
artur sobczuk z góry 
(w środku) został mistrzem 

polski w skacie! wygrał 
najważniejsze zawody 
w kraju, które po raz

pierwszy organizowane 
były w naszej gminie. 

mistrzostwa rozgrywane 
na hali w gilowicach 

okazały się sportowym 
i organizacyjnym sukcesem!

mamy 
mistrza 
polski 

w skacie!
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zmarł jan Cofała, społecznik, 
były sołtys miedźnej

józef dolina – wyjątkowy
ksiądz z grzawy

To będą ciekawe 
ferie w gminie

wiĘCeJ na sTr. 8 wiĘCeJ na sTr. 9 wiĘCeJ na sTr. 11

bUDŻeT prZyJĘTy. 8,2 mLn ZŁ na inwesTyCJe
30 grudnia rada gminy przyjęła budżet gminy na rok 2020. 

jakie inwestycje będą realizowane w tym roku?

wIęCej NA sTr. 4 i 5

mOsT brOnisŁaw prZeJeZDny
Po remoncie mostu bronisław w woli 

warunkowo przywrócony został ruch na obiekcie

wIęCej NA sTr. 2
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najlepsi skaciorze z całej polski 
rywalizowali w hali sportowej 
w gilowicach w dniach 7-8 grud-
nia. mistrzem kraju został artur 
sobczuk z góry.

Gilowicka hala na dwa dni stała się 
świątynią skata, popularnej – zwłaszcza 
na Śląsku – gry karcianej. Przez cały 
weekend o tytuł najlepszego skaciorza 
w kraju rywalizowało 220 zawodników 
i zawodniczek m.in. z Raciborza, Byto-
mia, Katowic, Chorzowa, Łazisk Gór-
nych, Tychów, Piekar Ślaskich, Mikoło-
wa, Tarnowskich Gór, Imielina, Pucka, 
Jastrzębia, Rybnika, Pawłowic, Pszczyny 
oraz oczywiście z gminy Miedźna.

Uczestników przywitali m.in. wójt Jan 
Słoninka, starosta pszczyński, Barbara 
Bandoła czy Andrzej Kempny, przewod-
niczący Rady Gminy. Kierownikiem 
zawodów był Janusz Papkala, sędzią 
głównym – Eugeniusz Cyran, a informa-
tykiem zawodów – Dawid Papkala.

Wśród uczestników nie brakowało 
kobiet, osób z większym i mniejszym 
doświadczeniem, młodszych i starszych. 
Był też m.in. 88-letni Paweł Skuczik 
z Rudy Śląskiej, najstarszy skaciorz na 
zawodach. – W skata gram od urodze-
nia, miałem 7 lat jak zacząłem – mówi. 
– W wakacje jeździłem do Gierałtowic, 
gdzie w skata grali tacy jak ja teraz. 
Przyglądałem im się, potem brali mnie 
też do stołu – wspomina. Zaczął jeździć 
na turnieje, spotkania skaciorzy. Był 
m.in. trzykrotnym mistrzem Rudy Ślą-

skiej. Impreza w Gilowicach to jego 35. 
mistrzostwa Polski!

Każdego dnia rozegrano po 4 serie, 
nieraz niezwykle emocjonujące. Po 
sobotnich i niedzielnych rozgrywkach 
udało się wyłonić mistrza Polski. Został 
nim Artur Sobczuk z Góry! To jego 
największy sukces w skata. – Gram 
w zasadzie od zawsze, już od małego 
znam zasady, to taka rodzinna tradycja 
– mówi. – Gra w skata to przede wszyst-
kim trening umysłu, możliwość spędze-
nia czasu z fajnymi ludźmi. Grać może 
w zasadzie każdy. Nawet powinni grać, 
żeby ćwiczyć umysł, myślenie analitycz-
ne, prowadzenie strategii – zauważa 
mistrz Polski. Wicemistrzem został Piotr 
Olszak z KS CHSM Chorzów, III miejsce 
zajęła natomiast Iwona Bojdoł (PIAST 
Leszczyny).

Skaciorze bardzo chwalili organiza-
cję zawodów w Gilowicach – zarówno 
oprawę, jak i dbanie o uczestników. 
– Impreza dopisała, frekwencja dopisała, 
przygotowanie doskonałe – podsumo-
wał prezes Polskiego Związku Skata, 
Krzysztof Kołodziejczyk. Stwierdzono 
nawet, że tak dobrze zorganizowanych 
mistrzostw jeszcze nie było! Wszyst-
kim uczestnikom za udział oraz pobyt 
w gminie Miedźna podziękował wójt 
Jan Słoninka.

Organizatorem Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w Skacie pod patro-
natem Wójta Gminy Miedźna był Polski 
Związek Skata oraz Gmina Miedźna.

< paweł Komraus

PO rAz PIerwszy gmINA mIedźNA byłA gOsPOdArzem  
INdywIdUALNyCh mIsTrzOsTw POLsKI w sKACIe.  
ImPrezA OKAzAłA sIę OrgANIzACyjNym I sPOrTOwym  
sUKCesem dLA NAszej gmINy!

