
Uczniowie z pięciu państw gościli w Miedźnej Mieszkańcy gminy 
zdecydowanie za Dudą

Jest wśród nas
prawdziwy klejnot

W ramach programu Comenius na początku maja gminę odwiedzili Czesi, Holendrzy,
Szwedzi, Portugalczycy i Węgrzy. Wizyta była ostatnim punktem programu, którego
głównym celem była wymiana młodzieży

Andrzej Duda został nowym prezyden-
tem Polski. W wyborach w gminie
Miedźna cieszył się ogromnym popar-
ciem

Kolejna mieszkanka gminy Miedźna
została uhonorowana „Klejnotem Ziemi
Pszczyńskiej”. Kobietą Biznesu została
Elżbieta Morkisz

WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 3 WIĘCEJ NA STR. 9

17 zespołów, nie tylko z gminy Miedźna, wzięło udział w XXI Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych, XX Festiwalu 
Dzieci i Młodzieży oraz VII Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. Młodsi i starsi artyści 
pokazali, że chcą dbać o piękną kulturę ludową. - To wy słuchacie bicia swojej ziemi – mówił do uczestników Alojzy Lysko, 
przewodniczący jury. Na zdjęciu „Wolanie” - laureaci drugiego miejsca w kategorii dorosłych zespołów śpiewaczych.

WIĘCEJ NA STR. 8
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Podajemy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Miodo-
wa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 1.06, 16.06, 6.07
 segregacja: 15.06
 weo*: 1.06

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Piasko-
wa, Plac Jana Pawła II, Rajska, Straża-
ków), Miedźna (ul. Janygowiec):
 zmieszane: 2.06, 17.06, 7.07
 segregacja: 16.06
 weo*: 2.06

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łączna,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska, Kor-
fantego):
 zmieszane: 3.06, 18.06, 8.07
 segregacja: 17.06
 weo*: 3.06

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Stawo-
wa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane: 5.06, 19.06, 9.07
 segregacja: 18.06
 weo*: 5.06

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: 8.06, 22.06
 segregacja: 19.06
 weo*: 8.06

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia, Gra-
niczna, Kasztanowa, Mokra, Nad Wis-
łą, Ogrodników, Polna, Poznańska,

Pszczyńska, Słoneczna, Zbożowa),
Grzawa (ulice: Graniczna, Polna):
 zmieszane: 9.06, 23.06
 segregacja: 22.06
 weo*: 9.06

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 10.06, 24.06
 segregacja: 23.06
 weo*: 10.06

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbrowa, Ko-
ścielna, Krótka, Miła, Topolowa, Wiejska,
Wilcza, Zapadź, Zielona, Złote Łany):
 zmieszane: 11.06, 25.06
 segregacja: 24.06
 weo*: 11.06

Miedźna (cała oprócz ulic Janygowiec
i Wiejskiej):
 zmieszane: 12.06, 26.06
 segregacja: 25.06
 weo*: 12.06

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (ulice:
Kościelna, Księża, Nad Wisłą, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka):
 zmieszane: 15.06, 29.06
 segregacja: 29.05
 weo*: 15.06

* wielkogabaryty, elektrośmieci, opony

BYŁE OSIEDLA

Wola I  zmieszane: 5.06, 9.06,
12.06, 16.06, 19.06, 23.06,
26.06, 30.06, 3.07, 7.07  segre-
gacja: 5.06, 8.06, 11.06, 15.06,
18.06, 22.06, 25.06, 29.06, 2.07,
6.07  odpady wielkogabarytowe:
10.06, 24.06
Wola II  zmieszane: 5.06, 9.06,
12.06, 16.06, 19.06, 23.06,
26.06, 30.06, 3.07, 7.07  segre-
gacja: 5.06, 8.06, 11.06, 15.06,
18.06, 22.06, 25.06, 29.06, 2.07,
6.07  odpady wielkogabarytowe:
10.06, 24.06

ODBIORĄ ŚMIECI!LICZBA NUMERU

W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodar-
ki 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.

MOBILNY PSZOK W CZERWCU
Oto terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych:

FRYDEK: 2.06 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 9.06 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego
– OSP Gilowice
MIEDŹNA: 11.06 (czwartek) w godz. 11.00-16.00 oraz 15.06 (poniedziałek)
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 18.06 (czwartek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Kościelnej –
plac przy kościele w Grzawie
GÓRA: 22.06 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 24.06 (środa) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 27.06 (sobota) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok
sklepu spożywczego

Gmina Miedźna chce wspólnie z po-
bliskimi samorządami stworzyć gru-
pę zakupową i razem kupować gaz.

– W tej chwili określamy wielkość za-
mówienia – zbieramy dane z poszcze-
gólnych jednostek, trzeba zrobić wy-
kaz obiektów, gdzie gaz będzie do-
starczany. Liczymy, że w przetargu na
grupowy zakup uzyskamy niższą cenę
niż płacimy obecnie – mówi wójt Bog-
dan Taranowski. Bo inicjatywę właś-
nie po to podjęto, by samorządy pła-
ciły mniejsze rachunki. Im większa

będzie grupa, tym większe szanse na
niższą cenę.

Gaz w ramach planowanego zaku-
pu dostarczany ma być do urzędów,
szkół, przedszkoli, domów socjalnych
czy straży pożarnych. Szacuje się, że
oszczędności wynieść mogą 10%. Li-
derem grupy jest powiat pszczyński.
Inicjatywa była jednym z głównych te-
matów, który poruszono podczas kon-
wentu starosty, burmistrza i wójtów
gmin powiatu pszczyńskiego, który
odbył się 12 maja w pszczyńskim sta-
rostwie. pk

Wspólnie kupią gaz

2 653,55 – tyle ton
niesegre-

gowanych odpadów komunalnych wy-
produkowali mieszkańcy gminy Mie-
dźna w 2014 roku. Tak wynika
z „Analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Mie-
dźna za 2014 rok”.

Czego jeszcze dowiadujemy się z do-
kumentu? Wytworzyliśmy w ubiegłym
roku m.in. 31,9 t zmieszanych odpa-
dów opakowaniowych, 269,7 t opakowań z tworzyw sztucznych, 106,92 t od-
padów wielkogabarytowych, 2 016,7 t – innych odpadów (w tym zmieszanych
substancji i przedmiotów) z mechanicznej obróbki odpadów, 706,6 t opakowań
ze szkła czy 10,5 t zużytych opon.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie objęte były
9 294 osoby w zabudowie jednorodzinnej (złożono 2 402 deklaracje) oraz
3 611 osób w zabudowie wielorodzinnej (44 deklaracje). 96,78% właścicieli
nieruchomości zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. pk 

31 maja odbyły się wybory do Rad
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

Izby są samorządem rolniczym działa-
jącym na rzecz rozwiązywania proble-
mów rolnictwa i reprezentującym in-
teresy zrzeszonych w nim podmiotów.
Członkami izb rolniczych z mocy usta-
wy są wszystkie osoby fizyczne i pra-
wne, które są płatnikami podatku rol-
nego lub dochodowego z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej.

Organem izb są rady powiatowe,
które działając na obszarze powiatu,

wykonują zadania o charakterze opi-
niodawczo-doradczym. W ostatnim
dniu maja rolnicy wybierali swoich
przedstawicieli do rad.

W gminie Miedźna powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza 4 tys.
ha, dlatego też rolnicy z tego terenu
wybierali tylko jednego członka Rady
Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.
Został nim Andrzej Painta z Miedźnej,
który był jedynym kandydatem.
W wyborach w gminie Miedźna wzię-
ły udział 34 osoby na ponad 3700
uprawnionych. pk

Rolnicy wybrali przedstawiciela
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Mieszkańcy gminy Miedźna mogą
oddawać odpady zielone. Koszt za-
kupu jednego worka z usługą odbio-
ru to 6 zł brutto.

Odpady zielone to odpady komunal-
ne, stanowiące części roślin z pielęg-
nacji m.in. przydomowych terenów
zielonych i ogrodów, tj. liście, chwa-
sty, trawa. Odpady zielone ulegają
biodegradacji, czyli rozkładowi tleno-
wemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów.

Koszt zakupu jednego worka wraz
z usługą odbioru wynosi 6 zł brutto.
Worki można zakupić w Mobilnym
Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpie-
cznych (zgodnie z harmonogramem
postoju) lub w siedzibie Zakładu
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oś-

więcimiu przy ul. Bema 12 A, od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.00 –
14.00.

Odbiór odpadów odbywał się bę-
dzie na podstawie wcześniejszego
zgłoszenia do Wykonawcy na co naj-
mniej dwa dni przed podanym termi-
nem. Harmonogram odbioru: 20 ma-
ja, 17 czerwca, 22 lipca, 19 sierpnia,
23 września, 21 października, 25 li-
stopada.

Zgłoszenia odbioru przyjmowane
będą pod numerami tel.: 33 842 32
80 lub 33 842 30 97, e-mail:
odpady.zielone@zuk.oświecim.pl.
Odpady zielone należy wystawić
w zawiązanych workach przed pose-
sję do godziny 7.00 w dniu odbioru
w miejscu umożliwiającym dojazd sa-
mochodem ciężarowym. UG

Można oddawać odpady zielone

W maju wybieraliśmy prezydenta Pol-
ski. Po pierwszej turze w grze pozosta-
li tylko Andrzej Duda i Bronisław Ko-
morowski, którzy zmierzyli się 24 ma-
ja w drugiej turze. W każdym z tych
głosowań wśród mieszkańców gminy
Miedźna ze zdecydowaną przewagą
wygrał kandydat Prawa i Sprawiedli-
wości.

