
Oświata w gminie ma się dobrze Przez 4 lata ponad 
33 mln zł na inwestycje

Tradycyjnie znaczy
smacznie i zdrowo

14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano Gminny Dzień
Edukacji Narodowej i nagrodzono wyróżniających się nauczycieli. O oświacie dysku-
towano także podczas sesji Rady Gminy

W związku z kończącą się kadencją
samorządu podsumowano ostatnie 4 lata
w gminie. Co udało się przez ten czas
zrobić?

Przekonywały o tym członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich podczas Gminnego
Konkursu Potraw „Rozmaitości jesienne
miedźniańskiej ziemi”
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Końcem października oficjalnie oddano do użytku nowy stadion w Woli, znajdujący się przy basenie. Po budowie 
stadionu w Górze, dwóch Orlików – w Woli i Miedźnej, hali sportowej w Gilowicach i basenu w Woli, to szósta duża 
inwestycja sportowa realizowana w gminie. Z boiska korzystać będą piłkarze LKS „Sokół” Wola, klubu, który 
w tym roku świętuje 60-lecie istnienia.
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Przypominamy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Miodo-
wa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 17.11, 1.12
 bio: 1.12
 plastik, papier, szkło: 1.12

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Piasko-
wa, Plac Jana Pawła II, Rajska, Stra-
żaków), Miedźna (ul. Janygowiec):
 zmieszane: 18.11, 2.12
 bio: 2.12
 plastik, papier, szkło: 2.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 19.11, 3.12
 bio: 3.12
 plastik, papier, szkło: 3.12

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Sta-
wowa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane: 20.11, 4.12
 bio: 4.12
 plastik, papier, szkło: 4.12

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Osiedle Pod Sosnami, Po-
wstańców, Rajska, Rzemieślnicza,
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Szkol-
na, Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
 zmieszane: 21.11, 5.12
 bio: 5.12
 plastik, papier, szkło: 5.12

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia, Gra-
niczna, Kasztanowa, Mokra, Nad Wis-
łą, Ogrodników, Polna, Poznańska,
Pszczyńska, Słoneczna, Zbożowa),
Grzawa (ulice: Graniczna, Polna):

 zmieszane: 10.11, 24.11, 8.12
 bio: 10.11, 8.12
 plastik, papier, szkło: 10.11, 8.12

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 10.11, 25.11, 9.12
 bio: 10.11, 9.12
 plastik, papier, szkło: 10.11, 9.12

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbrowa,
Kościelna, Krótka, Miła, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielona, Zło-
te Łany):
 zmieszane: 12.11, 26.11
 bio: 12.11
 papier, plastik, szkło: 12.11

Miedźna (cała oprócz ulic Janygowiec
i Wiejskiej):
 zmieszane: 13.11, 27.11
 bio: 13.11
 plastik, papier, szkło: 13.11

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (ulice:
Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 14.11, 28.11
 bio: 14.11
 plastik, papier, szkło: 14.11

BYŁE OSIEDLA

Wola I
 zmieszane, bio: 12.11, 14.11,

18.11, 21.11, 25.11, 28.11, 2.12,
5.12, 9.12
 plastik, papier, szkło: 12.11,

18.11, 25.11, 2.12, 9.12
 odpady wielkogabarytowe: 19.11,

3.12

Wola II
 zmieszane, bio: 10.11, 13.11,

17.11, 20.11, 24.11, 27.11, 1.12,
4.12, 8.12
 plastik, papier, szkło: 12.11,

18.11, 25.11, 2.12, 9.12
 odpady wielkogabarytowe: 12.11,

26.11

ODBIORĄ ŚMIECI!

10 To miejsce, na któ-
rym sklasyfikowano
inwestycję pn. „Prze-
budowa ciągu komu-

nikacyjnego drogi powiatowej nr
4137 S tj. ul. Górnośląskiej w Gilo-
wicach i ul. Pszczyńskiej w Woli” na
wstępnej liście rankingowej dofinan-
sowań z tzw. „schetynówek”.

Listę rankingową wniosków w ra-
mach „Narodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych – Etap II Bez-

pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
zatwierdził wojewoda śląski. 

Przebudowa drogi powiatowej w Gi-
lowicach i Woli na długości prawie 2,5
tys. mb kosztować ma nieco ponad
5 mln zł, połowa miałaby pochodzić ze
„schetynówki”. 500 tys. zł na ten cel
przeznaczyła gmina Miedźna, pozosta-
łe środki ma wyłożyć powiat pszczyń-
ski. O tym, czy dofinansowanie ostate-
cznie uda się pozyskać, będzie wiado-
mo jeszcze w tym roku. pk

LICZBA NUMERU

W trzecią niedzielę listopada wybie-
rać będziemy wójta gminy, radnych
Rady Gminy Miedźna, radnych Rady
Powiatu Pszczyńskiego oraz radnych
Sejmiku Województwa Śląskiego.

Paweł Komraus

Cała gmina podzielona została na
15 okręgów wyborczych (Frydek i Gi-
lowice tworzą po jednym okręgu, Mie-
dźna z Grzawą – w sumie dwa okręgi,
sołectwo Wola – dwa okręgi, sołectwo
Wola I – cztery okręgi, sołectwo Wola
II – dwa okręgi, Góra – trzy okręgi).
W każdym z tych okręgów mieszkań-
cy wybiorą jednego radnego Rady
Gminy – mandat otrzyma ten, który
zdobędzie najwięcej głosów (tzw. je-
dnomandatowe okręgi wyborcze).

O 15 mandatów walczy w sumie
73 kandydatów, którzy zostali zgło-
szeni przez 14 komitetów wybor-
czych. W każdym okręgu jest od czte-
rech do sześciu kandydatów.

16 listopada wybierać będziemy
też wójta gminy Miedźna. O to stano-

wisko walczy pięciu kandydatów.
Wójtem zostanie ten, który otrzyma
ponad 50% wszystkich ważnie odda-
nych głosów. Jeśli żaden kandydat
nie przekroczy tego progu, wówczas
odbędzie się druga tura – 30 listopa-
da mieszkańcy wybierać będą spoś-
ród dwóch kandydatów, którzy
w pierwszej turze otrzymali najwięk-
szą liczbę głosów.

Mieszkańcy gminy Miedźna wybio-
rą także trzech radnych Rady Powia-
tu Pszczyńskiego (cała gmina tworzy
jeden okręg wyborczy), a także sze-
ściu radnych Sejmiku Województwa
Śląskiego (powiat pszczyński tworzy
jeden okręg razem z miastami na pra-
wach powiatu: Katowicami, Mysłowi-
cami, Tychami oraz powiatem bieruń-
sko-lędzińskim).

Lokale wyborcze czynne będą
w godz. 7.00 – 21.00. Aby zagłoso-
wać, należy okazać członkowi komisji
wyborczej swój dowód tożsamości.
W gminie Miedźna na 15 670 mie-
szkańców uprawnionych do głosowa-
nia jest 12 447 osób.

16 listopada odbędą się wybory samorządowe

Czas na wybory!

OGŁOSZENIA

Informacja wójta gminy Miedźna
W związku z informacją telefoniczną uzyskaną w dniu 16.10.2014 r. od

przedsiębiorstwa TRANS−VOBIS Sp. z o.o., świadczącego usługi obejmu−

jące prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach admi−

nistracyjnych gminy Miedźna z jednoczesnym zapewnieniem połączeń po−

między gminami: Bojszowy, Bieruń, Tychy, Brzeszcze, Oświęcim, z przy−

czyn niezależnych od gminy Miedźna zostały zawieszone kursy autobuso−

we linii 551 realizowane przez ww. przewoźnika.

W wyniku przeprowadzonych działań i ustaleń Wójta Gminy Miedźna Bog−

dana Taranowskiego z Wójtem Gminy Bojszowy oraz Burmistrzem Miasta

Bieruń od dnia 17.10.2014 r. na terenie gminy Miedźna została urucho−

miona komunikacja zastępcza za linię 551 relacji Wola skrzyżowanie –

Bieruń Plac Autobusowy.

Informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie

gminy na bieżąco będą podawane na oficjalnej stronie gminy Miedźna.

UWAGA! W ramach rekompensaty za powstałe utrudnienia do końca
bieżącego roku komunikacja zastępcza uruchomiona przez gminę Mie−
dźna jest bezpłatna na odcinku Wola skrzyżowanie – Bieruń Plac Auto−
busowy.
Rozkład jazdy komunikacji zastępczej dostępny jest na stronie 

www.miedzna.pl. 
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze
uchyliło decyzję środowiskową dla
elektrowni w Woli, ale sama inwesty-
cja – jak zauważa wójt – nie jest zagro-
żona. Prawdopodobnie będzie wydana
nowa decyzja środowiskowa po uzu-
pełnieniu raportu środowiskowego.