Podwójny sukces 
na mistrzostwach

Czapki z głów!
rozmawiamy 
z Krzysztofem Kołodziejczykiem, 
prezesem Polskiego związku skata

Dlaczego akurat gminę Miedźna 
wybrano na gospodarza mistrzostw?
To trochę zasługa Stanisława Klenczara, 
wiceprezesa okręgu Polskiego Związ-
ku Skata, który dotarł do władz gminy 

Miedźna, a ci przychylili się do pomy-
słu organizacji imprezy w tym miejscu. 
Poza tym gmina Miedźna i cały powiat 
pszczyński to ośrodek mocny skatowo.
Jak można ocenić organizację wyda-
rzenia w Gilowicach?
Czapki z głów. Jako zarząd PZS jeste-
śmy bardzo zadowoleni z organizacji 
imprezy. Tak bardzo, że zaproponujemy 
zorganizowanie mistrzostw w gminie po 
raz drugi. Zadbano m.in. o kierowanie 

ruchem na parkingu, świetną oprawę, 
ciekawe nagrody. Wrażenia są bardzo 
pozytywne.
Skat jest grą ciągle popularną?
Tak, jednak bardzo ważne jest szko-
lenie młodzieży. W związku jest ok. 1 
500 członków, szacujemy, że w skata 
gra cztery razy więcej osób. Zachęcam 
do gry i do propagowania tej śląskiej 
tradycji!

< rozmawiał paweł Komraus

wyniki indywidualnych mistrzostw polski w skacie – gilowice 2019

1.  Artur Sobczuk (KS INSTALBUD Góra – Jankowice)
2.  Piotr Olszak (KS CHSM Chorzów)
3. Iwona Bojdoł (PIAST Leszczyny)
4.  Andrzej Motyl (SK BARBARA Chorzów)
5.  Piotr Kaszuba (NITRON Krupski Młyn)
6. Andrzej Beczała (TS Pszczyna)
7.  Henryk Sikora (SAKOP 4 ASY Bytom)
8.  Leszek Szatkowski (Krajna Złotów)
9.  Klaudiusz Wojaczek (LKS Lyski)
10.  Marcin Szymski (VICTORIA TRANZYT Chróścice)

Najlepsi skaciorze w kraju  (FOT. PK)

do gilowic przyjechało 220 miłośników skata  (FOT. PK)

To były dwa dni pełne emocjonujących rozgrywek  (FOT. PK)

mistrz Polski z organizatorami zawodów  (FOT. PK)
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ODbiOrĄ śmieCi!

podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 7.01, 20.01, 3.02
popiół*: 7.01, 20.01, 3.02
segregacja: 2.01, 3.02

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 8.01, 21.01, 4.02
popiół*: 8.01, 21.01, 4.02
segregacja: 3.01, 4.02

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: 9.01, 22.01, 5.02
popiół*: 9.01, 22.01, 5.02
segregacja: 7.01, 5.02

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 10.01, 23.01, 6.02
popiół*: 10.01, 23.01, 6.02
segregacja: 8.01, 6.02

FryDek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa Wieś, 
Oliwna, Polna, Potokowa, Sportowa, 
Stolarska), Gilowice (ulice: Łączna, 
Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 13.01, 24.01
popiół*: 13.01, 24.01
segregacja: 9.01

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 

Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
MieDźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 14.01, 27.01
popiół*: 14.01, 27.01
segregacja: 10.01

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślni-
cza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 15.01, 28.01
popiół*: 15.01, 28.01
segregacja: 13.01

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 16.01, 29.01
popiół*: 16.01, 29.01
segregacja: 14.01
* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 15.01
bio (odpady kuchenne): 9.01
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili taką 
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna

bLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 2.01, 7.01, 9.01, 
13.01, 16.01, 20.01, 23.01, 27.01, 30.01, 
3.02, 6.02
odpady wielkogabarytowe: 8.01, 22.01
bio (odpady kuchenne): 2.01, 9.01, 16.01, 
23.01, 30.01, 6.02  

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach Google 

play, app Store, windows Store.

3gminne sprawy – styczeń 2020z ŻyCIA gmINy

3 stycznia, już po oddaniu tego numeru gazety do druku, odbyło się 
uroczyste otwarcie Komisariatu policji w woli.

Komisariat został wybudowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach 
przy ul. Lipowej, w okolicy ośrodka zdrowia. Także KWP organizowała uroczystość 
otwarcia placówki. Więcej o komisariacie napiszemy w kolejnym numerze „Gminnych 
Spraw”. < pk

Komisariat policji w woli już działa!

Komisariat znajduje się przy ul. Lipowej  (FOT. PK)

most bronisław przejezdny
w związku z zakończeniem 
remontu mostu bronisław 21 
grudnia przywrócony został ruch 
samochodów osobowych na 
obiekcie.

Wykonane prace remontowe na moście 
Bronisław wprowadzają nową organiza-
cję ruchu, dopuszczającą ruch wahadło-
wy odbywający się jednym wyznaczo-
nym pasem, sterowanym sygnalizacją 
świetlną. Na moście dopuszcza się poru-
szanie pojazdów o masie całkowitej do 

3,5 t przy ograniczeniu prędkości do 20 
km/h i zachowaniu odległości między 
pojazdami 20 m.

Jako obciążenie wyjątkowe dopusz-
czony został przejazd autobusów komu-
nikacji lokalnej (linia nr 17 MZK Oświę-
cim). Nad utrzymaniem poprawności 
działania sygnalizacji świetlnej czuwa 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gilowicach. W przypadku wystąpienia 
awarii sygnalizacji, wszelkie zgłoszenia 
należy kierować pod nr telefonu 697 070 
624 lub 603 362 397. < Ug

W związku z podpisaną umową na wyko-
nanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie 
dróg administrowanych przez gminę 
Miedźna w sezonie zimowym 2019/2020” 
w zakresie dróg gminnych wykonawcą 
jest wyłoniona w drodze przeprowadzo-
nego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego firma Bud-Ris reprezento-
wana przez Romana Szkorlę z siedzibą 
43-331 Dankowice, Al. Młyńska 20.

Osobami bezpośrednio nadzorujący-
mi wykonywaną usługę odśnieżania są 
sołtysi poszczególnych sołectw.

