
Przedszkola czekają na dzieci Ferie, ferie, i... 
po feriach!

Biesiady 
tylko dla pań!

Radni uchwalili kryteria, które obowiązywać będą na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli gminnych, prowadzonych przez gminę Miedźna na rok
szkolny 2015/2016. Znany jest też harmonogram rekrutacji

To były dwa tygodnie pełne ciekawych
zajęć i wyjazdów! Atrakcje dla uczniów
przygotowały GOK, GBP oraz GOSiR

W ostatnim czasie w gminie odbyły się
aż trzy Babskie Biesiady – w Górze,
Frydku i Woli. Zabawa była przednia!

WIĘCEJ NA STR. 3 WIĘCEJ NA STR. 9 WIĘCEJ NA STR. 11

Wola I ma nowego sołtysa, w sołectwie Wola dotychczasowy nie miał nawet konkurenta – trwa cykl zebrań 
w sołectwach gminy Miedźna. Dwa odbyły się w lutym, na marzec zaplanowano kolejne. Warto się na nich pojawić, 
by mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej miejscowości.
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MIESIĘCZNIK GMINY MIEDŹNA

Mieszkańcy mają głos
ISSN 1233-2267

nr 3 (10), marzec 2015Cena: 1 zł (w tym 8% VAT)

facebook.com/GminneSprawy



2 GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – marzec 2015 Z ŻYCIA GMINY

MIESIĘCZNIK GMINY MIEDŹNA
ISSN 1233-2267

Redaktor naczelny: Paweł Komraus
Kontakt: tel. 605 863 760,  email: gminnesprawy@gazeta.pl

Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola
Skład: Jarosław Kaczor      Druk: Grupa Terrabit      Nakład: 1000 egz.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
www.gok.miedzna.pl   www.miedzna.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 

redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
NASTĘPNY NUMER UKAŻE SIĘ DO 4 KWIETNIA. REDAKCJA PRZYJMUJE MATERIAŁY DO 27 MARCA

Redakcja spotyka się z Czytelnikami w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godzinach 16.00 - 17.00 w Centrum Kultury w Woli (ul. Pszczyńska 82)

Podajemy terminy odbioru śmieci 
w marcu:

DOMY JEDNORODZINNE

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, Mio-
dowa, Nowa Wieś, Polna, Potokowa,
Sportowa, Stolarska):
 zmieszane: 2.03, 16.03
 segregacja: 16.03

Frydek (ulice Bieruńska, Graniczna,
Myśliwska, Oliwna), Gilowice (ulice:
Górnośląska, Lompy, Lipowa, Piasko-
wa, Plac Jana Pawła II, Rajska, Stra-
żaków), Miedźna (ul. Janygowiec):
 zmieszane: 3.03, 17.03
 segregacja: 17.03

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna,
Grzybowa, Kaczeńców, Leśna, Łą-
czna, Spokojna, Starorzeczna, Wiej-
ska, Korfantego):
 zmieszane: 4.03, 18.03
 segregacja: 18.03

Wola (ulice: Błachowa, Kasztanowa,
Kopalniana, Lipowa, Międzyrzecka,
Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Prze-
mysłowa, Pszczyńska, Różana, Sta-
wowa, Wspólna, Zbożowa):
 zmieszane: 5.03, 19.03
 segregacja: 19.03

Wola (ulice: Bzów, Cicha, Górnicza,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Mo-
kra, Ogrodowa, Osiedle Pod Sosna-
mi, Powstańców, Rajska, Rzemieś-
lnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokoj-
na, Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiś-
niowa):
 zmieszane: 6.03, 20.03
 segregacja: 20.03

Góra (ulice: Cmentarna, Gołębia,
Graniczna, Kasztanowa, Mokra, Nad
Wisłą, Ogrodników, Polna, Poznań-
ska, Pszczyńska, Słoneczna, Zbożo-

wa), Grzawa (ulice: Graniczna, Pol-
na):
 zmieszane: 9.03, 23.03
 segregacja: 23.03

Góra (ulice: Boczna, Długa, Kręta,
Kwiatowa, Parkowa, Rybacka, Skow-
ronków, Spokojna, Sportowa, Stawo-
wa, Wiosenna, Zawadka):
 zmieszane: 10.03, 24.03
 segregacja: 24.03

Góra (ulice: Babudy, Cicha, Dąbrowa,
Kościelna, Krótka, Miła, Topolowa,
Wiejska, Wilcza, Zapadź, Zielona,
Złote Łany):
 zmieszane: 11.03, 25.03
 segregacja: 25.03

Miedźna (cała oprócz ulic Janygowiec
i Wiejskiej):
 zmieszane: 12.03, 26.03
 segregacja: 26.03

Miedźna (ul. Wiejska), Grzawa (ulice:
Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zie-
lonkówka):
 zmieszane: 13.03, 27.03
 segregacja: 27.03

BYŁE OSIEDLA

Wola I
 zmieszane: 3.03, 6.03, 10.03,

13.03, 17.03, 20.03, 24.03,
27.03, 31.03  segregacja: 2.03,
5.03, 9.03, 12.03, 16.03, 19.03,
23.03, 26.03, 30.03  odpady
wielkogabarytowe: 11.03, 25.03

Wola II
 zmieszane: 3.03, 6.03, 10.03,

13.03, 17.03, 20.03, 24.03,
27.03, 31.03  segregacja: 2.03,
5.03, 9.03, 12.03, 16.03, 19.03,
23.03, 26.03, 30.03  odpady
wielkogabarytowe: 11.03, 25.03

ODBIORĄ ŚMIECI!LICZBA NUMERU

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 jednośla-
dów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji.
Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) oraz odpadów zielonych (trawa i liście) od-
płatnie.

MOBILNY PSZOK W MARCU
Oto terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych:
 FRYDEK: 3.03 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

 GILOWICE: 5.03 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy 
W. Korfantego - OSP Gilowice

 MIEDŹNA: 9.03 (poniedziałek) w godz. 11.00-16.00 oraz 14.03 (sobo-
ta) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej - obok kościoła w Miedźnej

 GRZAWA: 16.03 (poniedziałek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy
Kościelnej - plac przy kościele w Grzawie

 GÓRA: 19.03 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic
Topolowej i Kościelnej - parking przy kościele w Górze

 GÓRA: 24.03 (wtorek) w godz. 11.00-16.00, przy ulicy Parkowej - OSP
Góra

 WOLA: 26.03 (czwartek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej - obok
sklepu spożywczego

24 973,66 zł – tyle gmina Miedźna wydała do 24 lute-
go w ramach akcji zima na odśnieżanie

dróg gminnych i chodników. To niewiele, ale i zima nie była zbyt sroga. Nie
wiadomo jednak, czy śnieg w tym sezonie jeszcze nie spadnie i czy sprzęt do
odśnieżania jeszcze nie będzie potrzebny.

Za zimowe utrzymanie dróg, administrowanych przez gminę Miedźna w se-
zonie 2014/2015 odpowiada firma Bud-Ris z Dankowic. Zamówienie obowią-
zuje do końca marca. pk

Zakończona została inwestycja pn.
„Rozbudowa budynku wielofunkcyj-
nego w Gilowicach przy ul. Korfante-
go 70 na cele społeczno-kulturalne”.

Roboty wykonywała firma Przedsiębior-
stwo Budowlano-Usługowe „ELBUD” –
Bogusław Luranc z Brzeszcz, a ich war-
tość to 518 087,07 zł. 

Zakres inwestycji obejmował mię-
dzy innymi: rozbudowę budynku
o pomieszczenia garażu – ok. 67 m
kw (parter), sali ogólnodostępnej –
ok. 66 m kw wraz z zapleczem ku-
chennym (piętro) oraz klatki schodo-
wej zewnętrznej wraz z układem ko-
munikacyjnym, docieplenie ścian ze-
wnętrznych części dobudowanej, sto-
larkę okienną i drzwiową, przebudo-

wę i zmianę sposobu użytkowania
części parteru na biuro i pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne, przebudo-
wę instalacji w zakresie objętym pro-
jektem, wykonanie instalacji oddy-
miania.

W najbliższym czasie zakupione zo-
stanie wyposażenie do nowo powsta-
łej sali oraz aneksu kuchennego.
Trwają jeszcze czynności związane
z uzyskaniem pozwolenia na użytko-
wanie obiektu, jak również odbiory
przewidziane prawem budowlanym.

Z rozbudowanego obiektu cieszą
się strażacy, bo mają nowy garaż. Ale
nie tylko strażacy. – Gilowice były
bez miejsca, gdzie mogłaby się spot-
kać Rada Sołecka, nie mówiąc już
o organizacji zebrania sołeckiego.
Dzięki uprzejmości strażaków oraz
dyrekcji liceum mogliśmy korzystać
z pomieszczeń w straży i w szkole.
Teraz w końcu będziemy mieli swoje
pomieszczenie – mówi sołtys, Jan
Nowak. UG, pk

Zakończyła się rozbudowa budynku OSP w Gilowicach

Strażnica jak nowa

Dzięki inwestycji strażacy
mają kolejny garaż (fot. UG)

Na piętrze wybudowano salkę 
na potrzeby sołectwa (fot. UG)
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100 zł za ustawienie ramy betonowej oraz 60 zł za
każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok
w chłodni – to nowe ceny korzystania z cmentarzy
komunalnych w Górze i Woli.