Paweł Komraus

W pierwszej turze wyborów prezyden-
ckich, która odbyła się 10 maja do urn
poszło 53,88% uprawnionych do gło-
sowania mieszkańców gminy Miedźna
(tj. 6 668, uprawnionych do głosowa-
nia było 12 364). Największą frekwen-
cję odnotowano w obwodzie nr 5 (Dom
Kultury w Woli), gdzie głosowali mie-
szkańcy sołectwa Wola – wyniosła
65,34%. Najniższa była w obwodzie nr
8 (SP nr 2 w Woli) – 45,33%, gdzie
głosowali mieszkańcy sołectwa Wola II.

Najwięcej głosów w gminie Mie-
dźna zdobył wówczas Andrzej Duda –
3 177, tj. prawie 48%. Drugie miej-
sce zajął Paweł Kukiz, na którego od-
dano 1 623 głosy (prawie 25%). Do-
piero trzeci wynik uzyskał Bronisław
Komorowski (1 298 głosów, tj. pra-
wie 20%). Szczegóły w ramce. Duda
wygrał we wszystkich obwodach gło-
sowania w gminie, z wyjątkiem obwo-
du nr 8 (SP nr 2 w Woli) – dwoma
głosami pokonał go Kukiz. W skali ca-
łego kraju pierwszą turę wygrał Duda
(34,76%), wyprzedzając Komorow-
skiego (33,77%) oraz Kukiza
(20,8%). Frekwencja wyniosła
48,96%.

Dwa tygodnie później w drugiej tu-
rze zmierzyli się kandydat PiS oraz
urzędujący prezydent. Do urn poszło
więcej niż w pierwszej turze mie-
szkańców gminy Miedźna, bo 7 303,
co dało frekwencję na poziomie
59,26%. Znów najbardziej zmobilizo-
wali się mieszkańcy sołectwa Wola

(tam frekwencja wyniosła aż
70,82%). 24 maja wygrał u nas zde-
cydowanie Andrzej Duda – uzyskał
w gminie Miedźna najlepszy procen-
towo wynik w całym powiecie
pszczyńskim. Głos na niego oddało aż
72,08% mieszkańców (5 201 gło-
sów, wygrał we wszystkich obwodach

głosowania)! Na Komorowskiego –
27,92% (2 015 głosów). 

Prezydentem RP został wybrany An-
drzej Duda, który w skali całego kraju
zdobył 51,55% głosów. Na Komorow-
skiego zagłosowało 48,45% biorących
udział w wyborach. Frekwencja w kra-
ju wyniosła 55,34%.

Andrzej Duda został nowym prezydentem Polski. W wyborach w gminie Miedźna cieszył się ogromnym poparciem

Mieszkańcy gminy zdecydowanie za Dudą

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze mieszkańcy gminy Miedźna najchętniej 
głosowali na Andrzeja Dudę (fot. pk)

Wyniki wyborów 
prezydenckich w gminie

Miedźna
I tura – 10 maja

1. Andrzej Duda – 3 177 głosów
2. Paweł Kukiz – 1 623 głosy
3. Bronisław Komorowski 

– 1 298 głosów
4. Janusz Korwin-Mikke 

– 215 głosów
5. Magdalena Ogórek – 121 głosów
6. Janusz Palikot – 43 głosy
7. Adam Jarubas – 42 głosy
8. Grzegorz Braun – 36 głosów
9. Marian Kowalski – 32 głosy
10. Jacek Wilk – 26 głosów
11. Paweł Tanajno – 9 głosów

Liczba uprawnionych 
do głosowania: 12 364
Liczba wyborców, 
którym wydano karty 
do głosowania: 6 662
Liczba wyborców głosujących
przez pełnomocnika: 4
Liczba wyborców, którym wysłano
pakiety wyborcze: 6
Liczba głosów nieważnych: 46
Liczba głosów ważnych: 6 622

Frekwencja: 53,88%

II tura – 24 maja
1. Andrzej Duda – 5 201 głosów
2. Bronisław Komorowski 

– 2 015 głosów
Liczba uprawnionych 
do głosowania: 12 311
Liczba wyborców, 
którym wydano karty 
do głosowania: 7 296
Liczba wyborców głosujących
przez pełnomocnika: 3
Liczba wyborców, którym wysłano
pakiety wyborcze: 7
Liczba głosów nieważnych: 87
Liczba głosów ważnych: 7 216

Frekwencja: 59,26%

Odbiór odpadów zielonych należy wcześniej zgłosić (fot. arch.)
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Będą nowe kosze
Urząd Gminy kupi i zamontuje 100 nowych koszy na
śmieci na terenie całej gminy. Jak mówi wójt Bogdan
Taranowski, miejsca, gdzie powinny się pojawić
wskazali sołtysi poszczególnych sołectw. Wymienio-
ne zostaną niektóre zniszczone już kosze, pojemniki
pojawią się w wielu nowych miejscach. pk

Jest szansa na pocztę w Miedźnej?

Do końca marca br. w Miedźnej działała agencja
pocztowa. Dotychczasowy ajent zdecydował się na
wypowiedzenie umowy, bo jak twierdził trzeba by-
ło dokładać do interesu. Poczta Polska ogłosiła
przetarg na nowego ajenta, ale nie wpłynęła żadna
oferta.

Tymczasem firma w maju ogłosiła kolejny prze-
targ. Czy tym razem uda znaleźć się przedsiębior-
cę, który zdecyduje się prowadzić w Miedźnej
agencję pocztową? O tym, że jest taka potrzeba co
jakiś czas mówią mieszkańcy sołectwa. Firma cze-
ka na oferty do 19 czerwca. pk

Przyznają kolejne Miedźniańskie Ule

Najprawdopodobniej 23 czerwca poznamy tegoro-
cznych laureatów Miedźniańskich Uli, czyli nagro-
dy gminy Miedźna za działalność kulturalną, zaan-
gażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upo-
wszechnianie i ochronę. Przyznane będą podczas
uroczystej sesji Rady Gminy, która poświęcona bę-
dzie kulturze. O laureatach przeczytać będzie moż-
na w kolejnym numerze „Gminnych Spraw”. pk

Sieć światłowodowa w gminie
Firma Miconet Sp. z o.o. z Mikołowa, operator sie-
ci Multimetro przy udziale unijnych środków finan-
sowych pochodzących z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka wybudowała ultranowo-
czesną sieć światłowodową w miejscowościach
Miedźna i Grzawa. W miejscowości Góra planowa-
ne jest zakończenie budowy sieci w czerwcu 2015. 

Efektem tego jest dostęp w każdym domu do In-
ternetu, cyfrowej telewizji HD oraz telefonii cyfro-
wej – wszystko w jednym pakiecie, w ramach je-
dnego abonamentu.W razie jakichkolwiek pytań
firma prosi o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod
numerem infolinii 32 779 77 77 lub bezpośrednio
z przedstawicielem handlowym pod numerem 
509 581 850. UG

Niemal 90 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy
Miedźna przystąpiło w tym roku do matury.

Maraton maturalny rozpoczął się w tym roku zaraz po dłu-
gim weekendzie majowym, bo 4 maja. W Liceum Ogól-
nokształcącym w Gilowicach egzamin dojrzałości pisało
56 uczniów. Rozmawialiśmy z nimi przed egzaminem pi-
semnym z matematyki. Byli już spokojni po pisemnym eg-
zaminie z języka polskiego, który – jak twierdziła więk-
szość – nie był zbyt trudny. – Jesteśmy bardziej humani-
stkami, więc zdecydowanie bardziej boimy się matematy-
ki – mówią Kinga z Gilowic i Agata z Woli.

Ale stres był większy w przypadku egzaminu ustnego
z polskiego, bo w tym roku w liceach przeprowadzany jest
według nowych zasad – nie ma prezentacji, maturzyści lo-
sują natomiast zestawy pytań, na które muszą odpowiadać.

W gilowickim liceum wśród przedmiotów dodatkowych
największym powodzeniem cieszyły się biologia, geografia
i chemia. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-

cych z Woli najpopularniejsze były informatyka i geografia.
Tam maturę zdawało 20 uczniów. Do egzaminu dojrzało-
ści w Zespole Szkół w Woli przystąpiło natomiast 11 osób.

Jak poszło tegorocznym maturzystom? O tym przekona-
my się 30 czerwca, bo właśnie wtedy Centralna Komisja
Egzaminacyjna ma przekazać szkołom świadectwa z wyni-
kami matur. pk

Z okazji Dnia Strażaka nie zabrakło
tradycyjnego objazdu gminy wozami
strażackimi.

Strażacy to od wielu lat grupa zawo-
dowa, ciesząca się największym zau-
faniem Polaków. Nie brakuje ich tak-
że w gminie Miedźna – pracują
w ochotniczych strażach pożarnych
oraz w tej zawodowej. 

4 maja obchodzony jest Międzyna-
rodowy Dzień Strażaka. Tego dnia co
roku strażacy-ochotnicy z gminy Mie-
dźna dają o sobie znać w głośnym ob-
jeździe gminnym. Rozpoczęli w Gó-
rze, dalej pojechali do Grzawy, Mie-
dźnej, Frydku, Woli, a zakończenie
nastąpiło w Gilowicach. 

pk 

Polska była ostatnim punktem na
mapie podróży uczniów i nauczycieli
zaangażowanych w realizację mię-
dzynarodowego projektu w ramach
programu „Comenius – Uczenie się
przez całe życie”, zatytułowanego
„World Asks for Sustainable Treat-
ment Efforts – WASTE” (Wsłuchaj
się w głos świata – zachowaj środo-
wisko dla przyszłych pokoleń).