    

    

   

   

   

  
    

    

Drogi powiatowe znajdujące się na 
terenie gminy Miedźna w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2019/2020 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. 
Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, tel. 
32 212 80 68, całodobowy numer telefonu 
501 716 376. < Ug

akcja Zima

Urząd Gminy Miedźna otrzymał Medal 
100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża! 
Został przyznany „w dowód uznania 
za wieloletnie efektywne wsparcie 
Polskiego Czerwonego Krzyża”. Akt 
nadania został podpisany przez Sta-
nisława Kracika, prezesa PCK. – To 
wyróżnienie należy się wszystkim tym, 
którzy poprzednio pracowali w urzę-
dzie. Jestem zaszczycony tym medalem 
– przyznaje wójt Jan Słoninka.

medal 100-lecia pCK

Uwaga! Terminy mobilnego pszok-u w styczniu 2020 r.,  
po ustaleniu, zostaną podane na stronie internetowej Urzędu gminy 

– www.miedzna.pl
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Z uwagi na trwający sezon grzewczy oraz 
coraz częściej pojawiające się komunikaty 
o wystąpieniu alarmu smogowego, pracow-
nicy Urzędu gminy, w tym także w asyście 
funkcjonariuszy policji, prowadzą kontrole 
palenisk domowych.

Niestety, nadal wśród mieszkańców dochodzi do 
nieprawidłowości w zakresie rozpalania i palenia 
w piecach, na które należy zwrócić szczególną uwagę 
i zaprzestawać tego typu działań, aby uniknąć nało-
żenia mandatu karnego.

Do najczęściej stwierdzanych niedozwolonych prak-
tyk należą stosowanie do rozpalania ognia drewna 
impregnowanego, fragmentów mebli, paneli, boaze-
rii, sztachet ogrodzeniowych napuszczanych starym 
olejem; spalanie chusteczek, ręczników papierowych; 
korzystanie z kolorowych gazet i makulatury do roz-
niecania ognia.

Należy kategorycznie zaprzestać tego typu 
czynności, ponieważ spalanie odpadów w piecach 
i kominkach wpływa na jakość powietrza atmosfe-
rycznego, a niezastosowanie się do zakazów ujętych 
w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz o odpadach zagrożone jest karą aresztu lub 
grzywny.

Ponadto należy pamiętać, aby posiadać świadectwo 
jakości paliw stałych w przypadku zakupu paliwa 
stałego, celem okazania do wglądu w ramach pro-
wadzonych czynności kontrolnych, a w przypadku 
opalania biomasą, aby była ona sezonowana.

< Ug

Trwają kontrole palenisk

Zakończył się remont ul. sportowej w górze.

W grudniu zakończyła się duża inwestycja drogowa 
realizowana przez Urząd Gminy Miedźna. Chodzi 
o remont ul. Sportowej w Górze. W pierwszej kolej-
ności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej doko-
nał wymiany wodociągu na całej długości drogi, od 
skrzyżowania z ul. Krętą do skrzyżowania z ul. Długą. 
Następnie wykonana została podbudowa, położony 
asfalt na całej długości drogi, wykonano też pobocza. 
Zakres inwestycji obejmował też przygotowanie wyjść 
pod przyszłe przyłącza, co będzie ważne w przypadku 
budowy nowych domów w tym miejscu.

Inwestycja nie tylko poprawia komfort, ale również 
zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców, bo prace 
zabezpieczyły pobliskie domostwa przed napływającą 
z drogi wodą. < pk

Ul. sportowa jak nowa

Dochody budżetu wynosić będą 
86 mln 272 tys. 995 zł 63 gr, 
a wydatki – 89 mln 366 tys. 44 zł 
68 gr. Deficyt to 3 mln 93 tys. 49 
zł 5 gr. inwestycje pochłoną  
8 mln 201 tys. 756 zł 66 gr.

Dochody bieżące to 84 mln 335 tys. 668 
zł 95 gr, a majątkowe – 1 mln 937 tys. 
326 zł 68 gr. Wydatki bieżące określono 
na kwotę 81 mln 164 tys. 288 zł 2 gr, 
a majątkowe – na kwotę 8 mln 201 tys. 
756 zł 66 gr. Planowana kwota długu na 
koniec 2020 r. wyniesie 6 mln 190 tys. 
996 zł (Wieloletnia Prognoza Finanso-
wa zakłada, że na koniec 2027 r. dług 
będzie zerowy). – Ten budżet jest pew-
nego rodzaju kompromisem pomiędzy 
możliwościami finansowymi gminy a jej 
potrzebami. Wzrost dochodów bieżących 
niestety nie idzie w parze za wzrostem 
wydatków bieżących. Mowa tu głównie 
o skutkach zmieniających się przepisów 
prawa, w tym głównie prawa podatko-
wego i przepisach oświatowych – mówiła 
skarbnik Ewa Ligenza, która przed-
stawiła projekt budżetu na sesji. Mimo 
tych trudności oraz niepewnej sytuacji 
ekonomicznej gminy udało się przygo-
tować budżet zrównoważony. Projekt 
uzyskał pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, a także komisji 
Rady Gminy.

Ważną pozycję stanowią inwestycje. 
W 2020 r. wartość zadań inwestycyj-

nych realizowanych wyłącznie przez 
gminę to prawie 6 mln zł (ich listę 
publikujemy na str. 5). Do najważ-
niejszych zaliczyć należy: rozpoczęcie 
modernizacji oczyszczalni ścieków oraz 
rozbudowy szkoły we Frydku, moder-
nizacja oświetlenia ulicznego, budowa 
boiska w Woli, przebudowa kolejnych 
dróg gminnych. Budżet zakłada także 
środki na realizację kolejnego etapu 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 
W dokumencie znalazły się też środ-
ki na dofinansowanie dwóch dużych 
inwestycji na drogach powiatowych 
– chodzi o przebudowę ul. Wiejskiej 
w Grzawie oraz projekt przebudowy ul. 

