
Ten sam wójt, sporo zmian w radzie Słowa, które 
poruszają

Dom pachnący
piernikiem

Prawie 48%
mieszkańców gminy
Miedźna zagłosowało
16 listopada w wybo-
rach samorządowych.
Wybraliśmy wójta,
Radę Gminy oraz
reprezentantów
w Radzie Powiatu
Pszczyńskiego 
i Sejmiku Województwa
Śląskiego. Nowi radni
oraz wójt złożyli już
uroczyste ślubowanie

58 uczestników wzięło udział w XXIII
Turnieju Recytatorskim, który został 27
listopada zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury i Zespół Oświaty 
i Wychowania 

Jednym z najpiękniejszych zapachów
świąt Bożego Narodzenia jest zapach
pierników. Mieszkanka Góry przygo-
towuje je na święta dla rodziny i zna-
jomych zamiast kartek

WIĘCEJ NA STR. 3-4 WIĘCEJ NA STR. 8 WIĘCEJ NA STR. 9

Strażacy-ochotnicy z gminy Miedźna pracują w coraz lepszych warunkach! Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach 
właśnie otrzymała nowy samochód gaśniczy. W pierwszym kwartale przyszłego roku zakończy się rozbudowa 
ich strażnicy. W wyremontowanej strażnicy urządzają się strażacy z Woli.
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Przypominamy terminy 
odbioru śmieci w grudniu:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna,
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, Poto-
kowa, Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 1.12, 15.12
 bio: 1.12
 plastik, papier, szkło: 1.12

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (uli-
ce: Górnośląska, Lompy, Lipowa,
Piaskowa, Plac Jana Pawła II, Raj-
ska, Strażaków), Miedźna (ul. Ja-
nygowiec):
 zmieszane: 2.12, 16.12
 bio: 2.12
 plastik, papier, szkło: 2.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Grani-
czna, Grzybowa, Kaczeńców, Leś-
na, Łączna, Spokojna, Starorze-
czna, Wiejska, Korfantego):
 zmieszane: 3.12, 17.12
 bio: 3.12
 plastik, papier, szkło: 3.12

Wola (ulice: Błachowa, Kasztano-
wa, Kopalniana, Lipowa, Między-
rzecka, Orzechowa, Polna, Poprze-
czna, Przemysłowa, Pszczyńska,
Różana, Stawowa, Wspólna, Zbo-
żowa):
 zmieszane: 4.12, 18.12
 bio: 4.12
 plastik, papier, szkło: 4.12

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górni-
cza, Graniczna, Krótka, Kwiatowa,
Mokra, Ogrodowa, Osiedle Pod
Sosnami, Powstańców, Rajska,
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sado-
wa, Spokojna, Szkolna, Wałowa,
Wiślana, Wiśniowa):
 zmieszane: 5.12, 19.12
 bio: 5.12
 plastik, papier, szkło: 5.12

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra,
Nad Wisłą, Ogrodników, Polna,
Poznańska, Pszczyńska, Słoneczna,
Zbożowa), Grzawa (ulice: Grani-
czna, Polna):

 zmieszane: 8.12, 22.12
 bio: 8.12
 plastik, papier, szkło: 8.12

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 9.12, 23.12
 bio: 9.12
 plastik, papier, szkło: 9.12

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topo-
lowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź,
Zielona, Złote Łany):
 zmieszane: 10.12, 24.12
 bio: 10.12
 papier, plastik, szkło: 10.12

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 11.12, 29.12
 bio: 11.12
 plastik, papier, szkło: 11.12

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska,
Zielonkówka):
 zmieszane: 12.12, 30.12
 bio: 12.12
 plastik, papier, szkło: 12.12

BYŁE 
OSIEDLA

Wola I
 zmieszane, bio: 2.12, 5.12,

9.12, 12.12, 16.12, 19.12,
23.12, 27.12, 30.12
 plastik, papier, szkło: 2.12,

9.12, 16.12, 23.12, 30.12
 odpady wielkogabarytowe:

3.12, 17.12

Wola II
 zmieszane, bio: 1.12, 4.12,

8.12, 11.12, 15.12, 18.12,
22.12, 24.12, 29.12
 plastik, papier, szkło: 2.12,

9.12, 16.12, 23.12, 30.12
 odpady wielkogabarytowe:

10.12, 24.12

ODBIORĄ ŚMIECI!

„Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swego brata…
I wyciągasz do niego rękę –

Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”
Matka Teresa z Kalkuty

Minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, 
magiczne Święta Bożego Narodzenia.

Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory,
milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca.

Niech magia Bożego Narodzenia sprawi, że radość 
zawita do każdego domu, a nadzieja, pokój i szczęście zagoszczą 

w sercu każdego z Nas…
Mieszkańcom Gminy Miedźna, Instytucjom oraz Firmom 

życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku

Przewodniczący Wójt Gminy Miedźna  
Rady Gminy Miedźna Bogdan Taranowski
Stanisław Lubański wraz z pracownikami
wraz z Radnymi Urzędu Gminy

Zakończono realizację inwestycji po-
legającej na doposażeniu o dodatko-
we urządzenia zabawowe placu za-
baw Gminnego Przedszkola Publi-
cznego im. J. Brzechwy w Górze.

Inwestycja pn: „Przebudowa placu
zabaw w sołectwie Góra w rejonie uli-
cy Krętej i ulicy Kasztanowej” zreali-
zowana została ze środków zewnę-
trznych w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity jej koszt to 40 000 zł,

z czego gmina Miedźna otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
25 000 zł.                                   UG

Nowe urządzenia w Górze

Na placu zabaw przy przedszkolu 
w Górze dzieci korzystać mogą 

z nowych urządzeń (fot. GPP w Górze)

Na przebudowę gmina pozyskała dofinansowanie z tzw. schetynówek (fot. UG)

Zakończyła się przebudowa ul. Gór-
niczej w Woli.

Całość prac kosztowała 1 mln 127
tys. 677 zł 38 gr. Gmina Miedźna
uzyskała na ten cel dofinansowanie
w kwocie 613 tys. 740 zł z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji w ra-
mach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój

(tzw. schetynówki). Zakres inwestycji
obejmował m.in. przebudowę drogi
gminnej na łącznej długości ok.
1 130 mb, w tym frezowanie nawie-
rzchni, uzupełnienie miejsc zapadnię-
tych mieszanką mineralno-asfaltową,
wykonanie warstwy wiążącej, wyko-
nanie warstwy ścieralnej, wymianę
krawężników, przebudowę chodni-
ków, odtworzenie oznakowania pozio-
mego.                                 pk, UG

Górnicza gotowa

Świąt pełnych miłości, radości i ciepła
domowego oraz pomyślności 
w nadchodzącym 2015 roku

życzą 
redakcja „Gminnych Spraw” 

oraz wydawca, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli
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Wybraliśmy! 16 listopada w wybo-
rach samorządowych mieszkańcy
gminy Miedźna wybrali wójta, Radę
Gminy oraz reprezentantów w Radzie
Powiatu Pszczyńskiego i Sejmiku
Województwa Śląskiego.

Paweł Komraus

Największe emocje wzbudzał trady-
cyjnie wybór wójta gminy. W gminie
Miedźna wszystko rozstrzygnęło się
już w pierwszej turze – Bogdan Tara-
nowski, urzędujący wójt zdobył ponad
połowę wszystkich ważnie oddanych
głosów i tym samym został wybrany
na wójta gminy kolejnej kadencji. 

„Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos w wyborach samorządo-

wych. Dziękuję wszystkim, którzy
mnie wspierali i poparli moją kandy-
daturę. Po raz kolejny obdarzyliście
mnie Państwo ogromnym zaufaniem,
powierzając funkcję wójta gminy Mie-
dźna na kolejne 4 lata. Rozpoczyna-
jąc nową kadencję myślę z optymiz-
mem o czekających mnie obowiąz-
kach, bo wiem, że praca na rzecz roz-
woju naszej gminy jest warta poświę-
cenia i zaangażowania. Uczynię
wszystko, aby spełnić Państwa ocze-
kiwania, związane z rozwojem naszej
małej ojczyzny” – zwrócił się do mie-
szkańców po wyborach Bogdan Tara-
nowski.

Mieszkańcy wybierali także radnych
Rady Gminy Miedźna – w każdym
z 15 okręgów wybrany został jeden ra-
dny. W okręgu nr 1 (Grzawa i część

Miedźnej) dwoje kandydatów uzyskało
ten sam, najwyższy wynik. O tym, kto
zdobył mandat zdecydowało loso-
wanie. W radzie sporo zmian – w
wyborach startowało 14 radnych
poprzedniej kadencji. Mandat zdobyła
tylko połowa z nich. Szczegóły – w
zestawieniu poniżej.

