
ISSN 1233-2267 MIESIĘCZNIK GMINy MIEDŹNA | nr 5 (24), maj 2016 | Cena: 1 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1233-2267

Na Śląsku fajnie jest!
Cztery szkoły podstawowe wzięły 
udział w XVII Gminnym Turnieju 
Wiedzy o Regionie „Nasza Mała 
Ojczyzna”

WIĘ CEJ NA sTr. 11

XiX regionalny Przegląd Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych „o tort Baby Jagi” 
przeszedł do historii! 19 grup teatralnych wystąpiło na scenie domu kultury w woli, 
a jury podkreślało, że ruch teatralny w gminie Miedźna „może stanowić wzór dla gmin 
sąsiednich i całego województwa śląskiego”. Grand Prix trafiło do aktorów ze Świer-
klan, wśród zespołów przedszkolnych pierwsze miejsce zajęły dzieci z GPP nr 3 w woli 
oraz przedszkolaki z Gilowic (na zdjęciu).

WIĘ CEJ NA sTr. 8 i 12

młodzi aktorzy 
pokazali talent!

Pierwsze pieniądze 
trafiły do rodzin

Pierwsze rodziny z gminy Miedźna 
mogą już korzystać z programu 
Rodzina 500 plus

WIĘ CEJ NA sTr. 4

WIĘ CEJ NA sTr. 5

Nie zamkną 
drogi

Udało się porozumieć z Kompanią Węglo-
wą ws. drogi na most Bronisław 
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OKiem FOTOgraFa

Na budynku Urzędu Gminy Miedźna (przy OSP Miedźna) zamontowana została nadawcza 
skrzynka pocztowa. Mieszkańcy mogą do niej wrzucać prawidłowo opłacone listy zwykłe. 
Skrzynka pocztowa opróżniana jest przez pracownika Poczty Polskiej w każdy dzień roboczy tj. 
od poniedziałku do piątku.  8 Ug

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Pszczynie ostrzega! Do 
podatników urzędów skarbo-
wych trafiły wiadomości e-mail 
stanowiące próbę wyłudzenia 
danych. 

 Autor wiadomości informuje 
o doręczeniu zawiadomienia 

o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie 
nawiązania kontaktu telefonicznego 
oraz prosi o otwarcie linku znajdują-
cego się we wiadomości. Wiadomości, 

ani załącznika nie należy otwierać. 
Odnośnik we wiadomości prowadzi 
do zainfekowanego pliku. 

Treść wiadomości wg relacji podat-
ników: US doręczył zawiadomienie 
o wszczęciu kontroli. Wiadomość 
wskazuje termin wszczęcia kontroli, 
mail zawiera zainfekowany załącznik. 
Jako autor wskazany jest: mjakubow-
ski@urzadskarbowy.co.pl, podpis: 
inspektor skarbowy M. Jakubowski, 
Dział Kontroli Urząd Skarbowy.

 8Us

Uwaga na oszustów!

Ognisko Muzyczne w Pszczynie obchodzi 
60-lecie istnienia. W tym czasie wykształciło 
muzycznie ponad 1 300 osób, w tym sporo 
w Woli.

 16 kwietnia w Muzeum Zamkowym w Pszczy-
nie odbył się koncert jubileuszowy Ogniska 

Muzycznego. W uroczystości wziął udział m.in. wójt 
Bogdan Taranowski. Ognisko działa bowiem także na 
terenie gminy Miedźna. W Centrum Kultury w Woli 
znajduje się jedna z 10 filii. Funkcjonuje już 17 lat. 
- Obecnie są tam prowadzone zajęcia nauki gry na 
gitarze, na flecie poprzecznym oraz na keybordzie. 
To indywidualne zajęcia ucznia z nauczycielem. 

W Woli mamy bardzo dobre warunki, organizujemy 
koncerty. Najbliższy odbędzie się 24 maja – mówi 
dyrektor Zofia Beberok, która w trakcie uroczystości 
otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego.

Nauka w Ognisku Muzycznym kończy się egza-
minem. Do najbardziej utytułowanych absolwentów 
należą: pianistka Zofia Antes, kontrabasista Irena 
Olkiewicz, dyrektor chóru przy Teatrze Wielkim 
Bogdan Gola, Katarzyna Machnik, Damian Stania 
czy Alicja Janosz. Obecnie w Ognisku 20 nauczycieli 
kształci łącznie 280 uczniów. Oferta skierowana 
jest nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do 
dorosłych.  8pk 

Kształcą muzycznie 60 lat, a w Woli – 17

Podczas koncertu jubileuszowego   (fot. powiat)

Alojzy Lysko, Honorowy Oby-
watel Gminy Miedźna wygrał 
prestiżowy Ogólnopolski Kon-
kurs Dziennikarski im. Krystyny 
Bochenek.

 W konkursie udział mogą brać 
prace, które są związane z woje-

wództwem śląskim. Powinny w najróż-
niejszy sposób dotykać spraw dotyczą-
cych rozwoju, mieszkańców, kultury, 
gospodarki i historii województwa ślą-
skiego wraz ze zmianami, jakimi jako 
region nieustannie ono podlega.

W tym roku zwycięzcą i zdobywcą 
Grand Prix został Alojzy Lysko. Kapitu-
ła doceniła „Opowieść górnośląską” jego 

autorstwa opublikowaną w „Dzienniku 
Zachodnim” i miesięczniku „Śląsk”. 
Zwycięzca otrzymał 20 tys. zł. „Chociaż 

jednym z głównych założeń konkursu 
jest dbałość o piękno języka polskiego, 
nie można oprzeć się urokowi gwary 
śląskiej, w jakiej napisana jest ta opo-
wieść. W tej pracy są wszystkie wichry 
historii tej ziemi. Alojzy Lysko to czło-
wiek śląskiego renesansu i widać to 
w każdym fragmencie jego twórczości” 
– tak uzasadniono werdykt Kapituły.

A. Lysko decyzją Rady Gminy Miedź-
na w czerwcu 2014 r. otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Miedź-
na. Odbierając odznaczenie przyznał, że 
gmina Miedźna to jego druga ojczyzna 
(Lysko mieszka w Bojszowach).

Ogólnopolski Konkurs Dzienni-
karski im. Krystyny Bochenek został 

zainicjowany, by upamiętniać Krysty-
nę Bochenek, wicemarszałek Senatu 
i wybitną dziennikarkę. Zasłynęła 
z akcji i inicjatyw społecznych pro-
mujących m.in. zdrowie i piękną pol-
szczyznę. Była pomysłodawczynią 
Ogólnopolskiego Dyktanda i imieni-
nowych zjazdów Krystyn. Zginęła 
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod 
Smoleńskiem.

Organizatorami konkursu są: Fun-
dacja im. Krystyny Bochenek, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego i Teatr Śląski im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach.

 8Um, pk

Alojzy Lysko wygrywa

Alojzy Lysko nagrodę odebrał podczas 
gali, która odbyła się w Teatrze Śląskim im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
  (fot. BP Tomasz Żak)

Spektakl zaprezentował Amator-
ski Zespół Teatralny działający 
przy suszeckim Kole Związku 
Górnośląskiego.

 „Urodziny dziadka” to komedia, 
która opowiada o rodzinnych 

relacjach, rodzących się uczuciach i 
powrocie do śląskich korzeni. Spek-
takl był pełen śląskiej gwary, dobrego 
humoru i rozrywki. Przekonali się o 
tym licznie zgromadzeni 7 kwietnia 
w sali Domu Kultury w Woli.

Amatorski Zespół Teatralny powstał 
w 1999 r. Ma na koncie wiele spektakli, 
bierze też udział w licznych imprezach 
na całym Śląsku. Zespół chce w ten 
sposób kultywować kulturę i tradycje 
śląskie.

