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Rusza oczekiwana
inwestycja
13 lutego w Górze odbyło się spotkanie ws. przebudowy ulic Topolowej
w Górze i Lompy w Gilowicach
i utrudnień z tym związanych
WIĘCEJ NA sTr. 2

Będą światła
w Górze

Komisariat
może ruszyć już
w przyszłym roku
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, we wrześniu br. przy ul. lipowej w woli powinna ruszyć
budowa komisariatu policji. Jest szansa, że zostanie uruchomiony pod koniec 2018 r.
obiekt za ponad 2,5 mln zł wybuduje komenda wojewódzka Policji w katowicach.
w woli obsada policjantów ma być 15-etatowa. Podczas lutowej sesji rady Gminy
o odtworzeniu komisariatu i szczegółach inwestycji mówił zastępca komendanta
wojewódzkiego policji, insp. Piotr kucia (na zdjęciu)
WIĘCEJ NA sTr. 4

Przy przejściu dla pieszych na DW 933
w Górze, w pobliżu szkoły podstawowej powstanie sygnalizacja świetlna
WIĘCEJ NA sTr. 2

Co z gimnazjami
w gminie?
Jest projekt nowej sieci szkół w gminie, który powstał w związku z wygaszaniem gimnazjów. Jaka przyszłość
czeka trzy gminne gimnazja?
WIĘCEJ NA sTr. 5
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gminne sprawy – marzec 2017

13 lutego w Górze odbyło się spotkanie ws. przebudowy drogi powiatowej – ulic Topolowej w Górze i Lompy w Gilowicach

Rusza oczekiwana inwestycja
W spotkaniu z mieszkańcami
udział wzięli przedstawiciele
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pszczynie, władz powiatu
pszczyńskiego i gminy Miedźna
oraz wykonawcy robót, firmy
Drogród z Ćwiklic.
To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w gminie Miedźna. Powiat pszczyński planował przebudować ulicę Topolową w Górze i Lompy
w Gilowicach przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Wniosek złożony do
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek)
został jednak odrzucony ze względów
formalnych. Dlatego władze powiatu
pszczyńskiego oraz gminy Miedźna
postanowiły wykonać inwestycję z własnych środków.
Samorządy zadeklarowały po 3 mln
zł na ten cel (po 2 mln w 2017 r. i po
1 mln zł w 2018 r.). Przetarg wygrała
firma Drogród z Ćwiklic, która wykona zadanie za 5 mln 863 tys. 574 zł 91
gr. 13 lutego w Górze zorganizowano
spotkanie dla mieszkańców, podczas
którego przedstawiono informacje na
temat inwestycji, poinformowano także
o uciążliwościach, które pojawią się
w związku z przebudową.
Przedstawiciel firmy Drogród poinformował, że roboty rozpoczną się od
budowy kanalizacji deszczowej. Wtedy
utrudnienia polegać będą na wprowadzeniu na odcinkach drogi ruchu wahadłowego. Roboty główne firma rozpocznie
od środka planowanego do przebudowy



Przedstawiciele PZD w Pszczynie oraz wykonawcy robót poinformowali o zakresie przebudowy
(fot. pk)
oraz utrudnieniach, które się pojawią 

odcinka drogi. By wykonane zostały
szybciej, prace w kierunku Gilowic
wykona firma Drogród, a w tym samym
czasie roboty w kierunku Góry wykona
podwykonawca. Krzysztof Dzierżawa
z firmy Drogród przyznał, że konieczne
będzie czasowe zamknięcie odcinków
drogi. – Może się zdarzyć, że przez dzień
lub dwa nie będzie dojazdu do posesji,
tego nie unikniemy – zauważył. Przyznał, że odpowiednio wcześniej będą
pojawiały się informacje o zamknięciu,
m.in. w skrzynkach pocztowych. Objazd
dla ruchu ciężarowego wytyczony będzie
ul. Wiejską w Miedźnej.
Gorącą dyskusję wywołała informacja, że ciąg pieszo–rowerowy wykonany
będzie nie z kostki brukowej, a z asfaltu.
Niektórzy mieszkańcy dziwili się, że
wybrano asfalt, twierdzili, że kostka jest
bardziej estetyczna. Grzegorz Górka,
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
powołał się jednak na opinię Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Będą światła
Przy przejściu dla pieszych na
DW 933 w Górze, w pobliżu
szkoły podstawowej powstanie
sygnalizacja świetlna.
O światła na przejściu dla pieszych przy szkole w Górze
zabiegały władze gminy, apelowali
radni oraz mieszkańcy. Z przejścia
korzystają m.in. uczniowie szkoły,
przedszkolaki oraz osoby udające się
do pobliskiego kościoła, a ruch na DW
933 jest spory. We wrześniu i październiku ub.r. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach przeprowadził tam badanie natężenia ruchu.



która zauważa, że ciągi pieszo–rowerowe mają być wykonane z asfaltu.
Kiedy roboty ruszą? – Zaczynamy
kiedy puści mróz, grunt musi odtajać.
Patrząc na prognozy pogody, powinno
nam się udać wejść początkiem marca.
Najpierw mamy miesiąc – półtorej miesiąca robót kanalizacyjnych, a potem
wchodzimy z robotami drogowymi
– mówił w połowie lutego K. Dzierżawa. Termin zakończenia robót to koniec
maja 2018 r., ale firma chce główne prace
zakończyć jeszcze w tym roku.
– Wszelkie sugestie ze strony mieszkańców, które będą pomocne, by inwestycja sprawnie poszła zawsze weźmiemy pod uwagę – mówił Grzegorz Nogły,
członek zarządu powiatu pszczyńskiego.
Dyrektor PZD poprosił mieszkańców
o wysyłanie maili, jeśli pojawią się jakieś
pytania (adres mail do PZD: pzd.pszczyna@gmail.com). Co dwa tygodnie mają
być też organizowane spotkania tzw.
rady budowy.

Przebudowa obejmie odcinek o łącznej
długości niemal 3,5 km, od skrzyżowania z DW 933 w Górze do skrzyżowania
z ul. Górnośląską w Gilowicach. Pierwotnie projekt obejmował też przebudowę
ul. Korfantego w Gilowicach (do lasu),
ale ze względu na brak dofinansowania
zdecydowano się na wykreślenie tego
odcinka o długości ok. 600 m. To jednak
nie znaczy, że nie zostanie on wyremontowany. – Według wartości kosztorysowej to kolejne 800 tys. zł. Jesteśmy w trakcie rozmów z powiatem, by
w 2018 r. zlecić przebudowę tego odcinka.
To dla nas ważne, bo kiedy rozpocznie
się budowa S1, z kierunku Góry, Gilowic
i Frydku będzie to główna droga dojazdowa do Tychów – przyznał wójt Bogdan
Taranowski. – Cieszę się, że inwestycja
w Górze i Gilowicach w końcu rusza.
Dla gminy Miedźna przeznaczenie 3 mln
zł na drogę powiatową to bardzo duży
wysiłek finansowy. Zwłaszcza, że drogi
gminne też mamy do remontu. Ta inwestycja jest jednak konieczna – dodał.
Roboty polegać będą na przebudowie
jezdni, budowie ciągu pieszo–rowerowego, budowie chodników dla pieszych,
przebudowie istniejących zjazdów,
przebudowie przystanków autobusowych, budowie kanalizacji deszczowej,
przebudowie istniejących przepustów
pod drogą, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz
z wykonaniem oznakowania poziomego
i pionowego, odmuleniu rowów przydrożnych oraz wykonaniu pozostałych
robót towarzyszących.
8 Paweł Komraus

Włodarze na konwencie
Znane są już wyniki badań. – Analiza wykazała zasadność budowy sygnalizacji świetlnej. W Górze przy szkole
planowana jest wzbudzana sygnalizacja na przejściu dla pieszych – informuje Ryszard Pacer, rzecznik prasowy
ZDW. W tej sprawie z dyrektorem
ZDW spotkał się wójt gminy Miedźna.
– Dokumentacja ma być wykonana do
lipca, inwestycja polegająca na budowie
świateł typu „all red” przy przejściu dla
pieszych w Górze ma być realizowana
jeszcze w tym roku. Jej koszt to ok. 150
tys. zł – mówił na sesji Rady Gminy
wójt Bogdan Taranowski.

