
O rowy dbać trzeba Tablety w bibliotece Mieszkanka Góry może
zostać Bibliotekarzem Roku

Spółki wodne powołano po to, by czyściły rowy, udrożniały przepusty. Ale ich 
możliwości są ograniczone, bo nie wszyscy członkowie płacą składki. Za wzór 
stawiana jest Grzawa, gdzie ściągalność wynosi aż 98%!

Gminna Biblioteka Publiczna 
otrzymała trzy tablety. Wszystkie
urządzenia udostępniane są czytelnikom
od maja

Katarzyna Wituś, mieszkanka Góry
została Śląskim Bibliotekarzem Roku
2014. Teraz ma szansę na tytuł
Bibliotekarza Roku 2014

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

Organizowany corocznie w Woli Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” pokazuje, 
że w małej gminie, jaką jest Miedźna można przygotować prawdziwe święto teatru. „Dorobek artystyczny 
i organizacyjny może stanowić wzór dla gmin sąsiednich i całego województwa śląskiego” – podkreślają specjaliści. 
W tym roku Grand Prix trafiło do młodych aktorów z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli.
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Redakcja spotyka się z Czytelnikami w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godzinach 16.00 - 17.00 w Centrum Kultury w Woli (ul. Pszczyńska 82)

Podajemy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Miodo-
wa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):

zmieszane: 18.05, 1.06
segregacja: 18.05
weo*: 1.06

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Piasko-
wa, Plac Jana Pawła II, Rajska, Straża-
ków), Miedźna (ul. Janygowiec):

zmieszane: 19.05, 2.06
segregacja: 19.05
weo*: 2.06

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łączna,
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska, Kor-
fantego):

zmieszane: 20.05, 3.06
segregacja: 20.05
weo*: 3.06

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Stawo-
wa, Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 21.05, 5.06
segregacja: 21.05
weo*: 5.06

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

zmieszane: 8.05, 22.05
segregacja: 22.05
weo*: 8.06

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

Pszczyńska, Słoneczna, Zbożowa),
Grzawa (ulice: Graniczna, Polna):

zmieszane: 11.05, 25.05
segregacja: 25.05
weo*: 9.06

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):

zmieszane: 12.05, 26.05
segregacja: 26.05
weo*: 10.06

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbrowa,
Kościelna, Krótka, Miła, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielona, Zło-
te Łany):

zmieszane: 13.05, 27.05
segregacja: 27.05
weo*: 11.06

Miedźna (cała oprócz ulic Janygowiec
i Wiejskiej):

zmieszane: 14.05, 28.05
segregacja: 28.05
weo*: 12.06

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (ulice:
Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zielon-
kówka):

zmieszane: 15.05, 29.05
segregacja: 29.05
weo*: 15.06

* wielkogabaryty, elektrośmieci, opony

BYŁE OSIEDLA

Wola I zmieszane: 8.05, 12.05,
15.05, 19.05, 22.05, 26.05, 29.05,
2.06, 5.06; segregacja: 7.05,
11.05, 14.05, 18,05, 21.05, 25.05,
28.05, 1.06, 5.06; odpady wielko-
gabarytowe: 13.05, 27.05
Wola II zmieszane: 8.05, 12.05,
15.05, 19.05, 22.05, 26.05, 29.05,
2.06, 5.06; segregacja: 7.05,
11.05, 14.05, 18,05, 21.05, 25.05,
28.05, 1.06, 5.06; odpady wielko-
gabarytowe: 13.05, 27.05

ODBIORĄ ŚMIECI!

W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpada-
mi mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielko-
gabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów, odpady zbierane selektywnie, od-
pady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji.
Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się również odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) oraz odpadów zielonych (trawa i liście) odpłatnie.

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

FRYDEK: 5.05 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej
i Sportowej – Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 9.05 (sobota) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego –
OSP Gilowice
MIEDŹNA: 11.05 (poniedziałek) w godz. 11.00-16.00 oraz 14.05 (czwartek)
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 19.05 (wtorek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Kościelnej – plac
przy kościele w Grzawie
GÓRA: 22.05 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 26.05 (wtorek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 29.05 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok skle-
pu spożywczego

Redakcja informuje, że autorką zdjęcia zamieszczonego w „Gminnych Sprawach” nr 4/2015 
na str. 1 oraz str. 9, ilustrującego rozmowę wielkanocną jest Anna Nowak. 

To już 12. numer „Gminnych Spraw”
po reaktywacji. Spotykamy się, drodzy
Czytelnicy, już od roku. Cieszymy się,
że gazeta przypadła Wam do gustu.

Ponad 76% – to średnia sprzedaż
pierwszych dziesięciu numerów
„Gminnych Spraw” (od czerwca
2014 do marca 2015, takimi danymi
dysponujemy). Gazeta dostępna jest
w 22 sklepach na terenie całej gmi-
ny. Największym póki co zaintereso-
waniem cieszył się numer paździer-
nikowy, którego nakład został wyku-
piony niemal w 83%. Wszystkie inne
sprzedały się w ponad 70% nakła-
dzie. 

To świetne dane, z których bardzo
się cieszymy. Liczymy na to, że gaze-
ta nadal będzie się rozwijała. Drodzy
Czytelnicy, czekamy na Wasze po-
mysły, sugestie, propozycje – o czym
należy napisać, co trzeba zmienić,
poprawić, udoskonalić. Jesteśmy ot-
warci na uwagi. Staramy się być bo-
wiem blisko Was, pisać o tym, co
ważne i ciekawe. 

Można do nas zadzownić, napisać
maila, wiadomość na profilu na Fa-
cebooku lub przyjść na dyżur do Cen-
trum Kultury w Woli – szczegóły
w stopce.

Redakcja

Od redakcji

Mija rok!

Zaglądamy do pierwszego numeru
gminnej gazety. Ukazała się w czer-
wcu 1992 roku, czyli 23 lata temu!
O czym wtedy pisano?

Gazeta gminy Miedźna kosztowała
3 000 zł (czyli po denominacji 30 gr),
nazywała się wtedy... „Gazeta Gmin-
na”. Była to jednak nazwa tymczaso-
wa, bo redakcja ogłosiła konkurs na
nową. Przyjął się tytuł „Gminne Spra-
wy” i taki obowiązuje do dziś.

W pierwszym numerze opublikowa-
no duży wywiad z ówczesnym wójtem
gminy, Andrzejem Granatyrem. Opo-
wiadał on o swoich kompetencjach,
organach gminy, bolączkach, jakie tra-
pią mieszkańców oraz najważniejszych
zadaniach samorządu. Wśród nich wy-
mienił m.in. zapewnienie pomieszczeń
dla potrzeb szkolnictwa zawodowego
w Woli czy pozyskanie mieszkań ko-
munalnych, głównie dla nauczycieli,
poprawienie stanu opieki zdrowotnej,
rozwój przedsiębiorczości, budowę ka-
nalizacji, oczyszczalni czy wysypiska
śmieci. Przypomnijmy, był 1992 rok...

W pierwszym, historycznym nume-
rze gazety gminnej sporo miejsca po-

święcono ekologii, opiece zdrowotnej,
pisano też o szkodach górniczych
(eksploatację na terenie gminy prowa-
dziły wówczas trzy kopalnie – Cze-
czott, Brzeszcze i Silesia), publikowa-
no również uchwały Rady Gminy.

Obecnie gmina żyje nieco innymi
sprawami. Wciąż jest jednak o czym
pisać. pk 

Taki był pierwszy numer

Okładka pierwszego numeru 
gazety gminnej, z czerwca 1992 r.



3GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – maj 2015AKTUALNOŚCI

Wyróżniono
projekt
Realizowany przez gminę Miedźna w latach
2012-2014 Partnerski Projekt Regio w progra-
mie Comenius, wyróżniony został przez praco-
wników Narodowej Agencji, analizujących rapor-
ty końcowe i oceniony jako przykład dobrej prak-
tyki.

Narodowa Agencja promować będzie pro-
jekt realizowany przez gminę Miedźna, jako
najlepsze Partnerskie Projekty Regio, zamie-
szczając na stronie internetowej programu Co-
menius opis projektu naszej gminy.

Celem projektu było rozwijanie i wdrażanie
skutecznych sposobów nauczania kluczowych
kompetencji o charakterze ogólnym: społe-
cznych, obywatelskich i kulturowych w pla-
cówkach oświatowych oraz tworzenie innowa-
cyjnych treści, metodologii uczenia oraz prak-
tyk w zakresie uczenia się przez całe życie.
W czasie trwania projektu realizowane były
trzy moduły: Europa i Świat, Regionalizm oraz
Pomoc Humanitarna.

W realizacji projektu uczestniczyły lokalne
władze samorządowe gminy Miedźna oraz
Miasta Nová Dubnica, Szkoła Podstawowa nr
1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 w Woli,
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej,
Mestská knižnica, Materská škola i Súkromná
základná škola. UG

Za wzór stawiana jest spółka wodna
w Grzawie. Bo mieszkańcy sumien-
nie płacą składki.

Ada Krasoń, Paweł Komraus

W 2014 roku aż 98% mieszkańców
Grzawy zapłaciło składkę na rzecz
spółki wodnej! To świetny wynik, zwa-
żywszy na to, że są w gminie sołe-
ctwa, gdzie ściągalność jest prawie
czterokrotnie niższa! – Grzawa jest
małą i zwartą społecznością. Mieszka
tutaj dużo rolników, którzy są świado-
mi, że płacenie podatku pozwoli dzia-
łać sprawniej – przyznaje Jarosław
Wojciech, poprzedni prezes spółki, za-
pytany o sukces Grzawy w ściągalno-
ści. Nie bez znaczenia jest także rola
poprzedniej sołtyski, Marii Miki, która
składkę na rzecz spółki wodnej skute-
cznie zbierała razem z podatkiem.

