
Komisje już pracują Te listy są naprawdę
skuteczne!

Uczta dla ciała 
i dla ducha

Podczas drugiej sesji nowej Rady Gminy, radni zdecydowali, że w obecnej kadencji
działać będzie 7 komisji, podobnie jak w kadencji poprzedniej. W skład każdej z tych
komisji wchodzi od czterech do sześciu członków. Radni zdecydowali o składzie
komisji, wybrali też przewodniczących

W Gimnazjum nr 2 w Woli udało się
napisać 4 265 listów w ramach
corocznego, całodobowego 
Maratonu Pisania Listów Amnesty
International

V Wieczór Śląski pokazał, że jest potrze-
ba spotykania się i kultywowania
śląskich tradycji. Przybyło ponad 200
osób oraz ci, którzy o Śląsku opowiadają
najpiękniej

WIĘCEJ NA STR. 5 WIĘCEJ NA STR. 6 WIĘCEJ NA STR. 8

Prawie 1 100 absolwentów, wśród których są uznani artyści, lekarze, matematycy czy naukowcy, dobre pozycje 
w ogólnopolskich rankingach najlepszych szkół, świetne warunki uczenia się, dobre wyniki egzaminu maturalnego 
– to wszystko charakteryzuje Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach. 27 grudnia szkoła świętowała 20-lecie istnienia.

WIĘCEJ NA STR. 3
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To liceum wyróżnia się już od 20 lat
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Podajemy terminy 
odbioru śmieci 

w styczniu:

DOMY 
JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna,
Miodowa, Nowa Wieś, Polna,
Potokowa, Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 2.01, 19.01
 segregacja: 19.01

Frydek (ulice: Bieruńska,
Graniczna, Myśliwska, Oliwna),
Gilowice (ulice: Górnośląska,
Lompy, Lipowa, Piaskowa, Plac
Jana Pawła II, Rajska, Strażaków),
Miedźna (ul. Janygowiec):
 zmieszane: 5.01, 20.01
 segregacja: 20.01

Gilowice (ulice: Dębowa,
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców,
Leśna, Łączna, Spokojna,
Starorzeczna, Wiejska,
Korfantego):
 zmieszane: 7.01, 21.01
 segregacja: 21.01

Wola (ulice: Błachowa,
Kasztanowa, Kopalniana, Lipowa,
Międzyrzecka, Orzechowa, Polna,
Poprzeczna, Przemysłowa,
Pszczyńska, Różana, Stawowa,
Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane: 8.01, 22.01
 segregacja: 22.01

Wola (ulice: Bzów, Cicha,
Górnicza, Graniczna, Krótka,
Kwiatowa, Mokra, Ogrodowa,
Osiedle Pod Sosnami,
Powstańców, Rajska,
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza,
Sadowa, Spokojna, Szkolna,
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
 zmieszane: 9.01, 23.01
 segregacja: 23.01

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra,

Nad Wisłą, Ogrodników, Polna,
Poznańska, Pszczyńska, Słoneczna,
Zbożowa), Grzawa (ulice:
Graniczna, Polna):
 zmieszane: 12.01, 26.01
 segregacja: 26.01

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna,
Sportowa, Stawowa, Wiosenna,
Zawadka):
 zmieszane: 13.01, 27.01
 segregacja: 27.01

Góra (ulice: Babudy, Cicha,
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła,
Topolowa, Wiejska, Wilcza,
Zapadź, Zielona, Złote Łany):
 zmieszane: 14.01, 28.01
 segregacja: 28.01

Miedźna (cała oprócz ulic
Janygowiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 15.01, 29.01
 segregacja: 29.01

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa
(ulice: Kościelna, Księża, Nad
Wisłą, Pszczyńska, Rudawki,
Wiejska, Zielonkówka):
 zmieszane: 16.01, 30.01
 segregacja: 30.01

BYŁE 
OSIEDLA

Wola I
 zmieszane: 2.01, 7.01, 9.01,

13.01, 16.01, 20.01, 23.01,
27.01, 30.01
 segregacja: 5.01, 8.01, 12.01,

15.01, 19.01, 22.01, 26.01,
29.01

Wola II
 zmieszane: 2.01, 7.01, 9.01,

13.01, 16.01, 20.01, 23.01,
27.01, 30.01
 segregacja: 5.01, 8.01, 12.01,

15.01, 19.01, 22.01, 26.01,
29.01

ODBIORĄ ŚMIECI!ROK 2014 W LICZBACH

 154 – tyle dzieci urodziło się w gminie Miedźna
 86 – tylu mieszkańców gminy zmarło
 60 – tyle zawarto umów na zadania inwestycyjne w gminie
 21 – tyle gmina udzieliła zleceń
 121 – tyle decyzji wydał Urząd Gminy Miedźna
 67 – tyle uzgodnień wydał Urząd Gminy Miedźna
 15 – tyle przetargów w pełnej procedurze ogłosił Urząd Gminy Miedźna
 5,6 mln zł – tyle środków na inwestycje wydała gmina

O najważniejszych wydarzeniach w gminie w roku 2014 piszemy na str. 4

Najprawdopodobniej 23 stycznia ra-
dni uchwalą budżet gminy na rok
2015.

– Powody, dla których projekt budże-
tu zostanie poddany pod głosowanie
radnych dopiero w styczniu są dwa:
po pierwsze – prawo na to zezwala,
a po drugie – to był rok wyborczy.
Chcieliśmy, by nowe komisje Rady
Gminy się ukonstytuowały, by nowi
radni zapoznali się z projektem. Nie

chcieliśmy, by to wszystko działo się
w pośpiechu – tłumaczy wójt Bogdan
Taranowski.

Jak dodaje, zawsze budżet gminy
uchwalany jest w grudniu, ale kiedy
wypada rok wyborczy, dzieje się to
w styczniu. Sesję budżetową zapla-
nowano na piątek, 23 stycznia. Wię-
cej o budżecie i o inwestycjach, któ-
re będą realizowane w tym roku
w gminie, napiszemy w kolejnym nu-
merze. pk

Budżet w styczniu

Drodzy Czytelnicy
Zapraszamy do polubienia profilu miesięcznika „Gminne Sprawy” na Face-

booku! To kolejna możliwość, dzięki której można skontaktować się z redak-
cją. Czekamy na Państwa sugestie, propozycje, opinie. Na profilu informować
będziemy o wydarzeniach w gminie, tematach, które poruszane będą na ła-
mach gazety.

Profil dostępny jest pod adresem facebook.com/GminneSprawy
Redakcja

Od 1 stycznia obowiązuje nowy cennik usług na Krytej Pływalni w Woli.

Zmieniły się ceny niektórych usług. Droższy będzie m.in. bilet normalny i ulgowy
na basen. Cena wzrasta o 50 gr – bilet normalny kosztować będzie 11 zł za 70
minut, a ulgowy – 7 zł. – Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów energii
elektrycznej. Cennik nie był zmieniany od stycznia 2013 roku, przez okres dwóch
lat staraliśmy się nasz budżet dopiąć, teraz musieliśmy podnieść ceny. Inne ba-
seny również to robią, bo rosną koszty utrzymania – tłumaczył na ostatniej sesji
Ireneusz Mietliński, kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pytany przez radnych
o tendencję, jeśli chodzi
o zainteresowaniem usługa-
mi na basenie przyznał, że
frekwencja w 2014 roku by-
ła na podobnym poziomie,
jak rok wcześniej. Większą
liczbę użytkowników zano-
towano np. na saunie i siło-
wni.

Szczegółowy cennik, obo-
wiązujący od początku roku
znaleźć można na stronie
basen.miedzna.pl.           pk

Na basenie nieco drożej

Kryta Pływalnia w Woli to nie tylko basen, ale także m.in.
sauna, siłownia czy kręgielnia (fot. GOSiR) 
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Od początku obowiązywania nowej ustawy śmie-
ciowej odpady od mieszkańców gminy Miedźna
odbierała firma Sita Południe. Wygrała przetarg,
a umowa obowiązywała do końca roku 2014.
Gmina pod koniec roku ogłosiła nowy przetarg.

Zgłosiły się do niego cztery firmy, a kryterium wy-
boru była najniższa cena. Tę zaoferował Zakład
Usług Komunalnych z Oświęcimia. Zaproponował
cenę ofertową 3 mln 568 tys. 670 zł 78 gr za
świadczenie usług odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści na terenie gminy Miedźna, na których zamie-
szkują mieszkańcy w okresie od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2017 roku, czyli na 3 lata.

Do podpisania umowy jednak nie doszło, bo je-
dna z firm, biorących udział w przetargu złożyła od-
wołanie. To Sita Południe, czyli dotychczasowy od-
biorca śmieci w gminie.

Jak napisali przedstawiciele firmy w odwołaniu,
wszyscy inni wykonawcy „nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu” i dlatego powinni zostać
z niego wykluczeni. 