Zmniejszona została kwota za przechowywanie
zwłok w chłodni – do tej pory cena wynosiła 100 zł
za każdą rozpoczętą dobę. – Dostosowaliśmy cenę
do tych, które obowiązują w okolicy – przyznaje
wójt Bogdan Taranowski. Pozycji związanej z usta-
wieniem ramy betonowej w cenniku wcześniej nie
było.

Pozostałe ceny pozostają bez zmian. I tak np.
prawo do wybudowania nagrobka to koszt 500 zł,
a miejsce na grób ziemny pojedynczy na 20 lat na
cmentarzach komunalnych w Górze i Woli kosztuje
300 zł.

W trakcie sesji, podczas której radni przyjęli zmiany
w cenniku, radny Michał Przewoźnik zwrócił uwagę na
problemy związane z regulowaniem opłat za miejsce
na cmentarzu. – Może zdarzyć się tak, że jedna osoba
zajmuje się kilkoma grobami. W krótkim czasie może
otrzymać na przykład 3 wezwania do zapłaty miejsc
na kolejnych 20 lat i będzie musiała zapłacić w sumie

np. 1 500 zł. To spory wydatek. Czy nie można było-
by zmienić uchwały, skracając czas, na który opłaca
się miejsce, na przykład na 10 lat? Zmniejszyłoby to
wysokość jednorazowej opłaty o połowę. Można było-
by też wprowadzić możliwość opłaty ratalnej – propo-
nował.

Okazuje się jednak, że ustawa o cmentarzach
i chowaniu zmarłych mówi o okresie 20-letnim.
W szczególnych wypadkach można wystąpić do
wójta o rozłożenie kwoty na raty. Do tej pory gmina
nie musiała przekopywać żadnego grobu na cmen-
tarzach komunalnych, którymi zarządza. pk 

Tyle zapłacimy na cmentarzach komunalnych

Radni podczas sesji Rady Gminy, któ-
ra odbyła się 10 lutego uchwalili kry-
teria, które obowiązywać będą na
drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego do przedszkoli gminnych,
prowadzonych przez gminę Miedźna
na rok szkolny 2015/2016.

Paweł Komraus

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice
dzieci uczęszczających już do danego
przedszkola mają 7 dni na składanie
deklaracji, czy dziecko nadal będzie
uczęszczało do placówki. Te mają pier-
wszeństwo. Następnie pierwszy etap re-
krutacji do przedszkoli odbywa się na
podstawie zasad, określonych w ustawie
o systemie oświaty (szczegóły w ramce).
– Jeśli po przeprowadzeniu tego etapu
okazuje się, że są jeszcze wolne miejsca
w przedszkolu, odbywa się etap drugi na
podstawie kryteriów, które przyjęli radni.
Kryteria te ustalane były z dyrektorami
przedszkoli – zauważa dyrektorka Ze-
społu Oświaty i Wychowania, Marianna
Korkosz. Kryteria na rok szkolny 2015/
2016 publikujemy w ramce.

Może być i tak, że po dwóch etapach
nadal w przedszkolach będą wolne
miejsca. Wtedy placówka może przyjąć

dzieci młodsze lub spoza terenu gminy.
Gmina powinna zapewnić miejsce
w przedszkolach dzieciom w wieku
4 i 5 lat. Jeśli okaże się, że nie ma dla
któregoś miejsca w placówce w jego
sołectwie, rodzic otrzymuje propozycję
miejsca dla dziecka w innym przed-
szkolu na terenie gminy.

Jak wynika z danych Zespołu Oświa-
ty i Wychowania, w gminie jest 379
dzieci w wieku 4 i 5 lat (czyli takich,
które mają prawo do pobytu w przed-
szkolu). We wszystkich gminnych
przedszkolach są 573 miejsca. – Mamy
więc 194 miejsca dla 3-latków. Gminy
dopiero od 2017 r. będą miały obowią-
zek zapewnienia miejsca w przedszkolu
dla 3-latków. Nie sprawdzaliśmy, ile
u nas jest w tym roku dzieci w tym wie-
ku, ale z pewnością mamy ich mniej niż
194 – przyznaje Marianna Korkosz.

– W naszej gminie nie ma takich
sytuacji, jak w dużych miastach, że
małe dzieci wcześnie rano przewozi
się z dzielnicy, w której się mieszka
do dzielnicy, w której jest miejsce
w przedszkolu. Wszystko to dzięki
utworzeniu w ostatnich latach kolej-
nych nowych miejsc w placówkach
przedszkolnych i żłobku – cieszy się
wójt Bogdan Taranowski.

Znane są już kryteria przyjęć do przedszkoli 
w gminie Miedźna

Przedszkola 
czekają na dzieci

Z ustawy o systemie oświaty (kryteria w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego)

Art. 20c
1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przed-

szkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o któ-

rym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu
lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następu-
jące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli prowadzonych
przez gminę Miedźna

Składanie wniosku z załącznikami: od 10 do 31 marca (postępowanie uzu-
pełniające: od 5 do 10 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych: do 22 kwietnia, do godz. 15.00 (postępowanie
uzupełniające: do 25 czerwca, do godz. 15.00)
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przy-
jęcia do przedszkola: od 23 do 30 kwietnia, do godz. 15.00 (postępowa-
nie uzupełniające: do 30 czerwca, do godz. 15.00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych: do 10 maja, do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające: do 1 lip-
ca, do godz. 15.00)

Z uchwały Rady Gminy (kryteria w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego)
Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych pro-
wadzonych przez gminę Miedźna:
1) obydwoje rodzice, opiekunowie prawni dziecka są zatrudnieni na umowie

o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej albo uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą – liczba punktów: 6

2) jeden z rodziców, opiekun prawny dziecka jest zatrudniony na umowie
o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej albo uczy się w trybie
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą – liczba punktów: 5

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu:
a) 6 godzin dziennie – liczba punktów: 1
b) 7 godzin dziennie – liczba punktów: 2
c) 8 i więcej godzin – liczba punktów: 3

4) korzystanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka z pomocy GOPS
w Miedźnej z/s w Woli w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku – liczba punktów: 3

5) kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegające-
go się o przyjęcie do przedszkola – liczba punktów: 2

Miejsce w przedszkolach na terenie gminy Miedźna znajdzie 573 dzieci (fot. GPP nr 1 w Woli)
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Nie było 
zastrzeżeń
W styczniu i lutym Urząd Marszałkowski skontro-
lował inwestycję pn. „Kompleksowa termomoder-
nizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w bu-
dynkach użyteczności publicznej w gminie Mie-
dźna”.

Kontrolerzy oceniali zgodność wykorzystania środ-
ków finansowych z zakresem określonym w umo-
wie o dofinansowanie. Przypomnijmy, termomo-
dernizacja 10 placówek oświatowych kosztowała
ponad 5 mln zł, w znacznej mierze dofinansowana
została ze środków unijnych.

Kontrolerzy nie mieli żadnych zastrzeżeń, z cze-
go cieszy się Bogdan Taranowski. – Dziękuję wszy-
stkim tym, dzięki którym tak duże zadanie zostało
zrealizowane i rozliczone – mówi. pk

Zamieszania wokół przetargu na odbiorcę odpadów
od mieszkańców gminy ciąg dalszy. Sita Południe
ponownie odwołała się od wyniku postępowania.

Firma, która do końca 2014 roku odbierała śmieci od
mieszkańców gminy po raz drugi odwołała się od wy-
niku postępowania przetargowego. Przypomnijmy,
pod koniec ub.r. gmina ogłosiła przetarg na odbiorcę
odpadów w latach 2015-2017. Wybrany został Za-
kład Usług Komunalnych z Oświęcimia, który zaofe-
rował najniższą cenę (3 mln 568 tys. 670 zł 78 gr).

Sita Południe wniosła jednak odwołanie, a Krajo-
wa Izba Odwoławcza nakazała gminie powtórzenie
czynności przetargowych, czyli ponowne zbadanie
otrzymanych ofert. 

Po przeanalizowaniu dwie firmy zostały wykluczo-
ne z postępowania. Pod uwagę brane były więc wy-
łącznie oferty Sity Południe oraz Zakładu Usług Ko-
munalnych. Wybrano ponownie firmę z Oświęcimia.

Ale kilka dni po ogłoszeniu wyniku postępowania, Si-
ta Południe znowu wniosła odwołanie. Firma twier-
dzi, że ZUK nie przedstawił decyzji na zbieranie od-
padów, a tym samym nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu. Chce potwórzenia czynności bada-
nia i oceny ofert. – Przesyłamy informację do Krajo-
wej Izby Odwoławczej i czekamy na kolejne roz-
strzygnięcie w tym temacie – mówi wójt Bogdan Ta-
ranowski.

