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O nudzie nie było mowy!

Chociaż w ferie zimowe śniegu było 
jak na lekarstwo, atrakcji w gminie 
Miedźna nie brakowało!

WIĘ CEJ NA sTr. 11 i 12

od 1 kwietnia będzie można składać wnioski do programu rodzina 500 plus. w gminie 
Miedźna za jego realizację odpowiedzialny będzie Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
(na zdjęciu). kto będzie mógł skorzystać z programu? i co trzeba zrobić, by otrzymać 
500 zł na dziecko?

WIĘ CEJ NA sTr. 5

Jak otrzymać 
500 zł na 
dziecko?

Twój 1 procent 
pomaga innym!

Organizacje pożytku publicznego także 
z terenu gminy Miedźna czekają na 
1 procent podatku dochodowego za 
rok 2015

WIĘ CEJ NA sTr. 2

WIĘ CEJ NA sTr. 4

Komisariat, a w tle 
mapa zagrożeń

Reaktywacja komisariatu w Woli to 
jeden z ważniejszych tematów porusza-
nych podczas zebrań sołeckich
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OKiem FOTOgraFa

Ok. 40 maturzystów (uczniowie dwóch klas) wraz z osobami towarzyszą-
cymi oraz nauczycielami i pracownikami Liceum Ogólnokształcącego 

im. Zbigniewa Religi bawiło się w piątek, 5 lutego na studniówce, którą 
zorganizowano w Dworku pod Jemiołą w Ćwiklicach. Był piękny polonez 
i zabawa do białego rana. A za niespełna 100 dni – matura. Już teraz życzymy 
połamania piór! 8fot. www.kgrucka.pl

Radosnej atmosfery, rodzinnego ciepła oraz wielu  
duchowych przeżyć z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzą redakcja „Gminnych Spraw” oraz wydawca, 
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli

Wielkanoc to najpiękniejsze 
i najważniejsze święta w roku…

Niech zatem takimi będą – radosnymi i ważnymi, 
budzącymi uśpione nadzieje.

Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich 
domach i skłania nas do zadumy  
nad odradzającym się życiem. 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Miedźna, 
Instytucjom oraz Firmom  

życzymy pełnych miłości  i rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkanocnych.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Wójt Gminy Miedźna
Stanisław Lubański Bogdan Taranowski
wraz z Radnymi Gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu  Gminy

Wielkanoc 2016

Coroczna akcja PIT to nie tylko konieczność wy-
pełniania dokumentów, ale również możliwość 
pomocy innym.

W rozliczeniach za rok 2014 w prawie 70% 
zeznaniach podatkowych przyjętych przez 

Urząd Skarbowy w Pszczynie zadeklarowano prze-
kazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Dało to w sumie kwotę niemal 
2 mln zł. Tyle pieniędzy dzięki mieszkańcom powiatu 
pszczyńskiego w ubiegłym roku trafiło do organizacji, 
które pomagają chorym dzieciom, wspierają utalento-
wane osoby czy prowadzą działalność sportową.

To od nas samych zależy, komu chcemy pomóc. 
To bardzo proste! Wystarczy wypełniając zeznanie 
podatkowe w odpowiednim miejscu wpisać numer 
KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz ewen-
tualnie cel szczegółowy. 

Urząd Skarbowy w Pszczynie zachęca do skła-
dania zeznań przez internet. - Dzięki takiej formie 
rozliczenia szybciej otrzymają Państwo zwrot nad-
płaconego podatku, nie trzeba oczekiwać w kolej-
kach na złożenie zeznania i macie Państwo pewność, 
po pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru 
(UPO), że zeznanie dotarło do urzędu - przekonu-
je Jacek Binias, naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Pszczynie. Dla osób które nie posiadają dostępu 
do elektronicznych środków komunikacji, Urząd 
Skarbowy w Pszczynie przygotował punkt samo-
dzielnego wypełniania i przesyłania zeznań podat-
kowych drogą elektroniczną na Sali Obsługi Urzędu 
Skarbowego, gdzie podatnicy otrzymają pomoc 
techniczną pracowników Urzędu w samodzielnym 
przesłaniu zeznania. 

16 kwietnia w godzinach od 7.00 do 15.00 zostaną 
zorganizowane „Dni Otwarte” Urzędu Skarbowego 
w Pszczynie. W tym dniu będzie również czynny 

punkt kasowy w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie 
od godz. 7.00 do 13.30. W dniach 28-29 kwietnia 
zostaną wydłużone godziny pracy od 7.00 do 18.00, 
zostanie także wydłużony czas pracy punktu kaso-
wego do godz. 17.30. Ale zeznanie można złożyć 
także w Woli. Punkt przyjmowania zeznań podatko-
wych będzie działać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Woli, przy ul. Poprzecznej 1, w pokoju 
nr 16 (na I piętrze). Będzie tam można pobrać druki 
zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne 
informacje odnośnie sposobu ich wypełniania oraz 
złożyć zeznanie podatkowe. 

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie będą 
także służyć pomocą w elektronicznym przesyłaniu 
zeznań, w tym celu podatnicy musieliby przynieść 
kopię zeznania za rok 2014.

Punkt Obsługi Podatnika obsługiwany przez 
pracowników Urzędu Skarbowego czynny będzie 
w dniach: 9 marca (środa) w godz. 7.30-14.30 oraz 20 
kwietnia (środa) także w godz. 7.30-14.30.

Poniżej prezentujemy listę organizacji pożytku 
publicznego z powiatu pszczyńskiego, którym można 
przekazać 1 procent podatku, ale warto pamiętać, 
że można wspomóc też inne, działające w innych 
miejscowościach, a które także pomagają i wspierają 
mieszkańców naszej gminy czy powiatu. 8pk, Us

Organizacje pożytku publicznego także z terenu gminy Miedźna czekają na 1 procent podatku dochodowego za rok 2015

Twój 1 procent pomaga innym!

Organizacje pożytku publicznego  
z powiatu pszczyńskiego

<�Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” 
w Pawłowicach 

numer Krs: 0000000668
<�Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Pszczynie

numer Krs: 0000055636
<Górniczy Klub Sportowy Piast Wola
numer Krs: 0000116683
<Hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna)
numer Krs: 0000130935
<�Ochotnicza Straż Pożarna  

w Pszczynie
numer Krs: 0000144457

<�Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci (Piasek) 
numer Krs: 0000178591
<�Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji 

Dzieci i Młodzieży „Omnibus” (Pszczyna)
numer Krs: 0000237488
<�Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie 

Ubezpieczonych (Pszczyna)
numer Krs: 0000241956
<�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
<�Uczniowski Klub Żeglarski Moris  

Pszczyna
numer Krs: 0000504249
<�Ludowy Klub Sportowy „Znicz”  

Jankowice
numer Krs: 0000171008
<Przystań Ocalenie (Ćwiklice)
numer Krs: 0000464918
<Ochotnicza Straż Pożarna Wola
numer Krs: 0000145518
<�Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami 

Słuchu i z Wadami Wymowy (Pszczyna)
numer Krs: 0000122217

Dzięki przekazanym w zeznaniu podatkowym środkom 
możemy np. wspierać utalentowaną młodzież. 1 procent 
podatku można przekazać np. klubowi zapaśniczemu GKS 
Piast Wola  (fot. GKS Piast Wola)
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W punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy w ramach syste-
mu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje 
odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumu-
latory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt 
wielkogabarytowy, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośla-
dów, odpady zbierane selektywnie, odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji. 
Ponadto w punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy mogą pozby-
wać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) odpłatnie.

mOBiLny psZOK w marCU 
Terminy, w których dostępny będzie mobilny  

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

<  FryDeK: 1.03 (wtorek) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Miodowej i Sportowej - Dom Socjalny Frydek

<  giLOwiCe: 4.03 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy W. Korfantego 
– OSP Gilowice

<  mieDŹna: 8.03 (wtorek) w godz. 12.00-17.00 oraz 10.03 (czwartek) 
w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej

<  grZawa: 14.03 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Kościelnej 
– plac przy kościele w Grzawie

<  gÓra: 16.03 (środa) w godz. 9.00-14.00, przy skrzyżowaniu ulic 
Topolowej i Kościelnej – parking przy kościele w Górze

<  gÓra: 18.03 (piątek) w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Parkowej – OSP 
Góra

<  wOLa: 25.03 (piątek) w godz. 9.00-14.00, przy ulicy Różanej – obok skle-
pu spożywczego

ODBiOrĄ śmieCi!

Podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne

Frydek (ulice: Dębowa, Leśna, 
Miodowa, Nowa Wieś, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska):
zmieszane: 15.03, 1.04
segregacja: 15.03

Frydek (ulice Bieruńska, 
Graniczna, Myśliwska, Oliwna), 
Gilowice (ulice: Górnośląska, 
Lompy, Lipowa, Piaskowa, Plac 
Jana Pawła II, Rajska, Strażaków), 
Miedźna (ul. Janygowiec):
zmieszane: 16.03, 4.04
segregacja: 16.03

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Leśna, Łączna, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska, Korfantego):
zmieszane: 17.03, 5.04
segregacja: 17.03

wola (ulice: Błachowa, 
Kasztanowa, Kopalniana, Lipowa, 
Międzyrzecka, Orzechowa, 
Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, 
Pszczyńska, Różana, Stawowa, 
Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 18.03, 6.04
segregacja: 18.03

wola (ulice: Bzów, Cicha, 
Górnicza, Graniczna, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, 
Ogrodowa, Osiedle Pod 
Sosnami, Powstańców, Rajska, 
Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, 
Sadowa, Spokojna, Szkolna, 
Wałowa, Wiślana, Wiśniowa):
zmieszane: 7.03, 21.03
segregacja: 21.03

Góra (ulice: Cmentarna, 
Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, 
Mokra, Nad Wisłą, Ogrodników, 
Polna, Poznańska, Pszczyńska, 
Słoneczna, Zbożowa), Grzawa 
(ulice: Graniczna, Polna):
zmieszane: 8.03, 22.03
segregacja: 22.03

Góra (ulice: Boczna, Długa, 
Kręta, Kwiatowa, Parkowa, 
Rybacka, Skowronków, Spokojna, 
Sportowa, Stawowa, Wiosenna, 
Zawadka):
zmieszane: 9.03, 23.03
segregacja: 23.03

Góra (ulice: Babudy, Cicha, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, 
Miła, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Zapadź, Zielona, Złote Łany):
zmieszane: 10.03, 24.03
segregacja: 24.03

Miedźna (cała oprócz ulic 
Janygowiec i Wiejskiej):
zmieszane: 11.03, 25.03
segregacja: 25.03

Miedźna (ul. Wiejska), 
Grzawa (ulice: Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka):
zmieszane: 14.03, 30.03
segregacja: 30.03

BLOKi
wola i i wola ii
zmieszane: 8.03, 11.03, 15.03, 
18.03, 22.03, 25.03, 29.03, 
1.04, 5.04, 8.04
segregacja: 7.03, 10.03, 
14.03, 17.03, 21.03, 24.03, 
29.03, 31.03, 4.04, 7.04
odpady wielkogabarytowe: 
9.03, 23.03

Na ok. 180 domach jednorodzin-
nych w gminie Miedźna pojawią 
się kolektory słoneczne.

Montowane będą zestawy 
kolektorów słonecznych wraz 

z zasobnikami ciepłej wody, układu 
pompowego, układu bezpieczeństwa 
i układu hydraulicznego dla budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych. 
W lutym w domach osób, które wcześ-
niej poprzez specjalną ankietę wyra-
ziły chęć udziału w programie pn. 
„Modernizacja źródeł ciepła w budow-
nictwie jednorodzinnym na terenie 

Gminy Miedźna” przeprowadzone 
zostały wizje lokalne. Na tej podstawie 
powstanie dokumentacja techniczna. 
Programem zainteresowanych jest ok. 
250 właścicieli domów.

Założenie jest takie, że montaż 
solarów w 85% sfinansowany będzie 
ze środków unijnych, w 1% ze środ-
ków gminy Miedźna, a 14% pokryje 
właściciel domu.

W ramach programu solary zosta-
ną zamontowane na ok. 180 domach 
jednorodzinnych. Ma być to realizo-
wane w etapach, w latach 2016-2018.
 8pk

Solary coraz bliżej

OgŁOsZenia
Zmiany w podatkach

Od 1 stycznia 2016 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w usta-
wie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym wprowadzono 
liczne zmiany, które polegają między innymi na tym, że: 
-  nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające dotyczące podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego, jeżeli wysokość zobowiązania podat-
kowego na dany rok nie przekroczy kwoty 6,49 zł – w takim przypadku 
podatek nie będzie pobierany,

-  jeżeli kwota podatku w decyzji nie przekracza 100 zł, to podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, jeżeli kwota podatku 
przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jak dotychczas w czterech ratach 
tj. w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada. 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna, w refera-

cie finansowym, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 32 211 62 18.

Może przyjść ankieter
Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa 

śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe. Każdy ankieter, pracownik 
US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne 
upoważnienie. Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się 
z Urzędem Statystycznym w Katowicach - tel. 32 779 12 91, kom. 695 255 
244 lub email: D.Gwozdz@stat.gov.pl. Urząd Statystyczny prosi o przychyl-
ność i współpracę z ankieterami.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. alekSandry noGi
doświadczonego i zasłużonego samorządowca, 

niezwykle zaangażowanej w sprawy
mieszkańców Gminy Miedźna.

rodzinie, najbliższym, znajomym 
wyrazy głębokiego współczucia składają

Wójt Gminy Miedźna wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna i Radni Gminy Miedźna
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W związku ze zniesionym 
obowiązkiem szkolnym dla 6-
latków, w tegorocznym naborze 
przyjętych do przedszkoli może 
być mniej dzieci.

W przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę Miedźna 

są 572 miejsca. Do tej pory dzięki 
temu do placówek mogły uczęszczać 
wszystkie chętne dzieci 3-letnie. 
Ale teraz może być nieco inaczej. 
Wszystko przez zniesiony przez rząd 
obowiązek szkolny dla 6-latków. 
Teraz to od rodziców będzie zale-
żało, czy 6-latek pozostanie jeszcze 
na rok w przedszkolu czy pójdzie do 
szkoły podstawowej.

Odpowiednie deklaracje rodzice 
składali do końca lutego. Ze wstęp-
nych wyliczeń wynika, że ok. 90% 
rodziców 6-latków chce, by ich dzie-
ci zostały w przedszkolu. Do przed-
szkoli w gminie Miedźna uczęszcza 
obecnie 198 dzieci w wieku sześciu 
lat. I to od decyzji ich rodziców 
zależy, ile będzie wolnych miejsc 
w placówkach i tym samym ile 
dzieci 3-letnich pójdzie od wrześ-
nia do przedszkoli. - Prowadziliśmy 
rozmowy z rodzicami, zachęca-
liśmy ich do wysłania dzieci do 
szkół podstawowych – przyznaje 

Marianna Korkosz, dyrektorka 
Zespołu Oświaty i Wychowania. 

- Dla części 3-latków może zabrak-
nąć miejsc w przedszkolach, bo niektó-
re 6-latki nie pójdą do szkoły, a zosta-
ną w przedszkolu. Pewnym sposobem 
na złagodzenie tego problemu może 
być zorganizowanie w niektórych 
szkołach oddziałów zerówkowych. 
Będziemy się jeszcze nad tym zasta-
nawiali. Wszystko zależy od deklaracji 
rodziców i możliwości gminy – zauwa-
ża wójt Bogdan Taranowski.

Póki co, w marcu rusza rekrutacja 
do przedszkoli w gminie Miedźna na 
rok szkolny 2016/2017. Poniżej pub-
likujemy terminy w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym. 8paweł Komraus

Rusza rekrutacja do przedszkoli

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 
2016/2017 do przedszkoli publicznych prowadzo-
nych przez gminę Miedźna

<�10 – 31 marca: składanie wniosków o przyjęcie do przed-
szkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyj-
nych (w postępowaniu uzupełniającym: 4 – 16 maja)
<�1 – 6 kwietnia: weryfikacja przez komisję rekrutacyj-

ną wniosków i dokumentów (w postępowaniu uzupeł-
niającym: 17 – 23 maja)

<�20 kwietnia: podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwa-
lifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
(w postępowaniu uzupełniającym: 24 maja)

<�21 – 27 kwietnia: potwierdzenie przez rodzica kandy-
data woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisem-
nego oświadczenia (w postępowaniu uzupełniającym: 
25 – 26 maja)

<�2 maja: podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych (w postępowaniu uzupeł-
niającym: 30 maja)

W przedszkolach prowadzonych przez gminę Miedźna są 572 miejsca. Na zdjęciu – dzieci 
z GPP nr 2 w Woli podczas konkursu ekologicznego w Grzawie  (fot. pk)

W lutym ruszyła seria tegorocznych zebrań 
sołeckich w gminie Miedźna. Do tej pory 
odbyły się w Woli (11 lutego), Woli I (12 lutego), 
Górze (24 lutego) oraz Miedźnej (26 lutego).

Na części tych zebrań pojawili się policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. 

Wszystko w związku z ogólnopolskim projektem 
tworzenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeń-
stwa. - Przedstawiamy koncepcję stworzenia map 
zagrożeń, czyli zobrazowania w formie graficz-
nej i opisowej, co na danym terenie stwarza 
zagrożenie – tłumaczył na zebraniu w sołectwie 
Wola I podinsp. Piotr Kost, naczelnik Wydziału 
Prewencji KPP w Pszczynie. 

