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Wiedzą sporo 
o regionie

5 kwietnia w Grzawie odbył się 18. 
Turniej Wiedzy o Regionie „Nasza 
Mała Ojczyzna” dla uczniów szkół 
podstawowych

WIĘ CEJ NA sTr. 7

Specjaliści podkreślają, że regionalny Przegląd Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych „o Tort Baby Jagi” 
organizowany w Woli to wydarzenie o dużej randze w regionie. W dniach 26-27 kwietnia odbyła się jubileuszowa, 
XX edycja. Można było zobaczyć 21 pięknych spektakli. Grand Prix trafiło do grupy teatralnej z Młodzieżowego 
domu kultury nr 2 w zabrzu. W kategorii przedszkoli najlepsza była grupa „kubusiaki” z Gminnego Przedszkola 
Publicznego nr 3 im. kubusia Puchatka w Woli (na zdjęciu) WIĘ CEJ NA sTr. 2 i 12

Objazdy w Górze 
i Gilowicach

Trwa przebudowa ulic Topolowej 
w Górze i Lompy w Gilowicach. 8 maja 
zostanie wprowadzona tymczasowa 
zmiana organizacji ruchu na tej trasie

WIĘ CEJ NA sTr. 3 WIĘ CEJ NA sTr. 4

Nie będzie można
palić mułem

7 kwietnia Sejmik Województwa Ślą-
skiego przyjął tzw. uchwałę antysmo-
gową. Jakie zakazy będą obowiązywa-
ły od września?

20 lat wielkiej sztuki 
w małej gminie

Barman-mistrz 
z Miedźnej

Pochodzący z Miedźnej Adam Brańczyk 
został właśnie mistrzem Azji w barmań-
stwie flair. Wcześniej wywalczył tytuł 
wicemistrza świata

WIĘ CEJ NA sTr. 8
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Tegoroczny, jubileuszowy XX Regionalny 
Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżo-
wych „O Tort Baby Jagi” odbył się w dniach 
26–27 kwietnia. Na scenie zaprezentowano 
21 wyjątkowych spektakli.

– Przez te 20 lat przeżyliśmy wiele pięknych 
chwil. Obejrzeliśmy ponad 400 spektakli 

– wspominała Joanna Stawowy, dyrektorka Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Dziękowała za zaangażowanie 
nauczycielom oraz młodym aktorom. – Umiłowaliśmy 
jedną z najcudowniejszych artystycznych dyscyplin, 
jaką jest teatr. Formę jedną z najtrudniejszych. 20 
lat temu nasza mentalność, świadomość były zupeł-
nie inne. Przez ten czas zauważamy wielki pęd do 
przodu, zauważamy, że świadomość twórców jest na 
coraz wyższym poziomie – chwalił Jerzy Kuczera, 
przewodniczący jury oraz prezes Śląskiego Oddziału 
Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach, aktor 
Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 
dyrektor Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim. 
J. Kuczera zaproponował nawet, by przegląd miał 
charakter ogólnopolski. Już teraz biorą w nim udział 
grupy teatralne nie tylko z gminy Miedźna, ale także 
m.in. z Rybnika czy Zabrza. – Samo uczestniczenie 
w tym przeglądzie już jest pewnego rodzaju wyróżnie-
niem. Przyjazd tutaj do Woli jest nobilitacją – przyznał. 
Dodał, że to w dużej mierze zasługa organizatorów 
przeglądu, a także władz gminy. – Dorobek artystycz-
ny i organizacyjny ruchu teatralnego w gminie Miedź-

na może stanowić wzór dla gmin sąsiednich i całego 
województwa śląskiego – zauważył J. Kuczera.

W tym roku w sali Domu Kultury w Woli w ciągu 
dwóch dni można było obejrzeć 21 spektakli. Różnych 
spektakli – lekkich, wesołych, a także podejmujących 
ważne i trudne tematy. Uczestników oceniało jury 
w składzie: Ewa Walesiak (aktorka Teatru „Kwadry-
ga”), Krystyna Pryszczyk (aktorka Teatru Polskiego 
z Bielska–Białej), Michał Skiba (dydaktyk, reżyser, 
instruktor teatralny przygotowujący do prowadzenia 
teatrów amatorskich w szkołach i placówkach) oraz 
Jerzy Kuczera. „Otwarta formuła Przeglądu pokazuje 
tendencje i możliwości, jakie panują w miejscach edu-
kacji, nie tylko artystycznej. Dobór repertuaru w tym 
roku pokazał jednocześnie, że dobra literatura jest 
najcenniejszym gwarantem sukcesu” – podkreślało 
jury. Dla uczestników drugiego dnia zorganizowano 
warsztaty teatralne.

Nagrodę Grand Prix XX Regionalnego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby 
Jagi” otrzymała grupa teatralna „PaniKaa” z Młodzie-
żowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za spektakl 
„Łączniczki” wg opowiadania o tym samym tytule, 
w reżyserii Katarzyny Boroń. I to aktorzy z Zabrza 
podzielili pomiędzy uczestników przeglądu ogromny 
tort z Babą Jagą. Najmłodsi uczestnicy przeglądu 
otrzymali „Niespodzianki Baby Jagi”. Wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Opieku-
nowie nagrodzonych grup teatralnych otrzymali 
podziękowania i nagrody książkowe. 

Organizatorami Przeglądu byli Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania. 
Honorowy Patronat nad przeglądem objął Śląski 
Kurator Oświaty. Celem Przeglądu jest konfronta-
cja artystycznych dokonań teatrów amatorskich, 
doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów 
i zespołów biorących udział w przeglądzie, inspi-
rowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie 
repertuaru i środków wyrazu artystycznego, pod-
trzymanie i upowszechnienie tradycji teatralnej oraz 
promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych 
grup teatralnych

8paweł Komraus

To już 20 lat wielkiej sztuki w małej gminie. Specjaliści podkreślają, że coroczny przegląd teatrów organizowany  
w Woli to impreza o dużej randzie w regionie

Sam udział jest wyróżnieniem

wyniKi XX regionalnego przeglądu 
TeaTrów dziecięcych i młodzieżowych 
„o TorT BaBy Jagi”
KaTegoria zespołów przedszKolnych
<  I miejsce: „Kubusiaki” z GPP nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli za spektakl 

„Słoń trąbalski” (reż. Lucyna Tomala, Małgorzata Jasiołek, Elżbieta Żak)
<  II miejsce: „Kurtynka” z GPP nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli za spektakl 

„Bal w pokoiku lal” (reż. Ewelina Chmielniak)  
<  III miejsce: „Baj–Baje” z GPP im. Jana Brzechwy w Górze za spektakl „Trzy 

małe świnki” (reż. Renata Nowak)
<  Wyróżnienia: „Stokrotki” z GPP nr 10 w Ćwiklicach za spektakl „O Tadku 

niejadku, babci i dziadku” (reż. Agnieszka Kościelny–Gadowska) oraz „Gil-
gotki” z GPP „Bajka” we Frydku oddział w Gilowicach za spektakl „Tort Baby 
Jagi” (reż. Aleksandra Nowotko, Paulina Suchodolska, Alicja Szafron)

KaTegoria zespołów szKół podsTawowych
<  I miejsce: „Akuku” z SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach za spektakl 

„Dobry uczynek skrzatów” (reż. Bogumiła Szmidt–Kruk)

<  II miejsce: „Kolorowa Tęcza” z SP nr 2 im. Jana Pawła II w Woli za spektakl 
„Księżniczka i Świniopas” (reż. Jolanta i Zygmunt Widlarzowie)  

<  III miejsce: „Bajlandia” z SP nr 2 im. Jana Pawła II w Woli za spektakl „Mały 
Książę” (reż. Ewa Kubeczko, Renata Sanocka)

KaTegoria zespołów gimnazJalnych i licealnych
<  I miejsce: „PaniKaa” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za 

spektakl „Łączniczki” wg opowiadania o tym samym tytule (reż. Katarzyna 
Boroń)

<  II miejsce: nie przyznano 
<  III miejsce: „Teatr Młodych Aktorów” z Gimnazjum z Oddziałami Integracyj-

nymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach za spektakl „Romeo i Julijka” 
w wydaniu po naszymu, czyli po śląsku (reż. Marta Panek, Małgorzata 
Jęczmyk–Głodkowska)

 Nagrodę Grand Prix XX Regionalnego Przeglądu Teatrów Dziecię-
cych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” otrzymała grupa teatral-
na „PaniKaa” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za 
spektakl „Łączniczki” wg opowiadania o tym samym tytule (reż. 
Katarzyna Boroń).