ZS Miedźna, pk

Głównym celem programu jest 
podejmowanie działań w celu popra-
wy jakości środowiska wokół każdej
szkoły zaangażowanej w projekt.
Trwa dwa lata, rozpoczął się w roku
szkolnym 2013/2014. Partnerami
Zespołu Szkół w Miedźnej jest sześć
szkół z pięciu krajów: dwie z Węgier
i po jednej ze Szwecji, Portugalii,
Czech i Holandii.

Ostatnia wymiana odbyła się 
w dniach 5-9 maja, kiedy uczestnicy
programu zawitali w Miedźnej. Ich
wizyta rozpoczęła się od spotkania
w Urzędzie Gminy, gdzie gości z za-
granicy przywitał wójt Bogdan Tara-
nowski. Przedstawił im gminę, opo-

wiedział też o działalności samorzą-
du. Były prezenty, wspólne odśpiewa-
nie hymnu Unii Europejskiej i przy-
pomnienie sobie jej historii, a ucznio-
wie z Miedźnej przygotowali specjalny
filmik, w którym pokazali, z czym ko-
jarzy im się dany kraj. Okazało się, że
Portugalia kojarzy się im z futbolem,

Ronaldo i plażami, Holandia – z se-
rem, wiatrakami i tulipanami, Czechy
– z knedlami i piwem, Węgry – z gu-
laszem, winem i papryką, a Szwecja –
z zimnem i blond włosami.

Uczniowie ze szkół partnerskich mog-
li lepiej poznać elementy lokalnej kultu-
ry – odwiedzili kościoły w Miedźnej

i Grzawie, pojechali też do Pszczyny
i Krakowa. Przygotowano również liczne
zajęcia warsztatowe, między innymi
planszową grę ekologiczną oraz zajęcia
plastyczne, w trakcie których uczestnicy
wykonywali koszyki z surowców pocho-
dzących z recyklingu.

Podsumowanie działań projekto-
wych odbyło się podczas uroczystej
akademii w ostatnim dniu spotkania.
Uroczystość uświetnił występ zespołu
folklorystycznego „Frydkowianie” oraz
koncert akordeonowy.

Spotkanie w Miedźnej było ostat-
nim punktem całego programu. –
Dał on naszym uczniom możliwość
poznania innych kultur, był nauką
tolerancji, pomógł w poszerzaniu ho-
ryzontów, zwracano także uwagę na
zachowania proekologiczne. Istotne
jest to, że wymiany oraz kontakt
z kolegami z zagranicy sprawił, że
uczniowie mogli komunikować się
w języku angielskim i szkolić go
w praktyce – przyznaje dyrektorka
Zespołu Szkół w Miedźnej, Karina
Bryja. Jak mówi, projekt się kończy,
ale szkoła będzie starała się o udział
w kolejnych, przez co wymiany ucz-
niów mają być kontynuowane.

W ramach programu Comenius na początku maja gminę odwiedzili Czesi, Holendrzy, Szwedzi, Portugalczycy i Węgrzy

Uczniowie z pięciu państw gościli w Miedźnej

Goście z zagranicy odwiedzili m.in. Pszczynę i Kraków (fot. ZS Miedźna)

Strażacy świętowaliTeraz czekają na wyniki

Uczniowie LO w Gilowicach przed pisemnym egzaminem z matematyki (fot. pk)
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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 Góra, ul. Topolowa 6
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
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

tel. 601-091-666
e-mail:

zoiw@miedzna.pl
www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje li-
derów akcji Szlachetna Paczka. Moż-
na w ten sposób pomóc potrzebują-
cym rodzinom.

Szlachetna Paczka jest projektem po-
mocy bezpośredniej, w którym dar-
czyńcy przygotowują paczki dla ro-
dzin w potrzebie. Adresy tych rodzin
są pozyskiwane przez wolontariuszy,
którzy działają lokalnie. W tym roku
akcja jest organizowana czternasty
raz. Pierwsza edycja odbyła się
w 2000 roku, kiedy grupa studentów
duszpasterstwa akademickiego pro-

wadzonego przez ks. Jacka Stryczka
(dziś prezesa Stowarzyszenia Wiosna)
obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzi-
siaj projekt Szlachetnej Paczki ma
charakter ogólnopolski i łączy działa-
nia setek tysięcy osób. Tylko w 2014
roku Paczka połączyła niemal milion
Polaków, a wartość społeczna projek-
tu przekroczyła 340 mln złotych!

Trwa nabór liderów do tegorocznej
edycji. Kim jest lider? To osoba, która
buduje na danym terenie zespół wo-
lontariuszy, dba o powierzony mu re-
jon oraz integrację swojej drużyny,
współpracuje z instytucjami publiczny-

mi, organizuje szkolenia, zapewnia za-
plecze logistyczne akcji oraz organizu-
je finał projektu. To od lidera zależy, ile
rodzin w rejonie otrzyma pomoc. Dla-
tego – jak podkreślają organizatorzy –
to ważny moment w projekcie.

Aby zostać liderem Szlachetnej Pa-
czki należy wejść na stronę 
www.superw.pl i wypełnić formularz
zgłoszeniowy. Rekrutacja trwa do 15
czerwca.

W ub.r. dzięki akcji pomoc otrzy-
mało niemal 20 tys. rodzin. Wszystko
to dzięki zaangażowaniu 12 tys. wo-
lontariuszy z całego kraju. SP, pk

Ty też możesz pomóc!

26 maja Rada Gminy zdecydowała o nadaniu mie-
szkańcowi Miedźnej tytułu „Zasłużony dla Gminy Mie-
dźna”.

Z wnioskiem wystąpiła Rada Sołecka w Miedźnej. 18 ma-
ja zebrała się Kapituła pod przewodnictwem Stanisława
Lubańskiego, która wniosła do Rady Gminy o nadanie ty-
tułu Antoniemu Wasztylowi.

„Na pozór zwykły mieszkaniec sołectwa Miedźna, a za-
razem bardzo niezwykły. Bo jak inaczej określić, że przez
większość swojego życia oprócz pracy zawodowej poświę-
cił się działalności, która miała służyć i pomagać mie-
szkańcom naszej gminy” – napisała Kapituła.

A. Wasztyl przez 52 lata aktywnie działał w strukturach
ochotniczych straży pożarnych. 35 lat pełnił funkcję pre-
zesa OSP Miedźna, 22 lata był prezesem Zarządu Gmin-

nego Związku OSP RP w Miedźnej, a 12 lat – wicepreze-
sem. „Ta działalność jest o tyle istotna, że znacząco wpły-
wała na poziom bezpieczeństwa pożarowego w naszej
gminie, a była realizowana przez dobrą organizację jedno-
stek OSP, propagowanie straży wśród mieszkańców,
a przede wszystkim młodzieży, dbanie o zaopatrzenie
w sprzęt” – argumentowano we wniosku do Rady Gminy.

W 1997 r. został awansowany do stopnia sierżanta WP.
Nagrodzony został tytułami Honorowego Prezesa OSP
Miedźna oraz Honorowego Prezesa Zarządu Gminnego
OSP. Na swoim koncie ma też Srebrny i Złoty Krzyż za za-
sługi dla ówczesnego województwa katowickiego. Teraz
został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Gminy Miedźna”
– radni byli w tej sprawie jednogłośni. Uroczyste wręcze-
nie nastąpi podczas czerwcowej sesji Rady Gminy. Więcej
o A. Wasztylu napiszemy w kolejnym numerze. pk

Antoni Wasztyl Zasłużonym dla gminy Miedźna

Gmina zgłosi do Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych
przebudowę ulic Kasztanowej i Krę-
tej w Górze.

W ramach tzw. schetynówek samo-
rządy otrzymują od rządu 50% dofi-
nansowania na przebudowę, budo-
wę oraz remont dróg lokalnych.
Wnioski do tegorocznej edycji pro-
gramu przyjmowane są do końca
czerwca. Złożyć chce go też gmina
Miedźna.

Będzie on dotyczył przebudowy
ulic Kasztanowej i Krętej w Górze na
odcinku w sumie ok. 1 100 mb. 

– Przygotowujemy odpowiednią do-
kumentację. Chcemy uzyskać jak naj-
więcej punktów głównie za trzy czynni-
ki: duże zagęszczenie mieszkańców
w sąsiedztwie drogi, połączenie z drogą
powiatową i wojewódzką, czyli duże
natężenie ruchu, a także znajdujące się
w pobliżu przedszkole, ośrodek zdrowia
oraz szkołę. Zależy nam na tym, aby
uzyskać dofinansowanie – przyznaje
wójt Bogdan Taranowski. Jak mówi,
gminie zależy, aby w ramach tego za-
dania udało się też wybudować cho-
dnik pomiędzy szkołą a przedszkolem.
Szacuje się, że inwestycja może koszto-
wać nawet 2 mln zł. Gdyby udało się
uzyskać dofinansowanie, realizowana
byłaby w 2016 roku.