Podczas tegorocznego zebrania
sprawozdawczo-wyborczego sołectwa
Grzawy wybrany został nowy skład
tamtejszej spółki wodnej. Podsumo-
wano kadencję 2010-2015. Spółka
wodna z Grzawy jest stawiana za
wzór, chwalona za sprawność w dzia-
łaniach i skuteczność w pobieraniu
podatków. W 2014 r. miała do dy-
spozycji 25 tys. zł.

Przez kolejny rok podatek nie uleg-
nie zmianie, ponieważ mieszkańcy
Grzawy nie wyrazili na to zgody. Po-
datek od posesji wynosi 18 zł, a od
każdego kolejnego hektara 6 zł. Nowy

zarząd spółki będzie funkcjonował
przez kolejny rok w składzie: Maria
Dolina, Danuta Oślak, Władysław
Krosny i Maria Kędzior. Warto zazna-
czyć także, że zarząd nie otrzymuje
żadnych gratyfikacji.

Spółki wodne to formy organizacyj-
ne, które nie działają w celu osiągnię-
cia zysku, zrzeszają osoby fizyczne
lub prawne i mają na celu zaspokaja-
nie wskazanych ustawą potrzeb
w dziedzinie gospodarowania woda-
mi. Jak mówi ustawa Prawo wodne,
mogą być tworzone w celu: „zape-
wnienia wody dla ludności, w tym uz-
datniania i dostarczania wody; ochro-
ny wód przed zanieczyszczeniem,
w tym odprowadzania i oczyszczania
ścieków; ochrony przed powodzią;

melioracji wodnych oraz prowadzenia
racjonalnej gospodarki na terenach
zmeliorowanych; wykorzystywania
wody do celów przeciwpożarowych;
utrzymywania wód”. 

Spółki wodne są organizacjami
dobrowolnymi, nie wszędzie funkcjo-
nują. Nie ma ich np. w gminie
Pszczyna, ale prowadzone są działa-
nia, by zostały reaktywowane. Teraz
za rowy odpowiadają tam właściciele
działek i administratorzy dróg, przy
których rowy się znajdują.

W gminie Miedźna jest inaczej – na
zebraniach mieszkańcy decydują
o składzie zarządu spółek wodnych,
wysokości składki, przyjmują też plan
działania na dany rok. I mają przez to
wpływ na to, które rowy będą czy-

szczone, odtwarzane. Ale zakres dzia-
łania zależy od środków, którymi spó-
łka dysponuje. 

Jeszcze w ubiegłym roku przewo-
dniczący spółki wodnej w Woli przy-
znał, że zgłaszają się do niego firmy
windykacyjne, które oferują, że będą
ściągać zaległe opłaty. Prawo mówi
bowiem wprost: członek spółki wo-
dnej składki płacić musi. A w niektó-
rych sołectwach ściągalność jest na-
wet poniżej 30%.

Zachętą do płacenia może być sy-
stem dofinansowania. Im więcej mie-
szkańców uiści składki, tym więcej
środków na rzecz danej spółki przeka-
że Urząd Gminy. – Żeby gmina prze-
kazała dofinansowanie na rzecz spó-
łki wodnej, przynajmniej 15% warto-
ści nakładów, które spółka chce zrea-
lizować, musi pochodzić ze składek.
Spółka musi mieć wkład własny
w wysokości 15%, pozostałą część
budżetu, czyli maksymalnie 85% sta-
nowi dofinansowanie z gminy – tłu-
maczy wójt Bogdan Taranowski.

Spora część podtopień spowodo-
wana jest niedrożnymi i zaniedbany-
mi rowami. Spółki wodne funkcjonu-
ją po to, by je czyścić, dbać o ich
stan. A tym samym zwiększać bez-
pieczeństwo przeciwpowodziowe.
A to bezpieczeństwo zależy od tego,
ilu członków zapłaci składkę. Warto
o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, kie-
dy ryzyko inwensywnych opadów jest
większe.

Spółki wodne powołano po to, by czyściły rowy, udrożniały przepusty. 
Ale ich możliwości są ograniczone, bo nie wszyscy członkowie płacą składki

O rowy dbać trzeba

Im rowy bardziej zadbane, tym mniejsze ryzyko podtopień (fot. pk)

10 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zorgani-
zowano spotkanie w sprawie budowy drogi eskpreso-
wej S1, a 30 kwietnia odbyło się w tej sprawie posie-
dzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

W posiedzeniu KOPI w Warszawie uczestniczyły władze
wszystkich samorządów, przez które droga ma przebie-
gać. – Wszystko wskazuje na to, że przy takiej zgodzie
realizowany będzie wariant „E”. Samorządy zgodnie opo-
wiedziały się za tą wersją drogi, to też wariant preferowa-
ny przez katowicki oddział GDDKiA. W najbliższym cza-
sie Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych powinna
zarekomendować ten wariant centrali GDDKiA w War-
szawie. Po pozytywnej ocenie KOPI złożony zostanie
wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach – relacjonuje wójt Bogdan Taranowski.

Kilkanaście dni wcześniej na ten temat rozmawiano
w Bieruniu. Udział w spotkaniu wzięli m.in. posłowie na
Sejm RP, władze samorządów, przez które ma przebiegać
planowana trasa S1. Obecni byli także przedstawiciele
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym
Wojciech Żurek, dyrektor oddziału GDDKiA w Katowi-
cach, która koordynuje prace planistyczne i projektowe. 

– Sprawa budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy –
Bielsko-Biała, nie jest dla nas nowym tematem. Stara-
nia o jej powstanie spokojnie mogłyby zapisać sporą
ilość stronic różnych dokumentów i opracowań. Widnie-
je ona, jak na razie, tylko w materiałach planistycznych.
Władze samorządowe miast i gmin niejednokrotnie za-
bierały głos w tej sprawie i formowały swoje stanowis-

ka. Przypomnę tylko rok 2006, kiedy samorządy gmin
i powiatów podjęły uchwały, w których zwracały uwagę
na szybką potrzebę budowy trasy S1. Upłynęło prawie
10 lat, a drogi S1 nie widać – przyznał gospodarz spot-
kania, burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica.

Stanowisko w tej sprawie przedstawił też wójt Bog-
dan Taranowski. Przypomnijmy, władze gminy Miedźna
opowiadają się za wariantem „E”, który przewiduje
m.in. budowę węzła w okolicy stacji paliw w Woli i ma
być kompromisem pomiędzy środowiskami górniczymi
oraz pobliskimi samorządami. 

Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za wariantem
„E” i włączeniem inwestycji na listę podstawową zadań
inwestycyjnych Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023. Budowa odcinka S1 znalazła się bo-
wiem na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Jest je-
dnak spora szansa, że na inwestycję pieniądze się znaj-
dą (głównie z oszczędności z innych przetargów) i zada-
nie trafi na listę główną. pk, UM Bieruń

Rozmawiali o S1

Spotkanie w Bieruniu miało charakter informacyjny (fot. UM Bieruń)
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Gminna Biblioteka Publiczna otrzyma-
ła trzy tablety. Wszystkie urządzenia
udostępniane są czytelnikom od maja.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mie-
dźnej z/s w Grzawie wzięła udział
w konkursie „Tablety w Twojej Bibliote-
ce” zorganizowanym przez Fundację
Rozwoju Bibliotek i Społeczeństwa In-
formacyjnego w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek. Placówka jest jedną
z 318 bibliotek, do których trafiły tab-
lety Apple iPad Air 16GB Wi-Fi oraz
akcesoria. 

GBP otrzymała trzy urządzenia. Czy-
telnikom tablety są udostępniane od
początku maja (w bibliotece centralnej,
fili w Woli oraz filii nr 2 w Woli). 

Ale uczniowie zapoznać mogli się
z nimi już wcześniej. 31 marca biblio-
tekę odwiedziła klasa V Zespołu Szkół
w Miedźnej. Dzieci należą do szkolnego
klubu komputerowego i bardzo chciały
zobaczyć tablety i poznać ich możliwo-
ści.

Na początek omówiono różnice mię-
dzy komputerem a tabletem, a później
przyszedł czas na mini dyktando i od-
krycie różnych funkcji klawiatury oraz
głosowych wiadomości. Aplikacja „Go-
ogle Earth” cieszyła się sporym zainte-
resowaniem, bo każdy chciał zobaczyć
swój dom. Ale prawdziwą furorę zrobił
„Słowotok”. Urządzono mini turniej.
Powstały trzy drużyny, które walczyły
o to, która zdobędzie więcej punktów

w danej rundzie. Od emocji było bardzo
gorąco. Powstało także wspólne zdjęcie

wykonane tabletem. Dzieci były za-
chwycone, a to dopiero początek! GBP

Tablety w bibliotece

Dzieciom tablety bardzo się spodobały (fot. GBP)

Radni zdecydowali o udzieleniu dotacji w wysoko-
ści 10 tys. zł na prace konserwatorskie w kościele
w Grzawie.

Prace polegać będą przede wszystkim na wykona-
niu impregnacji elementów drewnianych dachu
kościoła. Mówiąc wprost, chodzi o pomalowanie
całego dachu specjalnym impregnatem, który go
zakonserwuje. To zabezpieczy obiekt przed szkod-
liwymi czynnikami atmosferycznymi (mrozem czy
silnym słońcem) oraz owadami, które niszczą ko-
ściół.

Jak podkreśla proboszcz Jacek Jadasz, to stan-
dardowe działanie. – Co kilka lat trzeba zaimpre-

gnować dach kościoła. Ostatni raz robiliśmy to 6 lat
temu – przyznaje. W ramach tego zadania, prowa-
dzone będą też prace pod sufitem, zdarta ma zo-
stać zielona nawierzchnia z dachu, wymienione
mają zostać zniszczone dachówki. Wszystko ma
kosztować ok. 35 tys. zł. 