Na marzec ponownie gmina podpisała umowę
z Zakładem Usług Komunalnych. Warunki odbioru
odpadów będą więc podobne, jak w styczniu i w lu-
tym. A co najistotniejsze, cena za śmieci póki co tak-
że pozostaje bez zmian. Co prawda 24 lutego radni
przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale konie-
czne było to wyłącznie ze względu na zmianę podsta-
wy prawnej. Nadal płacimy 8 zł za śmieci segrego-
wane lub 15 zł za niesegregowane. pk 

Kolejne odwołanie

Wola I ma nowego sołtysa, w sołe-
ctwie Wola dotychczasowy nie miał
nawet konkurenta. W marcu odbędą
się kolejne zebrania sołeckie. Warto
na nich się pojawić, by mieć wpływ
na to, co dzieje się w naszej miejsco-
wości.

Paweł Komraus

W trakcie zebrań mieszkańcy mają
okazję zapoznać się ze sprawozdania-
mi z działalności sołtysa, rady sołec-
kiej, spółki wodnej, mają wpływ na
ich działanie w roku bieżącym. Decy-
dują też o udzieleniu absolutorium.

Wyjątkowy charakter mają zebra-
nia w sołectwach Wola I i Wola II. Po
ubiegłorocznej zmianie statusu
z osiedla, mieszkańcy po raz pierwszy
wybierają swoich sołtysów, a nie
przewodniczących zarządu osiedla.
6 lutego zebranie odbyło się w sołe-
ctwie Wola I. Na stanowisko sołtysa
kandydowali Andrzej Nelec oraz Łu-
kasz Banaś. Niewielką różnicą wygrał
ten pierwszy (zdobył 31 głosów, jego
konkurent – 29).

Andrzej Nelec to radny poprzedniej
kadencji Rady Gminy, w listopadzie
ub.r. kandydował na stanowisko wój-
ta gminy. Po raz pierwszy przewodni-
czącym zarządu osiedla Wola I został
w 2004 roku, z roczną przerwą pełnił
tę funkcję do 2011 r. Teraz – decyzją
mieszkańców – wraca jako sołtys. –
Cieszę się, że będę mógł dalej praco-
wać na rzecz naszego sołectwa. Bar-
dzo mi tego brakowało – przyznaje
Nelec. 

Jakie zadania stoją przed sołe-
ctwem? Nowy sołtys przyznaje, że
w ramach kolejnego funduszu sołec-
kiego mógłby zostać powołany do ży-
cia Klub Seniora czy w dalszych la-
tach wybudowany psi park. Andrzej
Nelec stawia też na cykliczne impre-
zy, takie, jak finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, zawody sporto-

we, imprezy z okazji Dnia Dziecka czy
Mikołajek, a także zakup drzew i krze-
wów.

W trakcie zebrania mieszkańcy po-
ruszali kwestie związane m.in. z dro-
gami, czystością w sołectwie, odbio-
rem śmieci czy bezpieczeństwem przy
Gimnazjum nr 1. Za dotychczasową
pracę podziękował odchodzący soł-
tys, Janusz Starzec, który w tej ka-
dencji jest radnym Rady Gminy. – Był
to dla mnie miły okres zbierania do-
świadczeń na niwie samorządowca
na najniższym szczeblu. Chciałbym
podziękować wszystkim, z którymi
miałem okazję współpracować – przy-
znał.

W skład nowej Rady Sołeckiej sołe-
ctwa Wola I weszli: Łukasz Banaś,
Andrzej Ubik, Teresa Socha, Grażyna
Balcarek, Wiesław Smaza, Andrzej
Stańczyk, Marek Gruszka, Roman
Doktor, Stanisław Skęczek oraz An-
drzej Kołodziej.

25 lutego w Domu Kultury z wła-
dzami gminy spotkali się mieszkańcy
sołectwa Wola. Były tradycyjnie pyta-

nia o remonty dróg, czyszczenie ro-
wów, sposób odbioru śmieci czy
oświetlenie uliczne. Pojawili się
przedstawiciele policji, rozmawiano
o stanie bezpieczeństwa w sołectwie.
Były też wybory sołtysa. Dotychczaso-
wy, Czesław Rozmus, nie miał żadne-
go konkurenta, a w tajnym głosowa-
niu mieszkańcy potwierdzili, że nie
chcą zmian na tym stanowisku.
W głosowaniu udział wzięło 75 mie-
szkańców, którzy oddali 71 ważnych
głosów – wszyscy zagłosowali za tym,
by Czesław Rozmus ponownie został
sołtysem.

To już jego trzecia kadencja na tym
stanowisku, sołtysem jest od 2007

roku. – Jest mi bardzo miło z tego po-
wodu. Chcę nadal służyć mieszkań-
com, nie lekceważyć żadnego sygna-
łu. Objeżdżam skuterkiem raz w tygo-
dniu całe sołectwo, widzę, jakie są tu
problemy. Chcę być blisko ludzi – do-
daje.

W skład nowej Rady Sołeckiej so-
łectwa Wola weszli: Janina Be-
dnorz, Dawid Czyrwik, Witold Ja-
nosz, Antoni Kubeczko, Grzegorz
Madeja, Robert Mazur, Bronisława
Niesyto, Mateusz Pastuszka, Jadwi-
ga Rozmus, Grzegorz Sojka oraz
Piotr Sojka.

W marcu odbędą się zebrania w po-
zostałych sołectwach w gminie.

Trwa cykl zebrań wiejskich w gminie Miedźna. Mieszkańcy wybierają nowych sołtysów

Mieszkańcy mają głos

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH
11 marca – sołectwo Wola II (Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 17.00)
12 marca – sołectwo Grzawa (Dom Socjalny, godz. 18.00)
17 marca – sołectwo Miedźna (Urząd Gminy, godz. 17.00)
18 marca – sołectwo Góra (Dom Socjalny, godz. 18.00)
24 marca – sołectwo Frydek (Dom Socjalny, godz. 18.00)
Termin zebrania w Gilowicach podany zostanie na stronie www.miedzna.pl 

W sołectwie Wola sołtysem został ponownie Czesław Rozmus, pierwszy z prawej (fot. pk)

Na sołtysa sołectwa Wola II 
wybrano Andrzeja Nelca
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Urząd Gminy Miedźna
43-227 Miedźna, 
ul. Wiejska 131 

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

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

Kasa Urzędu Gminy Miedźna 
czynna jest w godzinach:

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

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

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

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

NIP 6381642424
REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 

0000 1179 0001

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

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

e-mail: gokis@juni.com.pl
www.gok.miedzna.pl

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedźnej z/s w Grzawie

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

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

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

tel. 32 449 13 36, 
32 211 82 51

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

Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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

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

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Miedźnej z/s 

w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9

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

www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej

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

e-mail:
zoiw@juni.com.pl,
zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

WAŻNE KONTAKTY

Złóż zeznanie w Woli
W związku z rozpoczętą akcją składania zeznań podatko-
wych za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społe-
cznej w Woli, przy ul. Poprzecznej 1 (sala szkoleniowa,
I piętro), uruchomiony zostanie punkt przyjmowania ze-
znań podatkowych.

W punkcie tym będzie można pobrać druki zeznań wraz
z załącznikami, uzyskać niezbędne informacje odnośnie
sposobu ich wypełniania oraz złożyć zeznanie podatkowe.

Punkt Obsługi Podatnika, obsługiwany przez pracowni-
ków Urzędu Skarbowego czynny będzie w dniach: 11
marca oraz 8 kwietnia w godzinach 7.30 – 14.30.

Urząd Skarbowy zaprasza na spotkania

Urząd Skarbowy w Pszczynie zaprasza mieszkańców,
przedsiębiorców i uczniów szkół średnich powiatu
pszczyńskiego na spotkania, podczas których poruszane
będą takie tematy, jak m.in. przesyłanie deklaracji drogą
elektroniczną do organów podatkowych, ulgi podatkowe
w zeznaniu rocznym PIT za 2014 r., czy omówienie naj-
ważniejszych informacji dotyczących podatku od spad-
ków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnopra-
wnych.

Najbliższe odbędą się w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli (11
marca o godzinie 11.00) oraz w Zespole Szkół im. św. Ja-
na Bosko w Woli (15 kwietnia o godzinie 11.00).

Informacja dla użytkowników wieczystych

Do dnia 31 marca br. każdy użytkownik wieczysty, nie
czekając na wezwanie z Urzędu Gminy, winien uregulo-
wać opłatę roczną należną z tytułu użytkowania nierucho-
mości gruntowej. Po upływie tego terminu, osoby zalega-
jące z opłatą będą musiały zapłacić odsetki.

Wysokość opłaty rocznej pozostaje taka sama, jak do-
tychczas, o ile użytkownik nie otrzymał z urzędu pisemne-
go powiadomienia o zmianie kwoty. Wpłaty należy doko-
nać na konto Urzędu Gminy Miedźna 42 8446 0006
2001 0000 1179 0001 BS Miedźna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Księgowości Podatkowej, tel. 32 211 62 18.

Centrum Przedsiębiorczości zaprasza
Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. z siedzibą w Wo-
li od stycznia do sierpnia 2015 r. w ramach Punktu Kon-
sultacyjnego KSU świadczy usługi doradcze asysty w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej.