Wybieraliśmy także reprezentantów
w Radzie Powiatu Pszczyńskiego. Mie-
szkańcy gminy decydowali o podziale
trzech mandatów. Zdobyli je: Danuta
Kocurek (specjalista ds. edukacji regio-
nalnej, zdobywczyni „Miedźniańskiego
Ula”), Bronisław Śmieja (dotychczaso-
wy radny powiatowy) – oboje z KW
Prawo i Sprawiedliwość oraz Barbara
Bandoła (dotychczasowa radna powia-
towa i członek Zarządu Powiatu
Pszczyńskiego, dyrektorka Gimnazjum

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Woli)
z KW Platforma Obywatelska RP. B.
Bandoła została wybrana na pierwszej
sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego na
przewodniczącą Rady Powiatu.

Z okręgu nr 2 (w którym głosowali
m.in. mieszkańcy gminy Miedźna) ra-
dnymi Sejmiku Województwa Śląskie-
go zostali: Bożena Borys-Szopa (KW
Prawo i Sprawiedliwość), Piotr Czar-
nynoga (KW Prawo i Sprawiedliwość),
Jarosław Makowski (KW Platforma
Obywatelska RP), Martyna Starc-Jaż-
dżyk (KW Platforma Obywatelska RP),
Michał Gramatyka (KW Platforma
Obywatelska RP), Jerzy Gorzelik (KW
Ruch Autonomii Śląska).

Frekwencja w gminie Miedźna wy-
nosiła 47,9%.

Prawie 48% mieszkańców gminy Miedźna zagłosowało 16 listopada w wyborach samorządowych

Ten sam wójt, sporo zmian w radzie

Okręg nr 1 (Sołectwo Grzawa
i część sołectwa Miedźna)

1. Adam Wojtala (KWW
Razem Dla Gminy
Miedźna) – 74 głosy
(losowanie)

2. Maria Dolina – 74
3. Jarosław Wojciech – 70
4. Danuta Przybylska-Mika – 63

Okręg nr 2 (część sołectwa Miedźna)
1. Marian Brandys

(KWW Pszczyńskie
Porozumienie Samo-
rządowe) – 206

2. Marcin Jochem – 105
3. Marzena Hofman – 98
4. Grzegorz Miketa – 88
5. Anna Cofała – 72
6. Jacek Pękała – 18

Okręg nr 3 (Sołectwo Frydek)
1. Mariusz Wojtala

(KWW Edyty Mi-
szczak-Kowalskiej) –
138

2. Jan Piłatyk – 115
3. Małgorzata Sosna – 75
4. Antoni Tyc – 70
5. Iwona Miemczok – 26
6. Andrzej Dowbecki – 25

Okręg nr 4 (Sołectwo Gilowice)
1. Stanisław Lubański

(KWW Samorząd dla
Mieszkańców) – 240

2. Anna Gwóźdź – 146
3. Grzegorz Rozmus – 111
4. Barbara Lukasek – 59
5. Janusz Ulczok – 51

Okręg nr 5 (Sołectwo Wola)
1. Marcin Germanek

(KWW Nowa Jakość
Wolańskiego Samo-
rządu) – 123

2. Urszula Pękała – 119
3. Tomasz Granatyr – 116
4. Grzegorz Opołka – 48
5. Tadeusz Nycz – 43
6. Arkadiusz Adamus – 38

Okręg nr 6 (Sołectwo Wola)
1. Henryk Rozmus

(KWW Andrzeja Nel-
ca) – 148

2. Franciszek Klenczar – 147
3. Edward Niesyto – 114
4. Anna Noga – 46

Okręg nr 7 (Sołectwo Wola I)
1. Marek Gruszka

(KWW Samorząd dla
Mieszkańców) – 143

2. Łukasz Banaś – 97
3. Janusz Góra – 36
4. Michał Mazurkiewicz – 16

Okręg nr 8 (Sołectwo Wola I)
1. Janusz Starzec

(KWW Janusza Sta-
rzec) – 151

2. Stanisław Karbowy – 81
3. Andrzej Ubik – 43
4. Edward Lewicki – 39
5. Sebastian Dyjeciński – 9

Okręg nr 9 (Sołectwo Wola I)
1. Eugeniusz Bigos

(KWW Mieszkańcy
Powiatu Pszczyńskie-
go) – 91

2. Teresa Socha – 60

3. Małgorzata Szypuła – 41
4. Michał Małkiewicz – 22 
4. Józef Pochopień – 22
5. Eugeniusz Łoboda – 17

Okręg nr 10 (Sołectwo Wola I)
1. Dariusz Sosna

(KWW Dariusza Sos-
ny) – 122

2. Bogumiła Kulczyk – 65
3. Jakub Hurnik – 54
4. Joanna Kocioła – 47
5. Andrzej Szewczyk – 7

Okręg nr 11 (Sołectwo Wola II)
1. Małgorzata Antos

(KWW Samorząd dla
Mieszkańców) – 111

2. Piotr Sikora – 94
3. Piotr Biszkant – 59
4. Jolanta Wojciech – 44

Okręg nr 12 (Sołectwo Wola II)
1. Marek Mucha (KWW

Samorząd dla Mie-
szkańców) – 90

2. Krzysztof Nowak – 86
3. Bogumiła Jeleń – 61
4. Andrzej Drożdż – 59
5. Jerzy Królik – 43

Okręg nr 13 (Sołectwo Góra)
1. Zofia Białoń (KWW

Samorząd dla Mie-
szkańców) – 165

2. Stanisław Sojka – 116
3. Mariola Smutkowska – 50
4. Marcin Orłoś – 29
5. Zbigniew Faruga – 27

Okręg nr 14 (Sołectwo Góra)
1. Józefa Waliczek

(KWW Razem Dla
Gminy Miedźna) –
134

2. Irena Kóska – 112
3. Halina Komraus – 47
4. Bożena Noga – 21

Okręg nr 15 (Sołectwo Góra)
1. Michał Przewoźnik

(KWW Jana Słoninki
– Nowa Energia) –
182

2. Edyta Miszczak-Kowalska – 111
3. Lucyna Firganek – 33 
3. Jacek Bednorz – 33

WYNIKI GŁOSOWANIA
NA WÓJTA GMINY

MIEDŹNA

1. Bogdan Taranowski (KWW Sa-
morząd dla Mieszkańców) –
2 944 głosy

2. Jan Słoninka (KWW Jana Sło-
ninki – Nowa Energia) – 1 029

3. Zbigniew Faruga (KWW Razem
Dla Gminy Miedźna) – 830

4. Andrzej Nelec (KWW Andrzeja
Nelca) – 652 

5. Aleksander Malcher (KW Prawo
i Sprawiedliwość) – 402

WYNIKI GŁOSOWANIA NA RADNYCH RADY GMINY MIEDŹNA



1 grudnia odbyła się pierwsza sesja
nowej Rady Gminy Miedźna.

Wyniki wyborów w gminie przedstawiła
Iwona Maśka, przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej. Wręczyła
też radnym zaświadczenia o wyborze
na radnego. W trakcie inauguracyjnej
sesji nowi członkowie Rady Gminy
złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubował

także wójt gminy, Bogdan Taranowski.
Początkowo obrady prowadził najs-

tarszy radny, Eugeniusz Bigos. Jednym
z najważniejszych punktów obrad był
wybór przewodniczącego. Kandydat był
jeden – Zofia Białoń zgłosiła kandy-
daturę Stanisława Lubańskiego,
wiceprzewodniczącego poprzedniej
kadencji. W tajnym głosowaniu otrzy-
mał 14 na 15 głosów i został tym

samym wybrany przewodniczącym
Rady Gminy Miedźna w kadencji
2014-2018. Wiceprzewodniczącymi
wybrani zostali Zofia Białoń oraz Marek
Gruszka.

W trakcie sesji nie brakowało podz-
iękowań, gratulacji. Zwracano jednak
przede wszystkim uwagę na to, że
przed radnymi oraz wójtem ciężka
praca na rzecz rozwoju gminy. pk 
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Strażacy-ochotnicy z gminy Miedźna
pracują w coraz lepszych warun-
kach! Ochotnicza Straż Pożarna
w Gilowicach właśnie otrzymała no-
wy samochód gaśniczy. W pier-
wszym kwartale przyszłego roku za-
kończy się rozbudowa ich strażnicy.
W wyremontowanej strażnicy urzą-
dzają się strażacy z Woli. Obie
inwestycje realizuje Urząd Gminy.

Paweł Komraus, UG

4 listopada w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczy-
nie odbyła się uroczystość przekazania
dla OSP Gilowice samochodu pożarni-
czego. Komendant Powiatowy PSP
w Pszczynie Ireneusz Smolarek na ręce
wójta gminy Miedźna Bogdana Tara-
nowskiego symbolicznie przekazał sa-
mochód pożarniczy. Tym samym je-
dnostka OSP w Gilowicach została do-
posażona w drugi samochód, i podob-
nie, jak pozostałe jednostki OSP w gmi-
nie Miedźna, posiada jeden samochód
pożarniczy typu lekkiego oraz jeden sa-
mochód pożarniczy typu średniego.

W uroczystości przekazania samo-
chodu udział wzięli także: przewodni-
czący Rady Gminy Miedźna Stanisław
Karbowy, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Stanisław Lubański, prezes
OSP Gilowice Andrzej Watoła, Gmin-
ny Komendant OSP oraz Naczelnik
OSP Gilowice Adam Tomala, a także
druhowie z OSP Gilowice.