Na kwietniowej sesji Rady Gminy radni przyjęli
uchwałę, w myśl której udzielono dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Grzawie w wysokości 10 tys. zł w ce-
lu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia sub-
stancji zabytku z przeznaczeniem na wykonanie im-
pregnacji elementów drewnianych dachu kościoła
parafialnego.

Ze względu na to, że kościół wpisany jest do reje-
stru zabytków, na prace konieczna jest zgoda konser-
watora. Jak mówi ks. Jacek Jadasz, roboty potrwają
2 tygodnie, przeprowadzone mają być latem. pk 

Dotacja na zabytkowy kościół

Dach kościoła w Grzawie impregnowany 
powinien być co 5-6 lat (fot. pk)

Niedawny koncert we Frydku był kolejnym świetnym występem w wykonaniu „Silenzio” (fot. pk)

Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00 – 21.00 (fot. pk)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio”
nie zwalnia tempa. Już wkrótce weź-
mie udział w dwóch ważnych impre-
zach.

31 maja orkiestra z Woli wystąpi pod-
czas II Ogólnopolskiego Festiwalu Or-
kiestr Dętych w Konopiskach (powiat
częstochowski). Zgłoszenia zespołów,
które chciały wziąć udział w imprezie
napłynęły z całej Polski, a orkiestra pod
batutą Piotra Olearczyka została za-
kwalifikowana jako jedna z jedenastu!
Ocenie jury podlegać będzie zarówno
koncert, jak i przemarsz. Nagroda głó-
wna to 4 tys. zł.

Kilka dni później młodzi muzycy
z Woli pojadą do miejscowości Kozy, Ja-
sienica i Bielsko-Biała, gdzie w dniach
5-7 czerwca odbędzie się Międzynaro-
dowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota
Trąbka” 2015. W programie festiwalu

znajdują się: warsztaty orkiestrowe, kon-
kurs estradowy, konkurs musztry orkie-
strowej, Powiatowy Przegląd Orkiestr
(skierowany do zespołów działających
na terenie powiatu bielskiego) oraz kon-
certy festiwalowe. W tym roku odbędzie
się już 12. edycja tej imprezy, a udział
w niej wezmą orkiestry nie tylko z Polski,
ale też z Węgier, Niemiec czy Bułgarii.
Przewidywana pula nagród to 20 tys. zł.

O tym, że „Silenzio” świetnie sobie ra-
dzi po raz kolejny można było się prze-
konać 19 kwietnia. Wtedy bowiem or-
kiestra wystąpiła w Kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej 
Wszechświata we Frydku. W „Koncercie
Wiosennym” zgromadzeni usłyszeli pieś-
ni kościelne, biesiadne, piosenki filmo-
we, utwory muzyki klasycznej czy prze-
boje muzyki rozrywkowej. Były także trzy
utwory przygotowywane specjalnie na
konkursy w maju i czerwcu. pk 

Orkiestra gra coraz huczniej
10 maja odbędą się wybory prezy-
denckie. 

O stanowisko prezydenta RP ubiega
się 11 kandydatów. Głos na jednego
z nich będzie można oddać w niedzie-
lę, 10 maja. Lokale wyborcze czynne
będą w godz. 7.00 – 21.00. 

W Domu Socjalnym w Grzawie gło-
sować będą mogli mieszkańcy Grzawy
oraz Miedźnej, mieszkający przy ul.
Pszczyńskiej oraz Wiejskiej (numery
1-19 oraz 120-130), pozostali mie-
szkańcy Miedźnej – w Zespole Szkół
w Miedźnej. Mieszkańcy Frydku od-
dać swój głos będą mogli w tamtejszej
szkole podstawowej, a Gilowic – w Li-
ceum Ogólnokształcącym. Obwodowa

Komisja Wyborcza dla sołectwa Wola
będzie miała siedzibę w Domu Kultu-
ry, dla sołectwa Wola I – w Szkole
Podstawowej nr 1, a dla sołectwa Wo-
la II – w Szkole Podstawowej nr 2. Gó-
rzanie będą mogli głosować w SP
w Górze.

Jeśli żaden z kandydatów nie zdo-
będzie ponad większości wszystkich
ważnie oddanych głosów, 24 maja
zorganizowana zostanie druga tura
wyborów. Głosować będzie można na
jednego z dwóch kandydatów, którzy
w pierwszej turze zdobyli największą
liczbę głosów. 

Udając się do lokalu wyborczego,
warto pamiętać o tym, by zabrać ze
sobą dowód tożsamości. pk

Wybierzemy prezydenta
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Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, 
ul. Wiejska 131 

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Urzędu Gminy Miedźna 
czynna jest w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 14:45, 
15:30 - 17:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45
piątek: 7:30 - 13:15

Sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89

e-mail: urzad@miedzna.pl
www.miedzna.pl

NIP 6381642424
REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 

0000 1179 0001

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91
e-mail: gok@miedzna.pl

www.gok.miedzna.pl

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/s w Grzawie

43-227 Grzawa, ul. Księża 19
tel. 32 449-12-90

e-mail: biblioteka@miedzna.pl
www.biblioteka.miedzna.pl

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

tel. 32 449 13 36, 
32 211 82 51

e-mail: gops@miedzna.pl
www.gops.miedzna.pl

Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

43-227 Góra, ul. Topolowa 6
tel./fax: 32 211-71-60, 

32 449-01-70
www.gzgk.miedzna.pl 

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Miedźnej z/s 

w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9

tel. 32 448-89-31
e-mail: basen@miedzna.pl

www.basen.miedzna.pl

Zespół 
Oświaty i Wychowania 

w Miedźnej
43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

tel. 601-091-666
e-mail:

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

WAŻNE KONTAKTY

9 kwietnia w Domu Socjalnym we
Frydku odbył się XIII Gminny Konkurs
Potraw „Nasze kulinarne dziedzi-
ctwo”. Na stołach królowały przede
wszystkim potrawy, związane z Wiel-
kanocą. Przygotowały je członkinie
wszystkich sześciu działających na te-
renie gminy kół gospodyń wiejskich.

Każde koło chciało pokazać się z jak
najlepszej strony. Dania oceniała ko-
misja w składzie: Bogdan Taranowski,
wójt gminy Miedźna, Krystian Szo-
stak, wicestarosta powiatu pszczyń-
skiego, Andrzej Krawczyk, prezes Wo-
jewódzkiego Związku Kółek Rolników

i Organizacji Rolniczych, Anna Roga-
la, kierownik Powiatowego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Maria Adam-
czyk, naczelniczka Wydziału Rolni-
ctwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Pszczynie
oraz Łucja Krutak, prezes Gminnego
Związku Kółek Rolników i Organizacji
Rolniczych.

Zadanie było trudne, ale laureatów
trzeba było wybrać. – Oceniać takie
potrawy w wydaniu mistrzyń kuchni
pszczyńskiej to bardzo trudna rola –
przyznał Krystian Szostak. Najlepsze
okazało się Koło Gospodyń Wiejskich
z Woli. Panie przygotowały m.in.

przysmak wolański. – Jest to karczek
w kapuście kiszonej z ananasem. To
nasz pomysł na danie, chciałyśmy
wprowadzić trochę nowoczesności –
zdradzają gospodynie z Woli, Anna
Kubeczko, Czesława Sojka i Barbara
Stawowy. Na ich stoisku smakować
można było też pasztet wołowo-wiep-
rzowy, jaja faszerowane, pastę jaje-
czno-chrzanową, prażone, babcyny
szałot ze szpyrkami i inny ze śledziem
czy sernik. 

Drugie miejsce zajęło KGW z Grza-
wy. Panie z Woli i Grzawy będą repre-
zentować gminę Miedźna na powiato-
wym konkursie potraw regionalnych.pk

Najsmaczniej gotowały panie z Woli

Woda i ścieki bez zmian
Radni na kwietniowej sesji przyjęli uchwałę o taryfach za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków obowiązujących na terenie gminy Miedźna. Stawki
za wodę i ścieki pozostają na dotychczasowym poziomie
i obowiązywać będą do końca maja 2016 r. Za 1 m3 wody
w gospodarstwach domowych płacić trzeba 6,69 zł plus
VAT, a za odprowadzanie ścieków – 6,90 zł plus VAT. pk 

Niepełnosprawni mają łatwiej

W budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Ma-
ja 10, parter, pokój nr 10) ruszył punkt przyjmowania
wniosków o kartę parkingową. Zgodnie z obowiązującymi
od lipca ub.r. przepisami, osoby niepełnosprawne po karty
parkingowe musiały osobiście udawać się do Zespołu
w Rybniku. Teraz złożą wniosek i odbiorą kartę w staro-
stwie. Złożą tu także wnioski o wydanie innych dokumen-
tów – orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełno-
sprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Punkt początkowo będzie czynny w każdy pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 (5 i 19 ma-
ja, 2 i 16 czerwca, 7 i 21 lipca, 4 i 18 sierpnia, 1 i 15 wrześ-
nia, 6 i 20 października, 3 i 17 listopada, 1 i 15 grudnia).

Tylko w ubiegłym roku zespół w Rybniku wydał ponad
1200 orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców po-
wiatu pszczyńskiego. Rocznie wydawanych jest też ok. 300
kart parkingowych. powiat

Zmiany w taryfie opłat MZK
Od 1 maja są zmiany w „Taryfie przewozu osób i bagażu
w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”. W porównaniu
z dotychczas obowiązującą taryfą przewozu osób i bagażu
dokonano następujących zmian: wprowadzono m.in. zasa-
dę, iż bilet ulgowy ważny do 20 minut (1,50 zł) alternaty-
wnie będzie upoważniał każdego pasażera do przejazdu
w czasie do 5 minut od momentu skasowania (w praktyce
maksymalnie do 3 przystanków), wprowadzono do oferty
dwa nowe bilety okresowe: bilet kwartalny K-1 ważny na te-
renie jednej wskazanej gminy w cenie preferencyjnej w sto-

sunku do łącznej ceny trzech biletów okresowych T-1 (nor-
malny 236 zł i ulgowy 118 zł), półroczny trasowany bilet
szkolny SZP w cenie 150 zł dedykowany uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych, którzy nie spełniają ustawo-
wych warunków uprawniających ich do otrzymania biletu
szkolnego, którego koszt pokrywany jest przez właściwą
gminę. 