Nagrodę główną otrzymała grupa teatralna z Zabrza  (FOT. GOK) Tradycyjnie na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani wielkim tortem z Babą Jagą  (FOT. PK)

Drugiego dnia zorganizowano warsztaty teatralne  (FOT. GOK)
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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 jednośladów, 
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).

moBilny pszoK w maJu 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FrydeK: 4.05 w godz. 8.00-13.00 oraz 19.05 w godz. 12.00–17.00, przy skrzy-
żowaniu ulic Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  gilowice: 5.05 w godz. 8.00-13.00 oraz 22.05 w godz. 12.00–17.00, przy 
ulicy W. Korfantego – OSP Gilowice

<  miedŹna: 8.05 w godz. 12.00-17.00 oraz 26.05 w godz. 8.00–13.00, przy 
ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grzawa: 10.05 w godz. 8.00-13.00 oraz 25.05 w godz. 12.00–17.00, przy 
ulicy Kościelnej – plac przy kościele w Grzawie

<  góra: 15.05 w godz. 8.00-13.00 oraz 23.05 w godz. 12.00–17.00, przy skrzy-
żowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło kościoła w Górze

<  wola: 11.05 w godz. 12.00-17.00 oraz 27.05 w godz. 8.00–13.00, przy ulicy 
Różanej 25 – obok sklepu spożywczego

odBiorą śmieci!

Podajemy najbliższe  
terminy odbioru śmieci:

domy Jednorodzinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Kręta, Kwiatowa, Ogrodników, 
Parkowa, Rybacka, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Zawadka, 
Zbożowa):
zmieszane: 18.05, 1.06
segregacja: 18.05, weo*: 1.06

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Skowronków, Topolowa, 
Wiejska, Wilcza, Wiosenna, 
Zapadź, Zielona):
zmieszane: 19.05, 2.06
segregacja: 19.05, weo*: 2.06

MIedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krót-
ka, Leśna, Okrężna, Polna, 
Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), GIloWIce (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 22.05, 5.06
segregacja: 22.05, weo*: 5.06

GIloWIce (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeń-
ców, Korfantego, Leśna, Lompy, 
Rajska, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska), Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 10.05, 24.05
segregacja: 24.05, weo*: 7.06

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa 
Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), GIloWIce 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 11.05, 25.05
segregacja: 25.05, weo*: 8.06

GrzaWa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), MIedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 12.05, 26.05
segregacja: 26.05, weo*: 9.06

Wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawo-
wa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 15.05, 29.05
segregacja: 29.05, weo*: 12.06

GIloWIce (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), Wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górni-
cza, Powstańców, Przemysłowa):
zmieszane: 17.05, 31.05
segregacja: 31.05, weo*: 14.06
*  weo – wielkogabaryty,  

elektrośmieci, opony

BloKi
Wola I i Wola II: 
zmieszane, segregacja: 11.05, 15.05, 
18.05, 22.05, 25.05, 29.05, 1.06, 5.06
odpady wielkogabarytowe: 10.05, 
24.05

sprawdź szybko termin wywozu 
śmieci dzięki darmowej aplikacji 

„Kiedy wywóz” 
Dedykowana jest dla smartfonów 
działających na systemach opera-
cyjnych typu: Android, iOS oraz 
Windows 7 i Windows 8. Każdy 
z systemów posiada właściwy dla 
siebie sklep (Google play, App 
Store, Windows Store), w którym 
z łatwością można odnaleźć daną 
aplikację oraz bezpłatnie ją ściąg-
nąć i zainstalować.

 Pod koniec kwietnia podpisywa-
ne były umowy z mieszkańcami 

na wykonanie instalacji solarnych 
w ramach projektu „Modernizacja 
źródeł ciepła w budownictwie jednoro-
dzinnym na terenie gminy Miedźna”.

W ramach projektu instalacje solarne 
powstaną na ok. 205 budynkach jedno-
rodzinnych w gminie. – Na podstawie 
podpisanych umów z mieszkańcami 
będziemy mogli podpisać umowę o dofi-
nansowanie z Urzędem Marszałkowskim. 

Następnie wybrany zostanie koordynator 
projektu i ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonawcę. Najważniejsze jest to, że 
mamy zagwarantowane dofinansowanie 
w wysokości ok. 2 mln zł przy całkowitej 
wartości zadania 2,5 mln zł – tłumaczy 
wójt Bogdan Taranowski.

85% wartości każdej instalacji zostanie 
sfinansowane dzięki dofinansowaniu, 
14% zapłaci właściciel nieruchomości, 
a 1% – Urząd Gminy. Instalacje monto-
wane będą w latach 2017–2018. 8pk

solary coraz bliżej

nagrody w dziedzinie sportu

 Zgodnie z Uchwałą nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 sierpnia 
2011r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, wójt gminy 

Miedźna informuje, że wnioski za okres od 1 stycznia do 22 maja 2017 r. należy 
składać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Woli, ul. Pszczyńska 9 do 23 
maja 2017 r. do godz. 14.00. Wniosek można pobrać ze strony miedzna.pl. 8 ug

Konkursy na dyrektorów

 Wójt gminy Miedźna ogłosił konkursy na dyrektorów pięciu gminnych 
placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, Zespołu Szkół w Woli, Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Hadyny we Frydku, Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana 
Brzechwy w Górze. Zainteresowane osoby mogą składać oferty do 23 maja. Szczegóły 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna.  8pk

Trwa przebudowa ulic Topolowej 
w Górze i Lompy w Gilowicach. 
Po budowie kanalizacji od 8 maja 
zostanie wprowadzona tymcza-
sowa zmiana organizacji ruchu 
na tej trasie. Kierowcy powinni 
przygotować się na objazdy.

 Przebudowa ulic Lompy i Topolo-
wej to jedna z największych tego-

rocznych inwestycji na powiatowych 
drogach. Koszt zadania wyniesie 5,86 
mln zł. Finansują je wspólnie powiat 
pszczyński i gmina Miedźna. 

Prace nad realizacją zadania roz-
poczęły się już w połowie lutego. Na 
początku wybudowano kanalizację 
deszczową. Wtedy obowiązywał ruch 
wahadłowy. Od 8 maja na odcinku obję-
tym inwestycją zostanie wprowadzona 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu. 
Zamknięta zostanie trasa przejazdu 
od skrzyżowania ul. Korfantego i ul. 
Górnośląskiej w Gilowicach do skrzyżo-
wania ul. Topolowej w Górze (rozbiórka, 
korytowanie, wymiana konstrukcji jezd-

ni i budowa ścieżki pieszo–rowerowej 
rozpocznie się od skrzyżowania z ul. 
Dąbrowa w kierunku skrzyżowania 
z DW933 w Górze). Kierowcy proszeni 
są o kierowanie się objazdem (ul. Gór-
nośląską i Bieruńską do ul. Wiejskiej 
w Miedźnej, a później ul. Pszczyńską 
do Góry). Co ważne, pomimo remon-
tu mieszkańcy będą mieli możliwość 
dojazdu do posesji położonych w rejonie 
przebudowywanych ulic.

Cała przebudowa obejmie odcinek 
o łącznej długości niemal 3,5 km. Roboty 
polegać będą na przebudowie jezdni, 
budowie ciągu pieszo–rowerowego, 
budowie chodników dla pieszych, prze-
budowie istniejących zjazdów, przebudo-
wie przystanków autobusowych, budo-
wie kanalizacji deszczowej, przebudo-
wie istniejących przepustów pod drogą, 
montażu urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wraz z wykonaniem 
oznakowania poziomego i pionowego, 
odmuleniu rowów przydrożnych oraz 
wykonaniu pozostałych robót towarzy-
szących. 8 powiat

Objazdy w Górze i Gilowicach
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Zakaz palenia niektórymi paliwami, a także 
wymiana kotłów – od września na terenie 
całego województwa śląskiego obowią-
zywać będą nowe przepisy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego 
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obsza-

rze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw przyjęli jednogłośnie. O założeniach projektu 
uchwały pisaliśmy już w lutowym numerze.

– To historyczna chwila dla naszego regionu. Rok 
temu podjęliśmy dyskusję na temat niezbędnych 
do podjęcia działań zmierzających do uzyskania 
jak najczystszego powietrza. W maju 2016 roku 
powołałem zespół ekspertów, który wypracował 
ostateczną wersję tych przepisów. Odbyło się wiele 
debat, konsultacji, w tym też konsultacji społecznych, 
w ramach których mieszkańcy zgłosili ok. 6 500 
uwag. Za nami jeden z etapów. Teraz trzeba te nowe 
przepisy wdrażać w życie. Potrzebne jest wsparcie 
rządu, uruchomienie stosownych zarządzeń. Chodzi 
o wprowadzenie norm jakościowych na paliwa stałe 
czy normy na kotły – stwierdził marszałek Wojciech 
Saługa. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 wrześ-
nia 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. 
Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można 
stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentra-
tów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 
proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, 
którzy po 1 września planują instalację urządzeń 
grzewczych. Według przyjętych zapisów w takim 
przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. 
Założono trzy daty graniczne wymiany starych 
kotłów w zależności od długości lat użytkowania. 
W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 
lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na 
klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują 
kotły od 5–10 lat, powinni wymienić je do końca 
2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów 
mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są sto-
sowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na 
to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była 
dofinansowywana, graniczną datę ich obowiąz-
kowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca 
roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom 
i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma 
obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja 
będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia 
wejścia w życie uchwały antysmogowej.