 8 pk 

7 kwietnia w Woli można było zobaczyć spektakl pt. „Urodziny dziadka”

Świętowali urodziny dziadka

Na scenie aktorzy z Suszca  (fot. GOK) Spektakl zgromadził pełną salę Domu Kultury w Woli  (fot. GOK)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospo-
darki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeter-
minowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojaz-
dów 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) odpłatnie.

mOBiLny psZOK w maJU 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt  

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 4.05 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej 
i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 6.05 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP 
Gilowice

<  mieDŹna: 10.05 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 12.05 (czwartek) w godz. 
9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 16.05 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 18.05 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i 
Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 23.05 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP 
Góra

<  wOLa: 28.05 (sobota) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu 
spożywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, Poto-
kowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 17.05, 1.06
segregacja: 17.05
weo:* 1.06
Frydek (ulice Bieruńska, Gra-
niczna, Myśliwska, Oliwna), Gilo-
wice (ulice: Górnośląska, Lompy, 
Lipowa, Piaskowa, Plac Jana Pawła 
II, Rajska, Strażaków), Miedźna 
(ul. Janygowiec):
zmieszane: 18.05, 2.06
segregacja: 18.05
weo:* 2.06
Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, 
Łączna, Spokojna, Starorzeczna, 
Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 19.05, 3.06
segregacja: 19.05
weo:* 3.06
wola (ulice: Błachowa, Kasz-
tanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 6.05, 20.05, 6.06
segregacja: 20.05
weo:* 6.06
wola (ulice: Bzów, Cicha, Górni-
cza, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, 
Mokra, Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sado-
wa, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 9.05, 23.05, 7.06
segregacja: 23.05
weo:* 7.06

Góra (ulice: Cmentarna, Go-
łębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 10.05, 24.05, 8.06
segregacja: 24.05
weo:* 8.06
Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta, 
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, 
Skowronków, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Wiosenna, Zawadka):
zmieszane: 11.05, 25.05, 9.06
segregacja: 25.05
weo:* 9.06
Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Topolowa, Wiejska, Wilcza, Zapadź, 
Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 12.05, 27.05, 10.06
segregacja: 27.05
weo:* 10.06
Miedźna (cała oprócz ulic Jany-
gowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 13.05, 30.05
segregacja: 30.05
weo:* 13.06
Miedźna (ul. Wiejska), Grza-
wa (ulice: Kościelna, Księża, 
Nad Wisłą, Pszczyńska, Rudawki, 
Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 16.05, 31.05
segregacja: 31.05
weo:* 14.06
* weo – wielkogabaryty, elektrośmieci, opony

BLOKi
wola i i wola ii: zmieszane: 
10.05, 13.05, 17.05, 20.05, 
24.05, 27.05, 31.05, 3.06, 
7.06, 10.06 | segregacja: 9.05, 
12.05, 16.05, 19.05, 23.05, 
27.05, 30.05, 2.06, 6.06, 9.06
| odpady wielkogabarytowe: 
11.05, 25.05

Budynek Domu Kultury w Woli 
jeszcze w tym roku czeka re-
mont.

 Docieplenie elewacji istniejącego 
budynku, częściowa wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, częś-
ciowa wymiana instalacji odgromowej 
oraz przebudowa węzła sanitarnego 
przy sali wielofunkcyjnej – to zakres 
robót, które przeprowadzone będą 
w Domu Kultury w Woli.

Gmina Miedźna zabezpieczyła na 
ten cel 100 tys. zł, udało się też pozy-
skać dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Dotacja w ramach programu „Rozwój 
infrastruktury kultury. Priorytet: Infra-
struktura domów kultury” na zadanie 
pod nazwą „Modernizacja Domu Kul-
tury w Woli – etap II” wynosić będzie 
128 tys. zł.

Ogłoszono już przetarg na wykonaw-
cę robót. Wynika z niego, że wszystko 

powinno być gotowe do końca wrześ-
nia br. W przetargu zapisano, że prace 
prowadzone będą w obiekcie czynnym, 
dlatego wykonawca powinien ograni-
czyć do minimum utrudnienia w nor-
malnym funkcjonowaniu placówki. 
- Chcemy, by prace przebiegały w ten 
sposób, by nie spowodować konieczno-
ści wyłączania sali z funkcjonowania, 
bo są rezerwacje na wesela czy inne 
uroczystości - podkreśla wójt Bogdan 
Taranowski. 8pk

Termomodernizacja  
z dofinansowaniem

Termomodernizacja powinna zakończyć się 
najpóźniej we wrześniu  (fot. pk)

Marcowy numer „Gminnych 
Spraw” sprzedał się w 85% 
nakładu! To rekordowy wynik 
w historii miesięcznika po jego 
reaktywacji.

 Pierwszy numer miesięcznika 
„Gminne Sprawy” po reakty-

wacji ukazał w czerwcu 2014 r. Od 
początku gazeta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy 
Miedźna. Dla przykładu w sierpniu, 
wrześniu i październiku 2014 r. sprze-
danych zostało ponad 80% wszystkich 
dostępnych w sklepach egzemplarzy.

Średnia sprzedaż w 2014 r. wynosiła 
77%, a w roku 2015 – 73%. Dotychcza-

sowa średnia sprzedaż w roku 2016 (za 
trzy pierwsze numery) wynosi ponad 
78%.

Rekordowy do tej pory pod kątem 
sprzedaży okazał się tegoroczny mar-
cowy numer miesięcznika. Sprzeda-
nych zostało aż 85% egzemplarzy, co 
jest najlepszym wynikiem od reakty-
wacji. Drodzy czytelnicy, dziękujemy 
za ten wynik!

„Gminne Sprawy” ukazują się co 
miesiąc w nakładzie 1 000 egzempla-
rzy. Gazeta dostępna jest w cenie 1 zł 
w 21 sklepach na terenie całej gminy. 
Ich listę można znaleźć na stronach 
miedzna.pl oraz gok.miedzna.pl.

8 redakcja

rekordowa sprzedaż „gminnych spraw”

Szanownej Pani
Renacie Łuniewskiej

Sekretarzowi Gminy Miedźna
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa wójt gminy Miedźna  

wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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O tym, że - w przeciwieństwie do 
lat poprzednich - nie wszystkie 
dzieci 3-letnie znajdą miejsca 
w przedszkolach było wiadomo 
już wcześniej.

Wszystko przez wprowadzoną 
przez rząd reformę oświatową, 

która znosi obowiązek szkolny dla 6-
latków. To rodzice decydują, czy ich 
dziecko w tym wieku pójdzie do szkoły, 
czy też zostanie w przedszkolu. Z infor-
macji Zespołu Oświaty i Wychowania 
wynika, że 38 dzieci 6-letnich pójdzie 
od września do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej, a aż 133 ich rówieśników 
zostanie jeszcze na rok w przedszko-
lach.

A to oznacza, że miejsc w przed-
szkolach dla dzieci młodszych jest 
mniej. W tegorocznym naborze do 
przedszkoli prowadzonych przez 
gminę Miedźna w placówkach udało 

się zapewnić miejsca dla wszystkich 
4-, 5- i 6-latków. Nie dostało się nato-
miast 90 dzieci w wieku trzech lat. 
Wójt gminy Miedźna przyznaje jed-
nak, że gmina szuka sposobu na to, 

by i te dzieci mogły pójść do przed-
szkoli.

- Zastanawiamy się nad sposobem 
rozwiązania problemu. Jednym z możli-
wych rozwiązań są oddziały zerówkowe 

w szkołach, dzięki którym w przedszko-
lach znajdą się miejsca dla 3-latków. 
Zależy nam, pomimo braku koniecz-
ności zapewnienia takiego obowiązku 
przez gminę, by dzieci mogły pójść 
do przedszkoli, a ich matki do pracy. 
Dzisiaj, kiedy borykamy się ze zwro-
tami wielomilionowych kwot podatku 
za wyrobiska górnicze, to wyzwanie 
będzie bardzo trudne, ale szukamy roz-
wiązania, które by umożliwiło znaleźć 
środki finansowe na stworzenie oddzia-
łów zerówkowych. W połowie miesiąca 
powinny zapaść decyzje w tej sprawie 
- przyznaje wójt Bogdan Taranowski.

Jak informuje ZOiW, we wszystkich 
szkołach podstawowych w gminie 
Miedźna w roku szkolnym 2016/2017 
utworzone zostaną klasy pierwsze. 
Z deklaracji rodziców wynika, że sześ-
cioro dzieci 6-letnich pozostanie drugi 
rok w klasie pierwszej.

8 paweł Komraus

Zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez gminę Miedźna

Zabrakło miejsc dla 90 trzylatków

Przedszkolaki z Miedźnej podczas tegorocznego konkursu ekologicznego  (fot. pk)

W Oświęcimiu spotkali się 
przedstawiciele samorządów, 
przez które przechodzić ma pla-
nowany odcinek drogi ekspre-
sowej S1. Zaapelowali o szybszą 
realizację inwestycji.

W spotkaniu, które zorganizo-
wano z inicjatywy prezydenta 

Oświęcimia, Janusza Chwieruta udział 
wzięli m.in. posłowie czy przedstawi-
ciele katowickiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
który jest odpowiedzialny za prace 
projektowe. Gminę Miedźna repre-
zentowała Janina Jeleń, kierowniczka 
Referatu Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Gminy Miedźna, która przed-
stawiła stanowisko gminy.

Samorządowcy zwracali uwagę 
na przedłużające się postępowanie 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz brak 

konkretnego terminu rozpoczęcia prac 
związanych z projektowaniem i budo-
wą drogi S1. Dlatego też uczestnicy 
spotkania przyjęli rezolucję, w której 
zaapelowali o jak najszybsze rozpo-
częcie realizacji wariantu „E”. Przy-
pomnijmy, to wariant określany jako 
preferowany i przyjęty podczas posie-
dzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych, które miało miejsce 
30 kwietnia 2015 r. Droga w tym 
wariancie ma przebiegać ponad 500 
m od osiedla Wola II, ma przecinać 
ul. Pszczyńską (w okolicy stacji paliw 
w Woli ma powstać węzeł), przebiegać 
w kierunku Gilowic i Brzeszcz. Cały 
planowany odcinek ma mieć długość 
prawie 40 km.