Pełen tekst zarządzenia jest dostępny na stronie interne-
towej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach. Szczegó-
ły pod numerem tel. 32 219-38-20 wew. 29, 36 i 37.

MZK

Ostrzegają przed zagrożeniami

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarze-
niach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu od
1 stycznia 2015 roku można zobaczyć w telefonach komór-
kowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umożliwił
to Regionalny System Ostrzegania (RSO). Regionalny Sy-
stem Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lo-
kalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych
urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na
komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych za-
grożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. 

Ostrzeżenia pojawiają się: na stronach internetowych
urzędów wojewódzkich, w TVP Regionalnej (telegazeta od
str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB), w aplikacji
mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPho-
ne). Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach
z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Ap-
ple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać
w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regional-
ny System Ostrzegania”. MAiC

Wybory do Rad Powiatowych 
Śląskiej Izby Rolniczej
31 maja odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych
Śląskiej Izby Rolniczej. Jest to samorząd reprezentujący in-
teresy rolników. W gminie Miedźna wybrany zostanie jeden
przedstawiciel. Komisja będzie miała swoją siedzibę w Ze-
spole Szkół w Miedźnej (ul. Szkolna 24). pk

Wszystkie koła otrzymały nagrody za uczestnictwo w konkursie (fot. pk)
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WOLA

GÓRA

Pan Ambroży Kleks we własnej osobie gościł
w przedszkolu w Górze. Był jednym z jurorów, który
oceniał talenty prezentowane przez dzieci z wszy-
stkich przedszkoli w gminie. Okazuje się, iż przed-
szkolaki potrafią nie tylko świetnie tańczyć, śpiewać,
wcielać się w rolę aktorów, ale również grać na róż-
nych instrumentach. Podczas przygody z Panem
Kleksem dzieci wykazały się wiedzą ze znajomości
różnych wierszy, dorysowywały zwierzątkom braku-
jące elementy, potrafiły wskazać prawą, lewą stro-
nę, a nawet wyczarować w kilka minut wspaniałe
fryzury. Za każde prawidłowo wykonane zadanie
pan Kleks zamiast punktów wręczał piegi, które wy-
ciągał ze swojej słynnej tabakierki. I tak po wszy-
stkich konkurencjach okazało się, że wszystkie dru-
żyny zdobyły I miejsce!

Na koniec dzieci zostały poczęstowane pysznymi,
czekoladowymi mufinkami. Obecność pana Kleksa
przysporzyła najmłodszym mnóstwo pozytywnych wra-

żeń, emocji, a przede wszystkim wywołała uśmiech na
twarzach wszystkich przedszkolaków oraz zaproszo-
nych gości. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody, które ufundowane zostały przez
ZOiW w Woli, radnych gminy Miedźna, GPP w Górze
oraz GBP w Miedźnej z/s w Grzawie.

GPP im. Jana Brzechwy w Górze

Wspominali 
patrona
20 kwietnia Szkoła Podstawowa w Górze obcho-
dziła Święto Patrona Janusza Korczaka. Odbyły
się spotkania z wychowawcami, na których ucz-
niowie oglądali prezentacje multimedialne o pa-
tronie, rozwiązywali krzyżówki, brali udział w kla-
sowych konkursach wiedzy o Januszu Korczaku.
Wszystkie klasy otrzymały listy od pani dyrektor.
W listach znalazły się zadania, które uczniowie
wykonywali w zespołach. Klasy młodsze pracowa-
ły pod opieką wychowawców i szóstoklasistów.
Powstały portrety Janusza Korczaka, przestrzenne
kwiaty, projekty statuetek oraz regulaminy przy-
znawania statuetek dla wyróżniających się dzieci.
Zwieńczeniem tego wspaniałego dnia była akade-
mia poświęcona Januszowi Korczakowi i Festiwal
Talentów Uczniowskich „Muzykując rozwijam
swój talent”. SP Góra

Przedszkolaki chwaliły się nie tylko przed panem Kleksem

Dzieci wykonywały zadania pod okiem pana Kleksa (fot. GPP w Górze)

14 kwietnia w auli Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Bielsku-Białej odbyła
się uroczystość wręczenia zaświad-
czeń dla laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla ucz-
niów gimnazjów z terenu wojewó-
dztwa śląskiego w roku szkolnym
2014/2015. Zaświadczenia wraz z li-
stami gratulacyjnymi dla rodziców, dy-
rektorów szkół i nauczycieli-opieku-
nów wręczył Śląski Kurator Oświaty,
Stanisław Faber.

Wśród 114 najlepszych uczniów
była przedstawicielka Gimnazjum nr
1 im. św. Jana Bosko w Zespole
Szkół w Woli, Sandra Krzak. Zdobyła
ona tytuł laureata w konkursie przed-
miotowym z wiedzy o społeczeństwie.
Sandra nie jest jedynym tegorocznym
trzecioklasistą, który zdobył ten za-
szczytny tytuł, bo w ubiegłym roku
szkolnym, jeszcze jako uczeń klasy
drugiej, tytuł laureata w konkursie
z historii uzyskał Dawid Doniecki.
Opiekunem obu uczniów jest pan To-
masz Baranowski.

Laureaci będą zwolnieni z właści-
wej części egzaminu gimnazjalnego,
zdobyli też komplet punktów rekruta-
cyjnych do dowolnej szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Sukcesem pochwalić może się też
Krzysztof Matuszek, uczeń klasy IIIc

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tis-
chnera w Woli. Uzyskał tytuł Laurea-
ta Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych z biologii i chemii.
W konkursie z biologii uzyskał naj-
wyższy wynik w Delegaturze KO
w Bielsku-Białej i drugi w wojewó-
dztwie śląskim.

ZS Wola, Gimnazjum nr 2 Wola

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczes-
noszkolnym wykazują duże zaintereso-
wanie problemami przyrodniczymi.
Każdy z nas musiał kiedyś odpowiadać
dziecku na niezliczone pytania dotyczą-
ce otaczających nas zjawisk. Bywa je-
dnak tak, że początkowa fascynacja
otaczającym światem i chęć poznania
problemów przyrodniczych nie jest zbyt
poważnie traktowana przez dorosłych.
Niepodtrzymywanie tej chęci obserwa-
cji i poznania otaczającego świata, jak
i potrzeby dbania o niego może spowo-
dować, że zainteresowanie dzieci tymi
zagadnieniami może wygasnąć. Dlate-
go też wychowawczynie oddziału „0”
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Woli, Stanisława Bialik i Ewa Stań-
kowska postanowiły w wyjątkowy spo-

sób zaakcentować dzień 22 kwietnia,
który jest dniem Święta Ziemi. Wstęp-
na pogadanka na temat potrzeby dba-
nia o środowisko i szkodliwych dla nas
skutków jego degradacji została zakoń-
czona konkursem i pracami plastyczny-
mi. Następnie dzieci zaprezentowały
krótki program artystyczny dla star-
szych kolegów i koleżanek włączając
ich do wspólnej zabawy. Uroczysty
dzień w „zerówce” miał szczytną ideę
nie tylko ze względu na potrzeby ochro-
ny przyrody, ale także na podtrzymywa-
nie integracji, zgodnie z intencjami na-
szej szkoły.

Z okazji Dnia Ziemi w szkole odby-
wały się też m.in. spotkania z leśni-
kiem, pszczelarzem oraz projekcje fil-
mów o tematyce ekologicznej.

SP 2 Wola

Sukces uczniów w konkursach
przedmiotowych

Wśród nagrodzonych była m.in. Sandra Krzak
z Zespołu Szkół w Woli (fot. ZS Wola)

Najmłodszym uczniom poprzez zabawę pokazywano, by dbać o przyrodę (fot. SP 2 Wola)

Zapraszają na pielgrzymkę
Parafia Matki Bożej Piekarskiej w Woli zaprasza na pieszą pielgrzymkę na

Jasną Górę. Pielgrzymkę po raz pierwszy zorganizowano w ub. roku – wtedy
udział w niej wzięły 54 osoby, które w ciągu sześciu dni pokonały trasę o dłu-
gości 154 km. W tym roku trasa będzie ta sama, ale wydłużono czas ze wzglę-
du na nocleg w Częstochowie. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 29 lipca –
4 sierpnia. Szczegóły pod numerem tel. 32 211 81 44. pk

Najlepsi w wędkowaniu
26 kwietnia na łowisku wodnym „Podkowa” w Woli odbyły się zawody wędkar-
skie o Mistrzostwo Koła 87, organizowane przez Zarząd Koła PZW nr 87 Sazan
w Woli. Mistrzem koła 87 w kategorii senior na 2015 rok został Marian Kowal-
ski, drugie miejsce zdobył Dariusz Gierek, a trzecie – Mariusz Rudkowski.

