
Oni kształtują 
umysły i serca

Ponad połowa głosów 
na PiS

Gościna pełna humoru
i zabawy

14 października pracownicy gminnych placówek oświatowych spotkali się w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli podczas Gminnego Dnia
Nauczyciela. Była to okazja do podziękowań za trud pracy w szkołach i przedszkolach,
a także do wręczenia nagród

PiS wygrało wybory parlamentarne. 
W gminie Miedźna partia zwyciężyła 
z jeszcze większą przewagą niż w całym
kraju

22 października w Domu Socjalnym we
Frydku odbyła się II Gościna Zespołów
Folklorystycznych

WIĘCEJ NA STR. 2 WIĘCEJ NA STR. 4 WIĘCEJ NA STR. 11-12

Kacper Murański, zdolny pływak z Woli, zawodnik MUKS „Gilus” Gilowice, absolwent Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko 
w Zespole Szkół w Woli zdobył stypendium ministra edukacji narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe w pływaniu 
w roku szkolnym 2014/2015. Znalazł się wśród 320 najlepszych uczniów w kraju. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów
i medali, ale stawia przed sobą kolejne cele.
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14 października pracownicy gmin-
nych placówek oświatowych spotkali
się w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Bronisława Malinowskiego w Woli.
Była to okazja do podziękowań za
trud pracy w szkołach i przedszko-
lach, a także do wręczenia nagród.

Paweł Komraus

– Kształtowanie ludzkich umysłów
i serc to nie lada wyzwanie dla
współczesnej edukacji. Dlatego dzi-
siaj dziękujemy wszystkim Państwu
za codzienny trud, wrażliwość, po-
święcenie, zaangażowanie w pracę
na rzecz dzieci i środowiska oświato-
wego – przywitała gości Grażyna Ma-
tyszkiewicz, dyrektorka SP nr
1 w Woli. W uroczystości udział
wzięli wójt Bogdan Taranowski, prze-
wodniczący Rady Gminy, Stanisław
Lubański, przewodnicząca Komisji

Oświaty Rady Gminy, Małgorzata An-
tos, dyrektorzy oraz pracownicy pla-
cówek oświatowych, a także goście
ze Słowacji.

– Ten dzień to nie tylko okazja do
podziękowań, ale także do refleksji.
W naszej gminie zawsze było i jest
tak, że oświata jest priorytetem jeśli

chodzi o zadania, wydatki czy zainte-
resowanie samorządu. To daje efekty,
bo poziom świadczonych usług
oświatowych jest coraz wyższy. Wy-
razem tego jest choćby fakt, że nasza
gmina po raz kolejny znalazła się
w najlepszej setce gmin wiejskich
w kraju w rankingu dziennika „Rzecz-
pospolita”. Pod uwagę brane są m.in.
wyniki nauczania czy pozyskiwanie
środków unijnych. A w wielu placów-
kach oświatowych realizowane są
różne programy unijne, na które uda-
je się pozyskać dofinansowanie –
przyznał wójt Bogdan Taranowski.
Życzył pracownikom placówek oświa-
towych, by ta praca była źródłem sa-
tysfakcji i radości.

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały nagrody wójta gminy, a także
nagrody dyrektorów przedszkoli
i szkół. Dla gości wystąpili uczniowie
gminnych szkół. 

W Dniu Edukacji Narodowej zorganizowano Gminny Dzień Nauczyciela

Oni kształtują umysły i serca

Zapraszają na wędrówki z liczbami
W obchodach Gminnego Dnia Nauczyciela brali
udział także goście ze Słowacji: primator miasta
Nova Dubnica, Peter Marusinec, zastępca prima-
tora miasta Nova Dubnica, Pavol Pažitek, dyrek-
tor Základnej školy, Jana Krala, dyrektor Zákla-
dnej školy Janka Krála, Stano Martin oraz mena-
ger i nauczyciele ze Základnej školy w Novej
Dubnicy.

Współpraca SP nr 1 z Woli ze szkołą ze Słowa-
cji – zapoczątkowana w 2012 r. programem „Co-
menius Regio” – będzie bowiem kontynuowana.
Tym razem w latach 2015-2017 realizowany bę-
dzie projekt „Wędrówki z liczbami” w ramach pro-
gramu Erasmus+ edukacja szkolna – partnerstwo

strategiczne szkół. – Celem projektu jest wzrost
efektów kształcenia w edukacji matematycznej
w klasach I i II, podniesienie umiejętności kluczo-
wych dzieci na egzaminach, diagnozach zewnę-
trznych i konkursach – mówi Grażyna Matyszkie-
wicz, dyrektorka SP nr 1 w Woli. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matema-
tyki i przyrody wspólnie z koleżankami ze Słowacji
w czasie szkoleń poznają i wdrożą m.in.: metody
nauczania matematyki wg prof. Milana Hejnego
oraz sposoby uczenia dzieci przez zabawę zapropo-
nowane przez znanych w Polsce pedagogów dr
Małgorzatę Skurę i Michała Lisickiego. Ponadto
uczniowie obu szkół będą uczestnikami Festiwalu
Nauki, zorganizowanego przez słowacką szkołę.
Odbędą się również międzynarodowe spotkania

projektowe, które mają na celu porównywanie wy-
ników wdrożonych metod, dzielenie się doświad-
czeniem oraz planowanie kolejnych działań. pk

14 października odbyło się pierwsze 
spotkanie projektowe (fot. SP 2 Wola)

Laureaci nagród z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

NAGRODY WÓJTA GMINY
MIEDŹNA: Barbara Mosler (dyrek-
torka GPP nr 2 w Woli), Izabela Jęd-
rzejewska (dyrektorka GPP we Fryd-
ku), Maria Siedlaczek (wicedyrektor-
ka SP nr 1 w Woli), Urszula Ryszka
(nauczycielka w SP nr 2 w Woli)
NAGRODY DYREKTORA GMIN-
NEGO PRZEDSZKOLA PUB-
LICZNEGO NR 1 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. J. TUWIMA
W WOLI: Bogusława Murańska,
Barbara Rąpała, Grażyna Ubik, Ro-
man Dziech
NAGRODY DYREKTORA GMIN-
NEGO PRZEDSZKOLA PUB-
LICZNEGO NR 2 IM. W. CHOTOM-
SKIEJ W WOLI: Jadwiga Nycz, Bo-
żena Pomietło, Barbara Kawka
NAGRODY DYREKTORA GMIN-
NEGO PRZEDSZKOLA PUB-
LICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA
PUCHATKA W WOLI: Dorota Mu-
cha, Beata Mrzygłód, Halina Buczek
NAGRODY DYREKTORA GMIN-
NEGO PRZEDSZKOLA PUB-
LICZNEGO IM. J. BRZECHWY

W GÓRZE: Ewelina Chowaniec, Mi-
chalina Świąder, Stefania Brzęk
NAGRODY DYREKTORA GMIN-
NEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKO-
LA IM. M. KOWNACKIEJ W MIE-
DŹNEJ: Barbara Chmiel-Galoch,
Czesława Tan
NAGRODY DYREKTORA GMIN-
NEGO PRZEDSZKOLA PUB-
LICZNEGO „BAJKA” WE FRYDKU:
Lidia Lazar-Mamok, Zbigniew Ke-
muś
NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 IM.
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
W WOLI: Monika Gradus-Jarnot,
Maria Pikoń, Iwona Przenzak, Kata-
rzyna Zięba, Jolanta Stanek, Maria
Czernik, Wioletta Góra, Barbara
Ochojska, Janina Turska, Tomasz
Filejecki, Damian Odrobiński

NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIA-
ŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA
PAWŁA II W WOLI: Anna Chmielarz,
Teresa Szczotka, Mirosława Joń-
czyk, Halina Królik, Jan Kamiński
NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. STANI-
SŁAWA HADYNY WE FRYDKU:
Ewa Madeja, Aneta Pełka, Renata
Chromik
NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA
KORCZAKA W GÓRZE: Mirosława
Morkisz, Katarzyna Waloszek, Bo-
gumiła Górka
NAGRODY DYREKTORA ZESPOŁU
SZKÓŁ W WOLI: Maria Watoła, Bar-
bara Cichocka-Krawczyk, Joanna
Kocioła, Krystyna Szarotysz, Mate-
usz Gazda

NAGRODY DYREKTORA ZESPOŁU
SZKÓŁ W MIEDŹNEJ: Joanna Go-
recka, Teresa Hofman, Renata Ko-
czy, Justyna Madejska, Lidia Pęka-
ła, Bernadeta Ulczak, Agnieszka
Włosiak, Marcin Domżoł, Andrzej
Pietrzyk, Eugeniusz Iskrzycki
NAGRODY DYREKTORA GIM-
NAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. KS. PROF.
JÓZEFA TISCHNERA W WOLI: Gra-
żyna Faltus, Alicja Folwarczny, Ag-
nieszka Hatłas, Zdzisława Piątek,
Grażyna Żebracka, Barbara Rąpała,
Maria Skorupińska, Bożena Szcze-
pańska, Teresa Wojciech 
NAGRODY DYREKTORA LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PROF.
ZBIGNIEWA RELIGI W GILOWICACH:
Teresa Molenda, Magdalena Szuster,
Barbara Wojtala

Laureatki nagród wójta (fot. pk)
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Podajemy najbliższe 
terminy odbioru śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potoko-
wa, Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 17.11, 1.12
 segregacja: 16.11

