pełnego spalania wielu paliw m.in.
drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty,
propanu, węgla, ropy, spowodowane-
go brakiem odpowiedniej ilości tlenu,
niezbędnej do zupełnego spalania.

Objawami zatrucia tlenkiem węg-
la są: bóle głowy, zawroty głowy,
ogólne zmęczenie, duszność, trud-
ności z oddychaniem, oddech przy-
śpieszony, nieregularny, senność,
nudności. Osłabienie i znużenie,
które czuje zaczadzony oraz zabu-
rzenia orientacji i zdolności oceny
zagrożenia powodują, że jest on cał-
kowicie bierny (nie ucieka z miejsca
nagromadzenia trucizny), traci przy-
tomność i – jeśli nikt nie przyjdzie
mu z pomocą – umiera. UG

Odśnieżajmy dachy!
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Pszczynie oraz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Pszczynie apelują
o bieżące odśnieżanie dachów na
budynkach.

Wielkimi krokami zbliża się okres zi-
mowy, a wraz z nim spadek tempera-
tury oraz pojawienie się opadów at-
mosferycznych marznącego deszczu
oraz śniegu. Takie zjawiska atmosfe-
ryczne powodują znaczny wzrost ob-
ciążenia połaci dachowych, spowodo-
wanych ciężarem śniegu i lodu oraz
wystąpienia niebezpiecznych nawi-
sów i sopli. Ma to ogromne znaczenie
dla stabilności konstrukcji budowla-
nej oraz bezpieczeństwa mieszkań-
ców i osób postronnych. W związku
z tym, na właścicielach i zarządcach
budynków ciąży obowiązek usuwania
z dachów zalegających warstw śniegu
oraz nawisów i sopli. Konieczność
wykonywania tych czynności wynika
z ustawy Prawo Budowlane, w myśl
której właściciel lub zarządca obiektu
jest zobowiązany zapewnić jego bez-
pieczne użytkowanie, m.in. w razie
wystąpienia silnych wiatrów czy in-
tensywnych opadów atmosfery-
cznych. PSP Pszczyna

Wśród osób, które do 25 stycznia wyślą kupon 
z prawidłowym hasłem krzyżówki do redakcji 

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie na pizzę 

do restauracji Country Haus&Grill w Miedźnej
(ul. Pszczyńska 1). Prosimy o podanie swojego adresu.

Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 
Gabriela Golec z Miedźnej. 

Gratulujemy! 
Nagrodę wyślemy pocztą.
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Runda 
zakończona
Piłkarze z gminy Miedźna zakończyli
rozgrywki w jesiennej rundzie sezonu
2015/2016.

Nadwiślan Góra rundę kończy na
17. miejscu w tabeli II ligi (na 18
drużyn). W listopadowych meczach
klub z Góry przegrał na wyjeździe
z Puszczą Niepołomice 0:1, poległ
u siebie ze Zniczem Pruszków 0:2,
zremisował u siebie ze Stalą Stalo-
wa Wola 2:2 (bramki: T. Matysek
i A. Kowalczyk) i na zakończenie
rundy przegrał na wyjeździe z Rako-
wem Częstochowa 0:6. Nadwiślan
w 19 rozegranych spotkaniach zdo-
był 14 punktów.

Jeszcze gorzej kończy ten rok So-
kół Wola. Podopieczni Bogdana Sta-
wowego zajmują ostatnie, 16. miej-
sce w lidze okręgowej. W 15 spotka-
niach zdobyli zaledwie 9 punktów,
w tym dwa w dwóch ostatnich me-
czach: 0:0 z Górnikiem 09 Mysłowi-
ce na wyjeździe i 1:1 u siebie z Pod-
lesianką Katowice (bramka K. Kudy-
by).

Lepiej poradził sobie LKS Frydek.
Piłkarze Grzegorza Ulczaka po run-
dzie jesiennej zajmują 12. lokatę
(na 16 drużyn) w A klasie, z dorob-
kiem 14 punktów. W listopadzie
najpierw przegrali na wyjeździe
z LKS-em Rudołtowice-Ćwiklice 1:6
(bramka samobójcza dla Frydku),
potem zremisowali u siebie z LKS-
em Studzienice 1:1 (bramka Ł. Ba-
łucha), a potem znów polegli na wy-
jeździe z ZET-em Tychy 1:5 (bram-
ka Ł. Bałucha).

Przed piłkarzami przerwa zimowa.
Po niej ruszy runda wiosenna. W niej
celem dla drużyn z naszej gminy bę-
dzie utrzymanie w II lidze, klasie okrę-
gowej i A klasie.

pk

W sobotę, 21 listopada strażacy
z powiatu pszczyńskiego rywalizowa-
li w kręgle na kręgielni w Woli.

Po raz kolejny w Woli odbył się Po-
wiatowy Turniej Strażaków w Kręgle
o Puchar Wójta Gminy Miedźna.
W sobotę, 21 listopada do zawodów
zgłosiło się pięć zespołów z OSP. 

Dwuosobowe drużyny strażackie
rozegrały dwie rundy, a każdy zawo-
dnik wykonał minimum 40 rzutów
kulą. Najmłodszym uczestnikiem tur-
nieju był ośmioletni Karol, który przy-
jechał na zawody z tatą.

Podczas turnieju prowadzona była
klasyfikacja drużynowa i indywidual-
na. Współorganizatorem zawodów
byli strażacy z OSP w Gilowicach.