„Budowa odcinka S1 od węzła „Kosz-
towy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy 
Potok” w Bielsku-Białej jest inwestycją 
kluczową z punktu widzenia rozwo-
ju gospodarczego Polski Południowej, 

a także ma istotne znaczenie dla samo-
rządów lokalnych, oczekujących sku-
tecznych i realnych działań, które dopro-
wadzą do jej powstania […] Apelujemy 
o jak najszybsze rozpoczęcie realizacji 
inwestycji według wariantu „E” […] 
Zwracamy się do Rządu RP oraz Pani 
Premier Beaty Szydło, która jako Poseł 
na Sejm RP reprezentuje Małopolskę 
Zachodnią o utrzymanie zadania „Budo-
wa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosz-
towy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy 
Potok” w Bielsku-Białej” w Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-
2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz 
utrzymanie terminu realizacji 2018-2021 
wraz z zapewnieniem finansowania” 
- czytamy w przyjętej rezolucji.

- Mieszkańcy oczekują tej drogi. 
Uważam, że szkoda byłoby, gdyby 
zmarnotrawiono ten kompromis, który 
udało się wypracować. Był to spory 
wysiłek władz samorządowych, miesz-

kańców oraz środowisk górniczych 
– przyznaje wójt Bogdan Taranowski.

Na jakim etapie są prace? Tomasz 
Kałwa z GDDKiA poinformował, że do 
połowy roku ma zostać wydana decy-
zja środowiskowa. Wniosek o wydanie 
decyzji został złożony do Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
w połowie ubiegłego roku, ale proce-
dura się przedłuża ze względu na liczbę 
zapytań kierowanych przez RDOŚ do 
inwestora. - Przyjęty harmonogram 
realizacji inwestycji przewiduje uzy-
skanie decyzji środowiskowej w 2016 
r., opracowanie Koncepcji Programo-
wej w 2017 r., wszczęcie postępowania 
przetargowego na wyłonienie wyko-
nawcy robót w systemie „Projektuj 
i Buduj” w listopadzie 2017 r., a zakoń-
czenie robót budowlanych w 2022 r. 
- informuje Marek Prusak, rzecznik 
katowickiego oddziału GDDKiA.

8 paweł Komraus

Apelują o szybszą budowę drogi S1

Pierwsze rodziny z gminy Miedźna mogą już 
korzystać z programu Rodzina 500 plus.

Przypomnijmy, wnioski o uzyskanie świadczenia 
wychowawczego w ramach programu Rodzina 

500 plus składać można od 1 kwietnia. W gminie 
Miedźna za realizację programu odpowiada Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do 27 kwietnia do GOPS-u spłynęło 945 wniosków, 
w tym 761 złożonych papierowo, w tradycyjny sposób 
oraz 184 przesłanych w formie elektronicznej. GOPS 
szacuje, że wszystkich wniosków może być w sumie 
ponad 1 300. Do 27 kwietnia urzędnicy wydali 140 
decyzji na łączną kwotę ok. 110 tys. zł. Pierwsze pienią-
dze do rodzin zostały wysłane 28 kwietnia. Z czasem 
realizowane są kolejne wypłaty. Przypomnijmy, wnio-
skodawca otrzymuje pieniądze po odebraniu decyzji 
o przyznaniu 500 zł na dziecko. Beata Komandera, 

kierowniczka GOPS-u mówi, że realizacja programu 
Rodzina 500 plus w gminie Miedźna przebiega bardzo 
sprawnie. - Tylko 1 kwietnia przyjęliśmy ok. 250 wnio-
sków. Mimo że pierwszego dnia było bardzo dużo ludzi, 
obyło się bez kolejek i problemów – przyznaje.

Przypomnijmy, wniosek (do pobrania m.in. ze strony 
miedzna.pl i gops.miedzna.pl) można składać osobi-
ście w ośrodku (Wola, ul. Poprzeczna 1,  czynny jest: 
w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki, środy 
i czwartki w godz. 7.30-15.30, a w piątki w godz. 7.30-
14.00), można też go wysłać za pośrednictwem poczty 
na wskazany powyżej adres lub złożyć przez internet 
za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, 
portalu ePUAP lub portalu Emp@tia. 

Osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. 
otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwiet-
nia. Jeżeli wniosek złożony zostanie po 1 lipca 2016 

r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało 
od miesiąca złożenia wniosku. W pierwszym okresie 
świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres 
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

8 paweł Komraus

Pierwsze pieniądze trafiły do rodzin

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej  (fot. pk)
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Urząd gminy miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 

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

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

Kasa Urzędu gminy miedźna 
czynna jest w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 14:45, 

15:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 14:45

piątek: 7:30 - 13:15

sekretariat
tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60

fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl

www.miedzna.pl

NIP 6381642424    REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

gminny Ośrodek Kultury 
w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110
tel./fax: 32 211-83-91

e-mail: 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

16 maja upływa termin skła-
dania wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 2016 
rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpo-
średnie trzeba wypełnić wniosek 

wraz z załącznikami i złożyć go w Biu-
rze Powiatowym Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wniosek można złożyć osobiście lub 
przez upoważnioną osobę, wysłać 
rejestrowaną przesyłkę pocztową lub 
pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, 
który ubiegał się o przyznanie płat-

ności bezpośrednich w zeszłym roku 
otrzymał z Agencji wstępnie wypeł-
niony tzw. wniosek spersonalizowany. 
Wniosek o przyznanie płatności bez-
pośrednich za 2016 rok można pobrać 
także na stronie internetowej ARiMR  
lub wypełnić e-wniosek.

Jeśli okaże się, że złożony wniosek 
jest niekompletny, kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR niezwłocznie 
po jego otrzymaniu informuje rolnika 
o stwierdzonych brakach oraz o skut-
kach ich nieusunięcia w terminie do 
10 czerwca. W przypadku, gdy rol-
nik nie usunie braków do 10 czerwca, 

wniosek o przyznanie płatności jest 
rozpatrywany w zakresie, w jakim 
został prawidłowo wypełniony. Kto 
złoży wniosek o przyznanie płatności 
obszarowych za 2016 r. do 16 maja 
może liczyć na otrzymanie ich w peł-
nej wysokości. Kto nie zdąży złożyć 
kompletnego wniosku w tym terminie, 
będzie miał jeszcze szanse zrobić to 
do 10 czerwca, ale wówczas za każdy 
roboczy dzień opóźnienia należne płat-
ności będą pomniejszone o 1%. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl 

 8arimr

Do 16 maja po dopłaty bezpośrednie

Firma Nestle z okazji swojego 150-lecia ogłosiła 
konkurs „Nestle porusza”. W każdym wojewódz-
twie jedna gmina wygra siłownię zewnętrzną. Czy 
taka powstanie w Woli? To zależy od internautów!

Do konkursu przystąpiła także gmina Miedźna. 
Siłownia zewnętrzna mogłaby powstać na boisku przy 

ul. Różanej 25 w Woli. Obecnie są tam dwie zjeżdżalnie dla 
dzieci oraz ławki i stół. Teraz jest szansa na wzbogacenie 
tego miejsca rekreacji o kolejną atrakcję. - Wystarczy spędzić 
trochę czasu na boisku, żeby zobaczyć, jak wielkim cieszy 
się ono powodzeniem wśród najmłodszych. Na zjeżdżalniach 
bawi się ogromna ilość dzieci. Nawet takie, które dopiero 
co nauczyły się chodzić. Warto, żeby i dorośli mogli z niego 
skorzystać – mówi Marcin Germanek, inicjator akcji. 

W siłowni Nestle znajdzie się dziewięć urządzeń: surfer i 
twister, orbitrek i biegacz, wioślarz, poręcze i podciąg nóg, 
rower i jeździec. To, czy pojawią się one przy ul. Różanej w Woli 

zależy od internautów! Dlatego warto głosować! Jak można 
oddać głos na boisko przy ul. Różanej w Woli? Wystarczy wejść 
na stronę internetową www.nestleporusza.pl, przejść do sekcji 
Głosowanie i tam wpisać „Wola”, a lepiej „Różana”. Należy 
kliknąć Głosuj, potem wpisać swój adres e-mail i kliknąć w 
link, który otrzymamy na swoją skrzynkę. Codziennie można 
oddać jeden głos. Głosowanie trwa do 6 lipca. 8pk 

W Woli może powstać siłownia zewnętrzna

 Czy w tym miejscu powstanie siłownia? To zależy od internautów  (fot. mg)

Przedstawiciele spółki na spot-
kaniu w Urzędzie Gminy Miedź-
na zadeklarowali, że droga nie 
zostanie ponownie zamknięta.

O problemie pisaliśmy w poprzed-
nim numerze. Przed świętami 

wielkanocnymi przy drodze dojazdowej 
do mostu Bronisław w Woli postawiony 
został znak zakazu ruchu. Kompania 
Węglowa (właściciel tego odcinka drogi) 
tłumaczyła wówczas, że zdecydowała 
się zamknąć drogę ze względu na zły 
stan techniczny i roszczenia użytkow-
ników drogi o odszkodowania w związ-
ku z uszkodzeniami pojazdów. Zakaz 
miał obowiązywać do czasu remontu. 
Znak – jak twierdzą przedstawiciele KW 
– szybko został skradziony.