Co warto zauważyć, Sita Południe zaoferowała
w przetargu najwyższą cenę. Jak mówi wójt Bog-
dan Taranowski, gdyby to ona została wybrana,
stawka za śmieci segregowane musiałaby zostać
podniesiona do 11 zł.

W związku z przedłużeniem formalności zwią-
zanych z wyborem firmy, na podstawie zamówie-

nia z wolnej ręki zdecydowano, że w styczniu
świadczenie usług odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych na terenie gminy Mie-
dźna realizować będzie Zakład Usług Komunal-
nych z Oświęcimia. – Nowa firma gwarantuje
utrzymanie dotychczasowych cen i realizację te-
go samego zakresu usług, co do tej pory – mówi
Bogdan Taranowski. Harmonogram publikujemy
na str. 2.

Odwołanie Sity Południe trafiło do Krajowej Iz-
by Odwoławczej. Rozprawę wyznaczono na po-
czątek stycznia, po oddaniu tego numeru do dru-
ku. O jej wyniku poinformujemy w kolejnym nu-
merze. pk

Wyłoniono nowego odbiorcę odpadów, ale inna firma złożyła odwołanie

Odbiorca śmieci tylko na miesiąc. Co dalej?

1 września 2014 r. minęło dokładnie
20 lat, kiedy powstało LO w Gilowi-
cach, wtedy jako filia I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bolesława Chrobre-
go w Pszczynie. A 1 września 2015 r.
świętować będzie 20-lecie istnienia ja-
ko samodzielna placówka. 27 grudnia
zorganizowano koncert jubileuszowy.

 Paweł Komraus

To było spotkanie pełne wspomnień
i wzruszeń. Dla wielu przybyłych tego
dnia absolwentów szkoły w Gilowicach
niepowtarzalna okazja do tego, by po la-
tach znów spotkać się ze znajomymi ze
szkolnej ławki. I wrócić do lat młodości.

Wspominano słynne próby poloneza
przed studniówką, występy Teatru Gilus,
wycieczki szkolne czy panie sprzątające.
Całość z luzem i humorem poprowadzili
absolwenci drugiego rocznika, Dawid
„Kołocz” Kołosowski i Marcin „Motyk”
Motyka. Na scenie zaprezentowali się
absolwenci szkoły – tańczyli, śpiewali,
wystąpili w inscenizacjach, prezentowa-
li talent komediowy. Bo liceum to przede
wszystkim historie tych prawie 1 100
absolwentów, którzy opuścili mury szko-
ły. – Wasze sukcesy to są Wasze cegieł-
ki w budowaniu prestiżu naszej szkoły –
powiedziała do absolwentów w nagranej
wcześniej wypowiedzi nieobecna na uro-
czystości pierwsza dyrektorka szkoły,
Halina Brehmer. To o niej prowadzący
powiedzieli, że „zastała szkołę tekturo-
wą, a zostawiła wymurowaną”. 

Tak się składa, że na czele szkoły
od początku stały kobiety – najpierw
Halina Brehmer, potem Magdalena
Szuster, a teraz – Barbara Foltyn. –
Przez te 20 lat liceum opuściło 17 ro-
czników. Są wśród nich lekarze, far-
maceuci, chemicy, matematycy, fizy-
cy, pracownicy wyższych uczelni. Nie
ukrywam, że jestem dumna z Wa-
szych osiągnięć, z tego, że mogliśmy
być częścią ważego życia, mogliśmy
uczestniczyć w Waszym wychowaniu
– zwróciła się do absolwentów obec-
na dyrektorka placówki.

Jak mówi, liceum od początku było
szkołą nietuzinkową. – Liceum od po-

czątku wyróżniało się spośród wszy-
stkich szkół, wtedy ponadpodstawo-
wych. I teraz też się wyróżnia – szko-
ła jest kameralna i mamy realny
wpływ na wychowanie każdego ucz-
nia, jest świetnie wyposażona, ma
świetnych pedagogów, uczniowie
osiągają świetne wyniki – mówi B.
Foltyn. I nie ma w tym przesady – gi-
lowicka placówka od kilku lat notowa-
na jest w ogólnopolskich rankingach
najlepszych szkół średnich, licealiści
są laureatami wielu olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych, a maturzyści
w ubiegłym roku napisali maturę naj-
lepiej w całym powiecie. Pisemny eg-
zamin zdali w Gilowicach wszyscy!

Liceum od początku stawia na
wysoki poziom kształcenia. I to pro-
centuje. Jak wspomina wójt, dwie
dekady temu zdecydowano się na
stworzenie liceum, bo nie było wte-
dy dużo miejsc w innych okoli-
cznych liceach, więc dostać się do
takiej szkoły nie było łatwo, ponad-
to, były problemy z dojazdem do in-
nych tego typu placówek. No i gmi-
na miała pieniądze na ten cel, nie
brakowało też wykwalifikowanej
kadry. – Z perspektywy czasu widzę,
że to było bardzo dobre posunięcie.
Szkoła ma przyszłość, a młodzież,
która opuszcza liceum świetnie so-
bie radzi w życiu – mówi Bogdan
Taranowski.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach obchodzi 20−lecie istnienia

To liceum wyróżnia się już od 20 lat

Najważniejsze daty z historii 
LO w Gilowicach:

29 stycznia 1994 – na sesji Rady Gminy upoważniono
Zarząd Gminy do prowadzenia działań w kierunku
utworzenia w Gilowicach szkoły średniej, na jej siedzi-
bę przeznaczono budynek usytuowany przy ul. Korfan-
tego 38
23 lutego 1994 – na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu zdecydowano, że w Gilowicach powstanie
średnia szkoła ogólnokształcąca
20 kwietnia 1994 – Kuratorium Oświaty w Katowicach
wyraża zgodę na uruchomienie szkoły jako filii Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie
13 maja 1994 – ruszają prace budowlano-adaptacyjne

2 września 1994 – odbywa się uroczysta inauguracja
pierwszego roku szkolnego, od następnego dnia w bu-
dynku szkolnym naukę zaczęło pobierać 54 uczniów,
do dyspozycji mieli 5 sal dydaktycznych i bibliotekę
15 czerwca 1995 – Kurator Oświaty w Katowicach ak-
tem założycielskim powołuje do życia samodzielne Li-
ceum Ogólnokształcące w Gilowicach
wrzesień 1996 – rozpoczyna się rozbudowa obiektu, któ-
ra wzbogaciła bazę dydaktyczną o cztery duże sale, bib-
liotekę z czytelnią, amfiteatr, siłownię i obszerne korytarze
10 kwietnia 1999 – odbywa się uroczyste otwarcie Za-
miejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Kra-
kowskiej w Gilowicach, ośrodek już nie funkcjonuje
wrzesień 1999 – rusza budowa hali sportowej przy li-
ceum, która trwa nieco ponad 2 lata.

Coroczny, świąteczny koncert w liceum miał tym razem wyjątkową oprawę, 
bo połączono go z obchodami 20-lecia szkoły. Całość prowadzili 

Dawid „Kołocz” Kołosowski i Marcin „Motyk” Motyka (fot. pk)

Uczniowie i absolwenci szkoły prezentowali swoje umiejętności (fot. pk)
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STYCZEŃ

– 12 stycznia w Woli obchodzono 22. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki hojności mie-
szkańców gminy udało się zebrać ponad 22 tys. zł

– Przy ul. Cichej w Górze oraz na Osiedlu Pod Sosna-
mi w Woli zamontowano nowe oświetlenie uliczne.
Koszt to ponad 100 tys. zł.

– 29 stycznia mieszkańcy Grzawy wybrali nowego
sołtysa. Został nim 24-letni Marcin Sosna. To naj-
młodszy sołtys w gminie.

LUTY

– W lutym zakończyła się seria spotkań władz gminy
Miedźna z firmami, które brane były pod uwagę
przez Kompanię Węglową przy wyborze partnera do
budowy elektrowni w Woli.

– Gmina Miedźna otrzymała z Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji promesę na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości 250 tys. zł. Prze-
znaczona została na odbudowę nawierzchni ul. Po-
wstańców w Woli.

MARZEC

– 3 marca dzięki pozyskaniu dofinansowania unijne-
go uruchomiony został Punkt Przedszkolny Gminne-
go Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej
w Miedźnej. Miejsce znalazło tam 18 dzieci.

– Renata Waliczek z Góry została laureatką pierwszej
edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Agnieszki
Wojtali.

– Osiem medali przywieźli z Mistrzostw Polski Junio-
rów 16-letnich pływacy z MUKS „Gilus” Gilowice.

KWIECIEŃ

– W Woli odbyło się spotkanie konsultacyjne z mie-
szkańcami w sprawie budowy elektrowni.

– W dniach 9-10 kwietnia odbyła się 17. edycja Prze-
glądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O tort
Baby Jagi”. 

– Arkadiusz Szeja – zawodnik GKS „Piast” Wola po-
wołany został do Kadry Narodowej, aby walczyć na
Mistrzostwach Europy Seniorów w zapasach w sty-
lu wolnym.