Przy przejściu przy szkole w Górze w końcu pojawią się światła 

8pk

(fot. pk)

8 lutego w Urzędzie Miejskim
w Pszczynie odbył się konwent
starosty, burmistrza i wójtów
gmin powiatu pszczyńskiego.
Wspólne spotkanie starosty,
burmistrza i wójtów z powiatu
pszczyńskiego odbywa się średnio raz na
kwartał. Jest to przede wszystkim okazja
do omówienia aktualnych problemów
i wypracowania wspólnych rozwiązań.
Podczas lutowego konwentu potwierdzono realizację prac na drogach przeprowadzanych wspólnie przez powiat i gminy
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Ustalono także kolejność postępowania



w przypadku pozyskiwania środków
na realizację zadań drogowych z tzw.
„schetynówek” i Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Włodarze dyskutowali też o planach rozwoju komunikacji
publicznej w powiecie pszczyńskim.
Samorządowcy zapoznali się także
z zasadami funkcjonowania partnerstwa publiczno–prywatnego oraz omówili zmiany w gospodarce odpadami.
Pozostałe tematy, o których rozmawiano to m.in. sprawa kopalni Studzienice
1, wyniki kontroli NFZ w pszczyńskim
szpitalu, zmiany w oświacie czy tegoroczne dożynki gminno–powiatowe.

W ratuszu spotkali się starosta oraz włodarze gmin powiatu

8powiat

(fot. powiat)
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Rozpoczął się cykl tegorocznych zebrań sołeckich w gminie Miedźna

Czas na zebrania

OdbiorĄ śmieci!
Podajemy najbliższe
terminy odbioru
śmieci:

DOMY JEDNORODZINNE
Góra (ulice: Boczna, Długa,
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, Rybacka,
Spokojna, Sportowa, Stawowa,
Zawadka, Zbożowa):

zmieszane: 15.03, 3.04
segregacja: 15.03
Jako pierwsi na zebraniu spotkali się mieszkańcy sołectwa Wola

Pierwsze odbyło się 22 lutego
w sołectwie Wola.
Wszystkie tegoroczne zebrania
w sołectwach gminy Miedźna mają charakter sprawozdawczy.
A to oznacza, że w ich trakcie sołtysi
przedstawiają sprawozdania ze swojej
działalności oraz działalności Rady
Sołeckiej, a także sprawozdania finansowe. Mieszkańcy dowiadują się też, co
w ubiegłym roku robiła spółka wodna,
jakimi środkami dysponowała i na co
je wydała.
Pierwsze zebranie odbyło się 22
lutego w sołectwie Wola. Wójt Bogdan
Taranowski powiedział o działalności
urzędu, o zrealizowanych w ubiegłym
roku inwestycjach w sołectwie oraz
o tych, które planowane są w tym roku.



(FOT. PK)

Jak zwykle podczas zebrań mieszkańcy poruszali głównie kwestie remontów
dróg, oświetlenia czy chodników.
23 lutego zebranie odbyło się
w Górze. Kolejne zaplanowano na: 3
marca – Wola I (Centrum Kultury), 14
marca – Miedźna (Urząd Gminy), 22
marca – Wola II (SP nr 2), 23 marca
– Gilowice (OSP). Wszystkie rozpoczynają się o godz. 17.00. Informacje
o terminach pozostałych zebrań po ich
ustaleniu pojawiać będą się na stronie
internetowej www.miedzna.pl.
Podczas tegorocznych zebrań mieszkańcy otrzymują wydane przez Urząd
Gminy broszury. Poświęcone są finansom gminy oraz temu, jak odpowiednio palić w piecu, by nie truć siebie
i innych.
8pk

OGŁOSZENIE
Gmina Miedźna poszukuje nieruchomości
z przeznaczeniem na budowę gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wymagania dotyczące nieruchomości:
– powierzchnia działki od 0,1 ha do 0,2 ha,
– powinna znajdować się możliwie daleko od zabudowań,
– grunt nie powinien stanowić użytków rolnych klasy I, II oraz III,
– powinna posiadać dostęp do drogi asfaltowej bez ograniczenia tonażowego,
w celu swobodnego dojazdu do PSZOK-u,
– powinna posiadać dostęp do mediów (woda, energia elektryczna).
Ostateczna decyzja o zakupie nieruchomości będzie uzależniona od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Chętnych właścicieli nieruchomości Urząd Gminy zaprasza do kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia,
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96 wew. 29, tel. kom. 519 347 288,
e-mail: os@miedzna.pl
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Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad Wisłą, Polna,
Pszczyńska, Skowronków,
Topolowa, Wiejska, Wilcza,
Wiosenna, Zapadź, Zielona):

zmieszane: 16.03, 5.04
segregacja: 16.03

Miedźna (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, Polna,
Poprzeczna, Potok, Słoneczna,
Topolowa, Zacisze), Góra
(ulice: Poznańska, Słoneczna,
Złote Łany, Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):

zmieszane: 17.03, 6.04
segregacja: 17.03

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, Grzybowa,
Kaczeńców, Korfantego, Leśna,
Lompy, Rajska, Spokojna,
Starorzeczna, Wiejska), Góra
(ulica Babudy):

zmieszane: 6.03, 20.03, 7.04
segregacja: 20.03

Frydek (ulice: Bieruńska,
Dębowa, Graniczna, Leśna,
Miodowa, Modrzewiowa,
Myśliwska, Nowa Wieś, Oliw-

na, Polna, Potokowa, Sportowa,
Stolarska), Gilowice (ulice:
Łączna, Plac Jana Pawła II):

zmieszane: 8.03, 22.03
segregacja: 22.03
Grzawa (ulice: Graniczna,
Kościelna, Księża, Nad Wisłą,
Polna, Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka),
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza,
Pszczyńska):

zmieszane: 9.03, 23.03
segregacja: 23.03
Wola (ulice: Błachowa, Bzów,
Cicha, Graniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Mokra,
Ogrodowa, Orzechowa, Polna,
Rajska, Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa,
Spokojna, Stawowa, Szkolna,
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa,
Wspólna, Zbożowa):

zmieszane: 10.03, 24.03
segregacja: 24.03
Gilowice (ulice: Lipowa,
Górnośląska, Strażaków),
Wola (ulice: Pszczyńska,
Osiedle Pod Sosnami, Lipowa,
Międzyrzecka, Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza,
Powstańców, Przemysłowa):

zmieszane: 13.03, 27.03
segregacja: 27.03

BLOKI

Wola I i Wola II:

zmieszane, segregacja: 6.03,
9.03, 13.03, 16.03, 20.03, 23.03,
27.03, 30.03, 3.04, 6.04
odpady wielkogabarytowe: 8.03,
22.03

MOBILNY PSZOK W MARCU

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

< F RYDEK: 1.03 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sportowej
- Dom Socjalny Frydek
< GI
 LOWICE: 6.03 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – OSP
Gilowice
< MIE
 DŹNA: 8.03 (środa) w godz. 12.00-17.00 oraz 13.03 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00,
przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
< GR
 ZAWA: 15.03 (środa) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – plac przy kościele
w Grzawie
<G
 ÓRA: 20.03 (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i
Kościelnej – parking przy kościele w Górze
<G
 ÓRA: 22.03 (środa) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP Góra
<W
 OLA: 25.03 (sobota) w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Różanej – obok sklepu spożywczego
W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki
odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów,
odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).
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14 lutego na sesji Rady Gminy Miedźna o planowanym komisariacie policji w Woli mówił zastępca
komendanta wojewódzkiego policji, insp. Piotr Kucia