W uzasadnieniu do uchwały określono, że w celu 
wykonania jej zapisów niezbędne będzie dofinanso-
wanie działań. Jedną z możliwości dofinansowania 
działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji 
w województwie śląskim jest Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020. Wsparcie przewiduje w szczególności budowę 
i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji 
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, 
wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funk-
cję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka 
województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub 
prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracow-
ników do przeprowadzania kontroli. „Kontrolujący, 
wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu 
wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem 
przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu 
lub ich części, na których prowadzona jest dzia-

łalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 
– na pozostały teren, przeprowadzania badań lub 
wykonywania innych niezbędnych czynności kon-
trolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji 
oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego czy 
żądania okazania dokumentów i udostępnienia 
wszelkich danych mających związek z proble-

matyką kontroli” – podaje uzasadnienie uchwały 
antysmogowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
chce przygotować specjalny poradnik dla miesz-
kańców, w którym wytłumaczone zostaną nowe 
przepisy i zaprezentowany wprowadzany przez nie 
harmonogram zmian. Gmina Miedźna przystąpi do 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W dokumen-
cie określone zostaną zadania na najbliższe lata na 
rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej 
gminie. W związku z tym mieszkańcy proszeni są 
o wypełnienie specjalnego formularza. Pozyskane 
informacje będą podstawą do uzyskania dofinan-
sowania m.in. na wymianę starych pieców i kotłów 
(szczegóły poniżej).

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, 
że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 
Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży 
w województwie śląskim. Natomiast raport Światowej 
Organizacji Zdrowia z 2015 r. wykazuje, że w 2010 
r. zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły 
się do śmierci ponad 48,5 tys. Polaków.

8paweł Komraus

7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową. Jakie zakazy będą obowiązywały od września?

Nie będzie można palić mułem

Likwidacja niskiej emisji  
– Program Smog Stop

W dniach 15 – 26 maja 2017 r. w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach można będzie składać wnioski o dofi-
nansowanie zadań realizowanych przez mieszkań-
ców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji w ramach Programu Smog Stop.

Program Smog Stop „Dofinansowanie zadań 
realizowanych przez mieszkańców województwa 
śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest 
kontynuacją programu pilotażowego realizowanego 
w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie 
dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące 
właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzin-
nego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji 
w ramach Programu Smog Stop jest wymiana źródła 
ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym 
obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego 
źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego 
na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa 
nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem: 

zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwi-
dacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumen-
tu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za 
wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych 
lub trzonów kuchennych, wówczas wymagane są 
protokoły potwierdzające wykonanie prac) oraz 
zdjęcia budynku w zakresie, w jakim planowana 
jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą 
od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie skła-
dać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. 
Plebiscytowej 19 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub 
przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Fundu-
szu). Wnioski złożone przed lub po terminie naboru 
nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomio-
ny w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Kon-
sultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, w którym pra-
cownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych 
informacji na temat Programu. Telefon kontaktowy: 
32 603 22 52. Wzór wniosku oraz inne dokumenty 
dostępne są na stronie www.miedzna.pl.  

8wFośigw Katowice

Zaproszenie do wypełnienia formularza 
informacyjnego dotyczącego 
wstępnego udziału w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że gmina Miedźna zamierza 
przystąpić do opracowania Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Przygotowanie powyższego doku-
mentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe 
lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza 
w naszej gminie. Program umożliwi także sku-
teczne ograniczenie negatywnego zjawiska emisji 
szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery 
przez kotły zainstalowane w prywatnych domach 
jednorodzinnych. Ponadto przyczyni się do poprawy 
warunków życia ze względu na czystsze powietrze, 
poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz polep-
szenie walorów estetycznych gminy.

Serdecznie zachęcam Państwa do wypełnienia 
formularza informacyjnego dotyczącego wstępnego 

udziału w Programie. Informacje zawarte w for-
mularzu nie będą zobowiązywały do wykonania 
żadnych prac czy działań modernizacyjnych, staną 
się jedynie podstawą do uzyskania dofinansowa-
nia m.in. na wymianę starych pieców i kotłów na 
nowocześniejsze.

Formularze informacyjne dostępne są na stronie 
internetowej www.miedzna.pl, a także w Referacie 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geo-
dezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna i u sołtysów. 
Można je składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy 
w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową 
na adres: Urząd Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131, 
43–227 Miedźna do środy, 31 maja 2017 r.

Szczegółowych informacji na temat Programu 
udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia 
pod numerem telefonu 32 211 61 60 wew. 29 lub 
519 347 288.

Wójt gminy Miedźna,
Bogdan Taranowski

W trakcie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której 
przyjęto tzw. uchwałę antysmogową  (FOT. BP TOMASZ ŻAK, SLASKIE.PL)
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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 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43

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. 32 211 61 77

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

WAŻNE KONTAKTy

Do czerwca trwać będą prace 
związane z projektem badaw-
czym prowadzonym w Gilowi-
cach przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, wspól-
nie z Państwowym Instytutem 
Geologicznym – Państwowym 
Instytutem Badawczym.

Chodzi o projekt pn. „Odmetano-
wanie pokładów węgla poprzez 

stymulację produktywności metanu 
z pokładów węgla w otworach wiert-
niczych Gilowice–1 i Gilowice–2H”. Od 
połowy ub.r. w Gilowicach sprawdzane 
jest, czy możliwe jest wydobycie metanu 
z pokładów węgla kamiennego przed 
jego eksploatacją, w technologii szczeli-
nowania hydraulicznego, z powierzchni 
terenu. W polskim górnictwie obecnie 

stosowana jest głównie metoda odme-
tanowania dołowego, prowadzonego 
w czasie eksploatacji węgla. 

Obecnie projekt jest na etapie 
testowania wykonanych wcześniej 
odwiertów. Jednym z elementów pro-
wadzonych prac jest spalanie gazu na 
flarze. Zarówno lokalizacja flary, jak 
i towarzyszące pracy spalanie gazu na 
flarze zostały uzgodnione z Minister-
stwem Środowiska oraz Okręgowym 
Urzędem Górniczym w Rybniku, który 
wydał odpowiednie zezwolenia. PGNiG 
oraz PIG–PIB zapewniają, że prace są 
bezpieczne zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla środowiska, a w ich trakcie 
wykorzystywane są najnowocześniej-
sze dostępne technologie.

Prace przy projekcie zostały zapla-
nowane do końca czerwca br. W zależ-

ności od uzyskanych wyników nie 
wyklucza się natomiast możliwości 
ich przedłużenia.

Szacuje się, że na terenie całego Gór-
nośląskiego Okręgu Węglowego, który 
obejmuje Gilowice, w pokładach węgla 
znajduje się nawet 170 mld m3 metanu. 
Wyniki projektu pokażą, czy opłacalna 
jest produkcja metanu z węgla otwo-
rami wierconymi z powierzchni, a nie 
jak do tej pory w krajowych kopal-
niach – metodami podziemnymi. Nowy 
sposób wydobycia pozwoli na ujęcie 
metanu, który jest cennym surowcem 
energetycznym, poprawę bezpieczeń-
stwa w kopalniach poprzez znaczące 
zmniejszenie zagrożenia metanowego, 
poprawę ich rentowności oraz zmniej-
szenie emisji metanu z kopalń.

8pk, pgnig

Teraz testują odwierty

Rusza realizacja projektu, dzięki 
któremu mieszkańcy gminy 
Miedźna więcej spraw będą 
mogli załatwić elektronicznie.

Chodzi o projekt pn. „Rozwój 
zaawansowanych cyfrowych 

usług publicznych administracji 
samorządowej w Gminie Miedźna”. 
W jego ramach wymienione zostanie 
oprogramowanie w Urzędzie Gminy 
Miedźna, kupione zostaną nowe 
komputery i inny sprzęt. Wszystko 

z myślą o mieszkańcach. Założeniem 
generalnym projektu jest wsparcie 
rozwoju elektronicznych usług pub-
licznych w zakresie e–administracji 
oraz zwiększenie dostępu zarówno 
obywateli, jak i przedsiębiorców do 
cyfrowych usług publicznych on–line. 
Kluczowym produktem Projektu jest 
wdrożenie „Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Gminą” (ZSZG), który 
zapewni możliwość świadczenia sper-
sonalizowanych usług publicznych 4 i 5 
kategorii (przede wszystkim rozlicze-

nia i płatności). – Dzięki realizacji tego 
projektu mieszkańcy będą mogli wię-
cej spraw urzędowych załatwić przez 
internet. Zwiększona zostanie liczba 
usług świadczonych elektronicznie 
– tłumaczy wójt Bogdan Taranowski.

Przetarg na wykonanie zadania 
wygrało konsorcjum firm Rekord 
SI i Rekord Systemy Informatyczne 
z Bielska–Białej. Wartość to 1 mln 39 
tys. 350 zł. Gmina Miedźna uzyskała 
dofinansowanie na ten cel w wysokości 
ok. 900 tys. zł. 8 pk

Więcej spraw załatwimy przez internet

Zgodnie z zarządzeniem wójta 
gminy, 15 maja znane będą 
wyniki rekrutacji do przedszkoli 
prowadzonych przez gminę 
Miedźna.

W przedszkolach na terenie 
gminy Miedźna jest 568 miejsc. 