Miodowej we Frydku (te zadania zna-
lazły się również w budżecie powiatu 
pszczyńskiego na przyszły rok). Gmina 
przeznaczy też 100 tys. zł na wsparcie 
Szpitala Powiatowego w Pszczynie. 
Łącznie wydatki majątkowe pochłoną 
ponad 8,2 mln zł.

Podczas dyskusji radni zwracali 
uwagę m.in. na to, że budżet gminy 
w dużej mierze zależy od polityki 
centralnej rządu. Podkreślano też, że 
w efekcie licznych dyskusji na komi-
sjach udało się zabezpieczyć środki 
na najważniejsze zadania. W gło-
sowaniu za przyjęciem dokumentu 
opowiedziało się 13 radnych, dwie 

osoby wstrzymały się od głosy. Wszy-
scy radni zagłosowali za przyjęciem 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2027.

– Dziękuję wszystkim, który pra-
cowali nad projektem budżetu i WPF. 
Dziękuję też za podjęcie uchwał. Jest to 
budżet bardzo ambitny – są tam zadania 
potężne, jak np. przebudowa ul. Mio-
dowej we Frydku, rozbudowa szkoły 
we Frydku, rozpoczęcie modernizacji 
oczyszczalni ścieków. Bierzemy na sie-
bie ciężar ogromnej odpowiedzialności 
– powiedział po głosowaniach wójt Jan 
Słoninka.

< paweł Komraus

NA sesjI 30 grUdNIA rAdA gmINy PrzyjęłA bUdŻeT gmINy NA 2020 rOK OrAz wIeLOLeTNIą PrOgNOzę FINANsOwą NA LATA 2020-2027

budżet na rok 2020 przyjęty

sesja budżetowa odbyła się 30 grudnia  (FOT. PK)

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zlikwidowane 
zostanie Technikum nr 1 w Zespole szkół 
w woli.

Uchwałę w tej sprawie, będącą konsekwencją wcześ-
niejszych decyzji, radni podjęli na grudniowej sesji 
Rady Gminy. Jak podkreślał wójt, to rozwiązanie nie 
wpłynie negatywnie ani na nauczycieli i personel, ani 
na uczniów, których i tak było niewielu. – Zamiar likwi-
dacji technikum był szeroko konsultowany z rodzicami, 

uczniami. Nie było głosów przeciwnych. Żadnego 
ucznia nie przenosimy, bo obecnie jest tam ostatni 
rocznik, nie ma naboru. Technikum w Woli prowadzi 
też powiat, dlatego stwierdziliśmy, że istnienie dwóch 
takich jednostek w tej miejscowości jest niewskazane 
– przyznał na sesji wójt Jan Słoninka.

Kuratorium Oświaty w Katowicach pozytywnie 
zaopiniowało te zmiany. Likwidacja technikum ma 
wygenerować ok. 350 tys. zł oszczędności rocznie.

< pk

Technikum do likwidacji



Urząd gminy miedźna
ul. wiejska 131, 43-227 miedźna

godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek – czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00
Kasa Urzędu gminy miedźna 

jest czynna w godzinach:
poniedziałek 7.30-14.45, 15.30-17.00

wtorek – czwartek 7.30-14.45
piątek 7.30-13.15

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek  

w godz. 15.00-17.00

sekretariat – tel. 32 211 61 96, 32 211 61 60
urzad@miedzna.pl, www.miedzna.pl

eUrząd – załatw urzędowe sprawy  
przez internet, 24 godziny na dobę

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

gminny Ośrodek Kultury
ul. Pszczyńska 110, 43-225 wola

tel. 32 211 83 91, www.gok.miedzna.pl
Centrum Kultury w woli

ul. Pszczyńska 82, 43-225 wola
tel. 32 211 95 88

gminna biblioteka publiczna
ul. Księża 19, 43-227 grzawa 

tel. 32 449 12 90, 
www.biblioteka.miedzna.pl

Filia w górze – ul. Nad wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

Filia w woli, ul. Pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w woli, ul. Przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. Poprzeczna 1, 43-225 wola

tel. 32 211 82 51, www.gops.miedzna.pl

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

ul. Lompy 19, 43-227 gilowice
tel. 32 448 94 43, www.gzgk.miedzna.pl

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
tel. 697 070 624 lub 603 362 397

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. Pszczyńska 9, 43-225 wola

tel. 32 448 89 31, www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i wychowania
ul. Poprzeczna 1, 43-225 wola,

tel. 32 211 61 77, www.zoiw.miedzna.pl

numer alarmowy – 112
policja – 997 lub 32 449 32 00

straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
pogotowie ratunkowe – 999

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

Całodobowy numer telefonu 
wojewódzkiego inspektoratu Ochrony 
środowiska, na który można zgłaszać 
interwencje związane z naruszeniem 

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

wAŻNe KONTAKTy

5gminne sprawy – styczeń 2020z ŻyCIA gmINy

rOLniCTwO i ŁOwieCTwO
infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi – 250 000 zł
< Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w gminie Miedźna

TranspOrT i ŁĄCZnOśĆ
Drogi publiczne gminne 
– 321 764,80 zł
<  Wykonanie projektu parkingu przy 

ul. Lipowej w Woli
<  Przebudowa ul. Rzemieślniczej 

w Woli
< Przebudowa ul. Stawowej w Woli
<  Budowa dróg i chodników – ul. Kwia-

towa w Woli
<  Budowa parkingu na ul. Górniczej 

w Woli
< Przebudowa ul. Kasztanowej w Woli

gOspODarKa 
miesZKaniOwa
różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej – 597 119,86 zł
<  Montaż klimatyzacji w sali przy ul. 