Brak możliwości przejazdu ozna-
czałby ogromne utrudnienia dla 
mieszkańców gminy, którzy jeżdżą 
w kierunku Oświęcimia, dlatego 
władze gminy Miedźna oraz powiatu 
pszczyńskiego postanowiły spotkać się 
z przedstawicielami Kompanii Węglo-
wej. Do spotkania doszło 7 kwietnia 
w Urzędzie Gminy Miedźna. Adam 
Maślanka, zastępca dyrektora ds. zago-
spodarowania nieruchomości i Andrzej 
Zagórski, zastępca dyrektora ds. zarzą-

dzania nieruchomościami Kompanii 
Węglowej S.A. Oddział Zakład Zago-
spodarowania Mienia podkreślali, że 
to droga wewnętrzna, a KW nie stać 
na jej remont i utrzymywanie.

Wójt gminy Miedźna, Bogdan Tara-
nowski przypomniał, że już w 2010 r. 
wystąpił z wnioskiem o komunalizację 
drogi na rzecz gminy, ale wtedy nie 
zgodziła się na to Kompania Węglowa 
tłumacząc, że działki są potrzebne na 
budowę rurociągu. - Nie cofam woli 
ani chęci przejęcia tej drogi. Jednak 
na działkach, przez które biegnie, jest 
hipoteka w wysokości ponad 2 mld zł. 

Przejęcie ich z hipoteką nie jest możliwe 
- mówił wójt. 

Przedstawiciele Kompanii Węglo-
wej podkreślali, że po restrukturyzacji 
zadłużenia, obciążenia zostaną z ksiąg 
wieczystych usunięte. Spodziewają się, 
że nastąpi to w II połowie tego roku 
i wtedy będzie możliwe przekazanie 
działek na rzecz gminy. Grzegorz 
Nogły, członek zarządu powiatu pod-
kreśla, że spotkanie przyniosło wymier-
ne korzyści dla mieszkańców, ponieważ 
przedstawiciele Kompanii Węglowej 
zadeklarowali, że droga nie zostanie 
ponownie zamknięta. 8pk, powiat

Udało się porozumieć z Kompanią Węglową ws. drogi na most Bronisław

Nie zamkną drogi

Zakazu ruchu nie ma, udało się porozumieć z właścicielem drogi  (fot. pk)



20 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. 
Zbigniewa Religi odbył się XI Dzień Zdrowia. - Głów-
nym celem jest zwracanie uwagi na profilaktykę 
zdrowotną oraz promocja zdrowego stylu życia – pod-
kreśla Barbara Foltyn, dyrektorka szkoły. Dzień 
Zdrowia organizowany jest od 10 lat. Do tej pory 
poświęcony był m.in. transplantologii, chorobom 
serca, profilaktyce chorób nowotworowych, zabu-
rzeniom odżywiania, aktywności fizycznej. W tym 
roku odbył się pod hasłem „Cukrzyca – problem 
medyczny czy społeczny?”.

Wykład pod takim tytułem zaprezentował prof. dr 
hab. n. med. Krzysztof Strojek, wybitny specjalista 
diabetolog, przewodniczący Polskiego Towarzy-

stwa Diabetologicznego. Zwracał uwagę uczniom 
na to, że cukrzyca to choroba, która może dosięgnąć 
każdego. Jak mówił, na cukrzycę choruje 280 mln 
osób, a w 2030 r. liczba ta ma wynosić nawet pół 
miliarda!

Dla uczniów przygotowano ponadto projekcję filmu 
pt. „Cały ten cukier” w reżyserii Damona Gameau, 
można było wykonać badanie poziomu cukru we 
krwi, przekonać się, ile cukru znajduje się w danych 
produktach. Dużą atrakcją była także możliwość 
użycia alkogogli i narkogogli, które pokazują, jak 
zachowuje się nasz organizm pod wpływem alkoholu 
i narkotyków. Chętnych do skorzystania z tego typu 
gogli nie brakowało.  8pk

6 gminne sprawy – maj  2016 Z TWOJEGO SOŁECTWA

gÓra

giLOwiCe

mieDŹna

Aneta Janosz, Sandra Sajdok i Gosia Kak z kl. IIa pokazywały, 
ile w danym produkcie jest cukru  (fot. pk)

Dzień zdrowia z alkogoglami i narkogoglami

18 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze odbyło się 
II Forum Samorządów Uczniowskich. 
Na zaproszenie górzańskiego samo-
rządu uczniowskiego odpowiedzieli 
przedstawiciele pięciu szkół: trzy szko-
ły imienniczki – Szkoła Podstawowa nr 
1 z Pawłowic, Zespół Szkół Specjalnych 
z Pszczyny, Szkoła Podstawowa nr 3 
z Czeladzi oraz dwie z naszej gminy: 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli oraz Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej. 

Uczniowie debatowali nad samo-
rządnością w swoich szkołach i podej-
mowaniem ciekawych inicjatyw. Zain-

spirowani słowami Janusza Korczaka: 
„Nie można zostawiać świata, jakim 
jest”, zastanawiali się, co oni sami mogą 
zrobić dla siebie i innych. Gospodarze 
podsumowali ubiegłoroczne spotkanie 
oraz postanowili zaproponować w tym 
roku do wspólnego opracowania jeden 
z pomysłów, powstałych podczas pierw-
szego forum. 

Metodą warsztatową wszyscy uczest-
nicy projektu przygotowali ogromną grę 
„planszową”. Spisano zasady i utworzo-
no wielką planszę będącą podstawą gry. 
Grę o nazwie „Na ratunek!” wypróbo-
wali już harcerze i zuchy goszczące 
w SPJK w Górze na Wielkim Turnieju 
Gier i Zabaw 20 kwietnia. 8sp góra 

11 kwietnia do Szkoły Podstawowej 
w Miedźnej przybyło 10 uzdolnionych 
matematycznie szóstoklasistów z terenu 
gminy Miedźna. Wśród nich rozegra-
ny został turniej „Jeden z Dziesięciu”, 
który wzorowany na podstawie znane-
go z telewizji teleturniej poprowadził 
Andrzej Pietrzyk. Wszystkie pytania 

były z dziedziny matematyki. Każdy 
zawodnik miał trzy szanse. Uczestnicy 
mieli 5 sekund na odpowiedź. Zarówno 
dobre, jak i złe wypowiedzi podsumo-
wywane były odpowiednim dźwię-
kiem. Rywalizację wygrała uczennica 
Zespołu Szkół w Miedźnej, Lucyna 
Faruga. 8sp miedźna

8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 
13 w Wiśle Małej odbyły się powia-
towe eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym. Uczniowie gimnazjów i szkół 
podstawowych, wyłonieni wcześniej 
w eliminacjach gminnych, zmierzyli się 
m.in. w teście wiedzy i na rowerowym 
torze przeszkód.

Uczniowie walczyli w cztero- (pod-
stawówki) oraz trzyosobowych (gimna-
zjum) zespołach. Pierwszym zadaniem 
przed jakim stanęli było przejechanie 
skomplikowanego toru przeszkód. 
Następnie każda drużyna musiała 
w ciągu 5 minut wykazać się prak-
tyczną wiedzą z udzielania pierwszej 
pomocy. Ostatnim etapem konkursu 
był test wiedzy ogólnej i test skrzyżo-
wań. Uczestnicy musieli zmierzyć się 
z pytaniami dotyczącymi m.in. właści-
wego zachowania na przejściu dla pie-
szych, zasad udzielania pierwszeństwa 
czy znajomości znaków drogowych. 
Jak przyznają policjanci, pytania były 

trudne i podchwytliwe, ale uczniowie 
poradzili sobie znakomicie.

Wśród gimnazjów najlepsi oka-
zali się uczniowie z Gimnazjum im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej, któ-
rzy w konkursie wystąpili w składzie: 
Krzysztof Polok, Bogusław Szafron, 
Paweł Paszek. W kategorii szkół pod-
stawowych drugie miejsce zajęli ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Miedźnej 
(Wiktoria Olesiak, Martyna Nowotko, 
Szymon Szafron, Mateusz Paina).

Dodatkowo w turnieju nagrodzono 
uczniów za ich indywidualne osiągnię-
cia. Wśród szkół podstawowych drugie 
miejsce zajęła Wiktoria Olesiak (SP 
w Miedźnej). Z gimnazjów najlepszy 
okazał się Krzysztof Polok (Gimna-
zjum w Miedźnej).

Organizatorami powiatowych eli-
minacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
były Komenda Powiatowa Policji 
w Pszczynie oraz Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie. 8powiat, pk

najlepsze w konkursie piosenki religijnej
„Kto śpiewa, dwa razy się modli” – te 
słowa św. Augustyna stały się mottem 
Powiatowego Konkursu Radosnej Pio-
senki Religijnej. 7 kwietnia w Czarko-
wie odbyła się XII edycja tego konkur-
su, w którym wzięło udział 25 zespołów 
z powiatu pszczyńskiego. Zmaganiom 
uczestników przyświecał wspólny cel 
- popularyzowanie piosenki religijnej, 
która jest znakiem radosnego wzru-
szenia serca. 