Schetynówkę gminie udało się po-
zyskać w ub. roku. Wtedy przebudo-
wana została ul. Górnicza w Woli na
odcinku 1 130 mb. Wszystko ko-
sztowało prawie 1,13 mln zł, z cze-
go niespełna 614 tys. zł gmina po-
zyskała z Ministerstwa Administracji

i Cyfryzacji. MAiC szacuje, że dzięki
Narodowemu Programowi Przebu-
dowy Dróg Lokalnych do końca
2015 r. samorządy mogą w ten spo-
sób zmodernizować 15 tys. km dróg
lokalnych – powiatowych i gmin-
nych. pk 

Powalczą o schetynówkę w Górze

Czy w ramach schetynówek uda się przebudować drogę 
przy przedszkolu w Górze? (fot. pk)



6 GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – czerwiec 2015 Z TWOJEGO SOŁECTWA

WOLA

GRZAWA

16 maja w Domu Socjalnym odbyła
się XI Biesiada Grzawska, na której ba-
wiło się prawie 130 osób! Impreza zor-
ganizowana została przez Radę Sołec-
ką oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Grzawie. Były tańce, zabawy oraz

wspólne śpiewanie śląskich piosenek,
a na stole pyszne jedzenie. Jak infor-
mują organizatorzy, uzyskane z biesia-
dy środki zostaną przeznaczone na do-
finansowanie pikniku rodzinnego, który
odbędzie się w lipcu w Grzawie. pk

Bawili się na biesiadzie

SuperSowy rozdane

Pierwsze miejsce zajęli też gimnazjaliści z Miedźnej (fot. ZS Miedźna)

Hollywood ma Oscary, a Gminna Bib-
lioteka Publiczna... SuperSowy! GBP
ogłosiła konkurs pn. „Roz-kręć się
w bibliotece”. Zachęcano w nim ucz-
niów gimnazjów do nakręcenia krót-
kich filmików, których celem jest pro-
mowanie biblioteki i jej działalności,
a także otrzymanych niedawno table-
tów. Trwać miał od 30 do 120 se-
kund. Jak w tym czasie w możliwie
najlepszy sposób pokazać bibliotekę?
Gimnazjaliści nie mieli z tym proble-
mu!

15 maja ogłoszono wyniki konkur-
su. Zgłosiły się do niego cztery druży-
ny. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć
wszystkie zgłoszone prace. Jury zde-
cydowało, aby przyznać ex aequo dwa
pierwsze miejsca. Laureatami zostali
Agnieszka Pajer z Gimnazjum nr

2 w Woli oraz zespół w składzie: Alek-
sandra Waloszek, Jakub Puda i Paweł
Szajkowski z gimnazjum w Miedźnej.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książko-
we, smycze oraz SuperSowy. Filmy
mają zostać opublikowane na stronie
internetowej biblioteki. pk

Nagrodę otrzymała Agnieszka Pajer 
z Gimnazjum nr 2 w Woli (fot. GBP)

„Ochrona praw człowieka pozostaje
w XXI wieku prawdziwym wyzwa-
niem. Dlatego potrzebna nam jest
refleksja i debata na ten temat – pro-
wadzona w pobliżu byłego niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Aus-
chwitz-Birkenau nabiera szczególne-
go znaczenia i wagi” – powiedziała
Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Oby-
watelskich RP, która objęła honorowy
patronat nad Oświęcimskim Forum
Praw Człowieka.

8 maja uczniowie Gimnazjum nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Woli wzięli
udział w debatach pt. „Bóg wolności,

Bóg zniewolenia” oraz „Między sepa-
ratyzmem a suwerennością” podczas
II Międzynarodowej konferencji Euro-
pa wobec wyzwań XXI wieku w ra-
mach Oświęcimskiego Forum Praw
Człowieka. Wśród prelegentów zna-
leźli się naukowcy, publicyści, litera-
ci, dyplomaci, przedstawiciele środo-
wisk katolickich i żydowskich. W kon-
ferencji uczestniczyło ponad 150
osób. Debaty odbyły się w MBP Gale-
rii Książki i PWSZ im. rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Oświęcimiu. Kon-
ferencji towarzyszyła wystawa „Moja
wolność”.

Kamila Drabek

Czy wolność ma granice?

W tegorocznym konkursie wniosków
na dofinansowanie z Komisji Europej-
skiej w ramach programu Erasmus+
Zespół Szkół w Woli pozyskał ponad
52 tys. euro na realizację projektu
„Skuteczna praktyka zawodowa dziś
– sukces zawodowy jutro!”. 

Dwuletni projekt obejmuje przygo-
towanie i wyjazd uczniów Technikum
nr 1 w Zespole Szkół w Woli na 4-ty-
godniową praktykę zawodową w re-
nomowanej szkole włoskiej w Bari,
gdzie uczniowie kierunków technik
hotelarz oraz technik żywienia i go-
spodarstwa domowego będą się
uczyć od najlepszych ekspertów za-
dań związanych z ich przyszłymi sta-
nowiskami pracy. Dzięki otrzymane-
mu dofinansowaniu grupa 16 ucz-
niów nieodpłatnie wyjedzie jesienią
2016 r. do szkoły partnerskiej. Przez
pierwszy rok trwania projektu ucznio-
wie będą przygotowywać się do tego

wyjazdu, uczestnicząc w dodatko-
wych zajęciach z języka angielskiego
(który jest językiem roboczym prak-
tyk) oraz podstaw języka włoskiego. 

Dodatkowo pod koniec roku szkol-
nego 2015/16 nauczyciele przedmio-
tów zawodowych wraz z dyrekcją
szkoły wyjadą do szkoły partnerskiej
na tygodniowy pobyt szkoleniowy (job
shadowing), w trakcie którego przyjrzą
się organizacji pracy szkoły oraz omó-
wią szczegóły pobytu polskich ucz-
niów na stażu zawodowym we Wło-
szech. 

To kolejny projekt unijny w Zespole
Szkół. Obecnie realizowany jest pro-
jekt kształcenia językowego nauczy-
cieli i podnoszenia ich kompetencji
zawodowych zatytułowany „Stawia-
my na angielski – stawiamy na roz-
wój!” także w ramach programu Eras-
mus+.

Joanna Kocioła, pk

Ponad 52 tys. euro na praktyki zawodowe

Uczniowie uczcili pamięć swojego patrona (fot. SP2 Wola)

Każdy jest w czymś dobry
Tradycyjnie 18 maja, w rocznicę urodzin patrona, świętego Jana Pawła II, ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła
II stają w szranki zawodów. W tym roku udowodnili, że „każdy jest w czymś
dobry”. Konkurencje wiedzowe przeplatały się z opowieścią o Janie Pawle II,
a także z piosenkami i zabawami sportowymi.

Wśród klas starszych zwyciężyła klasa IVa. Następne miejsca zdobyły klasy:
VIb, VIa, IVb, V. SP2 Wola

Uczniowie opiekują się psem
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 im. Bronisława Malinowskiego
w Woli adoptowali psa. Adopcja była
wirtualna – polega ona na tym, że nie
zabiera się psa do domu, a poprzez
comiesięczne wpłaty finansuje się je-
go potrzeby. To taka opieka na odleg-
łość, choć adoptujący może pojechać
do schroniska, gdzie zwierzę się znaj-
duje i spędzić z nim czas.

20 maja na zebraniu Samorządu
Uczniowskiego uczniowie wybrali psa
do adopcji z Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Zwierząt Animals
z oddziału oświęcimskiego. Zaadopto-
wali wirtualnie pieska o imieniu Frodo
za pieniądze uzbierane z akcji „Zdro-

we śniadanko”. Mieszka on w schro-
nisku OTOZ Animals Oświęcim. Ucz-
niowie mają nadzieje, że inne szkoły
też będą adoptować psiaki, które cze-
kają na ich pomoc. SP2 Wola, pk

Pies, którego wirtualnie adoptowali 
uczniowie z Woli (fot. otozanimalsoswiecim.pl)
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MIEDŹNA

GÓRA

FRYDEKGILOWICE

Z zaproszeniem
na piknik
W sobotę, 20 czerwca na boisku
sportowym odbędzie się piknik ro-
dzinny! Imprezę organizują: Rady So-
łeckie z Frydku i Gilowic, Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Frydku i Gilowic, LKS
Frydek oraz OSP Gilowice. 

Od godz. 14.00 na dzieci czekać
będzie mnóstwo atrakcji. W progra-
mie są m.in. zabawy ruchowe, mecze
piłkarskie, konkurencje sportowe
z piłkarzami LKS-u oraz zabawy ze
strażakami z OSP. Do dyspozycji naj-
młodszych będą także dmuchańce.
Całość poprowadzi wodzirej. Będzie
też poczęstunek. Szczegóły na plaka-
tach. pk

Frydkowianie
(jak zwykle)
w czołówce!
12 maja w Chorzowskim Centrum Kul-
tury odbyły się finałowe przesłuchania
tegorocznej edycji „Śląskiego Śpiewa-
nia”. Laureaci przeglądów rejonowych
zaprezentowali się na chorzowskiej sce-
nie w trzech kategoriach wiekowych
i czterech kategoriach wykonawczych.
Wystąpiło 60 podmiotów. Zaprezento-
wał się też Zespół Pieśni i Tańca „Fryd-
kowianie” ze Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Hadyny we Frydku.