– Wyposażenie jednostki OSP w Gi-
lowicach w drugi samochód pożarniczy
to spełnienie wieloletnich postulatów
druhów z OSP, jak również poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców naszej
gminy – mówi Bogdan Taranowski.

Za auto strażacy dziękowali na
ostatniej sesji Rady Gminy poprze-

dniej kadencji. – Będziemy starali się,
by nowy samochód służył jak najle-
piej nie tylko mieszkańcom Gilowic,
ale i całej gminy – mówił Adam To-
mala, Gminny Komendant OSP oraz
Naczelnik OSP Gilowice.

By nowe auto miało garaż, trwają
prace związane z rozbudową gilowic-
kiej strażnicy. Przypomnijmy – na par-
terze powstanie garaż o pow. ok. 67 m
kw, a na piętrze sala ogólnodostępna
(66 m kw) z zapleczem kuchennym.
Docieplone zostaną też ściany zewnę-
trzne, wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa, planowana jest też przebu-
dowa instalacji. Całość prac warta jest
niespełna 500 tys. zł (prawie 268 tys.
zł stanowi dofinansowanie ze środków
unijnych), a wszystko ma być gotowe
w połowie lutego 2015 r. 

Z nowej strażnicy już cieszą się
w OSP Wola. Zakończona została in-
westycja pn. „Termomodernizacja
i zmiana sposobu użytkowania pomie-
szczeń budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli”. Zakres inwestycji
obejmował m.in.: wymianę stolarki
okiennej, ocieplenie elewacji, moder-
nizację dachu, malowanie, izolację
fundamentów, modernizację instala-
cji: wodociągowej, gazowej, central-
nego ogrzewania.

Prace remontowe wykonała wyłonio-
na w drodze przetargu nieograniczone-
go firma CZAK Wielobranżowy Zakład
Usługowy. Przeprowadzona moderni-
zacja OSP Wola pozwoliła przede wszy-
stkim na uzyskanie dodatkowych po-
mieszczeń użytkowych na piętrze bu-
dynku. – Mamy pomieszczenie, gdzie
możemy się spotkać po akcjach, odpo-
cząć. W końcu jest normalna szatnia,
doczekaliśmy się łazienek. Teraz dużo
lepiej nam się pracuje – cieszy się An-
na Noga, prezeska OSP Wola. 

Wójt gminy podkreśla, że warto in-
westować w Ochotnicze Straże Pożar-
ne. – Ci ludzie są zawsze wtedy, kie-
dy potrzebna jest ich pomoc. W na-
szej gminie strażacy nie biorą wyna-
grodzenia czy ekwiwalentu za czas

spędzony w pracy podczas akcji. Je-
dyną formą naszego podziękowania
jest zapewnienie im odpowiedniego
sprzętu oraz stworzenie dogodnych
warunków pracy – mówi Bogdan Ta-
ranowski.

Druhowie z OSP w Woli w końcu mają odnowioną strażnicę. Na zakończenie rozbudowy strażnicy czekają w Gilowicach. 
I cieszą się z nowego auta

U strażaków coraz lepiej

Strażacy-ochotnicy z Gilowic cieszą się z nowego samochodu (fot. Jerzy Nycz)

Anna Noga, prezeska OSP Wola prezentuje jedno z pomieszczeń 
w wyremontowanej strażnicy (fot. pk)

Nowa Rada Gminy z wójtem (fot. pk)

Będą 
odśnieżać
Firma Bud-Ris z Dankowic wygrała
przetarg i będzie odpowiedzialna za
zimowe utrzymanie dróg admini-
strowanych przez gminę Miedźna
i parkingów w sezonie zimowym
2014/2015.

Jak wynika z zawartej umowy, wy-
konawca musi być w dyspozycji
sprzętowej i osobowej przez 24 go-
dziny na dobę, a czas reakcji na każ-
de wezwanie koordynatorów (sołty-
sów) nie może być dłuższy niż 30
minut od momentu wezwania. Fir-
ma ma za zadanie na bieżąco od-
śnieżać ulice i usuwać gołoledź oraz
gładź śniegową.                        

pk

Rada w komplecie



Bardzo popularny teraz budżet oby-
watelski tak naprawdę w gminie Mie-
dźna funkcjonuje już od lat. Jako fun-
dusz sołecki. Na co mieszkańcy chcą
przeznaczyć te środki w 2015 roku?

Fundusz sołecki to środki, jakie każde
sołectwo w gminie Miedźna otrzymu-
je na dany rok. – Zanim inni wprowa-
dzili budżet obywatelski, który teraz
jest taki medialny, myśmy kierowali
środki finansowe wiele lat wcześniej
do sołectw i osiedli. Potem nazwano
to funduszem sołeckim, który dzięki
ustawie pozwalał odzyskiwać z bud-
żetu państwa 20-30% środków kiero-
wanych tylko do sołectw. Ale zawsze
o sposobie ich wykorzystania decydo-
wali mieszkańcy na zebraniach – mó-
wi wójt Bogdan Taranowski.

We wrześniu i październiku trady-
cyjnie – jak co roku – zorganizowano
zebrania sołeckie. Mieszkańcy, którzy
wzięli w nich udział mogli wybrać za-
dania czy inwestycje, na które zosta-

ną przeznaczone środki dla danego
sołectwa w 2015 roku.

O jakich środkach mówimy? W su-
mie w przyszłym roku do rozdyspono-
wania z funduszu sołeckiego będzie

214 tys. 868 zł 39 gr. Mieszkańcy
Grzawy decydowali o podziale nieco
ponad 19 tys. zł, a pozostałych sied-
miu sołectw – o podziale po niespeł-
na 28 tys. zł. 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: gokis@juni.com.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@juni.com.pl,
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Mieszkańcy Góry w ramach funduszu sołeckiego chcą m.in. przygotować dokumentację 
rozbudowy przedszkola (fot. archiwum)

Mieszkańcy zdecydowali
o podziale ponad 214 tys. zł

Wykaz zadań planowanych w ramach 
funduszu sołeckiego w poszczególnych 
sołectwach:

FRYDEK – 27 989,73 zł
Wyposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna) 
– 12 989,73 zł
Modernizacja boiska – 15 000 zł 

GILOWICE – 27 989,72 zł
Uporządkowanie terenu przy OSP i dojście do budyn-
ku – 13 994,86 zł
Dokończenie ul. Rajskiej – 13 994,86 zł

GÓRA – 27 989,73 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy
przedszkola gminnego w Górze – 24 000 zł 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodni-
ka przy ul. Krętej od ul. Pszczyńskiej do ul. Kasztano-
wej – 3 989,73 zł 

GRZAWA – 19 033,02 zł
Ogrodzenie placu zabaw – 9 000,00 zł

Uregulowanie stanu prawnego drogi ul. Zielonkówka –
6 000,00 zł
Zakup i montaż lampy przy ul. Księżej – 4 033,02 zł

MIEDŹNA – 27 897,00 zł
Wykonanie parkingu obok „Orlika” i punktu przed-
szkolnego w Miedźnej – 27 897,00 zł 

WOLA – 27 989,73 zł
Doposażenie nowego stadionu Sokoła Wola w sprzęt
pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie obiektu
i należyte utrzymanie murawy boiska – 27 989,73 zł

WOLA I – 27 989,73 zł
Przebudowa dróg i parkingu na terenie Sołectwa Wola
I i między blokami 18, 19, 20, 22 – 27 989,73 zł

WOLA II – 27 989,73 zł
Budowa parkingu na ul. Akacjowej – 11 000 zł
Likwidacja wysepki na ul. Dębowej 11 – 3 000 zł
Likwidacja pasa zieleni i poszerzenie parkingu przy ul.
Słonecznej 40 – 6 000 zł
Remont chodnika przy ul. Akacjowej do skrzyżowania
z ul. Słoneczną – 4 989,73 zł
Likwidacja wysepki przy ul. Słonecznej 38 – 3 000 zł

Bezpłatne porady prawne
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej oraz Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego rozpoczęły
realizację projektu pn. „Najpierw poradzę się prawnika”,
dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. W związku z tym, wszyscy mieszkańcy gminy
Miedźna oraz powiatu pszczyńskiego mają możliwość
skorzystania bezpłatnie z porady prawnej udzielanej przez
radcę prawnego.Porady udzielane będą w Domu Kultury
w Woli (ul. Pszczyńska 110, I piętro, sala naprzeciwko
biblioteki), a ich terminy publikowane na stronie www.po-
radyprawne.ewola.pl oraz www.faceboook.com/porady-
wola. Na stronie internetowej zamieszczony został ró-
wnież regulamin funkcjonowania placówki porad pra-
wnych i obywatelskich oraz informacje o rodzaju udziela-
nych porad.Porady udzielane są z zakresu: prawa cywil-
nego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa
pracy, prawa spadkowego, prawa ubezpieczeń społe-
cznych i socjalnych, prawa mieszkaniowego i rodzinnego,
zatrudnienia i bezrobocia i innych.Na porady obowiązują
zapisy. Więcej informacji uzyskać można pod numerami
tel. 32 203 12 18, 516 788 590.