Korfantego 70 w Gilowicach
<  Przebudowa zdegradowanego budyn-

ku przy ul. Wałowej w Woli w celu 
poprawy warunków w istniejących 

mieszkaniach socjalnych oraz adap-
tacja nowych mieszkań

<  Rozbiórka budynku przy ul. Różanej 
25 w Woli

beZpieCZeŃsTwO  
pUbLiCZne i OCHrOna 
prZeCiwpOŻarOwa
ochotnicze straże pożarne 
– 300 000 zł
<  Zakup ciężkiego samochodu ratow-

niczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
Miedźna

OświaTa i wyCHOwanie
Szkoły podstawowe – 1 860 750 zł
<  Rozbudowa budynku Szkoły Podsta-

wowej we Frydku
<  Modernizacja wewnętrznej instala-

cji hydrantowej w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Miedź-
nej

rODZina
wspieranie rodziny – 163 622 zł
<  Utworzenie świetlicy środowiskowej 

na terenie sołectwa Wola
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
– 75 000 zł

<  Utworzenie żłobka na terenie gminy 
Miedźna

gOspODarKa KOmUnaLna 
i OCHrOna śrODOwisKa
oświetlenie ulic, placów i dróg 
– 1 872 000 zł
<  Modernizacja oświetlenia dróg, ulic 

i placów w gminie Miedźna
<  Modernizacja części oświetlenia na 

boisku sportowym w Gilowicach II 
etap

KULTUra FiZyCZna
obiekty sportowe – 45 000 zł
<  Wykonanie instalacji nawadniania 

boiska sportowego we Frydku przy 
ul. Sportowej

<  Wykonanie parku do ćwiczeń street 
workout

zadania w zakresie kultury fizycznej 
– 15 500 zł
<  Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS 

Nadwiślan Góra
Pozostała działalność – 400 000 zł
<  Budowa boiska sportowego na terenie 

sołectwa Wola

sUma: 5 900 756,66 zł

INwesTyCje zAPLANOwANe  
w bUdŻeCIe gmINy mIedźNA NA rOK 2020

ODwODnienie w grZawie wyremOnTOwane
17 grudnia odbył się odbiór końcowy robót na ul. Wiejskiej 
w Grzawie. Prace polegały m.in. na wymianie trzech przepu-
stów pod drogą, wymianie siedmiu przepustów na zjazdach 
i ułożeniu na nich nowej warstwy asfaltowej, wymianie kana-
lizacji deszczowej, oczyszczeniu i umocnieniu rowów. Wartość 
inwestycji wyniosła ok. 590 tys. zł, ale powiat pszczyński 
pozyskał niemal 460 tys. zł (80%) na ten cel z dotacji na usu-
wanie skutków powodzi przekazywanej z budżetu państwa. 
W 2020 r. planowana jest wymiana nawierzchni na odcinku 
ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie finansowana przez powiat 
pszczyński i gminę Miedźna. < powiat, pk

sZLaCHeTna paCZKa: DZiĘKUJemy
Finał Szlachetnej Paczki, który co roku odbywa się na począt-
ku grudnia, to czas wielkich gestów, dzięki którym ludzie 
na nowo zaczynają sobie ufać. Darczyńcy Szlachetnej Paczki 
wybierali rodziny z internetowej bazy na stronie www.szla-
chetnapaczka.pl, a następnie przygotowywali dla nich pomoc 
dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Gmina Miedźna włączyła się do ogólnopolskiej akcji świą-
tecznej pomocy osobom najuboższym Szlachetna Paczka. To 
wydarzenie, któremu towarzyszyły wielkie emocje i łzy wzru-
szenia. W imieniu Obdarowanego dziękujemy Wszystkim, któ-
rzy włączyli się w akcję pomagania a w szczególności: Wójtowi 
Gminy Miedźna Panu Janowi Słonince, Radnym Rady Gminy 
Miedźna, Pracownikom Urzędu Gminy w Miedźnej, Pracow-
nikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli, Pracownikom Zespołu Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej z/s w Woli, Pracownikom Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miedźnej z/s w Woli, Pracownikom Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli oraz 
Członkom Klubu Seniora przy GOPS w Miedźnej z/s w Woli. 
Dziękujemy! < Ug

pO KarTĘ DUŻeJ rODZiny DO gOps-U
Realizacja wszystkich zadań związanych z Kartą Dużej 
Rodziny od 1 stycznia 2020 r. została przekazana do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, 
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola. W związku z powyższym 
składanie wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny i ich 

odbiór będą odbywały się we wskazanej jednostce (dotyczy 
również odbioru kart, dla których wnioski były złożone przed 
1 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Miedźna). < Ug

nagrODy DLa spOrTOwCów
Na podstawie uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna 
z dnia 16.08.2011 r. Wójt Gminy Miedźna przyznał 6 spor-
towcom nagrody w dziedzinie sportu za okres od 27 maja 
do 15 grudnia 2019 r. na ogólną kwotę 2 500 zł. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się zapaśnicy z Górniczego Klubu 
Sportowego „Piast” w Woli oraz pływacy z Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gilus” w Gilowicach. 
Zawodniczki i zawodnicy z tych klubów osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe w swoich dyscyplinach, zdobywając medale 
na zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i Mistrzostwach 
Europy. < Ug

Uwaga prZeDsiĘbiOrCy:  
ObOwiĄZeK wpisU DO reJesTrU bDO

Przedsiębiorco! Wytwarzasz, zbierasz, przetwarzasz lub 
transportujesz odpady? Wprowadzasz na rynek produkty, opa-
kowania lub produkty w opakowaniach? A może wprowadzasz 
na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie 
lub akumulatory? Wejdź na stronę www.bdo.gov.pl i sprawdź 
czy musisz się zarejestrować w Rejestrze BDO!