MAJ

– 14 maja w Urzędzie Gminy Miedźna odbył się kon-
went starosty, burmistrza i wójtów gmin powiatu
pszczyńskiego. Rozmawiano m.in. o grupowym za-
kupie energii elektrycznej.

– Gmina Miedźna uzyskała dotację w wysokości 671
tys. zł na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie wybrał termomoderni-
zację w Miedźnej jako bardzo dobry przykład kom-
pleksowej modernizacji obiektów w tak szerokim
zakresie. Projekt ten został zaprezentowany pod-
czas targów Carbon Expo 2014 w Kolonii.

– 11 zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz 7 ze-
społów dorosłych zaprezentowało się podczas XX Fe-
stiwalu Folklorystycznego Dorosłych, XIX Festiwalu
Dzieci i Młodzieży oraz VI Parady Ludowego Stroju
Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”.

– 25 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europej-
skiego. Największym poparciem mieszkańców gmi-
ny cieszyli się kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.
Frekwencja w gminie wyniosła 23,83%.

– Gminny Ośrodek Kultury wydał nową książkę Aloj-
zego Lyski, zatytułowaną „Jak to dawniej... na Zie-
mi Pszczyńskiej”.

– Barbara Granatyr została jedną z pięciu laureatek
nagrody „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”, przyznawanej
przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.

CZERWIEC

– 3 czerwca Rada Gminy Miedźna udzieliła absoluto-
rium wójtowi za realizację budżetu za rok 2013.

– Na początku miesiąca w Miedźnej podsumowano
dwuletni projekt oświatowy „Comenius Regio” po-
między gminą Miedźna a Novą Dubnicą ze Słowacji.

– 12 czerwca zmarł ks. Piotr Zegrodzki, emerytowany
proboszcz parafii św. Barbary w Górze, autor wielu
książek. Został pochowany na cmentarzu parafial-
nym.

– Małgorzata Kak i Karolina Siwula, uczennice klasy
III b w Gimnazjum nr 2 w Woli zostały posłankami
na XX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, który obrado-
wał w Warszawie 1 czerwca.

– 24 czerwca po raz pierwszy przyznano „Miedźniań-
skie Ule” – nagrodę gminy Miedźna za działalność
kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultu-
ry, jej upowszechnianie i ochronę. Laureatami zo-
stali: Danuta Kocurek, Joanna Karbowy i zespół
„Folkowianie”.

– Rada Gminy zdecydowała o nadaniu Alojzemu Lys-
ce tytułu Honorowego Obywatela Gminy Miedźna.

– Nadwiślan Góra wygrała baraże i awansował do II li-
gi piłkarskiej. To największy sukces w historii klubu.

– Ukazał się pierwszy numer „Gminnych Spraw” po
reaktywacji.

LIPIEC

– Kompania Węglowa wybrała firmę, która będzie par-
tnerem przy budowie elektrowni w Woli. To japoński
koncern Mitsui. 23 lipca podpisano umowę o wspól-
nym rozwoju projektu, a wójt Bogdan Taranowski wy-
dał decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji.

– Gmina Miedżna jako jedyna z powiatu pszczyńskie-
go znalazła się w Rankingu Samorządów dziennika
„Rzeczpospolita”. Uplasowała się na 37. miejscu
wśród gmin wiejskich w kraju, co dało jej 5. miej-
sce na Śląsku.

– Rada Gminy zdecydowała o zniesieniu osiedli Wola
I i Wola II oraz utworzeniu analogicznych sołectw.

– Przy SP nr 2 w Woli i SP w Górze oddano do użyt-
ku nowe place zabaw, które wybudowano w ra-
mach programu „Radosna szkoła”.

– 100% uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gilo-
wicach zdało maturę pisemną.

– Karol Trela z MUKS „Gilus” Gilowice został pływac-
kim Mistrzem Polski 16-latków na dystansie 100 m
stylem klasycznym.

SIERPIEŃ

– Gmina pozyskała prawie 614 tys. zł na przebudowę
ul. Górniczej w Woli, a także ponad 267 tys. zł na
rozbudowę strażnicy w Gilowicach.

– Patrycja Kałamała z Góry dostała z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 200 tys. zł na pro-
wadzenie badań ludzkiego mózgu.

WRZESIEŃ

– 550 osób wzięło udział w zorganizowanym
6 września VIII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym.

– Dzień później w Woli odbyły się Dożynki Gminne.
Mieszkańcy dziękowali za plony, a czas umilała im
m.in. Orkiestra Dęta OSP w Woli pod patronatem
GOK czy zespół Skaldowie.

– 18 września odbyło się spotkanie projektantów wa-
riantu E drogi S1 z mieszkańcami gminy.

– Szkoła podstawowa i gimnazjum w Miedźnej rozpo-
częły funkcjonowanie jako Zespół Szkół.

PAŹDZIERNIK

– 24 października oficjalnie oddano do użytku wybu-
dowany za 2,7 mln zł stadion sportowy w Woli.

– W pięciu miejscach na granicy gminy pojawiły się
nowe witacze.

– We Frydku zorganizowano I Gościnę Zespołów Folk-
lorystycznych.

LISTOPAD

– 16 listopada odbyły się wybory samorządowe. Wzię-
ło w nich udział prawie 48% mieszkańców gminy.
Wójtem ponownie został Bogdan Taranowski.

– Strażacy z OSP w Gilowicach otrzymali z PSP
w Pszczynie nowy samochód strażacki.

– Besides, zespół, którego członkiem jest Artur Łebec-
ki, mieszkaniec Góry, wygrał program „Must be the
music”.

– 58 osób wzięło udział w XXIII Turnieju Recytator-
skim. Grand Prix trafiło do Dominiki Kozak z ZSO
w Pawłowicach.

GRUDZIEŃ

– 1 grudnia ślubowanie złożyli nowi radni oraz wójt
gminy.

– Laureaci i uczestnicy konkursu na Ślązaka Roku
wzięli udział w V Wieczorze Śląskim, zorganizowa-
nym w Woli.

– 10-lecie istnienia świętowało 27 grudnia Liceum
Ogólnokształcące w Gilowicach.

Zebrał Paweł Komraus

Niedawno hucznie witaliśmy nowy, 2015 rok i żegnaliśmy ten stary. Przypominamy najważniejsze 
wydarzenia, jakimi żyła gmina Miedźna i jej mieszkańcy w roku 2014.

Co to był za rok!

W 2014 po raz pierwszy przyznano „Miedźniańskie Ule” (fot. pk)

Gminie udało się pozyskać „schetynówkę”
na remont ul. Górniczej w Woli (fot. UG)



Radni pracują podczas sesji, a także na komisjach. Jak
wynika ze statutu gminy, do zadań komisji stałych nale-
ży m.in.: opracowanie i opiniowanie polityki gminy w za-
kresie kompetencji zastrzeżonych do właściwości wyłą-
cznej rady gminy, występowanie z inicjatywą uchwało-
dawczą wraz z przygotowaniem odpowiednich projektów
uchwał oraz opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekaza-
nych komisji przez radę, wójta oraz członków komisji.

Podczas drugiej sesji nowej Rady Gminy, radni zdecydo-
wali, że w obecnej kadencji działać będzie 7 komisji, po-
dobnie jak w kadencji poprzedniej. W skład każdej z tych
komisji wchodzi od czterech do sześciu członków. Radni
zdecydowali o składzie komisji, wybrali też przewodni-
czących. Komisje Rady Gminy mają za sobą już pierwsze
posiedzenia. Dotyczyły m.in. ustalenia planów pracy,
a także zaopiniowania budżetu gminy na rok 2015. Do-
kument ma zostać poddany pod głosowanie na sesji
w styczniu. 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

Wójt gminy Miedźna informuje, że w związku z rozstrzyg-
niętym przetargiem oraz podpisaną umową na wykonanie
zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg administrowanych
przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2014/2015”
w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest wyłoniona
w drodze przetargu nieograniczonego firma BUD-RIS Ro-
man Szkorla, Al. Młyńska 20, 43-331 Dankowice.

Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę
odśnieżania są sołtysi poszczególnych sołectw.

Numery kontaktowe:
– sołectwo Miedźna – Jan Cofała, tel. 507 897 689
– sołectwo Grzawa – Marcin Sosna, tel. 519 347 286

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

Jednocześnie wójt informuje, że drogi powiatowe
znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zi-
mowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/
2015 utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 80 68, całodobowy numer telefonu 501
716 376.                                                       UG

Akcja zima

Radni Rady Gminy zdecydowali o składzie komisji

Komisje już pracują

Składy komisji Rady Gminy Miedźna
Komisja Rewizyjna: Marek Mucha (przewodniczący),
Małgorzata Antos, Dariusz Sosna, Janusz Starzec,
Adam Wojtala.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:
Marian Brandys (przewodniczący), Zofia Białoń, Marek
Gruszka, Stanisław Lubański, Michał Przewoźnik, Ma-
riusz Wojtala.
Komisja Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpie-
czeństwa Publicznego: Mariusz Wojtala (przewodniczą-
cy), Eugeniusz Bigos, Stanisław Lubański, Michał Prze-
woźnik, Henryk Rozmus, Adam Wojtala.