Jury zdecydowało, że „Frydkowia-
nie” w kategorii wiekowej – przed-
szkola i SP klasy I-III wśród zespołów
pieśni i tańca zajęli 3. miejsce! Dzięki
temu wystąpią podczas Galowego
Koncertu „Śląskiego Śpiewania
2015”, który odbędzie się 11 czer-
wca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
w Koszęcinie. ZŚ, pk

26 maja świętowaliśmy Dzień Matki. W szkołach
i przedszkolach przygotowano przedstawienia
dla mam. 27 maja do przedszkola swoje mamy
zaprosiły dzieci z Punktu Przedszkolnego Gmin-
nego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownac-
kiej w Miedźnej. Na początek przygotowano za-
jęcia otwarte. Pszczółki zaprezentowały swoje
zdolności w specjalnie przygotowanym na tę
okazję programie artystycznym. Śpiewały piosen-
ki, recytowały wiersze oraz tańczyły dla swoich
mam. Nie zabrakło składania życzeń oraz wrę-
czania własnoręcznie zdobionych upominków.
Przedszkolaki pochwaliły się również osiągnię-
ciami zdobytymi z języka angielskiego. Wszyscy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dalsza
część uroczystości przebiegała na wspólnej zaba-

wie i konkurencjach sportowych mam ze swoimi
dziećmi. Na zakończenie dzieci zostały obdaro-
wane medalami.

GPP Miedźna, pk

Lasy – zielone płuca Ziemi
13 maja w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
w Miedźnej odbył się konkurs ekologiczny klas I,
który w szkole ma długoletnią tradycję. W tym ro-
ku hasło przewodnie brzmiało „Lasy – zielone
płuca Ziemi”. Uczniowie zmagali się w różnych
konkurencjach. Był turniej wiedzowy, rozpozna-
wanie drzew, zwierząt i grzybów, konkurs foto-
graficzny pod hasłem „Najciekawsze drzewo na-
szej gminy”, konkurs na piosenkę autorską, ka-
lambury oraz scenki. Uczniowie dostali także
punkty za zbiórkę makulatury i aluminiowych pu-
szek. W tym roku najlepsza okazała się klasa Ia,
drugie miejsce zdobyła klasa Id, kolejne Ic i Ib.
Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy pieniężne. 

Gimnazjum Miedźna

Podziękowali mamom

Dzieci przygotowały niespodzianki 
dla swoich mam (fot. GPP Miedźna)

23 maja Szkoła Podstawowa im. Ja-
nusza Korczaka w Górze zorganizo-
wała I Szkolny Rajd Górski. Uczestni-
cy mieli do wyboru trzy trasy – łatwą,
średnią i trudną. Mogli przejść szla-
kiem niebieskim z Czernichowa, szla-
kiem zielonym z Wilkowic lub szla-
kiem czerwonym z Bielska. Cel był je-
den – dotarcie do schroniska na Ma-

gurce. Mimo kapryśnej pogody ucze-
stnicy rajdu, zarówno ci starsi, jak
i młodsi byli z imprezy bardzo zado-
woleni. Na mecie czekało na nich og-
nisko, było pieczenie kiełbasek
i wspólne zabawy. W rajdzie wzięły
udział 134 osoby, a najmłodsza ucze-
stniczka miała 2 lata. Organizatorzy
już zapowiadają kolejną edycję! pk 

Bibliotekarka
z Góry w czołówce
W poprzednim numerze pisaliśmy o Ka-
tarzynie Wituś, mieszkance Góry, która
walczyła o tytuł Bibliotekarza Roku
2014. Przypomnijmy, wcześniej została
Śląskim Bibliotekarzem Roku 2014.

Co prawda w internetowym głoso-
waniu nie udało się jej wygrać, ale za-
jęła wysokie, 3. miejsce! – I choć ktoś
może powiedzieć, że nie wygrałam, to
dzięki Wam mam III miejsce i czuję
się jak Mistrz Świata – dziękowała za
wszystkie oddane głosy na jednym
z portali społecznościowych. Nagroda
główna i wyróżnienia zostaną wręczo-
ne 17 września w Warszawie, pod-
czas X Forum Młodych Bibliotekarzy.

Kasia Wituś pracuje w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Czechowi-
cach-Dziedzicach, współpracuje także
m.in. z Gminną Biblioteką Publiczną
w Grzawie czy Szkołą Podstawową
im. Janusza Korczaka w Górze. pk 

Rajd na Magurkę

Mimo kapryśnej pogody, dali radę! (fot. SP Góra)

Prof. Religa patronem liceum
Wybitny kardiochirurg, który przeprowadził pierwszy uda-
ny zabieg przeszczepienia serca w Polsce, a także były mi-
nister zdrowia, prof. Zbigniew Religa będzie patronem Li-
ceum Ogólnokształcącego w Gilowicach. Uchwałę nadają-
cą szkole imię profesora przegłosowali 26 maja radni pod-
czas sesji Rady Gminy.

Wyboru patrona dokonali uczniowie szkoły, ich rodzice
oraz pracownicy spośród kilku przedstawionych kandydatur.
– Nie bez przyczyny na patrona naszego liceum wybraliśmy
prof. Religę. To doskonale wpisuje się w działania szkoły –
od wielu lat propagujemy działania prozdrowotne i podejmu-
jemy działania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Co ro-
ku organizujemy dni zdrowia, podczas których młodzież ma
okazję wysłuchać wykładów cenionych w kraju specjalistów.
Dwukrotnie tematem dni zdrowia była transplantologia –
przyznaje dyrektor placówki, Barbara Foltyn. – Jestem prze-

konana, że sylwetka profesora będzie dla naszych uczniów
idealnym przykładem do naśladowania, że dzięki takiemu
patronowi uda nam się wychować młodych ludzi, którzy nie
będą obojętni na cierpienia drugiego człowieka – dodaje.

Nadanie imienia kończyć będzie rok jubileuszowy li-
ceum, które świętuje 20-lecie istnienia. Uroczystość odbę-
dzie się 1 września. pk 

27 grudnia ub.r. zorganizowano jubileuszową uroczystość. Obchody 
20-lecia liceum zakończy nadanie imienia prof. Religi (fot. pk)
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W dniach 15-16 maja w Domu Kul-
tury w Woli odbył się XXI Festiwal
Folklorystyczny Dorosłych, XX Festi-
wal Dzieci i Młodzieży oraz VII Para-
da Ludowego Stroju Śląskiego „Jak
Cie widzóm, tak Cie piszóm”.

Paweł Komraus

Imprezę zorganizowały Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wy-
chowania, a honorowy patronat objął
nad festiwalem Śląski Kurator Oświa-
ty. – Takie spotykanie się i świętowa-
nie jest potrzebne ludziom na całym
świecie. A na Śląsku i u nas te spot-
kania są wyjątkowe i szczególnie
piękne, bo są źródłem nie tylko rado-
ści, ale przypominają nam o takich
wartościach, jak rodzina, dom, oby-
czaje, tradycje i umiłowanie ziemi –
mówiła podczas otwarcia dyrektorka
GOK-u, Joanna Stawowy.

Na scenie w ciągu dwóch dni za-
prezentowało się 17 zespołów, w tym
10 dziecięcych oraz 7 dorosłych.
Młodsi oraz starsi artyści nie tylko
śpiewali i tańczyli – widzowie mogli
obejrzeć także przygotowane przez
przedszkolaków czy uczniów szkół
przedstawienia, gdzie pokazano zwy-
czaje tej ziemi. Jednym z najczęściej
podejmowanych w tym roku tematów
było... dawne kiszenie kapusty. Były
też występy o choróbskach, sobotnich
robotach czy odpustowych graczkach.

Uczestników oceniała komisja
w składzie: Agnieszka Szymula – etno-
graf, pracownik Działu Tradycji Kultury
Historycznej Ziemi Pszczyńskiej Mu-
zeum Miejskiego w Tychach, dr Grze-
gorz Odoj – pedagog i etnograf, wicedy-
rektor Instytutu Etnografii i Folklorysty-
ki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
współtwórca autorskich programów
i warsztatów dla nauczycieli z zakresu
edukacji regionalnej i międzykulturo-
wej, autor licznych publikacji etnologi-
cznych, Jerzy Kuczera – aktor Teatru
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kato-
wicach, dyrektor Studium Aktorskiego
przy Teatrze Śląskim, prezes Śląskiego
Oddziału Towarzystwa Kultury Teatral-
nej w Katowicach, prezes Bractwa Ar-
tystycznego przy Związku Górnośląs-

kim oraz przewodniczący Alojzy Lysko
– pomysłodawca parady, folklorysta,
animator kultury ludowej, pisarz, autor
wielu książek, Honorowy Obywatel
Gminy Miedźna. Jurorzy oceniali strój,
język, rekwizyty, śpiew i taniec, wier-
ność tradycji ludowej regionu pszczyń-
skiego oraz ogólny wyraz prezentacji.

Alojzy Lysko mówił o fenomenie,
który można było zauważyć wśród
uczestników festiwalu. – Ten fenomen
polega na stałej gotowości do rozmo-
wy ze swoją rodzinną ziemią. To wy
słuchacie bicia serca swojej ziemi! –
przyznał. Podziękował członkom wy-
stępujących zespołów za to, że przy-
wiodła ich do Woli miłość do tej ziemi. 