Ponadto, w czterech szkołach podsta-
wowych zostaną uruchomione oddzia-

ły przedszkolne, w których miejsce 
może znaleźć nawet 140 dzieci w wieku 
przedszkolnym. Przypomnijmy, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami do 
przedszkoli przyjmowane są dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat.

– Po 15 maja będziemy posiadali 
dokładne liczby dzieci, które nie dostały 
się do przedszkoli i na ich podstawie 
będziemy mogli podjąć działania zmie-

rzające do zapewnienia każdemu dzie-
cku miejsca w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawo-
wej. Prognozujemy, że liczba dzieci, 
które nie dostaną się do danego przed-
szkola nie będzie duża, może to być kil-
koro dzieci na przedszkole – przyznaje 
Marzena Mandla, p.o. dyrektor Zespołu 
Oświaty i Wychowania.
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Ponad 700 miejsc

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności 
na rok 2017 z wymaganymi załącznikami rolnicy 
mogą składać w terminie do dnia 15 maja. 

Wniosek o przyznanie płatności może być także zło-
żony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie 

składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca, jednak za każdy 
dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja stosowane 
będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej 
kwoty płatności. 

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane 
wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie 
płatności w 2017 roku. 

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można skła-
dać do dnia 31 maja. Złożenie zmiany do wniosku w tym 

terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności 
do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupeł-
nienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 
czerwca skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, 
którego dotyczą składane uzupełnienia. 

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym 
złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów gra-
ficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym 
celem złożenia „Zmiana do wniosku”. Wnioski o przyznanie 
płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą 
rozpatrywane.

W związku z tymi terminami zmianie ulegają godziny 
pracy Pszczyńskiego Biura Powiatowego ARiMR na nastę-
pujące: 8 – 12 maja w godz. 6.00 – 20.00, 13 maja (sobota) 
w godz. 6.00 – 20.00 oraz 15 maja w godz. 6.00 – 20.00.

8arimr

Uwaga rolnicy!
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wola miedŹna

31 marca wieczorem 40 uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli świętowało Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci. Na wieczor-
ne spotkanie zaproszono gości: radną 
Małgorzatę Antos i doktor Edytę Misz-
czak-Kowalską, które czytały dzieciom 
książki. W bibliotece szkolnej pojawiły 
się dobre wróżki i mądra sowa, wszyst-
ko po to, żeby uczestnicy bawili się 
dobrze i mądrze. Uczestnikom najbar-
dziej podobały się „Wielka gra”, taniec, 
nocna wyprawa z latarkami do „Krainy 
Baśni i Przygody”. 

Na ten wieczór zrezygnowano z tele-
fonów, komputerów, czipsów, słodkich 
napojów gazowanych. Uczestnicy sami 
przygotowali prostą i smaczną kolację. 
Organizatorzy dziękują Radzie Rodzi-
ców za wsparcie finansowe na produkty 
spożywcze. Pomoc w zorganizowaniu 
zabawy i opiekę nad uczniami zapew-
niły: Magdalena Miszczak, Irena Świer-
kot, Urszula Ryszka, Katarzyna Madeja, 
Teresa Szczotka, Renata Sanocka i Anna 
Olender. Podziękowania również za 
obecność i pomoc Dorocie Berkowskiej, 
Dorocie Grabowskiej i Oli Fuks.  

8Krystyna motyka, nauczyciel–bibliotekarz

góra

To szkoła demokracji!
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze jako jedna z 50 szkół w całym 
kraju i jedna z 10 w województwie śląskim zdobyła certyfikat „Szkoły Demo-
kracji”. Celem projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie 
samorządności uczniowskiej.

Tymczasem 21 kwietnia placówka obchodziła święto swojego patrona pod 
hasłem „Janusz Korczak patronem wszystkich dziecięcych marzeń”. Uczniowie 
spotkali się z osobami wyjątkowo uzdolnionymi, mającymi na koncie wybitne 
osiągnięcia. Szkoła gościła Danutę Farugę, Katarzynę Wituś, Kingę Arendarczyk, 
Patrycję Piech, Bronisława Kokota i Karola Arendarczyka.  8 pk

11 kwietnia w sali koncertowej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Biel-
sku–Białej odbyła się Gala Laureatów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmio-
towych organizowanych przez Ślą-
skiego Kuratora Oświaty. Jej głów-
nym punktem było wręczenie przez 
Dyrektora Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Bielsku–Białej zaświad-
czeń dla laureatów konkursów. W fina-
łach, tych najbardziej prestiżowych 
spośród konkurów przedmiotowych 
wzięli udział gimnazjaliści z Zespo-
łu Szkół w Woli, którzy w tym roku 
zdobyli aż trzy tytuły laureata i jeden 
tytuł finalisty. Tytuł laureata w Woje-
wódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z języka polskiego zdobyła Karolina 
Odrobińska (opiekun: Anna Gancarz). 
Karolina została również laureatem 
w konkursie z wiedzy o społeczeń-
stwie (opiekun: Tomasz Baranowski). 

Uczennica posiada też tytuł laureata 
z języka angielskiego zdobyty w roku 
ubiegłym (opiekun: Łarisa Doniecka) 
i jest pierwszym potrójnym laureatem 
w historii szkoły. Laureatem w kon-
kursie z języka angielskiego została 
w tym roku Katarzyna Kaczmarczyk 
(opiekun: Łarisa Doniecka). Z kolei 
tytuł finalisty w konkursie z geografii 
zdobył Jakub Kubeczko (opiekun: Ewa 
Pająk). Na uwagę zasługuje fakt, że 
ostatnie lata przyniosły gimnazjalistom 
z Zespołu Szkół w Woli sporo sukcesów 
w konkursach kuratoryjnych. Od roku 
szkolnego 2013/2014 do chwili obecnej 
zdobyli oni aż 9 tytułów laureata w kon-
kursach z języka polskiego, języka 
angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, 
historii i matematyki. Ponadto ucznio-
wie szkoły byli finalistami konkursów 
z biologii i geografii.  

8 zs wola

uczniowie laureatami

To była noc pełna wrażeń! 

W nocnej imprezie udział wzięło 40 uczniów  (FOT. SP 2 WOLA)

29 marca w Zespole Szkół w Miedźnej 
odbyły się szkolne eliminacje (przygo-
towane przez Annę Żołnę) do XVIII 
Powiatowego Konkursu Geograficznego 
„Europejskie Wojaże”, w wyniku których 
zostało wyłonionych troje najlepiej przy-
gotowanych uczniów, aby reprezentować 
Zespół Szkół w Miedźnej podczas właści-
wego konkursu. Trójka tych najlepszych 
to Aleksandra Wojtala z kl. II a, Kacper 
Miler i Jakub Nocoń z kl. III a. Uczestni-
czyli oni w konkursie, który odbył się 4 
kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Pszczy-
nie. Zmagali się z różnymi zagadnieniami 
geografii regionalnej Europy oraz geogra-
fii fizycznej ogólnej. Najlepiej przygotowa-
nym do konkursu okazał się Kacper Miler 

zdobywając 103 punkty na 104 możliwe 
do zdobycia, a tym samym uplasował 
się na I miejscu. Jakub Nocoń zdobył 
88 punktów i IV miejsce, a Aleksandra 
Wojtala – 76 punktów i X miejsce. 

Kacper Miler zdobył też III miejsce 
podczas XVII Powiatowego Konkursu 
Matematycznego „Igraszki z matematy-
ką”, który odbył się 5 kwietnia w Zespole 
Szkół nr 1 w Pszczynie. A 11 kwietnia 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Biel-
sku-Białej odbyła się Uroczysta Gala Lau-
reatów Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych. Kacper, przygotowywany 
przez Annę Żołnę zdobył tytuł Laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z geografii.  8zs miedźna, pk

sukcesy uczniów gimnazjum

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpie-
czeństwie w Ruchu Drogowym to zma-
gania uczniów na trzech etapach: test 
wiedzy z przepisów ruchu drogowego, 
jazda na rowerze po torze przeszkód 
i umiejętność udzielania pierwszej pomo-
cy. 3 kwietnia w Zespole Szkół w Miedź-
nej odbył się gminny etap Turnieju BRD. 
Brały w nim udział wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazja z naszej gminy. 
Najlepszą drużyną wśród szkół podsta-
wowych okazała się Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Śląskich w Miedźnej 

w składzie: Emilia Czuwaj, Anita Stal-
mach, Szymon Szafron, Mateusz Paita. 
Wśród gimnazjów zwyciężyła drużyna 
z Gimnazjum im. Powstańców Śląskich 
w Miedźnej (Jakub Radko, Paweł Paszek, 
Bogusław Szafron).

7 kwietnia w Wiśle Małej odbył się 
etap powiatowy. Szkoła podstawowa 
z Miedźnej zdobyła IV miejsce, a gimna-
zjum wygrało i 22 kwietnia reprezento-
wało nasz powiat na etapie rejonowym 
w Mazańcowicach. Zajęło tam IV miej-
sce. 8a. gibas

o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

7 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Miedźnej uczniowie, nauczyciele 
i zaproszeni goście spotkali się, by już 
po raz czwarty uczcić dzień urodzin 
wielkiego baśniopisarza, Hansa Chri-
stiana Andersena. Z tej właśnie okazji 
postanowiono spędzić w szkole „Noc 
niespodzianek”. 