GOSiR

Strażacy walczyli na kręgielni

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – gmina Miedźna w składzie: Janusz Wato-
ła, Mariusz Watoła
II miejsce – gmina Pawłowice w składzie: Tomasz La-
zar, Mariusz Słowik
III miejsce – gmina Goczałkowice w składzie: Paweł
Mrzyk, Adam Punio

IV miejsce – gmina Pszczyna
V miejsce – powiat pszczyński

Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – Janusz Watoła (OSP Gilowice)
II miejsce – Tomasz Lazar (OSP Golasowice)
III miejsce – Adam Punio (OSP Goczałkowice)

W turnieju udział wzięło pięć zespołów (fot. GOSiR)

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,Gilus’’ w Gilo-
wicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Woli był organizatorem „Jesiennych zawo-
dów pływackich”. 

Odbyły się one 7 listopada na krytej pływalni w Woli. Na
starcie zjawiło się 317 zawodników. Oprócz drużyny „Gi-
lusa” Gilowice w zawodach wzięło udział 19 klubów:
z Radlina, Mysłowic, Jastrzębia-Zdroju, Przyszowic, Biel-
ska-Białej, Olkusza, Tychów, Pawłowic, Częstochowy,
Żor, Kóz, Goczałkowic-Zdroju, Chorzowa.

Młodzi sportowcy rywalizowali w sześciu grupach wie-
kowych w dziewięciu konkurencjach pływackich. Dzieci
z kategorii 2007 i młodsi mieli do pokonania dystans 25
m stylem dowolnym, 25 m stylem grzbietowym oraz 25 m
stylem klasycznym. Starsi rywalizowali na dystansach
dłuższych: 50 m czterema stylami, 100 m zmiennym oraz
200 m stylem grzbietowym.

W rywalizacji drużynowej zwyciężył „Gilus” Gilowice,
wyprzedzając drużynę z MOSiR Mysłowice oraz UMKS Go-
czałkowice-Zdrój. W rywalizacji indywidualnej zawodów
najlepsi okazali się: w kategorii 2007 i młodsi – Iga Miło-
szewska (Piątka Chorzów), Dominik Wdowiak (UKS Je-
dynka Łazy); w kategorii 2006 i starsi – Natalia Działkow-
ska (MUKS „Gilus” Gilowice), Kacper Murański (MUKS
„Gilus” Gilowice). Najlepszymi grzbiecistami na dystansie

200 m zostali: Natalia Działkowska (MUKS „Gilus” Gilo-
wice) oraz Szymon Latusek (MUKS „Gilus” Gilowice).

Nad sprawnym przeprowadzeniem i właściwą oprawą
zawodów czuwali sędziowie, miłośnicy pływania i sympa-
tycy MUKS „Gilus” Gilowice, za co organizator gorąco
dziękuje. GOSiR

Jesienne zawody na basenie

Pływacy rywalizowali w sześciu grupach wiekowych w dziewięciu 
konkurencjach pływackich (fot. GOSiR)

Zawody mikołajkowe
19 grudnia na basenie w Woli odbędą się XII Mikołajko-
we Zawody Pływackie pod patronatem Radosława Ka-
węckiego.

Imprezę organizują MUKS „Gilus” Gilowice oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rywalizacja odbędzie się na
dystansach 25 m, 50 m, 100 m i 200 m, stylami: dowol-
nym, motylkowym, grzbietowym i klasycznym, w grupie
dziewczyn i chłopców.

Chętni do wzięcia udziału w zawodach mogą zgłaszać
się do 15 grudnia poprzez stronę megatiming.pl. Liczba
miejsc jest ograniczona. pk

Znów z medalami
Cztery złote medale i jeden srebrny zdobyli młodzi zapaś-
nicy z GKS „Piast” Wola podczas ostatnich zawodów
w Bieruniu.

14 listopada odbył się tam Puchar Śląska młodzików
i młodziczek w zapasach w stylu wolnym. W imprezie wy-
startowało 104 zawodników i zawodniczek z siedmiu klu-
bów z województwa śląskiego. 

Znów świetnie spisali się młodzi sportowcy z klubu za-
paśniczego GKS „Piast” Wola. Medale z imprezy przywieź-
li: Eryk Tomala, Emilia Bochenek, Gabriela Płoszczyca,
Bartosz Piwowar i Amelia Tomala. pk

Tabela – II liga
1. Stal Mielec 41
2. Wisła Puławy 39
3. Raków Częstochowa 37
…
17. Nadwiślan Góra 14
18. Gryf Wejherowo 13

Tabela – liga okręgowa

1. MKS Lędziny 35
2. LKS Łąka 33
3. LKS Goczałkowice-Zdrój 29
…
16. Sokół Wola 9

Tabela – A klasa

1. ZET Tychy 41
2. LKS Studzionka 34
3. Josieniec Radostowice 33
…
12. LKS Frydek 14
…
16. Leśnik Kobiór 9
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Malowali słowami
26 listopada w Domu Kultury odbyły się XXIV Regionalny Turniej Recytatorski oraz VII Konkurs Poezji Śpiewanej. 

W turnieju zaprezentowało się 60 uczestników

Turniej otworzyła Iwona Raczkowska z SP nr 2 w Woli (fot. pk)

Sandra Niesyto z SP w Górze wystąpiła w konkursie głównym (fot. GOK)

Kinga Kozieł, Sandra Watoła i Justyna Porzycka z LO

w Gilowicach zaśpiewały piosenkę S. Borysa „Jaskółka” (fot. GOK)

W stroju ludowym zaprezentowała się Karolina Pławecka z SP w Porębie (fot. GOK)

Natalia Marczuk z Gimnazjum nr 2 w Tychach zajęła I miejsce w konkursie głównym w kategorii uczniów gimnazjum (fot. GOK)

Na laureatów czekały nagrody książkowe (fot. pk)

W konkursie gwarowym zaprezentowała się m.in. Zuzanna Mika z SP we Frydku (fot. GOK)

Jury nie miało łatwego zadania (fot. pk)