W SKRÓCIE

Będzie komisariat, bo jest
potrzebny

Pieniądze dla klubu
dziecięcego

Komisariat policji w Woli będzie
jedną z dwóch tego typu placówek, które zostaną odtworzone
w województwie śląskim. Poznaliśmy szczegóły inwestycji, którą
w gminie Miedźna realizować
będzie Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach.
Komisariat policji w Woli funkcjonował w latach 1992–1998, miał
obsadę 15-etatową. Z początkiem 1999 r.
został przekształcony w rewir dzielnicowych (pozostały jedynie 3 etaty). W 2004
r. powstał natomiast posterunek policji,
który liczył 13 etatów. Funkcjonował do
31 sierpnia 2012 r., kiedy to w całym
kraju zostało zlikwidowanych wiele
takich placówek. Zaproszony na sesję
przez przewodniczącego Rady Gminy
insp. Piotr Kucia, zastępca komendanta
wojewódzkiego policji tłumaczył, że
to, co jest rewirem, posterunkiem czy
komisariatem uzależnione jest głównie
od liczby etatów. – Aby dana placówka
mogła być komisariatem, musi mieć
minimum 15 etatów – mówił.
Po zlikwidowaniu posterunku w Woli,
władze gminy oraz mieszkańcy podjęli
starania, by policja tu wróciła. Okazały
się one skuteczne. – Wójt na każdym spotkaniu zaznaczał potrzebę przywrócenia
policji, zwracała uwagę na to też Rada
Gminy. W ubiegłym roku doszliśmy do
wniosku, żeby policja wróciła do gminy
Miedźna. Jest zasadność przywrócenia
funkcjonowania policji w tej gminie. Po
różnych konsultacjach, czy to ma być
posterunek czy rewir wspólnie stwierdziliśmy, aby zrobić coś porządnie. Postanowiliśmy pójść w kierunku komisariatu
policji. Będzie to min. 15 etatów. Chcemy
też, aby policja w gminie Miedźna miała
swój obiekt z prawdziwego zdarzenia
– podkreślał insp. Piotr Kucia.
Jak dodawał, duże znaczenie miała
deklaracja gminy o nieodpłatnym przekazaniu działki pod budowę siedziby,
o powierzchni 20 arów. Wybrana została działka przy ul. Lipowej, w okolicy
ośrodka zdrowia. Rada Gminy zdecydowała też o przekazaniu 20 tys. zł na
współfinansowanie utworzenia dokumentacji projektowej komisariatu.
Budowa komisariatu policji w Woli
została umieszczona w rządowym Programie Modernizacji Policji. – Wstępnie
oszacowaliśmy wartość tego zadania na
2 mln 560 tys. zł. Taki wkład finansowy z budżetu policji chcemy zostawić
w gminie Miedźna. Wszystko po to,
by obsługa obywateli była jak najlepsza, wizerunek policji był jak najlepszy, a policjanci mieli dobre warunki
lokalowe. Myślę, że jeśli policja będzie
miała ten swój budynek i tyle środków
finansowych tu zostanie, to nikomu już
nie przyjdzie do głowy coś majstrować,

Dotację w wysokości 40 tys. 320 zł
otrzymał klub dziecięcy „Kubusiowe
maluchy” z Woli w ramach programu
„Maluch plus”, ogłoszonego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
W ramach programu dofinansowywane w formie dotacji celowej z budżetu
państwa są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki
nad dziećmi w wieku do lat trzech,
tj. żłobki, kluby dziecięce i miejsca
u dziennych opiekunów.
8 pk

Dożynki w Gilowicach



Gospodarzem tegorocznych dożynek
w gminie Miedźna będą Gilowice. Ale
będą one miały charakter nie tylko
gminny. Będą to dożynki gminno–
powiatowe, odbędą się 27 sierpnia.

8 pk
Podczas lutowej sesji Rady Gminy zastępca komendanta wojewódzkiego policji, insp. Piotr
(fot. pk)
Kucia mówił o budowie komisariatu w Woli 

czy ma to być posterunek czy rewir
– mówił z–ca komendanta wojewódzkiego policji. Komisariat ma zacząć działać
w grudniu 2018 r. lub styczniu 2019 r.
Łącznie na Śląsku policja odtwarza 2 komisariaty i 7 posterunków.
– W imieniu kierownictwa Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach chcę
serdecznie podziękować panu wójtowi,
panu przewodniczącemu, całej Radzie
Gminy i wszystkim osobom, które dbały
i trzymały kciuki za to, by policja w gminie Miedźna miała swoją siedzibę i na
tym terenie spokojnie funkcjonowała
– powiedział insp. Piotr Kucia.
Po prezentacji z–cy komendanta, radni
mieli do niego kilka pytań dotyczących
planowanej inwestycji. – Czy na chwilę
obecną widzi Pan jakieś zagrożenia dla
realizacji tej inwestycji? – pytał radny
Michał Przewoźnik. Insp. Piotr Kucia
wskazał na zagrożenia, które mogą pojawić się przy każdym tak dużym zadaniu
– problemy z projektantem, procedurą
przetargową czy problemy z wykonawcą. – Nie przewiduję żadnych czarnych
scenariuszy i zagrożeń po stronie KWP
w Katowicach. To nasz wspólny cel,
wspólna idea – powiedział insp. Kucia.
– Jakie są oczekiwania policji w stosunku
do gminy? – pytał radny Mariusz Wojtala.
– Pierwszym oczekiwaniem, który Pań-

stwo spełniliście było posiadanie gruntu.
Warunkiem koniecznym by rozpocząć
inwestycję jest nieodpłatne przekazanie
działki na rzecz Skarbu Państwa. Gmina
przekazała również 20 tys. zł na stworzenie dokumentacji. Jakichś dalszych
oczekiwań nie mam, oprócz tego, byście
wspierali Państwo tą budowę dobrym
słowem, patrzyli, czy dobrze to budujemy.
Ważny jest dobry duch w narodzie gminy
Miedźna i to wystarczy – przyznał z–ca
komendanta.
Za decyzję o odtworzeniu komisariatu w Woli dziękował wójt gminy.
– Nasz samorząd zawsze wspierał
policję. Z przykrością przyjęliśmy
informację, że ktoś lekką ręką postanowił to zniszczyć, czyli zlikwidować
posterunek. Wierzę, że tym razem, jak
policja zbuduje obiekt za własne pieniądze, nawet przy naszym wsparciu,
to już nigdy takie szalone pomysły do
nas nie trafią. W miejscowości, która
liczy ponad 8 tys. mieszkańców, która
znajduje się na krawędzi dwóch województw i trzech powiatów, w odległości
prawie 20 km od komendy powiatowej
odtworzenie komisariatu jest zasadne.
Myślę, że poprawa bezpieczeństwa
wśród mieszkańców będzie widoczna
– przyznał wójt Bogdan Taranowski.

Komisariat w liczbach
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Komisariat ma być budowany w latach 2017–2019. Policja jest teraz na etapie
zlecania dokumentacji projektowej, planuje, że w lipcu uzyska pozwolenie na
budowę, wtedy mógłby zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji.
Prace budowlane przy ul. Lipowej miałyby ruszyć we wrześniu 2017 r. Budowa
ma potrwać 12–14 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeszcze w grudniu 2018 r. budynek może zostać oddany do użytkowania. Realny termin
uruchomienia komisariatu to przełom 2018 i 2019 r. Będą w nim pracowali
policjanci na 15 etatach.
Będzie to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy ok. 220 m
kw oraz powierzchni użytkowej 440 m kw. Przewidziano miejsca garażowe
dla pojazdów służbowych, miejsca parkingowe dla interesantów i osób
niepełnosprawnych.

Ulica Prosta
Podczas sesji Rady Gminy 14 lutego
radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Góra. Droga
będąca połączeniem ulicy Krętej z ulicą
Długą to teraz ulica Prosta. 
8 pk

Zmiana kryterium
Od 1 stycznia 2017 r. zmieniła się
wysokość kryterium uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach
Programu Operacyjnego „Pomoc
Żywnościowa 2014–2020”. Aktualnie
kryterium wynosi 200% kryterium
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.: 1 268 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł
dla osoby w rodzinie. Więcej informacji
o programie można znaleźć na stronie
www.mpips.gov.pl. 
8 GOPS

Niebieska linia czynna
całą dobę
Od 1 stycznia 2017 r. działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” 800-12-00-02 jest czynny całą
dobę. Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” oferuje: konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim - poniedziałki
w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02),
konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim - wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel.
800-12-00-02), konsultacje prawne
- poniedziałek i wtorek w godz. 17.0021.00 (tel. 22 666-28-50), konsultacje
prawne - środa godz. 18.00-22.00 (tel.
800-12-00-02), konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - poniedziałki w godz. 13.00-15.00 (pogotowie.
niebieska.linia), porady e-mailowe niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Szczegóły na niebieskalinia.info oraz
niebieskalinia.org. 
8 GOPS

Z Życia gminy
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Jest projekt nowej sieci szkół w gminie, który powstał w związku z wygaszaniem gimnazjów

WAŻNE KONTAKTY

Co z gimnazjami?