Paweł Komraus

Decyzja środowiskowa to jeden
z pierwszych dokumentów, które mu-
si uzyskać inwestor, by ruszyć z pra-
cami. Określa ona środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięw-
zięcia. Wydana została w lipcu br.
przez wójta gminy Miedźna na pod-
stawie raportu oddziaływania inwe-
stycji na środowisko, który został
wcześniej zatwierdzony przez Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Uwagi do decyzji środowiskowej
zgłosiło Towarzystwo na Rzecz Ziemi

z Oświęcimia, które od początku pro-
testuje przeciw budowie elektrowni
na terenie byłej kopalni „Czeczott”
w Woli oraz kilku mieszkańców gmi-
ny. Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Bielsku-Białej uchyliło de-
cyzję i przekazało sprawę do pono-
wnego rozpatrzenia. SKO przychyliło
się do części uwag ekologów, którzy
zwracali uwagę na nieścisłości w ra-
porcie oddziaływania inwestycji na
środowisko, głównie w zakresie zanie-
czyszczeń.

Co decyzja SKO oznacza dla przy-
szłości elektrowni? Kompania Węglo-
wa cały czas jest zainteresowana in-
westycją. – Kompania Węglowa doło-
ży wszelkich starań, by decyzja środo-
wiskowa dla planowanej elektrowni
„Czeczott” stała się jak najszybciej
prawomocna. Obecnie przedstawicie-
le spółki prowadzą konsultacje z in-
westorem oraz doradcą technicznym

w sprawie dalszego postępowania do-
tyczącego decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Bielsku-
Białej – informuje Tomasz Głogowski
z biura prasowego KW.

Wyjścia są dwa: albo skarga na de-
cyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, albo uzupełnienie
raportu środowiskowego. Na tę drugą
możliwość zwraca uwagę wójt Bog-
dan Taranowski. – Inwestor najpraw-
dopodobniej uzupełni raport o ele-
menty, które wskazało Towarzystwo
na Rzecz Ziemi. Raport wróci do
mnie, prześlę go do Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w Kato-
wicach, który mam nadzieję pozyty-
wnie go zaopiniuje. Decyzja środowis-
kowa zostanie wtedy wydana przeze
mnie po raz drugi. Co istotne, ele-
menty, które wskazało SKO to błędy,
które są w raporcie, a nie w decyzji
środowiskowej, czyli postępowaniu,

które prowadził Urząd Gminy Mie-
dźna – mówi.

Wójt zauważa, że decyzja SKO
z pewnością nie oznacza rezygnacji
z inwestycji, jedynie nieco ją opóźni,
o jakieś 2-3 miesiące. – Uważam, że
terminy rozpoczęcia budowy nie są
zagrożone. Jesteśmy – mieszkańcy
i urzędnicy – cały czas zainteresowa-
ni tym, by inwestycja doszła do skut-
ku, bo oznaczać będzie nowe miejsca
pracy w samej elektrowni, a także
w firmach, które wokół niej powsta-
ną. Poza tym, to także pewny zbyt
3 mln t węgla rocznie dla kopalń
Piast i Ziemowit, czyli gwarancja pra-
cy dla ich pracowników, także mie-
szkańców naszej gminy – przyznaje. 

Prace na terenie byłej kopalni „Cze-
czott” w Woli ruszyć powinny w 2016
roku. Kompania Węglowa chce wybu-
dować elektrownię węglową razem
z japońskim koncernem Mitsui.

SKO wykazało nieścisłości w raporcie oddziaływania na środowisko

Elektrownia: trzeba uzupełnić raport

Korzystać można już z kolejnego
obiektu sportowego w gminie Mie-
dźna. 24 października oficjalnie od-
dano do użytku nowy stadion w Wo-
li, znajdujący się w sąsiedztwie kry-
tej pływalni. Uroczystość połączono
z obchodami 60-lecia LKS „Sokół”
Wola, którego piłkarze grają na no-
wym obiekcie od początku sezonu.

Paweł Komraus

Stadion znajduje się przy ul.
Pszczyńskiej. Jego trybuny liczą 420
miejsc siedzących, a boisko ma wy-
miary 105 x 64 m. Grają na nim pił-
karze LKS „Sokół” Wola, stadion
został użyczony klubowi.

– Po budowie stadionu w Górze,
dwóch Orlików – w Woli i Miedźnej,
hali sportowej w Gilowicach i base-
nu w Woli, to nasza szósta, sporto-
wa inwestycja realizowana na tere-
nie gminy, a piąta realizowana
z Urzędem Marszałkowskim w Kato-
wicach i Ministerstwem Sportu i Tu-
rystyki. To nasze wspólne dzieło, po-
wód do satysfakcji i radości – przy-
znał wójt Bogdan Taranowski.

Budowa prowadzona była w eta-
pach. W pierwszym powstało boisko
trawiaste, w drugim – zaplecze so-

cjalne i sanitarne wraz z trybunami,
ogrodzeniem, podłączono instalacje,
a w trzecim – wyposażono obiekt
w sprzęt, zamontowano automaty-
czny system nawadniania murawy,
wybudowano studnię głębinową.
Wszystko kosztowało 2 mln 708
tys. 667 zł. Gminie udało się na ten
cel uzyskać poprzez Urząd Marszał-
kowski dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w wysokości
819 tys. zł. Środki, które wyłożyła
na budowę stadionu gmina pocho-

dziły m.in. ze sprzedaży starego
boiska „Sokoła” (prawie 1,8 mln zł,
z czego 300 tys. zł trzeba było od-
prowadzić do Ministerstwa Finan-
sów).

W uroczystości oddania stadionu
do użytku udział wzięli m.in. posło-
wie Mirosława Nykiel i Sławomir Ko-
walski, proboszcz parafii pw. Matki
Boskiej Piekarskiej w Woli, ks. Bo-
gumił Mazurczyk, który poświęcił
obiekt, władze gminy Miedźna, ra-
dni, wiceprezes Śląskiego Okręgowe-

go Związku Piłki Nożnej, Henryk Ku-
la, prezes Śląskiego Wojewódzkiego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych, Tomasz Czerwiecki,
a także władze i przedstawiciele klu-
bu z Woli oraz innych klubów spor-
towych gminy.

Obiekt został udostępniony LKS
„Sokół” Wola w połowie sierpnia br.
Na czas budowy klub rozgrywał me-
cze na obiekcie Polonii Międzyrze-
cze. Pierwszy mecz ligowy na stadio-
nie w Woli odbył się 16 sierpnia,
a piłkarze zagrali z Leśnikiem Ko-
biór. Gospodarze przegrali wtedy
2:4, ale kolejne spotkania okazały
się lepsze, bo klub z Woli później
zremisował, a potem wygrał cztery
spotkania.

Piłkarze „Sokoła” cieszyli się nie
tylko z powodu nowego stadionu, na
którym już grają. 24 października
klub świętował 60-lecie funkcjono-
wania. Były życzenia, prezenty,
a także odznaczenia dla działaczy
klubu. – Myślę, że będzie nam się
dobrze grało na nowym stadionie.
Na ten rok jubileuszowy mamy cel,
by awansować do wyższej klasy roz-
grywek, ale sporo zależy także od
sponsorów – przyznaje prezes klubu,
Tomasz Granatyr.

24 października oficjalnie oddano do użytku nowy stadion w Woli. Tego dnia świętowano też 60−lecie LKS „Sokół” Wola

Nowy stadion na 60−lecie

Młodzi piłkarze klubu z Woli będą szkolić się na nowoczesnym obiekcie. 24 października 
stadion poświęcił ks. Bogumił Mazurczyk (fot. pk)

Niech historia kołem się toczy
Ludowy Zespół Sportowy Wola został
zarejestrowany 28 maja 1954 r. Za-
łożycielami byli: Józef Rozmus, Lu-
dwik Niesyto, Urban Rozmus, Alojzy
Rozmus, Sylwester Urbańczyk, a pier-
wszym prezesem – Józef Rozmus.
Przez niemal 20 lat LZS występował

w klasie C. W 1976 r. zespół zanoto-
wał historyczny awans do klasy B.
W 1986 roku LZS awansuje do klasy
A, z czasem przyjmuje nazwę LKS
Wola, a w 1991 roku – LKS „Sokół”
Wola. Rok później drużyna awansuje
do „okręgówki”. W 2004 roku, roku
jubileuszu 50-lecia klub spada do niż-
szej klasy, by za rok znów awanso-

wać. W tym roku, także jubileuszo-
wym drużyna z Woli ponownie spada
do klasy A. Z okazji rocznicy wszyscy

życzyli więc, by powtórzyła się histo-
ria sprzed 10 lat i zespół po roku wró-
cił do klasy okręgowej. pk
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Kończy się kadencja samorządu.
Jakie to były cztery lata dla gminy Miedźna?