Porozumienie podpisane
4 listopada w siedzibie Miejskiego Zarządu Komunikacji
w Tychach, wójt Bogdan Taranowski podpisał porozumienie
międzygminne w zakresie organizacji publicznego transpor-
tu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Mie-
dźna na trasie Wola-Bieruń-Wola. Rozszerzone porozumie-
nie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i obejmować będzie
16 gmin członkowskich, tj. Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski,
gminę Oświęcim, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne,
miasto Oświęcim, Miedźną, Mikołów, Ornontowice, Orzesze,
Pszczynę, Tychy, Wyry.Od 1 stycznia 2015 r. w ofercie MZK
Tychy będzie pięć nowych linii autobusowych: 
251 – Trasa: Bieruń-Bojszowy-Miedźna/Wola/. Liczba

kursów w dni robocze w obie strony: 14
686 – Trasa: Oświęcim-Bieruń-Tychy. Liczba kursów

w dni robocze w obie strony: 47
54 – Trasa: Imielin-Chełm Śl.-Bieruń-Tychy. Liczba kur-

sów w dni robocze w obie strony: 32
274 – Trasa: Bieruń-Bojszowy-Tychy. Liczba kursów

w dni robocze w obie strony: 25
181 – Trasa: Bieruń-Bojszowy-Pszczyna. Liczba kursów

w dni robocze w obie strony: 10 UG



Kończący się rok oraz ten nadchodzą-
cy są wyjątkowymi w historii Liceum
Ogólnokształcącego w Gilowicach.
Placówka obchodzi bowiem swoje ju-
bileusze. 1 września 2014 r. minęło
dokładnie 20 lat, kiedy powstała
szkoła w Gilowicach, wtedy jako filia
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bo-
lesława Chrobrego w Pszczynie.
A 1 września 2015 r. świętować bę-
dzie 20-lecie istnienia jako samo-
dzielna placówka.

Z tej okazji planowanych jest kilka
rocznicowych wydarzeń. Najbliższe
odbędzie się w sobotę, 27 grudnia.
Zaraz po Bożym Narodzeniu w hali
sportowej przy liceum odbędzie się
Koncert Jubileuszowy. Uroczystość
poprowadzą absolwenci drugiego ro-
cznika – Dawid „Kołocz” Kołosowski
i Marcin „Motyk” Motyka. Nie zabrak-
nie występów absolwentów oraz
wspomnień z licealnych lat. – Zapra-
szamy wszystkich absolwentów naszej

szkoły, a także obecnych uczniów, ro-
dziców, pracowników oraz wszystkie
osoby związane z liceum – mówi dy-
rektorka, Barbara Foltyn. Koncert Ju-
bileuszowy odbędzie się 27 grudnia
o godz. 18.00 w hali sportowej.

Ważnym punktem uroczystości
rocznicowych będzie nadanie imie-
nia szkole. Nastąpi to 1 września
2015 r. Patrona gilowickiego liceum
wybiorą uczniowie, rodzice oraz
nauczyciele. pk 
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GILOWICE

GÓRA

FRYDEK

Gilowickie liceum ma już 20 lat! (fot. archiwum)

Zespół Besides, którego członkiem
jest Artur Łebecki, mieszkaniec Góry,
wygrał 8. edycję programu „Must Be
The Music. Tylko muzyka”. Werdykt
zaskoczył muzyków. – Besides na Syl-
westrze Polsatu? To będzie rewolucja!
– mówili z niedowierzaniem przed fi-
nałową rozgrywką. 

Występ na koncercie sylwestrowym
organizowanym przez telewizję Polsat
to jedna z nagród w programie.
Oprócz tego muzycy odebrali czek na
100 tys. zł. Besides od początku byli
faworytami jurorów – Kory, Elżbiety
Zapendowskiej, a w szczególności
Adamy Sztaby i Piotra Roguckiego.
Ich niełatwa w odbiorze muzyka – in-
strumentalna o mocnym rockowym
brzmieniu, a przy tym melodyjna i za-
wierająca w sobie mnóstwo emocji –
spodobała się też telewidzom, którzy
wybierali zwycięzcę programu. 

– Udział w MBTM traktowaliśmy
z jednej strony jako sprawdzian dla
naszych możliwości i ciekawość przed
krytyką, a z drugiej jako szansę na po-
pularyzację niszowej muzyki w me-
diach. I jak widać, to się nam udało –
cieszy się Artur Łebecki, basista Besi-
des. 

Zarówno występ eliminacyjny, jak
i półfinałowy spotkał się z dużym
uznaniem publiczności. To jej głosami

przy jednogłośnym wskazaniu jury
muzycy dotarli do ścisłego finału,
gdzie również okazali się bezkonku-
rencyjni. – Wrażenia są jak najbar-
dziej pozytywne. Otrzymaliśmy
ogromne wsparcie i mogę powiedzieć,
że jesteśmy tym zaskoczeni. Oczywi-
ście produkcja telewizyjna jest total-
nie różna od organizacji koncertów,
do których jesteśmy przyzwyczajeni,
ale ekipa programu była wspaniała
i chyba nie skłamię, jak powiem, że
czuliśmy się tam jak u siebie – mówi
Artur Łebecki. 

Zespół powstał w 2011 r. w Brze-
szczach. Tworzą go: Paweł Kazimier-
czak – gitara, Piotr Świąder-Kruszyński
– gitara, Artur Łebecki – bas, Bartło-
miej Urbańczyk – perkusja, Justyna
Gurbisz – wizualizacje. 20 września
2013 r. miała miejsce premiera debiu-
tanckiego albumu zespołu pt. „We We-
re So Wrong”, bardzo ciepło przyjętego
przez krytykę i fanów. Na krążku moż-
na usłyszeć 10 instrumentalnych,
miejscami spokojnych, a miejscami
ostrych, ciężkich kompozycji, utrzyma-
nych w duchu post-rocka. „We Were
So Wrong” – jak mówią członkowie ze-
społu – to album, na którym kawałki
układają się w jedną wielką podróż no-
stalgiczno-emocjonalną. Muzyka Besi-
des grana już była na falach radiowej

„Trójki”, Antyradia i wielu innych roz-
głośni radiowych. Zespół ma na koncie
duże trasy koncertowe, m.in. z zespo-
łem Tides From Nebula, niekwestiono-
wanymi krajowymi liderami gatunku
muzycznego, jakim jest post-rock.
W trasie są też aktualnie, a terminy ich
koncertów można znaleźć na stronie
internetowej www.besides.art.pl.

Artur Łebecki członkiem Besides
został w 2012 r., kiedy to gitarzyści
Piotr i Paweł rozpoczęli poszukiwania

muzyków do nowego projektu po roz-
padzie ich wcześniejszego zespołu. –
Znaliśmy się od dawna, jeszcze z cza-
sów studiów i chłopaki wiedząc, że
gdzieś tam kiedyś grywałem w róż-
nych zespołach postanowili mnie spy-
tać, a ja z przyjemnością się zgodzi-
łem. Później przyszedł do zespołu
perkusista Bartek i tak zaczęła się na-
sza przygoda z post-rockiem – mówi
Artur Łebecki. Przygoda, która teraz
zaczyna się na nowo. Jacek Bielenin

Zespół górzanina wygrał „Must Be The Music”!

Zespół Besides. Trzeci z lewej Artur Łebecki (fot. archiwum zespołu)

Spotkali się 
przedstawiciele 
szkół hadynowskich
24 listopada przedstawiciele szkół
podstawowych, noszących imię Stani-
sława Hadyny spotkali się w Cho-
rzowskim Centrum Kultury, by poroz-
mawiać z Zofią Dytko – współpraco-
wnicą profesora Stanisława Hadyny.
Przedstawiciele poszczególnych szkół
zaprezentowali swoje teksty gwarowe
jako podziękowanie dla prelegentki.
Szkołę Podstawową im. Stanisława
Hadyny we Frydku reprezentowała
Zuzia Mika z klasy trzeciej (kilka dni
wcześniej zdobyła ona wyróżnienie
w XVII Międzygminnym Konkursie
Gwarowym „Pogodejmy po naszy-
mu”, organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-
Zdroju, wyróżnienie otrzymał też inny
uczeń szkoły z Frydku, Bartłomiej
Szojda).

Spotkanie szkół hadynowskich
uwieńczone zostało przedstawieniem
teatralnym „Zemsta” Aleksandra
Fredry w wykonaniu aktorów Teatru
Polskiego z Wrocławia. W wycieczce
brali udział uczniowie z klas szóstej
i czwartej frydeckiej szkoły. SP Frydek

Liceum zaprasza na jubileusz
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WOLA

MIEDŹNA GRZAWA

14 listopada z inicjatywy samorządu
uczniowskiego po raz trzeci odbyła
się w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Woli „Noc Integracji”.
Z roku na rok impreza cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem 
– w tym roku czas wspólnie spędzało
61 uczniów wraz z 6 nauczycielkami.
Atrakcje, które przygotowali organi-
zatorzy zadowoliły wszystkich ucze-
stników. Od godz. 18.00 do 24.00
młodzież miała okazję wspaniale się
bawić i, co najważniejsze, świetnie
zintegrować. 