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Pias-
kowa, Plac Jana Pawła II, Rajska,
Strażaków), Miedźna (ul. Janygo-
wiec):
 zmieszane: 18.11, 2.12
 segregacja: 17.11

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 19.11, 3.12
 segregacja: 18.11

Wola (ulice: Błachowa, Kasztano-
wa, Kopalniana, Lipowa, Między-
rzecka, Orzechowa, Polna, Poprze-
czna, Przemysłowa, Pszczyńska,
Różana, Stawowa, Wspólna, Zbożo-
wa):
 zmieszane: 20.11, 4.12
 segregacja: 19.11

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mo-
kra, Ogrodowa, Osiedle Pod Sosna-
mi, Powstańców, Rajska, Rzemieś-
lnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokoj-
na, Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiś-
niowa):
 zmieszane: 6.11, 23.11, 7.12
 segregacja: 20.11
 weo: 6.11

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, Nad
Wisłą, Ogrodników, Polna, Poznań-
ska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-
wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 9.11, 24.11
 segregacja: 23.11
 weo: 9.11

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka,
Skowronków, Spokojna, Sportowa,
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 10.11, 25.11
 segregacja: 24.11
 weo: 10.11

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbro-
wa, Kościelna, Krótka, Miła, Topolo-
wa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielo-
na, Złote Łany):
 zmieszane: 12.11, 26.11
 segregacja: 25.11
 weo: 12.11

Miedźna (cała oprócz ulic Janygo-
wiec i Wiejskiej):
 zmieszane: 13.11, 27.11
 segregacja: 26.11
 weo: 13.11

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (uli-
ce: Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 16.11, 30.11
 segregacja: 27.11
 weo: 16.11

* weo: wielkogabaryty, elek-
trośmieci, opony

BYŁE OSIEDLA

Wola I i Wola II
zmieszane: 6.11, 10.11, 13.11,
17.11, 20.11, 24.11, 27.11,
1.12, 4.12  segregacja: 9.11,
12.11, 16.11, 19.11, 23.11,
26.11, 30.11, 3.12  odpady
wielkogabarytowe: 12.11, 25.11

CAŁA GMINA 

 odpady zielone (dodatkowo
płatne – 6 zł za worek, worek
można kupić w mobilnym pszoku
lub w siedzibie ZUK: Oświęcim, ul.
Bema 12a, obiór po wcześniejszym
zgłoszeniu pod numerem tel. 33
842 32 80, 33 842 30 97) –
25.11

ODBIORĄ ŚMIECI!

W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie
oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jed-
nośladów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe,
ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się również
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) odpłatnie.

MOBILNY PSZOK W LISTOPADZIE
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych:

FRYDEK: 2.11 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek
GILOWICE: 5.11 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego 
– OSP Gilowice
MIEDŹNA: 10.11 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 12.11 (czwartek) 
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GRZAWA: 16.11 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie
GÓRA: 20.11 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej 
i Kościelnej – parking przy kościele w Górze
GÓRA: 24.11 (wtorek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
WOLA: 28.11 (sobota) w godz. 9.00-14.00 oraz 30.11 (poniedziałek) w godz.
12.00-17.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożywczego

Remont dwóch mostów na granicy
powiatów pszczyńskiego i bieruńsko-
lędzińskiego znacznie utrudnia życie
tym mieszkańcom gminy, którzy
chcą się dostać m.in. do Tychów.

W poprzednim numerze informowa-
liśmy, że od 23 września nieczynny
jest most na rzece Pszczynce, w cią-
gu drogi powiatowej w Bojszowach,
łączący gminę Miedźna (ul. Między-
rzecka w Woli) z gminą Bojszowy (ul.
Kopalniana w Bojszowach). Na czas
prac ci, którzy jeździli tą drogą np. do
Tychów zaczęli jeździć przez Między-
rzecze. 6 października i ta droga zo-
stała zamknięta. Rozpoczął się bo-
wiem remont mostu nad rzeką
Pszczynką w ciągu ulicy Gilowickiej
w Międzyrzeczu (na granicy Między-
rzecza i Gilowic).

Obie inwestycje prowadzone są
przez powiat bieruńsko-lędziński. Po-

wiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu in-
formuje, że „ze względu na przyjętą
technologię robót oraz w trosce o bez-
pieczeństwo ruchu drogowego nie jest
możliwe wykonanie przedmiotowych
robót pod ruchem. Dopuszcza się tyl-
ko ruch pieszych na ul. Kopalnianej
tymczasową kładką”.

Objazd został wytyczony ulicami
Żubrów – Gościnną – Jedlińską – Boj-
szowską – Wolską, a następnie przez
Wolę i odwrotnie jadąc z Gilowic. Z te-
go powodu zostały wprowadzone zmia-
ny w funkcjonowaniu linii 251. Końco-
wym i początkowym przystankiem dla
linii 251 jest przystanek „Międzyrzecze
Gospoda”. Wyłączone zostały z obsługi
pasażerskiej przystanki: „Wola Osied-
le”, „Wola Szkoła”, „Wola Dom Kultu-
ry”, „Wola Skrzyżowanie”.

Planowane zakończenie remontu
obu mostów planowane jest na 16 li-
stopada. pk

Dwa mosty zamknięte

27 października odbył się odbiór in-
westycji, polegającej na przebudo-
wie drogi powiatowej – ul. Górnoś-
ląskiej w Gilowicach i Pszczyńskiej
w Woli.

Droga z Gilowic do Woli została prze-
budowana na odcinku 2,5 km. Na od-
cinku do skrzyżowania z ul. Między-
rzecką ma szerokość 6 m, natomiast do
Kopalnianej – 7,5 m. Wykonawca – fir-
ma Drogród – zbudował też kanalizację
deszczową, wyremontował 750 m cho-
dników i wybudował 240 m nowych
chodników. Na przebudowanym odcin-
ku odnowiono siedem przejść dla pie-
szych – w tym dwa interaktywne, które
zostały wyposażone w bezpieczne ele-
menty ruchu drogowego – (na granicy
Gilowic i Woli oraz przy gimnazjum
w Woli). 

W ramach inwestycji przebudowa-
nych zostało także siedem skrzyżowań,

w tym trzy typu skanalizowanego, ut-
wardzono pobocza i wykonano nowe
rowy. 

Inwestycja kosztowała ponad 4 mln
zł, z czego ok. 2 mln zł pochodzi z rzą-
dowego dofinansowania (tzw. „schety-
nówki”), ponad 1,6 mln z budżetu po-
wiatu pszczyńskiego, a 400 tys. zł
z budżetu gminy Miedźna. powiat 

Górnośląska 
i Pszczyńska gotowe

Przejście dla pieszych przy gimnazjum 
w Woli wyposażone zostało w elementy 

świetlne (fot. powiat)
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Firma Bud-Ris z Dankowic odpowie-
dzialna będzie za zimowe utrzymanie
dróg administrowanych przez gminę
Miedźna w sezonie zimowym 2015/
2016.

To ta sama firma, która podobny
przetarg wygrała rok temu. Tym ra-
zem jako jedyna złożyła ofertę. Jej
oferta cenowa wynosiła 119 tys.
840 zł. Odpowiedzialna będzie za
bieżące odśnieżanie dróg i parkin-

gów oraz usuwanie gołoledzi i gładzi
śniegowej.

Koordynatorami akcji są sołtysi.
Jak wynika z zapisów przetargu, czas
reakcji na wezwanie koordynatora nie
może być dłuższy niż pół godziny od
momentu wezwania, a kontakt z pra-
cownikami firmy ma być całodobowy.

Za odśnieżanie dróg powiatowych
na terenie gminy odpowiedzialny bę-
dzie Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie. pk

Tak zadeklarowano w opowiedzi,
którą wysłano do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego ws. ewentualnego
przyjęcia uchodźców.

Polski rząd zgodził się na to, by w cią-
gu dwóch lat do Polski przyjechało
ok. 7 tys. uchodźców, przede wszy-
stkim z Syrii. Aby znaleźć dla nich
miejsce, gdzie mogliby zamieszkać
i zintegrować się ze społeczeństwem,
wojewodowie wysłali do samorządów

ankiety, w których te miały określić
czy i ewentualnie ilu uchodźców mo-
gą przyjąć. Czas był do 20 październi-
ka.

Taka ankieta trafiła też do gminy
Miedźna. Odpowiedź była negatywna.
– Nie dysponujemy żadnymi wolnymi
lokalami, w których uchodźcy mogli-
by zamieszkać – tłumaczy wójt Bog-
dan Taranowski, który taką decyzję
podjął po rozmowie z radnymi. 

pk

Bud−Ris będzie odśnieżać Gmina nie przyjmie uchodźców

Wykaz zadań planowanych 
w ramach funduszu sołeckiego 
w roku 2016

Frydek
Modernizacja boiska – 14 343,98 zł
Wymiana huśtawki na placu zabaw – 2 500 zł
Oznakowanie dojazdu do posesji 
oraz montaż tablic map miejscowości 

– 13 000 zł
Gilowice
Utworzenie siłowni zewnętrznej – 13 000 zł
Modernizacja boiska (ogrodzenie) – 16 843,98 zł
Góra
Wykonanie systemu nawadniania 
boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze 

– 29 843,98 zł

Grzawa
Zakup i montaż wraz z podłączeniem do sieci słu-
pa oświetleniowego na skrzyżowaniu dróg ul.
Pszczyńskiej i Granicznej – 7 000 zł
Poprawa zagospodarowania otoczenia Domu So-
cjalnego w Grzawie poprzez zakup i montaż
trzech ławek – 1 500 zł
Odnowa tablic informacyjnych przy placu kościel-
nym oraz obok p. Piłatyk – 1 000 zł
Doposażenie placu zabaw – 10 943,12 zł
Miedźna
Dokończenie parkingu przy przedszkolu w Mie-
dźnej (ul. Wiejska) – 29 843,98 zł
Wola
Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla ze-
społu „Wolanie” – 9 000 zł
Zakup strojów regionalnych dla członkiń Koła Go-
spodyń Wiejskich – 9 000 zł

Organizacja w Woli Festiwalu Zespołów Folklory-
stycznych i Orkiestr Dętych latem 2016 r. 