Od kilku lat sukcesy na tym polu 
odnoszą uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Górze. 
W tym roku szkołę reprezentował 
zespół muzyczny w składzie: Dominika 
Krasoń, Amelia Kulka, Sandra Niesy-
to, Natalia Libera, Zuzanna Dadok, 
Faustyna Gardawska, przygotowany 

do występu przez J. Arendarczyk i M. 
Komraus.

Dziewczęta zaprezentowały piosen-
kę „Maryjo, czy Ty wiesz?”. Ciekawą 
aranżacją i profesjonalnym wykona-
niem podbiły serca jury, zdobywając 
I miejsce. 8sp góra 

Laureatki konkursu  (fot. SP Góra)

Debatowali o samorządności

Podczas II Forum Samorządów Uczniowskich w Górze  (fot. SP Góra)

Jeden z dziesięciu

O bezpieczeństwie wiedzą najwięcej

Uczniowie z Miedźnej z nagrodami  (fot. powiat)
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nocne zabawy także w bibliotece
„Noc z Andersenem” zorganizowano także w bibliotece w Grzawie. Wzięli w niej 
udział uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych z Miedźnej, Góry i Frydku. 
Po odprawie bagażowej i zaopatrzeniu dzieci w bilety, rozpoczęli całonocną 
zabawę. Atrakcji było co niemiara: przysięga, nadawanie kosmicznych imion, 
przeobrażanie się w stwory z zielonymi czułkami... 

Jak zbudowany jest kosmos? Kto jako pierwszy wyruszył na jego podbój? Jak 
wygląda życie na stacji kosmicznej? Tego dzieci dowiedziały się z prezentacji 
multimedialnej. Podczas tegorocznej imprezy zostały zbudowane aż trzy rakiety 
kosmiczne, uczestnicy przeszli też testy na wytrzymałość. Były wykreślanki, 
kalambury, zagadki, dzieci napisały listy z pozdrowieniami dla mieszkańców 
kosmosu. Powstała też cała galeria ufoludków. Dzięki aplikacji Starglobe na 
tabletach mogli śledzić, co się dzieje na nocnym niebie. 8gBp

połączył ich patron

młodzież na Dniach 
Tischnerowskich
Drogi wolności to temat przewodni XVI Dni Tischne-
rowskich, które odbyły się w Krakowie w dniach 
20-23 kwietnia. Wzięła w nich też udział młodzież 
z Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Woli. 
W programie znalazły się m.in. panel dyskusyjny dla 
nauczycieli „Wychowanie i wolność” organizowany 
w Auli Collegium Novum UJ i sobotnie spotkanie 
filozoficzne młodych „Wolność w sieci”. Miało ono 
miejsce w Wyższej Szkole Europejskiej i prowadzone 
było przez rektora uczelni, prof. Piotra Kłodkowskie-
go, byłego ambasadora RP w Indiach. 

O problemach wolności w sieci rozmawiała z mło-
dzieżą szkół tischnerowskich dr Joanna Świątkow-
ska, ekspert Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpie-
czeństwa, dyrektor programowy CYBERSECEU; dr 

Błażej Sajduk przedstawił wnikliwą analizę coraz 
bardziej wszechstronnego wpływu informatyzacji 
na codzienne funkcjonowanie ludzi i państw, zwrócił 
uwagę na wiążące się z tym dylematy etyczne. 

Filozoficzne podejście do wolności jako wartości 
podstawowej zaprezentował dr Adam Workow-
ski z Instytutu Myśli Józefa Tischnera, głównego 
organizatora Dni Tischnerowskich. Młodzi muzy-
cy z Podhala i z Krakowa zagrali na „ślebodną 
nutę” – etnograf dr Stanisława Trebunia-Staszel, 
komentując krótki, ale wyśmienity występ artystów 
podkreśliła symboliczną więź wolności i muzyki, 
szczególnie muzyki góralskiej. 

Ksiądz profesor Józef Tischner napisał, że gdyby 
miał wskazać spośród wielu wartości tę podsta-
wową – wybrałby wolność. Mówił też: „Wiele 
w życiu musimy, ale nie musimy czynić zła”, a wol-
ność uważał za formę istnienia dobra. Dla nas 
– nauczycieli i wychowawców myśl ks. Tischnera 
jest bezcennym wsparciem w codziennej pracy 
z młodzieżą. Za rok spotkamy się na XVII Dniach 
Tischnerowskich. Warto. 

8Barbara Bandoła

W Dniach Tischnerowskich wzięła też udział młodzież  
z Woli  (fot. Gimnazjum nr 2 Wola)

Od 1 czerwca 2015 r. Technikum nr 
1 w Zespole Szkół w Woli realizuje 
projekt „Skuteczna praktyka zawo-
dowa dziś – sukces zawodowy jutro!” 
w ramach programu Komisji Europej-
skiej Erasmus+. Głównym celem pro-
jektu o łącznym budżecie ponad 50 tys. 
euro jest wysłanie grupy 16 uczniów na 
czterotygodniowe praktyki zawodowe 
do Włoch. Partner projektu, szkoła IISS 
Ettore Majorana w Bari we Włoszech, 
został wybrany bardzo starannie, gdyż 
uczniowie mają się szkolić w zawo-
dach technik hotelarstwa oraz technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. 
Aby zapewnić uczniom jak najlepsze 
warunki w trakcie październikowych 
praktyk siedmioosobowa grupa nauczy-
cieli Zespołu Szkół w Woli spędziła 
w szkole partnerskiej kilka dni (od 10 
do 16 kwietnia) na obserwacji pracy 

szkoły w ramach tzw. job shadowing. 
Włoska szkoła prowadzi zajęcia na 
najwyższym poziomie, posiada własny 
hotel szkoleniowy oraz zatrudnia spe-
cjalistów będących mistrzami w swojej 
dziedzinie (w szczególności szefów 
kuchni), którzy z ogromnym entuzja-
zmem i zaangażowaniem dzielą się 
swoją pasją z uczniami. Tydzień spę-
dzony na obserwacji zajęć, poznawaniu 
nauczycieli – przyszłych trenerów pol-
skich uczniów, sprawdzaniu warunków 
lokalowych oraz uzgadnianiu szczegó-
łów praktyk okazał się bardzo owocny. 
A polscy nauczyciele (wraz z dyrekcją 
szkoły) w pełni spokojni o bezpieczeń-
stwo uczniów w czasie praktyk oraz 
pewni wysokiej jakości umiejętności, 
których polscy uczniowie będą mieli 
szansę się nauczyć. 

8 Joanna Kocioła, pk

26 kwietnia grupa 16 uczniów z kl. IV 
Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny 
wzięła udział w corocznym spotkaniu 
szkół hadynowskich. W tym roku spot-
kanie zorganizowała szkoła z Bystrzy-
cy na Zaolziu w Czechach. Dla uczest-
ników zorganizowano rozgrywki spor-
towe na hali i na basenie, próbowano 

czeskiego jedzenia. - Poszliśmy też 
w góry. Na stokach dzieci w myśl tego, 
co napisał kiedyś Hadyna brały udział 
w przeganianiu owiec z hal. Celem 
spotkań jest integracja dzieci wokół 
Stanisława Hadyny, naszego wspól-
nego patrona – mówi Teresa Kłeczek, 
dyrektorka szkoły we Frydku. 8pk

Podczas wyprawy w góry  (fot. SP Frydek)

2 kwietnia obchodzony był Między-
narodowy Dzień Książki dla Dzieci. 
Datę święta wyznaczono w dniu uro-
dzin Hansa Christiana Andersena. 
Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Woli biblioteka szkol-
na i świetlica zorganizowały „Noc 
z Andersenem”. Była to zabawa dla 
najlepszych czytelników z klas od trze-
ciej do szóstej. 

Aby uzyskać zaproszenie na to 
spotkanie, trzeba było być aktywnym 
uczniem i czytelnikiem przez cały rok, 
brać udział w konkursach literackich, 
plastycznych, recytatorskich. 43 ucz-
niów spotkało się w piątek wieczorem 
w bibliotece szkolnej, by pod okiem 
wielu zaangażowanych w organizację 
nauczycieli wziąć udział w „Poszuki-
waniu przygód” – bo taki był temat 
przewodni „Nocy z Andersenem”. Baśń 
Andersena i fragmenty ciekawych 
książek współczesnych autorów pol-
skich czytali zaproszeni goście: radna 
Małgorzata Antos, Dorota Gajewska, 
przedstawicielka rodziców i Edyta 
Miszczak-Kowalska. Pomiędzy słu-

chaniem czytanych książek ucznio-
wie poszukiwali przygód w różnych 
dziedzinach: tańczyli, pisali dla siebie 
zabawne horoskopy, układali niezwy-
kłe opowiadania do wylosowanych 
ilustracji, robili zakładki do książek, 
piekli ciasteczka. 