Komisja Oświaty: Małgorzata Antos (przewodnicząca),
Zofia Białoń, Janusz Starzec, Józefa Waliczek, Marek
Mucha.
Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży: Janusz Starzec
(przewodniczący), Marek Mucha, Henryk Rozmus, Jó-
zefa Waliczek, Marcin Germanek, Marek Gruszka.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej: Dariusz Sosna (przewodni-
czący), Marian Brandys, Michał Przewoźnik, Henryk
Rozmus.
Komisja Pomocy Społecznej i Zdrowia: Marek Gruszka
(przewodniczący), Eugeniusz Bigos, Marcin Germanek,
Zofia Białoń.

Radni zdecydowali, w których komisjach będą pracować (fot. pk)

To już pewne – przebudowa ul. Gór-
nośląskiej w Gilowicach i Pszczyń-
skiej w Woli dojdzie do skutku
w 2015 roku.

Wojewoda Śląski zatwierdził ostate-
czną listę rankingową wniosków w ra-
mach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych na rok 2015.
Na liście znalazły się między innymi
inwestycje dotyczące dróg powiato-
wych w gminie Miedźna, w Gilowi-
cach oraz Woli.

W Gilowicach i Woli przebudowane
zostaną ulice: Górnośląska i Pszczyń-

ska. Kompleksowy remont czeka kon-
strukcję jezdni i chodniki. W brakują-
cych miejscach powstaną także nowe
chodniki, kanalizacja oraz zatoki au-
tobusowe. Projekt zakłada także wy-
konanie bezpiecznego przejścia dla
rowerzystów na skrzyżowaniu ścieżki
rowerowej z drogą powiatową (zosta-
nie tam zamontowane pulsacyjne
oświetlenie ostrzegawcze, które bę-
dzie zainstalowane także na przejściu
dla pieszych przy szkole). 

Koszt inwestycji planowany jest na
ok. 5,5 mln zł, z czego 2,55 mln zł
pochodzić będzie z budżetu państwa,

0,5 mln zł ze środków gminy Miedźna
oraz z budżetu Powiatu Pszczyńskie-
go – 2,05 mln zł.

Na grudniowej sesji Rady Powiatu
Pszczyńskiego radni przyjęli budżet
powiatu na rok 2015. Okazuje się, że
inwestycja w Gilowicach i Woli po-
chłonie największą część środków na
inwestycje drogowe w powiecie
w tym roku. Powiat chce w 2015 ro-
ku ponadto wykonać prace projekto-
we, dotyczące przebudowy ul. Kor-
fantego w Gilowicach i Sportowej we
Frydku.

Starostwo Powiatowe, pk

Największa inwestycja powiatu 
będzie w naszej gminie



Punktualnie w południe, w sobotę,
13 grudnia w Gimnazjum nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi im. ks. prof.
J. Tischnera w Woli, podobnie jak
w 400 innych miejscach w Polsce ru-
szył Maraton Pisania Listów Amnesty
International. Przez 24 godziny po-
wstawały ręcznie pisane listy w obro-
nie kilkunastu konkretnych osób lub
grup osób, których prawa człowieka
zostały złamane. – Nasze listy mają
znaczenie, potrafią zmienić sytuację
osób, w sprawie których je piszemy.
Maraton Pisania Listów to akcja, pod-
czas której jednoczymy się w walce
o prawa człowieka na całym świecie.
Te listy są naprawdę skuteczne – mó-
wi Marta Mroczka, koordynatorka
Maratonu Pisania Listów w Woli.

– W tym roku broniliśmy mieszkań-
ców indyjskiego miasta Bhopal, gdzie
30 lat temu miała miejsce straszliwa

katastrofa chemiczna, a odpowie-
dzialna za to korporacja ucieka od od-
powiedzialności. Apelowaliśmy także
o sprawiedliwość dla Paraskewi Ko-
koni – Romki, która została dotkliwie
pobita przez rasistów w Grecji. Zabie-
galiśmy również o ponowne rozpa-
trzenie sprawy Mosesa Akatugby –
Nigeryjczyka torturowanego i skaza-
nego na śmierć w wieku 16 lat. Pisa-
liśmy również w sprawie kobiet
i dziewcząt z prowincji Mkhondo
w RPA, które często umierają w ciąży
i po porodzie, ponieważ nie zapewnia
się im należnej opieki medycznej –
mówi Krzysztof Matuszek, uczeń gim-
nazjum.

W Woli udało się napisać 4 265 li-
stów, które wysłane zostały do rzą-
dów poszczególnych państw. W ma-
ratonie udział wzięło ponad 180
osób. Gimnazjum 2 Wola, pk
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WOLA

Ponad 4 tys. listów w obronie poszkodowanych

Listy w Woli napisało ponad 180 osób! (fot. Gimnazjum 2 Wola)

Integracja na wesoło
W dniach 28 listopada – 5 grudnia w Szkole Pod-
stawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ja-
na Pawła II w Woli odbył się Tydzień Integracji
Osób Niepełnosprawnych. W tym czasie odbyły się
rożne imprezy i zajęcia. Rozpoczęli udziałem w tur-
nieju szkolnym skills challenge „Mierz Wysoko”
zorganizowanym przez Fundację MG13 Marcina
Gortata. W poniedziałek uczniowie z klas integra-
cyjnych swoje zdolności pokazali wykonując ozdo-
by choinkowe. Uczniowie klas starszych mieli
2 godziny słodkości piekąc Mufinki. W środę ucz-
niowie klas IV a i b oglądali film pt. „Zobacz we
mnie człowieka”. Na zakończenie tygodnia na uro-
czystym spotkaniu podsumowano Tydzień Integra-
cji. W czasie akademii swoje talenty muzyczne
przedstawili laureaci międzyszkolnego konkursu
piosenki obcojęzycznej Euronutki w Czechowicach-
Dziedzicach – Patrycja Gwóźdź i Wiktoria Granatyr
z piosenką „Let it go” Demi Lovato. Swoim wystę-
pem rozbawili gości laureaci wyróżnienia w kon-
kursie „Pogodejmy po śląsku” w Goczałkowicach-

Zdroju – Filip Frąsiak i Agata Matusik. Zaśpiewali
najmłodsi – uczniowie zerówki, pierwszej klasy
i trzeciej klasy. Na zakończenie akademii podopie-
czni ŚDS w Grzawej, „Swojanie” zaśpiewali wią-
zankę śląskich szlagierów muzycznych z regionu
pszczyńskiego. Po akademii wszyscy świetnie się
bawili w rytm muzyki rozrywkowej w wykonaniu
zespołu „Avokado”. Dzień ten zakończyli spotka-
niem z Mikołajem. SP 2 Wola

GÓRA

Na początku stycznia uczniowie klas 3-6 górzań-
skiej podstawówki stali się kolędnikami misyjnymi.
Pomysłodawcą akcji jest Papieskie Dzieło Misyjne
Dzieci, a podejmuje je wiele parafii oraz szkół
w Polsce. Ma ona charakter ewangelizacyjno-chary-
tatywny. W tym roku zebrane datki wspomogą pro-
jekty w Indiach oraz misję zaprzyjaźnionej z parafią
siostry Maksymiliany Sojki w Boliwii. 

Po poznaniu smutnego dzieciństwa hinduskich ró-
wieśników, ciężko pracujących w cegielniach i w ka-
mieniołomach zgłosiła się rekordowa ilość uczniów,
z których powstało aż 8 grup kolędników! Fakt ten
ogromnie cieszy wychowawców oraz księdza probo-
szcza Romualda Adamskiego, który na mszy św.
udzielił specjalnego błogosławieństwa kolędnikom.

Kolędnicy misyjni w krótkiej scence dzielili się ra-
dością z narodzin Jezusa, trudną sytuacją hindus-
kich dzieci i śpiewali kolędy. Zostawiali też odwie-
dzanym mieszkańcom pamiątkę – „dzban” źródla-
nej wody z napisem: „Kroplą modlitwy zmienisz los
świata. Kroplą dobroci wspomożesz brata. Im wię-
cej dasz – więcej dostaniesz. Takie to nasze z Bo-
giem działanie!”

Entuzjazm kolędników oraz życzliwość przyjmu-
jących je rodzin udziela się ich opiekunom, którzy
z roku na rok chętnie i bezinteresownie towarzyszą
dzieciom. Bóg zapłać paniom: Grażynie Kiełkow-
skiej, Gabrieli Lazarek, Bogusławie Bednorz, Alicji
Koegler, Agnieszce Walusiak, panu Rafałowi Ulczo-
kowi i druhowi Mateuszowi Malcherowi. Serdeczne

podziękowanie składam rodzicom, którzy wspierali
zapał swoich dzieci oraz pomagali przygotować
piękne stroje.