Klientem Punktu Konsultacyjnego KSU może zostać
przedsiębiorca (mikro, mały lub średni) bez względu na bran-
żę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi
działalność gospodarczą. Usługi mogą być świadczone ró-
wnież dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą,
pod warunkiem, że po zarejestrowaniu działalności usługa
będzie kontynuowana dla przedsiębiorcy w zakresie rozwoju
firmy.

Usługi są dofinansowane do 90% kosztów, stanowiąc po-
moc de minimis dla przedsiębiorcy, 10% stanowi wkład włas-
ny przedsiębiorcy. Projekt jest realizowany w okresie od 7 sty-
cznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w zakresie projektu syste-
mowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zape-
wnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w for-
mule one-stop-shops” w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Więcej informacji: Centrum Przedsiębiorczości 
CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, tel. 32
211 91 77, www.cpsa.com.pl. 

Powiatowe Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie po raz trzeci będzie
organizował Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społe-
cznej. Odbędą się 16 kwietnia 2015 r. w Powiatowym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie (ul. Zamenhofa
5a) w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zgłośmy uczestników wojny

Starosta pszczyński zwraca się z prośbą do mieszkańców
powiatu pszczyńskiego o informacje o osobach, które
w dniu zakończenia II wojny światowej walczyły z okupan-
tem po stronie koalicji antyhitlerowskiej lub były wtedy
w niewoli. W związku ze zbliżającą się okrągłą rocznicą
zakończenia wojny, mają one zostać uhonorowane i od-
znaczone. Informacje można zgłaszać sołtysom.

O G Ł O S Z E N I A

Na początku marca został przekazany
plac budowy w związku z przebudową
drogi powiatowej w Gilowicach i Woli.

Chodzi o przebudowę ciągu komuni-
kacyjnego drogi powiatowej nr 4137
S, tj. ulicy Górnośląskiej w Gilowicach
i Pszczyńskiej w Woli (od skrzyżowa-
nia w Gilowicach do skrzyżowania
z ul. Kopalnianą w Woli). Zadanie rea-
lizuje powiat pszczyński przy wsparciu
finansowym gminy Miedźna, która
przekazała na ten cel 500 tys. zł.

Prace wykona firma Drogród z Ćwik-
lic, która w przetargu zaoferowała cenę
4 mln 79 tys. 330 zł 84 gr brutto. Do
przetargu stanęło w sumie 13 firm.

W związku z pracami mieszkańcy
powinni liczyć się z utrudnieniami na
tym odcinku. Drogę w sumie będzie
trzeba zamknąć na 2-3 tygodnie. Na
ten czas wyznaczone mają zostać ob-
jazdy, o których mieszkańcy na bieżą-
co będą informowani.

Projekt realizowany jest w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). pk 

Rusza remont

To największa tegoroczna inwestycja powiatu pszczyńskiego (fot. pk)
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WOLA

GÓRA

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Górze kolejny już rok realizu-
je projekt zdrowotny! Ogólnopolski
Program Edukacyjny „Trzymaj For-
mę!” promuje zasady zbilansowanej
diety i aktywności fizycznej wśród
młodzieży szkolnej. Skierowany jest
do uczniów V i VI klas szkół podsta-
wowych oraz ich rodziców i opieku-
nów. „Staramy się, aby nasi ucznio-
wie świadomie troszczyli się o swoje
zdrowie. Chcemy, aby łączyli zdrowie

z dbałością o racjonalne odżywianie
i aktywnością ruchową. Uczniowie
prowadzą zeszyty kontroli swojego
wzrostu i wagi, obliczają BMI, zorga-
nizowali „Dzień warzyw i owoców”,
uczestniczą w zajęciach fakultaty-
wnych na świeżym powietrzu, prze-
prowadziliśmy rewolucję w sklepiku
szkolnym, organizujemy pozalekcyjne
wyjazdy o charakterze rekreacyjnym
i sportowym” – zauważa dyrekcja.

SP Góra

Uczniowie z Góry trzymają formę!

Uczniowie lubią aktywnie spędzać czas np. na łyżwach (fot. SP Góra)

26 lutego SP nr 2 w Woli gościła mło-
dych wykonawców piosenek angloję-
zycznych podczas I Gminnego Konkur-
su Wokalnego „You can sing” dla ucz-
niów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu gminy. W kategorii klas
młodszych szkół podstawowych wy-

grały uczennice z Frydku, które zaśpie-
wały „Hokey pokey”, w kategorii klas
starszych Magdalena Komandera, któ-
ra zaśpiewała piosenkę Adele „Sky-
fall”. Agnieszka i Weronika Sochackie
wyśpiewały sobie pierwsze miejsce
w kategorii gimnazjum. SP nr 2 w Woli

You can sing

21 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Woli
wzięło udział w projekcie „Na własne
konto” – programie edukacji ekonomi-
cznej młodzieży gimnazjalnej z terenów
wiejskich. „Na własne konto” to projekt
finansowany przez Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej. Skierowany jest
do młodzieży gimnazjalnej. W ramach
projektu gimnazjaliści mogli poszerzyć
swoją teoretyczną i praktyczną wiedzę
z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Woli
w pierwszym tygodniu ferii wzięli udział
w takich zajęciach. Zajęcia były prowa-
dzone przez nauczycielkę Gimnazjum nr
2 w Woli Agnieszkę Hatłas oraz studen-
tkę rachunkowości i finansów Patrycję
Miarkę. Agnieszka Hatłas, bardzo pozy-
tywnie ocenia projekt. – W ciągu pięciu
dni poprzez zabawy i gry edukacyjne
uczniowie dowiedzieli się między innymi
jak działa gospodarka bankowa, jak bez-
piecznie założyć swoją firmę i jak poru-
szać się w świecie finansów – mówi.
W ramach projektu gimnazjaliści poje-
chali do Banku PKO S.A. w Bielsku-Bia-
łej, gdzie odbyli warsztatowe zajęcia. Po-
szerzyli tam swoją wiedzę o produktach
bankowych i bankowości mobilnej. Na-

stępnego dnia dowiedzieli się jak założyć
własną firmę. Odwiedzili lokalnego
przedsiębiorcę i uczestniczyli w prakty-
cznych zajęciach – nauczyli się piec pie-
czywo. Oprócz zajęć w terenie, dowie-
dzieli się, jak produkować najwięcej
książek za najmniejszy koszt. Uczestni-
czyli także w grze edukacyjnej dotyczą-
cej rynku jabłek, podczas której starali
się uzyskać największy zysk przy uczci-
wej konkurencji. W ostatnim dniu zajęć
uczniowie zakładali wirtualne firmy, któ-
re musieli jednocześnie zareklamować,
np. jedna grupa musiała zareklamować
żłobek dla dzików, a kolejna zajmowała
się reklamą mebli ze stali z elementów
samochodowych. Gimnazjaliści są zado-
woleni z uczestnictwa w tym projekcie,
ponieważ oprócz pogłębiania swojej eko-
nomicznej wiedzy, mieli również możli-
wość zdobycia nagród dla siebie i dla
szkoły. Nauczycielka Agnieszka Hatłas
wspomniała również o planach na kolej-
ny semestr, kiedy będzie kontynuowany
projekt „Na własne konto”. – Są już pla-
ny związane z warsztatami dotyczącymi
biznesplanu spółdzielni uczniowskiej
oraz badaniem rynku i zapotrzebowa-
niem na nim – przyznaje. Ada Krasoń

Czworo laureatów!
Jeszcze w styczniu Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Woli kolejny raz
wzięło udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskie-
go i kolejny raz odniosło sukces. Udział w tegorocznej edycji wzięło szesnaście
osób: siedmiu pierwszoklasistów, dwóch drugoklasistów oraz siedmiu trzecio-
klasistów. Olimpiada została przeprowadzona na podstawie materiałów przygo-
towanych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną Olimpu-
sa. Olimpiada – test jednokrotnego wyboru składał się z 30 pytań.

Laureatami zostali: Karolina Odrobińska – uczennica klasy IB, Dawid Do-
niecki, Gabriela Fuks oraz Emilia Stawowy – wszyscy to uczniowie klasy IIIB. 

Olimpus od początku wiąże swoją działalność z edukacją. Firma zajmuje się
organizacją olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad tematycznych na różnym
poziomie zaawansowania. Łarisa Doniecka

Laureaci olimpiady z języka angielskiego (fot. Gimnazjum nr 1 w Woli)

Pożegnali 
karnawał
Tegoroczny karnawał już za nami.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ja-
na Pawła II pożegnali go wspaniałym
balem, który odbył się 17 lutego.
W rytmie najnowszych przebojów ba-
wiły się wróżki, królewny, piraci i wie-
le innych postaci, wśród których trud-
no było rozpoznać uczniów pląsają-
cych razem z nauczycielami. O dobrą
zabawę zadbał profesjonalny wodzi-
rej, który stwierdził, że SP nr 2 to naj-
bardziej roztańczona szkoła w Polsce!