– 11 843,98 zł
Wola I
Przebudowa dróg i parkingów na terenie 
sołectwa Wola I, między blokami 18,19, 20, 22
ul. Górniczej – 19 843,98 zł
Doposażenie klubu zapaśniczego w sprzęt 

– 5 000 zł
Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty 

– 5 000 zł
Wola II
Dokończenie parkingu na ul. Akacjowej 

– 9 890 zł
Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 1-9 

– 13 000 zł
Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 2-6 

– 6 953,98 zł

Podczas zebrań sołeckich, które odbyły się we
wrześniu mieszkańcy zdecydowali, na co powinny
zostać wydane środki w ramach funduszu sołec-
kiego na rok 2016.

Fundusz sołecki to narzędzie, dzięki któremu mie-
szkańcy co roku mają realny wpływ na to, jakie in-

westycje realizowane będą w ich miejscowościach.
Na rok 2016 do rozdysponowania było ponad 200
tys. zł – ponad 20 tys. zł w Grzawie i po prawie 30
tys. zł w pozostałych sołectwach w gminie. To mie-
szkańcy decydowali, na co przeznaczone będą te
środki. Decyzję podjęli podczas wrześniowych ze-
brań. Wybrane zadania są różne – od budowy par-

kingów czy chodników, poprzez montaż ławek czy
tablic informacyjnych, po zakup strojów regional-
nych czy instrumentów muzycznych.

Wybrane zadania zapisane zostaną w projekcie
budżetu gminy na rok 2016. Ich realizacja nastąpi
w przyszłym roku.

pk

Fundusz sołecki: zadania wybrane

53,36% mieszkańców gminy Mie-
dźna biorących udział 25 październi-
ka w wyborach parlamentarnych od-
dało swój głos na Prawo i Sprawied-
liwość. Wśród poszczególnych kan-
dydatów ze wszystkich komitetów,
największym poparciem cieszyła się
Danuta Kocurek. Nie zdobyła jednak
mandatu posła.

Paweł Komraus

Frekwencja w gminie Miedźna wy-
niosła 56,82% i była wyższa niż ta
w skali całego kraju. W wyborach
udział wzięło 6 997 osób na 12 314
uprawnionych do głosowania. Trady-
cyjnie już najwięcej procentowo gło-
sujących było w Domu Kultury w Wo-
li (tam frekwencja wyniosła aż
68,95%). 

Podobnie, jak w całym kraju,
w gminie Miedźna najchętniej głoso-
wano na kandydatów Prawa i Spra-
wiedliwości. PiS zdobył 53,36% gło-

sów, deklasując Platformę Obywatel-
ską (12,92%) oraz ugrupowanie Ku-
kiz’15 (10,53%). Biorąc pod uwagę
poszczególnych kandydatów, najwię-
cej głosów oddano na Danutę Kocu-
rek, która startowała z listy PiS.
Ubiegłoroczna laureatka „Miedźniań-
skiego Ula”, specjalistka w sprawach
edukacji regionalnej, mieszkanka Gi-
lowic i radna powiatowa zdobyła
15,86% głosów w gminie (tj.
1 080).

Wybory w całym kraju wygrało Pra-
wo i Sprawiedliwość, zdobywając
37,58% głosów, co daje partii 235
mandatów w Sejmie i pozwoli na
stworzenie samodzielnego rządu. Dru-
gie miejsce zajęła Platforma Obywa-
telska (24,09% głosów i 138 manda-
tów), a trzecie – Kukiz’15 (8,81% gło-
sów i 42 mandaty). W Sejmie znajdą
się także Nowoczesna (7,6% głosów
i 28 mandatów) oraz PSL (5,13% gło-
sów i 16 mandatów). 

Z okręgu nr 27, w którym głosowa-
li mieszkańcy gminy Miedźna do Sej-
mu dostali się: Stanisław Szwed, Sta-
nisław Pięta, Jacek Falfus, Grzegorz
Puda i Kazimierz Matuszny z PiS,
a także Mirosława Nykiel i Małgorza-
ta Pępek (PO) oraz Jerzy Jachnik (Ku-
kiz’15) i Mirosław Suchoń (Nowo-
czesna).

Senatorem z okręgu, który obejmo-
wał naszą gminę został Andrzej Ka-
miński z PiS.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. W gminie Miedźna partia zwyciężyła z jeszcze większą 
przewagą niż w całym kraju

Ponad połowa głosów na PiS

Wyniki wyborów do Sejmu
w gminie Miedźna:
1. Prawo i Sprawiedliwość – 53,36%
2. Platforma Obywatelska – 12,92%
3. Kukiz’15 – 10,53%
4. Nowoczesna – 7,17%
5. KORWiN – 5,54%
6. Razem – 3,85%
7. Zjednoczona Lewica – 3,41%
8. Polskie Stronnictwo Ludowe 

– 3,23%

Kandydaci do Sejmu z największą
liczbą głosów w gminie Miedźna:
1. Danuta Kocurek (PiS)

– 1 080 głosów
2. Stanisław Szwed (PiS) – 829
3. Mirosława Nykiel (PO) – 532
4. Grzegorz Puda (PiS) – 358
5. Bogumiła Boba (PiS) – 349
6. Jan Ziobro (PiS) – 348
7. Edyta Miszczak-Kowalska 

(Nowoczesna) – 313

8. Jerzy Jachnik (Kukiz’15) – 229
9. Tomasz Żuk (KORWiN) – 221 
10. Marian Brandys (PSL) – 167 

Wyniki wyborów do Senatu 
w gminie Miedźna:
1. Andrzej Kamiński (PiS) – 65,61%
2. Rafał Muchacki (PO) – 23,05%
3. Ryszard Wójcik (PSL) – 11,34%
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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 z/s w Woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 601-091-666

e-mail:
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Zbieraj paragony i wygrywaj
1 października ruszyła nowatorska w naszym kraju loteria – zainicjowa-
na przez Ministerstwo Finansów – Narodowa Loteria Paragonowa. Ce-
lem loterii jest zachęcenie do wydawania i brania paragonów fiskalnych
i tym samym uświadomienie Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym
obrocie gospodarczym. Wszyscy, którzy na specjalnej stronie interneto-
wej loteriaparagonowa.gov.pl zarejestrują dowód zakupu za minimum
10 zł, wezmą udział w losowaniu cennych nagród. Na tych, którzy bio-
rą paragony lub proszą o nie w sytuacji, gdy sprzedawca sam ich nie
wręcza, czekają m.in. nowoczesne laptopy i tablety, natomiast raz
w miesiącu będzie można wylosować samochód Opel Astra, a raz na

kwartał – Opel Insignia. Uczestnikami loterii mogą być jedynie osoby,
które ukończyły 18 lat. Każdy z nich będzie mógł zarejestrować dowol-
ną liczbę paragonów.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawid-
łowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy
u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sy-
tuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólne-
go budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie
oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury. Uczciwym przedsiębiorcom du-
żo trudniej jest konkurować na rynku z tymi, którzy nie płacą podatków lub
płacą ich część. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na niższe ceny za te sa-
me towary lub usługi i zwiększać swoją konkurencyjność. US Pszczyna

Nowy termin składania PIT-6
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że od 1 stycznia
2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek
podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rol-
nej (PIT-6). Dotychczas podatnicy składali deklaracje do 30 listopada ro-
ku poprzedzającego rok podatkowy, natomiast obecnie termin złożenia
deklaracji został przesunięty do 20 stycznia roku podatkowego, za który
ma zostać ustalony dochód i podatek.

W terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie
podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać
na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw
lub jednostki produkcji zwierzęcej. Deklaracji PIT-6 nie składają podatnicy, któ-
rzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.
będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów lub ksiąg rachunkowych rezygnując tym samym z ustalania dochodu
z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych do-
chodu. US Pszczyna

Od początku 2016 r. w gminie Mie-
dźna funkcjonować będzie stały
punkt, w którym udzielane będą bez-
płatne porady prawne.

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie ca-
łej Polski rozpocznie funkcjonować
system darmowej pomocy prawnej.
Będzie to rezultat wejścia w życie
ustawy przygotowanej w Minister-
stwie Sprawiedliwości, zakładającej
stworzenie ogólnopolskiego systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.

Łącznie utworzone zostaną 1 524
punkty na terenie całego kraju (mini-
mum 2 w każdym powiecie). Ciężar
organizacji punktów prawnych w tere-
nie spoczywa na powiatach.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna
pomoc prawna udzielana będzie na
terenie każdej gminy powiatu
pszczyńskiego w pomieszczeniach
nieodpłatnie udostępnionych na ten
cel przez samorządy gminne: w Woli
działać będzie przez trzy dni w tygo-
dniu, w lokalu przy ul. Kopalnianej 6.