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

14 lutego Rada Gminy przyjęła
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Reforma oświaty i wygaszanie
gimnazjów stają się faktem. Od
roku szkolnego 2017/2018 uczniowie
klas VI szkół podstawowych nie pójdą
do gimnazjum, będą za to kontynuować naukę w szkole podstawowej,
która znów będzie ośmioklasowa.
W związku z tym, samorządy muszą
teraz dostosować obowiązującą sieć
szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Odpowiednią uchwałę w sprawie projektu nowej sieci szkół w gminie Miedźna Rada Gminy przyjęła na sesji 14
lutego. Wynika z niej, że wszystkie trzy
gminne gimnazja zakończą działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r. Uczniowie
obecnych klas I i II Gimnazjum nr 1 im.
św. Jana Bosko w Woli oraz Gimnazjum
im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
do zakończenia klas III będą uczyli się
w tym samym miejscu, co do tej pory.
Formalnie będą uczęszczali odpowiednio do SP nr 1 w Woli i SP w Miedźnej
(szkoły podstawowe są w tych samych
budynkach co gimnazja). W tych szkołach do 2019 r. będą funkcjonowały
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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
Ubiegłoroczna noc integracji w gimnazjum nr 2 w Woli była jedną z ostatnich tego typu imprez
w placówce. Z końcem sierpnia, w wyniku reformy oświaty gimnazja w gminie zakończą
(FOT. GIMNAZJUM 2 WOLA)
działalność 

oddziały gimnazjalne. Dwa ostatnie
roczniki (obecne klasy I i II) Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
także będą uczyły się tam, gdzie teraz.
Ale gimnazjum zostanie niejako włączone do Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w Woli. Po zakończeniu działalności gimnazjum (czyli po 31 sierpnia
2017 r.) kształcenie uczniów SP nr 2
w Woli będzie odbywać się w dwóch
budynkach – dotychczasowym, przy
ul. Lipowej oraz w pobliskim budyn-

ku obecnego gimnazjum nr 2, przy ul.
Przemysłowej. Część klas będzie miała
na stałe zajęcia w jednym budynku,
a część na stałe w drugim.
Wszystkie szkoły podstawowe
w gminie Miedźna mają być ośmioklasowe. Warto pamiętać, że przyjęta
w lutym uchwała określa jedynie projekt nowej sieci. Musi być on jeszcze
zaopiniowany przez kuratora oświaty.
Po wydaniu opinii i zastosowaniu się
do niej Rada Gminy musi zatwierdzić
nową sieć szkół do końca marca.
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Rusza rekrutacja do przedszkoli
Według jakich kryteriów będzie odbywała się
rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez
gminę Miedźna?
Kryteria rekrutacji do przedszkoli na pierwszym etapie
określa ustawa. Kryteria na etapie drugim rekrutacji
określane są przez rady gmin. Odpowiednią uchwałę Rada
Gminy Miedźna przyjęła 14 lutego.
Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (mają jednakową wartość):
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.
Kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna:



Ważne terminy rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Miedźna odbędzie się od 10 marca 2017 r. do 31 marca
2017 r.
Natomiast deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko
już uczęszcza można składać w dniach od 3 marca do
9 marca 2017 r.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie
w przedszkolach.

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 działalność gospodarczą – liczba punktów 8,
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 działalność gospodarczą – liczba punktów 4,
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 miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – liczba
punktów 2,
5) kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola
– liczba punktów 1.

Nie trzeba płacić za 6-latka

Od początku roku w przedszkolach prowadzonych przez
gminę Miedźna obowiązują nowe zasady opłat. Cały czas
usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest gmina Miedźna, w zakresie nauczania,
wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie. Opłata w wysokości 1 zł za
jedną godzinę tych usług (po przekroczeniu pięciu godzin
dziennie) od stycznia pobierana jest tylko za dzieci w wieku
do lat 5. To oznacza, że pobyt w przedszkolach 6-latków
jest bezpłatny. Spowodowane jest to objęciem przez rząd
subwencją oświatową dzieci 6-letnich w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

6

Z Twojego soŁectwa

gminne sprawy – marzec 2017

GÓRA

Przedszkole w Górze tradycją stoi
Gminne Przedszkole Publiczne im.
Jana Brzechwy w Górze ma własne
tradycje, co podkreśla jego odrębność
i specyfikę. Dzieci włączane są w nurt
wydarzeń, w których uczestniczą ich
najbliżsi, interesują się nimi. Aby ocalić od zapomnienia tradycje naszego
regionu zaszczepiamy dzieciom ciekawość, chęć jego poznania, dlatego w ten
proces włączamy rodziców oraz współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
Jesteśmy aktywni i „widoczni” w
naszej miejscowości poprzez organizowanie cyklicznych uroczystości.
W kalendarz uroczystości przedszkolnych na stałe wpisały się: Święto
Niepodległości, Barbórka dla górników, Mikołajki, wigilia przedszkolna,
kolędowanie, jasełka dla rodziców, bal
karnawałowy dla dzieci, Biesiadka dla
Babci i Dziadka, popołudniowe zajęcia
integracyjne z rodzicami w ramach
programu „Rodzice współautorami
sukcesów dzieci”.
W przedszkolu kultywowane są wartości patriotyczne poprzez uczestnictwo w uroczystościach o charakterze
narodowym np. Święto Niepodległości, odwiedzanie miejsc związanych z
historią naszej miejscowości.
W tym roku swoją obecnością licznie
zaszczycili nas górnicy. Dzieci wierszem,
tańcem i piosenką uczciły ich święto.
Okazały w ten sposób szacunek dla ciężkiej pracy górnika. Dzieci miały również
okazję wzbogacić swoje wiadomości na
temat pracy górników podczas spotkania
z emerytowanym górnikiem.
Tradycją w naszym przedszkolu jest
przygotowywanie przez dzieci jasełek.
W tym roku przedstawienie jasełkowe
przygotowały dzieci z grupy „Sówek”
oraz z grupy „Biedroneczek”. Dzieci
uczyły się wyznaczonych ról, tradycyjnych kolęd i w ten sposób pozna-

wały historię narodzin Jezusa oraz
tradycje związane z obchodami świąt
Bożego Narodzenia. Na jasełkowe
spotkania zaproszono najbliższych
członków rodzin naszych przedszkolaków. Piękne scenografie i kolorowe
stroje sprawiły, że rodzice i dziadkowie
z zainteresowaniem słuchali małych
aktorów, a występy przedszkolaków
wywołały wzruszenie na twarzach
zaproszonych gości.
Na stałe w kalendarz imprez przedszkolnych wpisany jest także Dzień
Babci i Dziadka, który obchodzony
jest co roku bardzo hucznie, w formie
biesiady, w czasie której goście mogą
wspólnie pośpiewać, zatańczyć, a także
porozmawiać i powspominać dawne
czasy. Na uroczystości nie zabrakło
występów naszych milusińskich, którzy dostarczyli wielu wzruszeń.
Organizowanie tego typu imprez
daje nam ogromną radość i satysfakcję. Głównym motorem i siłą
naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na
nich planowy proces wychowawczy.
Dzieci uczą się odróżniać dobro od
zła. Katalog wartości obejmuje także:
piękno, prawdę, miłość, przyjaźń,
współdziałanie, odpowiedzialność,
szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w
pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na
tradycjach rodzinnych oraz kulturze
regionalnej, a także historii narodu. Do
istotnych działań przedszkola należy
poznawanie kultury regionu i kraju z
równoczesnym otwarciem na kultury
innych narodów i grup społecznych,
a także zaangażowanie się w sprawy
najbliższego środowiska, którego częścią jesteśmy.
8GPP Góra

Przedszkolaki z Góry w różny sposób wyrażają swoje przywiązanie do tradycji 

(FOT. GPP GÓRA)

WOLA

O bezpieczeństwie w internecie
W dniach od 6 do 10 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława
Malinowskiego w Woli obchodzono
„Tydzień Bezpiecznego Internetu 2017”.
Przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa internetu na lekcjach zajęć
komputerowych w klasach I – III oraz
IV–VI pod hasłem „Razem zmieniamy
internet na lepsze”. Korzystając z materiałów edukacyjnych przygotowanych
przez portal DBI 2017 klasy I – IV obejrzały film nt. bezpieczeństwa koncentrujący się na zagrożeniach związanych
z internetem i nowymi technologiami.
Klasy V – VI na podstawie filmu „Gdzie
jest Mimi?” podnosiły wiedzę na temat
możliwych konsekwencji cyberprzemocy dla jej sprawców i ofiar oraz na
temat metod rozwiązywania sytuacji
związanych z cyberprzemocą.