Mapa ma obejmować zagrożenia, które są dla 
policjantów znane, ale też te potencjalne, które 
znane są głównie mieszkańcom danych miejsco-
wości, terenów. Podczas zebrań policjanci chcieli 
się dowiedzieć, jakie są to zagrożenia. - Mapa 
zagrożeń to narzędzie, które w Polsce dopiero 
jest tworzone, ale na świecie nie jest nowe. Np. 
w Ameryce takie mapy funkcjonują od dawna. 
Jeśli ktoś chce sobie kupić mieszkanie w danej 
dzielnicy, może wcześniej sprawdzić, jaka tam 
jest skala przestępczości i czy będzie tam się 
czuł bezpiecznie – podkreślał podinsp. Piotr Kost. 
Policjanci rozdali uczestnikom zebrania ankietę, 
w której można było wyrazić zdanie, jak taka 
mapa powinna funkcjonować.

Sugestie mieszkańców m.in. na zebraniu sołe-
ctwa Wola I w rozmowie z policjantami związane 
były głównie z jedną kwestią – przywróceniem 
posterunku policji, a nawet komisariatu. - Kiedy 

działał posterunek, policjanci bardzo dobrze znali 
miejscową społeczność, a przez to interwencje 
były bardziej skuteczne – mówiła jedna z miesz-
kanek Woli I. Niektórzy domagali się zwiększenia 
liczby patroli. - Widzimy, że jedzie radiowóz. Ale 
nie chodzi o to, by przejechał. Policjanci powinni 
przejść się w okolicach bloków. Powinny być 
patrole piesze na osiedlach – apelowano. Pojawiły 
się też głosy, że czas oczekiwania na przyjazd 
patrolu jest za długi.

- Dzisiaj może wskaźniki przestępstw w gminie 
nie są aż tak niekorzystne, ale nie wszystkie zda-
rzenia są zgłaszane. Jest coraz więcej kradzieży na 
terenie naszej gminy – w garażach, wielu domach 
i mieszkaniach, w końcu niedawne włamanie do 
szkoły podstawowej w Miedźnej. To wszystko 
powoduje, że stan bezpieczeństwa w naszym 
odczuciu jest zupełnie inny, gorszy. Jest klimat, by 
odtworzyć komisariat, który funkcjonował w Woli 
do 1999 r. Jesteśmy w stanie pomóc policji, ale 

mieszkańcy mają prawo w zamian za to czegoś 
oczekiwać – mówi wójt Bogdan Taranowski. Jak 
zauważa, ciągle prowadzi rozmowy na ten temat 
z komendantem powiatowym policji oraz komen-
dantem wojewódzkim policji. Wcześniej gmina 
wystąpiła w tej sprawie z pismem do ministra 
spraw wewnętrznych.

Jak podkreśla wójt, komisariat powinien powstać 
w Woli, bo jest to miejscowość na granicy woje-
wództw, duża miejscowość najbardziej oddalona od 
siedziby komendy. Do tego w przyszłości budowana 
będzie tu droga S-1 oraz elektrownia. Dlaczego 
komisariat? W przeciwieństwie do posterunku jest 
on całodobowy, pracuje też tam więcej policjantów.

Wszystkim tym uwagom przysłuchiwali się 
pszczyńscy policjanci. - Mapa może być pomocna 
przy stworzeniu komisariatu policji. Wasze opinie 
mają nam dać obraz, czy chcecie, by ta jednostka 
była reaktywowana – powiedział podinsp. Piotr 
Kost. W głosowaniu m.in. na Woli I mieszkańcy 
w tej sprawie byli jednomyślni. 8paweł Komraus

Reaktywacja komisariatu w Woli to jeden z ważniejszych tematów poruszanych podczas zebrań sołeckich

Komisariat, a w tle mapa zagrożeń

Terminy pozostałych zebrań w gminie 
Miedźna

<�9 marca (środa): Wola II, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Woli (godz. 17.00)

<�10 marca (czwartek): Frydek, Dom Socjalny 
we Frydku (godz. 17.00)

<�15 marca (wtorek): Grzawa, Dom Socjalny 
w Grzawie (godz. 18.00)

<�17 marca (czwartek): Gilowice, nowa salka przy 
OSP Gilowice (godz. 18.00) 

Na zebraniu w sołectwie Wola I o mapie zagrożeń mówił 
podinsp. Piotr Kost, naczelnik Wydziału Prewencji KPP 
w Pszczynie  (fot. pk)
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Urząd gminy miedźna
43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 

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

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

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

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

piątek: 7:30 - 13:15

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

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

www.miedzna.pl

NIP 6381642424    REGON 276258291

Nr konta bankowego:
42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

gminny Ośrodek Kultury 
w miedźnej z/s w woli

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

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

gminna Biblioteka publiczna 
w miedźnej z/s w grzawie
43-227 Grzawa, ul. Księża 19

tel. 32 449-12-90
e-mail: biblioteka@miedzna.pl

www.biblioteka.miedzna.pl

gminny Ośrodek pomocy 
społecznej w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
tel. 32 449 13 36, 32 211 82 51

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

gminny Zakład 
gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

43-227 Gilowice, ul. Lompy 19
tel. 32 448 94 43

www.gzgk.miedzna.pl 

gminny Ośrodek sportu 
i rekreacji w miedźnej z/s w woli

43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
tel. 32 448-89-31

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

Zespół Oświaty i wychowania 
w miedźnej z/s w woli

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

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

WAŻNE KONTAKTy

Program Rodzina 500 plus jest 
jednym z priorytetów nowego 
rządu. Ruszy 1 kwietnia. Kto 
będzie mógł otrzymać 500 zł na 
dziecko?

Zgodnie z projektem, z pomo-
cy skorzystają rodzice oraz 

opiekunowie dzieci do 18. roku 
życia. Rodzina z dwojgiem nie-
pełnoletnich dzieci będzie mogła 
otrzymać 500 zł na drugie i kolejne 
dziecko niezależenie od dochodu. 
W przypadku rodzin z dochodem 
poniżej 800 zł netto na osobę wspar-
cie otrzyma rodzina także na pierw-
sze lub jedyne dziecko. Świadczenie 
będzie przysługiwało do ukończenia 
18. roku życia dziecka.

Dla rodzin z dzieckiem niepeł-
nosprawnym kryterium dochodowe 
jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 
W tym wypadku w składzie rodziny 
brane będą pod uwagę pozostające 
na utrzymaniu dzieci do ukończenia 
25. roku życia. Dodatkowo, wlicza-
ne też będą dzieci, które ukończyły 
25. rok życia, legitymujące się orze-
czeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, jeżeli w związku 
z tą niepełnosprawnością przysłu-
guje świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy albo 
zasiłek dla opiekuna. Dodatkowe 
wsparcie w wysokości 500 zł otrzy-
mają także rodziny zastępcze oraz 
rodzinne domy dziecka na każde 
dziecko, na podstawie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.

Świadczenie otrzyma rodzi-
na bez względu na stan cywil-
ny rodziców. Otrzymają je zatem 
zarówno rodziny, w których rodzi-
ce są w związku małżeńskim, jak 
i rodziny niepełne oraz rodzice 
pozostający w nieformalnych 
związkach. W przypadku rodziców 
rozwiedzionych wsparcie otrzyma 
ten rodzic, który faktycznie spra-
wuje opiekę nad dzieckiem. 

Wniosek o to świadczenie będzie 
trzeba składać raz do roku. Będzie 
można to zrobić przez internet lub 
osobiście w gminie. Osoby ubiegają-
ce się o wsparcie na pierwsze dzie-
cko będą dokumentowały sytuację 
dochodową dołączając do wniosku 
odpowiednie oświadczenie o docho-
dach. Gdy rodzina będzie ubiegać 
się o świadczenie wyłącznie na 
drugie i kolejne dzieci nie będzie 
konieczności dokumentowania sytu-
acji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierw-
sze dziecko uzależnione będzie od 
kryterium dochodowego i w takim 
przypadku co roku trzeba potwier-
dzić fakt nieprzekroczenia tego 

progu. Świadczenie wychowaw-
cze 500 zł nie będzie liczone do 
dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z innych systemów 
wsparcia, dotyczy to w szczególno-
ści świadczeń z pomocy społecznej, 
funduszu alimentacyjnego, świad-
czeń rodzinnych, dodatków miesz-
kaniowych. Świadczenie nie jest 
opodatkowane – rodzice otrzymają 
500 zł, od których nie będą musieli 
odprowadzać podatku ani żadnych 
składek. Dotyczy to także rodziców 
prowadzących działalność gospo-
darczą. 

Prawo do świadczenia będzie usta-
lane na okres jednego roku – od 1 paź-
dziernika do 30 września. Wnioski 
będzie można składać od 1 sierpnia 
danego roku. Pierwszy okres wypła-
cania świadczenia wychowawczego 
będzie jednak dłuższy, od kwietnia 
2016 r. aż do 30 września 2017 roku. 
Dzięki temu rodzice nie będą musieli 
składać dwóch wniosków, kiedy pro-
gram wejdzie w życie. 