Imprezę rozpoczęto wspólnym ae-
robikiem prowadzonym przez Martę
Mroczkę. Następnie grupa taneczna
pod kierunkiem Moniki Wawrzyczek
zainicjowała pląsy na parkiecie „tań-
cem belgijskim”. Rozgrzani aerobi-
kiem i rozruszani tańcem oddali się
następnie rozgrywkom sportowym
„na wesoło”. Utworzone spontani-
cznie 5 drużyn rywalizowało zaciekle

w tzw. „wyścigach rzędów”. Duch
zwycięstwa i niesamowity humor do-
pisywał każdemu zawodnikowi,
a zwycięska drużyna otrzymała słod-
ki upominek. 

Świetnie integrującymi okazały się
także zabawy w kole: taniec z „worka-
mi niespodzianek” oraz „konie i jeź-
dźcy”. Wyczerpana fizycznie, ale cu-
downie zrelaksowana młodzież udała

się do świetlicy, gdzie organizatorzy
zadbali o „pokarm dla ciała”. Była też
krótka prezentacja multimedialna do-
tyczącą tegorocznej laureatki Pokojo-
wej Nagrody Nobla – Malali Yousafzai
z Pakistanu. Na zakończenie zorgani-
zowano dyskotekę. Uczestnicy pod-
kreślali, że wszyscy nieobecni mają
czego żałować!

Gimnazjum nr 2 w Woli

Totus także 
dla szkoły w Woli
Wręczono statuetki Totus, wyróżnie-
nia nazywane „katolickim Noblem”.
Statuetkę otrzymała Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II w kategorii „Pro-
pagowanie nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II” – za wychowanie ko-
lejnych pokoleń Polaków w oparciu
o wartości, jakie uosabiał patron,
propagowanie nauczania Jana Pawła
II i budowanie więzi między szkoła-
mi.

Do tejże rodziny należy Szkoła Pod-
stawowa nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Jana Pawła II w Woli.
W szkole w ciągu roku szkolnego pro-
pagowane są idee naszego wielkiego
Patrona. Corocznie 16 października
uczniowie przeżywają Święto Patrona
Szkoły z okazji rocznicy wyboru na pa-
pieża. W tym roku szkolnym podczas
świętowania odbyła się też peregryna-
cja relikwii św. Jana Pawła II. O patro-
nie pamiętają także podczas rocznicy
jego śmierci, 2 kwietnia oraz rocznicy
urodzin, 18 maja. SP nr 2 w Woli

Uczniowie się integrowali

To była noc pełna atrakcji! (fot. Gimnazjum nr 2 w Woli)

A może będę strażakiem?
19 i 21 listopada odbyły się spotkania bibliotekarek
z Gminnej Biblioteki Publicznej z dziećmi z Gmin-
nego Przedszkola Publicznego nr 1 w Woli. „Słoni-
ki” i „Kotki” wysłuchały opowiadania, które przybli-
żyło im poznanie zawodu strażaka. Bajkę pt. „Będę
strażakiem” przeczytali uczniowie z Gimnazjum nr
2 w Woli: Patrycja, Paulina i Bartosz.

Podczas tego spotkania dzieci miały okazję po-
znać pojazdy ratunkowe, które pomagają nam
w momentach zagrożenia. Przedszkolaki doskonale
wiedziały, jak należy zachować się na jezdni, gdy
widzimy zbliżający się pojazd ratunkowy na sygna-
le. Wspólnie zastanawiali się, jak można pomóc

strażakom. Przede wszystkim musimy pamiętać, by
wyłączać wszystko z prądu, gdy wychodzimy z do-
mu i nie bawić się zapałkami. Każdy strażak musi
dużo ćwiczyć, żeby mieć świetną kondycję. Dlatego
też Kotki i Słoniki gimnastykowały się w rytmie pio-
senki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Dzieci rzuca-
ły również piłeczką do kosza. Na zakończenie przed-
szkolaki miały okazję zmierzyć się z niełatwym za-
daniem do wykonania. Wycinały nożyczkami każdy
element z odznaki strażaka i sklejały w jedną całość.
I tak z przyklejonymi do bluzeczek odznakami i z uś-
miechem na twarzach wracały do przedszkola.

Spotkania z przedszkolakami w bibliotece organi-
zowane są w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. GBP

Dzieci dowiedziały się sporo o pracy strażaków (fot. GBP)

W Miedźnej 
też czytali Sienkiewicza
W poprzednim numerze informowaliśmy o międzyszkolnym
czytaniu Sienkiewicza, które zorganizowano w Woli. Podobne
spotkanie odbyło się 5 listopada w Zespole Szkół im. Powstań-
ców Śląskich w Miedźnej. 

Spotkali się nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i sympatycy
szkoły, w sumie prawie 80 osób. Okazją do spotkania było wspól-
ne czytanie „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Wy-
strój świetlicy nawiązywał do oazy na pustyni i stwarzał wyjątko-
wy nastrój do czytania i słuchania. Na początku przybliżono oso-
bę Henryka Sienkiewicza, przypomniano tytuły najważniejszych
jego dzieł. Następnie została przedstawiona geneza utworu,
w której m.in. podkreślono, iż ma w sobie elementy robinsonady.

W czasie całego spotkania czytany tekst był na bieżąco ilu-
strowany pokazem slajdów na ekranie. Podczas szkolnej impre-
zy czytelniczej swoje artystyczne talenty przedstawili uczniowie
szkoły: Weronika Kalkowska z klasy V narysowała portret H.
Sienkiewicza, Grzegorz Cygan (klasa VI) grał na skrzypcach,
Magdalena Komandera z klasy V śpiewała. ZS Miedźna, pk

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s
w Grzawie realizując projekt Biblioteki Naro-
dowej zorganizowała 26 listopada w Domu
Socjalnym w Grzawie konkurs dla klas IV i V
szkół podstawowych pod nazwą „W baśnio-
wej Narnii”. Konkurs dotyczył znajomości
książki „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica
i stara szafa”. Wzięły w nim udział wszystkie
szkoły podstawowe z gminy Miedźna. 

Każda z drużyn miała za zadanie odpowie-
dzieć na 3 wylosowane pytania, wykonać po
2 zadania oraz odegrać scenkę z książki. Pier-
wsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr
2 w Woli, drugie miejsc ex aequo Szkoła Pod-
stawowa w Górze i Szkoła Podstawowa w Mie-
dźnej. Trzecie miejsce przypadło Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Woli. Zwycięska drużyna wystą-
piła w składzie: Weronika Gontarz, Jakub Ku-
ziemski i Szymon Buczek. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowy dyplom oraz książkę.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mie-

dźnej zdradzili, że do konkursu przygotowy-
wali się 2 tygodnie. Pod opieką nauczycielki
języka polskiego, Janiny Polak-Piskorskiej
czytali kilka razy książkę i ćwiczyli scenkę
konkursową. Wszyscy uczestnicy konkursu
podeszli do niego bardzo poważnie i wykaza-
li się ogromną znajomością książki. Jednak
w konkursie chodziło przede wszystkim o to,
aby się dobrze bawić. Ada Krasoń

Sprawdzali znajomość „Opowieści z Narnii”

Konkurs wygrała drużyna z SP nr 2 w Woli (fot. Ada Krasoń)
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27 listopada w sali widowiskowej
Domu Kultury w Woli odbył się XXIII
Turniej Recytatorski. Impreza zorga-
nizowana została przez Gminny
Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzi-
bą w Woli oraz Zespół Oświaty i Wy-
chowania w Miedźnej.

Ada Krasoń, pk

Podobnie jak w poprzednim roku,
uczestników oceniało jury w składzie:
Jerzy Kuczera – przewodniczący jury,
Ewa Polak-Walesiak, Alojzy Lysko
i Katarzyna Sternat. Impreza od lat
cieszy się dużym zainteresowaniem,
i to nie tylko uczniów z gminy Mie-
dźna. W konkursie wzięli udział bo-
wiem także mieszkańcy Bojszów,
Studzionki, Pszczyny, Rudołtowic,
Tychów, Oświęcimia, Poręby, Bieru-
nia Starego, Brzeszcz czy Pawłowic.

Celem i założeniem konkursu jest
popularyzacja literatury polskiej oraz
propagowanie poezji i piosenki poe-
tyckiej wśród młodzieży. Ponadto, za-
interesowanie sztuką recytacji, a tym
samym pielęgnowanie ojczystego ję-
zyka oraz gwary śląskiej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dbałości o kul-
turę i estetykę tzw. „żywego słowa”,
inspirowanie do twórczych poszuki-
wań indywidualnych sposobów arty-
stycznej wypowiedzi, propagowanie
poezji i piosenki poetyckiej wśród
młodzieży, a także kształtowanie
wrażliwości na piękno poezji śpiewa-
nej. Jury turnieju oceniało dobór re-
pertuaru, dykcję, interpretację, ogólny
wyraz artystyczny, muzykalność i wa-
runki głosowe wykonawcy oraz orygi-
nalność kompozycji, aranżacji i spo-
sobu wykonania.