Gdy zapadła już głęboka noc, każda 
grupa z mapą i latarką wyruszyła na 
dolny korytarz, aby odnaleźć zaznaczo-
ne miejsca i spełnić wyznaczone zada-
nia. Potem przyszedł czas na sen. Noc 
była krótka. Rano na dzieci czekało 
śniadanie i zakończenie uroczystości. 

 8sp 2 wola, pk

Z wizytą we włoszech

Nauczyciele z Woli obserwowali włoską szkołę w ramach tzw. job shadowing  (fot. ZS Wola)

noc z andersenem w woli

To była wyjątkowa noc  (fot. SP 2 Wola)
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Niektóre miały charakter kome-
diowy, niektóre niosły z sobą 
ważne przesłanie, niektóre miały 
charakter musicalu. Wszystkie 
zachwycały. Regionalny Przegląd 
Teatrów Dziecięcych i Młodzie-
żowych „O tort Baby Jagi” po raz 
kolejny pokazuje, że w gminie 
Miedźna teatr ma się naprawdę 
dobrze.

Aktorzy – ci młodsi, jak i nieco 
starsi – opanowali scenę Domu 

Kultury w Woli w dniach 13-14 kwietnia. 
To wtedy odbył się organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół 
Oświaty i Wychowania XIX Regionalny 
Przegląd Teatrów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych „O tort Baby Jagi” 2016. To 
impreza z tradycją, której celem jest kon-
frontacja artystycznych dokonań teatrów 
amatorskich, doskonalenie warsztatu 
teatralnego instruktorów i zespołów 
biorących udział w przeglądzie, inspi-
rowanie do twórczych poszukiwań 
w dziedzinie repertuaru i środków wyra-
zu artystycznego, podtrzymanie i upo-
wszechnienie tradycji teatralnej, a także 
promocja twórczości dziecięcych i mło-
dzieżowych grup teatralnych. A takich 
grup jest sporo w gminie Miedźna, ale 
nie tylko. Bo w przeglądzie udział wzięli 
także aktorzy z Tychów, Świerklan, Ćwi-
klic czy Zabrza.

- To już 19. przegląd. Na tej scenie 
występowali tacy artyści, jak swego 
czasu wasze mamy i wasi tatusiowie, 
artyści Opery Śląskiej, różnego rodzaju 
zespoły, a dzisiaj wy. To wielkie wyda-
rzenie – zwrócił się do młodych akto-
rów wójt Bogdan Taranowski otwiera-
jąc przegląd. W niezwykłą podróż jury 
i widzów zabrało 19 grup teatralnych, 
które wystąpiły w imprezie. Podzielono 

ich na kategorie: zespoły przedszkolne, 
zespoły szkół podstawowych oraz zespo-
ły gimnazjalne i licealne.

Spektakle oceniało jury w składzie: 
Ewa Walesiak (przewodnicząca jury, 
aktorka Teatru „Kwadryga” w Bielsku-
Białej), Krystyna Pryszczyk (aktorka 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej), 
Janusz Majewski (aktor, reżyser, ani-
mator kultury) oraz Mateusz Znanie-
cki (aktor Teatru Śląskiego w Katowi-
cach).

- Dla nas ten przegląd to takie uko-
ronowanie tego, co robicie w swoich 
placówkach. Jest nam niezmiernie miło 
was u nas gościć – powiedziała przed 
ogłoszeniem wyników Joanna Stawowy, 
dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. - Dwa dni spędziliśmy tu wspólnie 
oglądając przepiękne przedstawie-
nia. Dziękuję wszystkim opiekunom, 
instruktorom, nauczycielom za to, że 
włożyli tyle pracy i że efekt tej pracy, 
który mogliśmy oglądać na scenie był 
tak imponujący – zauważyła przewod-
nicząca jury, Ewa Walesiak. „Jury jest 
usatysfakcjonowane różnorodnością 
form teatralnych – musical, kabaret, 

komedia, montaż słowno-muzyczny 
i dramat. Jury jest zauroczone kostiu-
mami, pomysłami rozwiązań scenicz-
nych i osobowościami aktorskimi” - czy-
tamy w protokole. Twórcom zwrócono 
uwagę na konieczność doboru repertu-
aru adekwatnego do wieku i możliwości 
aktorów, odpowiedni dobór muzyki 
i scenografii. 

„Jury pragnie podziękować organi-
zatorom oraz władzom samorządowym 
gminy Miedźna z wójtem Bogdanem 

Taranowskim na czele, za poparcie i kon-
sekwencję w tworzeniu i rozwoju ruchu 
teatralnego w gminie Miedźna, którego 
dorobek artystyczny i organizacyjny 
może stanowić wzór dla gmin sąsied-
nich i całego województwa śląskiego” 
- podkreślono w protokole.

Ostatecznie nagrodę Grand Prix XIX 
Regionalnego Przeglądu Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych „O tort Baby 
Jagi” otrzymał Teatr „Akuku” z Powia-
towego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świer-
klanach za spektakl „Piraci” w reżyserii 
Bogumiły Szmidt-Kruk. To uczniowie ze 
Świerklan rozkroili pomiędzy wszyst-
kich uczestników pyszny i ogromny tort, 
znad którego spoglądała Baba Jaga.

Najmłodsi uczestnicy przeglądu 
otrzymali „Niespodzianki Baby Jagi” 
– pacynki „małe zoo”. Wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Tegoroczny przegląd honorowym 
patronatem objął Śląski Kurator Oświa-
ty, Urszula Bauer. Za rok jubileuszowa 
edycja. Przegląd będzie świętował 20-
lecie!

8 paweł Komraus

19 spektakli zaprezentowano w ramach XIX Regionalnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O tort Baby Jagi” 2016

Święto teatru w 19 odsłonach

Przegląd wygrał teatr „Akuku” z POPP przy SP nr 1 w Świerklanach  (fot. pk)

Laureaci rozkroili pomiędzy uczestników pyszny tort z Babą Jagą  (fot. pk)
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2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. J. Tischnera w Woli odbyły 
się Mistrzostwa Śląska Dzieci 
i Kadetów w zapasach kobiet 
i zapasach w stylu wolnym.

W imprezie udział wzięli zapaś-
nicy w wieku od 10 do 12 lat, 

w tym reprezentacja GKS Piast Wola. 
Zorganizowana została przez gminę 
Miedźna, GKS Piast Wola oraz Ślą-
ski Związek Zapaśniczy w Katowi-
cach. Najlepsi zapaśnicy spotkali się 
w sali gimnastycznej gimnazjum nr 
2 w Woli. W sumie w mistrzostwach 

udział wzięło ponad 100 zawodników 
z ośmiu klubów z województwa ślą-
skiego.

W mistrzostwach zapaśnicy z Woli 
wywalczyli cztery złote i dwa brązowe 
medale: Amelia Tomala  w kat. do 29 
kg - złoty medal, Wanesa Kania w kat. 
do 35 kg - złoty medal, Igor Rożnawski 
w kat. do 38 kg - złoty medal, Błażej 
Tomala w kat. do 38 kg - złoty medal, 
Eryk Tomala w kat. do 47 kg - brązowy 
medal oraz Eryk Cichoń w kat. do 53 
kg - brązowy medal. To o tyle dobry 
wynik, że reprezentacja GKS Piast 
Wola liczyła siedmioro zapaśników.

 8 pk 

Wola była gospodarzem mistrzostw Śląska w zapasach

Medale zdobyte u siebie

Zapaśnicy z Woli zdobyli sześć medali  (fot. P. Ciemierz)

LKS Frydek już w połowie tabeli, 
a Nadwiślan Góra i Sokół Wola 
odbijają się od dna – trwa dobra 
passa klubów z gminy Miedźna.

Początek rundy wiosennej nasi 
piłkarze z pewnością mogą zali-

czyć do udanych. Grający w II lidze 
Nadwiślan Góra co prawda rozgrywki 
rozpoczął od dwóch porażek w marcu, 
ale kolejne spotkania przyniosły cenne 
punkty (najpierw zwycięstwo, potem 
remis). W kwietniu piłkarze z Góry 
zdobywali po 3 punkty z Okocimskim 
KS Brzesko (walkower), ROW-em 1964 
Rybnik (9 kwietnia, wygrana u siebie 
2:1, bramki: T. Margol i M. Essam) oraz 
Radomiakiem Radom (16 kwietnia, 
zwycięstwo na wyjeździe 1:0 dzięki 
bramce B. Wasiluka). 24 kwietnia Nad-
wiślan zremisował u siebie 2:2 z Siarką 
Tarnobrzeg (bramki: M. Bedronka i P. 
Ceglarz), a 30 kwietnia na wyjeździe 
przegrał z liderem, Stalą Mielec 0:3.