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami jest narzędziem, które umożliwi 
skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając 
się tym samym do efektywniejszego wspierania organów 
inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami 
występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest 
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został 
uruchomiony 24 stycznia 2018 r. < Ug

nOwy CenniK  
na KryTeJ pŁywaLni

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, 
że od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy ceny korzystania 
z obiektów i usług Krytej Pływalni. Szczegółowy cennik jest 
dostępny na stronie basen.miedzna.pl. < gOsir



wOLa
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Dzięki Gminnej Bibliotece Publicznej 
w grudniu przedszkolaki z oddziału 
w Gilowicach poznały dwie sympa-
tyczne maskotki – Matildę i Soniulin-
dę, bohaterki książki Kici Nici oraz ich 
przygodę z Mikołajem. Dzieci chętnie 
wypowiadały się na temat świąt i zwią-
zanych z nimi zwyczajów oraz przygo-

towywanych potraw. Nie zabrakło także 
aktywności fizycznej: pantomimy do 
świątecznej rymowanki oraz zawodów 
pomiędzy chłopcami a dziewczynkami 
w podawanie sobie „śnieżnej kuli”. Na 
zakończenie zajęć dzieci jak zwykle 
otrzymały kolorowanki – tym razem 
o tematyce świątecznej. < gbp

O sympatycznych maskotkach

giLOwiCe

W dniach 14-15 grudnia w Łodzi odbyły 
się warsztaty dla nauczycieli prowadzą-
cych prezentacje konkursowe w szko-
łach zakwalifikowanych do III edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół 
Podstawowych „Do Hymnu”. Ideą war-
sztatów było przygotowanie osób pro-
wadzących prezentacje do właściwego 
wykonania utworów konkursowych. 
W programie warsztatów znalazły się 
interpretacja literacka i muzyczna pieśni 
hymnicznych oraz praktyczna analiza 
problemów wykonawczych poszczegól-
nych utworów.

W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele 300 szkół podstawowych z całej 

Polski, w tym – Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze.

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs 
dla szkół podstawowych organizowany 
przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w ramach Programu Wielolet-
niego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 
Zadaniem konkursowym jest wspólne 
wykonanie przez co najmniej połowę ucz-
niów Szkoły Hymnu Państwowego oraz 
dwóch wybranych pieśni hymnicznych. 
15 października wystartowała III edycja 
konkursu „Do Hymnu”. Przesłuchania 
konkursowe odbędą się w dniach 17 lutego 
– 10 kwietnia 2020 r. < nCK

Do Hymnu

góra

12 grudnia filię biblioteczną nr 2 w Woli 
odwiedziły przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woli. Na 
zajęciach dzieci poznały nowych miesz-
kańców biblioteki: myszkę Soniulindę 
i króliczkę Matilde. Dziewczynki i chłop-
cy wysłuchali opowiadania o tym, jak 
dwie sympatyczne maskotki przygo-
towywały się do świąt. Podczas poszu-
kiwań odpowiedniej choinki spotkały 
w lesie świętego Mikołaja. Z powodu 
roztargnienia renifera Rudolfa doszło 
do wypadku: sanie przewróciły się 
i wszystkie prezenty rozsypały się po 
lesie. Myszka wraz z króliczką pomogły 
pozbierać pakunki, co pozwoliło Miko-

łajowi szybko wyruszyć w dalszą drogę. 
Niestety straciły przy tym sporo cenne-
go czasu i do swojego domku wróciły 
bez świątecznego drzewka. Na miejscu 
czekała na nie niespodzianka – pięknie 
ozdobiona choinka. To Święty Mikołaj 
odwdzięczył się im za okazane dobro.

W dalszej części zajęć dzieci za pomo-
cą chusty animacyjnej utrwalały pojęcia 
takie, jak delikatnie – mocno; powoli 
– szybko; nisko – wysoko. Zagrały rów-
nież w „kółko graniaste”, a na koniec 
wykonały prace plastyczne wspoma-
gające rozwój motoryki małej. Śliczne 
bałwanki ozdobiły gazetkę biblioteki.

< gbp

świąteczna przygoda  
soniulindy i matildy

Uczniowie Zespołu Szkół w Woli w ostat-
nim czasie zaangażowali się w kilka 
akcji charytatywnych. Od 13 do 20 
grudnia w szkole odbywał się kiermasz 
świąteczny własnoręcznie wykonanych 
ozdób. Całkowity dochód ze sprzedaży 
zostanie przekazany na rzecz Fundacji 
Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetli-
kowo w Tychach. Ponadto, w ramach 
akcji „Rodacy Bohaterom” w dniach 

2-13 grudnia w placówce prowadzona 
była zbiórka żywności długoterminowej 
dla kombatantów i Polaków żyjących na 
Kresach Wschodnich. Uczniowie wsparli 
też akcję „Góra grosza”. Celem, na który 
zbierane są te drobne monety, jest pomoc 
dzieciom, które wychowują się poza 
swoją rodziną – w domach dziecka czy 
rodzinach zastępczych. 