Komisja chwaliła poziom wystę-
pów, podkreślając, że prezentacje
gminne mogłyby być wzorem dla mo-
deratorów kultury z całego kraju.
„Wypracowane tutaj doświadczenia
owocują zadziwiającymi dokonania-
mi. Prawie w każdej placówce szkol-
nej istnieją zespoły, które w różnych
formach pielęgnują tradycję śląską
i przeszłość historyczną ziemi, na któ-
rej przyszło nam żyć. Poznanie trady-
cji regionu pszczyńskiego, jej odtwo-
rzenie pozwala głębiej zrozumieć spe-
cyfikę, kulturę i mentalność jego mie-
szkańców. Widać to wyraźnie w coro-
cznych przeglądach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury oraz

Zespół Oświaty i Wychowania. Jak co
roku daje się zauważyć wysoki po-
ziom prezentowanych występów. Wy-
konawcy zadali sobie wiele trudu by
przygotować swoje programy przed-
stawiające stroje, zwyczaje, obrzędy,
wierzenia, gwarę, zachowania ludy-
czne, gospodarskie, zapomniane sło-
wnictwo, rekwizyty. W sposób szcze-
gólny należy docenić wysiłki opieku-
nów artystycznych i rodziców zmie-
rzające do wprowadzenia wartości re-
gionalnych do systemu wychowaw-
czego szkół” – czytamy w protokole.

Nagrodę Grand Prix, czyli statuetki
Wolanki otrzymały: w kategorii zespo-
łów dorosłych Zespół Śpiewaczy „Ra-
dostowianki” z Radostowic oraz w ka-
tegorii zespołów dziecięcych Zespół
Śpiewaczy „Małe Jankowianki” z Jan-
kowic. – Z folklorem jest tak, że naj-
pierw trzeba się go nauczyć, potem
trzeba go pokochać i mieć w sercu.
A potem ma się sukcesy – mówiła,
odbierając nagrodę, wzruszona Ja-
dwiga Masny z „Radostowianek”.

Komisja zwracała uwagę na troskę
władz gminy, animatorów lokalnej
kultury, a zwłaszcza nauczycieli
gminnych placówek oświatowych
o zachowanie najważniejszych warto-
ści dziedzictwa kulturowego. „Gmina
Miedźna jest wzorem, jak w obecnych
warunkach można bez wielkich na-
kładów finansowych szeroko realizo-
wać program edukacji regionalnej” –
zauważyła komisja. Dlatego też poin-
formowała, że wystąpi do Sejmiku
Województwa Śląskiego o przyznanie
wójtowi gminy, Bogdanowi Taranow-
skiemu Honorowej Złotej Odznaki za
zasługi dla województwa śląskiego.

Komisja postanowiła też docenić li-
derów poszczególnych zespołów –
przyznano wyróżnienia dla Władysła-
wa Wróblewskiego, Jadwigi Masny
i Jadwigi Granatyr. Nagrodą były ze-
stawy wydawnictw Muzeum Miejskie-
go w Tychach.

To było prawdziwe święto folkloru. W Woli znów zaprezentowały się lokalne zespoły, pięknie pielęgnujące śląskie tradycje

Słuchali bicia serca tej ziemi

Wyniki XXI Festiwalu Folklorystycznego Doros-
łych, XX Festiwalu Dzieci i Młodzieży oraz VII
Parady Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie wi-
dzóm, tak Cie piszóm”

Kategoria Przedszkola:
I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki”
z Przedszkola nr 2 im. Wandy Chotomskiej
w Woli
II miejsce – Zespół Wokalno – Taneczny „Skrza-
ty” z Przedszkola nr 1 im. Juliana Tuwima
w Woli
III miejsce – Zespół „Maśloczki” z Przedszkola
im. Jana Brzechwy w Górze
Wyróżnienia: Zespół „Cwergi” z Przedszkola
Publicznego „Bajka” we Frydku, Zespół „Mie-
dźwianeczki” z Przedszkola im. Marii Ko-

wnackiej w Miedźnej, Zespół „Bajtle z Gilo-
wic” z Przedszkola „Bajka” oddział w Gilowi-
cach

Kategoria Szkoły:
Zespoły Pieśni i Tańca

I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie”
ze Szkoły Podstawowej we Frydku

Zespoły Śpiewacze
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Małe Jankowian-
ki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach
II miejsce – komisja nie przyznała
III miejsce – Zespół Wokalny ze Szkoły Podsta-
wowej we Frydku

Zespoły Obrzędowe
II miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Wigejce” ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli

Kategoria Dorośli:
Zespoły Śpiewacze

I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
II miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”
III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Górzanie”
Wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy „Dolanie”

Zespoły Obrzędowe
I miejsce ex aequo – Zespół Śpiewaczy „Janko-
wiczanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Studzieńcza-
nie”
II miejsce – Zespół Ludowy „Ćwikliczanie”

Nagrodę Grand Prix w postaci Wolanki otrzymały:
W kategorii zespołów dorosłych Zespół Śpiewa-
czy „Radostowianki”
W kategorii zespołów dziecięcych Zespół Śpie-
waczy „Małe Jankowianki”

Grand Prix otrzymały „Radostowianki” oraz „Małe Jankowianki”. Nagrody odebrały 
Jadwiga Masny oraz Maria Bałuch (fot. pl)

Wśród przedszkolaków najlepszy okazał się Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” 
z Przedszkola nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli.
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Sporo atrakcji przygotowano w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej z okazji
ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

12 maja bibliotekę odwiedzili podo-
pieczni Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Grzawie. Obejrzeli przy-
gotowaną prezentację, której tema-
tem były wynalazki, te przypadkowe
i te wyprzedzające swoją epokę. Koło,

spinacz, antybiotyki, lodowy lizak,
podwójna miotła, pierwsze maszyny
liczące, pistolet z aparatem – to tylko
niektóre z zaprezentowanch wynalaz-
ków. Goście korzystali też z tabletów,
poznawali różne aplikacje.

Tego samego dnia tablety pozna-
wali też uczniowie klasy V Zespołu
Szkół w Miedźnej. Dzięki aplikacji
„Puppets Pals” dzieci mogły stworzyć

i nagrać własne przedstawienie ku-
kiełkowe. Drugie spotkanie z „Pup-
pets Pals” odbyło się 19 maja. 13
maja bibliotekarka odwiedziła przed-
szkola we Frydku i Gilowicach. Prze-
czytała dzieciom bajkę o piesku. Na
zakończenie zajęć dzieci otrzymały
potworkowe zakładki do książek, któ-
re własnoręcznie ozdobiły. Także 13
maja w filii nr 2 odbyły się „Bajkowe

Spotkania”. Dzieci wysłuchały opo-
wiadania o przygodach Muminków.
W drugiej części spotkania wspólnie
z rodzicami wykonały kolorową tęczę,
odbijając na papierze pomalowane
farbą rączki. 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek
rozstrzygnięto konkurs na film o biblio-
tece. Więcej piszemy o nim na str. 6.

GBP, pk

Świętowali Tydzień Bibliotek

Muzeum Miejskie w Tychach przy-
gotowuje projekt pn. „Rok gospodar-
ski na ziemi pszczyńskiej”. Każdy
może zaangażować się w jego reali-
zację.

Projekt dofinansowany będzie ze środ-
ków, jakie udało się pozyskać z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, swój wkład finansowy ma też
m.in. powiat pszczyński.

Składa się z trzech części: opiso-
wej, dźwiękowej i ikonograficznej. –
Rozpoczynamy od badań na obszarze
historycznej ziemi pszczyńskiej. Zo-
stał on podzielony na pięć obszarów
badawczych: są to powiaty mikołow-
ski, pszczyński, bieruńsko-lędziński,
miasto Tychy oraz południowe dziel-
nice Katowic. Podczas badań skupi-

my się też nad Mysłowicami – przy-
znaje Agnieszka Szymula z Działu Et-
nologii, Sekcji Tradycji Kultury Histo-
rycznej Ziemi Pszczyńskiej Muzeum
Miejskiego w Tychach.

W każdym z tych obszarów two-
rzone będą zespoły badawcze – od
czerwca do sierpnia przeprowadzą
badania wśród mieszkańców tych
terenów, dotyczące prowadzenia
gospodarstwa rolnego – kiedyś
i obecnie. W powiecie pszczyńskim
pracować będą studenci etnologii
z Cieszyna, od 1 do 10 lipca. – Bę-
dziemy w tym czasie szukać także
zdjęć archiwalnych, pokazujących
dawne prace gospodarskie. Tych
zdjęć jest bardzo mało, dlatego
chcemy tworzyć inscenizacje tych
prac. Będziemy też dokumentować

współczesne prace rolnicze, czyli
to, co dzieje się na polu obecnie –
przyznaje Szymula.

Projekt zakończony ma być na
przełomie listopada i grudnia, kiedy
zorganizowana będzie wystawa mo-
bilna. Składać ma się z 48 plansz,
gdzie pokazane zostaną efekty badań
ze zdjęciami. Przygotowany zostanie
też raport z badań, który udostępnio-
ny zostanie w internecie, zaplanowa-
no również sesję naukową.

Badacze pojawią się też w gminie
Miedźna. – Szukamy osób, które ze-
chcą opowiedzieć nam o pracach go-
spodarskich, a także pozować do
zdjęć w trakcie sesji fotograficznych
i pokazać swoje współczesne gospo-
darstwo. Poszukujemy też zdjęć ar-
chiwalnych dawnych prac rolniczych,

a także rekwizytów, które pomogą
nam w pokazaniu prac dawnych oraz
współcześnie. Chcielibyśmy je wypo-
życzyć. Jeśli ktokolwiek posiada
w zbiorach domowych zdjęcia poka-
zujące dawne prace na polu lub rek-
wizyty, to bardzo prosimy się o zgło-
szenie do Muzeum Miejskiego w Ty-
chach, pod numer tel. tel. 32 327 18
20 – 22, wew. 24 – zachęca Agnie-
szka Szymula.