Przez 4 lata 
ponad 33 mln zł 
na inwestycje
Na październikowej sesji Rady Gminy wójt Bogdan
Taranowski podsumował mijającą, 4-letnią kaden-
cję samorządu. – Myślę, że była to bardzo udana
kadencja. Wyróżniała się sporą ilością pozyska-
nych środków zewnętrznych i dużą liczbą zrealizo-
wanych zadań, przy jednoczesnym obniżeniu za-
dłużenia – przyznaje.

Paweł Komraus 

W sumie w kadencji 2010-2014 zrealizowano in-
westycje na kwotę 33,4 mln zł, z czego prace za
27,8 mln zł wykonała gmina, a za 5,6 mln zł pod-
legający gminie Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. W tej kwocie znaczny udział mają pozyska-
ne środki zewnętrzne – 18,8 mln zł w przypadku
gminy, a 3,3 mln zł w przypadku GZGK. Stanowią

one więc ponad 65% środków. – Wszystko to dzię-
ki dobrej współpracy z Radą Gminy oraz zaangażo-
waniu moich współpracowników Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, by środki zewnętrzne
pozyskiwać i odpowiednio je wykorzystać. W kolej-
nej kadencji trzeba będzie szczególnie starać się
o środki zewnętrzne, bo to ostatnia perspektywa
unijna – przyznaje Bogdan Taranowski.

Z których inwestycji ostatnich czterech lat jest
najbardziej zadowolony? – Na pewno z odnowio-
nych szkół, przedszkoli, nowych obiektów sporto-
wych, placów zabaw, wyremontowanych dróg. Naj-
bardziej cieszą te rzeczy, gdzie bardzo ciężko było
pozyskać środki, a udało się – to np. remonty dróg
z środków powodziowych, „schetynówka” na ul.
Górniczą w Woli czy termomodernizacja obiektów
oświatowych – zauważa. 

Roboty inwestycyjne 
na terenie gminy Miedźna 
w latach 2011-2014

2011
Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbior-
nika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna
– etap II, III, IV
Budowa oświetlenia na ul. Granicznej w Gilowi-
cach
Modernizacja Domu Socjalnego w Grzawie
Remont pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia
w Górze przy ul. Długiej 41
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 
w Woli
Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny
przy ul. Potokowej we Frydku
Wyposażenie stadionu sportowego LKS „Na-
dwiślan” w Górze
Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowa-
niem terenu boiska w Miedźnej przy ul. Wiejskiej
Modernizacja wiat przystankowych na terenie
Gminy Miedźna – etap I
Odbudowa i modernizacja mostu „Bronisław” na
rzece Wiśle w Woli, ul. Oświęcimska

Odbudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp
rowu i odtworzeniem nawierzchni ul. Złote Łany
w sołectwie Góra dł. 50 mb
Wykonanie nowego parkingu na osiedlu 
Wola II
Modernizacja drogi bocznej od ul. Korfantego 
w Gilowicach
Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gó-
rze
Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Woli
Modernizacja nawierzchni ul. Rajskiej w Gilowi-
cach
Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni par-
kingu przy ul. Szkolnej w Woli
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez prze-
dłużenie chodnika zlokalizowanego w ciągu dro-
gi dojazdowej sklepu Biedronka w Woli
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wy-
mianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul.
Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Zbożowej
w kierunku ul. Stawowej
Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Gó-
rze

2012

Moje Boisko Orlik 2012 w Miedźnej przy ul.
Szkolnej

Wśród wielu zrealizowanych inwestycji drogowych była 
m.in. modernizacja ul. Poznańskiej w Górze...

… ul. Mokrej w Woli...

...czy stadionu w Woli.
Działo się też na parkingach – wyremontowano

m.in. ten na ul. Szkolnej w Woli. Od tego roku każda szkoła w gminie ma swój plac zabaw!

...czy ul. Nowa Wieś we Frydku.

Ważne zadanie, które udało się wykonać 
to budowa kanalizacji w Górze.

Nie zabrakło inwestycji sportowych – to m.in. 
budowa boiska „Orlik” w Miedźnej...
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Budowa zespołu pięciu kontenerów mieszkal-
nych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Wo-
li
Budowa Zespołu Boisk Sportowych w Woli w re-
jonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej Etap I: Boisko
z nawierzchnią trawiastą 
Zakończenie realizacji zadania pn. „Kontynuacja
ochrony Torfowiska Zapadź poprzez budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Góra Gmina
Miedźna”
Przebudowa obiektów kultury w Gminie Mie-
dźna (domy socjalne we Frydku, Górze i Grza-
wie)
Remont dachu Domu Kultury w Woli
Remont ławek, stołów i wiat nad estradą zloka-
lizowanych przy Domu Socjalnym w Górze
Budowa placu zabaw w Woli przy ul. Szkolnej 
Budowa placu zabaw przy SP 1 w Woli w ra-
mach programu „Radosna Szkoła” 
Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem
w Miedźnej – Bodzowie
Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na
placu zabaw we Frydku 
Doposażenie placu zabaw w Gilowicach
Modernizacja ogrodzenia i wyposażenie boiska
sportowego we Frydku 
Zakup wiat stadionowych na boisko Orlik w Mie-
dźnej 
Zakup i montaż bramy sekcyjnej stalowej dla
OSP Wola 

2013

Kompleksowa termomodernizacja wraz z moder-
nizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Miedźna (w przedszkolach
w Górze, Miedźnej oraz trzech w Woli, a także
w szkołach podstawowych we Frydku, Górze
i Miedźnej oraz w SP nr 1 w Woli i Gimnazjum
nr 2 w Woli)
Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu
Gminy Miedźna
Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmi-
na Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej
– Etap II: budowa budynku z zapleczem wraz
z trybunami 
Poprawa jakości życia i ładu przestrzennego po-
przez budowę oświetlenia na ul. Cichej w Górze 
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
Modernizacja ogrodzenia i wyposażenie boiska
sportowego przy ul. Różanej w Woli
Wykonanie utwardzonych alejek na cmentarzu
w Górze
Przebudowa nawierzchni ul. Nowa Wieś we
Frydku 
Przebudowa nawierzchni ul. Mokrej w Woli
Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego we
Frydku 
Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Woli 
Urządzenie mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska
Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym
w Górze

Modernizacja części dachu na budynku zlokali-
zowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1 w ra-
mach zadania pn.: „Modernizacja obiektów ko-
munalnych”
Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Rajskiej
w Gilowicach
Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej
Budowa oświetlenia na Osiedlu Pod Sosnami
w Woli
Powstanie Klubu Dziecięcego Kubusiowe Malu-
chy w Woli
Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku, utwo-
rzenie Filii w Gilowicach

2014

Utworzenie Filii Gminnego Przedszkola Publi-
cznego w Miedźnej
Modernizacja ogrodzenia obiektu komunalnego
zlokalizowanego w Miedźnej przy ul. Szkolnej
23, w ramach zadania pn.: „Modernizacja
obiektów komunalnych”
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w Gimnazjum nr 2 w Woli 
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podsta-
wowej im. J. Korczaka w Górze w ramach rządo-
wego programu Radosna Szkoła 
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Woli w ramach rządowego pro-
gramu Radosna Szkoła 
Termomodernizacja i zmiana sposobu użytko-
wania pomieszczeń budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Woli na cele społeczno – kultu-
ralne
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilo-
wicach przy ul. Korfantego 70 na cele społe-
czno-kulturalne
Przebudowa drogi gminnej ul. Górniczej w Woli
Modernizacja ul. Polnej w Miedźnej
Przebudowa nawierzchni ul. Potok w Miedźnej 
Przebudowa nawierzchni ul. Potokowej we
Frydku 
Modernizacja odcinka drogi łączącej ul. Korfan-
tego z ul. Babudy w Gilowicach 
Modernizacja ul. Zbożowej w Górze
Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowy w Górze
Modernizacja ul. Zapadź w Górze 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na fragmen-
cie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Górze na
odcinku 60 mb 
Przebudowa nawierzchni ul. Powstańców 
w Woli 
Przebudowa nawierzchni ul. Różanej w Woli
Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lipowej wraz
z położeniem nawierzchni asfaltowej na 6 par-
kingach na osiedlu Wola II 
Modernizacja części chodnika przy ul. Szkolnej
w Woli 
Ulica Stawowa w Woli. Budowa chodnika wraz
z kanalizacją deszczową
Przejście dla pieszych ul. Topolowa w Górze
Nawierzchnia asfaltowa – ulica Korfantego w Gi-
lowicach
Nawierzchnia asfaltowa – ulica Długa w Górze

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Woli doczekali 
się odnowienia sali gimnastycznej.