Mistrzem koła 87 w kategorii junior został Michał Biernat, drugie miejsce
zdobył Patryk Bieroński, a trzecie Szymon Latusek. Najlepsza trójka w każdej
kategorii otrzymała pamiątkowe puchary i nagrody wędkarskie ufundowane
przez Zarząd Koła. mg

Pamiętajmy o tym, by dbać o środowisko
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MIEDŹNA

FRYDEK GILOWICE

GRZAWA

Będzie biesiadnie!
Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń

Wiejskich w Grzawie zapraszają na XI
Biesiadę Grzawską, która odbędzie się
16 maja o godz. 19.00 w Domu So-
cjalnym w Grzawie. Jak zapowiadają
organizatorzy, będą śpiewy, dobra mu-
zyka i pyszne, swojskie jedzenie. Bilety
w cenie 40 zł od osoby do nabycia
u sołtysa (tel. 519 347 292). pk

Wyróżnieni
za prezentacje
25 kwietnia w LO im. B. Chrobrego
w Pszczynie odbyła się uroczystość
wręczania nagród i wyróżnień w kon-
kursach organizowanych przez Powia-
towe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Z Liceum Ogólnokształcącego w Gilo-
wicach w konkursie na Najciekawszą
Prezentację Multimedialną z Matema-
tyki wzięło udział troje uczniów:
Adrianna Folek (kl. Ia), Agnieszka Pa-
stuszka (kl.Ia) i Jakub Jasiołek 
(kl. IIIa). Kapituła przyznała w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych trzy wy-
różnienia. Między innymi wyróżnieni
zostali: Agnieszka Pastuszka i Jakub
Jasiołek. LO Gilowice

Mali kucharze
24 kwietnia uczniowie klasy pier-
wszej SP we Frydku kolejny już raz
zamienili swoją salę w cukiernię. Po
odpowiednim przygotowaniu sali,
narzędzi kucharskich i założeniu ko-
lorowych fartuszków oraz czapeczek
przystąpili do pieczenia drożdżowych
rogalików. W wielkim skupieniu pra-
cowali w zespołach 4-osobowych.
Po krótkim pokazie urządzonym
przez wychowawcę samodzielnie
wałkowali i kroili ciasto. Szybko
przybywało zgrabnie zawiniętych ro-
galików, a ubywało wyrośniętego
ciasta drożdżowego. Po upieczeniu
nastąpiła, najbardziej oczekiwana
chwila, próbowanie rogalików. Nikt
nie był zawiedziony, rogaliki nie tyl-
ko pięknie wyglądały, ale znakomicie

smakowały. Smak rogalików doceni-
li również pracownicy szkoły oraz ro-
dzice dzieci, gdyż upieczone rogale
były słodką niespodzianką dla rodzi-
ców przychodzących na wywiadów-
kę. Dzieci bogatsze o nowe umiejęt-
ności oraz przepis na rogaliki już za-
planowały pieczenie w domu z rodzi-
cami. SP Frydek

Frydkowianie 
tańczą i śpiewają dalej
10 kwietnia w Lędzinach odbyły się eliminacje do XXII Regionalnego Przeglą-
du Pieśni im. profesora Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2015”. W Prze-
glądzie wzięło udział 21 zespołów, w tym Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowia-
nie”. Jury oceniało wykonawców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: do-
bór repertuaru, zachowanie cech gwarowych, walory wokalne, akompania-
ment, ogólny wyraz artystyczny. Jako elementy dodatkowe oceniano: strój lu-
dowy i ewentualne rekwizyty. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury
postanowiło, że do przesłuchań finałowych, które odbędą się 12 maja w Cho-
rzowskim Centrum Kultury zakwalifikuje się 7 zespołów, w tym także „Fryd-
kowian”. SP Frydek 

Dzieci upiekły pyszne rogaliki (fot. SP Frydek)

Jeden
z dziesięciu

10 kwietnia w Zespole Szkół
w Miedźnej odbył się I Międzygminny
Konkurs Matematyczny „Jeden z dzie-
sięciu” dla klas szóstych, w którym
uczestniczyło 12 szóstoklasistów
z gmin Miedźna i Pszczyna. Konkurs
wzorowany był na telewizyjnym tele-
turnieju „Jeden z dziesięciu”. Ucznio-
wie odpowiadali na pytania z dziedzi-
ny matematyki w zakresie programu
przewidzianego w szkole podstawo-
wej. Pytania były tak sformułowane,
aby odpowiedź mogła być szybka i nie
wymagała skomplikowanych obli-
czeń. Uczestnicy zachwycali nie tylko
wiedzą i odwagą, ale i refleksem. Naj-
lepszym z dwunastu okazał się Grze-
gorz Gregorczyk z SP Jankowice, dru-
gie miejsce zajął Karol Przewoźnik
z SP Góra, a trzecie Mateusz Norek
z SP1 Wola. Laureaci konkursu i po-
zostali uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy, a ich opiekuno-
wie podziękowania. ZS Miedźna

Formuła konkursu wzorowana była 
na popularnym teleturnieju (fot. ZS Miedźna)

Uczniowie z gimnazjów w Kobiórze,
Pawłowicach, Miedźnej, Kryrach,
Goczałkowicach-Zdroju i Studzionce
oraz uczniowie szkół podstawowych
w Goczałkowicach-Zdroju, Mizero-
wie, Wiśle Małej, Miedźnej, Krzyżo-
wicach i Kobiórze wzięli udział w po-
wiatowych eliminacjach Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy o Ruchu
Drogowym, które odbyły się 20
kwietnia w szkole i hali sportowej
w Goczałkowicach.

Każdą szkołę reprezentowały
trzy- lub czteroosobowe drużyny.
Uczestnicy turnieju mieli za zada-
nie rozwiązać test z zagadnień do-
tyczących zasad i przepisów o ru-
chu pieszych i rowerzystów, pre-
zentowali również swoje umiejęt-
ności jazdy na rowerze po trudnym
torze przeszkód. Drużynowo wyko-
nywali zadanie z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedy-
cznej. W skład komisji sędziow-
skiej weszli nauczyciele, a nad ca-
łością konkursu czuwali policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie. Najlepsi w gronie

szkół podstawowych okazali się
reprezentanci SP nr 13 w Wiśle
Małej. Bezkonkurencyjni wśród
gimnazjalistów byli uczniowie
z Miedźnej w składzie: Bogusław
Szafron, Mateusz Kędzior oraz
Krzysztof Polok. Wśród szkół pod-

stawowych uczniowie z Miedźnej
zajęli trzecie miejsce.  Gimnazjali-
ści z Miedźnej reprezentowali po-
wiat pszczyński w etapie okręgo-
wym, który odbył się w Mazańco-
wicach. Zajęli tam 3. miejsce.

powiat.pszczyna.pl, pk

Gimnazjaliści z Miedźnej najlepsi w powiecie!

W Mazańcowicach gimnazjaliści z Miedźnej zajęli 3. miejsce (fot. KMP Bielsko-Biała)

Opanowali 
królową nauk

16 kwietnia w Kolegium Nauczycielskim
w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników konkursu na prezentację
„Matematyka jest wszędzie”. Organizatorem
konkursu był Regionalny Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli „WOM” oraz Kolegium
Nauczycielskie w Bielsku-Białej. W kategorii
gimnazjum bezkonkurencyjna okazała się
prezentacja ucznia klasy 2a Zespołu Szkół
w Miedźnej, Krzysztofa Boryczki, zatytuło-
wana „Matematyka Rubika”. Krzysztof po
raz kolejny pokazał, ile ciekawych matema-
tycznych pojęć i zagadek mieści się w małej
kostce. Zaprezentował również swoją zrę-
czność w układaniu tej znanej od 40 lat ła-
migłówki. 

Dzień później we Wrocławiu odbył się finał
polskiej edycji konkursu matematycznego
Pangea. Dzięki wysokiemu wynikowi na eta-
pie szkolnym zaproszenie do dalszych zma-
gań z matematyką otrzymał uczeń klasy 2a
Zespołu Szkół w Miedźnej, Aleksander Piła-
tyk. Wyniki nie są jeszcze znane, należy je-
dnak podkreślić, że fakt znalezienia się wśród
150 najlepszych polskich drugoklasistów jest
nie lada wyczynem.

A. Pietrzyk
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Dom Kultury w Woli na dwa dni znów
stał się świątynią teatru. 15 zespołów,
nie tylko z gminy Miedźna zaprezento-
wało się w corocznym przeglądzie tea-
trów. A jury ponownie zachwycało się
poziomem imprezy i jej organizacją.

Paweł Komraus

XVIII Regionalny Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort
Baby Jagi” odbył się w dniach 28-29
kwietnia. Organizatorami imprezy były
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania, a honorowy
patronat nad przeglądem objął Śląski
Kurator Oświaty, Stanisław Faber.

Na deskach sceny w Domu Kultury
w Woli zaprezentowało się 15 zespo-
łów. Oceniało je jury w składzie: Kry-
styna Pryszczyk (aktorka Teatru Pol-
skiego w Bielsku-Białej), Ewa Wale-
siak (aktorka Teatru „Kwadryga”), Ja-
nusz Majewski (aktor, reżyser, anima-
tor kultury) oraz Jerzy Kuczera, prze-
wodniczący jury (aktor Teatru im.
Stanisława Wyspiańskiego w Katowi-
cach, dyrektor Studium Aktorskiego
przy Teatrze Śląskim, prezes Śląskie-
go Oddziału Towarzystwa Kultury
Teatralnej w Katowicach, prezes Bra-
ctwa Artystycznego przy Związku Gór-
nośląskim). 

Jurorzy zauważali, że przegląd jest
niezwykle ważny, zwłaszcza, że
w wielu miastach odchodzi się od or-
ganizowania tego typu imprez, cieszą
się tam coraz mniejszym zaintereso-
waniem. – To, co się dzieje w tej gmi-
nie jest ewenementem nie tylko na
ziemi pszczyńskiej, ale w całym woje-
wództwie. Cieszę się, że w Miedźnej
są ludzie, którzy są przekonani, że ta-
ki przegląd ma sens. Czym różnimy
się od pozostałych? Tym, że posiada-
my inną wrażliwość i posiadamy bar-
dzo specyficzny sposób myślenia. To,
co nas różni od innych to abstrakcyj-
ne myślenie – mówił do uczestników
przeglądu Jerzy Kuczera, przewodni-
czący jury.