Ustawa jasno precyzuje, kto dar-
mową pomoc prawna będzie mógł
otrzymać. Będą to: osoby, które nie
ukończyły 26. roku życia, osoby fizy-
czne, którym w okresie roku poprze-
dzającego zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej na pod-
stawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 65 lat, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Ro-
dziny, kombatanci, weterani, zagroże-

ni lub poszkodowani katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać in-
formacje w zakresie: prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej, prawa cywilnego,
prawa karnego, prawa administracyj-
nego, prawa ubezpieczeń społe-
cznych, prawa rodzinnego, prawa po-
datkowego z wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obe-
jmowała spraw z zakresu prawa cel-
nego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowywania do jej rozpo-
częcia. powiat, pk

Będą bezpłatne porady prawne

Gmina Miedźna przystąpiła do rządo-
wego programu „Książki naszych
marzeń”, który realizowany będzie
na terenie naszej gminy w roku
szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do biblio-
tek szkolnych, w celu promocji czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijania ich kompetencji i zaintere-
sowań czytelniczych. Za pieniądze
z programu biblioteki szkolne będą
kupować książki, które nie są podrę-
cznikami.

Podstawowym rezultatem progra-
mu ma być trwałe zainteresowanie
młodych ludzi czytaniem. Aby tak się
stało, muszą doświadczyć przyjemno-
ści czytania, odkryć w nim atrakcyjny
sposób zdobywania wiedzy o świecie,
rozwijania zdolności i zainteresowań,
a także spędzania wolnego czasu.

Z dofinansowania w wysokości
9 980 zł skorzystają następujące
szkoły: SP nr 1 w Woli, SP nr
2 w Woli, SP we Frydku, SP w Mie-
dźnej oraz SP w Górze.

UG, pk

Książki naszych marzeń

W szkolnych bibliotekach pojawią 
się nowe książki (fot. archiwum)

Szanowni Państwo, 
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Stra-
tegii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023 zwra-
camy się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest
poznanie Państwa opinii na temat warunków życia i fun-
kcjonowania w gminie Miedźna z uwzględnieniem trzech
aspektów takich, jak: 

 mieszkańcy i kwestie społeczne, 
 gospodarka, 
 infrastruktura i środowisko. 

Dzięki podsumowaniu wyników ankiety dowiemy się, ja-
kie są według Państwa jej dobre i złe strony. Poznamy ró-

wnież Wasze opinie w zakresie najważniejszych inwesty-
cji, zadań oraz przedsięwzięć niezbędnych do zrealizowa-
nia w gminie w latach 2016 – 2023. 

Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą nam na
opracowanie dokumentu wytyczającego kierunki rozwoju
gminy Miedźna zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

Mając na uwadze powyższe liczymy na owocną i kon-
struktywną współpracę, jednocześnie informując, iż ankie-
ta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną upubli-
cznione wyłącznie w formie zbiorczej. 

Link do ankiety znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Gminy Miedźna – www.miedzna.pl. 

INFORMACJA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOLI
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WOLA

GILOWICE

8 października w Liceum Ogólnok-
ształcącym im. prof. Zbigniewa Reli-
gi odbyło się Międzyszkolne Czytanie
„Lalki” Bolesława Prusa. To wspólna
akcja, organizowana od trzech lat
przez gilowickie liceum, Szkołę Pod-
stawową nr 2 w Woli oraz Gimnaz-
jum nr 2 w Woli. Tego dnia spotkali
się uczniowie tych szkół, absolwen-
ci, rodzice uczniów, nauczyciele czy
przedstawiciele władz samorządo-
wych, którzy głośnym czytaniem
przybliżyli losy Stanisława Wokul-
skiego. Uczniowie ubrani byli w wy-
jątkowe stroje, które wprowadziły
słuchaczy w czasy pozytywizmu.

Uszyte zostały przez absolwentkę li-
ceum, Elżbietę Nycz. W ten sposób
szkoły nawiązują do akcji zainicjo-
wanej jeszcze przez prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego, poprzez
którą zachęca się do głośnego czyta-
nia wybitnych dzieł polskiej literatu-
ry. – Warto w ten sposób zachęcać
do czytania, bo zawsze po takim czy-
taniu przychodzą do mnie uczniowie
i mówią, że było bardzo fajnie. Chęt-
nych do czytania nie brakuje, zaró-
wno wśród uczniów, absolwentów
czy nauczycieli – mówi Beata Faru-
ga, bibliotekarka w LO w Gilowi-
cach. pk 

Wspólnie czytali Prusa

Uczniowie zaprezentowali się w ciekawych strojach, które nawiązywały do pozytywizmu (fot. pk)

Policjanci pojawili się razem z psem (fot. GPP)

21 października dzieci z gilowickie-
go oddziału GPP we Frydku gościły
policjantów z Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie. Gości przywi-
tały krótkim występem artysty-
cznym. Policjanci nie przyjechali
sami, towarzyszył im pies Figo. Go-

ście opowiedzieli o roli psa w poli-
cji oraz o tym, jak się zachować
w sytuacji, gdy będzie chciał zaata-
kować ich obcy czworonóg. Figo
był bardzo grzeczny, słuchał i wy-
konywał polecenia swojego pana.
Policjanci opowiedzieli również

o swojej pracy i przypomnieli o za-
sadach bezpieczeństwa. Przed-
szkolaki otrzymały w prezencie
książeczki o bezpieczeństwie, kolo-
rowanki z policyjnym psem Sznup-
kiem oraz odblaski.

GPP oddział Gilowice

16 października w Szkole Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli
obchodzono święto szkoły. Dokładnie 37 lat
wcześniej patron szkoły, Jan Paweł II został wy-
brany na papieża. Po mszy świętej rozpoczęła się
uroczystość, na której obecni byli przedstawiciele
gminy oraz zaproszeni goście. Klasa IIIa przypom-
niała najważniejsze wydarzenia związane z życiem
i pontyfikatem Jana Pawła II, a potem uczestnicy
wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry Silentino.
Ten dzień był wyjątkowy również dla pierwsza-
ków. Po koncercie odbyło się bowiem ich ślubo-
wanie oraz pasowanie na uczniów. Po uroczysto-
ści uczniowie w klasach już tradycyjnie częstowa-
li się słodkimi kremówkami. SP 2 Wola

Spotkanie z policjantem

Święto szkoły w rocznicę

Na święto szkoły uczniowe przygotowali specjalny program artystyczny (fot. SP 2 Wola)

Stypendia starosty
dla uczniów
14 października w Pszczynie, w ra-
mach obchodów powiatowych Dnia
Edukacji Narodowej wręczono Stypen-
dia Starosty Pszczyńskiego za wybitne
osiągnięcia w nauce i w sporcie w ro-
ku szkolnym 2014/2015. Wśród lau-
reatów stypendiów starosty byli ucz-
niowie i tegoroczni absolwenci Zespołu
Szkół w Woli. Wśród wyróżnionych
znaleźli się sportowcy: Kacper Murań-
ski, Karol Trela (za wybitne osiągnięcia
pływackie w mistrzostwach Polski
i Śląska), Sandra Krzak (laureatka Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Wiedzy o Społeczeństwie) oraz
obecni uczniowie klasy IIb gimnazjum
– Michał Kowalczyk i Wojciech Michal-
ski (wybitni pływacy). ZS Wola

Moc atrakcji podczas pikniku
Przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Woli w sobotę, 10 października od-
był się II Jesienny Piknik Rodzinny. Uczestnicy dopisali. Na
pikniku pojawiły się całe rodziny. Atrakcji było sporo! Świet-
nie zaprezentował się Teatr Kubika ze Szczecina. Umiejęt-
ności cyrkowe: chodzenie na szczudłach, skakanie na gigan-
tycznej skakance czy puszczanie nieprzeciętnych rozmiarów
baniek mydlanych wychodziły całkiem dobrze młodszym
i starszym. Do innych atrakcji należał występ Koła Wokalno-
Tanecznego z Goczałkowic, działającego w ramach POPP
w Pszczynie oraz demonstracja możliwości sprzętu, wyko-
rzystywanego w ramach Koła Mechatroniki w POPP, recital
Sylwii Sojki, wokalistki z Tychów, pokaz jazdy konnej w wy-
konaniu Moniki Wolny z Woli, absolwentki gimnazjum, wy-
stawa fotograficzna Anny Wiewióry, która również jest ab-
solwentką „dwójki”, pokaz gimnastyczny grupy Core – Wor-
kout z Suszca, mini testy psychotechniczne, gry i zabawy
sportowe dla najmłodszych, przypomnienie zasad udziela-
nia pierwszej pomoc, zabawy taneczne zainicjowane przez
gimnazjalistów. Byli także policjani i strażacy.