Udało się odbudować most „Bronisław”

Przybyło też miejsc w przedszkolach, dzięki utworzeniu 
filii w Miedźnej i Gilowicach. Wyładniały domy socjalne w gminie, także ten w Grzawie.

Piękne są też szkoły dzięki termomodernizacji 
10 obiektów oświatowych.

Poprawił się stan wielu chodników, 
m.in. przy ul. Lipowej w Woli.

Remontowana jest strażnica w Woli.

Urząd Gminy w końcu stał się wizytówką gminy.



Z okazji Urodzin Książkowego Mi-
sia 14 października bibliotekarki
z filii bibliotecznej nr 2 w Woli od-
wiedziły grupę „Tralalinek” i „Sło-
wików” z Gminnego Przedszkola
Publicznego nr 1 w Woli. Jak się
okazało, przedszkolakom dobrze
znany jest Kubuś Puchatek, ale
z radością zapoznały się z innymi
książkowymi misiami: Paddingto-
nem, Tomisiem, Misiem Bodo, Bo-
rysem, Misiem Uszatkiem i Benia-
minem.

Podczas spotkania „Tralalinki” wy-
słuchały opowiadania o przygodach
Misia Uszatka i Misia Tomisia. Grupa

„Słowików” wysłuchała opowiadania
o małym misiu Tomisiu, który często
zapominał o magicznych słowach
„dziękuję i „przepraszam”. GBP
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GILOWICE

WOLA

Licealistki
na Rodos
W dniach 6-10 października młodzież
z dziewięciu państw wzięła udział
w szóstym spotkaniu w ramach projek-
tu „Comenius”. Tym razem realizowa-
no temat „Sport: idea olimpijska –
zwalczanie ksenofobii”. Spotkanie zor-
ganizowane zostało na wyspie Rodos,
a do Grecji pojechali także przedstawi-
ciele Liceum Ogólnokształcącego z Gi-
lowic: tegoroczne maturzystki, Monika
Konieczny i Milena Niewdana z dyrek-
tor Barbarą Foltyn oraz nauczycielką
Teresą Molendą w roli opiekunów.

Był czas i na zabawę, i na pracę.
Uczestnicy odwiedzili szkołę greckich

kolegów, wzięli też udział w zajęciach
sportowych, mogli zwiedzić wyspę
i jej zabytki, Akropol, a także Lindos –
jedną z trzech antycznych osad. Zor-
ganizowano dyskotekę, gdzie poznali
tradycyjne greckie tańce.

W ramach projektu zaznajomili się
również z historią igrzysk olimpijskich
oraz wspólnie z kolegami z innych
państw oraz opiekunami zaprezento-
wali, jak wygląda otwarcie olimpiady.
Wszystko to na starożytnym stadionie
w Rodos, co sprawiło, że prezentacja
miała wyjątkową oprawę.

– W naszych sercach i pamięci na
pewno na zawsze pozostanie gościn-
ność greckich rodzin, zapach oliwek
oraz wesoło rozbrzmiewającej muzyki
z wyspy Rodos – wspomina liceali-
stka Milena Niewdana. pk/LO

W ramach projektu „Comenius” na Rodos 
pojechały dwie uczennice z Gilowic wraz z opiekunkami (fot. LO)

30 września w sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 2 w Woli odbyła się
duża konferencja dla nauczycieli szkół
i przedszkoli pt. „Praktyczne oblicza
neurodydaktyki. Dlaczego wiedza
o ludzkim mózgu ma znaczenie
w szkole?”

Na zaproszenie odpowiedziało
170 pedagogów z różnych miejsc:
z Woli, Pszczyny, Goczałkowic, 
Płaz, Ligoty, Miedźnej, Ćwiklic, Gó-
ry, Bojszów, Chrzanowa, Studzienic,
Oświęcimia, Frydku, Brzeszcz, Gilo-
wic, Rudołtowic, Dankowic, Pisarzo-
wic, Jawiszowic. Tak duże zaintere-
sowanie wywołał zapewne zapropo-
nowany temat, ale też postać prele-
genta – dr. Marka Kaczmarzyka, kie-
rownika Pracowni Dydaktyki Biologii
UŚ. To wyśmienity, porywający wyk-
ładowca, który słynie z tego, że po-
trafi w czasie wykładu skonfronto-
wać wiedzę z praktyką w bardzo in-
teresujący sposób. 

Nauczyciele zastanawiali się w cza-
sie spotkania nad „wymianą pokole-
niową”, wchodzeniem swoich ucz-
niów – wychowanków w system spo-

łeczny i nad buntem, który jest nieod-
zownym elementem tego procesu,
słuchali o biologicznych uwarunkowa-
niach empatii (neurony lustrzane)
i etapach rozwoju mózgu, między in-
nymi płatów czołowych odpowiadają-
cych za wyższe zdolności umysłowe
i podejmowanie decyzji, a także kon-
trolę nad niższymi partiami mózgu
i planowanie; uświadomili sobie jak
duża odpowiedzialność spoczywa na
osobach starszych, które poprzez
swoje reakcje mogą wywołać rozwój,
zainteresowanie światem lub reakcje
odwrotne. 

Dzięki trafnym przykładom i humo-
rowi prowadzącego konferencja prze-
biegła szybko i goście opuszczali gim-
nazjum w Woli z uczuciem, że wyko-
rzystali czas efektywnie. 

Organizatorami konferencji byli:
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tis-
chnera w Woli, Szkoła Podstawowa
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II w Woli, Centrum Przed-
siębiorczości Spółka z o.o. w Woli. 

Barbara Bandoła

Dlaczego wiedza o ludzkim mózgu
ma znaczenie w szkole?

W trakcie konferencji wykład wygłosił dr Marek Kaczmarzyk, 
kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii UŚ (fot. Gimnazjum nr 2 w Woli)

Szkoły działające w gminie Miedźna
przyłączyły się do akcji zainicjowanej
przez Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego, który zachęcał Polaków
do wspólnego czytania „Trylogii” Hen-
ryka Sienkiewicza. 7 października
Międzyszkolne Czytanie Sienkiewicza
zorganizowano w Szkole Podstawo-
wej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Woli.

Przez ponad dwie godziny fragmen-
ty „Ogniem i mieczem”, „Potopu”
i „Pana Wołodyjowskiego” czytali za-
proszeni goście, nauczyciele oraz ucz-
niowie trzech szkół, które przygotowa-
ły spotkanie: SP nr 2 w Woli, Gimnaz-
jum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gi-
lowicach. – W powieściach tworzą-
cych „Trylogię”, pierwszy polski nobli-
sta w wyjątkowy sposób połączył pa-
triotyzm z przygodą, komizmem i hu-
morem. Narodowe czytanie stanowi
wspaniałą okazję do wspomnień dla

tych, którzy już znają przygody boha-
terów, a być może będzie zachętą dla
młodych czytelników, by sięgnęli po te
książki – mówiła Krystyna Motyka, je-
dna z organizatorek akcji w Woli.

Imprezę uświetniły stroje z epoki,
w które byli przebrani niektórzy ucz-
niowie i nauczyciele oraz wspaniała
dekoracja, tworząca wraz z kostiuma-
mi i nastrojową muzyką atmosferę
szlacheckiej Rzeczypospolitej. pk

Czytali Sienkiewicza

W Woli powieści Sienkiewicza czytano 
w wyjątkowej oprawie – uczniowie założyli 

historyczne stroje, a salę udekorowano, 
by przypominała dawny salon literacki (fot. pk)

Bibliotekarki opowiadały przedszkolakom
o przygodach bajkowych misi (fot. GBP)

Proszę państwa, oto miś!
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GÓRA

FRYDEK

MIEDŹNA GRZAWA

7 października uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej
w Górze uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką Zofią
Stanecką oraz ilustratorką Marianną Oklejak. Organizatorem
spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s
w Grzawie. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem i niecierpli-
wością oczekiwały przybycia twórczyń przygód pięcioletniej
Basi. Warto było czekać. Panie Zofia i Marianna spotkanie
rozpoczęły od przeczytania fragmentu książki pt. „Księga Lu-
densona”, zaś zadaniem dzieci było wymyślenie dalszej czę-
ści przygód bohaterów. I już w tym momencie było wiado-
mo, że bez wyobraźni się nie obejdzie. Bez niej nie można
niczego wymyślić. Trzeba przyznać, że uczniowie mieli nie-
samowite pomysły na dokończenie opowieści.