Za otwarte domy, serca i portfele dziękujemy
wszystkim mieszkańcom Góry. Owoców akcji jest
wiele: konkretna pomoc dla najbiedniejszych ró-
wieśników świata, radość wspólnego działania, in-
tegracja uczniów z różnych klas i najważniejsze –
kształtowanie wrażliwego sumienia u wszystkich
zaangażowanych.

Kolędowanie naszych uczniów jest więc prakty-
czną szkołą miłości bliźniego i wspaniałą okazją do
dawania świadectwa wiary w Zbawiciela, co jest
dzisiaj szczególnie potrzebne.

Joanna Piosik

Dzieci z Góry pomagają dzieciom z Indii

Zagrają dla najmłodszych
i najstarszych
W niedzielę, 11 stycznia odbędzie
się 23. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Orkiestra za-
gra w tym roku dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki
medycznej seniorów.

Tradycyjnie sztab działać będzie także w Woli.
Przez cały dzień 50 wolontariuszy będzie zbierało
datki do puszek na terenie całej gminy. Po południu
przygotowano wiele atrakcji na parkingu przy Cen-
trum Kultury w Woli. Stanie tam scena, a wystąpią
na niej: gitarzysta Łukasz Kostka, KamoKamilion
oraz zespół Bao. Start o godz. 16.00. Ale oprócz
muzyki, będą też inne atrakcje: w sprzedaży stra-
żacka grochówka z polowej kuchni, możliwość po-
miaru ciśnienia, fanty, domowe ciasto, a także licy-
tacja gadżetów oraz kuponów konkursowych.

O godz. 20.00 rozbłyśnie światełko do nieba. pk

Tydzień Integracji zakończyła 
uroczysta akademia (fot. SP 2 Wola)
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GILOWICE

MIEDŹNA

GRZAWA

Uczniowie występowali i śpiewali kolędy (fot. SP Miedźna)

Rodzi się miłość!
19 grudnia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich odbyły
się jasełka pt. „Rodzi się Miłość”. W jasełkach występowali uczniowie
klas I-III oraz starszych. Zaprezentowane jasełka przypomniały wszy-
stkim o istocie świąt Bożego Narodzenia. W trakcie przedstawienia sło-
wo mówione było przeplatane pięknymi kolędami w wykonaniu chóru
uczniów klas starszych. Społeczność szkolna mogła poczuć rodzinną
atmosferę świąt i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawicie-
la. Po jasełkach uczniowie udali się na wigilie klasowe. SP Miedźna

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Ha-
dyny mieli okazję wziąć
udział w kilku wyjątkowych
spotkaniach. 4 grudnia,
z okazji Barbórki do szkoły
zaproszono górników. Za-
prezentowali dzieciom strój
galowy oraz roboczy. Przy-
nieśli ze sobą kaski ochron-
ne, lampę oraz laskę szty-
garską. Opowiedzieli o prze-
znaczeniu różnych elemen-
tów stroju, wyposażeniu
górnika pod ziemią oraz
o ich ciężkiej i trudnej pra-
cy. Dzieci z entuzjazmem
słuchały, mierzyły kaski
i ustawiały się do pamiątko-
wego zdjęcia. Kilka dni póź-
niej, „Tropiciele wiedzy” z kla-
sy IV i V pod kierunkiem Te-
resy Mandli uczestniczyli

w warsztatach pt. „Sekrety
pszczół”. Warsztaty odbywały
się w skansenie w Pszczynie.
Uczniowie w bardzo atrakcyj-
ny sposób poznali życie
„pszczelej rodziny”. Dowie-

dzieli się, jak należy zacho-
wać się w trakcie ataku
pszczół i po ich ukąszeniu.
Zobaczyli wszystkie pszczele
produkty, mogli ich też sko-
sztować. SP Frydek, pk 

FRYDEK

Spotkania z górnikiem 
i... pszczołami!

Dzieci chętnie pozowały do zdjęć z górnikami (fot. SP Frydek)

12 grudnia w sali Domu Socjalnego
w Grzawie odbyło się powiatowe spot-
kanie opłatkowe zorganizowane przez
Zarząd Powiatowy oraz Gminny OSP,
Urząd Gminy w Miedźnej oraz druhów
OSP Miedźna pod przewodnictwem
prezesa jednostki, druha Alojzego
Chrostka. Uroczystość swą obecnością
uświetniła Orkiestra Dęta OSP Wola

pod patronatem GOK pod batutą Pio-
tra Olearczyka. Spotkanie prowadził
prezes Zarządu Powiatowego druh
Szymon Sekta. Uczestnicy uczcili pa-
mięć zmarłych strażaków. Swoje prze-
mówienia okolicznościowe wygłosili
przedstawiciele władz powiatowych,
gminnych, komend policji oraz Pań-
stwowej Straży Pożarnej. OSP Miedźna

Trwa rozbudowa strażnicy w Gilowi-
cach. Jak informował pod koniec
grudnia wójt Bogdan Taranowski,
obiekt jest już zamknięty i pozosta-
ły właściwie prace wykończeniowe,
m.in. wylewki, tynki, instalacje,
płytkowanie. Wszystko ma być go-
towe do 16 lutego. Prace idą zgo-
dnie z planem, więc termin ich za-

kończenia nie jest zagrożony. Za
492 tys. zł (z czego prawie 268 tys.
zł pochodzi z środków unijnych) bu-
dynek OSP rozbudowany zostanie
o garaż na nowy wóz strażacki na
parterze i ogólnodostępną salę z za-
pleczem kuchennym na piętrze. Ro-
boty wykonuje firma Elbud
z Brzeszcz. pk 

Strażacy spotkali się w Grzawie Zostały prace wykończeniowe
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Już 42 lata działa Zespół Pieśni
i Tańca „Frydkowianie”. Jak mówi
Barbara Granatyr, jego współzałoży-
cielka, to najstarszy tego typu zespół
na terenie gminy Miedźna! 

 Paweł Komraus

Wszystko zaczęło się w 1973 roku.
B. Granatyr wcześniej występowała
w podobnym zespole w liceum, do
którego uczęszczała. Kiedy już jako
nauczycielka trafiła do gminy Mie-
dźna, organizowała występy i różne
przedstawienia. W końcu została
skierowana do pracy w szkole podsta-
wowej we Frydku. – Już wtedy wie-
działam, że chcę tam stworzyć coś
większego, bo kocham folklor – mó-
wi. Udało się. 

Dziś „Frydkowianie” to można po-
wiedzieć świetnie fukcjonująca ma-
china. Ok. 70 członków (występują-
cych w grupach przedszkolaków,
młodszych uczniów podstawówki
oraz starszych, nie tylko z SP we
Frydku), szafy pełne pięknych, ludo-
wych strojów i rekwizytów, a także
zasłużeni opiekunowie. Zespół od po-
czątku prowadzą Barbara Granatyr,
działaczka regionalna, laureatka
ubiegłorocznego odznaczenia „Klejnot
Ziemi Pszczyńskiej”, która odpowiada
za choreografię oraz Zygmunt Pyrek

(śpiew i muzka), który związany jest
także z Zespołem Pieśni i Tańca „Wo-
lanie”.

Zespół funkcjonuje w Szkole Pod-
stawowej im. Stanisława Hadyny we
Frydku. Nazwisko patrona zobowią-
zuje, bo był on założycielem i wielo-
letnim kierownikiem artystycznym
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Chęt-
nych do występowania nie brakuje.
W zamian za występy organizowane
są wyjazdy: do teatru, opery, na lodo-
wisko, wycieczki. Byli też m.in. we
Francji, Austrii czy we Włoszech.

Jakiś czas temu członkowie „Fryd-
kowian” byli w Koszęcinie, w siedzibie
zespołu „Śląsk”. Wyjazd był nagrodą za
zajęcie 1. miejsca w ubiegłorocznym
przeglądzie „Śląskie Śpiewanie”. Bar-
bara Granatyr sama już nie wie, który
to już raz jej podopieczni mogą po-
chwalić się takim osiągnięciem w tym
prestiżowym konkursie. – Uczestniczy-
liśmy w zajęciach tanecznych, sceni-
cznych i wokalnych, prowadzonych
przez nauczycieli pracujących z zespo-
łem „Śląsk”, a więc przez elitę – przy-
znaje opiekunka „Frydkowian”.

Ale „Śląskie Śpiewanie” to niejedy-
ny sukces zespołu. – Były takie czasy,
kiedy znaleźliśmy się w dziesiątce naj-
lepszych zespołów folklorystycznych
w województwie, mamy na koncie od-
znakę „Zasłużony w dziedzinie kultu-

ry” przyznaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego czy „Żub-
ra” od starosty pszczyńskiego. Szcze-
gólnym wyróżnieniem był dla nas wy-
stęp przed papieżem Janem Pawłem
II na audiencji w 1992 roku – wymie-
nia B. Granatyr. Zespół z Frydku na-
grał też trzy płyty, kilka razy wystąpił
w programach telewizyjnych.