Ciekawym doświadczeniem dla chętnych była dziwna lek-
cja DENGLISCH, w czasie której – dzięki zastosowanym mne-
motechnikom – uczestnicy mogli błyskawicznie nauczyć się
słówek wspólnych dla języka angielskiego i niemieckiego.
Lekcje prowadziły nauczycielki z „dwójki”: germanistka Alek-
sandra Hałat oraz anglistka Joanna Żydowicz. Organizatorzy
dziękują za udaną zabawę i zapraszają za rok! B. Bandoła, pk

W trakcie II Jesiennego Pikniku Rodzinnego 
o nudzie nie było mowy! (fot. Gimnazjum 2 Wola)
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MIEDŹNAGÓRA

FRYDEK

GRZAWA

Jesienny teatrzyk 
kukiełkowy

Jesień to czas, kiedy z pól, działek,
ogrodów przydomowych zbierane są
warzywa i owoce. Tej tematyce po-
święcony był cykl zajęć dydakty-
cznych, zorganizowany w Szkole Pod-
stawowej im. Stanisława Hadyny we
Frydku. Podsumowaniem zdobytej
wiedzy stała się inscenizacja kukieł-
kowa wiersza Jana Brzechwy pt. „Na
straganie”, przygotowana przez klasę
IIc. Dzieci wykazały się dużą inwencją
twórczą, pomysłowością i orginalno-
ścią. Wcześniej uczniowie wykonali
piękne kukiełki, które następnie wy-
korzystali do wystawienia teatrzyku.
Inscenizacja zaprezentowana została
koleżankom i kolegom z klas II. Ucz-
niowie z przejęciem recytowali swoje
kwestie, a widzowie z zaciekawie-
niem oglądali przedstawienie. Na ko-
niec mali aktorzy zostali nagrodzeni
brawami. SP Frydek

Kodowanie 
dla każdego!
Zespół Szkół w Miedźnej po raz
pierwszy włączył się w obchody Eu-
ropejskiego Tygodnia Kodowania
(Codeweek), który rozpoczął się 11
października. Uczniowie z klasy 
IIIa gimnazjum, Tymoteusz Mika
i Krzysztof Boryczka przedstawili
w kilku słowach, jak ważna w dzi-
siejszym świecie jest umiejętność
programowania, przybliżyli także
kilka pojęć związanych z tym dzia-
łem informatyki. Dyrektor Karina
Bryja podkreśliła, że zawód infor-
matyka i programisty jest w dzisiej-
szych czasach bardzo poszukiwa-
ny.

Pierwsze zajęcia z programowania
zostały przeprowadzone już 12 paź-
dziernika. Gimnazjaliści z I i II klasy
próbowali, by ich robot zbudowany
z klocków Lego Mindstorms ożył
z pomocą napisanego programu.
Uczniowie klas V i VI oraz klasy IIa
i Ia gimnazjum również rozpoczęli
przygodę z programowaniem. 

Uczyli się podstaw programowania
w języku Scratch. Uczniowie wspól-
nie zrobili pierwszy scretchowy pro-
jekt, w którym „Kotek gonił myszkę”.
Uczestnikom bardzo podobał się ten
projekt.

Prowadzące mają nadzieję, że te
zajęcia zrodzą w nich pasję. Nowym
adeptom sztuki kodowania zajęcia tak
przypadły do gustu, że dołączą do re-
gularnych zajęć realizowanych na za-
jęciach dodatkowych. 

ZS Miedźna

27 października w Domu Socjalnym
w Grzawie stawiły się sześcioosobowe
drużyny klas II ze wszystkich szkół
podstawowych gminy Miedźna, goto-
we na pierwszą edycję konkursu po-
święconego tematowi gospodarki od-
padami pt.: „Mamy rady na odpady”.
Dzieci do wspólnej zabawy i nauki za-
prosili wójt gminy Miedźna oraz
Gminna Biblioteka Publiczna.

Uczestnicy musieli wykonać 10
różnych zadań. Każde z nich wyma-
gało innej umiejętności, ale dzieci po-
radziły sobie znakomicie, prezentując
przed zaproszonymi gośćmi i nauczy-
cielami wiedzę, talenty muzyczne,
wokalne, konstruktorskie, a nawet
sprawność fizyczną. Za każde popra-
wnie rozwiązane zadanie pani Czy-
stosława, honorowy gość konkursu,
przydzielała dzieciom zakrętkowe
ekopunkty. Do zadań należało rozpo-
znanie symbolu oznaczającego recyk-
ling, odpowiedzenie na wylosowane
pytanie (co to jest smog, spaliny,
elektorośmieci?) oraz odczytanie has-
ła zapisanego specjalnym kropeczko-
wo-kreseczkowym szyfrem. Uczestni-
cy konkursu nie mieli najmniejszego
problemu, by odczytać trudne słowa –
kontenery, segregacja, detergenty.
Następnie każda drużyna zaśpiewała
fragment piosenki o odpadach. Kolej-
ne zadanie, również muzyczne, pole-
gało na zrobieniu instrumentów z róż-
nych opakowań po serkach, butach

oraz z kapsli, grochu i ryżu. Na po-
wstałych grzechotkach, bębenkach,
gitarach wszystkie drużyny zagrały
melodię „Wlazł kotek na płotek”.

Niektóre z zadań dzieci przygoto-
wywały wcześniej, a podczas konkur-
su prezentowały efekty swojej pracy –
transparenty z ekologicznym hasłem
oraz śmiecioludki wykonane z odpa-
dów. Każda z przedstawionych posta-
ci miała swoje imię. Goście byli za-
chwyceni kreatywnością dzieci –
wszystkie ludki miały gustowne fryzu-
ry i kolorowe kreacje.

Na dzieci czekała również niespo-
dzianka – wizyta wielkiej śmieciarki
firmy ZUK. Panowie pokazali dzie-
ciom, jak działa pojazd, co dzieje się

z zebranymi odpadami i opowiedzieli,
jak wygląda ich codzienna praca. Po
niespodziance drugoklasiści wspólny-
mi siłami ułożyli wielką śmieciarkę
z puzzli. Śmieciowy slalom dostarczył
dzieciom dużo radości, podobnie jak
oglądanie pojazdu. Skoki, rzut do ko-
sza i przejście przez tunel – okazały
się świetną zabawą dla wszystkich
drużyn. W konkursie o odpadach nie
mogło zabrakną także zadania pole-
gającego na segregacji śmieci. Dzieci
poradziły sobie znakomicie i wierzy-
my, że selektywna zbiórka odpadów
stanie się dla nich nawykiem.

Wszystkie dzieci i szkoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy, ekomedale
oraz atrakcyjne nagrody. GBP

Dzieci mają rady na odpady!

Dzieci świetnie poradziły sobie z zadaniami, dotyczącymi segregacji odpadów (fot. GBP)

Od kilku lat Koło Łowieckie „Bażant” z Miedżnej prowadzi
współpracę z młodzieżą szkolną i przedszkolną w gminie
Miedźna. – Naszym celem jest uświadomienie im istoty ło-
wiectwa, zmiana stereotypu, gdzie myśliwy jest kojarzony
tylko z polowaniem i posiadaniem broni. Młodzi ludzie
rzadko mają dostęp do literatury łowieckiej i prawdziwych
informacji na temat łowiectwa. Aby zmienić ten wizerunek
myśliwego, myślistwa organizujemy zajęcia edukacyjne
i wychowawcze, między innymi pogadanki szkolne, pod-
czas których omawiamy tematy kynologiczne – tresurę,
wychowanie psa, jak również szerokie spektrum jego
związku z myślistwem. Uświadamiamy dzieciom, jakie za-
dania stoją przed myśliwym, mówimy o zwyczajach i za-
sadach etyki myśliwskiej. W trudnym okresie, jakim jest

zima wspólnie dokarmiamy zwierzynę, wykładamy żołę-
dzie, buraki i siano do paśników – zauważają członkowie
koła.

Niedawno koło wraz z uczniami Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Górze zorganizowało akcję pn. „Pomóż-
my zwierzętom przetrwać zimę”. W czasie trwania akcji dzie-
ci uzbierały 1 770 kg kasztanów i żołędzi. Rekordzistą był
uczeń klasy IIIa, Karol Gorczok, który zebrał aż 328,5 kg!

Podsumowanie akcji odbyło się 22 października. Z ucz-
niami z Góry spotkał się Alojzy Mamok z koła „Bażant”,
który opowiadał o tym, kim jest myśliwy i na czym polega
jego praca. Dzieci za zbieranie kasztanów i żołędzi otrzy-
mały dyplomy i nagrody książkowe, a szkoła – środki pie-
niężne. pk

Pomóc zwierzynie na zimę!

Podczas spotkania z Alojzym Mamokiem z koła „Bażant” (fot. SP Góra) Uczniowie zebrali 1 770 kg kasztanów i żołędzi! (fot. SP Góra)
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Gminne Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Miedźnej organizuje
10 grudnia spotkanie opłatkowe
w Miedźnej dla 150 członków koła.
Jest to ostatnia z zaplanowanych na
rok 2015 imprez, organizowanych
przez zarząd koła. 

Jak podkreśla Marek Gruszka, prze-
wodniczący koła, rok 2015 był uda-
nym rokiem pod względem liczby zor-
ganizowanych wyjazdów, spotkań
oraz liczby osób biorących udział
w tych przedsięwzięciach. 

Członkowie Koła uczestniczyli w:
kuligu w Wiśle (47 uczestników), wy-
jeździe do teatru w Cieszynie (49
uczestników), majówce w Wilczkowi-
cach (90 uczestników), pielgrzymce
mężczyzn do Piekar (25 uczestników),
10-dniowym wyjeździe do Ustronia
Morskiego (54 uczestników), 3-dnio-
wej wycieczce do Warszawy (45 ucze-

stników), wycieczce na grzyby do Żab-
nicy (38 uczestników), 10-dniowym
wyjeździe do Mrzeżyna (56 uczestni-
ków), wyjeździe do Szaflar i Poronina
(64 uczestników).