Jaki jest cel projektu? – Chcemy
pokazać, jak gospodarstwo na obsza-
rze historycznej ziemi pszczyńskiej
zmieniało się przez ostatnie 100 lat,
jakie zaszły zmiany, jak się zmienił
sposób gospodarowania, a przez to
też postrzeganie całej kultury ludo-
wej, tradycyjnej – zauważa A. Szy-
mula. pk

Pomóż pokazać dawne i obecne gospodarstwo

15 maja w Sali Lustrzanej Muzeum
Zamkowego w Pszczynie po raz trze-
ci przyznano „Klejnoty Ziemi
Pszczyńskiej”. Wśród laureatek po
raz kolejny znalazła się mieszkanka
naszej gminy.

pk, powiat

Inicjatorem i organizatorem gali „Klej-
not Ziemi Pszczyńskiej” jest Powiato-
wy Urząd Pracy w Pszczynie we
współpracy z powiatem pszczyńskim.
Odznaczenie przyznawane jest za
szczególne osiągnięcia wyjątkowym
kobietom, które poprzez swoją co-
dzienną pracę inspirują i mogą być
wzorem do naśladowania dla innych.
W tym roku zostało wręczone po raz
trzeci. Laureatki w każdej z pięciu ka-
tegorii wybrała kapituła na czele ze
starostą pszczyńskim, Pawłem Sadzą.
W skład kapituły weszły także: prze-
wodnicząca Rady Powiatu Pszczyń-
skiego – Barbara Bandoła, wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Pszczyń-
skiego – Agata Tucka-Marek, prezes
LGD „Ziemia Pszczyńska” – Sylwia Pa-
jąk-Figula oraz dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Pszczynie – Bernade-
ta Sojka-Jany. Były 43 nominacje.

W kategorii Kobieta Biznesu nagro-
dzona została Elżbieta Morkisz. Od

20 lat prowadzi własną działalność
gospodarczą z zakresu florystyki, to
pawilon niedaleko byłej kopalni
w Woli, angażuje się także w działal-
ność charytatywną. Wyróżnieniem
była bardzo zaskoczona. Pytana o re-
ceptę na sukces mówiła, że najważ-
niejsza jest regularna, codzienna pra-
ca. 

Laureatki zostały uhonorowane od-
znaczeniem, którym jest broszka wzo-
rowana na maneli – bransolecie
z przełomu XVI i XVII wieku, klejnocie
rodu Promnitzów. Nagrodę otrzymały
także: Małgorzata Kiełkowska (Kobie-

ta Społeczna), Anna Kine (Kobieta
Obyczajów i Tradycji), Barbara Garus-
Wyleżuch (Kobieta Sztuki i Kultury)
oraz Barbara Sopot-Zembok (Kobieta
Ziemi Pszczyńskiej). 

Nie pierwszy raz mieszkanka gminy
otrzymuje tę nagrodę. W poprzednich
edycjach wyróżnione zostały: Łucja
Krutak, prezes Gminnego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Miedźnej, Jadwiga Granatyr,
założycielka i kierowniczka Zespołu
Pieśni i Tańca „Frydkowianie” oraz
Beata Waleczek, która prowadzi apte-
kę w Miedźnej.

Kolejna mieszkanka gminy Miedźna została uhonorowana „Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej”. 
Kobietą Biznesu została Elżbieta Morkisz

Jest wśród nas prawdziwy klejnot
Uzasadnienie kapituły

Pani Elżbieta Morkisz od 20 lat pro-
wadzi własną działalność gospodarczą
– początkowo mały kiosk, obecnie jest
to pawilon handlowy z asortymentem
florystycznym i ogrodniczym. Pani El-
żbieta Morkisz to wieloletnia, aktywnie
zaangażowana działaczka, m.in. pełni
obecnie funkcję wiceprezesa Koła Go-
spodyń Wiejskich w Woli. Czynnie
uczestniczy w przygotowaniach naj-
większych wydarzeń gminnych. Wiel-
ka altruistka – w swoich działaniach
kieruje się dobrem innego człowieka.
Prowadzi bezpłatne warsztaty i poka-
zy z zakresu florystyki oraz rękodzieła,
finansuje i przygotowuje paczki okoli-
cznościowe dla potrzebujących mie-
szkańców gminy, dofinansowuje kolo-
nie dla dzieci. W opinii mieszkańców
gminy jest niepodważalnym autoryte-
tem kobiety dbającej o dobro rodziny,
kobiety przedsiębiorczej, kobiety filan-
tropa. Swoją postawą przedsiębiorczą
w sposób istotny przyczynia się do
upowszechniania działań prowadzą-
cych do osiągania sukcesów gospo-
darczych, a swoimi działaniami ma
wpływ na otoczenie, jest pozytywnym
wzorem godnym do naśladowania. 

Tegoroczne laureatki wraz z członkami kapituły. Elżbieta Morkisz – piąta od lewej (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

W poprzednim numerze pisaliśmy o poszukiwaniach 82-
letniego Stanisława Madei z Woli, który zaginął 25 kwiet-
nia. Finał jego poszukiwań nastąpił w sobotę, 9 maja.
Niestety, był to tragiczny finał. Ciało mężczyzny wyłowio-
no z Wisły w Woli. Unoszące się na powierzchni wody za-
uważyli przypadkowi przechodnie. Jeszcze tego samego
dnia potwierdzono, że to ciało zaginionego 82-latka. 
W związku z długimi i intensywnymi poszukiwaniami, za
pomoc dziękuje rodzina mężczyzny:
W imieniu całej rodziny chcę bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, które zaangażowały się w po-
szukiwania naszego taty, dziadka i wujka Stanisława.
Pozytywna energia, która płynęła od poszukujących, li-
czba wiadomości, powielanych wiadomości i ofert
wsparcia były ogromnym impulsem dającym siłę do
trwania w nadziei. Bardzo cieszymy się, że w tak trud-
nych chwilach można liczyć nie tylko na bliskich, ale
także osoby pozornie niezwiązane. Niezwykle miło czuć,
że dla sprawy potrafimy stworzyć jedną wielką wspólno-
tę. Bardzo dziękujemy!

Marcin Germanek

Dzień później, 10 maja, w tej samej rzece, ale już w Gó-
rze pływający po niej kajakarz natknął się na ciało inne-
go mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazały, że jest to
zaginiony kilka dni wcześniej 40-latek z Brzeszcz, po-
szukiwany przez tamtejszych policjantów. Na podstawie

zabezpieczonych przy denacie przedmiotów ustalono, że
mogą one należeć do brzeszczanina. Jego tożsamość je-
dnak ostatecznie potwierdzą wyniki DNA.
W obu przypadkach akcje były trudne, bo prowadzone
na grzęzawiskach, mokradłach, gdzie są bardzo ograni-
czone możliwości dojechania do brzegu.

Do jednego ze sklepów spożywczych w Miedźnej próbo-
wał włamać się 38-latek z Tychów. Zdołał podważyć ok-
no, lecz nie udało mu się zapakować skradzionego towa-
ru do kolorowej poszewki, która miała mu posłużyć jako
worek na łupy. W momencie, kiedy zapaliła się zamon-
towana w sklepie lampka pojawił się mężczyzna dozoru-
jący obiekt. W czasie szamotaniny ze stróżem podejrza-
nemu wypadł z kieszeni telefon komórkowy. Zdołał się
wyrwać i uciec, lecz nie na długo.
Świadek zdarzenia przekazał zgubę policjantom. Szybko
ustalono personalia włamywacza. Mężczyzna dopuścił
się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa tzw.
recydywy. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd
i prokuratur. Kodeks karny w takich przypadkach prze-
widuje nawet 15 lat więzienia.

W piątek, 22 maja doszło do stłuczki w Woli. Na ul. Dę-
bowej 31-letnia mieszkanka Czechowic-Dziedzic w mo-
mencie cofania swoją kią uderzyła w przód zaparkowa-
nej pod klatką schodową laguny.
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prawo jazdy!
18 maja weszły w życie nowe
przepisy drogowe, wprowadzają-
ce surowsze kary dla piratów dro-
gowych i pijanych kierowców.

Zgodnie z nowymi przepisami
kierowcom, którzy przekroczą do-
zwoloną prędkość o więcej niż 50
km/h w obszarze zabudowanym,
prawo jazdy zostanie odebrane
bezpośrednio przez kontrolującego
ich policjanta na 3 miesiące. Jeże-
li osoba ta będzie w dalszym ciągu
prowadzić pojazd bez prawa jaz-
dy, trzymiesięczny okres będzie
przedłużony do sześciu miesięcy.
Jeśli kierowca w tym czasie i tak
zdecyduje się wsiąść „za kółko”,
starosta wyda decyzję o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojaz-
dem. Aby je odzyskać trzeba bę-
dzie spełnić wszystkie wymagania
stawiane osobom, które po raz
pierwszy ubiegają się o prawo jaz-
dy.

Na ten sam okres (trzech mie-
sięcy) uprawnienia do prowadze-
nia pojazdami utracą kierowcy,
którzy przewożą zbyt dużą liczbę
osób (przekraczającą liczbę miejsc
określoną w dowodzie rejestracyj-
nym).