Wszyscy mieli dużo energii, ponie-
waż w przerwach między tańcami
można było posilić się pysznymi cia-
stami przygotowanymi przez rodziców.
Doskonałe humory dopisywały do sa-
mego końca. „Było głośno”, „było ra-
dośnie” – uczestnicy liczą na powtórkę
w przyszłym roku! SP nr 2 w Woli

Zabawa była przednia! (fot. SP nr 2 w Woli)

Ferie z ekonomią

Uczniowie odwiedzili m.in. piekarnię Dariusza Sosny (fot. Gimnazjum nr 2 w Woli)
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MIEDŹNA

FRYDEK

GILOWICE GRZAWA

To jest wiarygodna szkoła!
Liceum w Gilowicach otrzymało wyróżnienie Wiarygo-
dnej Szkoły. „Uczestnicząc w programie, szkoła ta speł-
nia warunki zawarte w regulaminie programu i jest w sta-
nie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wycho-
wawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Dzięki udzia-
łowi w programie szkoła ta uzyskała Certyfikat Wiarygo-
dna Szkoła za rok szkolny 2013/2014, którego posiada-
nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły,
zarówno w gminie, powiecie, jak i też w całym regionie”
– zwracają uwagę organizatorzy programu. Jego celem
jest wyróżnianie najlepszych szkół w Polsce. pk

Obchodzili Dzień Seniora
11 lutego w Grzawie świętowano Dzień Seniora.
Najpierw odprawiono uroczystą mszę świętą, po
której uczestnicy bawili się w Domu Socjalnym. –
Chciałem bardzo serdecznie podziękować organiza-
torom naszego tradycyjnego Dnia Chorego i Senio-
ra. Podziękowanie kieruję do Zarządu i członków
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego.
Serdeczne Bóg zapłać za Wasze zaangażowanie,
wszelkie dobro i jak zawsze miłą i serdeczną atmos-
ferę – zwrócił się do mieszkańców proboszcz, ks.
Jacek Jadasz. pk

Przyjdź na Noc z Andersenem
Gminna Biblioteka Publiczna już po raz szósty orga-
nizuje Noc z Andersenem. Najpierw z 20 na 21
marca organizatorzy zapraszają na nocną zabawę
z okazji urodzin Hansa Christiana Andersena do
biblioteki w Grzawie, a tydzień później – do filii nr
2 w Woli. 

Zajęcia adresowane są do uczniów szkół podsta-
wowych gminy Miedźna. Wymagana jest zgoda ro-
dziców. Ilość miejsc jest ograniczona – zgłoszenia
przyjmowane będą do 15 marca (w Grzawie) i 20
marca (w Woli). pk

W Parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Wszechświata we Frydku
zaczął działać chór parafialny. – Kie-
dyś we Frydku funkcjonował zespół
„Swojanie”, ale został jakiś czas temu
zawieszony. Widziałem potencjał lu-
dzi, którzy w nim występowali i po-
stanowiłem zaprosić ich na próby do
kościoła – mówi proboszcz, ks. Leon
Kraiński. I tak się zaczęło. 

Już na pierwszym spotkaniu poja-
wiła się spora grupa osób, dziś chór
liczy ok. 30 członków. I to w różnym
wieku. – Przekrój wiekowy jest bar-
dzo duży – członkowie mają od nie-

spełna 30 do nawet 70 lat. Bardzo
cieszę się, że jest takie zainteresowa-
nie – ci ludzie spotykają się i rozwija-
ją swoje umiejętności – zauważa pro-
boszcz.

Chór śpiewa pieśni religijne, ma już
za sobą pierwsze występy na niedziel-
nych mszach świętych. Teraz przygo-
towuje Mękę Pańską na niedzielę pal-
mową. Jak podkreśla ks. Leon Kraiń-
ski każdy, kto chciałby zasilić szeregi
chóru może przyjść na próbę (te od-
bywają się raz w tygodniu w salkach).
Warunek jest jeden – trzeba choć tro-
chę potrafić śpiewać. pk

Parafianie chcą śpiewać Koncert na cześć patrona

O „Frydkowianach” pisaliśmy w styczniowym numerze
„Gminnych Spraw” (fot. SP Frydek)

30 stycznia w Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława Hadyny
we Frydku odbył się Koncert
Hadynowski. Został on zorga-
nizowany w związku z 15. ro-
cznicą odejścia patrona szko-
ły. Stanisław Hadyna to kom-
pozytor, dyrygent i pisarz. Za-
łożył i był przez wiele lat kiero-
wnikiem artystycznym Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W
trakcie koncertu wystąpił dzia-
łający w szkole Zespół Pieśni
i Tańca „Frydkowianie”, pro-
wadzony przez Jadwigę Gra-
natyr i Zygmunta Pyrka. pk

Na początku lutego w Zespole Szkół w Miedźnej od-
były się warsztaty komputerowe pod hasłem „Kom-
puter i Internet nie tylko dla młodych”. W kursie
uczestniczyło 12 osób. Prawie cała grupa nigdy nie
miała kontaktu z komputerem i przyszła na kurs,
aby to zmienić. Zaczynali od rzeczy najprostszych,
czyli uruchamiania komputera, otwierania progra-
mów, nauki korzystania z klawiatury. A pod koniec
zajęć już mieli założone skrzynki mailowe, umieli
korzystać z wyszukiwarek i surfować po sieci. Dru-
gim etapem wdrażania technologii IT była nauka
poprawnego pisania tekstów na komputerze. Zaję-
cia tak spodobały się uczestnikom, iż będą konty-
nuowane w każdą środę.

O internecie dyskutowano także z uczniami. Ze-
spół Szkół włączył się w obchody Dnia Bezpieczne-
go Internetu (DBI). Uczniowie gimnazjum w ra-
mach lekcji informatyki i lekcji wychowawczych
dyskutowali na temat cyberprzemocy oraz bezpie-
czeństwa w sieci. 

23 lutego uczniowie obejrzeli przedstawienie zaty-
tułowane „Sieciuchy”, które w ciekawy, a jednocześ-
nie przystępny sposób przybliżyło uczniom podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa w sieci. Po obejrzeniu
scenki przeprowadzony został konkurs wiedzy.

Szkoła postanowiła również sprawdzić stan wie-
dzy rodziców na temat zapobiegania zagrożeniom
płynącym z niewłaściwego korzystania z sieci

i komputera. Na wywiadówkach rodzice odpowie-
dzieli m.in. na pytania: czy wiedzą, co ich dzieci ro-
bią w Internecie i w jaki sposób to kontrolują, czy
znają zasady bezpiecznego surfowania w sieci, jak
zabezpieczają swoje domowe komputery przed wi-
rusami i niepożądanymi treściami. Analiza ankiet
pozwoli na przygotowanie szkolenia dla rodziców,
dotyczącego bezpieczeństwa w sieci.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole
Szkół w Miedźnej przygotowali uczniowie klasy IIa
gimnazjum pod czujnym okiem nauczycieli informa-
tyki, Agaty Gibas i Agnieszki Włosiak. ZS Miedźna 

Internet dla młodszych i starszych

Uczestnicy kursu komputerowego (fot. ZS Miedźna)

Przedszkolaki w banku
Od 2013 roku Bank Spółdzielczy w Miedźnej organizu-
je spotkania dla przedszkolaków, szkół oraz mieszkań-
ców gminy Miedźna. W piątek, 20 lutego bank odwie-
dzili wyjątkowi goście – dzieci z Gminnego Przedszkola
Publicznego w Miedźnej (grupy Motylki oraz Biedronki)
wraz z wychowawczyniami. Czekały na nich panie, któ-
re opowiedziały o swojej pracy. Przedszkolaki z wielkim
zaciekawieniem brały czynny udział w dyskusji o pie-
niądzach i oszczędzaniu. Następnie dzieci poznały za-
sady działania bankomatu oraz miały możliwość zwie-
dzenia biura prezesa banku. Najwięcej emocji wzbudzi-
ła jednak liczarka do pieniędzy. Przedszkolaki miały
możliwość przeliczenia prawdziwych monet. Dla ma-
łych klientów pracownicy banku przygotowali drobne
niespodzianki. BS

Dzieciakom bardzo podobało się w banku! (fot. BS) 
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7 lutego w Centrum Kultury w Woli odbyło się coro-
czne, uroczyste spotkanie z Zasłużonymi Honorowy-
mi Dawcami Krwi zrzeszonymi w Klubie Honorowych
Dawców Krwi przy KWK Piast Ruch II w Woli. 

Najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi otrzy-
mali pamiątkowe puchary, statuetki oraz odznacze-
nia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Uro-
czystości powiązane były z obchodami jubileuszu
30-lecia powstania klubu. 

W uroczystościach wzięli udział wójt gminy Mie-
dźna Bogdan Taranowski, dyrektor Oddziału Rejo-
nowego PCK w Bielsku-Białej, Marek Mielnik, kiero-
wnik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pszczynie Hali-
na Gawrońska-Gepfert oraz prezes Klubu HDK-PCK
przy Fiat Auto Poland w Tychach Andrzej Lis. Uro-
czystość prowadził prezes klubu, Marek Gruszka.