W gminie Miedźna za realizację 
programu Rodzina 500 plus odpo-

wiedzialny będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Jak mówi Beata 
Komandera, kierowniczka GOPS-u, 
wszystko ruszy zgodnie z planem, 
czyli 1 kwietnia. Obecnie w ośrodku 
trwają prace, związane z przygoto-
waniami do rozpoczęcia obsługi pro-
gramu. - W gminie Miedźna mamy 
ok. 750 rodzin z dwójką lub więcej 
dzieci oraz ok. 1 000 rodzin z jed-
nym dzieckiem. Dzieci do 18. roku 
życia jest u nas ok. 3 200, szacujemy, 
że uprawnionych do skorzystania 
z programu będzie ok. 2 500 dzieci 
– mówi.

B. Komandera podkreśla, że zainte-
resowanie programem w gminie jest 
bardzo duże. - Chciałabym podkreślić, 
że nie ma potrzeby zgłaszania się do 
nas z wnioskiem od razu 1 kwietnia. 
Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 
czerwca, rodziny otrzymają wyrów-
nanie wstecz – zauważa. Szczegółowe 
informacje w sprawie zgłaszania 
wniosków dostępne będą na stronach 
internetowych www.miedzna.pl oraz 
www.gops.miedzna.pl. 

8mrpips, pk

Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski. Za realizację programu w gminie Miedźna odpowiedzialny 
będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jak skorzystać z programu 
Rodzina 500 plus?
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mieDŹna

wOLa

UKs sps wola najlepszy!
Uczniowski Klub Sportowy „Stowarzyszenie 
Piłkarsko – Siatkarskie Wola” działający przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Woli dostał się do 
Programu Kluby Sportowe Orange. W ostatnich 
dniach października 2015 r. ruszyły eliminacje 
do Pucharu Orange, w ramach których zespół 
trenerów i ekspertów programu Kluby Sportowe 
Orange odwiedził 100 klubów objętych progra-
mem. Dziesięć najlepszych drużyn na początku 
marca 2016 r. spotka się w Warszawie, gdzie 
w towarzystwie ambasadorów programu, Jerzego 
Dudka, Artura Siódmiaka, Marcina Urbasia 
oraz Tomasza Jankowskiego, powalczy o puchar 
i nagrody. Długo trzeba było czekać na klub, który 
byłby w stanie przekroczyć magiczną barierę 
1 000 punktów w eliminacjach, ale w końcu to 
się udało! „Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
nowego lidera – klubu Stowarzyszenie Piłkarsko-
Siatkarskie Wola! Ślązacy pokazali prawdziwą 

sportową klasę, zdobywając aż 1002 pkt! To nie 
lada osiągnięcie – zwłaszcza dlatego, że człon-
kowie klubu są jeszcze uczniami szkoły podsta-
wowej! Na taki wynik zawodnicy zapracowali 
ciężkimi, codziennymi treningami!” – czytamy na 
stronie www.klubysportoweorange.pl  8UKs sps wola

O bezpieczeństwie  
w sieci
9 lutego przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. 
W Szkole Podstawowej nr 2 w Woli postanowio-
no połączyć dwa tematy: ekologię i bezpieczeń-
stwo online. Uczniowie klas młodszych wykonali 
EkoRobotaNet. Stworzyli z odpadków - puszek, 
opakowań itp. robota. Konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem - wykonano 45 przeróż-
nych robotostworów wykorzystując różnorodne 
surowce wtórne. Widać było dużą pomoc rodzi-
ców! Uczniowie klas starszych wykonali ulotki 
informacyjne dla rodziców o prawach i obowiąz-
kach internauty oraz prezentację multimedialną 
pn. „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”. Na apelu 
wszystkim uczestnikom wręczono upominki oraz 
dyplomy. Uczniowie oglądając prezentację przy-
pomnieli sobie zasady, jakich należy przestrzegać 
korzystając z Internetu. 8sp 2 wola

UKS SPS Wola powalczy o 1. miejsce w Ogólnopolskim 
Pucharze Orange  (fot. UKS SPS Wola)

UZUpeŁnienie
W uzupełnieniu do artykułu pt. „Koncert kolędo-
wy z niespodzianką”, zamieszczonego w poprzed-
nim numerze „Gminnych Spraw” (nr 2/2016) 
informujemy, że niespodzianką podczas koncertu 
były przepiękne arie operetkowe w wykonaniu 
artystów Opery Śląskiej w Bytomiu. Na scenie 
zaprezentowały się m.in. absolwentki gimna-
zjum w Miedźnej: Weronika Sochacka, Marcelina 

Lukasek, Joanna Rozmus, Kinga Łukaszek, 
Aleksandra Jakimowicz oraz uczennice szko-
ły podstawowej: Emila Czuwaj, Maria Sosna, 
Natalia Rygielska, Emila Magiera, Natalia Ziobro, 
Weronika Lisek, Magdalena Komandera i gimna-
zjum: Maria Maroszek, Julia Klenczar, Justyna 
Bryja, Agnieszka Lotawiec, Wiktoria Kucz, 
Dominika Mika, Aleksandra Wojtala, Arkadia 
Kóska – saksofon i Agnieszka Sochacka, które 
wykazały się dużą inwencją twórczą w wykonaniu 

kolęd i pastorałek przy akompaniamencie ucznia 
Tymoteusza Miki. W roli rapujących pastusz-
ków wystąpili Kuba Puda, Krzysztof Boryczka, 
Alex Piłatyk, Dawid Chwiendacz i Kamil Wojtala. 
Ponadto informujemy, że wśród artystów Opery 
Śląskiej, którzy wystąpili w Miedźnej była pani 
Aleksandra Stokłosa, a nie Magdalena Stokłosa. 
Pełna relacja z koncertu znajduje się na stronie 
internetowej szkoły zsmiedzna.edupage.org 

8redakcja

16 lutego odbył się I Informatyczny 
Puchar Beskidów, który organi-
zowany jest przez Zespół Szkół 
Technicznych i Handlowych 
w Bielsku-Białej. Konkurs podzielo-
ny był na trzy kategorie: programo-
wanie, grafika komputerowa i pro-
jekt. Mogli w nim wziąć udział gim-
nazjaliści z całej Polski. Uczniowie 
Zespołu Szkół w Miedźnej okazali 
się najlepsi zarówno w kategorii pro-
gramowanie, jak i grafika kompu-
terowa. Krzysztof Boryczka, uczeń 
klasy IIIa, najlepiej napisał test skła-
dający się z pytań teoretycznych 
z zakresu podstawy programowej 
nauczania informatyki w gimnazjum 
oraz z dziedziny programowania. 
Najszybciej napisał dwa programy 
komputerowe w środowisku C++. 
Pierwszy program wypisywał liczby 

pitagorejskie, drugi podawał nomi-
nały, jakie składają się na podaną 
kwotę pieniędzy. Tymoteusz Mika, 
uczeń tej samej klasy, osiągnął 
bardzo wysoki wynik w teście wie-
dzowym oraz przygotował obraz 
w edytorze graficznym GIMP, który 
zdobył uznanie jury, w skład które-
go wchodzili artyści fotograficy: dr 
Joanna Chudy, mgr Piotr Borowicz 
oraz nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych w zakresie grafiki kompute-
rowej, mgr Anna Maśka. 

Zwycięzcy każdej z kategorii 
dostali puchary, możliwość lotu szy-
bowcem nad Bielskiem (do zrealizo-
wania w marcu lub kwietniu) oraz 
atrakcyjne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez firmę Rekord Systemy 
Informatyczne. 

8a. gibas

informatycy na medal

W konkursie triumfowali Krzysztof Boryczka (w środku) oraz Tymoteusz Mika, pierwszy z prawej 
 (fot. ZS Miedźna/Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej)

sukcesy sportowe uczniów szkoły 
podstawowej w miedźnej

Ostatnimi czasy uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Miedźnej mogą poszczycić 
się sporymi sukcesami sportowymi. 
Do tych największych można zaliczyć 
udział w Powiatowych Zawodach 
w Tenisie Stołowym, podczas których 
drużynowo uczniowie zajęli I miejsce. 
Indywidualnie Piotr Lukasek wyka-
zał się największymi umiejętnościami 
i stoickim spokojem, zajmując pierw-
sze miejsce w powiecie pszczyńskim. 
Tym samym reprezentacja w skła-
dzie: Szymon Jarco, Piotr Lukasek 
i Amadeusz Wojciech będzie repre-
zentować gminę Miedźna i powiat 

pszczyński w rejonowych zawodach, 
które odbędą się w Chybiu. W grach 
zespołowych uczennice szkoły nie 
pozostają w tyle i dzielnie repre-
zentowały gminę Miedźna podczas 
Powiatowych Zawodów w Piłce 
Ręcznej, zajmując ostatecznie IV miej-
sce w powiecie pszczyńskim. Szkołę 
dzielnie reprezentowały: Emilia 
Fuchs, Lucyna Faruga, Weronika 
Smolorz, Paulina Jaskólska, Ola 
Mika, Magda Komandera, Wiktoria 
Olesiak, Martyna Nowotko, Ola 
Sajdok, Kinga Czerwińska i Karolina 
Lotawiec. 
 8m. Domżoł

Reprezentacja z Miedźnej, która wygrała powiatowe zawody w tenisie stołowym  (fot. SP Miedźna)
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FryDeK

giLOwiCe

grZawa

gÓra rusza runda  
wiosenna

Piłkarze z gminy Miedźna 
w marcu rozpoczynają rozgryw-
ki w rundzie wiosennej sezonu 
2015/2016. Oto rozkład najbliż-
szych spotkań.

nadwiślan góra
(II liga)

6 marca, Nadwiślan Góra  
– Błękitni Stargard Szczeciński
12 marca, Gryf Wejherowo 
– Nadwiślan Góra
19 marca, Nadwiślan Góra 
– Legionovia Legionowo
25 marca, Kotwica Kołobrzeg 
– Nadwiślan Góra

Przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej Nadwiślan ma na 
koncie 14 punktów, które zdobył 
w 19 spotkaniach. Daje to przed-
ostatnie, 17. miejsce w tabeli II 
ligi.