W sumie w wyjazdach i spotkaniach
uczestniczyło 468 członków koła.

Składkę członkowską w 2015 roku
opłaciło 170 członków. W tym roku do
koła wstąpiło 68 nowych członków.

– Zarząd koła cieszy się z liczby
zorganizowanych imprez, ale jeszcze
bardziej z faktu, że emeryci i renciści
tak chętnie uczestniczą w tych przed-

sięwzięciach. Cieszy również liczba
emerytów i rencistów wstępujących
w szeregi związku. To mobilizuje za-
rząd do dalszej i wytrwalszej pracy,
który już czyni starania na bogaty pro-
gram w 2016 roku – cieszy się Marek
Gruszka. GKERI Miedźna

Udany rok Gminnego Koła Emerytów w Miedźnej

Podczas jednej z licznych wycieczek organizowanych przez koło (fot. GKERI Miedźna)

W jego pokoju wisi ponad 350 meda-
li z różnych zawodów. Do tego na pó-
łkach stoi też sporo pucharów i sta-
teutek, a w albumach ma już setki
dyplomów. Miejsca na nie coraz
mniej, a ciągle dochodzą nowe. Kac-
per Murański zbiera je już 11 rok.
I zapowiada walkę o kolejne trofea.

 Paweł Komraus

Pływać zaczął jako 6-latek. – Zawsze
byłem bardzo żywym dzieckiem. Kie-
dyś zobaczyłem relację z zawodów
pływackich w telewizji i bardzo mi się
to spodobało – przyznaje. W Woli
właśnie powstała kryta pływalnia,
gdzie sekcję pływacką prowadził Sła-
womir Formas. Kacper trafił do niego
i trenuje z nim do dziś. – Już po pier-
wszych treningach trener nazwał go
„dzieckiem wody”, bo nie chciał wy-
chodzić z wody – śmieje się mama
pływaka, Bogusława Murańska.

Kacper specjalizuje się w pływaniu
stylem motylkowym. Nie lubi sprin-
tów, bo jest dość niskim sportowcem,
dlatego woli dłuższe dystanse. Musi
nadrabiać siłą. Jego rekord życiowy na
100 m to 57,01 sek., a na 200 m –
2 min. 6,8 sek. Do swoich najwięk-
szych sukcesów zalicza zdobycie
w wieku 11 lat złotego medalu mi-
strzostw Polski na 100 m stylem mo-
tylkowym oraz złotego medalu mi-
strzostw Polski w 2013 roku na wo-
dach otwartych. Ale osiągnięć ma na
swoim koncie dużo więcej. Jak przy-
znaje, pływanie uczy go dyscypliny,
dzięki zawodom ma okazję poznać też
wielu utalentowanych ludzi. Choćby

Radosława Kawęckiego, mistrza świa-
ta i Europy w pływaniu, który nieda-
wno został patronem klubu MUKS
„Gilus” Gilowice.

Pytamy Kacpra, jakie trzeba mieć
cechy, żeby być dobrym pływakiem? –
Z pewnością wytrwałość, bo to nie jest
sport, który już po kilku treningach
przynosi od razu efekty. Także praco-
witość, punktualność, trzeba być też
zawziętym. Należy pamiętać, że każ-
da porażka powinna być motywacją
do kolejnych treningów – mówi. 

W tym roku Kacper otrzymał dwie
ważne nagrody za swoje osiągnięcia.
Oprócz nagrody wójta gminy Miedźna
za wybitne osiągnięcia sportowe oraz
stypendium starosty pszczyńskiego,
udało mu się zdobyć także stypen-
dium im. ks. Emila Szramka, a nieda-
wno odebrał stypendium ministra
edukacji narodowej. Kacper Murański,
tegoroczny absolwent Gimnazjum nr
1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół
w Woli znalazł się wśród 320 wyróż-
nionych uczniów z całego kraju, w tym
33 z województwa śląskiego. Doce-
niony został za wybitne osiągnięcia
sportowe w pływaniu w roku szkol-
nym 2014/2015. 16 października na
Uniwersytecie Warszawskim pływak
odebrał stypendium z rąk minister
Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Pływak z Woli jest teraz uczniem
I klasy Liceum Ogólnokształcącego
im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowi-
cach. Treningi i zawody pochłaniają
sporo czasu. W najbliższym czasie
weźmie udział w Jesiennych Zawo-
dach Pływackich w Woli, potem w Li-
dze Klubów Śląskich, mistrzostwach

Śląska czy Mikołajkowych Zawodach
Pływackich. Nadal chce się rozwijać
i stawia przed sobą kolejne cele.
Chciałby powalczyć o mistrzostwo
Polski oraz o wejście do podstawowej
kadry narodowej. – Marzą mi się wy-
jazdy na mistrzostwa Europy, no i tak,
jak każdemu sportowcowi udział
w igrzyskach olimpijskich – przyznaje.

Mimo młodego wieku, pływak
z Woli już osiągnął bardzo dużo. –

Wszystko to nie byłoby możliwe, gdy-
bym nie spotkał na swojej drodze
wspaniałych ludzi. To przede wszy-
stkim trener Sławomir Formas czy Ur-
szula Urbańczyk, która prowadziła
mnie w gimnazjum. Ale także mama,
która jest moim najwierniejszym kibi-
cem i takim drugim trenerem. Zawsze
po wyjściu z treningu mówi mi, co
mam jeszcze poprawić, co robiłem
źle, wspiera mnie – mówi.

Kacper Murański, zdolny pływak z Woli zdobył stypendium ministra edukacji narodowej za wybitne osiągnięcia 
sportowe w pływaniu w roku szkolnym 2014/2015

Dziecko wody nie zwalnia i marzy
o olimpiadzie

Od początku trenerem Kacpra jest Sławomir Formas (fot. archiwum)

16 października Kacper Murański odebrał stypendium ministra edukacji narodowej (fot. ZS Wola)
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Ostatni Puchar Śląska Dzieci był wy-
jątkowo udany dla zawodników GKS
„Piast” Wola.

24 października w Tychach odbyły się
zawody Pucharu Śląska Dzieci w za-
pasach w stylu wolnym. W imprezie
udział wzięli także zawodnicy GKS
„Piast” Wola. Po raz kolejny potwier-
dzili swoje umiejętności zapaśnicze,

ponieważ wszyscy zawodnicy ukoń-
czyli zawody z medalami!

Złote medale w swoich kategoriach
zdobyli: Amelia Tomala, Bartosz Pi-
wowar, Wanesa Kania, Igor Rożnaw-
ski, Eryk Cichoń, Eryk Tomala, Błażej
Tomala. Srebrne medale wywalczyli:
Emilia Bochenek i Kacper Krupa,
przegrywając tylko ze swoimi kolega-
mi klubowymi. pk 

Wszyscy wracają 
z medalami!

Utalentowani zapaśnicy z Woli z kolejnej imprezy 
wracają z mnóstwem medali! (fot. GKS „Piast Wola”)

Dobrze spisali się zawodnicy MUKS
„Gilus” Gilowice w październikowych
zawodach pływackich.

10 października 14-osobowa grupa
z Gilusa zaprezentowała się na zawo-
dach w Raciborzu, gdzie odbył się co-
roczny Puchar sprintu o Puchar Dyrek-
tora ZSOMS. Na raciborskiej pływalni
zjawiło się 182 zawodników z 27 klu-
bów. W grupie z Gilowic startowali: Ka-
tarzyna Michalska, Marta Dobrowol-
ska, Natalia Działkowska, Aleksandra
Fuks, Maja Sępioł, Weronika Gorecka,
Michał Kowalczyk, Kacper Murański,
Mateusz Norek, Michał Mrzygłód, Woj-
ciech Michalski, Szymon Latusek, Bar-
tosz Chowaniec i Jakub Nachyła.

Dwa dni później odbyła się pierwsza
edycja Ligi Klubów Śląskich Szkół Gim-
nazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Na
starcie zjawiło się 521 zawodników
z 30 klubów. Drużynę Gilusa reprezen-
towała 14-osobowa grupa w składzie:
Katarzyna Michalska, Weronika Gorec-
ka, Aleksandra Pałka, Marta Dobrowol-

ska, Natalia Działkowska, Rozalia Tre-
la, Kacper Murański, Wojciech Michal-
ski, Michał Kowalczyk, Michał Mrzy-
głód, Bartosz Chowaniec, Mateusz No-
rek, Jakub Nachyła, Szymon Latusek.
Zdobyli oni trzy brązowe medale oraz
wielokrotnie poprawiali rekordy życio-
we.