Uczestnicy prezentowali się
w trzech konkursach: konkursie głó-
wnym, konkursie gwarowym i w kon-
kursie poezji śpiewanej. Podzielone
były na trzy kategorie wiekowe: kon-
kurs dla uczniów klas 5 i 6 szkół pod-

stawowych, dla uczniów gimnazjum
oraz uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych.

Przesłuchania trwały cały dzień, ju-
rorzy przesłuchali 58 uczestników.
Poziom był bardzo wysoki. – Miałam
nadzieję, że będziecie malować sło-
wem, budzić w nas uczucia, budować
nastrój. I tak było. Byłam dziś kilka
razy w zupełnie innym świecie słu-
chając Was – mówiła po przesłucha-
niach do uczestników dyrektorka
Gminnego Ośrodka Kultury, Joanna
Stawowy. 

„Jury podkreśla jakość i poziom
prezentowanych tekstów. Sukcesem
tego konkursu jest wysoki poziom wy-
konawczy ze szczególnym uwzglę-
dnieniem wzrastającej świadomości
artykulacyjnej, emisyjnej oraz wido-
czne rozszerzenie zastosowanych
środków wyrazu artystycznego. Jury
zaniepokojone jest malejącą liczbą

uczestników w konkursie gwarowym,
dlatego wspólnie z organizatorami
podjęto decyzję, aby wyodrębnić tą
kategorię i corocznie organizować
Konkurs Recytatorski – Gwarowy. Ju-
ry prosi opiekunów uczestników Poez-
ji Śpiewanej o dobór repertuaru uw-
zględniający możliwości wokalne
uczestników” – napisali jurorzy w pro-
tokole.

Nagrodę Grand Prix XXIII Turnieju
Recytatorskiego Miedźna 2014
w kwocie 500 zł z rąk wójta gminy
Miedźna, Bogdana Taranowskiego
odberała Dominika Kozak z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Pawłowi-
cach. Wystąpiła ona w Konkursie
Poezji Śpiewanej wykonując piosenki
„Tańczące Eurydyki” (z repertuaru A.
Wojciechowskiego i K. Gardtner) oraz
„Kiedyś” (M. Kudła, A. Menken).

– To była wielka radość słuchać
tych wszystkich prezentacji, niektóre

wzruszały nas do łez. Turniej Recyta-
torski to naprawdę wyjątkowa i po-
trzebna inicjatywa, wielkie artysty-
czne święto – mówił przewodniczący
jury, Jerzy Kuczera.

58 osób wzięło w tym roku udział w XXIII Turnieju Recytatorskim

Słowa, które poruszają

LAUREACI XXIII TURNIEJU RECYTATORSKIEGO:
a) Konkurs Główny

w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
I miejsce – Maja Machaj ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach
II miejsce – Aleksandra Wojtala ze Szkoły Podstawowej we Frydku
III miejsce – ex-aequo Iga Mojsa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli i Wero-
nika Lisek ze Szkoły Podstawowej we Frydku.

w kategorii uczniów gimnazjów
I miejsce – Zuzanna Ratajczyk z Gimnazjum nr 2 w Tychach
II miejsce – ex-aequo Sara Kozieł z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym i Bar-
tłomiej Blacha z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu
III miejsce – Magdalena Kuźnik z Gimnazjum nr 5 w Studzionce

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Paulina Misior z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
II miejsce – Marta Marcak z LO w Tychach
III miejsce – Kryspin Fic z LO W Oświęcimiu
Wyróżnienie – Jakub Zajas z LO w Oświęcimiu

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

I miejsce – Kinga Szafron ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach

II miejsce – Magdalena Walczewska ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie
III miejsce – Karolina Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie
Wyróżnienie ex-aequo – Bartłomiej Szojda ze Szkoły Podstawowej we Frydku
i Jakub Sklorz ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach.

w kategorii uczniów gimnazjów
I miejsce – Gabriel Dudzik z Gimnazjum w Bojszowach

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych – jury nie przyznało nagrody

c) Konkurs Poezji Śpiewanej
w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych

Wyróżnienie – Emilia Pomietło ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli
w kategorii uczniów gimnazjów

I miejsce – Agnieszka Sochacka z Gimnazjum w Miedźnej
II miejsce – Daria Michalska z Gimnazjum nr 1 w Woli
Wyróżnienie – Dawid Bielanin z Gimnazjum nr 1 w Woli

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Dominika Kozak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowi-
cach
Wyróżnienie – Joanna Konerska z Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach

GRAND PRIX
Dominika Kozak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

Jurorzy i nagrodzeni uczestnicy XXIII Turnieju Recytatorskiego (fot. pk)

Grand Prix zdobyła Dominika Kozak 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Pawłowicach (fot. pk)
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I zaś bych musiała pisać o odpuście,
bo w Gorze momy dwóch patronów.
4 grudnia je św. Barbary, patronki
naszej parafii i gorników. I zaś uro-
czystość w doma. W Tyn dziyń wo-
niało u nos gutalinom do szczewi-
ków, bo dziadek na suma ubiyroł ga-
lowy stroj górniczy, a do niego czor-
ne szczewiki, kiere musiały sie łys-
kać, bioło wybiglowano koszula z wy-
szkrobionym kraglym.

Zawsze my tyż od dziadka dostali abo
jako biksa szkoloków kopalnianych,
abo jaki tryngiel na bombony. No
i musioł być tyż niedzielny obiod.

Radzi my tyż jeździli na odpust do
Łąki na Świyntego Mikołaja na drugo
niedziela po naszym odpuście. Tam
było jeszcze wiyncyj uciechy skiż
przebiyrańcow kierzy lotali po wsi.
Było ze trzydzieści bandow, kiere
odwiydzały chałpy szczególnie te,
w kierych były piykne młode dziołchy,
a że jo miała starsze kuzynki, to tyż
sie dzwiyrza za nimi niy zawiyrały. Je-
szcze dobrze Żyd niy wyloz, a już
z nastypnej grupy przichodzili śpywać
świynci, za nimi orkiesta, a potym
diobły, śmierkta i koza, tańcowali
wiela wlezie, namarasili w kuchni,
pojedli kołocza, a na koniec za nimi
przichodził Żyd i baba kierzy nojwiyn-
cyj gupot zawsze narobili swojom gu-
piom godkom. Żydek bele co chcioł

sprzedać, mojej ciotce to nawet roz
sprzedał jeji sitko, kiere zebroł ze zly-
wu. Po tych odpustach to już sie szy-
kowało na Gody, my bajtle chodzili
dziynnie na roraty z lampionami.
Wczas rano jak na polu jeszcze była
cima dziadek Józek budził nos i po-
mogoł sie nom myć i oblykać, a w tyn
czos babcia Broncia rychtowała nom
w kuchni śniodani. Pilnowała, coby
kożdy z nos wypił po szolce gorkiego
mlyka. I to tym ciepłym mlykiym wo-
niały moji adwyntowe poranki. 

Zima przipomino mi tyż zapach ja-
błek. Nasi prababka na szraknu
w zimnej izbie ukłodali jabka, a potym
dziynie kożdego z nos takim jabkiym

raczyli. Moja babcia bardzo dobrze
warziła i piykła. Zawsze piernik na
świynta zaczyniała już w barbórka, tak
coby do wilije doszeł i był miynki. Cze-
ba go było co pora dni przemiyszać,
toż se dejcie pozor jak u nos w chałpie
tym piernikiym piyknie woniało. Bliżyj
świąt ciepli czasym do sklepu cytryny
abo apluzyny. One miały wyjontkowy
zapach i smak, bo te kiere teraz idzie
kupić to już niy smakujom jak te do-
wnij we świynta. Te skorki to parzyli
i kroli, a potym smażli z cukrym coby
mieć do jakigo keksa.

Zaczynały sie też porządki świonte-
czne, wszysko szło w ruch szranki
i tepichy. Pucowani okiyn i wiyszani

nowych gardin, a potym to już ino
wstawić choinka i trza było czekać na
świynta. Czuć było to oczekiwani, ta
radość na wilijo i na geszynki pod
choinkom, na rostomajte maszkety
i pastyrka. Cołko chałpa woniała
świyntami. Miyszały sie wszyski za-
pachy kiere sprawiały że świynta były
jedyne i niypowtarzalne.

Potym to ino jeszcze był sylwester,
ale my go zawsze jako bajtle prze-
spali i potym świynto Trzech Króli.
Po kierym farorz zaczynoł chodzić po
kolyndzie. Nojlepszo izba musiała
być wyszykowano, stoła tam jeszcze
choinka od świąt na stole był wybig-
lowany bioły obrus, na nim pismo
świynte, miska z wodom świynco-
nom, kropidło i świyczki, a miyndzy
nimi krzyż, musieli my też przyry-
chtować zeszyty z religie i obrozki
z roratow, tak coby farorz widzieli,
że my na roraty i religa chodzili. Po-
tym to my jeszcze ino czekali na zi-
mowe ferie, tak coby szło na łyż-
wach po stawach pokiyjzać abo na
sonkach z gorki se pozjyżdżać. Jak
już tego było dość to my wyglondali
wiosny.