„Regionalny Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort
Baby Jagi” nie tylko ze względu na
XVIII edycję zyskał dojrzałość. Poziom
i ilość prezentacji w dwudniowym
święcie Teatru w Woli jest gwarantem
systematycznie wzrastającej świado-
mości twórczej przede wszystkim
nauczycieli i instruktorów. Różnoro-
dność stosowanych stylizacji, od tra-
dycyjnych do awangardowych w przy-
padku powierzenia roli głównej dobrej
muzyce m. in. Zbigniewa Preisnera
i Wojciecha Kilara w spektaklu „Mi-
łość przemienia świat” przyniosła
nadspodziewanie dobry efekt. Nie
sposób nie zauważyć również spek-
taklu „Wiosna w Pracowni Malarza
Pankracego”, w którym z kolei obrazy
plastyczne zagrały główną rolę. 
W prezentacjach najmłodszych ze-
społów należy zwrócić uwagę na
szczególną dbałość o stroje, rekwizyty

i scenografię. XVIII lat miedźniańskiej
inicjatywy teatralnej zaowocowało
spektaklami, które mogłyby być pre-
zentowane na prestiżowych warszta-
tach dla twórców amatorskiego ruchu
teatralnego. Determinacja i wiara go-
spodarzy (Gminnego Ośrodka Kultury
i Zespołu Oświaty i Wychowania) za-
sługuje na wręczenie im paszportu
obecności w ogólnopolskim życiu pol-
skiego dziecięcego i młodzieżowego
teatru” – czytamy w protokole jury.

Ostatecznie nagroda Grand Prix
XVIII Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”
trafiła do Grupy Teatralnej „Kubusia-
ki” z Gminnego Przedszkola Publi-
cznego nr 3 im. Kubusia Puchatka
w Woli za spektakl „Wiosna w praco-
wni malarza Pankracego” w reżyserii
Małgorzaty Jasiołek i Elżbiety Żak.
Przedstawiciele tej grupy rozkroili po-

między wszystkich obecnych na sali
uczestników przeglądu ogromny tort.
Ważył aż 35 kg! Aktorzy zasłużyli so-
bie na niego. Baba Jaga znów była

niezwykle dumna z młodych arty-
stów!

Więcej zdjęć z przeglądu publiku-
jemy na str. 12.

XVIII Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” przeszedł do historii

To było prawdziwe święto teatru!

Wyniki XVIII Regionalnego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„O Tort Baby Jagi”

Kategoria zespołów przedszkolnych 
 I miejsce: Grupa Teatralna „Kubusiaki” z Gminnego
Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka
w Woli za spektakl „Wiosna w pracowni malarza Pan-
kracego” (reż. Małgorzata Jasiołek i Elżbieta Żak) 

 II miejsce: Grupa Teatralna „Gilgotki” z Gminnego
Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku oddział
w Gilowicach za spektakl „W aeroplanie” (reż. Paulina
Wędrzyk, scen. Alicja Szafron)

 III miejsce ex aequo: Zespół Wokalno-Taneczny „Skrza-
ty” z Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 im. Julia-
na Tuwima w Woli za spektakl „Bajka o Czerwonym
Kapturku” (reż. i scen. Bogusława Murańska i Dorota
Cader) oraz Grupa Teatralna „Plastusiowy Teatrzyk”
z Gminnego Przedszkola Publicznego im. M. Kownackiej
w Miedźnej za spektakl „W zoo” (reż. Ewa Brańczyk,
scen. Barbara Chmiel – Galoch)

 Wyróżnienia: Grupa Teatralna „Jeżyki” z Gminnego
Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze za
spektakl „Królewna Gburka” (reż. scen. Ewelina Chowa-
niec), Grupa Teatralna „BIM-BAM-BOM” z Gminnego
Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku za spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu” (reż. Lidia Lazar – Ma-

mok, scen. Lidia Lazar – Mamok i Zbigniew Kemuś),
Grupa Teatralna „Kurtynka” z Gminnego Przedszkola
Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli za
spektakl „Trzydziestego lutego” (reż. Agnieszka Świątek)

Kategoria zespołów szkół podstawowych
 I miejsce: Zespół Teatralny „Baśniowa 456” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Tychach za spektakl „Bajkowy mix” (reż.
i scen. Maria Sobczyk, Izabela Jaworska, Renata Woźniak)
 II miejsce: nie przyznano
 III miejsce: Grupa Teatralna „Bajlandia” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli za spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu” (reż. i scen. Lidia Odro-
bińska, Ewa Kubeczko)

 Wyróżnienie: Teatr na Jednej Nodze ze Świetlicy GOK za
spektakl „Bajkowe menu” (reż. i scen. Elżbieta Buss, Zo-
fia Bury)

Kategoria zespołów gimnazjalnych 
 I miejsce: Zespół Teatralny „Matrix” z Zespołu Szkół
w Woli za spektakl „Miłość przemienia świat” (reż. Ur-
szula Urbańczyk)

 II i III miejsca nie przyznano 

Grand Prix: Grupa Teatralna „Kubusiaki” z Gminnego
Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka
w Woli za spektakl „Wiosna w pracowni malarza Pankra-
cego” (reż. Małgorzata Jasiołek i Elżbieta Żak)

Grand Prix trafiło do młodych aktorów z GPP nr 3 w Woli (fot. GOK)

Na uczestników czekał ważący 35 kg tort. Oczywiście z Babą Jagą! (fot. pk)
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Gminne Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Miedźnej działa od 32
lat, liczy obecnie 156 członków. To
osoby z całej gminy, także z Góry,
gdzie także funkcjonuje koło emery-
tów i rencistów. 

W tym roku udało się zorganizować
kulig do Wisły Czarnej oraz wyjazd
do teatru w Cieszynie na Misterium
Męki Pańskiej. Ale to dopiero po-
czątek atrakcji na ten rok! 28 maja
odbędzie się majówka nad wodą
w Wilczkowicach (koszt to 35 zł od
osoby), kilka dni później planowana
jest pielgrzymka mężczyzn do Pie-
kar Śląskich. W czerwcu członko-
wie jadą na 10-dniowe wczasy do
Ustronia Morskiego. Całkowity
koszt od osoby to 1050 zł, ale
miejsc już nie ma. Zapisy prowa-

dzone są jedynie na listę rezerowo-
wą. Koło planuje też wycieczkę do
Warszawy (21-23 sierpnia, koszt
450 zł), wczasy w Mrzeżynie (19-

29 września, koszt 1100 zł) czy
wyjazd na gorące źródła do Szaflar
z biesiadą w Poroninie (13-14 paź-
dziernika, koszt 140 zł). W grudniu

ma odbyć się tradycyjne spotkanie
opłatkowe.

Koło dąży też do tego, by mieć
własne miejsce, gdzie członkowie co
jakiś czas będą mogli się spotykać.
Póki co, comiesięczne spotkania za-
rządu odbywają się w budynku OSP,
przy Urzędzie Gminy Miedźna.

Zarząd zachęca wszystkich chęt-
nych do zapisywania się do koła. 

– Przyjmujemy wszystkich chęt-
nych emerytów i rencistów w swoje
szeregi, aby umilić im wolny czas
w miłym seniorskim towarzystwie. Im
nas więcej, tym większa siła – zachę-
ca przewodniczący koła, Marek Gru-
szka. Więcej informacji na temat
działalności koła oraz planowanych
wyjazdów i imprez można uzyskać
pod numerem tel. 693 550 979.

pk 

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miedźnej szykuje w tym roku sporo ciekawych wyjazdów i spotkań

Koło zaprasza do współpracy

Jedną z tegoroczny atrakcji był kulig. Wkrótce członkowie koła organizują majówkę, 
a także kilka wyjazdów (fot. GKERiI)

Katarzyna Wituś, mieszkanka Góry
została Śląskim Bibliotekarzem Roku
2014. Ten prestiżowy tytuł przyzna-
je Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich. Teraz trwa ogólnopolskie gło-
sowanie w konkursie na Biblioteka-
rza Roku 2014.

Na co dzień Katarzyna Wituś jest kie-
rownikiem Oddziału dla Dzieci Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Poprzez swoją
pracę pokazuje, że współczesna bib-
lioteka to miejsce ciekawe, do które-
go warto przychodzić. Mówi, że
współczesna biblioteka pełni funkcję
centrum edukacji i kultury. Od wielu
lat aktywnie współpracuje z przed-
szkolami, szkołami oraz placówkami
edukacyjnymi, organizując autorskie
zajęcia edukacyjne.

Współpracuje m.in. ze Szkołą Pod-
stawową im. Janusza Korczaka w Gó-
rze, gdzie przeprowadza zajęcia
z edukacji czytelniczej. – Dzieci

uwielbiają książki. Poprzez zajęcia
chcę pokazać, że czytanie to nie nu-
dny obowiązek, ale jedna z najpięk-
niejszych przygód. Wspólne czytanie
i rozmowa to najskuteczniejszy, a za-
razem najtańszy sposób budowania
więzi z dzieckiem – mówi Katarzyna
Wituś. – Takie zajęcia prowadzone są
również w Gminnej Bibliotece Publi-
cznej w gminie Miedźna, gdzie kole-
żanki mają głowy pełne wspaniałych
pomysłów. Wiem, bo stale współpra-
cujemy – przyznaje. 

W jej pracy szczególne miejsce 
zajmują również dzieci oraz osoby nie-
pełnosprawne. Dwa razy w roku orga-
nizuje i prowadzi duże imprezy integra-
cyjne dla dzieci niepełnosprawnych
„Bawimy się razem” i „Dajcie Dzieciom
Uśmiech”, w których uczestniczy ok.
150 osób. 

Jej ostatnim pomysłem jest akcja
„Biblioteka-dzieciom”. – Zbieramy książ-
ki, gry planszowe, pluszaki i zawozimy je
do placówek opiekuńczych (pogotowia
opiekuńcze, rodzinne domy dziecka)
oraz szpitali dziecięcych. Wiem z włas-
nego doświadczenia, jak trudno jest ma-
łym pacjentom zmagać się z chorobą
z dala od domu. Książki, zabawki, gry
wypełniają trudny czas leczenia i odry-
wają myśli od szpitalnej codzienności.
Jeśli w domu mamy książki, gry, zabaw-
ki w dobrym stanie, a nie są już potrzeb-
ne, można je przekazać do biblioteki –
trafią tam, gdzie będą dobrze wykorzy-
stane – przekonuje Katarzyna Wituś. 