Wieczór tradycyjnie rozpoczęto sadze-
niem drzewka, zadanie to z wielkim 
zaangażowaniem wykonała wicedy-
rektor Zofia Kempka wraz z wybranymi 
uczniami. W czasie całonocnej imprezy 
zaplanowano głośne czytanie bajek, 
wspólną kolację i zabawy integracyjne. 
Ponadto, pod czujnym okiem Katarzyny 
Jagielskiej–Dzióbek wykonano piasek 
kinetyczny. Przysłowiową wisienką na 
urodzinowym torcie były nocne podcho-
dy w poszukiwaniu skarbu Andersena, 
który został wykradziony ze szkolnej 
biblioteki przez nieznanych „włamy-
waczy”. Uczniowie wraz z opiekunami 
wyszli na szkolne podwórko i posiłku-
jąc się instrukcjami odnaleźli skarb, 

pomogła im w tym policjantka Karoli-
na.  Dzieci bardzo zaangażowały się we 
wszystkie zabawy. Z uwagą wysłucha-
ły bajek, które przeczytali zaproszeni 
goście, wśród nich Grzegorz Miketa, 
Joanna Gorecka i Zofia Kempka. Goście, 
zgodnie z coroczną tradycją, otrzymali 
pamiątkowe „Medale Przyjaciela Książ-
ki”. Największą atrakcją wieczoru był 
oczywiście nocleg w szkole, uczniowie 
po harcach i zabawach udali się na 
drzemkę, która, jak to zwykle bywa, 
nie trwała długo. Większość uczestni-
ków zabawy obudziła się wcześnie rano 
w sobotę i zmęczeni udali się do swoich 
domów, pod opieką rodziców, którzy 
przybyli po swoje pociechy. Nad całością 
imprezy czuwała Agnieszka Włosiak, 
która jest inicjatorką tego wydarzenia 
w placówce, była też pomysłodawczynią 
głównej zabawy. Podziękowania należą 
się wszystkim opiekunom i wychowaw-
com oraz Radzie Rodziców, która wspar-
ła imprezę materialnie.

8s. nycz (sp miedźna)

magiczna noc z andersenem 

To była noc pełna atrakcji  (SP MIEDźNA)
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gilowice

grzawa

FrydeK

5 kwietnia w Grzawie odbył się 18. 
Turniej Wiedzy o Regionie „Nasza 
Mała Ojczyzna” organizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz 
Zespołem Oświaty i Wychowania. Jego 
niezaprzeczalnym walorem są autorskie 
scenki przygotowane i zaprezentowane 
przez uczestników konkursu. Chociaż 
tematyka większości prezentacji była 
zbliżona, to każda ze scenek wnosiła 
coś nowego. Goście mogli podziwiać 
nie tylko swobodę gwarowych wypo-
wiedzi, ale też kunszt aktorski uczniów. 
Zachwycała pomysłowość scenariuszy 
zawierających sporą dawkę humoru 
oraz zastosowane rekwizyty. Uczest-
nicy sprawdzali swoją wiedzę na temat 
regionu rozwiązując krzyżówkę. Tra-
dycyjnie nie mogło zabraknąć zadania 
integracyjnego – drużyny otrzymały 
walizkę z elementami garderoby oraz 
karteczki z ich śląskimi nazwami, które 
trzeba było przypiąć do właściwej rze-
czy. W walizce znalazły się: glazyjki, 
galoty, kiecka szaty, mycka, charbo-
ły, ancug, westa, binder, hozyntregle, 
cwiter i strzewiki. Ostatnie zadanie 
odnosiło się do herbów sołectw gminy 
Miedźna. Drużyny losowały koperty 
zawierające fragmenty herbów – trzeba 
było rozpoznać, jaki to herb, dorysować 
brakujące elementy i opisać jego znacze-

nie. Wszystkie zespoły zaliczyły zadanie 
na szóstkę – bo tyle można było otrzy-
mać za jego prawidłowe wykonanie. 

Konkurs zakończył się zwycię-
stwem drużyny ze Szkoły Podstawowej 
w Górze, drugie miejsce zajęli ucznio-
wie z SP we Frydku, trzecie – ucznio-
wie z SP nr 2 w Woli, a czwarte – ex 
aequo SP w Miedźnej i SP nr 1 w Woli. 
Podczas turnieju wystąpił zespół inte-
gracyjny ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Grzawie „Folkowia-
nie”. Podczas konkursu można było 
obejrzeć wystawę śląskiego sprzętu 
domowego, wypożyczonego od Marii 
Doliny oraz ule i sprzęty wykorzysty-
wane przez pszczelarzy pochodzące 
z pasieki Tomasza Waloszka. Szko-
ły i uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz książki 
o tematyce regionalnej. 8 gBp, pk

wiedzą sporo o regionie

Turniej wygrała drużyna ze szkoły w Górze  

(FOT. SP GÓRA)

29 marca w Szkole Podstawowej im. S. 
Hadyny po raz pierwszy odbył się kon-
kurs „Jeden z dziesięciu”. W konkursie 
wzięło udział dziesięcioro uczestników 
z klas II i III: Julia Makowska, Natalia 
Kasperczyk, Oliwia Przewoźnik, Ame-
lia Dymek, Edyta Kapica, Martyna 
Sosna, Hanna Sosna, Paulina Wężycka, 
Sonia Wyrobek i Kamil Żelazny. 

W pierwszej rundzie po kolei ucz-
niowie usłyszeli po dwa pytania. Wiele 

emocji dostarczyło w przypadku złej 
odpowiedzi „przekłuwanie” szans, 
czyli nadmuchanych baloników. 
W drugiej rundzie dzieciaki same 
wyznaczały osoby do odpowiedzi. Gdy 
zostało już tylko troje uczestników 
– odbył się finał. Wszyscy wykazali 
się ogromną wiedzą ogólną, ale także 
znajomością trudnych angielskich słó-
wek.

8sp Frydek

Jeden z dziesięciu

Na początku kwietnia grupa uczniów 
LO im. prof. Zbigniewa Religi wzięła 
udział w spotkaniu projektowym w Cze-
chach w ramach projektu Erasmus+ 
„Improving Standards In Teaching 
School Sports to foster Phisical, Cogni-
tive and Social Development In Pupils”. 
Uczniowie wraz z nauczycielkami wyru-
szyli 2 kwietnia. Przyjechali do Pragi, 
którą mieli okazję zwiedzić, po czym 
pojechali do miejscowości Tabor, gdzie 
został przedstawiony program projektu. 
Drugiego dnia uczniowie poznali lokalną 
drużynę FC MAS Taborsko i zobaczyli 
ich trening. Odbył się też międzynaro-
dowy turniej, który wygrała drużyna 
z Austrii. W Pradze licealiści zwiedzili 
stadion drużyny Slavia Praha.

„Projekt Erasmus+ był dla nas wyjąt-
kowym przeżyciem. Poznaliśmy nowych 
ludzi, poprawiliśmy swoje umiejętności 
językowe i mieliśmy okazję spojrzeć na 
piłkę nożną z innej strony” – podkreślają 
uczestnicy. 8 pk 

uczniowie w czechach

Podczas wizyty w Czechach  (FOT. LO GILOWICE)

s p o r T
WIOSENNE PŁyWANIE W WOLI
Już po raz trzeci Między-
szkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Gilus” w Gilowi-
cach przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Woli był organizatorem III 
Wiosennych Zawodów Pły-
wackich. Zawody odbyły się 
22 kwietnia. Na starcie poja-
wiło się 394 zawodników z 32 
klubów m.in. z Tarnowa, Czę-
stochowy, Chorzowa, Suchej 
Beskidzkiej, Oświęcimia czy 
Chrzanowa. Dzieci i młodzież rywalizowała w ośmiu grupach wiekowych w 10 
konkurencjach pływackich. Rocznik 2008 i młodsi mieli do pokonania dystans 
25 m czterema stylami, starsi pływali na dystansach dłuższych, 50– i 100–metro-
wych. Zawodnicy oprócz pucharów, medali i dyplomów otrzymywali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez MUKS „Gilus” Gilowice. W statystyce medalowej 
zwyciężyli gospodarze, MUKS „Gilus” Gilowice, zdobywając 37 medali (15 
złotych, 11 srebrnych i 11 brązowych), przed MOSM Tychy i UKS Victorią 
Kozy. W punktacji klubowej MUKS „Gilus” Gilowice zdobył pierwsze miejsce 
wyprzedzając MOSM Tychy oraz UKS Ondraszek Bielsko–Biała. 8gosir

BIEGIEM PRZEZ LAS
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła 
II w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór zapraszają do udziału w zawodach „Leśne 
bieganie dla zdrowia”, które odbędą się na trasie leśnej w Woli w sobotę, 
20 maja o godz. 10.00. Zawody rozegrane zostaną w konkurencji biegowej 
i nordic walking, długość dystansów to 3 800 m i 7 600 m. Trasa przebiegać 
będzie przez tereny leśne w Woli, start – w pobliżu leśniczówki.  Po biegach, 
ok. godz. 12.00 na stadionie Sokoła w Woli odbędzie się dekoracja najlepszych 
zawodniczek i zawodników oraz poczęstunek. Zgłaszać można się tylko 
elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie bgtimesport.
pl/zawody/bieg/id/222. Opłata dla dzieci i młodzieży do lat 18 to 10 zł, a dla 
pozostałych – 15 zł. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 200. Szczegóły 
i regulamin dostępne są na stronie miedzna.pl. 8 pk 

BIEGI ULICZNE
Dyrektor SP nr 1 w Woli zaprasza na XXVII Gminne Biegi Uliczne im. Bronisła-
wa Malinowskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbędą się 10 czerwca. 
Jedną z kategorii ma być bieg absolwentów. Szczegóły – tel. 32 211 83 96.