Po 28 kolejkach klub z Góry ma 28 
punktów i zajmuje 16. miejsce w II 
lidze (na 18 zespołów). Warto przy 
okazji przypomnieć, że od połowy 
marca Nadwiślan ma nowego tre-
nera. Szkoleniowcem został Rafał 
Wójcik, który grał m.in. w Wiśle 
Kraków. Jak podkreślają działacze, 
cel dla Wójcika to utrzymanie klubu 
w II lidze.

W maju Nadwiślan zagra z: Wisłą 
Puławy (7 maja, u siebie), Olimpią 
Zambrów (11 maja, na wyjeździe), 
GKS-em Tychy (14 maja), Polonią 
Bytom (21 maja, na wyjeździe) i Pusz-
czą Niepołomice (29 maja, u siebie).

Coraz lepiej wiedzie się też Soko-
łowi Wola. Co prawda dwa pierwsze 
kwietniowe spotkania zakończyły się 
porażkami piłkarzy Marcina Berezy 
(2 kwietnia – 2:3 u siebie z Piastem 
Bieruń Nowy po bramkach D. Nycza 
i B. Więckowskiego oraz 9 kwietnia 
– aż 0:4 na wyjeździe z Pogonią Imie-

lin), potem było już lepiej. 16 kwietnia 
Sokół pokonał u siebie wicelidera, LKS 
Łąka 2:0, dzięki trafieniom J. Jażdżew-
skiego i B. Więckowskiego. Tydzień 
później piłkarze z Woli wywalczyli 
3 punkty w Chorzowie, pokonując 
tamtejsze Wyzwolenie 2:0 (bramki: 
B. Więckowski i J. Jażdżewski). Klub 
po 21 kolejkach ma na koncie 18 punk-
tów, co daje 14. miejsce w tabeli klasy 
okręgowej (na 16 drużyn).

W maju Sokół zagra z: Spartą Kato-
wice (1 maja, u siebie), Ogrodnikiem 
Tychy (7 maja, na wyjeździe), Górni-
kiem Katowice (11 maja, u siebie), Unią 
Kosztowy (15 maja, u siebie), LKS-em 
Goczałkowice (21 maja, na wyjeździe), 
Rozwojem II Katowice (25 maja, u sie-
bie) i AKS-em Mikołów (28 maja, na 
wyjeździe). 

Prawdziwą sensacją wiosny jest 
natomiast LKS Frydek. Podopieczni 
Grzegorza Ulczaka w tym roku stra-
cili tylko dwa punkty. W kwietniu 

pokonali kolejno Siódemkę Tychy 1:0 
(3 kwietnia na wyjeździe, po bramce 
A. Moronia), Iskrę II Pszczyna także 
1:0 (10 kwietnia na wyjeździe, po 
bramce A. Potasiaka), LKS Gardawi-
ce 3:2 (17 kwietnia u siebie, bramki: 
T. Kapica – dwie, A. Potasiak) i LKS 
Studzionkę 2:1 (24 kwietnia na wyjeź-
dzie, bramki: A. Potasiak, T. Kapica). 
W ostatnim kwietniowym meczu LKS 
Frydek zremisował u siebie z Juwe 
Jaroszowice 1:1 (30 kwietnia, bramka 
T. Kapicy). Po 22 kolejkach klub jest 
już na 9. miejscu klasy A z dorobkiem 
33 punktów.

W maju LKS zagra z: Krupińskim 
II Suszec (3 maja, na wyjeździe), 
Leśnikiem Kobiór (8 maja, u siebie), 
Sokołem Orzesze (15 maja, na wyjeź-
dzie), Fortuną Wyry (22 maja, u siebie), 
Czaplą Kryry (26 maja, na wyjeździe) 
i LKS-em Rudołtowice-Ćwiklice (29 
maja, u siebie).

8pk 

Ofensywa na boiskach

16 kwietnia 
na basenie 
w Woli odbyły 
się II Wiosenne 
Zawody Pływa-
ckie.

W impre-
zie udział 

wzięło prawie 400 
pływaków, którzy 
reprezentowali 29 
klubów, w tym 70-osobowa reprezentacja MUKS Gilus Gilowice. 
Młodzi sportowcy rywalizowali w siedmiu grupach wiekowych 
w dziewięciu konkurencjach pływackich. Dzieci w kategoriach 
najmłodszych z roczników 1997 i młodsi mieli do pokonania 
dystans 25-metrowy czterema stylami. Starsi rywalizowali na 
dystansach dłuższych: 50-,100- i 200-metrowych.

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Gilusa, którzy zdobyli 
aż 27 medali!

Impreza została zorganizowana przez MUKS Gilus Gilowice 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli. 

8pk, mUKs gilus

wiosenne pływanie

Zawodnicy Gilusa zdobyli 27 medali  (fot. MUKS Gilus)

GOSiR jak co roku zorganizował Między-
zakładowy Turniej Piłki Siatkowej. 

W gilowickiej hali spotkały się cztery 
zespoły: Carbo Asecura z Pszczyny, 

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s 
w Woli, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Miedźnej z/s w Woli i Rada Gminy Miedźna. 
Po losowaniu jako pierwsi na parkiecie zagrali 
radni gminy Miedźna z Carbo Asecura. Mimo 

zaciętej walki broker ubezpieczeniowy okazał 
się lepszy. W drugim spotkaniu nauczyciele 
ZOiW pokonali pracowników GOSiR. 

O trzecie miejsce zagrali radni z pracownika-
mi GOSiR. Mecz obfitował w wiele ciekawych 
akcji, a zwycięsko z tej potyczki wyszła dru-
żyna GOSiR-u. Natomiast w finale spotkali się 
nauczyciele ZOiW z Carbo Asecura. Tym razem 
górą była firma ubezpieczeniowa z Pszczyny, 
która wygrała turniej.  8 gOsir, pk

I miejsce zajęła drużyna Carbo Asecura, II – ZOiW, III – GOSiR, a IV – Rada Gminy Miedźna  (fot. GOSiR)

Carbo asecura wygrywa
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Wśród osób, które do 25 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 
magdalena rygielska z miedźnej. 

Gratulujemy! 
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

Policja apeluje do kierowców 
o ostrożność poruszając się 
w okolicach zalesionych lub tam, 
gdzie pobocza drogi porośnięte 
są wysoką trawą.

Właśnie tam istnieje duże ryzy-
ko, że na drodze pojawią się dzi-

kie zwierzęta. A te mogą być bardzo 
niebezpieczne. Dla przykładu, przy 
prędkości samochodu 100 km/h zając 
uderzy w pojazd z siłą przedmiotu 
o wadze 125 kg, a 20 kg sarny wzroś-
nie do prawie pół tony!

Policjanci zwracają uwagę na to, 
że dzikie zwierzęta najbardziej są 
aktywne o zmierzchu i o świcie, kiedy 
spędzają czas na żerowaniu. Jadąc 
samochodem powinniśmy zwracać 
baczną uwagę na pobocza. Zwierzę 
oślepione przez światła reflektorów 
rzadko ucieka, w większości przypad-
ków zatrzymuje się i staje w bezruchu. 
Często tkwi w nim tak długo, aż nie 
pojawi się inny bodziec. Dlatego jeśli 

zobaczymy przebiegające przez drogę 
zwierzę powinniśmy być czujni, zwol-
nić i jechać ostrożnie. Należy bowiem 
pamiętać, że sarny, jelenie i dziki żyją 
w stadach i za pojedynczym osobni-
kiem mogą podążać kolejne.

Mundurowi przypominają, że 
należy też zwracać uwagę na znaki, 
dostosować prędkość do panujących 
warunków. Przyczyną zdarzeń dro-
gowych z udziałem dzikich zwierząt 
jest przeważnie nadmierna prędkość. 
Jeżeli dojdzie do zdarzenia z udziałem 
dzikiej zwierzyny, należy zjechać na 
pobocze, włączyć światła awaryjne 
i zabezpieczyć miejsce trójkątem 
ostrzegawczym. Pod żadnym pozo-
rem nie należy dotykać zwierzęcia ani 
przewozić go w aucie. Niesie to ze sobą 
ryzyko zakażenia m.in. wścieklizną, 
poza tym ranne zwierzę może być 
niebezpieczne dla człowieka. W takiej 
sytuacji należy natychmiast zawiado-
mić policję. 

 8 Kpp pszczyna

Dzikie zwierzęta na drodze są niebezpieczne

na sygnaLe

Miał przy sobie marihuanę

7 kwietnia w Woli policjanci z Pszczyny 
zatrzymali 24-letniego mieszkańca 
Woli, który miał przy sobie zabronione 
środki odurzające w postaci marihuany 
o wadze 1,042 grama.

Ciężarówka w rowie

15 kwietnia doszło do zdarzenia na 
ul. Bieruńskiej w Miedźnej. Do rowu 
wpadła ciężarówka. Przez kilka godzin 
droga była zablokowana, do wyciągnię-

cia pojazdu konieczne było sprowadze-
nie specjalnego sprzętu.