Punktem kulminacyjnym obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”
było zorganizowanie apelu całej
społeczności szkolnej 8 lutego, gdzie
uczniowie klas szóstych przedstawili dramę, dzięki której przypomnieli
zasady bezpieczeństwa w internecie.
Na apelu ogłoszono wyniki konkursu
międzyklasowego na najciekawszy
plakat dotyczący omawianych treści.
Przygotowano również gazetki ścienne
na głównych korytarzach z materiałami informacyjnymi, ulotkami, publikacjami na temat bezpiecznego internetu. Odbyła się również pedagogizacja
rodziców – uczniowie klas szóstych
rozpowszechniali ulotki wśród rodziców odwiedzających szkołę.
8Katarzyna Maciąg,
Elżbieta Grajcarek Wyrobek

Spotkanie ze strażakiem

FRYDEK

Uczcili patrona szkoły
15 lutego w Szkole Podstawowej im. S. Hadyny odbyła się uroczystość poświęcona
patronowi placówki, profesorowi Stanisławowi Hadynie. Uczniowie w uroczysty
i artystyczny sposób uczcili swojego patrona, który skończyłby w tym roku 98 lat.
W tym dniu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” prowadzony przez
Jadwigę Granatyr i Zygmunta Pyrka. Utwory profesora Hadyny zaprezentowane
przez młodych artystów przybliżyły uczniom sztukę i twórczość ludową oraz
wzbudziły zachwyt.
8 SP Frydek

Dzieci dowiedziały się, jak udzielić pierwszej pomocy

Podczas święta patrona wystąpił zespół „Frydkowianie” 

(FOT. SP FRYDEK)

1 lutego w klasie III b Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli miały
miejsce ciekawe zajęcia z udziałem
przedstawicieli Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli. Uczniowie dowiedzieli się wiele o ciekawej, a zarazem
bardzo trudnej i niebezpiecznej pracy
strażaków. Strażak Grzegorz Dziubek, który ma uprawnienia ratownika

(FOT. SP 2 WOLA)

medycznego przekazał dzieciom cenną
wiedzę teoretyczną i praktyczną na
temat udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym w różnych
wypadkach. Udzielił dużo cennych
rad, jak bezpiecznie korzystać z domowych urządzeń elektrycznych oraz jak
pomóc osobom, które zostały porażone
prądem elektrycznym.
SP 2 Wola

Z Twojego soŁectwa
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Duże projekty
w szkołach

MIEDŹNA

Muzyczne wydarzenie w Zespole Szkół

Zespół Oświaty i Wychowania
w styczniu rozpoczął realizację
trzech projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Projekt „Edukacja – wsparcie i rozwój” realizowany jest w SP nr 2
w Woli, SP w Miedźnej, SP w Górze, SP
we Frydku i Gimnazjum nr 1 w Woli do
grudnia 2018 r. Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne za ponad
60 tys. zł, przeprowadzone zostaną też
zajęcia dodatkowe dla uczniów: matematyczne, przyrodnicze, z języków obcych,
terapeutyczne oraz specjalistyczne dla
uczniów niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami w nauce, wspierające dla uczniów młodszych.
Urozmaiceniem niektórych zajęć
będą wycieczki, np. do Zagrody
Żubrów, Skansenu Wsi Pszczyńskiej,
wyjazdy do kina, teatru czy muzeów, a także do Ogrodu Doświadczeń
w Krakowie.
W SP w Górze z początkiem roku
szkolnego 2017/2018 powstanie „Pracownia dojrzałości szkolnej”, w której zostaną zatrudnieni wyszkoleni
nauczyciele, pedagog i logopeda. Pracownia przy współpracy z poradnią
psychologiczno–pedagogiczną będzie
prowadziła diagnozę dzieci pod kątem
dojrzałości szkolnej czy umiejętności
szkolnych oraz spotkania z rodzicami
edukując ich pod kątem współpracy
z dzieckiem wymagającym wsparcia.
Projekt „Doświadczam – edukuję”
realizowany będzie w dwóch placówkach. W Gimnazjum nr 2 w Woli zaplanowano m.in. zajęcia dla uczniów mających problemy z komunikacją w języku
niemieckim i angielskim, z opanowaniem podstawy programowej w zakresie
fizyki, z projektowania doświadczeń
i wnioskowania, rozumowania i argumentacji, matematyczne, dla uczniów
niepełnosprawnych ruchowo oraz
z przedsiębiorczości. W gimnazjum
w Miedźnej zaplanowano dodatkowe
zajęcia z chemii, biologii i fizyki, języka
angielskiego oraz niemieckiego, a także
technologii informatycznej.
W SP nr 1 w Woli oraz w technikum nr 1 w Woli uczniowie skorzystają natomiast z projektu „Nowy
wymiar edukacji”. W SP nr 1 w Woli
będą przeprowadzane zajęcia czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych i przyrodniczych, z nauk
przyrodniczych i języka angielskiego.
W technikum zostaną przeprowadzone
zajęcia dla uczniów klas I i II mających
problemy z opanowaniem podstawy
programowej z matematyki.
Na wszystkie trzy projekty Zespół
Oświaty i Wychowania w Miedźnej
z s. w Woli pozyskał dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna wartość tych projektów to 1 mln
517 tys. 726 zł 51 gr, a wartość dofinansowania to 1 mln 365 tys. 953 zł 85 gr.


To było wyjątkowe wydarzenie muzyczne

(FOT. ZS MIEDŹNA)

Podobnie jak w zeszłym roku, społeczność Zespołu Szkół
w Miedźnej wraz z rodzicami zaprosiła na wspaniały „Zimowy Koncert”. Tegoroczna impreza 10 lutego zgromadziła na
sali gimnastycznej prawie 200–osobową publiczność. Nie bez
powodu. Punktualnie o godz. 18.00 dyrektor szkoły, Karina
Bryja krótko powitała zebranych piosenką wykonaną w duecie z Eweliną Kociak, po czym zaprosiła zgromadzonych
na kulig. Dziewięćdziesięciominutowy program pomimo
„chłodnego” motywu przewodniego rozgrzał atmosferę do
czerwoności. Nie mogło być inaczej, skoro gwiazdami wieczoru byli Grażyna Griner – pianistka, Maciej Komandera
– tenor Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Aleksander Kruczek
– tenor Teatru Wielkiego (Opery Narodowej) w Warszawie.
Artyści po wykonaniu arii otrzymali owacje na stojąco. Jednym z punktów programu był występ absolwentek szkoły:
Weroniki Sochackiej, Marceliny Lukasek, Marii Maroszek,
Justyny Bryi, które śpiewem (nie tylko solowym) uświetniły
wieczór. Na równie wysokim poziomie zaprezentowały się
uczennice szkoły: Agnieszka Sochacka, Magdalena Komandera i Dominika Mika. Uczestnicy mogli też wysłuchać trio
na fortepianie w wykonaniu Tymoteusza Miki, Wiktorii
Sajdok i Natalii Malik oraz gry na skrzypcach w wykonaniu
ucznia klasy II, Grzegorza Cygana. Całości dopełniał chór