TAK GRALI NASI PIŁKARZE W KWIETNIU
XVi kolejka (1–2 kwietnia)

Stal Chełm Śląski – Sokół Wola 0:1 (bramka dla Woli: G. Kuźnik)
LKS Frydek – LKS Rudołtowice–Ćwiklice 4:2 (bramki dla Frydku: T. Kapica 
– trzy, D. Bujak)

XVii kolejka (8 kwietnia)
LKS Gardawice – LKS Frydek 0:2 (bramki dla Frydku: A. Potasiak – dwie)
Sokół Wola – LKS Wisła Wielka 0:1

XViii kolejka (15–17 kwietnia)
LKS Studzienice – Sokół Wola 1:3 (bramki dla Woli: M. Bereza, M. Pocho-
pień, G. Kuźnik)
LKS Frydek – Ogrodnik Tychy 0:2

XiX kolejka (22–23 kwietnia)
Sokół Wola – Iskra II Pszczyna 5:0 (bramki dla Woli: M. Pochopień – trzy, R. 
Kula, G. Kuźnik)
LKS Frydek – LKS Studzionka 4:2 (bramki dla Frydku: A. Moroń – dwie, D. 
Bujak, A. Potasiak)

XX kolejka (29-30 kwietnia)
Siódemka Tychy - Sokół Wola 3:4 (bramki dla Woli: J. Faruga, G. Kuźnik, M. 
Bereza, gol samobójczy)
mecz Stal Chełm Śląski - LKS Frydek został przełożony na 17 maja z po-
wodu obfitych opadów i złego stanu boiska

sokół wola jest liderem a klasy – ma 47 punktów. 
lKs Frydek zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 30 punktów.

Kolejne mecze
3 maja: Fortuna Wyry – Sokół Wola, LKS Frydek – LKS Wisła Wielka; 7 
maja: LKS Studzienice – LKS Frydek; 13 maja: Sokół Wola – Czapla Kryry; 
14 maja: LKS Frydek – Iskra II Pszczyna; 20 maja: Siódemka Tychy – LKS 
Frydek, Josieniec Radostowice – Sokół Wola; 27 maja: Sokół Wola – Znicz 
Jankowice; 28 maja: LKS Frydek – Fortuna Wyry.

Najlepsi okazali się pływacy z Gilowic  (FOT. GOSIR)
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Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 58,32 m2 zlokalizowanego w budynku położonym 
w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2 A, 43-227 Miedźna składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju o łącznej powierzchni 58,32 m2.  Budynek zlokalizowany jest na działce 1418/119 
zapisanej w KA1P/00033882/3 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 11.05.2017r. o godz. 12.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna. 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,00 zł za 1 m2 powierzchni 
mieszkalnej. 
 
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza 
określona została w Zarządzeniu nr 56/2017 Wójta Gminy Miedźna z dnia 04.04.2017r. w sprawie 
wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego 
w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2 A, 43-227 Miedźna stanowiącego gminne mienie komunalne.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych 
wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. 

Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem 
wynajmowanego obiektu tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych 
ciężarów związanych z przedmiotem najmu. 

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty 
kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu 
uzyskanego w postępowaniu przetargowym. 

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity 
z 2014r. poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do 
podpisania umowy najmu w ww. terminie osoba wygrywająca przetarg traci prawa wynikające 
z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 390,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna 
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 10.05.2017r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie 
Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.96.2016 Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów 
na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu 
przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali 
mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Miedźna oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21 lub 
telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29 od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, 
piątek od 7.30 do 14.00).

Pochodzi z Miedźnej. Tu się wy-
chował, chodził do przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Tu mieszka jego rodzina. 
Teraz podbija świat podrzucając 
butelki czy kubki.

Adam Brańczyk mając 18 lat 
musiał zdecydować, czym będzie 

zajmował się w życiu. W grę wchodziła 
praca na budowie. Znalazł ogłoszenie, 
że jeden z bielskich klubów szuka bar-
manów. Dostał tę pracę, zaczął jeździć 
na szkolenia. – Ktoś powiedział mi 
o sztuce barmańskiej flair, no i złapałem 
bakcyla – opowiada. Od siedmiu lat jest 
profesjonalnym barmanem flair.

Flair polega na podrzucaniu, obkręca-
niu czy turlaniu sprzętem barmańskim, 
w tym butelkami czy kubkami. Wydaje 
się, że to nic trudnego, ale ta sztuka 
wymaga wielogodzinnych i wyczerpu-
jących treningów. Pochodzi ze sporto-
wej rodziny, trenował siatkówkę, więc 
było mu nieco łatwiej. – W szczytowym 
okresie trenowałem 5 dni w tygodniu 
po 12 godzin dziennie. To naprawdę 
ciężka praca, całe ciało pracuje, trzeba 
się schylać. Ważna jest też koncentracja, 
bo wystarczy chwila nieuwagi i może 
dojść do kontuzji, stłuc się butelka. Raz 
miałem nawet szkło w oku, nie mówiąc 
o licznych rozcięciach – zauważa.

Efektem finalnym są show przed czę-
sto dużą publicznością, w którym poka-
zywane jest przygotowywanie drinka 
oraz sam drink. Podczas konkursów 
barman ma od 5 do 7 minut, w tym cza-
sie musi zaprezentować swoje najlepsze 
umiejętności do podkładu muzycznego. 
I – jak widać – mieszkańcowi Miedźnej 
wychodzi to znakomicie. Bo nie tylko 
publiczność jest zachwycona, ale także 
jurorzy oceniający jego wyczyny. Na 
przełomie marca i kwietnia w Tajlandii 
wywalczył mistrzostwo Azji w konkur-

sie „The Masters” World Bartending 
Championships. Ale na swoim koncie 
ma zdecydowanie więcej sukcesów 
– w 2013 r. został wicemistrzem świata, 
dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Nie-
miec (w latach 2014 i 2015), a w 2014 
r. zajął II miejsce na mistrzostwach 
Azji.

Bardzo dużo podróżuje, bo jest 
sporo konkursów barmańskich na 
całym świecie, w których bierze udział. 
W ciągu czterech lat zwiedził 45 krajów. 
Był m.in. w Katarze, Japonii, Tajlandii, 
Meksyku czy na Kubie. – Kiedy ktoś 
pyta czym się zajmuję opowiadam, że 
jeżdżę po świecie z pustymi butelka-

mi i zwiedzam. Przy okazji poznaję 
mnóstwo ciekawych ludzi oraz kulturę 
innych państw. Dzięki temu spełniam 
swoje marzenia – mówi.

A. Brańczyk przekonuje, że barman 
to dziś nie tylko człowiek za barem, 
który leje piwo. – Dbamy o gościa, żeby 
się dobrze czuł. Mówi się, że barman 
widzi więcej niż lekarz, słyszy więcej 
niż ksiądz. I to jest prawda. Rozma-
wiać z kimś, kto jest trzeźwy to jedno. 
A jak się wypije, z człowieka wychodzi 
prawdziwe oblicze – zauważa. Adam 
Brańczyk podkreśla, że profesjonalni 
barmani uczą kultury picia alkoholu, 
a ta – jak przyznaje – w Polsce wciąż 
kuleje. 

Adam Brańczyk uczył także barmań-
stwa, w ciągu sześciu lat miał ok. 1 
tys. kursantów! Teraz prowadzi salę 
treningową, organizuje też szkolenia. 
Czy Adama Brańczyka można gdzieś 
w pobliżu zobaczyć „w akcji”? W Pol-
sce nie ma dużych tego typu eventów, 
pozostają jedynie nagrania w internecie 
z międzynarodowych konkursów lub 
ewentualnie występy na prywatnych 
imprezach. 8 paweł Komraus

Pochodzący z Miedźnej Adam Brańczyk został właśnie mistrzem Azji w barmaństwie flair. Wcześniej wywalczył tytuł wicemistrza świata

Barman-mistrz z Miedźnej

Pochwal się talentem  
i pasją!
Robisz coś wyjątkowego? Masz na 
swoim koncie znaczące sukcesy? 
Albo znasz szczególnie utalentowaną 
osobę? Poinformuj nas o tym! W gmi-
nie Miedźna jest wiele uzdolnionych 
osób, o których warto pisać, które 
warto pokazywać innym. Chętnie 
napiszemy o nich na łamach „Gmin-
nych Spraw”.