Wyróżnieni pucharami honorowi dawcy krwi:
– Jacek Doktor, Zbigniew Komorowski, Bogusław Wy-

kręt – za oddanie honorowo powyżej 50 litrów krwi,
– Janusz Starzec, Janusz Gacoń, Maciej Bartnik –

za oddanie honorowo powyżej 30 litrów krwi,
– Jan Koziana – za oddanie honorowo powyżej 25

litrów krwi,

– Zbigniew Gruszka, Zenon Jasiński – odznaka
ZHDK I stopnia po oddaniu powyżej 18 litrów
krwi,

– Adriana Kurkowska, Monika Moric, Krystyna Sło-
wik, Gabriela Pieczarka, Michał Nowotarski, Ma-
riusz Richlewski, Grzegorz Sanetra, Stanisław
Walczak, Janusz Łabaj – odznaka ZHDK II stop-
nia za oddanie powyżej 10 litrów – panie, a pa-
nowie powyżej 12 litrów krwi,

– Zofia Doktor, Katarzyna Szczepaniak, Dominik
Kolasa, Krzysztof Lukasek, Krzysztof Pękal, Pa-
weł Wolski – odznaka ZHDK III stopnia po odda-

niu powyżej 5 litrów – panie, a panowie powyżej
6 litrów krwi.
Po uroczystym wręczeniu pamiątkowych pucharów

i odznaczeń, głos zabrał wójt gminy Miedźna Bogdan
Taranowski, który pogratulował wyróżnionym i odzna-
czonym, pogratulował klubowi jubileuszu i życzył dal-
szej owocnej pracy na następne lata. Prezes klubu
Marek Gruszka podziękował sponsorom za lata opie-
ki nad klubem podczas comiesięcznych akcji oraz co-
rocznych spotkań. Uczestnicy miło spędzili czas na
pogawędkach i wspomnieniach przy poczęstunku, ja-
ki zafundowała KWK Piast. HDK

Krwiodawcy uhonorowani

Historia zespołu sięga 1979 roku.
Założyła go wtedy Helena Rozmus,
działał przy Kole Gospodyń Wiej-
skich w Woli, którego była przewo-
dniczącą. Początkowo należały do
niego tylko panie. Z czasem dołączy-
li panowie. Teraz „Wolanie” nie tylko
pięknie tańczą i śpiewają, ale poka-
zują dawne obrzędy tej ziemi.

Paweł Komraus

Najpierw zespół miał charakter tylko
śpiewaczy. Licząca 15 osób grupa
śpiewała w czasie uroczystości sołec-
kich, kościelnych oraz wesel. Kiedy do
„Wolan” zaczęli się zapisywać pano-
wie, członkowie zaczęli prezentować
także tańce regionalne. Przez trzy lata
przygrywał im na akordeonie Stani-
sław Mroziewicz. Z czasem dołączyła
się też kapela rodzinna „Saternusy”.

Od dwóch lat kierownikiem ama-
torskiego zespołu jest Urszula Pękała,
za część muzyczną odpowiada Zyg-
munt Pyrek, związany także z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Frydkowianie”,
a scenariusze do występów pisze im
Bronisława Niesyto.

Bo „Wolanie” to nie tylko zespół,
który śpiewa lokalne pieśni i tańczy
regionalne tańce. Podczas ostatnich
występów pokazują dawne obrzędy,
które kultywowali nasi przodkowie
w Woli. Często wzorują się na tym, co
widzieli w młodości, co opowiadały
im mamy czy babcie. – Chcemy poka-
zywać dawne obrzędy autentycznie.
Te obrzędy są swego rodzaju udoku-
mentowaniem życia ludzi w Woli
w dawnych latach – mówi kierowni-
czka zespołu.

W repertuarze mają m.in. „Zabawę
w karczmie u Grzesia”. Karczma ta

działała jeszcze do połowy ubiegłego
wieku niedaleko Domu Kultury. Było
to miejsce, w którym organizowano
najważniejsze imprezy w Woli. – Nie-
którzy nasi członkowie jeszcze pamię-
tają, jak chodzili tam ze swoimi rodzi-
cami. W naszym występie wykorzy-
staliśmy rekwizyty, które znaleźliśmy
na strychu budynku, dzięki uprzejmo-
ści właścicieli budynku. Były to np.
kufle do piwa, szafka oraz butelki na
trunki, nawet okno drewniane z kar-
czmy. Staramy się bowiem w sposób
możliwie najbardziej autentyczny po-
kazać dawne wolańskie obrzędy –
przyznaje U. Pękała. 

Za przedstawienie zespół zdobył
I miejsce na XI Jurajskim Przeglądzie
Zespołów Ludowych w Koziegłowach
„Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje”

w 2013 roku. Kolejny rok przyniósł
kolejny sukces. Podczas ubiegłoro-
cznego Festiwalu Folklorystycznego
Dorosłych w Woli „Wolanie” zapre-
zentowali śląskie poprawiny weselne
w latach 30. XX wieku i... również
wygrali. Także w tym wypadku chcie-
li w jak najlepszy sposób odwzorować
dawne czasy – używali np. elemen-
tów strojów, wazonów czy różańca
z lat 30. Kierowniczka zespołu zdra-
dza, że podczas tegorocznego festi-
walu folklorystycznego w Woli zespół
będzie śpiewał.

Ale to niejedyne osiągnięcia. Zespół
wygrywał przeglądy m.in. w Mysłowi-
cach, Zebrzydowicach, Chorzowie,
Suszcu. Na ten rok też ma ambitne
plany, bo członkowie chcą zaprezen-
tować się podczas kolejnych konkur-

sów, m.in. w Brennej, Dąbrowie Gór-
niczej czy Pawłowicach.

Do zespołu należy obecnie 21 osób
– 10 kobiet i 11 mężczyzn. Są to lu-
dzie w różnym wieku, którzy spotyka-
ją się na wtorkowych próbach i wy-
stępach. – To dla nas swego rodzaju
odskocznia od codziennych zajęć.
Możemy budować pewną więź, miło
spędzamy czas, a występy dają dużą
satysfakcję. Uczymy się także wystę-
pować przed dużą publicznością.
Chciałabym podziękować stałym
członkom, pasjonatom, którzy są trzo-
nem zespołu. Wszyscy są bardzo za-
angażowani w działalność. Byłoby
dobrze, gdyby dołączyły do nas kolej-
ne osoby. Zapraszamy wszystkich
chętnych do wstępowania do zespołu
– zachęca Urszula Pękała.

Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” pokazuje dawne tradycje i zwyczaje, jakie obowiązywały w Woli i okolicach

Pięknie opowiadają o dawnych obrzędach

„Wolanie” podczas ubiegłorocznego festiwalu folklorystycznego w Woli (fot. pk)
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Wójt gminy Miedźna przyznał dota-
cje celowe dla klubów sportowych
w gminie na rok 2015.

W celu realizacji zadań publicznych
w obszarze sportu kluby otrzymają
ponad 150 tys. zł. Ile środków trafi do
poszczególnych klubów?

Najwięcej, bo 48 tys. zł otrzyma
grający w piłkarskiej A klasie LKS So-
kół Wola. 35 tys. zł trafi do II-ligowe-

go klubu piłkarskiego LKS Nadwiślan
Góra. MUKS Gilus Gilowice, prowa-
dzący sekcję pływacką oraz siatkar-
ską otrzyma 27 tys. zł, klub zapaśni-
czy GKS Piast Wola 16 tys. zł, klub
piłkarski LKS Frydek 13,5 tys. zł, LKS
Miedźna 6,5 tys. zł, Uczniowski Klub
Sportowy Stowarzyszenie Piłkarsko-
Siatkarskie w Woli 4 tys. zł,
a Uczniowski Klub Sportowy Sokół
w Woli 3 tys. zł. pk

W marcu na boisko wychodzą piłka-
rze, by walczyć o punkty w rundzie
wiosennej sezonu 2014/2015.

8 marca rundę zainaugurują gracze II-
ligowego Nadwiślana Góra. To będzie
mocny początek wiosny, bo zajmujący
12. miejsce w tabeli zespół zagra
u siebie z liderem, KS Energetyk ROW
Rybnik. Następnymi rywalami będą:
Stal Stalowa Wola (14 marca), Górnik

Wałbrzych (22 marca) oraz Wisła Pu-
ławy (28 marca). Grający w klasie
A Sokół Wola (4. miejsce w tabeli) dru-
gą część sezonu rozpocznie 28 marca,
meczem na własnym boisku z LKS
Gardawice. Najpóźniej wśród zespo-
łów z gminy Miedźna walkę o punkty
rozpocznie wicelider klasy B. LKS Fry-
dek zagra pierwszy mecz w rundzie
wiosennej 6 kwietnia, na wyjeździe
z Polonią Międzyrzecze. pk

Rozdzielono pieniądze dla klubów Ruszają rozgrywki

Atrakcje dla uczniów przygotowały
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bib-
lioteka Publiczna oraz Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

pk, GOK, GBP, GOSiR

W ofercie Centrum Kultury w Woli zna-
lazły się m.in. zajęcia taneczne, twór-
cze i kick boxingu. Z propozycji tane-
cznych korzystały zarówno dzieci, jak
i młodzież. Warsztaty zumby i gangan
style były świetną okazją do urozmaico-
nych ćwiczeń rytmiczno-ruchowych.
Natomiast warsztaty hip hopu przy-
ciągnęły grupę młodzieży, która pozna-
ła podstawowe kroki i figury charakte-
rystyczne dla tego tańca. Dzieci i mło-
dzież uczestniczyły też w „błyskawi-
cznym kursie tanecznym”, który miał
miejsce w czasie dyskoteki prowadzo-
nej przez DJ Przemo z Teatru Muzy-
cznego w Gliwicach. 