18 zawodników MUKS „Gilus” Gilo-
wice spędziło niedzielny poranek, 18
października na zawodach pływackich
w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie po raz
siódmy rozegrano Mistrzostwa Powiatu
Pszczyńskiego. Drużyna z Gilowic zdo-
była łącznie 19 medali w tym 8 zło-
tych, 4 srebrne i 7 brązowych. Wystą-
piła w składzie: Katarzyna Michalska,
Weronika Gorecka, Maja Sępioł, Alek-
sandra Fuks, Aleksandra Pałka, Kacper
Murański, Bartosz Chowaniec, Dominik
Gajdzik, Michał Germanek, Szymon
Latusek, Wojciech Michalski, Wojciech
Mrzygłód, Michał Mrzygłód, Jakub Na-
chyła, Mateusz Norek, Wiktor Panczy-
kowski, Bartosz Stosio, Szymon Stosio,
Oskar Wojdyła. MUKS „Gilus” Gilowice

Kolejne sukcesy
pływaków z Gilowic

Zawodnicy „Gilusa” podczas zawodów w Goczałkowicach (fot. MUKS „Gilus” Gilowice)

Nadwiślan Góra (II liga)

XI kolejka, 4 października
Nadwiślan Góra – Stal Mielec 1:3
(bramka dla Góry: D. Ogrocki)
XII kolejka, 10 października
Wisła Puławy – Nadwiślan Góra 3:2
(bramki dla Góry: M. Wójcik, A. Pląskowski)
XIII kolejka, 18 października
Nadwiślan Góra – Olimpia Zambrów 0:2
XIV kolejka, 24 października
GKS Tychy – Nadwiślan Góra 2:0
XV kolejka, 31 października
Nadwiślan Góra – Polonia Bytom 2:1
(bramki dla Góry: D. Ogrocki, 
A. Kowalczyk)

Tabela II ligi po 15 kolejkach
1. Stal Mielec 31
2. Wisła Puławy 30
3. Raków Częstochowa 28
…
16. Nadwiślan Góra 13
…
18. Gryf Wejherowo 9

Mecze w listopadzie
7 listopada: Puszcza Niepołomice – Nadwiślan
15 listopada: Nadwiślan – Znicz Pruszków
22 listopada: Nadwiślan – Stal Stalowa Wola
29 listopada: Raków Częstochowa – Nadwiślan

Sokół Wola (liga okręgowa)

IX kolejka, 3 października
MK Górnik Katowice – Sokół Wola 1:4
(bramki dla Woli: Ł. Pyrlik, K. Kudyba, 
M. Pelikański, B. Więckowski)
X kolejka, 10 października
Unia Kosztowy – Sokół Wola 0:0
XI kolejka, 17 października
Sokół Wola – LKS Goczałkowice 1:3
(bramka dla Woli: M. Krasoń)
XII kolejka, 25 października
Rozwój II Katowice – Sokół Wola 8:2
(bramki dla Woli: R. Kula, S. Odrobiński)
XIII kolejka, 31 października
Sokół Wola – AKS Mikołów 2:4
(bramki dla Woli: Wieczorek – samobójcza, 
Nycz)

Tabela ligi okręgowej po 13 kolejkach:
1. LKS Łąka 32
2. MKS Lędziny 29
3. Wyzwolenie Chorzów 27
…
14. Sokół Wola 7
…
16. Piast Bieruń Nowy 5

Mecze w listopadzie
7 listopada: Górnik 09 Mysłowice – Sokół 
14 listopada: Sokół – Podlesianka Katowice

LKS Frydek (A klasa)

VIII kolejka, 4 października
LKS Frydek – Krupiński II Suszec 3:2
(bramki dla Frydku: D. Bujak – dwie, Ł. Bałuch)
IX kolejka, 10 października
Leśnik Kobiór – LKS Frydek 0:1
(bramka dla Frydku: S. Jurczyk)
X kolejka, 18 października
LKS Frydek – Sokół Orzesze 2:4
(bramki dla Frydku: Ł. Bałuch, S. Jurczyk)
XI kolejka, 24 października
Fortuna Wyry – LKS Frydek 4:1
(bramka dla Frydku: Ł. Bałuch)
XII kolejka, 31 października
LKS Frydek – Czapla Kryry 4:5
(bramki dla Frydku: S. Jurczyk – dwie, Ł. Bałuch –
dwie)

Tabela A klasy po 12 kolejkach
1. ZET Tychy 31
2. Josieniec Radostowice 30
3. LKS Studzionka 25
…
10. LKS Frydek 13
…
16. Leśnik Kobiór 9

Mecze w listopadzie
8 listopada: LKS Rudołtowice-Ćwiklice - LKS
11 listopada: LKS – LKS Studzienice
14 listopada: ZET Tychy - LKS

TAK GRALI NASI PIŁKARZE W PAŹDZIERNIKU
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

8 października kwadrans po godz. 6.00 patrolujący te-
ren Jankowic policjanci zauważyli niepokojącą jazdę
vw sharana. Postanowili zatrzymać samochód do kon-
troli i zbadać stan trzeźwości kierowcy. Niestety, prze-
prowadzone badanie wykazało w organiźmie 40-latka
z Grzawy ponad 2 promile alkoholu. Okazało się też, że
mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości
kodeks karny przewiduje nawet 2 lata więzienia.
12 października, kiedy spadł pierwszy w tym sezonie
śnieg, na ul. Bieruńskiej w Miedźnej doszło do kolizji.
43-letnia mieszkanka Imielina straciła panowanie nad
swoim fordem, kiedy skręcała w prawo z ul. Wiejskiej
w ul. Bieruńską. Na szczęście skończyło się jedynie na
uszkodzonym płocie, samochodzie i mandacie.
Do poważnego wypadku doszło 20 października w Wo-
li. Ok. godz. 6 rano na ul. Pszczyńskiej doszło do po-
trącenia na przejściu dla pieszych 35-letniej mieszkan-
ki tej miejscowości. Ranna piesza została przetranspor-
towana do szpitala śmigłowcem. 25-latka z Gilowic,
która kierowała samochodem była trzeźwa w chwili
zdarzenia. Z ustaleń mundurowych wynika, że jechała
w kierunku Brzeszcz, piesza natomiast przechodziła
przez jezdnię z jej lewej strony, w kierunku tamtejsze-
go sklepu spożywczego. 
W przedostatnim tygodniu października pszczyńska poli-
cja otrzymała informację o skradzionym samochodzie.
Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce ustalili, że

sprawcy najpierw skradli pojazd, następnie uciekali nim
bocznymi drogami, a w końcu porzucili go w lesie we
Frydku, po tym, jak wjechali nim w przydrożne drzewo.
Pokrzywdzony natomiast, który w tym czasie pracował
przy wycince drzew, kiedy zorientował się, że jego iveco
odjeżdża z innymi osobami w środku, ruszył w pościg.
Niestety, stan nietrzeźwości „nowego” kierowcy i pręd-
kość, z jaką jechał przyczyniły się do utraty przez niego
kontroli nad pojazdem i spowodowania kolizji. Okazało
się, że 27-latek nie ma prawa jazdy. Jak zaznaczył, 
chciał tylko spróbować swoich sił jako kierowca i dlatego
poprosił znajomego, 44-latka z Woli o zmianę miejsc
w samochodzie. Ujęci przez pokrzywdzonego i świadków
mężczyźni zostali przekazani pszczyńskim policjantom,
którzy podjęli decyzję o ich zatrzymaniu i poddaniu bada-
niu na zawartość alkoholu w organizmie. Mieli po prawie
2 promile. Za kradzież kodeks karny przewiduje nawet
pięcioletni pobyt w więzieniu, natomiast za jazdę po tzw.
„kielichu” 2 lata. Odpowiedzialność prawna będzie także
dotyczyła spowodowania kolizji i kierowania samocho-
dem bez wymaganych uprawnień.
28 października wypadek odnotowano na ul. Pszczyń-
skiej w Woli. Z ustaleń policjantów wynikało, że 39-let-
ni mieszkaniec Frydku, wyjeżdżając peugeotem na głó-
wną drogę z ul. Lipowej, zderzył się z jadącą ul.
Pszczyńską 63-letnią rowerzystką z Woli. Kobieta je-
chała w kierunku Pszczyny. Została uderzona przez sa-
mochód w swój prawy bok. Trafiła do szpitala.

LI
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Bądźmy ostrożni
i widoczni! 
Reagujmy!
Okres jesienno-zimowy to czas, kie-
dy na drogach należy zachować
szczególną ostrożność. Wcześnie
robi się ciemno i częściej występu-
ją niekorzystne warunki drogowe.

Jesień i zima to trudny okres zaró-
wno dla kierowców, jak i pieszych.
W tym czasie pogoda jest zmienna.
Często padający deszcz powoduje
tworzenie się kałuż, a na jezdniach
lub ścieżkach rowerowych zalegają
liście. Pojawiają się mgły, a w porze
nocnej zdarzają się przymrozki. To
wszystko powoduje, że na drogach
jest ślisko, co wydłuża drogę zatrzy-
mania pojazdów. Szybciej zapadają-
cy zmrok również wpływa niekorzy-
stnie na komfort i bezpieczeństwo
podróżowania i na naszą sprawność
psychofizyczną. Kierowcy powinni
pamiętać, by we właściwym czasie
rozważyć zmianę opon na zimowe
oraz skontrolować stan pojazdu.

Kierowcy powinni zwracać szcze-
gólną uwagę na niechronionych
uczestników ruchu drogowego, któ-
rzy w tym okresie są mniej wido-
czni. W miesiącach jesienno-zimo-
wych wcześniej zapadający
zmierzch powoduje, że zarówno pie-
si, jak i rowerzyści poruszając się na
drodze podczas słabej widoczności
i najczęściej w ciemnych ubraniach,
stają się dla kierującego praktycznie
niewidoczni. Powoduje to zwiększo-
ne ryzyko wystąpienia wypadków.
Zapewnienie bezpieczeństwa ucze-
stnikom ruchu drogowego w tym
okresie musi być zatem przedmio-
tem szczególnej troski.