Katarzyna Wituś ma szansę zostać
Bibliotekarzem Roku. Głosowanie od-
bywa się za pośrednictwem internetu.
Głos oddać można na stronie
www.sbp.pl do 14 maja. 

Mieszkanka Góry może zostać Bibliotekarzem Roku

Katarzyna Wituś współpracuje m.in. z SP 
w Górze czy GBP w Grzawie (fot. archiwum)

Turniej został zorganizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną, Gmin-
ny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania. Odbył się 28
kwietnia w Domu Socjalnym w Grza-
wie.

Pięcioosobowe zespoły z pięciu gmin-
nych szkół podstawowych miały kilka
zadań – odpowiedzieć na pytania o re-
gionie, przedstawić prezentację, były
też konkurencje wspólne: tłumaczenie
tytułów książek i filmów ze śląskiego na
polski czy nazwanie po śląsku poszcze-
gólnych części roweru. A właściwie ko-
ła. Wiedzę oceniało jury w składzie:
Danuta Kocurek, Maria Szostak, Ema-
nuel Famulok oraz Renata Szweda.

O co pytano uczniów? M.in. o ele-
menty stroju pszczyńskiego, o ptaki wy-

stępujące w dolinie Górnej Wisły, o po-
wstania śląskie, o radnych w gminie
Miedźna czy o pszczyńską prasę. Ucz-
niowie przygotowali też prezentacje,
w których pokazano śląskie jedzenie,
tradycje przygotowywania palm wielka-
nocnych, obrzędy dożynkowe czy we-
selne.

– Bez tej pamięci o naszym regio-
nie, o jego historii my, Ślązacy nie
mamy przyszłości. Bo to jest najważ-
niejsze, by pamiętać, skąd się po-
chodzi – zachęcała do dalszego
utrwalania tej wiedzy Renata Szwe-
da, dyrektorka Gminnej Biblioteki
Publicznej.

Ostatecznie konkurs wygrali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny
we Frydku. Drugie miejsce zajęły: SP nr
1 w Woli oraz SP nr 2 w Woli. Na trze-

cim miejscu znaleźli się uczniowie
z Miedźnej, a na czwartym – z Góry.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
książkowe, publikacje o ziemi pszczyń-
skiej trafiły też do poszczególnych
szkół.

Celem konkursu jest zachęcenie do
poznawania bogactwa kultury ducho-
wej i materialnej własnego regionu
i gminy, propagowanie literatury po-
święconej regionowi oraz rozwijanie
umiejętności pracy w grupie. pk 

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Miedźna rywalizowali w XVI Gminnym Turnieju Wiedzy 
o Regionie „Nasza Mała Ojczyzna”.

Tyle wiedzą o regionie

Pierwsze miejsce w turnieju zajęli uczniowie z SP we Frydku (fot. pk)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

Do wypadku drogowego doszło 3 kwietnia w Woli na ul.
Pszczyńskiej. Kierujący samochodem fiat 170, 50-latek
z Woli z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy
pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka au-
di 80, którym kierował 26-latek z Góry. W wyniku wypad-
ku z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu do szpitala trafił
20-letni pasażer audi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi.
Dzień później nieznany sprawca z otwartego garażu
skradł rower Kellys, sprzęt wędkarski i do nurkowania
o łącznej wartości 4500 złotych. Kradzieży dokonał
z posesji w Górze przy ul. Pszczyńskiej.
13 kwietnia ok. godz. 9.00 ktoś próbował okraść kościół
we Frydku. Nieznany sprawca po uprzednim wybiciu
dwóch szybek w drzwiach wejściowych do kościoła oraz
po wyrwaniu klamki w tych drzwiach wszedł do nawy głó-
wnej. Z niewiadomych przyczyn jednak niczego nie skradł.
15 kwietnia nieustalony sprawca włamał się do sklepu
spożywczego w Miedźnej, przy ul. Bieruńskiej. Jego łu-
pem padły papierosy. Złodziej jednak wpadł – okazało
się, że to mieszkaniec Tychów. Usłyszał już zarzuty.
Zaginął mieszkaniec Woli. 25 kwietnia, ok. godz. 13.00
z domu wyszedł 82-letni Stanisław Madeja z Woli. Zabrał
ze sobą niebieski rower – damkę starego typu z czarnym
koszykiem z przodu i udał się w nieustalonym kierunku. Do
momentu oddania tego numeru do druku mężczyzny nie
udało się odnaleźć. W poszukiwania zaangażowali się po-
licjanci, strażacy-ochotnicy, znajomi oraz rodzina. Rysopis

zaginionego: ok. 158 cm wzrostu,
średnia budowa ciała, waga ok. 65
kg, włosy krótkie, siwe, oczy nie-
bieskie, twarz podłużna, duży nos,
przylegające duże uszy, występują-
ce w dużym stopniu braki w uzę-
bieniu. Utyka na jedną nogę. Męż-
czyzna w dniu zaginięcia miał na
sobie: jasnobeżowe materiałowe spodnie, jasną koszulę
z długim rękawem, szaro-niebieski sweter na guziki, półbu-
ty koloru czarnego – skóropodobne i białą czapkę z da-
szkiem. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezie-
niu zaginionego, proszone są o kontakt z policjantami
z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie tel. (32) 44-
93-200 lub z najbliższą jednostką policji – tel. 997 i 112.

M
AJ
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Pasy zapinasz
dla siebie!
Pasy bezpieczeństwa zostały wy-
myślone po to, aby ratować ludzkie
życie, a nie po to, aby je utrudniać.
Zapinając się w samochodzie, nie
zapinasz się dla policji, tylko dla sa-
mego siebie i swoich bliskich.
W momencie wypadku pasy zwięk-
szają szansę na przeżycie.

W większości krajów europejskich
tylko co piąty kierowca zapina pasy
bezpieczeństwa. Najczęściej do
przestrzegania regulaminu odwołują
się Francuzi, gdzie w skali całego
kraju pasy zapina 97% osób podró-
żujących z przodu i 68% na tylnych
siedzeniach. Nawyku zapinania pa-
sów przed wyruszeniem w drogę nie
mają niestety Polacy. Tylko średnio
71% osób jadących na przednich
siedzeniach decyduje się na zapię-
cie pasów i tylko 40% na tylnych.
Śmiertelność w wypadkach drogo-
wych w Polsce na tle innych państw
europejskich jest wyjątkowo wyso-
ka. Na każde 100 wypadków w na-
szym kraju ginie prawie 12 osób,
podczas gdy średnio w krajach UE –
3 osoby. Towarzyszy temu wysoki
odsetek urazów powypadkowych
prowadzących do trwałego inwali-
dztwa, zatem policjanci Ruchu Dro-
gowego proponują i zachęcają: 

– zapięte pasy bezpieczeństwa co
najmniej dwukrotnie zwiększają
szanse przeżycia wypadku w samo-
chodzie, 

– pasy wiążące kierowcę z autem
umożliwiają lepsze wyczucie ru-
chów pojazdu i precyzję kierowania, 

– poduszka powietrzna zabezpie-
cza przed urazami głowę, właściwie
ustawiony zagłówek chroni szyję,
zapięty pas zabezpiecza całe ciało.

Prawidłowo zapięte pasy powinny
płasko przylegać do ciała. Pas biod-
rowy ma opinać biodra jak najniżej
w stosunku do brzucha. Pas piersio-
wy powinien przebiegać nad środ-
kiem barku, bez tendencji do zsu-
wania się z ramienia.

W chwili zderzenia auta z nieru-
chomą masywną przeszkodą
z prędkością około 50 km/ h, na lu-
dzi wewnątrz auta działa ogromna
siła przeciążenia; osoba o wadze
ciała 75 kg przez moment ma „ma-
sę zderzeniową” około 3750 kg!
Nikt nie jest w stanie przeciwstawić
się takiej sile i zostanie rzucony na
deskę rozdzielczą, albo wyrzucony
przez okno i jego ciało ulegnie
zmiażdżeniu, chyba, że powstrzy-
mają je dobrze zapięte pasy. Zada-
niem pasów jest „przywiązanie”
człowieka do fotela i utrzymanie
w pozycji siedzącej w momencie
zderzenia tak, aby ciało nie uderzy-
ło w twarde elementy kabiny, ani
z niej nie wypadło.

Warto pamiętać też o tym, że za
niezapięcie pasów grozi mandat
karny.

KGP

Wśród osób, które do 26 maja 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 

Grażyna Wietrzny z Woli. Gratulujemy! 
Zaproszenie wyślemy pocztą.

Efekt wypadku, do którego doszło 3 kwietnia w Woli (fot. KP PSP Pszczyna)
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TAK GRALI 
NASI PIŁKARZE

Oto wyniki kwietniowych spotkań
drużyn piłkarskich z gminy Mie-
dźna

Nadwiślan Góra

24. kolejka, 4 kwietnia: Nadwiś-
lan Góra – MKS Kluczbork 2:2
(bramki dla Góry: T. Boczek, M.
Masternak)

25. kolejka, 10 kwietnia: Zagłę-
bie Sosnowiec – Nadwiślan Góra
3:2 (bramki dla Góry: A. Setla, D.
Retlewski)

26. kolejka, 19 kwietnia: Na-
dwiślan Góra – Kotwica Kołobrzeg
3:1 (bramki dla Góry: P. Piwowar-
czyk, D. Furczyk, A. Setla)

27. kolejka, 25 kwietnia: Pu-
szcza Niepołomice – Nadwiślan Gó-
ra 0:0

Nadwiślan po 27. kolejkach
w tabeli II ligi zajmuje 13. miejsce
(na 18 drużyn) z dorobkiem 31.
punktów.