W bogatej propozycji zajęć nie za-
brakło również warsztatów twórczych,
na których dzieci z wielkim zaangażo-
waniem tworzyły biżuterię z koralików
czy walentynkowe wianki. Z kolei
w warsztatach kick boxinku pod ba-
cznym okiem instruktora dzieci i mło-
dzież poznały tajniki tej sztuki walki.

Dużo działo się też w Świetlicy w so-
łectwie Wola II. Dzieci mogły skorzy-
stać z zajęć plastycznych, twórczych,
gier, zabaw, konkursów i turniejów ru-
chowych.

W okresie ferii zimowych nie zabrak-
ło też emocji sportowych. GOK wspól-
nie z nauczycielami w-fu ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Woli – Damianem
Odrobińskim i Tomaszem Filejeckim
zorganizowali Turniej Piłki Nożnej dla
uczniów szkół podstawowych oraz Tur-
niej Siatkówki dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. W Turnieju
Piłki Nożnej wzięły udział drużyny
z Frydku, Gilowic i Woli. Zawodnicy
spisali się znakomicie. Rodzice gorąco
kibicowali, a niejednokrotnie przeżywa-
li rozgrywki bardziej niż ich pociechy.
Emocjom i wrażeniom nie było końca.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
także wyjazdy do kina w Tychach na fil-
my: „Paddington” i „Pingwiny z Mada-
gaskaru”. Zdjęcia z zajęć publikujemy
na str. 12.

Ciekawie było też w Gminnej Biblio-
tece Publicznej. 2 lutego odbyło się

spotkanie, dotyczące savoir–vivre przy
stole. Dzieci dowiedziały się, jak dawnej
wyglądały uczty, dlaczego na przyjęcie
do króla trzeba było zabrać nóż i wide-
lec, i do czego w średniowieczu służył
obrus. Potem poznały zasady dobrego
wychowania obowiązujące przy stole
oraz elementy nakrycia stołu. Od teorii
przeszli do praktyki, a z nią bywało róż-
nie. Dzieci nakryły stół, przygotowały
kolorowe kanapki, które próbowały
zjeść używając sztućców. Dzień później
odbyły się zajęcia poświęcone wynalaz-
kom, tym ważnym (koło, papier, druk,
elektryczność, Internet) i tym, które nie
powinny nigdy powstać (np. rodzinny
rower z maszyną do szycia). Dzieci po-

znały także najmłodszych wynalazców.
W bibliotece zjawili się też mali kon-
struktorzy, którzy z rolek po papierze,
zakrętek, papieru budowali pojazdy –
autka i samoloty. Dzieci dowiedziały się
również co nieco o Walentynkach –
o patronie tego święta, zwyczajach
z różnych stron świata, a także o zna-
nych bajkowych zakochanych. 

GOSiR zaprosił na turnieje sportowe
– uczniowie grali w piłkę nożną czy
siatkówę. Można było też pojechać na
narty. 3 i 10 lutego ponad 100 osób
szusowało w Rzykach. Wyjazd współfi-
nansowała Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych
w Miedźnej.

To były dwa tygodnie pełne ciekawych zajęć i wyjazdów

Ferie, ferie, i... po feriach!
WYNIKI TURNIEJÓW
SPORTOWYCH
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
(4 lutego)

Grupa młodsza:
I miejsce – LKS „Nadwiślan” Góra 1
II miejsce – LKS „Nadwiślan” Góra 2
Grupa starsza:
I miejsce – LKS „Nadwiślan” Góra 
II miejsce – FC „Agentki” z Woli 
III miejsce – LKS Frydek „City” 
IV miejsce – SP Miedźna 

TURNIEJ „DWÓJEK SIATKARSKICH” 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

(5 lutego)
I miejsce – Patrycja Lukasek 

i Aleksandra Wojtala 
II miejsce – Ewa Lukasek 

i Weronika Lisek 
III miejsce – Bartosz Pieczka 

i Daniel Zabłocki 
IV miejsce – Anna Lotawiec 

i Martyna Orłoś 
V miejsce – Paulina Kapica 

i Karolina Herda 

TURNIEJ „DWÓJEK SIATKARSKICH” 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (6 lutego)

Klasy I:
I miejsce – Agata Faruga 

i Edyta Komraus 
II miejsce – Wiktoria Kucz 

i Julia Klenczar 
Klasy II-III: 
I miejsce – Karolina Górka

i Paulina Dziurdzia 
II miejsce – Klaudia Ulczok

i Karolina Lukasek 
III miejsce – Daria Cebularz

i Dominika Merta 
IV miejsce – Agnieszka Łukasik

i Monika Zając 
V miejsce – Małgorzata Krzemień 

i Olga Pęczalska 

TURNIEJ HALOWY PIŁKI NOŻNEJ
GIMNAZJALISTÓW

I miejsce – FC Miedźna 
(strzelona 1 bramka więcej 
od drużyny na II miejscu) 
II miejsce – „Pisiórki” z Woli 
III miejsce – „Polona Środa” z Woli 
IV miejsce – FC Frydek

Zajęcia na ferie przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna (fot. GBP)

Laureaci turnieju halowego piłki nożnej szkół podstawowych (fot. GOSiR)

Laureatki turnieju „dwójek siatkarskich” gimnazjów (fot. GOSiR)
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Na sygnale

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

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

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

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

5 lutego w Goczałkowicach na ul. Uzdrowiskowej poli-
cjanci zatrzymali do kontroli 33-letniego mieszkańca
Woli, który kierował samochodem Rover. Okazało się, że
był nietrzeźwy – miał 1,01 mg/ l. Wszystko to miało
miejsce po godz. 22.30.
Dwa dni później policjanci zatrzymali do kontroli innego
mieszkańca Woli. 29-latek kierował samochodem marki
Opel Corsa będąc w stanie nietrzeźwości (0,35 mg/ l). Kon-
trola odbyła się na ul. Górniczej, parę minut przed północą.
Kolejnego nietrzeźwego kierowcę mundurowi zatrzymali
dzień później w Woli na ul. Pszczyńskiej ok. godz. 1.30.
44-letni mieszkaniec powiatu bieruńsko-lędzińskiego
kierował samochodem marki Fiat Punto będąc w stanie
nietrzeźwości (0,40 mg/l).
W sobotę, 14 lutego kilka minut po godz. 21.00 na ul.
Międzyrzeckiej w Woli, kierowany przez 18-latkę z Bie-
runia samochód wpadł w poślizg i wjechał do przydroż-
nego rowu z wodą. Auto wypełniło się wodą, która sięga-
ła do połowy siedzeń. W środku byli jeszcze dwaj pasa-
żerowie. Mężczyźni zachowali zimną krew i wezwali po-
moc. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kobieta by-
ła trzeźwa w chwili zdarzenia, otrzymała mandat karny.
Do zdarzenia doszło nieopodal mostku na rzecze
Pszczynce, czyli w miejscu, gdzie kilka lat temu zginęły
trzy pielęgniarki, które jechały na dyżur do szpitala. Wte-
dy, kobieta kierująca Fiatem Bravą, po uderzeniu w ba-
riery mostu wpadła do rzeki. Tym razem poślizg spowo-

dowany był niezwykle śliską nawierzchnią jezdni. Tu,
dodatkowo, zaważyło niedostosowanie prędkości do wa-
runków pogodowych.
18 lutego nieznany sprawca po wybiciu szyby w oknie
dostał się do sklepu przy ul. Pszczyńskiej w Miedźnej.
Niczego jednak nie ukradł. Do włamania doszło ok.
godz. 1.30.
Nieustalony sprawca na parkingu przyblokowym w Wo-
li przy ul. Słonecznej porysował nieustalonym przedmio-
tem lakier samochodu Ford Focus. Spowodował tym sa-
mym uszkodzenie w wysokości 1 000 zł. Do zdarzenia
doszło 21 lutego ok. godz. 19.00.

M
AR

ZE
C

20
15

Numer
alarmowy
112 
– nie do
żartów!
Numer alarmowy 112 to euro-
pejski numer alarmowy, wspól-
ny dla wszystkich służb ustawo-
wo powołanych do niesienia po-
mocy. Nieraz może uratować
komuś życie, dlatego warto pa-
miętać, by korzystać z niego tyl-
ko wtedy, kiedy jest to napraw-
dę potrzebne.

Numer 112 jest jednolitym nu-
merem alarmowym obowiązują-
cym na terenie całej Unii Euro-
pejskiej. Numer ten służy do po-
wiadamiania w sytuacjach zagro-
żenia zdrowia, życia lub mienia.
Często jednak wybierany jest dla
żartu – ktoś chce w ten sposób
zamówić taksówkę czy pizzę.
Szacuje się, że ponad połowa
zgłoszeń na ten numer jest fałszy-
wa, gdyż niektórzy traktują go ja-
ko informację telefoniczną!