Prosimy o informacje o takich oso-
bach mailowo na adres gminnespra-
wy@gazeta.pl lub telefonicznie – tel. 
605 863 760.

Barman z Miedźnej (z lewej) zajmuje się sztuką flair  (FOT. ARCHIWUM)

Adam Brańczyk podczas wygranych zawodów w Tajlandii  (FOT. ARCHIWUM)
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Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

II Ustne Przetargi Nieograniczone w formie licytacji
na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych 

zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze w budynku położonym 
przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych

Lp. Powierzchnia 
przedmiotu najmu Opis przedmiotu najmu Termin i godzina przetargu

 1. 29,02 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się z 1 
pomieszczenia o powierzchni 15,27 m2, WC o powierzchni 
3,75 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz 
– 10,00 m2

15.05.2017r.
godz. 9.00

 2. 68,84 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 41,78 m2, korytarza 
wewnętrznego o pow. 4,06 m2 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych tj. korytarz – 23,00 m2

15.05.2017r.
godz. 9.20

 3. 30,67 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 19,67 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 9.40

 4. 48,88 m2 
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 31,88 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 16,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 10.00

 5. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 10.20

 6. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 10.40

 7. 25,47 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 11.00

 8. 22,03 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 1 pomieszczenia o powierzchni 14,03  m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 7,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 11.20

 9. 81,10 m2
Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający się 
z 2 pomieszczeń o powierzchni 53,10 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych tj. korytarz – 27,00 m2, WC – 1 m2

15.05.2017r.
godz. 11.40

Pierwsze przetargi na najem ww. pomieszczeń odbyły się w dniu 23.01.2017r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 3,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 miesiąc 
(słownie: trzy złote 00/100) i obowiązuje przez okres 1 roku. 
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT. 

Po upływie 1 roku obowiązywania umowy stawka czynszu najmu ustalona w wyniku 
postępowania przetargowego wzrasta do 7,00 zł + 23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej/1 
miesiąc (słownie: siedem złotych 00/100). W przypadku ustalenia podczas postępowania 
przetargowego stawki wyższej niż 7,00 zł + 23 % VAT pozostaje stawka wylicytowana podczas 
postępowania przetargowego. 

Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej netto 1 m2 powierzchni 
użytkowej. 
Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena 
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu 
lokali użytkowych oraz Zarządzeniu nr 175/2016 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 07.12.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 02.09.2015r. 

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. 

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych 
wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów 
(obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego 
tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych 
z przedmiotem najmu. 

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została 
zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
Wadium w wysokości 200,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 
04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 12.05.2017r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta 
Gminy Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania 
przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz 
Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali 
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania 
pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne 
mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .

 Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod 
nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego o pow. 56 m2 składającego się z 3 pomieszczeń o pow. 21,56 
m2; 18,34 m2; 7,22 m2; korytarza wewnętrznego o pow. 6,40 m2 oraz WC o pow. 2,48 m2 
zlokalizowanego na parterze w budynku położonym przy ul. Wiejskiej 2A, 43-227 Miedźna 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 11.05.2017 r. o godz. 13.00.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł + 23 % VAT. 

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena 
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna 
z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu 
lokali użytkowych. 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych 
wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów 
(obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego 
tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych 
z przedmiotem najmu. 
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została 
zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna 
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 10.05.2017r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta 
Gminy Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania 
przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz 
Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali 
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania 
pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne 
mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod 
nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.

Wójt Gminy Miedźna
o g ł a s z a

II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji
na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 10, 11, 12 o pow.  
22,52 m2 znajdującego się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 11.05.2017 r. o godz. 11.00.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł + 23 % VAT. 

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena 
wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 
02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali 
użytkowych. 
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych 
wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów 
(obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego 
tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych 
z przedmiotem najmu. 
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została 
zawarta umowa.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

I przetarg na najem ww. lokalu użytkowego odbył się w dniu: 20.04.2017r. 

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna 
nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 10.05.2017r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2015; OR.0050.167.2015 Wójta 
Gminy Miedźna z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania 
przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne oraz 
Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali 
użytkowych stanowiących gminne mienie komunalne i Regulaminu przeprowadzania 
pisemnych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących gminne 
mienie komunalne i dostępny jest na stronie internetowej: bip.miedzna.pl .
 
Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod 
nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29.
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Wśród osób, które do 26 maja wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

do redakcji (Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę 
– podwójne zaproszenie 

do kina planet cinema w oświęcimiu
(gh niwa, oświęcim, 

ul. powstańców śląskich 1, 
tel. 32 471 17 12). 

Prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu. 
Zaproszenie z poprzedniego numeru wygrywa 

grzegorz Kula z woli.
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrzyżówKa panoramiczna

litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

numer TeleFonu

Dzięki ustaleniom pszczyńskich 
kryminalnych, najbliższe miesiące 
w areszcie spędzą 20-letni boj-
szowianin i jego 24-letni kompan 
z Woli. Mężczyznom zarzuca się 
popełnienie rozboju z użyciem 
noża we Frydku, a młodszemu 
z nich dodatkowo w Woli.

Pierwsze przestępstwo zarzucane 
zatrzymanym policjanci zanoto-

wali 21 marca we Frydku. Z zeznań 
zaatakowanej ekspedientki wynikało, 
że nieznany mężczyzna groził jej uży-
ciem noża. W obawie o swoje życie 
kobieta nie stawiała oporu. 

Mężczyzna miał trudności z otwar-
ciem kasetki, dlatego też wyrwał ją 
w całości i zabrał wraz ze znajdującą 
się w środku gotówką. Jego wspól-
nik w tym czasie czekał na niego 
w zaparkowanym niedaleko sklepu 
samochodzie. Wraz z łupem, odjechali 
w kierunku Woli.

Kolejny rozbój policjanci odnotowali 
właśnie w tej miejscowości na początku 

kwietnia. Z przekazanej przez kolejną 
pokrzywdzoną informacji wynikało, że 
również tam sprawca dopuścił się prze-
stępstwa z użyciem noża. Podobnie, 
jak w poprzednim przypadku, również 
popychał i szarpał ekspedientkę. 

Po zdarzeniu w Woli, zebrane mate-
riały i ustalenia pszczyńskich krymi-
nalnych doprowadziły do zatrzyma-
nia 20–letniego mieszkańca Bojszów. 
Mężczyzna w trakcie wyjaśnień przy-
znał się do zarzucanych mu czynów. 
W tym samym czasie został także 
zatrzymany jego 24–letni kompan, 
który usłyszał zarzut udziału w mar-
cowym rozboju. 

Na wniosek śledczych i prokurato-
ra pszczyński sąd zdecydował o ich 
tymczasowym aresztowaniu. Kodeks 
karny w przypadku rozboju przewiduje 
karę 12–letniego więzienia, natomiast 
w przypadku zbrodni, kiedy sprawca 
dopuszcza się tego przestępstwa z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia, karę 
więzienia nie krótszą niż 3 lata.

8Kpp pszczyna

Trafili do aresztu za rozboje  
w sklepach w woli i we Frydku

Sprawcom rozbojów we Frydku i w Woli grozi 12 lat więzienia  (FOT. ARCHIWUM)

na sygnale

Ukradł rower bez zabezpieczenia
1 kwietnia ok. godz. 18.00 doszło do 
kradzieży w bloku wielorodzinnym 
przy ul. Brzozowej w Woli. Jak infor-
muje pszczyńska policja, nieznany 
sprawca z klatki schodowej ukradł 
rower górski o wartości 700 zł. Pojazd 
nie był zabezpieczony.

Łup na budowie za 10 tys. zł
Tego samego dnia kradzież odnotowa-
no także w Gilowicach. Ok. godz. 19.00 
złodziej wszedł na teren budowy domu 
przy ul. Granicznej w Gilowicach. Jego 
łupem padło 1 300 m kabli różnego 
rodzaju, pompy do wody i myjki ciśnie-
niowej. Straty wyniosły ok. 10 tys. zł.

Wykorzystał jego dane
14 kwietnia nieznany sprawca wykorzy-
stał dane osobowe 24-letniego miesz-
kańca Woli i zawarł umowę o otwarcie 
konta oszczędnościowo-rozliczeniowego 
w banku.

Walczyli z wodą
Pod koniec kwietnia sporo problemów 
spowodowały obfite opady deszczu. 28 
kwietnia wojewoda śląski wydał zarzą-
dzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia 
przeciwpowodziowego. Dużo pracy 
miały też służby w gminie Miedźna. 
Powołano komitet powodziowy. Woda 
wylała na ul. Starorzeczną w Gilowi-
cach i Woli, która musiała zostać na 
jakiś czas zamknięta. Zamknięto też 
most Bronisław. Strażacy musieli też 
interweniować m.in. na ul. Powstańców 
w Woli.

stop pożarom traw!
Strażacy apelują o niewypala-
nie traw. Jak podkreślają, na 
przełomie zimy i wiosny wyraź-
nie wzrasta liczba pożarów łąk 
i nieużytków.