W szkole zaprezentowali się też uznani artyści 

(FOT. ZS MIEDŹNA)

złożony z nauczycieli: Renaty Koczy, Katarzyny Maroszek,
Agaty Gibas, Eweliny Kociak, Kariny Bryi oraz uczniów:
Dawida Chwiendacza, Kamila Wojtali, Agnieszki Lotawiec
i Wiktorii Kucz.
Nie zabrakło też w programie scenek humorystycznych.
Uczniowie klasy I: Weronika Kalkowska, Julia Nitka, Katarzyna Włodarczyk, Paulina Jaskólska oraz Patryk Miler
przedstawili zabawną scenkę taneczną w oryginalnych
strojach baletowych.
Tegoroczny koncert nie mógłby się odbyć bez profesjonalnej pomocy nieocenionych rodziców: Macieja Komandery, który służył cenną radą oraz Aleksandra Byrskiego,
który zadbał o nagłośnienie i oświetlenie na koncercie.
Zaś artyści, którzy odwiedzili szkołę zapewnili rozrywkę
na najwyższym poziomie. Dzięki nim spotkania z roku na
rok są coraz liczniejsze. Organizatorzy mają nadzieję, że
również w przyszłości będą mogli gościć tak zacne grono
i zaprezentować równie wysoki poziom. Serdecznie dziękują wszystkim, którzy przygotowali uroczystość oraz tym,
którzy zaszczycili swoją obecnością. Zaś tych, dla których
tym razem biletów zabrakło, zapraszają do obejrzenia filmu
z koncertu na kanale szkoły na portalu Youtube.
8ZS Miedźna

GILOWICE

Licealiści na Łotwie
W dniach 22–27 stycznia uczennice klasy Ib LO im. prof.
Z. Religi w Gilowicach – Natalia Ulczok, Wiktoria Sajdok,
Katarzyna Gorczyca i Aleksandra Gorczyca, pod opieką
Aleksandry Stuczyńskiej i Anny Woźnikowskiej–Tyc wzięły
udział w krótkoterminowej wymianie młodzieży na Łotwie.
Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu Erasmus+
„Improving Standards In Teaching School Sports to foster
Phisical, Cognitive and Social Development In Pupils”
Gospodarzem spotkania była szkoła partnerska Madonas Pilsetas 1 Viduskola, zaś samo spotkanie poświęcone
było narciarstwu biegowemu. Uczestnicy mieli możliwość
doskonalenia swoich umiejętności pod okiem profesjonalnych trenerów w kurorcie Smeceres Sils, niedaleko Madony.
W programie znalazło się również zwiedzanie Rygi, roz-

Podczas wymiany na Łotwie

(FOT. LO GILOWICE)

grywki sportowe, prezentacje szkół partnerskich, dyskusje
na temat zalet i wad uprawiania sportów indywidualnych
i zespołowych, warsztaty, udział w zawodach narciarskich
czy zwiedzanie toru bobslejowego.
8 LO Gilowice

GRZAWA

Seniorzy świętowali

Noc w bibliotece

W czwartek, 2 lutego w Grzawie świętowano
dzień seniora. Coroczne obchody rozpoczęły się
mszą św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Po
modlitwie uczestnicy uroczystości spotkali się
w Domu Socjalnym w Grzawie, gdzie odbyło się
przyjęcie zorganizowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Kółko Rolnicze. Spotkanie uświetnił występ zespołu integracyjno–folklorystycznego „Folkowianie”, działającego w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Grzawie.
8 pk

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie już po raz
dziewiąty przystąpiła do międzynarodowej akcji propagującej książki
dla dzieci jako klasyczne, podstawowe źródło informacji oraz wspierania rozwoju czytelnictwa wśród najmłodszych. Dlatego zaprasza na
imprezę pn. „Noc z Andersenem”, która trwać będzie od piątku, 24
marca od godz.19.00 do soboty, 25 marca do godz. 8.00. Organizatorzy
zapewniają dzieciom opiekę, atrakcyjny program: czytanie baśni,
konkursy, zagadki, czatowanie w internecie z dziećmi nocującymi
w bibliotekach w kraju i poza jego granicami, nocleg. Zapisy na to
niezwykłe wydarzenie – do 17 marca w bibliotece.
8 GBP, pk

8pk
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W związku z rozpoczętą akcją składania zeznań podatkowych za 2016 rok w budynku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej uruchomiony został punkt przyjmowania zeznań podatkowych

Złóż zeznanie w Woli
Punkt czynny był 1 marca, zeznanie podatkowe w Woli będzie
można złożyć jeszcze 5 kwietnia.
W punkcie można pobrać druki
zeznań wraz z załącznikami,
uzyskać niezbędne informacje odnośnie sposobu ich wypełniania oraz złożyć zeznanie podatkowe. Pracownicy
urzędu służą też pomocą w elektro-



nicznym przesyłaniu zeznań (w tym
celu podatnicy muszą przynieść kopię
zeznania za rok 2015).
Punkt Obsługi Podatnika, obsługiwany przez pracowników Urzędu
Skarbowego, czynny będzie 5 kwietnia (środa) w godzinach 7.30 – 14.30
w budynku Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Woli, przy ul.
Poprzecznej 1 (pokój nr 16, I piętro).

Wykaz organizacji pożytku publicznego z powiatu pszczyńskiego
uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku dochodowego za 2016 rok
=Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” w Pawłowicach – numer KRS:
0000000668
=Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pszczynie – numer KRS: 0000055636
=Górniczy Klub Sportowy Piast Wola – numer KRS: 0000116683
=Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy
(Pszczyna) – numer KRS: 0000122217
=Hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna) – numer KRS: 0000130935
=Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie – numer KRS: 0000144457
=Ochotnicza Straż Pożarna Wola – numer KRS:0000145518
=Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice – numer KRS: 0000171008
=Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci (Piasek) – numer KRS: 0000178591

Przy okazji przypominamy, że wypełniając zeznanie podatkowe można
pomóc wybranej organizacji pożytku
publicznego. Wystarczy w odpowiedniej
rubryce rocznego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji, którą
chcemy obdarować.
Obecnie na terenie powiatu pszczyńskiego działa 18 organizacji, które
posiadają status organizacji pożytku

publicznego i dzięki temu można przekazać im jeden procent naszego podatku. Działają na rzecz nieuleczalnie
chorych, niepełnosprawnych, na polu
oświaty, kultury, sportu czy ochrony
zwierząt. Wśród nich są trzy z gminy
Miedźna. To: GKS Piast Wola, OSP
Wola i MUKS „Gilus” Gilowice.
Ale to nie wszystko. Jest też wiele
organizacji spoza powiatu, a które
zbierają środki na leczenie czy na
rozwój bliskich nam osób. Ich wykaz
można znaleźć na stronie internetowej
Departamentu Pożytku Publicznego
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
8 pk

=Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS” (Gilowice) – numer
KRS: 0000232335
=Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
(Pszczyna) – numer KRS: 0000237488
=Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym
przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” – numer KRS:
0000284863
=Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku – numer KRS: 0000288347
=Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu (Pszczyna) – numer
KRS: 0000346362
=Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza (Pszczyna) – numer KRS: 0000410940
=Fundacja Zwierzęca Arkadia (Jankowice) – numer KRS:0000425968
=Przystań Ocalenie (Ćwiklice) – numer KRS: 0000464918
=Uczniowski Klub Żeglarski Moris Pszczyna – numer KRS: 0000504249

Co może policja ws. smogu?
Na ostatniej sesji Rady Gminy o zaangażowanie policji w walkę ze smogiem pytał
radny Marek Mucha.
Smog to w ostatnim czasie problem wyjątkowo
dokuczliwy. W dużej mierze spowodowany jest
tym, że w piecach pali się opałem złej jakości, a nieraz
także śmieciami. Przez to powietrze jest wyjątkowo



zanieczyszczone, co odbija się na naszym zdrowiu.
– Nasza gmina nie posiada Straży Miejskiej. Czy
policja angażuje się w walkę ze smogiem? – pytał
radny Marek Mucha.
– My nie robimy żadnych takich działań, aczkolwiek to jest w interesie mieszkańców, żeby reagowali
na to, co widzą za oknem. Jeżeli ktoś dymi, Państwo
znacie numery alarmowe 112 i 997, nic nie szko-

dzi zadzwonić. Wtedy patrol wykonuje w ramach
interwencji działania. Stwierdzając popełnienie
wykroczenia podejmujemy kroki prawne. My nie
prowadzimy nalotów na domy prywatne, podejmujemy działania interwencyjne – tłumaczył obecny
na sesji podinsp. Piotr Kost, zastępca komendanta
powiatowego policji.
8pk