Skoro dzieciom była potrzebna wyobraźnia, to czy mógł-
by się bez niej obyć pisarz i ilustrator? Odpowiedź była je-
dnoznaczna, że nie!

W drugiej części spotkania pisarka i ilustratorka przed-
stawiły dzieciom w formie teatrzyku bajkową Basię i jej ta-
tę. Okazało się, że Basia uwielbia się bawić z tatą, który
jest lekarzem. Tata zwykle jest zmęczony i wolałby spać.
Bardzo by mu odpowiadało bycie misiem koalą, który nic
tylko ciągle śpi.

Wobraźnię to ma Basia, że ho, ho… stąd jej niesamowite
pomysły na zabawy: w Indian i kowbojów, smoka, wegeta-
rianina i królewnę… Jest tylko jeden problem… po tych za-
bawach zostaje straszny bałagan, a Basia nie lubi sprzątać…

Dzieciom ogromnie podobało się przedstawienie, po
którym panie przygotowały dla nich zadanie: zaprojekto-
wanie okładki z innymi przygodami Basi. Ochotnicy zapre-
zentowali swoje prace i opowiedzieli jaki mieli pomysł na
tytuł książki. Spotkanie zakończyło się długą kolejką po
autografy. GBP

Nadwiślan
w miarę
bezpiecznie
Na krótko przed zakończeniem jesien-
nej rundy sezonu piłkarskiego
2014/2015 sprawdzamy, jak radzi
sobie w II lidze Nadwiślan Góra. Po
historycznym awansie klubu do tej
klasy rozgrywek piłkarze z Góry kaza-
li swoim fanom czekać na pierwsze
punkty do trzeciej kolejki. Z czasem
górzanie zaczęli odrabiać straty. Dzię-
ki temu, w chwili oddania numeru do
druku, po 15 kolejkach Nadwiślan 
zajmował 11. miejsce w lidze (na 18
klubów). Piłkarze z Góry zdobyli 21
punktów (6 zwycięstw, 3 remisy
i 6 porażek). Czy rok 2014 zakończą
na tyle bezpiecznym dorobkiem pun-
ktowym, by nie obawiać się strefy
spadkowej? pk

Czy wyobraźnia jest potrzebna?

Spotkanie było okazją do różnych zabaw (fot. SP Góra)

Biblioteka przypomina bajki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie realizuje projekt Bib-
lioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgo-
dnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych, Priorytet 2.

W ramach projektu, poza zakupem książek, które biblioteki szkolne otrzymają
w depozycie, realizowane są różnorodne zadania – zajęcia, konkursy, spotkania
autorskie. Realizuje je zarówno Gminna Biblioteka Publiczna, jak i szkoły partner-
skie.Biblioteka przygotowała zajęcia dla uczniów klas I/VI podzielonych na kilka
bloków tematycznych. We wrześniu uczniowie klas I/II ze szkół podstawowych
w Górze, Miedźnej i Frydku uczestniczyli w zajęciach poświęconych bajkom.

Podczas spotkań dzieci dowiedziały się, czy aby na pewno wszystkie książ-
ki, które czytają, to są bajki, czym jest „morał”, kiedy powstały pierwsze bajki,
i kto był ich twórcą. Zajęcia były wzbogacone prezentacją multimedialną. Młod-
sze dzieci odgadywały postaci bajkowe, umieszczone na kartonikach, odnajdy-
wały do nich „pary”. Czy ktoś jeszcze pamięta sympatycznego Kulfona i towa-
rzyszącą mu żabkę Monikę?

No właśnie, niewiele ze starszych osób przypomina sobie te postaci. Dzieciom też
sprawiły one „kłopot”, ale wspólnymi siłami uczniowie skompletowali kolekcję baj-
kowych bohaterów. Drugoklasiści z kolei musieli się zmierzyć z krzyżówką. GBP

LKS w czołówce
3. miejsce w tabeli i zaledwie 3 pun-
kty straty do lidera – piłkarze LKS Fry-
dek fantastycznie zaczęli rundę je-
sienną w klasie B. Klub w pierwszych
sześciu meczach w sezonie zdobył
komplet punktów, walcząc pewnie
o 1. miejsce w tabeli. Potem szło już
w kratkę – porażka, zwycięstwo, po-
rażka i remis. Mimo to, klub z Frydku
nadal liczy się w walce o mistrzostwo
klasy B, w grupie tyskiej. Wyprzedza-
ją go po 10 kolejkach ZET II Tychy
oraz Iskra II Pszczyna. pk 

Klub z Frydku po 10 kolejkach ma
na koncie 22 punkty (fot. LKS Frydek)

Zespół Szkół w Miedźnej włączył się
w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery. Już we wrześniu ogłoszone
zostały dwa konkursy. Do ich udziału
zostały zaproszone klasy trzecie. Te-
maty konkursów nawiązywały do te-
gorocznego hasła OTK, czyli „Jak za-
przyjaźnić się z rynkiem pracy”. Kon-
kurs plastyczny nosił tytuł: „Moje
przyszłe miejsce pracy”, konkurs na
portfolio zatytułowano: „Zakłady pra-
cy w mojej okolicy”. Prace plastyczne
miały przedstawiać miejsce pracy, za-
wód, w jakim w przyszłości chciałaby
pracować młodzież. Prace – portfolio
zawierały zdjęcia wraz z krótkim opi-
sem zakładów pracy znajdujących się
w okolicy. Młodzież wykazała się po-
mysłowością i zdolnościami twórczy-
mi. Prace zostały wyeksponowane na
gazetce na korytarzu szkolnym. Gale-

ria prac wzbudzała podziw wśród
oglądających. Komisja konkursowa
nie wyłoniła laureata. Wszystkim
uczestnikom konkursu przyznano wy-
różnienia.

22 października klasy III uczestni-
czyły w spotkaniu z przedstawicielem
Centrum Przedsiębiorczości w Woli,
Marią Bujny. Tematem przewodnim
spotkania była prezentacja pomys-
łów, sposobów na własną działalność
gospodarczą. Pokrótce przedstawiona
została procedura zakładania własnej
działalności, korzyści i wady, sposoby
rozszerzania działalności. Maria Buj-
ny przedstawiła również zakres dzia-
łalności Centrum Przedsiębiorczości
w Woli. Spotkanie zaowocowało kil-
koma pomysłami na własny biznes
zaproponowanymi przez młodzież.

Joanna Gorecka

Uczniowie o przyszłym
miejscu pracy

Podczas spotkania z przedstawicielką Centrum Przedsiębiorczości młodzież 
chwaliła się swoimi pomysłami na własny biznes (fot. ZS Miedźna)
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15 października w sali Domu Socjal-
nego w Grzawie odbyła się 12. edycja
Gminnego Konkursu Potraw „Rozmai-
tości jesienne miedźniańskiej ziemi”.
Impreza zorganizowana została przez:
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny
Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych oraz Śląski Ośrodek Dora-
dztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Pszczynie.
O doznania kulinarne zaproszonych
gości zadbały członkinie sześciu Kół
Gospodyń Wiejskich, działających na
terenie gminy Miedźna.

Paweł Komraus

Pięknie przystrojone stoły, jesienne
ozdoby, panie w tradycyjnych, śląskich
ubraniach, no i przede wszystkim te za-
pachy unoszące się po całej sali. Zapa-
chy pysznych, swojskich potraw, które
już kilka dni przed konkursem kulinar-
nym szykowały panie z Kół Gospodyń
Wiejskich. Wszystkie chciały wypaść
jak najlepiej, a więc i starały się z ca-
łych sił, by podbić żołądki gości, którzy
smakowali potraw. Gości i szacownego
jury, które miało ciężki orzech do zgry-
zienia.

Bo jak ocenić, czy lepsze były wyjąt-
kowe prażone, przygotowane w spe-
cjalnym żeliwnym kociołku przez KGW
Gilowice czy pyszny kapuśniak ze swoj-
skiej kapusty, serwowany przez panie
z Grzawy? A może rolada, którą podało
KGW Wola, czy karczek pieczony w rę-
kawie gospodyń z Frydku? Takich dyle-
matów było sporo.