„Frydkowianie” mają w repertuarze
tradycyjne śląskie pieśni i tańce. Ale
pokazują też folklor krakowski czy gó-
ralski. Członkowie tańczą i śpiewają,

mają też do czego tańczyć i śpiewać.
Przy zespole działa bowiem kapela,
którą prowadzi Zygmunt Pyrek. –
Oparta jest głównie na rodzinie Piłaty-
ków z Frydku. Nigdy nie gramy z nut,
zawsze ze słuchu. Gramy, bo lubimy
– przyznaje Z. Pyrek.

Już 22 stycznia w szkole we Fryd-
ku odbędzie się uroczysty koncert
„Frydkowian”. Zorganizowany zosta-
nie ku czci św. Jana Pawła II oraz
z okazji 16. rocznicy śmierci Stanisła-
wa Hadyny.

Wieloletnia tradycja, mnóstwo nagród na koncie i plany na dalszą działalność – „Frydkowianie” nie zwalniają tempa!

Z miłości do folkloru

Jak mówi Barbara Granatyr, dzieci i młodzież chętnie prezentują lokalne pieśni i tańce (fot. GOK)

W piątek, 12 grudnia sala Domu
Kultury w Woli wypełniona była po
brzegi. Na V Wieczór Śląski przybyło
ponad 200 osób. Mogłoby i więcej,
ale tyle mogła pomieścić sala. Bez-
płatne wejściówki rozeszły się
w krótkim czasie. To świadczy o tym,
że impreza jest strzałem w dziesiąt-
kę. I że wciąż niemało jest takich lu-
dzi, dla których Śląsk to coś więcej
niż tylko miejsce, w którym żyją.

 Paweł Komraus

V Wieczór Śląski zorganizowany zo-
stał przez Gminny Ośrodek Kultury we
współpracy z LGD Ziemia Pszczyń-
ska. Projekt współfinansowany był ze
środków unijnych. Imprezę otworzył
wójt Bogdan Taranowski, któremu po
przeprowadzeniu krótkiego egzaminu
dyrektorka GOK-u, Joanna Stawowy
nadała „Certyfikat Ślązoka”. 

Organizatorzy zadbali o ucztę dla
ciała i dla ducha. Na stole królował
bowiem swojski kołocz oraz chleb ze
smalcem. A na scenie zaprezentowali
się Ci, którzy o Śląsku opowiadają
najpiękniej.

Kinga Szafron z Bojszów, finalistka
XXIII Turnieju Recytatorskiego w swoim
monologu opowiadała o tym, że trzeba
oddać dzieciom babcie. – Niy kożcie im

robić do śmierci! Majom nom czytać
bajki – mówiła. Anna Galwas, finalistka
Młodzieżowego Konkursu „Po naszy-
mu, czyli po Śląsku” w 2013 roku pra-
wiła o orkiestrach dętych, zaprezento-
wała się też jej mama, Ewelina Sokół-
Galwas, Ślązaczka Roku 2013, obie
z Wodzisławia Śląskiego. Z misiem na
binie pojawił się natomiast Robert Gar-
carzyk z Mikołowa, finalista Konkursu
„Po naszymu, czyli po Śląsku” 2013. 

Na imprezie pojawił się Jerzy Kiol-
basa, Ślązak Roku 2012, przyjechała
też para z Chełmu Śląskiego w trady-
cyjnych, śląskich strojach. Razem
z biesiadnikami zaśpiewali pieśń
„Ślązoku, czy ci niy żal...”.

To niezwykłe spotkanie poprowa-
dziła laureatka nagrody specjalnej
w konkursie Ślązak Roku 2010, Re-
nata Waliczek z Góry. Rozbawiała
publiczność, częstowała piernikami

własnej roboty, organizowała zabawy.
Jedna z nich polegała na wymienieniu
największej liczby gadziny po śląsku.
Jedna z grup napisała, że „najgorszo
gadzina na świecie to je ożarty
chłop”! Śmiechu było co niemiara!

Całość spotkania uświetnił występ
zespołu „Ligocianie” z Katowic, który
jest znany m.in. z takich przebojów,
jak „Szmaciorz haderlok” czy „Jak jo
chodził do szkoły”, które prezentowa-
ne są w telewizji TVS. Wszyscy ucze-
stnicy otrzymali w prezencie grudnio-
wy numer „Gminnych Spraw” oraz
tekst Alojzego Lyski, zatytułowany
„Ślonzok wierny obyczajom, czyli jak
się tukej roczek obracać mo”.

– Spotykamy się z miłości do Śląska.
Potrzeba spotykania się jest bliska lu-
dziom na całym świecie, a na Śląsku
te spotkania są szczególnie piękne.
Cieszę się, że uczestnicy już czekają na
następny rok i kolejny „Wieczór Śląski”
– mówiła Joanna Stawowy, dyrektorka
Gminnego Ośrodka Kultury.

Przez tych pięć edycji wolańską bi-
nę odwiedziło prawie 20 uczestników
konkursu na Ślązaka Roku. I z pe-
wnością będą kolejni, bo organizato-
rzy już myślą o szóstej edycji imprezy. 

Więcej zdjęć z „Wieczoru Śląskiego”
publikujemy na str. 12

V Wieczór Śląski pokazał, że jest potrzeba spotykania się i kultywowania śląskich tradycji

Uczta dla ciała i dla ducha

Na binie zaprezentowali się m.in. Renata Waliczek, Ewelina Sokół-Galwas, 
Anna Galwas i Robert Garcarzyk (fot. pk)
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Haftowane kartki pokazuje Bogusława Kędziora z Woli (fot. pk) Anna Knop z Woli robi stroiki i wieńce np. z orzechów czy żołędzi (fot. pk)

29 stycznia mija rok odkąd Marcin Sosna został
sołtysem Grzawy. Jest najmłodszym sołtysem
w gminie Miedźna. Ma 24 lata. Sołtys o swojej
kandydaturze mówi: – To był swego rodzaju im-
puls. Padła prośba, abym objął to stanowisko.
Zgodziłem się ze względu na mieszkańców Grzawy
– bez sołtysa i Rady Sołeckiej de facto nie ma so-
łectwa, stąd też nie ma pieniędzy na fundusz so-
łecki. Pieniądze w ramach funduszu pozwalają na
realizację inicjatyw, które wychodzą wprost od
mieszkańców, którzy zgłaszają je na zebraniu wiej-
skim.

 Ada Krasoń

Marcin żartuje, że sołtys to najwyższa władza na
najniższym szczeblu. Zadania sołtysa reguluje sta-
tut sołectwa. W skrócie sołtys odpowiada za
funkcjonowanie sołectwa w każdej sferze. Tak więc
od przyjmowania zgłoszeń o niedziałających latar-
niach, przez zbieranie podatków po organizowanie
różnego rodzaju imprez. – Należy tutaj jednak
wspomnieć, że to ostatnie w dużej mierze wspoma-
gane jest przez naszą Radę – dodaje Marcin Sosna.

W minionym roku w Grzawie nie było funduszu
sołeckiego, lecz zaplanowano w budżecie gminy
Miedźna pieniądze na budowę placu zabaw. Plac
powstał w nowym miejscu, dogodnym dla wszy-
stkich pociech z Grzawy. Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie zajął się przydrożnymi drzewami

i krzewami wzdłuż ulicy Wiejskiej. Udało się pozys-
kać destrukt asfaltowy na zjazd z ul. Nad Wisłą na
łąki. Rada Sołecka i sołtys wraz z KGW i KR zorga-
nizowała biesiadę, a także piknik dla dzieci i spot-
kanie z Mikołajem.

Marcin Sosna przyznaje, że większość sołtysów
to osoby starsze, a młodsi nie garną się do tej fun-
kcji. – Być może jest to spowodowane pogonią mło-
dych za karierą. Funkcja sołtysa to swego rodzaju
dodatkowa praca, na którą trzeba mieć czas i chę-
ci – zauważa. Sołtys przyznaje również, że na razie
do pełnienia tej funkcji warunki ma dogodne, je-
dnak może nadejść taki moment, że czasu dla so-

łectwa będzie znacznie mniej i trzeba będzie ustą-
pić na rzecz osoby, która tego czasu ma więcej.

W planach sołtysa Grzawy na rok 2015 jest in-
westycja w oświetlenie w rejonie Domu Socjalnego.
Z funduszu sołeckiego ma również powstać ogro-
dzenie placu zabaw dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa dzieci. W planach jest także uregulowanie sta-
nu prawnego ulicy Zielonkówka. Z wielu przyczyn
nie udała się w zeszłym roku poprawa estetyki w re-
jonie ul. Księżej (przecięcie żywotników), jednak jak
zapewnia OSP Miedźna, początkiem roku 2015
uda się to poprawić.