OGŁOSZENIA
Marzenie o nauce
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym
I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany
przez kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017
roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za
I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe
w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na
jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie
może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania
stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona
jest na stronie www.efc.edu.pl).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje
wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas
ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na
obozy narciarskie i windsurfingowe.
8 EFC

darstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby
pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą,
ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli),
które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku do
najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego
Kasy. Szczegóły na krus.gov.pl.
8 KRUS

Bezpiecznie w gospodarstwie
Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że
Prezes Kasy ogłosił XV, jubileuszową edycję ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego
celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospo-

Czas na zdrowie
Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje szóstą edycję projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” skierowanego
do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy

Energia młodych
Grupa Energa organizuje konkurs skierowany do szkół
ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na
temat energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw
proekologicznych wśród młodych ludzi. Tegorocznym
tematem przewodnim jest „E-mobilność w mojej gminie.
Wizja roku 2030”. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych
opracowań zostaną zaproszeni do finału. Zespoły składające
się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela mogą przesyłać
swoje prace na konkurs do 15 marca 2017 r. Na zwycięzców
czekają cenne nagrody: laptopy, tablety, smartfony, nagrody
pieniężne. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.energiamlodych.pl.  8 Energa

problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się wśród
dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniejszym. Celem
projektu edukacji prozdrowotnej „Czas na zdrowie” jest
popularyzacja idei zdrowego odżywiania i zdrowego stylu
życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Wszystkie dotychczasowe edycje tego konkursu były
obejmowane patronatem honorowym Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra
Sportu i Turystyki, a także Rzecznika Praw Dziecka.
Jak się zapisać? Na stronie www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl znajduje się formularz rejestracyjny, który nauczyciel
musi wypełnić i przesłać do 17 kwietnia 2017 r. Więcej
informacji na temat projektu można znaleźć na stronie
czasnazdrowie.fundacjabos.pl
8 BOŚ
Pokaż się na targach pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie po raz piąty będzie
organizował Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społecznej, które odbędą się 6 kwietnia w Powiatowym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a, w godzinach od 10.00 do 13.00. Jednocześnie PUP zaprasza pracodawców oraz instytucje wspierające rynek pracy, zainteresowane udziałem w wydarzeniu w charakterze wystawcy
do dokonywania zgłoszeń na formularzu znajdującym się na
stronie pszczyna.praca.gov.pl. Stanowisko wystawiennicze
oraz udział w targach są bezpłatne. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Szczegóły – tel. 32 210 27 34.
8 PUP
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Baseny w Dębicy i Gliwicach zdobyte
Pływacy MUKS „Gilus” Gilowice zaliczyli
kolejne udane zawody. Tym razem w Dębicy
i Gliwicach.
W dniach 3-4 lutego dwunastoosobowa grupa
z MUKS „Gilus” Gilowice uczestniczyła w dwudniowych Zimowych Mistrzostwach Klubu Bory
Dębica. Na starcie zjawiło się 371 zawodników z 34
klubów. Klub z Gilowic reprezentowali: Natalia Działkowska, Weronika Gorecka, Maja Sępioł, Aleksandra
Fuks, Kacper Murański, Wojciech Michalski, Michał
Kowalczyk, Michał Mrzygłód, Mateusz Norek, Jakub
Nachyła, Tymoteusz Kowol i Wojciech Hencner.
W klasyfikacji medalowej zawodnicy z Gilowic
zdobyli 9 medali, w tym jeden złoty, dwa srebrne
i sześć brązowych. Złoty medal zdobyła sztafeta
mieszana 5 x 50 m stylem dowolnym w składzie: Sławomir Formas (trener), Kacper Murański, Aleksandra Fuks, Natalia Działkowska, Michał Kowalczyk.
Dwa srebrne medale zdobyła Weronika Gorecka (na
100 m i 50 m stylem klasycznym). Brązowy medal
zdobyli: Michał Mrzygłód na 50 m stylem motylkowym, Mateusz Norek na 100 m i 200 m stylem klasycznym, Tymoteusz Kowol na 100 m i 200 m stylem



klasycznym oraz sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem
zmiennym w składzie: Michał Kowalczyk, Tymoteusz
Kowol, Aleksandra Fuks, Natalia Działkowska.
Udanie zakończył się też dla zawodników „Gilusa”
start w III rundzie Ligi Klubów Śląskich, który był
dla nich ostatnim sprawdzianem w przygotowaniach
przed zbliżającymi się Zimowymi Mistrzostwami Polski, które odbędą się na początku marca w Lublinie,
Ostrowcu Świętokrzyskim i Gliwicach. 15 lutego na
pływalni „Olimpijczyk” w Gliwicach zjawiło się 423
zawodników z 21 klubów. MUKS „Gilus” w składzie:
Natalia Działkowska, Weronika Gorecka, Aleksandra Fuks, Michał Kowalczyk, Wojciech Michalski,
Tymoteusz Kowol, Wojciech Hencner, Mateusz Norek,
Bartosz Chowaniec, Michał Mrzygłód, Jakub Nachyła, Kacper Murański i Maja Sępioł zdobył łącznie
8 medali. Medalistami III rundy zostali: Natalia
Działkowska, która w kategorii 15 lat i starsi zajęła
II miejsce na 50 m stylem klasycznym, Tymoteusz
Kowol – w kategorii 15 lat i starsi zajął II miejsce
na 50 m stylem klasycznym oraz Aleksandra Fuks
– w kategorii 13 lat zajęła II miejsce na 200 m stylem
motylkowym.
8MUKS „Gilus”



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

Aleksandra Fuks po zawodach w Gliwicach

(fot. MUKS „Gilus”)

Warsztaty z mistrzami
25 lutego na krytej pływalni w Woli odbyły
się warsztaty pływackie z Radosławem
Kawęckim i Agatą Korc.
Pod okiem wspaniałych pływaków odbył się
dwugodzinny trening pływacki w wodzie.
Następnie w amfiteatrze LO w Gilowicach uczestnicy
mogli porozmawiać z Radkiem o przebiegu jego
dotychczasowej kariery sportowej oraz wysłuchać
ciekawych informacji na temat diety pływackiej
Agaty Korc.
Spotkanie było dużym przeżyciem dla młodych
pływaków i ich rodziców.
8 GOSiR



Młodzież wzięła udział w zajęciach z trzykrotnym mistrzem
(FOT. GOSIR)
świata w pływaniu 

Rywalizacja na kręgielni
18 lutego na kręgielni na krytej
pływalni w Woli po raz kolejny
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Gminy Miedźna w Kręgle.
Do turnieju zgłosiło się 17 zawodników, z tego do gry przystąpiło 11.
Uczestnicy rozegrali dwie rundy wyłaniając najlepszych zawodników. Rozgrywki były bardzo wyrównane i obfitowały
w wiele bardzo celnych trafień. Wśród
graczy panowała wesoła i sportowa atmosfera oraz wzajemny doping.



Do zawodów przystąpiło 11 graczy

W gilowickim liceum można było porozmawiać ze
sportowcami

(FOT. GOSIR)

Zapaśnicy z kolejnymi medalami

Ostatecznie w kategorii młodzieżowców najlepszy okazał się Mateusz Januszyk z Woli, II miejsce zajął
Łukasz Nowak z Woli, a III miejsce –
Szymon Kamiński z Góry. W kategorii
open wygrał Piotr Sojka z Woli, który
pokonał Ireneusza Kumora z Góry (II
miejsce) oraz Dariusza Janosza z Woli
(III miejsce).
Organizatorem turnieju był Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej
z/s w Woli.
8GOSiR

(fot. GOSiR)

18 lutego Hala Zapaśnicza
MOSiR w Rudzie Śląskiej była
areną zmagań młodych zapaśników i zapaśniczek, którzy
rywalizowali podczas Mistrzostw
Śląska Młodzików i Dziewcząt
w zapasach.
Na rudzkich matach w szranki
stanęło 129 zawodników i zawodniczek z 13 klubów, takich jak: Guliwer Kielce, ZKS Górażdże, Gladiator
Kraków, Prądniczanka Kraków, Siła