Renata Waliczek

Tekst pochodzi z opowiadania
o czterech porach roku autorstwa

Renaty Waliczek z Góry. 
Tytuł pochodzi od redakcji.

Takie były zima i święta w Górze...

Obraz autorstwa Józefa Kłyka

Jednym z najpiękniejszych zapachów świąt Boże-
go Narodzenia jest zapach pierników. 

Takie zapachy długo przed świętowaniem poczuć
można w domu Renaty Waliczek. Cała rodzina już
w październiku zaczyna przygotowywanie pysznych
pierników.

Są w kształcie serca, ludzików, podkowy, dom-
ków, kulek, zdobione lukrem, orzechami, kawą, sło-

necznikiem. Trafiają potem do przyjaciół, członków
rodziny. – Zawsze przed świętami z czymś się do
nich jeździło. Kiedyś wpadliśmy na pomysł, żeby za-
miast kartek czy innych gadżetów, dawać im zrobio-
ne przez nas pierniczki – mówi Renata Waliczek.

Jak mówi, najlepsze są te zrobione ze składników
najlepszej jakości. Sama nie używa ogólnodostęp-
nych przypraw do pierników – przygotowuje włas-
ną. Miesza w odpowiednich proporcjach różne

przyprawy, m.in. cynamon, goździki, ziele angiel-
skie, kolendrę, imbir, anyż, pieprz, a nawet mielo-
ną kawę.

By poczuć zapach świątecznego piernika, Rena-
ta Waliczek podzieliła się z Czytelnikami przepisem
na pyszne i nietrudne do zrobienia pierniczki. – Nie
wymagają leżakowania, a mam przepis, w którym
konieczne jest nawet 6-tygodniowe leżakowanie –
mówi. Pierniczki można zjeść, można też nimi
ozdobić choinkę. pk

Dom pachnący piernikiem

Pierniczki cioci Ani
Składniki:
– 1 kg mąki (przesiać dwukrotnie)
– 1/2 kg miodu (najlepiej gryczany)
– 1/2 kg cukru
– 10 dkg masła
– 3 całe jajka i 2 żółtka
– 2 kopiate łyżki przyprawy do piernika
– 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Roztapiamy masło, dodajemy do niego miód i cu-
kier. Po ostygnięciu dodajemy jajka i żółtka, mie-
szamy z mąką, przyprawą do piernika i proszkiem
do pieczenia. Ciasto można od razu wałkować na
grubość 2-3 mm, wyrabiamy formy. Pieczemy
w temperaturze do 200 st. C przez 5-7 minut.

Pierniczki możemy dekorować białym lukrem, któ-
ry przygotowuje się z przesianego cukru pudru wy-
mieszanego z utartym białkiem.

Pierniki mogą mieć różne kształty i dekorację – wszystko zależy od naszej wyobraźni! (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

4 listopada po godz. 9.00 doszło do zdarzenia na pla-
cu budowy w Woli, przy ul. Pszczyńskiej. W trakcie wy-
konywania prac budowlanych pracownik firmy, 42-letni
mężczyzna spadł z drabiny. Doznał obrażeń głowy. Oka-
zało się, że miał prawie 2 promile alkoholu we krwi.

Tego samego dnia około godziny 23.00 PSP w Pszczy-
nie przyjęła informację o zadymieniu w piwnicy budynku
jednorodzinnego w Woli przy ul. Cichej. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastępów OSP stwierdzono, że w wy-
niku nieostrożności doszło do zapalenia drewna składo-
wanego obok pieca CO. Strażacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i dokonali rozpoznania, udzielili też pomocy
osobie poszkodowanej w wieku 25 lat, podali jeden prąd
gaśniczy wody na źródło pożaru. W dalszej kolejności
wyniesiono na zewnątrz nadpalone materiały i przelano
je wodą oraz oddymiono budynek. W działaniach, które
zakończono ok. godziny 0.30, uczestniczyły trzy zastępy
OSP z terenu gminy Miedźna (Wola, Góra i Gilowice)
oraz jeden zespół PR Pszczyna.

8 listopada, przed godz. 21.00 pszczyńscy policjanci
zatrzymali do kontroli 20-latka, mieszkańca Miedźnej.
Jechał on samochodem ul. Bieruńską. Jak wykazało ba-
danie, miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.

18 listopada nieznany sprawca usiłował obrabować je-
dną z aptek w Woli. Do zdarzenia doszło przed godz.
21.00. Do apteki wszedł mężczyzna, który miał zasłonię-
tą szalikiem twarz. Miał też przedmiot przypominający

broń. Groził nim sprzedającej, żądając od niej wydania
pieniędzy. Ta zaczęła krzyczeć i uciekła na zaplecze. Kie-
dy wróciła, sprawcy już nie było. Zbiegł z miejsca zdarze-
nia. Mężczyzna jest poszukiwany przez policję.

Dzień później KPP w Pszczynie przyjęła zgłoszenie od
mieszkanki Woli. Końcem lipca br. kupiła na aukcji inter-
netowej telefon komórkowy. Zapłaciła za niego 268 zł,
ale mimo tego, towar do niej nie trafił.

22 listopada około godziny 15.45 pszczyńska straż
przyjęła informację o zadymieniu w bloku wielorodzin-
nym w Woli przy ul. Górniczej. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku nie-
ostrożności doszło do zapalenia się potrawy na kuchen-
ce gazowej w mieszkaniu na drugim piętrze. Po zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i dokonaniu rozpoznania,
działania zastępów polegały na dogaszeniu palącej się
potrawy, oddymieniu i przewietrzeniu klatki schodowej
oraz pomieszczeń w budynku oraz sprawdzeniu stężeń
tlenku węgla. W działaniach, które zakończono ok. go-
dziny 16.40 uczestniczyły trzy zastępy JRG Pszczyna,
dwa zastępy OSP Wola oraz jeden patrol KPP w Pszczy-
nie.

28 listopada w Jankowicach na ul. Żubrów zginął mie-
szkaniec Woli. 60-latek jechał toyotą corollą. W pewnym
momencie zjechał na lewą stronę drogi i uderzył czołowo
w drzewo. Auto odbiło się i znów uderzyło w inne przy-
drożne drzewo. Kierowca zginął na miejscu.
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Nie 
daj się
nabrać!
Zwrócenie uwagi na ryzyko
związane z zawieraniem umów
finansowych, w tym przede
wszystkim z zaciąganiem wyso-
ko oprocentowanych, krótkoter-
minowych pożyczek oraz z ko-
rzystaniem z usług finanso-
wych, które nie podlegają
szczególnemu nadzorowi pań-
stwa – to główny cel kampanii
społecznej „Nie daj się nabrać.
Sprawdź, zanim podpiszesz”.

Chociaż maksymalne nominalne
oprocentowanie pożyczek wyno-
si obecnie 12 procent, to wiele
firm pożyczkowych oferuje pro-
dukty, których rzeczywista ro-
czna stopa oprocentowania mo-
że przekraczać tysiące procent.
Dlatego też nierozważne podpi-
sanie umowy o „szybką i łatwą
pożyczkę” może prowadzić do
utraty dorobku całego życia i ro-
dzinnych dramatów. Stąd kolej-
na odsłona akcji społecznej „Nie
daj się nabrać. Sprawdź, zanim
podpiszesz!”.

Bohaterem kampanii jest pani
Krystyna, która przed świętami
zdecydowała się na zaciągnięcie
pożyczki w wysokości czterech
tysięcy złotych. Na stronie inter-
netowej kampanii www.zanim-
podpiszesz.pl można śledzić,
jak każdego dnia rośnie jej dług,
a wraz z nim stres i frustracja.

Za pomocą witryny kampanii
można zapoznać się z podstawo-
wymi informacjami na temat bez-
pieczeństwa na rynku finanso-
wym, poznać cztery zasady bez-
piecznych pożyczek, użyć kalku-
latorów finansowych, dowiedzieć
się, jak niebezpieczne kruczki
prawne stosowane są w umo-
wach, a także uzyskać dostęp do
podstawowych aktów prawnych. 

Z kontroli przeprowadzonej
w 2013 r. przez UOKiK wynika
m.in., że dla części firm poży-
czkowych głównym źródłem
przychodów nie były odsetki od
udzielonych pożyczek, ale róż-
nego rodzaju prowizje i opłaty
ponoszone przez konsumentów,
które niekiedy nie były zwracane
nawet w sytuacji odmowy
udzielenia pożyczki.

Podmioty świadczące usługi
pośrednictwa kredytowego oraz
firmy pożyczkowe nie są w Polsce
objęte nadzorem KNF i nie muszą
mieć licencji, aby prowadzić dzia-
łalność. Nie istnieje ponadto wy-
móg ich rejestracji, stąd trudno
precyzyjnie określić ich liczbę.