< pk

Zaangażowani charytatywnie

Działający w Zespole Szkół w Woli 
zespół „Sing” wydał w grudniu płytę. 
Znajdują się na niej polskie kolędy i pio-
senki świąteczne w wykonaniu uczennic 

z Woli. Zespół prowadzony jest przez 
Joannę Zbierską. Członkowie zespołu 
przed świętami rozprowadzali płytę 
wśród społeczności szkolnej. < pk

Uczennice nagrały płytę

Członkinie zespołu z płytą  (FOT. zs wOLA)

Jak co roku 3 grudnia Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Woli włączył się 
w obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych. Celem obcho-
dów jest przybliżenie społeczeństwu 
problemów osób niepełnosprawnych 
oraz zwrócenie uwagi na korzyści płyną-
ce z integracji osób niepełnosprawnych 
w każdym aspekcie życia politycznego, 
społecznego, gospodarczego i kultural-

nego. Uczniowie rozpoczęli ten dzień od 
oglądania filmu „Klasa Pana Tourette’a”, 
który opowiadał o marzeniach chłop-
ca z zespołem Tourette’a, aby zostać 
nauczycielem. Po filmie dzieci klas 
integracyjnych wraz z zaproszonymi 
rodzicami brały udział w zajęciach 
kulinarnych, artystycznych i zajęciach 
na kręgielni.

< Zsp wola

stawiają na integrację

dzieci wspólnie uczestniczyły w ciekawych zajęciach  (FOT. zsP wOLA)

11 grudnia w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli odbyła się wywia-
dówka profilaktyczna pt. „Narkotyki 
i dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na 
takie patoklimaty”. Przeprowadził ją asp. 
Szymon Czysz z Komendy Powiatowej 
Policji w Pszczynie.

Spotkanie miało charakter warsztato-
wy i objęło rodziców uczniów klasy siód-
mej i klas ósmych. Omówiono na nim 
problem narkotyków i dopalaczy wśród 
nieletnich oraz zapoznano  rodziców 
z zawartością  profilaktycznej walizki 
narkotykowej. < Zsp wola

rodzice na spotkaniu z policjantem

18 grudnia uczniowie z kl. VId Zespołu 
Szkół w Woli odwiedzili podopiecznych 
domu dziecka w Oświęcimiu i wręczyli 
22 paczki zapakowane po brzegi kos-

metykami i słodyczami. Szkoła dziękuje 
wszystkim Mikołajom, którzy zaanga-
żowali się w akcję „Wyślij uśmiech do 
Domu Dziecka”.  < Zs wola

Uśmiech do domu dziecka

Uczniowie przygotowali 22 paczki dla podopiecznych domu dziecka (FOT. zs wOLA)
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FryDeK

W Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku można było podzi-
wiać wystawę pn. „W 100. rocznicę 
urodzin Stanisława Hadyny”. Zagościła 
w placówce dzięki uprzejmości Zespo-

łu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Uczniowie 
obejrzeli ją, poznając życie prywatne 
patrona, jego prace literackie oraz 
pedagogiczne zaangażowanie w pracę 
z zespołem „Śląsk”. < sp Frydek

na wystawie o patronie

W listopadzie w Gminnym Przedszko-
lu Publicznym im. Marii Kownackiej 
w Miedźnej został zorganizowany kon-
kurs świąteczno-plastyczny. Zadanie 
polegało na wykonaniu ozdoby świą-
tecznej, która zostanie przekazana 
podopiecznym Hospicjum Ojca Pio 
w Pszczynie w Pszczynie jako świątecz-
ny podarunek od przedszkolaków.

10 grudnia przedszkole gościło 
Mariolę Rakoczy, wiceprezesa Zarzą-
du Hospicjum św. Ojca Pio. Gość opo-
wiedział dzieciom na temat hospicjum 
– co to za miejsce, kto w nim przebywa. 

Przedszkolaki dowiedziały się rów-
nież, kto to jest wolontariusz i czym 
się zajmuje w hospicjum. W oparciu 
o własne doświadczenia dzieci mówiły, 
w jaki sposób pomagają innym, dla-
czego warto pomagać, czy pomaganie 
jest fajne i jak czują się ludzie, którym 
się pomaga.

Spotkanie z Panią Mariolą uświado-
miło przedszkolakom znaczenie bez-
interesownej pomocy nawet w małych 
rzeczach i wzbogaciło wiedzę na temat 
hospicjum i wolontariatu.

< gpp miedźna

Ozdoby dla hospicjum

W dniach 16-17 grudnia uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej 
mogli odwiedzić „Świąteczny Escape 
Room”. Zmagali się z różnymi zadaniami 
matematycznymi, których rozwiązanie 
pozwoliło uwolnić się z pokoju. Każda 
z grup musiała rozwiązać sześć zadań, 

aby uzyskać szyfr do kłódki. Maksymal-
ny czas na wykonanie zadań to 45 minut. 
Zadania w escape roomie różniły się od 
siebie stopniem trudności. Dotyczyły 
zagadnień matematycznych omawia-
nych na lekcji i były ze sobą powiązane.
 < Zsp miedźna

w świątecznym escape roomie

mieDŹna

Czy każda książka musi stać na półce? 
Klasa IV Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Miedźnej próbowała swoich sił 
w tworzeniu lektury na wieszaku. Idea 
„mobilnej książki” na wieszaku bardzo 
przypadła do gustu czwartoklasistom. 
Uczniowie utrwalali w ten sposób swoją 

wiedzę na temat lektury „Mikołajek”, 
musieli wykazać się kreatywnością, 
ponieważ samodzielnie tworzyli teksty, 
rysunki i inne elementy, które umieścili 
potem na wieszaku. Wszystkie grupy 
były fantastycznie zaangażowane na 
lekcji. < Zsp miedźna

Lektury na wieszaku

4 grudnia to ważny na Śląsku dzień. 
Barbórka, czyli święto patronki górni-
ków kiedyś obchodzona była niezwykle 
uroczyście. Teraz także nie zapomina 
się o tym dniu. Górnicy i ich rodziny 
dziękują za wstawiennictwo, a także 
spotykają się na wesołych karczmach. 
4 grudnia barbórkową karczmę piwną 
zorganizowali we Frydku Rada Sołe-

cka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańcy. W sali Domu Socjalnego 
zgromadzili się nie tylko górnicy, ale 
wszyscy, którzy chcieli wspólnie świę-
tować. Były wspólne zabawy, a także 
tradycyjna barbórkowa potrawa, czyli 
golonko. Karczma okazała się strzałem 
w dziesiątkę!