1. Stal Mielec   41
2. Wisła Puławy   39
3. Raków Częstochowa  37
…
17. Nadwiślan Góra  14
18. Gryf Wejherowo  13

sokół wola 
(liga okręgowa)

19 marca, Sokół Wola 
- Unia Bieruń Stary
26 marca, MKS Lędziny 
- Sokół Wola

Pierwszą część sezonu Sokół 
zakończył na dnie tabeli. Piłkarze 
z Woli w 15 meczach zdobyli jedy-
nie 9 punktów

1. MKS Lędziny   35
2. LKS Łąka   33
3. LKS Goczałkowice-Zdrój  29
…
16. Sokół Wola   9

LKs Frydek 
(A klasa)

20 marca, LKS Wisła Wielka 
– LKS Frydek
28 marca, LKS Frydek 
– Josieniec Radostowice

LKS Frydek poradził sobie 
w rundzie jesiennej najlepiej spo-
śród drużyn z gminy Miedźna. 
W 15 meczach zdobył 14 punk-
tów, co daje 12. miejsce w tabeli 
A klasy.

1. ZET Tychy   41
2. LKS Studzionka  34
3. Josieniec Radostowice  33
…
12. LKS Frydek   14
…
16. Leśnik Kobiór   9

19 stycznia grupa przedszkolaków z Gminnego Przedszkola 
Publicznego „Bajka” we Frydku – oddziału zamiejscowego 
w Gilowicach pojechała na XIII Powiatowy Przegląd Jasełek 
w Suszcu. Dzieci przedstawiły spektakl jasełkowy pt. „Jak 
aniołki z diabełkami do stajenki szły...”. Aktorzy wcielili 
się w role aniołów i diabłów, które w zabawny i „tanecz-
ny” sposób zmierzają do stajenki by powitać Jezuska. 
W przedstawieniu nie zabrakło również Maryi i Józefa. 
Przedszkolakom udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie, 
jakim jest Grand Prix! Dzięki temu 24 stycznia mogły się 
jeszcze raz zaprezentować ogromnej widowni występując 
na suszeckiej scenie. Dzieci odebrały dyplom, piękną statu-
etkę i nagrody. 8gpp o. gilowice Mali aktorzy z Gilowic okazali się najlepsi  (fot. Dawid Musiolik, POPP)

Co dzieci wiedzą  
o Koziołku matołku?
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie organizuje dla 
uczniów klas III szkół podstawowych gminy Miedźna konkurs pt. „Ach ten 
Koziołek…Matołek”. Konkurs swym zakresem obejmuje znajomość lektury 
autorstwa Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza pt. „Przygody 
Koziołka Matołka”.

„Zachęcamy do przypomnienia sobie, znanych choćby z dobranocek, 
perypetii sympatycznego, niezdarnego  Koziołka, który ciągle wpada w jakieś 
tarapaty.

Książka zawiera sporą dawkę humoru rysunkowego i słownego, co nie-
wątpliwie zachęca do czytania i oglądania przygód naszego bohatera. Warto 
też przypomnieć, że książka ta jest uważana za  prekursorską w polskim 
komiksie” - zachęcają organizatorzy.

Uczniowie swoją wiedzę o przygodach Koziołka Matołka sprawdzą 15 
marca w sali Domu Socjalnego w Grzawie.
� 8pk, gBp

świętowali  
Dzień seniora
W czwartek, 18 lutego, odbył się orga-
nizowany co roku Dzień Seniora. 
W Grzawie jego obchody rozpoczęły 
się mszą świętą, podczas której ksiądz 
proboszcz udzielił wszystkim chorym 
sakramentu namaszczenia, a następnie 
każdemu błogosławieństwa lourdzkie-
go. Po mszy świętej wszyscy uczest-
nicy uroczystości udali się do Domu 
Socjalnego na przyjęcie zorganizowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Kółko Rolnicze. Spotkanie uświetnił 
występ zespołu „Folkowianie” z Ośrodka 
Caritas MB Różańcowa w Grzawie pre-
zentujący twórczość ludową. 8grzawa.eu

szkoła gra!
7 lutego odbył się kolejny wyjątkowy koncert w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze. Tym razem 
w koncercie „Ze świata czterech stron” zaprezentował się 
zespół Simon i Terapeuci. Cały dochód ze sprzedaży biletów 
przeznaczony zostanie na zakup rzutnika do sali nr 26.

Simon i Terapeuci to pochodząca z Pszczyny grupa 
muzyków, która pracuje z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie. Zespół tworzą m.in. Agnieszka Antecka 
i Bernadeta Jonkisz, które związane są ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Grzawie, gdzie prowadzą Zespół 
Integracyjno-Folklorystyczny „Folkowianie”. 8pk Simon i Terapeuci podczas koncertu w Górze  (fot. SP Góra)

pożegnali karnawał
2 lutego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku bawili się na balu karna-
wałowym prowadzonym przez wodzireja. I tak zawirowa-
ły w tańcu piękne księżniczki, wróżki, biedronki, wiedź-
my, pośród kowbojów, kotów i superbohaterów. Oprócz 
tańców uczestnicy balu brali udział w konkursach i zaba-
wach, na koniec wybrano Króla i Królową Balu, którzy 
zachwycili jurorów nie tylko pięknym przebraniem, lecz 
przede wszystkim tańcem, uśmiechem i dobrą zabawą. 
Tegoroczną Królową Balu została Daria Maśka z klasy 
IIIb, a Królem - Marcel Cholewa z klasy Ia. W trakcie balu 
wszystkie dzieci, zmęczone, lecz w doskonałych humo-
rach udały się z wychowawcami do klas na poczęstunek 
oraz wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy wspaniale się 
bawili i pożegnali karnawał. 8sp Frydek

sukces w przeglądzie powiatowym

Dzieci przebrały się za różnych bohaterów  (fot. SP Frydek)
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rób zdjęcia i wygrywaj
Gminny Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w konkursie 
fotograficznym.

Tematem konkursu „Gmina 
Miedźna - wydarzenia kul-

turalne, sportowe, religijne” jest 
uwieńczenie na fotografiach wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych 
czy religijnych, które wpisane 
są w życie mieszkańców gminy 
Miedźna. Konkurs trwa od lutego 
do października 2016 r. i podzielony 
jest na dwa etapy. Trwa etap pierw-
szy. Należy w nim przesyłać zdję-
cia z wydarzeń w gminie Miedźna, 
które miały miejsce od 1 stycznia 
do 31 maja 2016 r. W każdym etapie 
nagrodzone zostaną trzy prace. Za 
I miejsce w każdym etapie przewi-
dziano nagrodę w wysokości 300 
zł, za II miejsce – 200 zł, a za III 
miejsce – 100 zł. Każdy uczestnik 
w każdym etapie konkursu może 
nadesłać maksymalnie trzy prace.
Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszenia i oświadczeniem rodzica 
(potrzebne w przypadku udziału 
osób niepełnoletnich) dostępny jest 
na stronie www.gok.miedzna.pl.

8pk

Oto plan imprez i wyjazdów, 
które organizuje Koło Emerytów 
w Miedźnej.

<�15 marca: Misterium Męki Pańskiej 
– teatr w Cieszynie, koszt 40 zł/os. 

<�11 maja: Biesiada nad wodą 
w Wilczkowicach, koszt 40 zł/os. 