Marcin Sosna stanowisko sołtysa Grzawy objął
po Marii Mice. Ta pełniła tę funkcję formalnie od
1970 roku, a w praktyce – już od 1967, kiedy za-
częła zastępować na tym stanowisku swojego te-
ścia. Zrezygnowała w roku 2013. Na czele sołe-
ctwa była więc niemał pół wieku! O swojej poprze-
dniczce Marcin Sosna wypowiada się bardzo po-
chlebnie i potwierdza, że jest dla niego wzorem
w pracy. – Pani Maria bardzo dużo zrobiła dla Grza-
wy. Może nie uda się zrobić tak wiele, jednak
chciałbym choć w części zasłużyć na taki szacunek,
jakim Grzawianie ją darzą – przyznaje.

Czy młodemu trudniej być sołtysem? – Trudno
powiedzieć czy osobie młodej jest być łatwiej sołty-
sem niż osobie starszej. Na pewno osoba starsza
ma dużo doświadczenia i obycia wśród współmie-
szkańców. Wiem, że nadal wiele muszę się jeszcze
nauczyć – podkreśla.

Najmłodszy sołtys w gminie Miedźna opowiada o swojej pracy na rzecz mieszkańców Grzawy

Jest się na kim wzorować

Marcin Sosna podkreśla, że sporo musi się jeszcze nauczyć,
ale chce pracować na rzecz swojego sołectwa (fot. archiwum)

Nie inaczej było na jarmarku bożona-
rodzeniowym, jaki Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował w sobotę, 13
grudnia w Centrum Kultury w Woli.
Zgromadzili się tam rękodzielnicy,
twórcy ludowi czy wytwórcy produk-
tów lokalnych. Słowem – ludzie z pa-
sją.

 Paweł Komraus

Bogusława Kędziora z Woli na swoim
stanowisku prezentowała głównie
kartki, które samodzielnie wyhaftowa-
ła krzyżykowo. – To zajęcie dość pra-
cochłonne, wszystko musi być dokła-
dnie dopasowane – mówi. Przygoto-
wanie jednej małej kartki może zająć
ponad 4 godziny. – Chyba mam tę

pasję w genach, bo już moja babcia
haftowała – śmieje się.

Przygotowując kartki, w tym wy-
padku bożonarodzeniowe wzoruje się
głównie na obrazkach czy grafikach
z gazet. Ale spod jej rąk wyszły także
większe dzieła. Na jarmarku prezen-
towała wyhaftowany przez siebie ob-
raz, wzorowany na dziele austriackie-
go malarza Gustava Klimta, zatytuło-
wanym „Macierzyństwo”. Pomysłów
jej nie brakuje. – Haftować można
wszystko, nawet zdjęcia. Są specjalne
programy komputerowe, które dopa-
sowują kolory nici. Jeszcze czegoś ta-
kiego nie robiłam, może uda się jak
czasu będzie więcej – przyznaje.

Choinkami przygotowanymi z gazet,
aniołami szydełkowymi oraz biżuterią

koralikową chwaliła się Zofia Malcha-
rek, która na jarmark do Woli przyje-
chała z Pszczyny. Jak mówi, by pałać
się takim zajęciem trzeba być cierpli-
wym. Ale warto. – W latach 50. uczo-
no nas w szkole szydełkowania, przybi-
jania gwoździ, robienia karmików, szy-
cia na maszynie. Kiedyś takich ozdób
czy ubrań nie było w sklepach, więc
dziergało się na drutach, robiło czapki,
rękawice. Czasy były inne, ale nie było
tak, że każdy chodził ubrany jednako-
wo – przyznaje. Dzięki rękodzielnikom
można mieć coś, czego nie ma nikt in-
ny. Albo np. zwykłą bombkę ozdobić
tak, że będzie naprawdę wyjątkowa.

Anna Knop z Woli jest florystką. Na
jarmark przywiozła stroiki, wieńce ad-
wentowe czy wieńce na drzwi. I to nie

byle jakie. Są wieńce np. z orzechów
włoskich, orzechów laskowych czy
z czapeczek z żołędzi. – Takie wieńce
można zrobić właściwie ze wszystkiego.
Wystarczy mieć pomysł, chęci i trochę
czasu – mówi. A potrzebne materiały le-
żą na ziemi, i to nieraz dosłownie.

Na dowód pokazuje zwykły słoik,
który przystrojony za pomocą kilku
prostych elementów nie jest już taki
zwykły. – Jest taka dziedzina, artcyc-
ling, gdzie nadaje się drugie życie rze-
czom, które z pozoru do niczego już
się raczej nie przydadzą – przyznaje
Anna Knop.

W czasach masowo produkowa-
nych ozdób czy gadżetów, warto po-
stawić na oryginalność i wyjątkowość.
Jarmarki to potwierdzają...

Na jarmarkach spotkać można wyjątkowych ludzi, którzy z prostych materiałów potrafią stworzyć cuda

Wystarczy pomysł, chęci i trochę czasu
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

Na początku grudnia pszczyńscy policjanci otrzymali zgłosze-
nie od mieszkańca Woli. Nieznany sprawca, poprzez portal in-
ternetowy, wyłudził pieniądze w kwocie 1 570 zł. Wprowadził
w błąd kupującego, co do sprawności przedmiotu sprzedaży,
specjalistycznego odkurzacza. 
8 grudnia w godzinach porannych doszło do zderzenia samo-
chodu z łanią. 25-letni mieszkaniec Woli po 5.00 rano jechał
ul. Pszczyńską, która przebiega przez las. Niespodziewanie na
drogę wyszła łania. Kierowca toyoty nie zdołał w porę wyha-
mować i uderzył w zwierzę, tracąc na chwilę panowanie nad
pojazdem. Na szczęście skończyło się jedynie na nieznacznych
uszkodzeniach samochodu. 
Dzień później nieznany sprawca, po wybiciu szyby w oknie,
włamał się do domu w Gilowicach, przy ul. Granicznej. Po
przeszukaniu pomieszczeń skradł pieniądze. 
10 grudnia około godziny 11.00 strażacy z Pszczyny przyjęli
informację o zadymieniu w budynku siedmiokondygnacyjnym
w Woli, przy ul. Poprzecznej. To budynek byłego ośrodka zdro-
wia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG
w Pszczynie oraz OSP w Woli stwierdzono, że pali się w po-
mieszczeniu magazynowym na parterze. Przed przybyciem
straży pożarnej przeprowadzono ewakuację łącznie ok. 80
osób – na szczęście w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.
W akcji, która trwała prawie 3 godziny uczestniczyły 3 zastę-
py z JRG w Pszczynie oraz 1 zastęp z OSP w Woli.
16 grudnia w piwnicy bloku mieszkalnego w Woli przy ul.
Przemysłowej z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar. W je-
go wyniku nadpaleniu uległy drzwi do piwnicy.

Dzień później w Woli na ul. Pszczyńskiej policjanci zatrzy-
mali do kontroli 40-letniego wolanina, który kierował samo-
chodem marki Mazda będąc najprawdopodobniej w stanie
nietrzeźwości. Wskazywała na tu silna woń alkoholu wydo-
bywającą się z ust kontrolowanego i jego zachowanie. Męż-
czyzna odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości,
w związku z czym pobrano mu krew do ampułki celem prze-
słania do laboratorium, gdzie zostanie ustalone stężenie al-
koholu w jego organizmie.
18 grudnia nieustalony sprawca po wyłamaniu drzwi taraso-
wych wszedł do środka domu jednorodzinnego w Woli na
Osiedlu Pod Sosnami. Ukradł pieniądze i złotą biżuterię.
21 grudnia dyżurny pszczyńskiej komendy odebrał zgłosze-
nie o awanturującym się mężu w jednym z mieszkań
w Woli. Po przybyciu na miejsce policjantów awanturnik
przywitał ich wulgaryzmami i nie wpuścił do mieszkania.
Stojąc pod drzwiami słyszeli krzyki, niepokojące odgłosy
uderzeń i płacz małych dzieci. Po konsultacji z dyżurnym
podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Wcześ-
niej uprzedzili domowników o swoim zamiarze. Jak tylko
policjanci weszli do środka ich oczom ukazał się mężczyz-
na szarżujący na nich z młotkiem. Powtarzał: „Wejdźcie, to
was pozabijam”. Mundurowi natychmiast go obezwładnili.
Mężczyzna, jak później wykazało badanie, miał ponad
3 promile alkoholu we krwi. Musi liczyć się z zarzutem
czynnej napaści na policjantów oraz kierowania wobec
nich gróźb karalnych, za co może mu grozić nawet do 10
lat pozbawienia wolności.
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E−zakupy
z głową
Policja przyjmuje coraz więcej zgło-
szeń w związku z zakupami przez in-
ternet na popularnych serwisach auk-
cyjnych. Często kupić można tam to-
war po okazyjnych cenach, ale nie bra-
kuje też sprzedawców, którzy wykorzy-
stują naiwność kupujących. Dlatego
kupujmy przez internet z głową!