Numer ten służy wyłącznie do
powiadamiania w nagłych sytua-
cjach zagrożenia zdrowia, życia
lub mienia, takich jak: pożary,
wypadki drogowe, kradzieże,
włamania, w przypadku użycia
przemocy, nagłe omdlenia i utra-
ta świadomości, poważne uszko-
dzenie ciała i silne krwawienie,
przypadki porażenia prądem, roz-
poznania osoby poszukiwanej
przez policję, inna nagła sytuacja
zagrażająca zdrowiu, życiu lub
bezpieczeństwu i porządkowi
publicznemu. 

Kierowanie połączeń na numer
alarmowy 112 jest bezpłatne.
Ponadto numer ten można wy-
brać w telefonie nie posiadają-
cym karty SIM.

W Polsce ze względu na przy-
zwyczajenie, komfort obywateli
i specyfikę niektórych wezwań
alarmowych zachowane zostały
numery alarmowe 997 (Policja),
998 (Państwowa Straż Pożarna),
999 (Pogotowie Ratunkowe).

Nie należy dzwonić na numer
112 kiedy zaistniała sytuacja nie
jest niebezpieczna i nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia, życia lub
mienia.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer
alarmowy 112 bez potrzeby
i uzasadnienia, blokujesz linię te-
lefoniczną osobie, która właśnie
w tej chwili może potrzebować
natychmiastowej pomocy, a nie
może połączyć się z operatorem.
Zastanów się – Ty też możesz
kiedyś potrzebować pomocy!

MSW

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

(Gminne Sprawy, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola)
rozlosujemy nagrodę – zaproszenie o wartości 30 zł

do restauracji CountryHaus&Grill w Miedźnej
(Miedźna, ul. Pszczyńska 1).

Prosimy o podanie swojego adresu.
Nagrodę z poprzedniego numeru wygrywa 
Halina Matracka z Gilowic. Gratulujemy!

Zaproszenie wyślemy pocztą.

14 lutego do rowu na ul. Międzyrzeckiej w Woli wpadło auto (fot. KPP Pszczyna)
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Gminna Biblioteka Publiczna organi-
zuje w najbliższym czasie ciekawe
konkursy czytelnicze.

18 marca odbędzie się konkurs „Co
z tą Kasią?”, który swym zakresem
obejmuje treść lektury Miry Jaworcza-
kowej pt. „Oto jest Kasia”. Celem
konkursu jest: rozwijanie dziecięcej
wyobraźni, wdrażanie koleżeńskiej

współpracy, zachęcenie do czytania
ze zrozumieniem, ułatwianie pozna-
wania świata, kształtowanie zacho-
wań społecznych oraz ćwiczenie pa-
mięci. 

Konkurs adresowany jest do ucz-
niów klas III szkół podstawowych
gminy Miedźna, odbędzie się w sali
Domu Socjalnego w Grzawie. Każda
zgłoszona drużyna będzie musiała

rozwiązać siedem zadań. Uczestnicy
otrzymają nagrody książkowe oraz
dyplomy.

Tydzień później, 25 marca Gminna
Biblioteka Publiczna organizuje nato-
miast konkurs pt. „Mam talent i się
nim przed Panem Kleksem pochwa-
lę”, skierowany do przedszkoli w gmi-
nie. Odbędzie się w Gminnym Przed-
szkolu Publicznym im. Jana Brze-

chwy w Górze. Dzieci poznają sympa-
tycznego Pana Kleksa i będą mogły
wykazać się przed nim swoimi zdol-
nościami. 

Zabawa składać się będzie z pięciu
zadań. Przedszkolaki będą wykony-
wać różnego rodzaju zadania zgodnie
ze scenariuszem (plus zadanie wę-
drujące – prezentacja wybranego tal-
entu). GBP, pk

Zarząd Województwa Śląskiego ogła-
sza konkurs fotograficzny pt. „Wieś
Województwa Śląskiego okiem obiek-
tywu”.Celem konkursu jest promowa-
nie walorów kulturowych i przyrodni-
czych śląskiej wsi oraz „dobrych prak-
tyk” służących zrównoważonemu roz-
wojowi obszarów wiejskich.Do udziału

w konkursie zapraszone są osoby, któ-
re amatorsko lub profesjonalnie za-
jmują się fotografią i są zameldowane
na terenie województwa śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu bę-
dą oceniane w trzech kategoriach:
Tradycja, Krajobraz oraz „Dobre prak-
tyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi.

Wszyscy zainteresowani proszeni są
o zapoznanie się z regulaminem kon-
kursu, dostępnym na stronie
www.slaskie.ksow.pl.Prace konkurso-
we wraz z formularzem zgłoszenio-
wym należy przesłać na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskie-
go, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

Wydział Terenów Wiejskich – Sekreta-
riat Regionalny KSOW z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny – Wieś Woje-
wództwa Śląskiego okiem obiektywu”.
Zgłoszenia należy składać do dnia 10
kwietnia 2015 r.Konkurs zostanie roz-
strzygnięty do dnia 31 maja. 

KSOW Województwa Śląskiego

Biblioteka zaprasza

Śląska wieś w obiektywie

Najpierw w Górze, potem we Frydku,
a na koniec w Woli. Każda z imprez
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem, które przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów!

pk

Babsko Biesiada to pomysł nie nowy.
Do tej pory trzy takie imprezy Gmin-
ny Ośrodek Kultury zorganizował
w Woli. Ale panie zaczęły pytać
o możliwość zrobienia tego typu za-
bawy także w innych miejscowo-
ściach. Dlatego w tym roku były aż
trzy biesiady, przeznaczone wyłą-
cznie dla pań!

Najpierw 30 stycznia Babsko Bie-
siada odbyła się w Domu Socjalnym
w Górze. Bawiło się tam ok. 140
pań. Kilka dni później, 4 lutego
przedstawicielkami płci pięknej wy-
pełniła się sala Domu Socjalnego we
Frydku. Organizatorzy doliczyli się
160 uczestniczek! 13 lutego imprezę
zorganizowano natomiast w Domu
Kultury w Woli, gdzie bez problemu
sprzedano ok. 160 wejściówek. Pod-
czas tegorocznych Babskich Biesiad
bawiło się więc aż 460 pań! A chęt-
nych było więcej, ale organizatorów
ograniczała pojemność sal. – Sprze-
daliśmy wszystkie wejściówki na
wszystkie trzy imprezy. Bywało i tak,
że bilety rozeszły się w ciągu 2-3 go-
dzin – słyszymy w Gminnym Ośrodku
Kultury. Były też i takie panie, które
bawiły się na więcej niż jednej biesia-
dzie!

Co cieszy organizatorów, to fakt, iż
na imprezach pojawiły się uczestni-
czki w różnym wieku – bywało tak,
że na biesiadzie bawiły się trzy poko-

lenia pań z jednej rodziny! Babskie
Biesiady łączyły więc pokolenia. – To
naprawdę świetna impreza. Dosko-
nały pomysł na to, by się spotkać
i pobawić w damskim gronie, bez fa-
cetów – śmieje się jedna z uczestni-
czek.

Imprezowiczki zabawiał niezawo-
dny Boguś Musiolik, wodzirej z Su-
szca, który m.in. przebrał się za...
Czerwonego Kapturka! O część mu-
zyczną zadbał zespół Duo Vocal &
Sax, a pyszne dania serwowały panie
z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Gminny Ośrodek Kultury organizował
biesiadę w Górze razem z KGW z Gó-
ry, biesiadę we Frydku z KGW we
Frydku i przewodniczącą KGW w Gi-
lowicach oraz biesiadę w Woli
z członkiniami zarządu KGW z Woli.

Paniom pozostaje czekać na kolej-
ne edycje imprezy, które odbędą się
na początku przyszłego roku. Podob-
no panowie już nieśmiało pytają, czy
i dla nich zorganizowana zostanie te-
go typu biesiada...

W ostatnim czasie w gminie odbyły się aż trzy Babskie
Biesiady. Zabawa była przednia!

Tylko dla pań!

Tańcom nie było końca. Tak bawiły się panie we Frydku (fot. GOK)

Śmiechu nie brakowało, także dzięki 
wodzirejowi, Bogusiowi Musiolikowi (fot. GOK)

Uczestniczki biesiady w Górze składają przysięgę (fot. GOK)

Sala w Woli pękała w szwach, a panie pękały... ze śmiechu! (fot. GOK)



12 GGMMIINNNNEE  SSPPRRAAWWYY – marzec 2015 W OBIEKTYWIE

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
W lutym uczniowie przez dwa tygodnie cieszyć mogli się z ferii zimowych. 

Gminny Ośrodek Kultury przygotował na ten czas sporo atrakcji.

Były m.in. zajęcia taneczne w Centrum Kultury (fot. GOK)

Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali bransoletki (fot. GOK)

Dzieci tworzyły walentynkowe wianki (fot. GOK)

Nie mogło zabraknąć zajęć na świeżym powietrzu (fot. GOK)

Ciekawie było też w świetlicy GOK na WII (fot. GOK)

Uczestnicy warsztatów chętnie

chwalili się swoimi dziełami (fot. GOK)

Można było też pograć np. w ping-ponga (fot. GOK)

Dzieci mogły nauczyć się tańczyć hip-hop (fot. GOK)