<�14-28 maja: 14-dniowe wczasy nad 
morzem w Mrzeżynie (Piramida), 
koszt 1 350 zł/os. (przejazd, wyży-
wienie, zakwaterowanie - pokoje 2-
3-osobowe, konsultacja lekarska + 
20 zabiegów leczniczych, całodobo-
wa opieka pielęgniarska, dwa wie-
czorki taneczne z poczęstunkiem, 
biesiada przy ognisku, wycieczka 
autokarowa z przewodnikiem), 
zapisy i wpłata 50% do końca lute-
go, po tym terminie zapisywane 
będą osoby nienależące do koła
<�29 maja: pielgrzymka mężczyzn 

do Piekar
<�22-24 czerwca: 3-dniowa wyciecz-

ka do Wrocławia i okolic, koszt 
390 zł/os. z biletami wstępu do 
zwiedzanych obiektów (Panorama 
Racławicka, Ogród Zoologiczny, 
Afrykarium, Kaplica Czaszek 

w Czermnej) i wyżywieniem (dwa 
śniadania, dwa obiady, jedna obia-
dokolacja) 

<�8 września: wycieczka na grzyby 
do Żabnicy, koszt ok. 80 zł/os. 
<�20 września – 4 października: 

14-dniowe wczasy nad morzem 
w Międzywodziu (Varsowia), koszt 
1300 zł/os. (przejazd, wyżywienie, 
zakwaterowanie - pokoje 2-3-oso-
bowe, konsultacja lekarska + 20 
zabiegów leczniczych, całodobowa 
opieka pielęgniarska, wieczorek 
taneczny z poczęstunkiem, biesia-
da przy ognisku, wycieczka auto-
karowa z przewodnikiem), zapisy 
i wpłata 50% do końca maja, po 

tym terminie zapisywane będą 
osoby nienależące do koła
<�12-13 października: 2-dniowy 

wyjazd na gorące źródła – Szaflary 
oraz biesiada w Poroninie, koszt 
140 zł/os. (opłata źródeł indywi-
dualnie)
<�8 grudnia: Spotkanie opłatkowe, 

koszt 40 zł/os.
W ramach wolnych miejsc na 

każdą z imprez mogą się zapisy-
wać emeryci, renciści spoza koła 
oraz osoby niebędące emerytami, 
rencistami. Wszelkich informacji 
dotyczących imprez oraz zapisów 
udziela przewodniczący koła, Marek 
Gruszka - tel. 693 550 979. 8Ke

Koło Emerytów zaprasza

U 10-letniego dziś Tomka zdiag-
nozowano autyzm atypowy 
i porażenie dziecięce, stan po 
przechorowanej cytomegalii. 
Nie mówi i chodzi czasem mało 
stabilnie, ale sam fakt, że chodzi 
już jest dużym sukcesem. 

Bo jeszcze kilka lat temu leka-
rze nie potrafili stwierdzić, czy 

dziecko będzie mogło samodzielnie się 
poruszać. I mimo że nie mówi, potrafi 
porozumieć się z innymi. A wszystko 
dzięki komunikacji alternatywnej. 

- Tomek komunikuje się poprzez 
obrazki, zdjęcia. Pokazujemy mu je 
i on wybiera te, które pokazują, co 
chciałby w danej chwili robić, np. jeść, 
bawić się czy iść na spacer. Bardzo lubi 
tańczyć – opowiada mama Małgorzata 
Sosna.

Tomek urodził się zdrowy. 
- Otrzymał 10 punktów w skali Apgar, 

gaworzył, śmiał się, był kontakt wzroko-
wy. Nic nie wskazywało, żeby coś było 
nie tak. Nagle pojawiło się prężenie, 
wyginanie, w szóstym miesiącu zaczął 
się wycofywać, odpływał wzrokiem, 
coraz bardziej się zamykał. Było coraz 
gorzej. Przestał gaworzyć i śmiać się 
– przyznaje mama. Od początku rodzi-
ce zaczęli jeździć z synem do lekarzy, 
na rehabilitacje i turnusy. Nie wiedzieli, 
co było przyczyną tych zmian. Lekarze 
początkowo uspokajali rodziców twier-
dząc, że to nic poważnego. Badania 
jednak pokazały, że był opóźniony 
w rozwoju. Pojawiły się ataki padaczki, 

każdy taki atak oznaczał regres. Dziś 
już wiadomo, że chłopiec ma autyzm, 
przechorował też cytomegalię. To cho-
roba, która uszkadza centralny układ 
nerwowy. Chodzi do szkoły specjalnej 
w Żorach. Wymaga stałej opieki, ale 
rozumie, co się do niego mówi. - To jest 
jednak inne rozumienie. Dzieci auty-
styczne mają swój świat. My musimy 
wejść w ten ich świat i spojrzeć ich 
oczami. Zdrowy człowiek nie jest w sta-
nie tego tak łatwo zrozumieć. To wyma-

ga cierpliwości, pomocy specjalistów 
– podkreśla M. Sosna. 

Wizyty u lekarzy, liczne zajęcia, 
wyjazdy, rehabilitacje dają jednak 
efekt. We wrześniu 2014 r. Tomek 
postawił pierwsze dwa samodzielne 
kroki, miał wtedy 8 lat. Dziś potra-
fi już chodzić po schodach. - Cały 
czas jest postęp. Nie ma już ataków 
padaczki. Teraz uczy się samodziel-
nie jeść. Ciągle potrzebna jest jed-
nak praca z dzieckiem. Nie możemy 

odpuścić, bo wtedy dotychczasowa 
praca pójdzie na marne – przyznaje 
M. Sosna. Czy będzie kiedyś mówił? 
Nie wiadomo, choć parę lat temu nie 
dawano większych szans na to, że 
będzie chodził.

Tomek, podobnie, jak Oliwka 
Antecka z Góry, o której pisaliśmy 
w styczniowym numerze „Gminnych 
Spraw” wyjeżdża na turnusy do 
ukraińskiego lekarza, Vel Vitalija 
Yaroslavovicza, korzysta z komo-
ry hiperbarycznej, ma rehabilitację 
w kombinezonach, a także systema-
tyczne zajęcia w domu, przyjmuje 
leki. M. Sosna wysłała też dokumenta-
cję syna do Instytutu Mózgu w Sankt 
Petersburgu, by sprawdzić, czy można 
zastosować inne metody leczenia. Już 
od kilku lat jest możliwość przekazy-
wania 1 procenta na leczenie Tomka.

- Rehabilitacje, turnusy, sprzęt 
rehabilitacyjny są bardzo kosztowne. 
Dziecko ciągle się rozwija, więc robi-
my, co możemy, żeby postępy były 
jak największe. Wiadomo, że Tomek 
nigdy nie będzie całkowicie zdrowy. 
Chcemy nauczyć go jednak możli-
wie jak największej samodzielności. 
Ważny jest czas, bo dziecko im jest 
młodsze, tym ma większe możliwo-
ści przyswajania – mówi Małgorzata 
Sosna. Aby przekazać Tomkowi 1 
procent podatku należy wpisać w roz-
liczeniu numer KRS fundacji „Serce 
dla Maluszka” 0000387207, z dopi-
skiem w rubryce cel szczegółowy 
„Tomasz Sosna”. 8paweł Komraus

Tomek Sosna z Miedźnej ma 10 lat. Jest dzieckiem autystycznym, ale rodzice robią wszystko, by mógł być w miarę samodzielny

Wejść w świat dziecka z autyzmem

Tomek codziennie ćwiczy, a praca daje efekty  (fot. pk)

Podczas jednej z wycieczek  (fot. KE Miedźna)
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6 lutego na dwutorowej kręgielni 
w Gminnym Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Miedźnej z/s 
w Woli odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Gminy Miedźna 
w Kręglach. 

Do zawodów zgłosiło się 9 
osób (dwie kobiety i siedmiu 

mężczyzn). Uczestnicy turnieju roze-
grali dwie rundy wykonując w sumie 
ponad 40 rzutów kulą. Walka była 

wyrównana i zacięta, szczególnie 
w końcówce drugiej rundy. 

Wśród pań najwięcej punktów 
zdobyła Joanna Działkowska – 194, 
wyprzedzając Mirosławę Celmer 
– 176 punktów. 

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce 
zdobył Andrzej Skalny zdobywając 
265 pkt., na drugim miejscu upla-
sował się Adrian Działkowski – 232 
pkt. Trzecie miejsce zdobył Tomasz 
Walter z wynikiem 218 pkt.  8gOsir

31 stycznia w Szkole Podstawo-
wej nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Jana Pawła II w Woli 
odbył się Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Miedźna. 

Rozgrywki przeprowadzono 
w dwóch kategoriach: dzieci 

do lat dwunastu oraz w kategorii 
open. W turnieju wzięło udział 22 
uczestników, w tym 12 reprezen-
tantów Szkoły Podstawowej nr 2 
w Woli. 

W grupie Open zwyciężył Piotr 
Mucha, drugie miejsce zajął 
Krzysztof Szczurek, a trzecie Jerzy 
Tomanek. W kategorii dzieci do 
lat dwunastu Puchar Wójta Gminy 
Miedźna zdobył Kacper Żelazko, 
drugie miejsce zajął drugoklasista 
z SP 2 Wola – Bartłomiej Hachuła, 
a miejsce trzecie wywalczył Adam 

Cituk. Kolejne miejsca zajęli ucz-
niowie SP 2 Wola: Julita Maląg-
Wolnicka, Szymon Cieniecki, Jakub 
Grabowski, Dawid Zając, Michał 
Koziana i Filip Frąsiak. 