Przyczyną ponad 94% pożarów jest 
działalność człowieka, gdyż nadal 

wśród wielu osób panuje przekonanie, że 
wypalanie traw powoduje jej szybszy i buj-
niejszy odrost, przynosząc więcej korzyści 
ekonomicznych. 

A to nieprawda. Wypalanie powoduje 
bowiem, że ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych. Do tego, do atmo-
sfery przedostaje się szereg związków che-
micznych będących truciznami zarówno dla 
ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje 
duże zadymienie, które jest szczególnie groź-
ne dla osób przebywających w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na 
możliwość zaczadzenia. Wysuszone trawy 
i krzewy palą się bardzo szybko, a w przy-
padku gwałtownej zmiany jego kierunku, 
pożary bardzo często wymykają się spod 
kontroli.

Strażacy zauważają, że ogień z nieużyt-
ków często przenosi się na obszary leśne, 
niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewosta-
ny, które po pożarze odradzają się przez wiele 
dziesiątek lat. Pożary traw powodują również 
spustoszenie flory i fauny. Giną rośliny oraz 
zwierzęta. Warto też pamiętać, że w akcję 
gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków 
bardzo często zaangażowana jest duża liczba 
strażaków i sprzętu, który w tym czasie może 
być potrzebny do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. 8 pk
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z KulTurą

MATEUSZ TROLL  
I PRZyJACIELE WySTąPIą  
W WOLI
Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
zaprasza na koncert zespołu Mate-
usz Troll i Przyjaciele. Koncert 
odbędzie się w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Woli w czwartek, 
18 maja o godz. 18.00.

Zespół powstał w grudniu 2015 
roku. Założycielem jest były członek 
i współzałożyciel Kabaretu Kafliki 
– Mateusz Troll. Tworzą go: Nata-
lia Stefanek, Henryk Karafioł oraz 
Mateusz Troll. Repertuar zespołu 
obejmuje program „Marzenia warto 
mieć” – skecze, monologi sytuacyjne 
oraz piosenki z pierwszej autorskiej 
płyty pod tym samym tytułem. Bile-
ty w cenie 20 zł do nabycia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. 8 goK

UCHWyĆ WIOSENNE 
PEJZAŻE

Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza do udziału w konkursie foto-
graficznym „Wiosenne pejzaże”. 
Celem konkursu jest popularyza-
cja fotografii jako dziedziny sztuki 
oraz ukazanie piękna otaczającej 
nas przyrody. Zgłoszenia można 
wysyłać do 31 maja. Regulamin 
oraz karta zgłoszenia dostępne są 
na stronie gok.miedzna.pl. 

Jury nagrodzi trzy najlepsze 
prace. Zdobywca I miejsca otrzyma 
nagrodę pieniężną w wysokości 300 
zł, II miejsca – 200 zł, a III miejsca 
– 100 zł. 8 pk 

DLA KOGO 
MIEDźNIAńSKIE ULE?

Wójt gminy Miedźna zaprasza do 
zgłaszania kandydatur do nagrody 
gminy Miedźna „Miedźniański Ul”. 
Głównym celem nagrody jest uho-
norowanie oraz wyrażenie uzna-
nia dla miedźniańskich twórców, 
animatorów kultury, podmiotów 
funkcjonujących w sferze kultury, 
w sposób szczególny zaangażo-
wanych w pracę na rzecz kultury, 
przyczyniających się do tworzenia, 
upowszechniania, ochrony oraz roz-
woju kultury w gminie Miedźna.

Z wnioskami o przyznanie nagro-
dy mogą wystąpić: instytucje działa-
jące w sferze kultury; stowarzysze-
nia, związki twórcze i kulturalne; 
placówki oświatowe; organizacje 
społeczne; co najmniej 50 miesz-
kańców gminy Miedźna oraz wójt 
gminy Miedźna.

Kandydatury można zgłaszać do 
30 maja 2017 r. osobiście w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli lub drogą 
pocztową (decyduje data wpływu 
do Gminnego Ośrodka Kultury) na 
adres ul. Pszczyńska 110, 43-225 
Wola, zgodnie z regulaminem oraz 
wnioskiem dostępnym na stronie 
internetowej www.miedzna.pl.  8ug

W sobotę, 27 maja odbędą się XXIII Regionalny 
Festiwal Folklorystyczny Dorosłych, XXII Regionalny 
Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży wraz 
z IX Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie 
widzóm, tak Cie piszóm”. 

Celem Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona i podtrzy-
mywanie tradycji śląskiej kultury ludowej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru śpiewu, 
muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów i rekwizytów.

W tym roku festiwal będzie wyglądał nieco inaczej. 
Zespoły folklorystyczne zaprezentują się bowiem nie w sali 
Domu Kultury jak dotychczas, a w plenerze – scena usta-
wiona będzie na parkingu przy Centrum Kultury w Woli. 
Wstęp jest wolny.

Uczestnicy zaprezentują się w kategoriach: zespołów 
pieśni i tańca, zespołów śpiewaczych oraz zespołów prezen-
tujących obrzędy i zwyczaje, w następujących kategoriach 
wiekowych: zespoły przedszkolne, szkolne oraz dorosłe. 
Ale to nie wszystko. Po prezentacjach konkursowych, 
w czasie obrad jury przed publicznością wystąpi zespół 
HaNuta, mający w swoim reprertuarze m.in. piosenki 
biesiadne. Ich utwory można usłyszeć na antenie telewizji 
TVS.

Imprezę organizują Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej 
z s. w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej 
z s. w Woli. Organizatorzy zapraszają w ostatnią sobotę 
maja na parking przy Centrum Kultury w Woli na jedyne 
w swoim rodzaju święto folkloru!

8pk

Festiwal folklorystyczny w nowej odsłonie!

6 kwietnia na zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
do filii bibliotecznej nr 2 w Woli 
przyjechała ilustratorka książek 
dla dzieci, Agnieszka Żelewska. 

To właśnie ona wymyśla i ilustru-
je historyjki o czarownicy Irence 

zamieszczane w „Świerszczyku”. Na 
spotkanie przywiozła własnoręcznie 
uszyte szmaciane koty, które nazy-

wa Żelkotami, oraz świnki – Wesołe 
Ryjki.  Głównym tematem warsztatów 
była książka, a raczej to, jak powstaje 
i ile osób jest zaangażowanych przy 
jej tworzeniu. Dzieci bardzo zacieka-
wiła książka z ilustracjami  gościa 
przetłumaczona na język koreański. 
W drugiej części spotkania każdy 
z uczestników otrzymał fragmenty 
kolorowej tektury i tekturowego kota 
Alojzego – bohatera książki Roksany 

Jędrzejewskiej–Wróbel pt. “Alojzy@
kot_w_ podróży.com”. Zadanie pole-
gało na zaprojektowaniu i wykonaniu 
domu dla tego podróżującego kota. 
Dzieci okazały się bardzo pomysłowe, 
powstało 30 pięknych domów, a każdy 
był inny i po prostu wyjątkowy. Ilustra-
torka zachwycała się pracami dzieci. 
Na zakończenie Agnieszka Żelewska 
rozdawała autografy w książkach ze 
swoimi ilustracjami. 8 gBp, pk

Spotkanie z ilustratorką 

< 10.05 –  Omnibus – krzyżówka; Spadające 
małpki – gra zespołowa

< 11.05 –  Zerowy zwycięzca – zabawa z kost-
ką; Anatomia słowa – scrable

< 12.05 –  Wyginam ciało – twister; piłkarzy-
kowe zmagania

< 15.05 –  Dzień niezapominajki – mój ulubiony 
kwiat; Mały teatrzyk

< 16.05 –  Piszczał, wystrzał – łamańce języ-
kowe; Kalambury

< 17.05 –  Elementarz – gra edukacyjna; Toro-
wisko – zabawy ruchowe

< 18.05 –  Warsztaty twórcze „Niespodzianka 
dla mamy i taty”

< 19.05 –  Pingpongowy rekordzista; Jenga 
– gra zręcznościowa

< 22.05 –  Wiosenna pocztówka – praca pla-
styczna; Skaczące czapeczki – gra

< 23.05 –  Trafiony pisak – zabawa sprawnoś-
ciowa; Super farmer – gra

< 24.05 –  Malowanie palcami – prace farbami; 
Kocham Cię Polsko! – quiz

< 25.05 –  Moje miejsce jest puste – zabawa; 
Labirynt liter – zabawa słowna

< 26.05 –  Wiersze z okazji Dnia Matki; Wesołe 
wyścigi – zabawy ruchowe

< 29.05 –  Dzieci świata – praca dowolna; 
Latające serso

< 30.05 –  Majowy Mistrz Domino; Tenis 
stołowy

< 31.05 –  Zabawy ruchowe na powietrzu: tor 
przeszkód, hula–hop, skakanka

wszystkie zajęcia 
rozpoczynają się 

o godz. 15.00.

plan zajęć na świetlicy goK na osiedlu wola ii w maju
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Piękne chwile z teatrem od 20 lat
W dniach 26-27 kwietnia odbył się jubileuszowy XX Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”. Na scenie 
zaprezentowano 21 wyjątkowych spektakli. Więcej o przeglądzie można przeczytać na str. 2 FOT. GOK