To kolejne medale dla zapaśników z Woli

Mysłowice, CSiR Dąbrowa Górnicza,
MOSM Tychy, MKZ Unia Racibórz,
GKS Piast Wola, Fight Club Bytom,
Mion Ruda Śląska, Pogoń Ruda Śląska i gospodarz – ZKS SLAVIA Ruda
Śląska.
GKS Piast Wola reprezentowało
dwóch zawodników i cztery zawodniczki. Złoty medal zdobyły Amelia Tomala, Wanesa Kania oraz Daria Jaczyńska. Gabriela Płoszczyca wywalczyła
srebrny medal, a Franciszek Janosz
– brązowy medal.
8 A. Jaczyńska

(fot. P. Ciemierz)

10

ROZMAITOŚCI

gminne sprawy – marzec 2017

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

marzec 2017
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane kolejno rzędami poziomymi,
utworzą końcowe rozwiązanie.

numer telefonu
Wśród osób, które do 24 marca 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
Danuta Oślak z Grzawy.
Gratulujemy!
Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

Zderzenie trzech aut w Miedźnej:
dwie osoby w szpitalu

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Głównego Lekarza
Weterynarii do hodowców drobiu

16 lutego doszło do wypadku na
skrzyżowaniu ulic Zielonkówka
i Pszczyńska w Miedźnej. Zderzyły się tam 3 samochody. Dwie
osoby trafiły do szpitala.
Zgłoszenie o zdarzeniu dyżurny
odebrał o godz. 6.35. Wynikało
z niego, że na jednym ze skrzyżowań
na ul. Pszczyńskiej w Miedźnej zderzyły się 3 samochody. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że 65-letni
mieszkaniec Gorzowa jechał swoją kią
rio ul. Pszczyńską w stronę Pszczyny.
W trakcie, kiedy skręcał w lewo w ul.
Zielonkówka, zderzył się z jadącym na
wprost innym samochodem.
Alfą romeo kierowała 32-letnia
mieszkanka Brzeszcz. Jechała w kierunku swojej miejscowości. W wyniku
zderzenia tych pojazdów uczestnikiem

Wirus wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), podtypu H5N8
nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną
przyczyną rozprzestrzeniania się
wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną
bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach
postępowania.
Należy bezwzględnie przestrzegać
zasady bioasekuracji:
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmić drobiu na zewnątrz
budynków, w których drób jest utrzymywany;





Na DW 933 w Miedźnej zderzyły się
(FOT. OSP MIEDŹNA)
3 samochody 

wypadku stał się również kierowca toyoty auris, w samochód którego uderzyła pchnięta kia. 32-latek z Woli jechał
za nią w kierunku Pszczyny.
Do szpitala ze złamaną ręką trafił
kierowca z Gorzowa, a z urazem ręki
kierująca alfą kobieta. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi w chwili wypadku.
8KPP

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają
dzikie ptaki;
– stosować w gospodarstwie odzież
i obuwie ochronne oraz po każdym
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
– stosować maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób;
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach
bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Nauka ze Sznupkiem
W ostatnim czasie dzieci
z przedszkoli w Woli, Górze
i Miedźnej odwiedził policjant,
któremu towarzyszyła maskotka
śląskiej policji, Sznupek.
Jak bezpiecznie przejść przez
jezdnię? Co to jest zebra? Jakie
są numery alarmowe? Jak reagować,
gdy ktoś nas zaczepia? O tym wszystkim z przedszkolakami z przedszkoli
w gminie Miedźna rozmawiał poli-



cjant z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. W trakcie spotkań
poruszano kwestie bezpieczeństwa
w domu, przedszkolu oraz w drodze
z i do domu.
Dzieci zainteresował sprzęt służbowy policjanta, dowiedziały się, jak
wygląda praca w policji. Ale największą atrakcją był Sznupek, czyli sympatyczna maskotka śląskiej policji. Każdy
chciał sobie zrobić zdjęcie z policyjnym
pluszakiem!
8 pk

Przedszkola w gminie odwiedził policjant wraz z policyjną maskotką, Sznupkiem

(FOT. KPP PSZCZYNA)
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Można zgłaszać się do XX Regionalnego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” pod honorowym
patronatem Kuratora Oświaty w Katowicach

Powalczą na scenie
o tort Baby Jagi
Święto teatru na skalę nie tylko
gminy wraca! W dniach 26–27
kwietnia odbędzie się jubileuszowa, XX edycja Regionalnego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”
organizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury oraz Zespół
Oświaty i Wychowania.
Celem przeglądu jest konfrontacja
artystycznych dokonań teatrów
amatorskich, doskonalenie warsztatu
teatralnego instruktorów i zespołów
biorących udział w przeglądzie, inspirowanie do twórczych poszukiwań
w dziedzinie repertuaru i środków
wyrazu artystycznego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej
oraz promocja twórczości dziecięcych
i młodzieżowych grup teatralnych.
W przeglądzie mogą uczestniczyć
zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach,
placówkach kultury i innych podmiotach
prowadzących działalność kulturalną,
mające w repertuarze przedstawienia
dramatyczne, komediowe, teatru poezji,
kabaretowe (żywego planu i lalkowe).
Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut. Jury oceni: dobór



repertuaru, interpretację, ruch sceniczny, emisję głosu, scenografię, kostiumy
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea.
Grand Prix przeglądu stanowi tort Baby
Jagi, którym laureat jest zobowiązany
poczęstować wszystkich uczestników
przeglądu.
Do udziału w przeglądzie można zgłaszać się do 3 kwietnia. Kartę zgłoszenia
i listę uczestników należy przesłać na
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 43–225
Wola, ul. Pszczyńska 110. Regulamin,
karta zgłoszenia oraz lista uczestników
dostępne są na stronie gok.miedzna.pl.
Organizatorzy przypominają jednocześnie o uwagach jury zapisanych
w protokole ubiegłorocznego przeglądu:
„Jury zwraca uwagę twórcom spektakli na: dobór repertuaru adekwatny do
wieku oraz możliwości wykonawczych
i interpretacyjnych, dobór muzyki (nie
muzyka przypadkowa, ale tworząca
nastrój, klimat przedstawienia), zbyt
rozbudowaną scenografię, zabierającą
przestrzeń sceniczną wykonawców. Jury
sugeruje, żeby teatr był formą zabawy
rozwijającą wyobraźnię, a zarazem spełniał cele edukacyjne i dydaktyczne”.
8pk, GOK

Laureaci częstują wszystkich uczestników ogromnym tortem. Na zdjęciu – podczas
ubiegłorocznego przeglądu 

(FOT. PK)

Tańce i zabawy na biesiadach
Za nami trzy tegoroczne Babskie
Biesiady. Panie bawiły się we
Frydku, Woli oraz Górze.
26 stycznia we Frydku, 9 lutego
w Woli i 16 lutego w Górze – panie
w gminie Miedźna miały sporo okazji
ku temu, by się pobawić. Do wspólnych
tańców i szaleństw na parkiecie, zabaw
i przebieranek z wodzirejem Bogusiem
Musiolikiem i dj Adamsem nikogo nie
trzeba było specjalnie namawiać!
Babskie Biesiady tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Łącznie w imprezach zorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury udział



wzięło ponad 330 pań, choć zdarzało
się, że niektóre pojawiły się na więcej
niż jednej biesiadzie. Zdjęcia z tych
imprez publikujemy na str. 12.
Ale to nie wszystko. We wtorek, 28
lutego odbyła się jeszcze jedna biesiada, na której pojawiły się niemal tylko
przedstawicielki płci pięknej. W Domu
Socjalnym we Frydku powiat pszczyński, Centrum Przedsiębiorczości w Woli
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli zorganizowali Powiatową Biesiadę Przedsiębiorczych Kobiet.
Była zabawa przy muzyce oraz takie
atrakcje, jak pokaz makijażu czy gala
fryzjerska.
8 pk
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W OBIEKTyWIE

Tańce i zabawy na biesiadach
Za nami trzy tegoroczne Babskie Biesiady, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Panie bawiły się we frydku, Woli oraz Górze. Do
wspólnych tańców i szaleństw na parkiecie, zabaw i przebieranek z wodzirejem Bogusiem Musiolikiem i dj Adamsem nikogo nie trzeba było
specjalnie namawiać!
fOT. GOK