Przede wszystkim pamiętajmy, by
zawsze kierować się ograniczonym
zaufaniem do sprzedającego.
Nigdy nie kupujmy w sieci korzy-
stając z komputera stojącego w ka-
fejce internetowej. Tam najłatwiej
o utratę poufnych danych. Używaj-
my tylko komputera domowego
i zachowujmy całą korespondencję
ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka,
pozwoli to policji szybko go ująć.
Korzystajmy tylko ze znanych
i sprawdzonych portali interneto-
wych.
Przed zakupem w wirtualnym skle-
pie zasięgnijmy opinii o nim
i sprawdźmy jego rzetelność. Moż-
na to zrobić u znajomych lub na fo-
rach internetowych. Zwracajmy też
uwagę, czy sklep podaje swój adres
i numer telefonu. Wtedy, w razie ja-
kichkolwiek wątpliwości, możemy
tam zadzwonić.
Przy płaceniu kartą kredytową
zwracajmy uwagę, czy połączenie
internetowe jest bezpieczne i czy
przesyłane przez nas dane nie zo-
staną wykorzystane przez osoby
nieuprawnione. Na dole strony po-
winien pojawić się symbol za-
mkniętej kłódki, a na końcu adresu
– literki „https”. Zazwyczaj można
też zamówić towar z opcją płatno-
ści przy odbiorze.
Gdy kupujemy na aukcji interneto-
wej, przeczytajmy komentarze
o sprzedającym. Brak komentarzy
pozytywnych lub ich niewielka li-
czba powinny wzbudzić naszą
szczególną czujność.
Otrzymując ofertę e-mailem nie
korzystajmy z linków, na stronę
sklepu wejdźmy wpisując adres
w oknie przeglądarki, unikniemy
w ten sposób stron podszywają-
cych się pod legalnie działające
sklepy.
Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy
sprzedawca dołącza oryginalne
oprogramowanie na płytach i in-
strukcję obsługi.
Kupując telefon komórkowy zapytaj-
my o ładowarkę i dowód zakupu, te-
lefony kradzione sprzedawane są
bez ładowarki i „dokumentacji”
Jeśli, mimo zachowania zasad
ostrożności, dostaniemy zamiast
zamówionego produktu puste pu-
dełko, natychmiast zadzwońmy na
policję. Wtedy zapisana korespon-
dencja i przesłana przez oszusta
paczka będą stanowiły dowód prze-
stępstwa. KGP

Wśród osób, które do 26 stycznia 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 
Barbara Sosna z Miedźnej. Gratulujemy! 

Zaproszenie wyślemy pocztą.
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W piątek, 5 grudnia Mikołaj przybył do Świetlicy GOK
w sołectwie Wola II. Pojawił się z wielkim workiem
w asyście anioła i diabła. Radości było co niemiara, pod-
czas spotkania odbył się pouczający spektakl w wykona-
niu dzieci z teatrzyku świetlicowego „W zdrowym ciele,
zdrowy duch”. Były upominki i wiele uśmiechu na bu-
ziach obecnych dzieci i dorosłych.

Dzień później pan z brodą i workiem pełnym prezentów
zawitał do Domu Kultury w Woli. Obdarował dzieci słodki-
mi upominkami. Imprezę uświetnił występ aktorów z Tea-
tru Misz-Masz, którzy opowiedzieli wzruszającą historię
o „Przygodach Wesołego Bałwanka”. Była też szansa na
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, bo przecież na jego wi-
zytę dzieci czekają cały rok. Spotkanie zorganizowali:
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Centrum Kultury i Radą
Sołecką Wola I, imprezę dofinansowano z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

7 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci i młodzież z Grzawy.
Spotkanie odbyło się w Domu Socjalnym w Grzawie.
Oprócz obdarowywania prezentami, były także zabawy

sportowe i konkursy. Mikołaj był niezwykle dociekliwy
i chciał wiedzieć, czy dzieci były grzeczne i czy zasłużyły
na prezenty. Na twarzach najmłodszych widać było wiel-
kie wzruszenie i radość. Imprezę zorganizowała Rada So-
łecka wraz z sołtysem. Ada Krasoń, GOK, pk

Św. Mikołaj odwiedził dzieci

Prezenty otrzymały 
wszystkie grzeczne dzieci!

Spotkania z Mikołajem zorganizowano m.in. 
w świetlicy GOK w sołectwie Wola II... (fot. GOK)

...w Domu Kultury 
w Woli... (fot. GOK)

...a także w Domu Socjalnym w Grzawie (fot. Ada Krasoń)

Prawie 300 zawodników z południa
Polski wzięło udział w XI Mikołajko-
wych Zawodach Pływackich w Woli.

Mikołajkowe Zawody Pływackie zor-
ganizowano już po raz 11. Impreza
na Krytej Pływalni w Woli cieszy się
ogromnym zainteresowaniem klubów
pływackich z całego południa kraju.
20 grudnia do Woli przyjechało 20
ekip. Były kluby z Mysłowic, Katowic,
Jastrzębia-Zdroju, Chorzowa, Żor,
Chrzanowa czy Krakowa. 

Do rywalizacji stanęli także człon-
kowie MUKS „Gilus” Gilowice oraz
zawodniczka ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Woli. Zawody rozgrywano
w stylach: dowolnym, klasycznym,
motylkowym i grzbietowym, w ośmiu
kategoriach wiekowych. 

W całej rywalizacji najlepsi okazali
się gospodarze, pływacy z „Gilusa”. Za-
jęli pierwsze miejsce w klasyfikacji me-
dalowej z dorobkiem 47 medali – 12
złotych, 18 srebrnych i 17 brązowych.

Drugi w zestawieniu, klub Omega Ok-
lusz miał w dorobku 20 krążków,
w tym 11 złotych. Laureaci trzech pier-
wszych miejsc w każdej z kategorii
oprócz medali otrzymali także dyplomy.

Organizatorami imprezy byli: Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mie-
dźnej z siedzibą Woli oraz Między-
szkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Gilus” w Gilowicach. pk 

UKS SPS Wola 
podsumowało 
działalność

22 grudnia aktywny dzień spędziły
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Bronisława Malinowskiego
w Woli. W ramach UKS SPS Wola
odbyły się wewnętrzne zawody pił-
ki nożnej chłopców z rocznika
2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
Miejsca w tym dniu nie były waż-
ne, gdyż każde dziecko otrzymało
złoty medal za całoroczny udział
w treningach i turniejach, jakie
UKS organizuje dla swoich podo-
piecznych. Impreza była podsumo-
waniem rocznej działalności UKS
SPS Wola.

Piłkarze z Woli 
wygrywają turniej
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Jana Paw-
ła II w Woli była organizatorem
gminnych zawodów w piłce nożnej
halowej chłopców szkół podstawo-
wych. Zawody odbyły się 12 gru-
dnia w sali gimnastycznej Gimnaz-
jum nr 2 w Woli.

W rywalizacji udział brało pięć
drużyn, najlepsi okazali się młodzi
piłkarze z SP nr 1 w Woli, pokonu-
jąc w klasyfikacji końcowej SP nr
2 w Woli oraz SP w Górze.

Rusza liga 
w kręgle
Gminny Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji organizuje Drużynową Ligę
w Kręgle. Liga będzie składała się
z czterech rund, które rozegrane
zostaną na kręgielni krytej pływal-
ni w Woli w poszczególne soboty
w styczniu, począwszy od 10 sty-
cznia.

Każda drużyna zdobywać będzie
punkty w każdej rundzie, w każdej
z rund będą rozgrywane dwie kolej-
ki, a suma punktów z czterech rund
wyłoni zwycięskie drużyny. Najlepsi
otrzymają nagrody rzeczowe oraz
statuetki i medale.

Wyniki będzie można śledzić na
stronie www.basen.miedzna.pl
w zakładce „Drużynowa Liga
w Kręgle”.

Pływacy z „Gilusa” najlepsi

W zawodach udział wzięło prawie 300 zawodników (fot. GOSiR)

Członkowie UKS SPS Wola 
podsumowali działalność 

w roku 2014 (fot. A. Odrobińska)
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Uczta dla ciała i dla ducha
Zorganizowany 12 grudnia przez Gminny Ośrodek Kultury V Wieczór Śląski pokazał, że jest potrzeba 

spotykania się i kultywowania śląskich tradycji

Imprezę otworzył wójt Bogdan Taranowski, który po zdaniu testu 

otrzymał „Certyfikat Ślązoka” (fot. pk)

Na binie wystąpiła też Anna Galwas z Wodzisławia Śląskiego (fot. pk)

Gościem V Wieczoru Śląskiego był też Robert Garcarzyk (fot. pk)

Wystąpił zespół „Ligocianie” z Katowic (fot. pk)

To był wieczór pełen zabawy – były konkursy, wspólne śpiewanie i mnóstwo śmiechu! (fot. pk)

Sala pękała w szwach – w imprezie udział wzięło ponad 200 osób (fot. pk)

Ewelina Galwas-Sokół to Ślązaczka Roku 2013 (fot. pk)

Kinga Szafron z Bojszów opowiadała o tym, że babcie mają czytać dzieciom bajki (fot. pk)