Policjanci zachęcają więc pieszych
i rowerzystów do korzystania z ele-
mentów odblaskowych w czasie poru-
szania się po drogach. Widoczność
pieszych w tym okresie staje się je-
dnym z ważniejszych czynników ma-
jących wpływ na bezpieczeństwo.
Większość wypadków w okresie je-
sienno-zimowym ma miejsce w godzi-
nach 17.00 – 20.00, czyli w czasie
gdy jest już ciemno, a ruch pojazdów
i pieszych na drodze nadal jest duży.

Kiedy temperatura na zewnątrz
gwałtownie spada, jest zbliżona do
zera lub niższa, nie zapominajmy
też, że są osoby, które mogą potrze-
bować naszej pomocy. Na wychło-
dzenie organizmu są szczególnie na-
rażone osoby po spożyciu alkoholu,
a także starsze, samotne, które z róż-
nych przyczyn nie mogą poradzić so-
bie z codziennymi czynnościami, jak
chociażby z napaleniem w piecu,
aby ogrzać mieszkanie. Pamiętajmy,
że obowiązkiem każdego z nas jest
reagowanie na cudzą krzywdę. Wy-
starczy tylko jeden telefon pod nu-
mer 112 lub 997 lub 986, by uchro-
nić kogoś od wychłodzenia i urato-
wać czyjeś życie. KGP

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

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie na pizzę 

do restauracji Country Haus&Grill 
w Miedźnej (ul. Pszczyńska 1). 

Prosimy o podanie swojego adresu.
Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 

Magdalena Rygielska z Miedźnej. 
Gratulujemy! Nagrodę wyślemy pocztą.
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Z KULTURĄ

Sukces „Wolan”
W dniach 17-18 października w Ko-
ziegłowach koło Częstochowy odbył
się XII Jurajski Przegląd Zespołów
Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, Tra-
dycje”. W przesłuchaniach konkur-
sowych brało udział kilkanaście ze-
społów obrzędowych z południowej
Polski, w tym Zespół Pieśni i Tańca
„Wolanie”.

„Wolanie” przedstawili obrzęd
„Poprawiny” w reżyserii Bronisławy
Niesyto i pod kierownictwem muzy-
cznym Zygmunta Pyrka. W przeglą-
dzie zajęli II miejsce!

Czas na 
Turniej Recytatorski
Wielkimi krokami zbliża się XXIV
Turniej Recytatorski oraz VII Kon-
kurs Poezji Śpiewanej. Impreza
organizowana przez Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Zespół Oświaty
i Wychowania odbędzie się 26 li-
stopada w Domu Kultury w Woli.
Uczestnicy prezentować się będą
w konkursach: głównym, gwaro-
wym i poezji śpiewanej, w każ-
dym w trzech kategoriach wieko-
wych.

Zgłoszenia uczestników przyjmo-
wane są do 13 listopada w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (ul. Pszczyń-
ska 110, 43-225 Wola). Wszyscy
ci, którzy chcieliby wziąć udział
w imprezie powinni dostarczyć oso-
biście lub wysłać pocztą wypełnioną
kartę zgłoszenia. Karta oraz regula-
min dostępne są na stronie 
gok.miedzna.pl. 

Kurs tańca 
towarzyskiego
Chcesz nauczyć się tańczyć walca
wiedeńskiego, foxtrotta, walca an-
gielskiego, quickstepa, rock and
roll, cha-chę, salsę liniową, jive’a,
sambę, tango, bluesa czy polkę?
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
na kurs tańca towarzyskiego (I sto-
pień). Spotkania odbywać będą się
w czwartki o godz. 18.15 (pier-
wsze zaplanowano na 12 listopa-
da). Na kurs zapisywać się można
do 10 listopada. Cena to 140 zł od
osoby i obejmuje osiem spotkań po
dwie godziny w Centrum Kultury
w Woli. Rozpoczęcie kursu będzie
możliwe przy udziale sześciu par.
Szczegóły pod numerem tel. 32
211 95 88. 

Moje podróże 
małe i duże
W Centrum Kultury w Woli oglą-
dać można pokonkursową wysta-
wę Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu „Moje podróże małe
i duże”. Wystawa dostępna jest na
I piętrze Centrum Kultury, od po-
niedziałku do piątku w godz.
13.00 – 19.00.

22 października w Domu Socjalnym
we Frydku odbyła się II Gościna Ze-
społów Folklorystycznych.

Imprezę zorganizowano po raz drugi,
i najwyraźniej wpisała się na stałe do
kalendarza imprez kulturalnych
w gminie Miedźna. – To jest spotka-
nie inne niż wszystkie, wyjątkowe. Bo
raz w roku będziemy się w takim gro-
nie spotykać, w gronie zespołów folk-
lorystycznych gminy Miedźna, zarzą-
dów kół, sołtysów czy radnych. Spo-
tykają się ci, którzy lubią się dobrze
bawić, lubią śpiewać, lubią muzykę,
kochają Śląsk, kochają folklor – mówi
Joanna Stawowy, dyrektorka Gminne-
go Ośrodka Kultury, który gościnę zor-
ganizował.

Na co dzień to oni występują i za-
bawiają publiczność, tym razem za-
siedli za stołami, by porozmawiać,
spotkać się z innymi propagatorami
lokalnej kultury. Do Frydku przyjecha-
li członkowie m.in. Zespołu Pieśni
i Tańca „Wolanie”, Zespołu Śpiewa-
czego „Górzanie”, chóru kościelnego

z Frydku czy przedstawicielki kół go-
spodyń wiejskich z gminy Miedźna.
O to, by śmiechów nie brakowało za-
dbał Boguś Musiolik. Był śląski ko-
łocz, chleb ze smalcem, znane i lubia-

ne śląskie piosenki, wspólne zabawy
i konkurencje. Jednym słowem – było
jak na prawdziwej, śląskiej gościnie!

Więcej zdjęć z imprezy publikujemy
na str. 12. pk

Gościna pełna humoru i zabawy

Uczestnicy gościny złożyli przysięgę, że będą się dobrze bawić. Słowa dotrzymali! (fot. pk)

8 października w Domu Socjalnym w Grzawie odbyła się
VII Gminna Biesiada z Folklorem „Po naszymu, czyli po
śląsku”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Miedźnej,
Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Grzawie. 

Na tegoroczną biesiadę zaproszono laureatów „Mie-
dźniańskich Uli”, czyli nagrody gminy Miedźna przyznawa-
nej za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na
rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. W Grzawie
pojawili się m.in. zespół integracyjno-folkolorystyczny
„Folkowianie”, Danuta Kocurek i Renata Waliczek. Na
scenie oprócz „Folkowian” zaprezentował się też Zespół
Śpiewaczy „Górzanie”. Spotkanie prowadziła Łucja Kru-
tak, prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Miedźnej, a udział w nim wzięli przed-
stawiciele gminnych kółek rolniczych i kół gospodyń wiej-
skich. Biesiada była okazją do rozmów, wspólnego śpie-
wania i dobrej zabawy. pk 

Biesiada z laureatami

Peregrinus z „Folkowianami”
Działający w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Grzawie zespół „Folkowianie” wystąpił 16 październi-
ka podczas wyjątkowego widowiska. Tego dnia w kato-
wickim Spodku zaprezentowano Peregrinus, czyli mega-
widowisko o Górnym Śląsku. Był to barwny kolaż uple-
ciony ze skomplikowanej, ale pięknej historii Górnego
Śląska. 

„Do dziś oglądając zdjęcia z megawidowiska „Peregri-
nus”, które odbyło się 16 października 2015 roku w ka-
towickim Spodku, nie umiemy uwierzyć, że my – ucze-
stnicy zespołu integracyjno-folklorystycznego „Folkowia-
nie”, działającego przy Ośrodku Matka Boża Różańcowa
w Pszczynie i Grzawie – mieliśmy w nim swój udział. Zo-
baczyć Spodek od środka, brać udział w megawidowis-
ku, zagrać razem z Piotrem Warszawskim, przy orkie-
strze, w świetle video mappingu, gdzie obok aktorów na
scenę wjeżdżają żywe konie – to prawdziwe wyróżnienie
i przeżycie, o którym nigdy się nie zapomina” – wspomi-
na Bernadeta Jonkisz.

Podczas biesiady wystąpił 
m.in. zespół „Folkowianie” (fot. pk)
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Gościna na wesoło!
22 października w Domu Socjalnym we Frydku odbyła się II Gościna Zespołów Folklorystycznych. 

Było to spotkanie pełne śpiewów, zabawy i humoru!

Na początek – przysięga. Wszyscy musieli obiecać, że... będą się świetnie bawić! (fot. pk)

Podczas gościny nie mogło zabraknąć śląskich przyśpiewek (fot. pk)

Członkowie zespołów, kółek i organizacji po raz kolejny spotkali się we Frydku (fot. pk)

Nie brakowało przebieranek i wspólnych zabaw (fot. GOK)

Ci, którzy w gościnie brali udział już po raz drugi, w zabawnym opowiadaniu wspominali, co działo się rok temu! (fot. pk)

To był wieczór pełen humoru i dobrej zabawy (fot. GOK)

Do wspólnego śpiewania nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać (fot. pk)

Uczestników zabawiał Boguś Musiolik (fot. pk)