Więcej o akcji – na stronie
www.zanim-podpiszesz.pl

Wśród osób, które do 24 grudnia 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 

Felicja Kulka z Miedźnej. Gratulujemy! 
Zaproszenie wyślemy pocztą.
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VI Biesiada Gminna „Po naszymu,
czyli po śląsku” 13 listopada zgroma-
dziła w sali Domu Socjalnego w Gó-
rze tłumy.

Były zespoły ludowe naszej gminy
oraz członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich i Kółek Rolniczych, wójt gminy
Miedźna Bogdan Taranowski i radni
gminy oraz przedstawiciele organiza-
cji współpracujących, czyli prezes
Wojewódzkiego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Ka-
towicach, kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego
w Pszczynie, przedstawiciele LGD

i innych stowarzyszeń. Gościnnie wy-
stąpił zespół „Ćwikliczanie”. Program
biesiady urozmaiciły monologi i wier-
sze oraz piosenki: Heleny Malcher,
Ślązaczki Roku 2009 Otylii Trojanow-
skiej, Młodzieżowego Ślązaka Roku
Mikołaja Dziedzica oraz laureatki
„Śląskiego Śpiewania” Karoliny Lu-
bańskiej z Miedźnej.

W trakcie biesiady Prezes
WZRKiOR w Katowicach i prezes
GZRKiOR w Miedźnej wręczyli dyplo-
my i podziękowania zasłużonym dzia-
łaczkom KGW oraz zespołom ludo-
wym. Uczestnicy bawili się do póź-
nych godzin wieczornych. Łucja Krutak

12 listopada w Woli zorganizowano
tegoroczny Dzień Seniora 60+.

Rozpoczęła go msza św., po której
uczestnicy zebrali się licznie w Domu
Kultury. Biesiada została zorganizo-
wana przez Koło Gospodyń Wiejskich
wspólnie z Kółkiem Rolniczym i Radą
Sołecką.

Ze specjalnie na tę uroczystość
przygotowanym programem wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”. Po
występie zespołu uczestnicy mieli
okazję uczestniczyć w Pokazowej De-
bacie Oxfordzkiej, której projekt przy-

gotowany przez BIL Bielsko-Biała i do-
finansowany z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich prowadził aktor Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej, Kuba Ab-
rahamowicz. Ekspertami byli: poseł
na Sejm RP Mirosława Nykiel, psy-
cholog Krystyna Gotkowska-Basińska,
a nad całością czuwała prezes Gmin-
nego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Miedźnej Łucja
Krutak, koordynator w terenie. Deba-
ta, a szczególnie oceny ekspertów wy-
wołały zainteresowanie i aplauz publi-
czności. Było też wspólne śpiewanie
i wesoła zabawa. Łucja Krutak

Po naszymu, czyli po śląsku

Seniorzy spotkali się w Woli

7 listopada w Woli odbył się wyjątko-
wy koncert z okazji Święta Niepodleg-
łości.W 1918 roku, po 123 latach
niewoli, Polska na skutek zawirowań
historycznych I wojny światowej
i związanych z nimi upadkiem trzech
wielkich mocarstw, odzyskała niepod-
ległość. Decyzją demokratycznych
władz II RP z 1937 r. wydarzenie to
upamiętniane jest 11 listopada.

W gminie Miedźna, w hołdzie złożo-
nym ojczyźnie i poległym, którzy od-
dali życie za jej suwerenność, 7 listo-
pada w sali widowiskowej Domu Kul-

tury w Woli odbył się wyjątkowy kon-
cert trzech tenorów: Damiana Chró-
ścińskiego, Arkadiusza Dołęgi, Patry-
cego Hauke z Zespołem Maes Trio.
Całość prowadził Jacek Woleński. Za-
prezentowano znane arie operetkowe
oraz pieśni neapolitańskie.

Tradycyjnie przed uroczystym kon-
certem wójt gminy Miedźna Bogdan
Taranowski wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Miedźna Stanisławem
Karbowym oraz radnymi gminy Mie-
dźna uroczyście złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Powstańców Śląskich
w Woli. UG

Koncert tenorów
na Święto Niepodległości

Koncert trzech tenorów cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. 
Sala pękała w szwach. (fot. GOK)

Wielki powrót trenera Formasa
W dniach 14–16 listo-
pada w Katowicach od-
były się Zimowe Otwar-
te Mistrzostwa Polski
Masters. Na zawody
zjechało 560 zawodni-
ków ze 103 klubów:
z Polski, Ukrainy,
Czech, Rosji, Słowacji,
Litwy, Niemiec i Szwe-
cji. W zawodach ucze-
stniczyli byli finaliści
i medaliści olimpijscy
oraz medaliści mi-
strzostw świata.

Na zawodach nie zabrakło trenera MUKS „GILUS” Gilowice Sławomira
Formasa, który przy wsparciu wielu oddanych kibiców – byłych i obecnych
zawodników i wychowanków klubu, rodziny i przyjaciół osiągnął wspaniałe
rezultaty.

Trzykrotnie uzyskał tytuł Mistrza Polski oraz tyle samo razy ustanowił no-
we Rekordy Polski w stylu klasycznym na dystansach: 50 metrów (31,62),
100 metrów (1:10,94) oraz 200 metrów (2:38,51). MUKS „GILUS”

Strażacy grali w kręgle
W sobotę, 8 listopa-

da na kręgielni w Woli
odbyły się Drużynowe
Zawody Zarządów
Gminnych Ochotni-
czych Straży Pożarnych
Powiatu Pszczyńskiego
w kręgle. Do turnieju
zgłosiły się 3 zespoły
z następujących miej-
scowości: Zarząd Od-
działu Powiatowego
OSP RP z Pszczyny,
Zarząd Gminny OSP
z Pszczyny i Zarząd Gminny OSP z Miedźnej. Na wynik drużyny punkty zdo-
bywało po trzech zawodników z każdej drużyny. Rozegrano dwie rundy, po
których wyłoniono następującą kolejność: I miejsce – Zarząd Gminny OSP
w Pszczynie (631 pkt.), II miejsce – Zarząd Gminny OSP w Miedźnej (587
pkt.), III miejsce – Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Pszczynie (527
pkt.) GOSiR

Sukcesy młodych zapaśników
Zdobyciem sporej liczby me-
dali w ostatnim czasie po-
chwalić mogą się zapaśnicy
reprezentujący klub GKS
„Piast” Wola. W trakcie XIV
Międzynarodowego Turnieju
z okazji Święta Niepodległo-
ści, który odbył się 8 listopa-
da w Dzierżoniowie sportowcy
z Woli zdobyli aż 4 złote me-
dale. Trafiły do: Bartosza Pi-
wowara, Gabrieli Płoszczycy,
Darii Jaczyńskiej i Kacpra
Krupy. Srebro zdobyli: Wane-
sa Kania, Anna Doktor i Martyna Żogała, a brąz: Eryk Cichoń, Oskar Kania,
Paulina Karwas. Kolejne sukcesy zapaśnicy odnieśli podczas Pucharu Śląs-
ka Żaków i Dzieci w Bieruniu (22 listopada). Pierwsze miejsca w swoich ka-
tegoriach wywalczyli: Bartosz Piwowar, Wanesa Kania, Gabriela Płoszczy-
ca oraz Daria Jaczyńska. pk

XI Mikołajkowe Zawody Pływackie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z siedzibą Woli oraz Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS” w Gilowicach zapraszają do
udziału w XI Mikołajkowych Zawodach Pływackich. Odbędą się 20 grudnia
na krytej pływalni w Woli. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie 
miedzna.pl.

Sławomir Formas mógł liczyć na wsparcie 
wiernych kibiców (fot. MUKS „Gilus”)

Strażacy rywalizowali na kręgielni w Woli (fot. GOSiR)

To kolejne sukcesy 
zapaśników z Woli (fot. GKS „Piast” Wola)
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Słowa, które poruszają
27 listopada w Domu Kultury w Woli odbył się XXIII Turniej Recytatorski. Był to dzień pełen pięknych 

i poruszających występów. Więcej o konkursie piszemy na str. 8.

Aleksandra Wojtala z SP we Frydku wzięła udział w konkursie głównym (fot. GOK)

Uczestników oceniało 4-osobowe jury (fot. pk)

W Konkursie Gwarowym zaprezentował się m.in. Bartłomiej Szojda z SP we Frydku (fot. GOK)

Jerzy Kuczera w imieniu jury dziękował uczestnikom za wyjątkowe prezentacje (fot. pk)

Joanna Rozmus i Kinga Łukaszek zaśpiewały m.in. piosenkę Dżemu pt. „Do kołyski” (fot. pk)

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe (fot. pk)

Agnieszka Sochacka z Zespołu Szkół w Miedźnej zajęła 1. miejsce w Konkursie Poezji Śpiewanej 

w kategorii uczniów gimnazjum (fot. GOK)

W Konkursie Poezji Śpiewanej piosenkę „Wolność” Marka Grechuty zaśpiewał Dawid Bielanin z Gimnazjum nr 1 w Woli (fot. GOK)