Sokół Wola

17. kolejka, 4 kwietnia: Leśnik
Kobiór – Sokół Wola (mecz przeło-
żony z powodu złego stanu boiska)

18. kolejka, 11 kwietnia: Sokół
Wola – Siódemka Tychy 3:1 (bram-
ki dla Woli: M. Pochopień – dwie,
K. Kudyba)

19. kolejka, 18 kwietnia: Sokół
Wola – LKS Wisła Wielka 3:0
(bramki dla Woli: M. Pelikański –
dwie, Ł. Pyrlik)

20. kolejka, 25 kwietnia: Juwe
Jaroszowice – Sokół Wola 0:2
(bramki dla Woli: M. Germanek, D.
Hamerla)

Sokół po 20. kolejkach w tabeli
klasy A zajmuje trzecie miejsce
z dorobkiem 39. punktów (10 pun-
któw straty do lidera).

LKS Frydek

14. kolejka, 6 kwietnia: Polonia
Międzyrzecze – LKS Frydek (mecz
przełożony z powodu złego stanu
boiska)

15. kolejka: LKS Frydek pauzo-
wał

16. kolejka, 18 kwietnia: LKS
Woszczyce – LKS Frydek 1:5
(bramki dla Frydku: A. Potasiak –
dwie, D. Klaja, A. Moroń, D. Bujak)

17. kolejka, 26 kwietnia: LKS
Frydek – ZET II Tychy 7:2 (bramki
dla Frydku: A. Potasiak – dwie, G.
Ulczak – dwie, K. Kamiński, A. Mo-
roń, samobójcza)

LKS Frydek po 17. kolejkach
w tabeli klasy B zajmuje trzecie
miejsce z dorobkiem 31. punktów
(5 punktów straty do lidera, ale
ma też rozegrane dwa mecze
mniej).

Na ludową nutę
W dniach 15-16 maja odbędzie się XXI Regionalny Festi-
wal Folklorystyczny Dorosłych, XX Regionalny Festiwal
Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży wraz z VII Paradą Ludo-
wego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”.

Imprezę organizują Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania. Odbędzie się w Domu Kultury
w Woli. Jej celem jest ochrona i podtrzymywanie tradycji
śląskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem
autentyczności repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzę-
dów oraz strojów i rekwizytów.

Na scenie zaprezentują się zespoły pieśni i tańca, ze-
społy śpiewacze oraz zespoły prezentujące obrzędy
i zwyczaje, nie tylko z gminy Miedźna. Podzielone zosta-
ną na kategorie: zespoły przedszkolne, szkolne oraz do-
rosłe.

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru zaprezentowane-
go w śpiewie, muzyce i tańcach na ludowo, czystość gwa-
ry śląskiej (pszczyńskiej), strój ludowy zgodny z tradycja-
mi regionu i sposób jego pokazania, wykorzystanie rekwi-
zytów, zgodność z dawnymi obrzędami i zwyczajami. pk 

Dla kogo Miedźniański Ul?
Do 30 maja można zgłaszać kandydatury do nagrody
gminy Miedźna „Miedźniański Ul”, przyznawanej za dzia-
łalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kul-
tury, jej upowszechnianie i ochronę.

Głównym celem nagrody jest uhonorowanie oraz wyrażenie
uznania dla miedźniańskich twórców, animatorów kultury,
podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, w sposób
szczególny zaangażowanych w pracę na rzecz kultury, przy-
czyniających się do tworzenia, upowszechniania, ochrony
oraz rozwoju kultury w gminie Miedźna. Z wnioskami o przy-
znanie nagrody mogą wystąpić instytucje działające w sferze
kultury, stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne, pla-
cówki oświatowe, organizacje społeczne, mieszkańcy gminy
Miedźna w liczbie co najmniej 50 oraz wójt gminy Miedźna. 

Wnioski należy składać do 30 maja, osobiście w Gminnym
Ośrodku Kultury lub drogą pocztową. Szczegółowy regulamin
oraz wniosek dostępne są na stronie www.gok.miedzna.pl.
Wręczenie tegorocznych nagród nastąpi podczas uroczystej
sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w Domu Kul-
tury w Woli w czerwcu br. GOK, pk

9 kwietnia na Krytej Pływalni w Woli odbyły się Powiatowe
Zawody Pływackie dla szkół gimnazjalnych z terenu powia-
tu pszczyńskiego, a 16 kwietnia – Rejonowe Drużynowe Za-
wody Pływackie dla szkół gimnazjalnych. 

Do Powiatowych Zawodów Pływackich dla szkół gimnaz-
jalnych z terenu powiatu pszczyńskiego zgłosiło się pięć
szkół: Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju, Gimnazjum
nr 1 w Pawłowicach, Gimnazjum nr 4 w Pszczynie, Gim-
nazjum nr 1 w Pszczynie oraz gospodarz, Gimnazjum im
św. J. Bosko w Woli. Organizatorem zawodów był Zespół
Szkół w Woli przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Woli oraz Międzyszkolnym Uczniow-
skim Klubem Sportowym GILUS w Gilowicach.

W pierwszej części uczestnicy rywalizowali na dystansach
50 i 100 metrów wszystkimi stylami pływackimi, w drugiej
części odbyły się sztafety 8 x 50 m stylem dowolnym.

Wśród dziewcząt triumfowała drużyna z Woli w składzie:
Gabriela Fuks, Natalia Wróbel, Weronika Głąb, Izabela
Mandla, Natalia Działkowska, Justyna Jackowska, Kinga
Wojtas, Julia Stosio. W rywalizacji panów najlepsi także
okazali się pływacy z Woli, a konkretnie: Kacper Murański,
Mateusz Walter, Kornel Olearka, Szymon Latusek, Michał
Kowalczyk, Wojciech Michalski, Jakub Kubeczko, Bartosz
Smolarz.

Tym samym drużyna dziewcząt i chłopców awansowała
do Rejonowych Zawodów w pływaniu.

W Rejonowych Drużynowych Zawodach Pływackich dla
szkół gimnazjalnych, które odbyły się tydzień później wystar-
towało osiem szkół: Gimnazjum z Goczałkowic-Zdrój, Gim-
nazjum nr 1 z Pawłowic, Gimnazjum nr 4 z Pszczyny, Gim-
nazjum nr 1 z Pszczyny, Zespół Szkół nr 1 z Wisły, Gimnaz-
jum nr 2 z Cieszyna, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi z Cieszyna oraz Gimnazjum im św. J. Bosko w Woli.

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół w Woli przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mie-

dźnej z/s w Woli oraz Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem
Sportowym GILUS w Gilowicach.

Uczestnicy zawodów rywalizowali na dystansach 50 i 100
metrów, finałem zawodów były wyścigi sztafet na dystansie
8 x 50 m stylem dowolnym.

I miejsce i awans do zawodów wojewódzkich zdobyły dru-
żyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum nr 1 im św. J. Bos-
ko w Woli. GOSiR

Pływacy z Woli bezkonkurencyjni

Wyniki – Powiatowe Zawody Pływackie dla szkół gimnaz-
jalnych z terenu powiatu pszczyńskiego (9 kwietnia)

DZIEWCZĘTA
1. Gimnazjum nr 1 w Woli – 166 pkt. 2. Gimnazjum nr
1 w Pawłowicach – 140 pkt. 3. Gimnazjum nr 4 w Pszczy-
nie – 138 pkt. 4. Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju –
137 pkt. 5. Gimnazjum nr 1 w Pszczynie – 129 pkt.

CHŁOPCY
1. Gimnazjum nr 1 w Woli – 156 pkt. 2. Gimnazjum w Go-
czałkowicach-Zdroju – 145 pkt. 3. Gimnazjum nr
1 w Pszczynie – 141 pkt. 4. Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
– 135 pkt.

Wyniki – Rejonowe Drużynowe Zawody Pływackie dla
szkół gimnazjalnych (16 kwietnia)

DZIEWCZĘTA
1. Gimnazjum nr 1 w Woli – 165 pkt. 2. Gimnazjum 
nr 3 w Cieszynie – 145 pkt. 3. Gimnazjum nr 4 w Pszczy-
nie – 143 pkt. 4. Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach – 132
pkt. 5. Zespół Szkół nr 1 w Wiśle – 125 pkt.

CHŁOPCY
1. Gimnazjum nr 1 w Woli – 151 pkt, 2. Gimnazjum w Go-
czałkowicach-Zdroju – 148 pkt. 3. Gimnazjum nr  1 w Pszczy-
nie – 145 pkt. 4. Gimnazjum nr 2 w Cieszynie – 137 pkt. 5.
Zespół Szkół nr 1 w Wiśle – 129 pkt.

Pływacy z Woli wygrali Powiatowe Zawody Pływackie dla szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu pszczyńskiego (fot. GOSiR)

Także 16 kwietnia zarówno w kategorii męskiej, 
jak i damskiej triumfowali uczniowie z Woli (fot. GOSiR)
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„Bajkę o Czerwonym Kapturku” zaprezentowali aktorzy z GPP nr 1 w Woli (fot. GOK)

Przedszkolaki z Miedźnej opowiadały o zwierzętach z zoo (fot. pk)

„Gilgotki” z gilowickiego oddziału przedszkola „Bajka” przygotowały spektakl pt. „W aeroplanie” (fot. GOK) 

W przeglądzie udział wzięła też Grupa Teatralna „Bajlandia” z SP nr 2 w Woli (fot. GOK)

„Trzydziestego lutego” - taką sztukę przygotowali podopieczni GPP nr 2 w Woli (fot. GOK)

„Miłość przemienia świat” - głosili aktorzy z Zespołu Szkół w Woli (fot. GOK)

Mali aktorzy z GPP we Frydku wystawili przedstawienie pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” (fot. pk)

Na scenie Grupa Teatralna „Jeżyki” z GPP w Górze (fot. GOK)