Do kulinarnej rywalizacji stanęły
członikinie sześciu Kół Gospodyń Wiej-
skich. Panie z KGW z Frydku postawi-

ły na: barszcz zabielany z fasolką, kar-
czek, kapustę zasmażaną z grzybami
z frydeckich lasów, ziemniaki zapieka-
ne, szpajzę i ciasto cytrynowe. Na sto-
liku pań z KGW z Gilowic kusiły: prażo-
ne, ciasto z jabłkami i malinami, zala-
ne galaretką, zupa grzybowa zakłucona
śmietaną własnej produkcji. – Jeszcze
mamy na wsi pięć ostatnich krów, więc
możemy robić śmietanę – mówią gilo-
wiczanki. 

Zupę dyniową oraz porową, sałatkę
ze skwaszonej kapusty, czarne kluski
nadziewane mięsem, pierogi po ukraiń-
sku, kompot owocowy, sernik ze swoj-
skich jajek oraz ciasto z jabłkami i de-
ser z gruszki i cukinii przygotowały
członkinie koła z Góry. Była jeszcze na-
lewka. – Imbirowa, rozgrzewająca. Jak
kogoś bierze grypa, wystarczy kieliszek
i pomaga – przekonywały gospodynie. 

Panie z Miedźnej postawiły m.in. na
żurek, mielone z buraczkami, jabłe-
cznik i ciasto cytrynowe, a z Grzawy na:
gęś pieczoną, kapuśniak, leczo warzy-
wne czy dynię w syropie imbirowym
z miodem. Na stoisku KGW z Woli sko-
sztować można było: kartoflanki z kala-
repą i kalafiorem, łowiyziej (czyli woło-
wej) rolady, klusek śląskich, modrej ka-
pusty i sernika na zimno.

Wszystkie koła łączyło jedno – zami-
łowanie do potraw, które przyrządzały
dawno temu nasze babcie czy prabab-
cie. – Masa ludzi je nowocześnie, ale
dużo, coraz więcej wraca do tradycyj-
nych potraw. Nie chce schabu ze śliw-
ką czy ananasem, bo woli ananasa
zjeść osobno. Takie gotowanie nap-
rawdę nie jest trudne, no i niewiele ko-
sztuje, bo wystarczy właściwie nieraz
pójść tylko do lasu, np. po grzyby i już

mamy główny składnik zupy grzybowej
– przekonuje Zofia Wawrzyczek z Gilo-
wic.

A o tym, że tradycyjne gotowanie jest
nie tylko proste i niedrogie, ale także
i zdrowe przekonana jest Łucja Krutak,
prezes Gminnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Mie-
dźnej. – Nasze gospodynie biorą udział
w różnych warsztatch, m.in. na temat
cukrzycy i zdrowego żywienia. I efekty
widać na stole, bo panie podają dużo
warzyw, owoców, chudszego mięsa. To
mit, że Koła Gospodyń Wiejskich gotu-
ją tłusto i niezdrowo – mówi.

Dania oceniało jury w składzie: wójt
gminy Bogdan Taranowski, posłanka
Mirosława Nykiel, dyrektor Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział
Bielsko-Biała Andrzej Grzyb, naczelni-
czka Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Pszczynie Maria Adam-
czyk, prezes Wojewódzkiego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych Andrzej
Krawczyk oraz Łucja Krutak.

Oceniano smak, wykorzystanie pro-
duktów gospodarstwa rolnego, spo-
sób podania potraw i związek potraw
z tradycją. Celem konkursu było bo-
wiem przede wszystkim kontynuowa-
nie i przekazywanie zwyczajów i tra-
dycji kulinarnych śląskiej ziemi. 
– Ciężko było wybrać, bo różnica mię-
dzy poszczególnymi kołami była nap-
rawdę niewielka. Jedno jest pewne –
w najlepszych restauracjach nie da
się znaleźć tego, co w naturalny spo-
sób przyrządzane jest w naszym zdro-
wym środowisku. Panie naprawdę
mają się czym pochwalić, a gmina
ma przez to świetną promocję, za co
serdecznie dziękuję wszystkim Kołom
Gospodyń Wiejskich – przyznał po de-
gustacji wójt Bogdan Taranowski.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęło
Koło Gospodyń Wiejskich z Miedźnej,
a drugie – z Gilowic. Oba koła reprezen-
tować będą gminę Miedźna na konkur-
sie powiatowym. Pozostałe gospodynie
otrzymały wyróżenienia oraz nagrody
i dyplomy.

By naprawdę smacznie i zdrowo zjeść, nie trzeba iść do drogiej restauracji. Przekonywały o tym członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich

Tradycyjnie znaczy smacznie i zdrowo

Przy tylu wyśmienitych daniach, jury nie miało łatwego zadania wybierając najlepsze koło (fot. pk)

Tego dnia zorganizowano także Gminny Dzień
Edukacji Narodowej. W hali sportowej przy Li-
ceum Ogólnokształcącym w Gilowicach spotkali
się włodarze gminy: wójt gminy Miedźna Bogdan
Taranowski, przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Stanisław Karbowy, przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Gminy Danuta Przybylska–Mika
oraz dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania Ma-
rianna Korkosz z dyrektorami jednostek oświato-
wych, nauczycielami oraz pracownikami szkół
i przedszkoli. 

pk, LO

Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczyniają
się do świetnego funkcjonowania gminnej sieci
szkół i przedszkoli oraz życzył wielu sukcesów
w pracy zawodowej, spełnienia obranego celu i sa-
tysfakcji z osiągnięć swoich oraz uczniów. Podczas
uroczystości dziesięcioro nauczycieli otrzymało Na-
grodę Wójta Gminy Miedźna. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się: Isota Krause, Tomasz Baranow-
ski, Jadwiga Kak, Barbara Sieńczewska, Ewa

Skowron, Katarzyna Marcińczyk-Jarek, Joanna
Frąc, Teresa Koczor, Teresa Kłeczek oraz Jarosława
Kozaryszczuk.

Jak podkreślano, nagrodzone osoby, oprócz nale-
żytego wykonywania obowiązków dydaktyczno-wy-
chowawczych oraz kierowania placówkami oświa-
towymi, podejmują dodatkowe działania, które
przyczyniają się do promocji nie tylko szkoły, ale
i całej gminy. Ponadto każdy dyrektor wręczył wy-
różniającym się nauczycielom przyznane przez sie-
bie nagrody.

Całą uroczystość uświetnił występ uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego w Gilowicach w progra-
mie artystycznym, który z przymrużeniem oka
przedstawiał cechy idealnego nauczyciela.

23 października władze gminy spotkały się nato-
miast z emerytowanymi pracownikami oświatowy-
mi gminy Miedźna. O oświacie rozmawiano także
na sesji Rady Gminy, 28 października. Wzięła
w niej udział m.in. Elżbieta Adamowska, dyrektor
Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty
w Katowicach. – W gminie Miedźna dzieci mają
doskonałe warunki do kształcenia. Wyniki naucza-

nia są tutaj zdecydowanie powyżej średniej woje-
wódzkiej i krajowej – mówiła.

Zadowolenia nie krył także Bogdan Taranowski. –
Jak rozpoczynaliśmy bieżącą kadencję, naszym ce-
lem było utrzymanie istniejącej sieci szkół. Udało się
to, a zrobiliśmy jeszcze więcej – otworzyliśmy dwie
filie przedszkoli, klub malucha i żłobek. W sumie
prawie 120 matek znalazło miejsce, gdzie mogło zo-
stawić dzieci pod fachową opieką. Udało się też
wszystkie szkoły i przedszkola odnowić. 63% do-
chodów własnych przekazywanych jest w naszej
gminie na oświatę. Taki standard kosztuje, ale są to
świetnie wydane środki – przyznał wójt.

14 października świętowano Dzień Edukacji Narodowej

Oświata w gminie ma się dobrze

Nagrodę Wójta Gminy Miedźna otrzymało dziesięcioro 
wyróżniających się nauczycieli (fot. LO)
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Trwają starania, by policjanci wrócili
do Woli. Tym razem już nie na pos-
terunek, a na komisariat.