Zwycięzców uhonorował wójt 
Bogdan Taranowski. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody rzeczowe. 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Miedźna został zorganizo-
wany przez sędziego szachowego, 
Marka Muchę oraz dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli, Sebastiana Pyjasa. W Szkole 
Podstawowej nr 2 w Woli szachy 
znajdują się w programie nauczania 
dla dzieci w klasach 1-3. Program 
ten jest polecany przez Parlament 
Europejski dla wszystkich krajów 
członkowskich. 

8sp nr 2 wola

Kto najlepszy w kręgle?

W zawodach wzięło udział dziewięcioro graczy  (fot. GOSiR)

Wiosenne zawody pływackie
9 kwietnia na Krytej Pływalni 
w Woli odbędą się II Wiosenne 
Zawody Pływackie.

Imprezę organizują MUKS 
„Gilus” Gilowice oraz Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawo-
dach prawo startu mają zawodnicy 
urodzeni w roku 2001 i starsi, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 
młodsi.

Zgłoszenie do zawodów (do pobra-
nia na stronie megatiming.pl) nale-
ży przesyłać do 4 kwietnia. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Szczegółowy 
komunikat znaleźć można na pro-
filu MUKS „Gilus” Gilowice na 
Facebooku. 8pk

Chętnych do gry w szachy  
nie brakuje!

Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach  (fot. SP nr 2 Wola)

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że 
dobry szachista musi mieć dobrą kondycję i 
musi czytać dużo książek!

Dobra kondycja potrzebna jest z tego 
względu, że parte szachowe trwają po kilka 

godzin, a czasem gra się np. dwie takie partie 
w ciągu dnia. - Moja najdłuższa partia trwała 
ponad sześć godzin. Cały czas trzeba być maksy-
malnie skupionym na grze, jeden zły ruch może 
przekreślić dotychczasową dobrą grę – mówi 
Piotr Mucha, który z sukcesami w szachy gra od 
12 lat. - Partia szachów to stąpanie po cienkiej 
linie. Wykonuje się 30 kroków idealnych, jeden 
fałszywy ruch i spada się w przepaść. W ciągu 
kilku godzin nie można sobie pozwolić na krok 
w bok – podkreśla Marek Mucha, tata Piotrka. To 
on zaraził go miłością do szachów. Marek Mucha, 
radny Rady Gminy Miedźna organizuje w Woli 
turnieje szachowe, bierze udział w międzynaro-
dowych imprezach szachowych. 

Piotrek wcześniej występował w barwach 
Pszczyńskiego Stowarzyszenia Szachowego, 
potem przeszedł do Hetmana Katowice, z którym 
jest związany do dziś. Z klubem zdobył w 2014 
r. drużynowe Mistrzostwo Polski. - Drużynowo 

to mój największy sukces. Indywidualnie udało 
mi się zająć 6. miejsce na mistrzostwach Polski. 
To było w 2015 r. – przyznaje Piotrek Mucha. Ale 
sukcesów na swoim koncie ma więcej, o czym 
świadczą liczne puchary i medale, które można 
podziwiać w jego pokoju. Kilkukrotnie zdobył 
tytuł Mistrza Śląska, odnosi też sukcesy za grani-
cą – niedawno wygrał turniej w czeskim Frydku 
Mistku. Od stycznia gra w kategorii seniorów. 

Ale żeby były sukcesy, potrzebna jest ciężka 
praca. Codzienny trening polega na analizowaniu 
partii mistrzów, analizowaniu swoich partii, tego, 

co się zrobiło źle, a także analizowaniu studium 
gry. - Jest mnóstwo książek o samym otwarciu 
gry, o grze środkowej, o końcówkach. Wszystko 
trzeba mieć opanowane, a wiedza ta dostępna 
jest głównie w książkach – w języku nie tylko pol-
skim, ale też angielskim i rosyjskim. To pomaga 
w rozwijaniu myślenia analitycznego – przyznaje 
Piotrek. Dlatego szachista musi dużo czytać. Czy 
każdy może grać w szachy? - Wydaje się, że naj-
ważniejsza może być cierpliwość, ale konieczna 
jest głównie dobra pamięć – zauważa. A Marek 
Mucha podkreśla, że gra w szachy daje wiele 
dobrych efektów. - Szachy to droga do sukcesu. 
Ta gra rozwija umysł, rozwija umiejętności ana-
lityczne – przyznaje dodając, że np. w Hiszpanii 
szachy są obowiązkowe we wszystkich szkołach 
podstawowych. Takie zajęcia prowadzone są też 
m.in. w SP nr 2 w Woli czy w SP w Miedźnej.

Piotrek ma 19 lat. Pierwszą nagrodę zdobył jako 
7-latek. Uczy się w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Z. Religi w Gilowicach. Teraz przed nim 
matura, a to oznacza, że szachom może poświęcić 
nieco mniej czasu. Chce się skupić na matematy-
ce, ale swojej sportowej pasji też nie odpuszcza. 
Ma kolejne cele. Chciałby grać w Wiśle Kraków, 
klubie ekstra ligi. 8paweł Komraus

Piotr Mucha i Marek Mucha z Woli przekonują, że szachy to sport, dzięki któremu rozwija się umysł

Szachy jak stąpanie po cienkiej linie

To tata zaraził Piotrka miłością do szachów. Dzięki temu dziś 
syn może pochwalić się wieloma sukcesami  (fot. pk)
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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 

patrycja grzywa z gilowic. 
Gratulujemy! 

Z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

na sygnaLe

Ukradł  
aparat i laptop

Okradziony został kolejny dom 
w gminie Miedźna. Nieznany 
sprawca 12 lutego rozwiercił okno 
w drzwiach tarasowych i dostał się do 
jednego z domów przy ul. Wiejskiej 
w Gilowicach. Do zdarzenia doszło 
ok. godz. 23.00, a w tym czasie 
domownicy spali. Łupem złodzieja 
padły aparat fotograficzny i laptop. 

Potrącenie na przejściu 
dla pieszych

13 lutego przed godz. 18.00 na ul. 
Górnośląskiej w Gilowicach kieru-
jący samochodem marki Ford Focus, 
30-latek z Czechowic-Dziedzic na 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych potrącił 66-letnią kobietę, 
która ze złamaną nogą trafiła do 
szpitala. 

Nieudane e-zakupy
Mieszkanka Miedźnej miała pecha 
robiąc zakupy przez internet. 
Poprzez portal internetowy wylicyto-
wała wózek dziecięcy. Nieustalonej 
osobie podającej się za mieszkań-
ca Poznania wpłaciła w związku 
z zakupem 1 100 zł. Problem w tym, 
że wylicytowanego wózka do dziś 
nie otrzymała. Poszkodowana spra-
wę zgłosiła na policję.

Po kielichu
25 lutego na ul. Pszczyńskiej w Woli 
policjanci zatrzymali do kontroli 
mieszkańca Woli. Okazało się, że 
kierował autem mając promil alko-
holu. Niespełna godzinę później 
prawo jazdy stracił 49-letni miesz-
kaniec Miedźnej. Kierował fiatem 
palio mając w organizmie przeszło 2 
promile alkoholu.

Pszczyńscy policjanci po raz 
kolejny zwracają się z apelem do 
mieszkańców powiatu pszczyń-
skiego o wzmożenie swojej 
czujności w związku z nasilającymi 
się w ostatnim czasie włamaniami 
do domów jednorodzinnych.

Doświadczenie uczy, że sprawcy 
tego typu kradzieży starannie 

się do nich przygotowują obserwując 
wytypowane obiekty i ich właścicieli. 
Przyglądają się zwyczajom domow-
ników: notują godziny opuszczania 
przez nich domów, to, czy jest pies, 
alarm, jak daleko są najbliższe zabu-
dowania, czy sąsiedzi są wystarczają-
co czujni, jakimi samochodami jeżdżą 
właściciele, czy na placu jest oświet-
lenie, ilu jest domowników, szacują 
wstępnie stan majątkowy przyszłych 
pokrzywdzonych oceniając wygląd 
domu, ogrodu, samochodów, itd.

Często jednym z punktów takich 
przygotowań do włamania jest oso-
bista wizyta sprawcy w domu, barze, 
sklepie przyszłego pokrzywdzonego. 
Rabuś przedstawia się wówczas jako 
sprzedawca dywanów, kartek świą-
tecznych, filtrów do uzdatniania wody, 
pracownika gazowni, itp. Nie bez zna-
czenia pozostaje również obserwacja 
obiektu przez sprawcę z zaparkowane-
go nieopodal samochodu. Pamiętajmy, 
że włamywacze potrzebują od 5 do 10 
minut na to, żeby dostać się do wnętrza 
domu, dokonać jego penetracji i skraść 
rzeczy wartościowe; głównie gotówkę, 
biżuterię, sprzęt elektroniczny a nawet 
antyki.