W nowych przepisach zaostrzo-
no kary dla pijanych kierowców
oraz tych, którzy pod wpływem al-
koholu spowodowali wypadek dro-
gowy. Okres, na jaki orzekany jest
zakaz prowadzenia pojazdów zo-
stał wydłużony z 10 do 15 lat, mi-
nimalną karą będą 3 lata. Osoby
kierujące pojazdem w stanie nie-
trzeźwości będą musiały się także
liczyć z wysokimi karami finanso-
wymi. Niezależnie od orzeczonej
kary, sąd będzie obligatoryjnie sto-
sował karę w wysokości nie mniej-
szej niż 5 tys. zł, w przypadku oso-
by, którą złapano po raz pierwszy
oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł,
dla recydywistów. Jeśli kierowca
spowoduje wypadek drogowy pod
wpływem alkoholu nawiązka nie
będzie mogła być mniejsza niż 10
tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego
tytułu będą przekazywane na rzecz
osób poszkodowanych w wypad-
kach.

Od 18 maja kierowcy, którzy
będą prowadzili pojazd, pomimo
tego że prawo jazdy zostało im
wcześniej odebrane przez starostę
popełnią przestępstwo. Będzie za
to grozić grzywna, ograniczenie
wolności lub pozbawienie wolno-
ści do dwóch lat. Do tej pory było
to wykroczenie. Niezależnie od ro-
dzaju zastosowanej kary, sąd bę-
dzie mógł także orzec zakaz pro-
wadzenia pojazdów.

KPP Pszczyna

Wśród osób, które do 26 czerwca 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

Bronisława Rąba z Góry. Gratulujemy! 
Zaproszenie wyślemy pocztą.
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TAK GRALI 
NASI PIŁKARZE

Oto wyniki majowych spotkań dru-
żyn piłkarskich z gminy Miedźna.

Nadwiślan Góra

28. kolejka, 1 maja: Nadwiślan Góra
– Stal Mielec 2:1 (bramki dla Góry: A.
Setla – dwie)

29. kolejka, 9 maja: Legionovia Le-
gionowo – Nadwiślan Góra 1:1 (bram-
ka dla Góry: A. Setla)

30. kolejka, 16 maja: Nadwiślan Gó-
ra – Okocimski KS Brzesko 1:0 (bram-
ka dla Góry: D. Furczyk)

31. kolejka, 20 maja: Błękitni Star-
gard Szczeciński – Nadwiślan Góra 0:0

32. kolejka: 24 maja: Nadwiślan Gó-
ra – Limanovia Limanowa 4:1 (bramki
dla Góry: A. Setla – dwie, D. Ogrocki,
B. Wasiluk)

33. kolejka: 31 maja: Raków Czę-
stochowa – Nadwiślan Góra 0:4
(bramka dla Góry: D. Ogrocki, A.
Setla, T. Matysek, B. Wasiluk)

Nadwiślan po 33. kolejkach w tabe-
li II ligi zajmuje 10. miejsce (na 18
drużyn) z dorobkiem 45. punktów.

Sokół Wola

21. kolejka, 2 maja: Sokół Wola –
LKS Goczałkowice-Zdrój 0:1

22. kolejka, 9 maja: Czapla Kryry –
Sokół Wola 1:2 (bramki dla Woli: B.
Więckowski, R. Kula)

23. kolejka, 16 maja: Sokół Wola –
LKS Czarków 5:2 (bramki dla Woli: K.
Kudyba, J. Jucha, J. Faruga, Ł. Grabo-
wiecki, K. Kudyba)

24. kolejka, 24 maja: LKS Rudołto-
wice-Ćwiklice – Sokół Wola 1:2
(bramki dla Woli: K. Kudyba, B.
Gwóźdź)

25. kolejka, 27 maja: Sokół Wola –
LKS Studzienice 2:1 (bramki dla Woli:
D. Hamerla, B. Więckowski)

26. kolejka, 30 maja: Josieniec
Radostowice – Sokół Wola 0:0

Sokół po 26. kolejkach w tabeli
klasy A zajmuje trzecie miejsce
z dorobkiem 55 punktów (5 pun-
któw straty do lidera).

LKS Frydek

18. kolejka, 3 maja: Stal Chełm Śląs-
ki – LKS Frydek 2:1 (bramka dla Fryd-
ku: T. Moroń)

19. kolejka, 10 maja: LKS Mizerów –
LKS Frydek 1:1 (bramka dla Frydku: G.
Ulczak)

20. kolejka, 17 maja: LKS Frydek –
LKS Krzyżowice 6:1 (bramki dla Fryd-
ku: A. Potasiak – dwie, M. Honc –
dwie, A. Komraus, D. Bujak)

21. kolejka, 24 maja: ABR Tychy –
LKS Frydek 0:3 (walkower)

22. kolejka, 31 maja: LKS Frydek –
LKS Wisła Mała 5:1 (bramki dla Fryd-
ku: A. Potasiak – pięć)

LKS Frydek po 22. kolejkach w ta-
beli klasy B zajmuje trzecie miejsce
z dorobkiem 41 punktów (8 punktów
straty do lidera).

Wiosenne 
zawody pływackie
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GILUS’’ w Gi-
lowicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Woli był organizatorem „Wiosennych Zawo-
dów Pływackich”, które zorganizowano 9 maja w Woli.

Na starcie zjawiło się 336 zawodników z 18 klubów. Mło-
dzi sportowcy rywalizowali w sześciu grupach wiekowych
w ośmiu konkurencjach pływackich. Dzieci z kategorii
1998 i młodsi oraz 1997 mieli do pokonania dystans 25
m stylem dowolnym, 25 m stylem grzbietowym oraz 25
m stylem klasycznym. Starsi rywalizowali na dystansach
dłuższych, 50 i 100 m. GOSiR

W imprezie wzięło udział 336 zawodników (fot. GOSiR)

Sport dla 
wszystkich
W dniach od 26 maja do 1 czerwca odbyła się XXI edy-
cja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – STMiG 2015,
w której udział wzięła też gmina Miedźna. Jest to najwięk-
sza impreza sportu masowego w Polsce, rozgrywana w ra-
mach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Głównym celem programu jest promowanie aktywności ru-
chowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu
i zdrowego stylu życia, uświadomienie potrzeby systematy-
cznego ćwiczenia u osób nieaktywnych, rozbudzenie po-
staw prospołecznych zmierzające do angażowania przy or-
ganizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy oraz
poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządo-
wych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placó-
wek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu po-
wszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

W ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszy-
stkich w gminie Miedźna zorganizowano sporo imprez
sportowych. To m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne w wo-
dzie, zawody sportowe na Orliku, ćwiczenia na siłowni,
rozgrywki na kręgielni, turnieje tenisa ziemnego, zajęcia
zumby czy aerobiku, a także wycieczka rowerowa czy
marsz nordic walking. pk, UG

W ostatnią sobotę maja w Woli i Gó-
rze zorganizowano pikniki rodzinne.

30 maja przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górze sołtys z Radą Sołecką
wraz z radnymi z tego sołectwa i spon-
sorami zorganizowali piknik plenero-
wy. Na gości czekało mnóstwo atrak-
cji, m.in. przejażdżka na koniu, malo-

wanie buziek, sporym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz strażacki w wy-
konaniu strażaków z OSP. Chętnych
do zwiedzania wozu strażackiego i la-
nia wody nie brakowało!

Tego samego dnia można było ba-
wić się na pikniku w Woli, który na
boisku przy Zespole Szkół zorganizo-
wali: Gminny Ośrodek Kultury, Rada

Rodziców Zespołu Szkół oraz ucznio-
wie i nauczyciele. Były mecze, dmu-
chańce, konkursy z babeczkami, po-
kazy strzeleckie. Można było też zo-
baczyć pokaz kuchni molekularnej,
który przygotował Marcin Socha.
Przyrządził m.in. sorbet jabłkowy na
suchym lodzie czy kurczaka z... zie-
mią jadalną! pk

Rodzinnie i twórczo

W konkursie babeczkowym w Woli można było wygrać 
ciekawe nagrody (fot. pk)

Tajniki kuchni molekularnej 
zdradzał Marcin Socha (fot. pk)

Czy wśród uczestników pikniku w Górze 
byli przyszli strażacy? (fot. pk)

W Górze chętnych do malowania buziek
nie brakowało (fot. pk)



12 GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – czerwiec 2015 W OBIEKTYWIE

Słuchali bicia serca tej ziemi
W dniach 15-16 maja w Woli odbył się XXI Festiwal Folklorystyczny Dorosłych, XX Festiwal Dzieci i Młodzieży 
oraz VII Parada Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. Młodsi i starsi artyści pokazali, 

jak należy pielęgnować śląskie wartości

Zespół „Miedźwianeczki” z przedszkola w Miedźnej jako jeden z kilku pokazał, 

jak dawniej kiszono kapustę (fot. pk)

Kapusta pojawiła się też podczas występu zespołu „Cwergi” z przedszkola we Frydku (fot. pk)

Zespół „Maśloczki” z przedszkola w Górze prawił o odpustowych graczkach (fot. pk)

Jednym z dwóch zespołów dorosłych z gminy Miedźna, które wzięły udział w turnieju byli „Górzanie” (fot. GOK)

„Frydkowianie” z SP we Frydku w akcji, czyli dużo śpiewu i tańca na najwyższym poziomie (fot. pk)

Na scenie zaprezentował się też Zespół Pieśni i Tańca „Wigejce” z SP nr 2 w Woli (fot. GOK)

Zespół „Bajtle z Gilowic” z przedszkola „Bajka”, oddziału z Gilowic opowiedział o choróbskach (fot. pk)

Mali artyści z przedszkola nr 1 w Woli, czyli zespół wokalno-taneczny „Skrzaty” (fot. pk)