Posterunek w Woli funkcjonował do
2012 roku. Odgórną decyzją został
jednak zlikwidowany, co nie spodoba-
ło się zarówno mieszkańcom, jak
i władzom gminy. Prowadzone były
starania o jego przywrócenie. Teraz

postulat jest inny – utworzenie komi-
sariatu. – Jak tylko ogłoszono skład
nowego rządu, wystąpiłem z pismem
do ministra spraw wewnętrznych
o utworzenie komisariatu policji
w Woli. Argumentowaliśmy to tym, że
jesteśmy gminą kilkunastotysięczną,
którą od komendy powiatowej dzieli
m.in. przejazd kolejowy i droga DK1,
jesteśmy na pograniczu województw,

no i czekają nas dwie duże inwesty-
cje: elektrownia oraz droga ekspreso-
wa S1. Ponadto, z chwilą likwidacji
posterunku naszym zdaniem skute-
czność policji na terenie naszej gminy
jest mniejsza. Zwiększyła się liczba
zniszczeń, dewastacji i kradzieży –
tłumaczy wójt Bogdan Taranowski.

Komisariat różni się od posterunku
tym, że funkcjonuje całą dobę, przez

cały dzień dostępni tam są policjanci.
Tymczasem na posterunku dyżuro-
wać mogą po kilka godzin dziennie.
Poza tym – jak zauważa wójt – komi-
sariat trudniej zlikwidować niż poste-
runek. A w przypadku Woli sytuacja
wyglądała tak, że posterunek utwo-
rzono, potem zlikwidowano, znów
utworzono i ostatnio w 2012 roku po-
nownie zlikwidowano. pk 

Komisariat zamiast posterunku

Centrum Kultury
zaprasza!

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:
anglorytmika dla 3-6-latków,
taniec ogólnorozwojowy z rytmiką,
balet – grupy wiekowe od 5 do 9 lat,
kick boxing dla 6-13-latków,
rysunek i malarstwo,
hip-hop – zajęcia taneczne powyżej 10 lat,
kurs matematyczny dla maturzystów i gim-
nazjalistów.

Zajęcia dla dorosłych:
aerobik,
pilates,
zumba,
bpu,
klub foto „Na jedno oko”,
kurs tańca towarzyskiego – I stopień.

Szczegóły pod numerem tel. 32 211 95 88

Na ostatniej sesji Rady Gminy Miedźna, radni
przegłosowali stawki podatków lokalnych, jakie
mieszkańcy gminy płacić będą w przyszłym roku.

– Niektóre podatki wzrosną o 2,3%, wiele podat-
ków jest na tym samym poziomie. Bierzemy pod
uwagę realia rynku – nie przewidujemy żadnych
większych wzrostów – tłumaczy wójt Bogdan Tara-
nowski.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieru-
chomości, ciążącego na osobach fizycznych, oso-
bach prawnych, jednostkach organizacyjnych
w tym spółek nieposiadających osobowości pra-
wnej:

OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł
od 1 m kw powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od
1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publi-
cznego przez organizacje pożytku publicznego –
0,30 zł od 1 m kw powierzchni, z wyjątkiem
gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako „dr” – drogi, innych niż określone
w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2014 r, poz. 849 z późn. zm.) – 0,05 zł od
1 m kw powierzchni.

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m kw powierzchni

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 20,73 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 10,80 zł od 1 m kw powierzchni
użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,60 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publi-
cznego przez organizacje pożytku publicznego –
6,49 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej z wy-
jątkiem garaży wolnostojących – 7,52 zł od 1 m
kw powierzchni użytkowej.

OD BUDOWLI:
a) 2% 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
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągo-
we do O 400 – 0,6% 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 opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849
z późn. zm.)

Takie zapłacimy podatki Są już nowe 
witacze
Końcem października w pięciu miejscach na grani-
cach gminy Miedźna z innymi gminami pojawiły się
nowe tablice, tzw. „witacze”. Zastąpiły stare, zasłu-
żone, ponad 20-letnie tablice. Teraz są one nowo-
czesne i ładne. Koszt pięciu nowych „witaczy” to ok.
43 tys. zł. pk

Teraz takie tablice kierowcy mijają wjeżdżając do 
lub wyjeżdżając z gminy Miedźna (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

Pszczyńscy kryminalni ustalili i zatrzymali na początku paź-
dziernika dwóch mieszkańców Woli, którym zarzuca się roz-
bój. Mężczyźni wpadli po kilkunastu dniach poszukiwań. Po
tym, jak zaatakowali i okradli 17-latka z Brzeszcz, mogą teraz
spodziewać się nawet 12-letniego pobytu w więzieniu. Do
zdarzenia doszło 17 września. Na ulicy Słonecznej w Woli
dwóch nieznanych wówczas sprawców napadło na nastolatka
siedzącego na ławce. Napastnicy pobili brzeszczanina, a na-
stępnie zabrali mu telefon i uciekli z miejsca zdarzenia. Tele-
fon należący do pokrzywdzonego sprzedali jeszcze tego same-
go dnia. Tylko kilka dni zajęło kryminalnym ustalenie spraw-
ców rozboju. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Woli w wieku
21 i 22 lat. W czasie prowadzonych czynności policjanci od-
zyskali skradziony łup. Zatrzymani przyznali się do zarzucane-
go im czynu. Swoje postępowanie tłumaczyli potrzebą zdoby-
cia pieniędzy oraz tym, że tego dnia wypili za dużo piwa. 

5 października po godz. 3.00 nieznany sprawca wyłamując
drzwi wejściowe włamał się do sklepu spożywczego w Mie-
dźnej przy ul. Pszczyńskiej. Jego łupem padły paczki papiero-
sów.

6 października doszło do wypadku w Miedźnej. Na ul.
Wiejskiej zostało potrącone dziecko. Jak ustali policjanci, ma-
ły rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych wprost pod
nadjeżdżający pojazd. Kierująca volkswagenem była trzeźwa
w chwili zdarzenia. Kobieta nie była w stanie uniknąć potrą-
cenia, jednak zaczęła na tyle wcześnie hamować, że obraże-
nia 10-latka z Miedźnej okazały się niegroźne dla jego życia

i zdrowia. Chłopiec z ogólnymi obrażeniami ciała został prze-
wieziony do szpitala. Jakby tego było mało, w wezwaną na
miejsce zdarzenia karetkę na DK1 w Pszczynie uderzył bus.
Nikomu nic się nie stało, a do rannego chłopca wysłano dru-
gą karetkę.

13 października doszło do wypadku, w którym zginęła 17-
latka z Woli. Zdarzenie miało miejsce w Grzawie, na ulicy Zie-
lonkówka. Kobieta zginęła po tym, jak przewrócił się na nią
quad, na którym jechała. Zgłoszenie o wypadku dyżurny
pszczyńskiej komendy otrzymał w poniedziałek, późnym wie-
czorem, około godz. 21.00. Z jego treści wynikało, że młoda
dziewczyna potrzebuje pomocy lekarskiej. Mundurowi, którzy
udali się na miejsce, potwierdzili ten fakt. Wypadek okazał się
jednak tragiczny w skutkach. Jedna z uczestniczek przejażdżki
– 17-letnia mieszkanka Woli w wyniku odniesionych obrażeń,
poniosła bowiem śmierć na miejscu. Policjanci ustalili, że je-
chała ona wraz ze swoimi znajomymi na quadzie. 

15 października w Woli, przy ul. Górniczej nieustalony
sprawca na tzw. pasówkę włamał się do Fiata Seicento.
Ukradł z środka radio CB President wraz z anteną, radiood-
twarzacz LG oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Wszystko to
miało miejsce ok. godz. 21.30.

25 października ok. godz. 7.30 nieznany sprawca próbował
włamać się do jednego ze sklepów spożywczych w Gilowi-
cach, przy ul. Korfantego. Najpierw rozerwał kłódki kraty,
a następnie próbował wyważyć drzwi. Włamać do sklepu mu
się jednak nie udało.
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Uwaga na czad!
Tradycyjnie przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego strażacy apelują o zadbanie
o stan instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych w swoich domach
i mieszkaniach. Zwracają uwagę na
niebezpieczeństwa, jakie niesie z sobą
czad.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem,
jest gazem silnie trującym, bezbarwnym
i bezwonnym, nieco lżejszym od powie-
trza, co powoduje, że łatwo się z nim mie-
sza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne
źródła czadu w pomieszczeniach mie-
szkalnych to kominki, gazowe podgrze-
wacze wody, piece węglowe, gazowe lub
olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje
w wyniku niepełnego spalania wielu pa-
liw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny,
nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowa-
nego brakiem odpowiedniej ilości tlenu,
niezbędnej do zupełnego spalania. Może
to wynikać z braku dopływu świeżego (ze-
wnętrznego) powietrza do urządzenia,
w którym następuje spalanie albo z po-
wodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej
regulacji palnika gazowego, a także
przedwczesnego zamknięcia paleniska
pieca lub kuchni, czy też zapchanego
i nieszczelnego przewodu kominowego
lub uszkodzonego połączenia między ko-
minami i piecami.