Uszkodził dwa auta

Nieznany sprawca 18 kwietnia uszko-
dził dwa samochody. Pojazdy znajdo-
wały się na posesji przy ul. Wiejskiej 
w Gilowicach. Jak informuje pszczyń-
ska policja ktoś poprzez porysowanie 
powłoki lakierniczej dokonał uszko-
dzenia dwóch samochodów marki 
Audi A4. Straty oszacowano na 12 
tys. zł.

30-latkowi z Góry i jego rówieś-
nikowi z Pszczyny grozi do ośmiu 
lat więzienia jeśli okaże się, że 
nielegalnie posiadali broń. Usły-
szeli też zarzuty znieważenia 
funkcjonariuszy.

Mężczyźni zostali zatrzymani 
w pierwszy weekend kwietnia 

w Jankowicach. W trakcie interwencji 
znieważyli policjantów. Okazało się, że 
byli nietrzeźwi – mieli po ok. 2 promile 
alkoholu. Ale to nie wszystko. Mieli 
z sobą rewolwer. Po wizycie w miej-
scowej dyskotece wrócili na zaplecze 
pobliskiego sklepu po pozostawione 
rowery. Przechowali tam też rewolwer, 
który zostawili... na klimatyzatorze.

Broń została zabezpieczona przez 
policję, już wkrótce trafi do labora-
torium. Tam zostanie zbadana przez 
biegłego z zakresu broni i amunicji. 
Eksperci sprawdzą, czy rewolwer 

i naboje pochodzą z legalnego źródła 
i czy broń była kiedykolwiek używana 
w celach przestępczych. Kodeks karny 
w przypadku nielegalnego posiadania 
broni przewiduje nawet do ośmiu lat 
więzienia. 8 pk, Kpp

mieli rewolwer i znieważyli policjantów

Mężczyźni na czas zabawy w dyskotece 
rewolwer zostawili na zapleczu pobliskiego 
sklepu (fot. KPP)

wyposażmy swój rower!
Pogoda coraz lepsza, na drogach pojawia się coraz więcej rowe-
rzystów. Policja przypomina o tym, że rower musi być odpowiednio 
wyposażony.

Rower jako pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być wypo-
sażony w odpowiednie elementy. To: światło pozycyjne barwy białej lub 

żółtej selektywnej z przodu, światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie 
innym niż trójkąt oraz światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być 
migające - z tyłu, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek 
lub inny sygnał ostrzegawczy.

8 Kpp pszczyna
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Zrób zdjęcie  
i wygraj

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
do udziału w konkursie fotograficz-
nym.

Tematem konkursu „Gmina Miedź-
na - wydarzenia kulturalne, spor-
towe, religijne” jest uwieńczenie na 
fotografiach wydarzeń kulturalnych, 
sportowych czy religijnych, które wpi-
sane są w życie mieszkańców gminy 
Miedźna. 

Konkurs trwa od lutego do paź-
dziernika 2016 r. i podzielony jest 
na dwa etapy. Trwa etap pierwszy. 
Należy w nim przesyłać zdjęcia z 
wydarzeń w gminie Miedźna, które 
miały miejsce od 1 stycznia do 31 
maja 2016 r. W każdym etapie nagro-
dzone zostaną trzy prace. Za I miej-
sce w każdym etapie przewidziano 
nagrodę w wysokości 300 zł, za II 
miejsce – 200 zł, a za III miejsce – 100 
zł. Każdy uczestnik w każdym etapie 
konkursu może nadesłać maksymal-
nie trzy prace.

Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszenia dostępne są na stronie  
gok.miedzna.pl. 8pk 

wyróżnieni  
muzycy

Jak co roku podczas zebrania walnego 
OSP Wola kapelmistrz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Silenzio” działającej 
przy tej jednostce, Piotr Olearczyk 
postanowił nagrodzić wyróżniające 
się osoby w orkiestrze. 

W tym roku padło na trzech naj-
młodszych członków orkiestry oraz 
jednego członka straży, który pomaga 
orkiestrze w każdej wolnej chwili. 
Osoby nagrodzone to: Miłosz Rudzie-
lewicz - perkusja (10 lat), Sławomir 
Rozmus - puzon (9 lat), Michał Grzy-
wa - trąbka (9 lat) oraz Paweł Wawro 
- straż. 8mOD „silenzio”

pochwal się  
talentem i pasją!

Napiszemy o wyjątkowych osobach 
na łamach „Gminnych Spraw”.

Piszesz wiersze? Zbierasz coś 
ciekawego? Malujesz? Albo znasz 
kogoś, kto ma jakiś inny wyjąt-
kowy talent lub pasję? Ma hobby, 
o którym inni powinni się dowie-
dzieć? Odnosi wyjątkowe sukce-
sy? Zdobywa nagrody czy laury? 
Poinformuj nas o tym! W gminie 
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.

8redakcja

W dniach 20-21 maja w Domu Kultury w Woli od-
będą się XXII Regionalny Festiwal Folklorystyczny 
Dorosłych, XXI Regionalny Festiwal Folklorystyczny 
Dzieci i Młodzieży wraz z VIII Paradą Ludowego 
Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”.

Celem imprezy organizowanej przez Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania jest 

ochrona i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultury ludowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności reper-
tuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów 
i rekwizytów.

W festiwalu zaprezentują się zarówno zespoły dziecięce: 
przedszkolne i szkolne, jak i zespoły dorosłe. Ich występy 
oceniać będzie jury, które weźmie pod uwagę głównie dobór 
repertuaru zaprezentowanego w śpiewie, muzyce i tańcach 
na ludowo, czystość gwary śląskiej (pszczyńskiej), strój 
ludowy zgodny z tradycjami regionu i sposób jego pokaza-
nia, wykorzystanie rekwizytów czy zgodność z dawnymi 
obrzędami i zwyczajami. Nagroda główna imprezy to Grand 
Prix w postaci „Wolanki”.

Festiwal to z pewnością nie lada gratka dla wszystkich 
miłośników folkloru i kultury śląskiej. Dlatego nie może ich 
zabraknąć 20 i 21 maja w sali Domu Kultury w Woli! 8 pk

To będzie święto  
dla miłośników folkloru

Uczniowie klas IV – VI pokazali, 
że swoją małą ojczyznę znają 
bardzo dobrze.

Zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną, Gminny 

Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświa-
ty i Wychowania konkurs odbył się 
27 kwietnia w sali Domu Socjalnego 
w Grzawie. Do rywalizacji przystąpi-
ły pięcioosobowe drużyny z: SP nr 1 
w Woli, SP nr 2 w Woli, SP we Frydku 
oraz SP w Górze.

Celem imprezy, która w przyszłym 
roku stanie się już „dorosła” jest 
zachęcenie do poznawania bogactwa 
kultury duchowej i materialnej włas-

nego regionu i gminy, propagowanie 
literatury poświęconej regionowi oraz 
rozwijanie umiejętności pracy w gru-
pie. Każdy z zespołów przygotował 
scenkę. Uczniowie pokazali w nich: 
legendę o czarnej księdze, jak kiedyś 
wyglądała nauka w szkole, jak kiedyś 
dzieci się bawiły oraz jak stawiano 
dziady i moiki. Trzeba było też odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące gminy 
i regionu, opisać treść i znaczenie her-
bów miejscowości gminy Miedźna, 
dopasować do obrazków ich śląskie 
nazwy oraz ubrać kukłę w śląski strój 
i odgadnąć nazwy elementów stroju. 
Można było się przekonać, że wiedza 
uczniów o regionie jest imponująca!

Uczestników oceniało jury w składzie: 
regionalistki Maria Szostak i Danuta 
Kocurek oraz Renata Szweda, dyrektor-
ka Gminnej Biblioteki Publicznej. - Macie 
tyle pomysłów i wiedzy – dzielcie się 
z nimi innymi! Wszyscy jesteście zwy-
cięzcami – zwróciła się do uczestników 
M. Szostak. Ostatecznie I miejsce zajęły 
SP nr 1 w Woli oraz SP w Górze, II – SP 
we Frydku, a III – SP nr 2 w Woli. Wójt 
Bogdan Taranowski wręczył wszyst-
kim uczestnikom dyplomy oraz nagrody 
– książki Alojzego Lyski, który pisze 
m.in. o gminie Miedźna. W trakcie kon-
kursu wystąpił też działający w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy zespół 
„Folkowianie”. 8pk 

Reprezentacje czterech szkół podstawowych z gminy Miedźna wzięły udział w XVII Gminnym  
Turnieju Wiedzy o Regionie „Nasza Mała Ojczyzna”

Na Śląsku fajnie jest!

Reprezentacja SP nr 1 w Woli  (fot. pk) Reprezentacja SP w Górze  (fot. pk)

Reprezentacja SP nr 2 w Woli  (fot. pk)Reprezentacja SP we Frydku  (fot. pk)
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Święto teatru w 19 odsłonach
w dniach 13-14 kwietnia w sali Domu Kultury w woli odbył się XiX regionalny przegląd Teatrów Dziecięcych 
i młodzieżowych „O tort Baby Jagi”. widzowie obejrzeli 19 spektakli przygotowanych przez przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i licealnych. fot. gOKuczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i licealnych. fot. gOK