Niejednokrotnie już pomoc miesz-
kańców powiatu okazywała się nie-
oceniona w schwytaniu przestępców, 
którzy do Pszczyny przyjeżdżali na 
tzw. „gościnne występy”. Policja ma 
nadzieję, że i tym razem przekazane 
informacje przyczynią się do zatrzy-
mania złodziei

Ważne są takie dane, jak: rysopi-
sy podejrzanych osób, które ostatnio 
odwiedziły nasze domy, numery reje-
stracyjne samochodów, które przez 
dłuższy czas parkowały pod naszym 
domem lub w jego okolicach, podej-
rzani klienci w sklepie, raczej rozglą-
dający się po ścianach w poszukiwaniu 
zamontowanych kamer i alarmów, niż 
interesujący się artykułami oferowany-
mi do sprzedaży.

W tej sprawie można kontakto-
wać się telefonicznie z policjanta-
mi Wydziału Kryminalnego KPP w 
Pszczynie, dzwoniąc pod numer tele-
fonu 32 449 32 80. Wszystkie uzyska-
ne w ten sposób informacje zostaną 
sprawdzone i poddane analizie. Można 
również dzwonić na numer telefonu 
dyżurnego jednostki 32 449 32 00 lub 
alarmowy 997.

Jak podkreślają policjanci, nie ma 
lepszego zabezpieczenia mieszkania 
niż dobry sąsiad. Niech nas nie irytuje, 
kiedy otwiera drzwi, gdy przychodzą 
do nas goście. Możemy być pewni, 
że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie 
zapomni uchylić drzwi. Sami też inte-
resujmy się osobami obcymi będącymi 
na klatce schodowej lub w ogródku 
sąsiada, zapytajmy kogo szukają. 

8Kpp pszczyna

auto wylądowało w rowie
13 lutego doszło do groźnie wy-
glądającej kolizji w Miedźnej.

Rano, ok. godz. 8.30 ul. 
Janygowiec w Miedźnej seatem 

ibizą jechała 27-letnia mieszkanka 
Woli. Z niewiadomych przyczyn zje-
chała na pobocze i wpadła do rowu. 
Kobiecie nic się nie stało, badanie 
wykazało, że w momencie zdarzenia 
była trzeźwa. W akcji udział brały 
dwa zastępy PSP z Pszczyny, jeden 
zastęp OSP z Miedźnej oraz policja 
i pogotowie ratunkowe. 8pk

W wyniku zdarzenia seat ibiza wpadł do 
rowu  (fot. OSP Miedźna)

Złodziej wie, gdzie idzie...
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4 lutego odbyła się ostatnia 
w tegorocznym karnawale Bab-
ska Biesiada.

W sali Domu Socjalnego 
w Górze wraz z dj’em 

i wodzirejem bawiło się ok. 120 pań. 
Przypomnijmy, w styczniu Gminny 
Ośrodek Kultury zorganizował takie 
biesiady w Woli oraz we Frydku. Na 
wszystkie te imprezy bilety sprze-
dały się w ciągu kilku dni! Panie się 
świetnie bawiły i już pytają, kiedy 
będą kolejne biesiady! 8pk

Hucznie zakończyły karnawał!

W Górze bawiło się ok. 120 pań  (fot. GOK) Na Babskiej Biesiadzie nie mogło zabraknąć wspólnych tańców (fot. GOK)

O dobrą zabawę dbali dj oraz wodzirej  (fot. GOK)

W konkursie udział wzięły drużyny z wszystkich 
działających na terenie gminy Miedźna przed-
szkoli.

W tym roku uczestnicy konkursu  musieli wykonać 
sześć zadań. Przedszkolaki  prezentowały swoje talen-

ty aktorskie podczas inscenizacji wierszy Agnieszki Frączek. 
Na scenie pojawili się: duch, ponura bura chmura, szczota, 
kierowca z samochodem stojący w korku oraz muchomor.  
Tradycyjnie już przedszkolaki  wykonały zadanie związane 
z segregacją śmieci. Były także ekozawody, które polegały 
na  podskokach z papierowym jajem (należało umieścić 
je w wyznaczonym miejscu). To zadanie wykonywały po 
dwie osoby z każdej drużyny, pozostali uczestnicy konkursu 
rozpoznawali i segregowali nasiona.  Podczas tej edycji eko-
logicznej zabawy nie mogło zabraknąć ekologicznej piosenki. 
Ostatnim „pysznym” zadaniem było przygotowanie „ekoka-
napek”. Było bardzo kolorowo i bardzo smacznie. Gościem 
specjalnym była Ekolinka, która dopingowała dzieci podczas 
konkurencji oraz przyznawała puzzlowe punkty.

Wszystkie drużyny po mistrzowsku wykonały zadania, 
dlatego zasłużyły na pierwsze miejsca. Dzieci otrzy-
mały książki i dyplomy, a  przedszkola piękne zabaw-

ki, dyplomy i książki. Organizatorami konkursu byli: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie 
oraz Gminne Przedszkole Publiczne im. M. Kownackiej 
w Miedźnej, a współorganizatorem Gminny Ośrodek 
Kultury w Miedźnej z/s w Woli.

8gBp, pk

10 lutego odbył się X Gminny Konkurs Ekologiczny dla Przedszkolaków „Mali mistrzowie ekologii”

Ekologiczne dzieciaki

Trzeba po sobie sprzątać – przekonywali mali artyści 
z Miedźnej  (fot. pk)

Uczestnicy konkursu najpierw przygotowali ekologiczne kanapki,  
a potem je zjedli!  (fot. pk)

Przedszkolaki z Góry podczas inscenizacji  (fot. pk)

O nudzie 
nie było mowy!
Chociaż w ferie zimowe śniegu 
było jak na lekarstwo, atrakcji 
w gminie Miedźna nie brakowało!

Te dwa tygodnie minęły bar-
dzo szybko. Ale też intensyw-

nie. Na czas ferii zimowych Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował sporo 
zajęć i wyjazdów. Dzieci mogły m.in. 
wziąć udział w warsztatach z projek-
towania, poświęconych kuchennym 
gadżetom czy wielkanocnym ozdo-
bom. Były też gry i zabawy, zajęcia 
zumby, zajęcia artystyczne, zabawy 
z animatorem, a także cieszące się 
dużym zainteresowaniem wyjazdy – do 
kina oraz do Miasteczka Twinpigs. 
Zajęcia zorganizowano w Centrum 
Kultury w Woli, w świetlicy GOK na 
WII oraz w domach socjalnych we 
Frydku i w Górze. Zdjęcia z wyjazdów 
i zajęć publikujemy na str. 12. W ferie 
można było też przez godzinę dzien-
nie bezpłatnie popływać na basenie 
w Woli. Do tego przygotowano niższe 
ceny biletów. Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zaprosił też na narty, na tur-
nieje sportowe oraz na ligę kręgli. Ferie 
z GOK i zajęcia GOSiR współfinan-
sowane były z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy 
Miedźna na rok 2016.

Atrakcje na czas ferii przygotowa-
ła także Gminna Biblioteka Publiczna. 
Zainteresowani mogli m.in. wziąć udział 
w zajęciach z tabletami, tropić zwierzę-
ta, poznać pracę detektywa, sprawdza-
li, co można zobaczyć na niebie oraz 
poznawali różne wynalazki. 8pk 

Znów zawalczą  
o tort Baby Jagi!

W dniach 13-14 kwietnia w Woli od-
będzie się XIX Regionalny Przegląd 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżo-
wych „O Tort Baby Jagi”.

Przegląd organizują Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Zespół 

Oświaty i Wychowania. W imprezie 
mogą uczestniczyć zespoły teatralne 
skupiające dzieci i młodzież, działa-
jące w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych, gimnazjach, liceach, pla-
cówkach kultury i innych podmiotach 
prowadzących działalność kulturalną, 
mające w repertuarze przedstawienia 
dramatyczne, komediowe, teatru poe-
zji, kabaretowe. Jury oceni głównie 
dobór repertuaru, interpretację, ruch 
sceniczny, emisję głosu, scenografię, 
kostiumy oraz ogólny wyraz artystycz-
ny. Zgłoszenia do przeglądu przesyłać 
można do 8 kwietnia. Karta zgłosze-
nia i regulamin dostępne są na stro-
nie www.gok.miedzna.pl. A wszyscy 
miłośnicy teatrów dziecięcych i mło-
dzieżowych już dziś powinni sobie 
zarezerwować drugą środę i czwartek 
kwietnia na wizytę w Domu Kultury 
w Woli. 8pk
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Ferie zimowe 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury

w drugiej połowie lutego dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji! Były zajęcia i zabawy w Centrum Kultury, 
świetlicy gOK na wii oraz w domach socjalnych we Frydku i w górze, a także wyjazdy do kina i do miasteczka 
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