Aby zapobiec zatruciu, należy pamię-
tać m.in. o tym, aby:
– dokonywać okresowych przeglądów in-

stalacji wentylacyjnej i przewodów ko-
minowych oraz ich czyszczenia (używa-
jąc węgla i drewna, należy to robić nie
rzadziej, niż raz na 3 miesiące, a gazu
ziemnego czy oleju opałowego – nie
rzadziej, niż raz na pół roku),

– uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzy-
stamy z jakiegokolwiek źródła ognia
(pieca gazowego z otwartą komorą spa-
lania, kuchenki gazowej lub węglowej),

– nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
i otworów nawiewnych,

– przy instalacji urządzeń i systemów
grzewczych korzystać z usług wykwali-
fikowanej osoby,

– w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania wenty-
lacji, ponieważ nowe okna są najczę-
ściej o wiele bardziej szczelne w stosun-
ku do wcześniej stosowanych w budyn-
ku i mogą pogarszać wentylację,

– systematycznie sprawdzać ciąg powie-
trza, np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu, bądź kratki wentyla-
cyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
kartka powinna przywrzeć do otworu,

– często wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym odbywa się proces spalania (ku-
chnie, łazienki wyposażone w termy ga-
zowe), a najlepiej zapewnić nawet nie-
wielkie rozszczelnienie okien,

– nie bagatelizować takich objawów jak:
duszności, bóle i zawroty głowy, nudno-
ści, wymioty, oszołomienie, osłabienie,
przyśpieszenie czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajduje-
my i zasięgnąć porady lekarskiej. 

KG PSP

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

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie o wartości 30 zł

do restauracji CountryHaus&Grill w Miedźnej
(Miedźna, ul. Pszczyńska 1). 

Prosimy o podanie swojego adresu.
Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 

Ilona Oszek z Miedźnej. 
Gratulujemy! Zaproszenie wyślemy pocztą.
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Biegali po leśnych
ścieżkach
3 października odbyły się Gminne
Sztafetowe Biegi Przełajowe. Gospo-
darzem zawodów była Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z Oddziałami Inegracyjny-
mi im. Jana Pawła II w Woli. Na star-
cie kilometrowego biegu po leśnych
ścieżkach stawiły się sześcioosobowe
drużyny dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych gminy Miedźna.
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się
reprezentantki SP nr 1 w Woli, poko-
nując SP nr 2 w Woli (2. miejsce), SP
w Górze (3. miejsce) oraz SP w Mie-
dźnej (4. miejsce). Wśród chłopców
na podium stanęli reprezentanci SP
z Góry, zajmując 1. miejsce, 2. miej-
sce zdobyła SP nr 1 w Woli, a 3. miej-
sce – SP w Miedźnej. SP nr 2 Wola

Biegacze z Góry
mistrzami powiatu
16 października sześcioosobowa szta-
feta chłopców ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka z Góry, reprezen-
tująca gminę Miedźna na zawodach
przełajowych w Łące zajęła I miejsce
w powiecie pszczyńskim. W zawodach
wzięło udział 10 drużyn. W klasyfikacji
rejonowej biegacze z Góry zajęli III miej-
sce. Chłopcy uzyskali życiowe wyniki
w biegu na 1000 metrów. Złotą sztafe-
tę stanowili: Dawid Krasoń, Maciej Ku-
morek, Remigiusz Flasz, Klaudiusz
Wrona, Marcin Smutkowski, Mateusz
Maciaszek. SP Góra

O mistrzostwo gminy
Miedźna w kręglach
18 października na kręgielni na krytej
pływalni w Woli odbyły się indywidual-
ne zawody w kręglach. W turnieju
wzięło udział 13 graczy (5 kobiet
i 8 mężczyzn). Byli to przede wszy-
stkim uczniowie ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych reprezen-
tujący wszystkie sołectwa gminy Mie-
dźna. Rozegrano dwie serie rzutów,
wyłaniając najlepszą zawodniczkę i za-
wodnika turnieju. Wśród kobiet pier-
wsze miejsce zajęła Weronika Wrona
z Frydku, drugie – Kornelia Ptak z Gi-
lowic, a trzecie – Roksana Smolec
z Woli. W rywalizacji mężczyzn najlep-
szy okazał się Mariusz Kulig z Woli,
drugą lokatę wywalczył Łukasz Nowak
z Woli, a trzecią Mateusz Moczulski
z Woli. Organizator turnieju, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
wszystkich chętnych do Drużynowej
Ligi w Kręglach, której rozpoczęcie pla-
nowane jest w drugiej połowie grudnia
br. Szczegóły dostępne będą na stronie
basen.miedzna.pl.                    GOSiR

Dzieci z przedszkola we Frydku napisały już list do św.
Mikołaja.

Co prawda św. Mikołaj do grzecznych dzieci z prezenta-
mi przychodzi 6 grudnia, ale przedszkolaki z Gminnego
Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku już teraz
postanowiły mu się przypomnieć. 9 października
w przedszkolu zorganizowano „Czerwony dzień” – każde
dziecko miało za zadanie przyjść ubrane w coś koloru
czerwonego. 

Ale główną atrakcją było wspólne pisanie listu do św.
Mikołaja, w które zaangażowały się wszystkie dzieci
z dwóch grup: „Krasnoludków” i „Słoneczek” oraz ich wy-
chowawczynie. „Razem się bawimy, uczymy się, pracuje-

my. Obiecujemy, że będziemy grzeczni i mili dla siebie.
Marzymy o prezentach, nowych zabawkach” – napisali.
Skąd pomysł, żeby już teraz napisać do św. Mikołaja?
Przedszkolanki tłumaczyły dzieciom, że ten ma mnóstwo
pracy przez cały rok, bo prezenty musi dostarczyć wszy-
stkim dzieciom na świecie. Więc, żeby nie zapomniał
o tych z Frydku list napisano wcześniej. 

Do koperty, którą wysłano do rezydencji św. Mikołaja
w Finlandii dołączono też specjalną niespodziankę. Każdy
przedszkolak miał za zadanie namalować obrazek dla uś-
miechniętego pana w czerwonym kostiumie, z brodą i wor-
kiem prezentów. Dzieci obiecywały, że będą grzeczne
przez cały rok, mając nadzieję, że św. Mikołaj wynagrodzi
im to 6 grudnia wyjątkowymi prezentami! pk

Kochany św. Mikołaju...

Dzieci z GPP we Frydku pokazują list, który później wysłały do św. Mikołaja (fot. pk)

W rywalizacji udział wzięło 13 graczy (fot. GOSiR)

29 października we Frydku odbyła
się I Gościna Zespołów Folklorysty-
cznych

Imprezę zorganizował Gminny Ośro-
dek Kultury w Domu Socjalnym we
Frydku. Na sali pojawili się członko-
wie Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

z Góry, Zespołu Pieśni i Tańca „Wola-
nie” z Woli oraz członkowie zawieszo-
nego obecnie Zespołu Pieśni i Tańca
„Swojanie” z Frydku.

Na co dzień na gminnych impre-
zach występują: śpiewają, tańczą
i prezentują programy artystyczne.
Tym razem członkowie tych zespo-

łów spotkali się, by porozmawiać,
wspólnie pośpiewać i miło spędzić
czas. Rozbawiał ich Boguś Musiolik
z Suszca.

Gościnę Zespołów Folklorysty-
cznych zorganizowano po raz pier-
wszy, ale ma być to impreza cykli-
czna. pk

Wodzirejem był 
Boguś Musiolik z Suszca (fot. pk)

Śmiechu było co niemiara! (fot. pk)

Gościli zespoły
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Jesienne smaki miedźniańskiej ziemi!
15 października członkinie sześciu Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Miedźna wzięły udział w XII Gminnym Konkursie

Potraw „Rozmaitości jesienne miedźniańskiej ziemi”. Piszemy o nim na str. 8, a poniżej prezentujemy 
gospodynie, które przygotowały pyszne potrawy.

KGW Frydek (fot. pk)

KGW Góra (fot. pk)

KGW Grzawa (fot. pk)

W części artystycznej konkursu zaprezentował się zespół „Folkowianie”, czyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie i Pszczynie (fot. pk)

KGW Wola (fot. pk)

Wystąpił też Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry (fot. pk)

KGW Miedźna (fot. pk)

KGW Gilowice (fot. pk)