< pk

Karczma na barbórkę

dla uczestników przygotowano wiele zabaw  (FOT. ArCh.)

grZawa

18 grudnia w Domu Socjalnym w Grza-
wie odbyło się tradycyjne spotkanie 
świąteczne organizowane przez Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Grzawie. 
Udział wzięli w nim podopieczni wraz 
z rodzicami, przedstawiciele władz 

gminy Miedźna, zaproszeni goście. 
Tym razem zamiast tradycyjnych jase-
łek odbyła się premiera filmu „Uratu-
jemy Wam święta”, przygotowanego 
przez podopiecznych. To było magiczne 
i rodzinne spotkanie! < pk

rodzinne spotkanie

gościom zaprezentowano film przygotowany przez podopiecznych Śds (FOT. Śds)

Gminna Biblioteka Publiczna znalazła 
się w gronie 200 bibliotek nagrodzonych 
w II edycji akcji Kinder Mleczna Kanap-
ka „Przerwa na wspólne czytanie”. Pla-
cówka otrzymała już książki dla dzieci 

o wartości 300 zł i dwie pufy. Biblioteka 
dziękuje wszystkim osobom, które przez 
okres trwania akcji oddawały głosy na 
GBP w Miedźnej.

< gbp

biblioteka dziękuje za głosy

11 grudnia w Grzawie odbyła się II Gala 
Czytelnicza, podczas której podsumowa-
ny został konkurs czytelniczy „Przyja-
ciel Biblioteki”. W zmaganiach konkur-
sowych wzięło udział 152 czytelników ze 
wszystkich bibliotek publicznych gminy 
Miedźna. Czytelnicy rywalizowali ze 
sobą w trzech kategoriach wiekowych: 
od 0 do 7 lat, od 8 do 13 lat i powyżej 13. 
roku życia. Największą oraz najbardziej 
aktywną grupę stanowiły dzieci do 10. 
roku życia.

O tym jak zacięta i wyrównana była 
rywalizacja może świadczyć fakt, że 
nagrodzono 61 czytelników. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni dyplomami i książ-
kami podczas gali. Poza nagrodami 
dla gości przygotowano niespodziankę 

– spotkanie z krakowską pisarką Ewą 
Stadtmüller, autorką ponad stu ksią-
żeczek dla dzieci. Pani Ewa przybli-
żyła swoje przewodniki – o Krakowie, 
Zakopanem, Pieninach, z których mogą 
korzystać dorośli i dzieci. Przy omawia-
niu przewodnika o Krakowie zaprezen-
towała kukiełki, które można spotkać 
w krakowskich szopkach. Zaprosiła 
także dzieci do wspólnej opowieści 
o smokach. Spotkanie zakończyło się 
rozdaniem nagród oraz wpisywaniem 
autografów do książek autorki.

Gminna Biblioteka Publiczna, organi-
zator konkursu i gali gratuluje wszyst-
kim nagrodzonym i zaprasza do udziału 
w kolejnej edycji konkursu.

< gbp

przyjaciele biblioteki nagrodzeni

Nagrodzono 61 czytelników  (FOT. gbP)
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potwierdzanie profilu zaufanego na epUap-ie 
jest możliwe w miedźnej!

Zachęcamy mieszkańców do zakładania profilu na 
ePUAP-ie. Swoją tożsamość potwierdzić można w Biu-
rze Rejestracji Działalności Gospodarczej Urzędu 
Gminy Miedźna (ul. Wiejska 131, I piętro budynku, 
pokój nr 14). Dzięki ePUAP wiele spraw w różnych 
urzędach załatwić można bez wychodzenia z domu 
— przez internet, w wybranym przez siebie czasie 
i w dowolnym miejscu.

Co to jest elektroniczna platforma Usług 
administracji publicznej?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępnić obywa-
telom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym 
usługi administracji publicznej przez Internet. Każda 
wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe 
poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo 
ważne jak awizo.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje  
epUap?
Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, 
bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na 
ePUAP. To m.in.:
<  e-Urząd Gminy Miedźna

<  samorządy, w tym urzędy gminy – złóż wniosek 
o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub znisz-
czenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprze-
daży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,

<  USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskaj odpisy 
aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne 
dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,

<  ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – sprawdź, 
czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz 
emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie 
i składki,

<  NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – odbierz przed 
wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego). 8 Ug

załóż profil na ePUAP i korzystaj z udogodnień

w 2019 r. przy gminnym Ośrodku 
pomocy społecznej w miedźnej 
z/s w woli utworzono Lokalne 
Centrum wolontariatu oraz Klub 
seniora. Co udało się do tej pory 
zrealizować?

W ramach działalności LCW wolontariu-
sze mieli możliwość udzielania się m.in. 
na rzecz edukacji dzieci, rozwoju senio-
rów, pomocy osobom niesamodzielnym, 
schorowanym, ubogim czy znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. Podjęto 
szereg działań o charakterze długotrwa-
łym, jak i związanym z wolontariatem 
akcyjnym. W LCW zorganizowano 
również różne szkolenia, spotkania 
i warsztaty m.in. spotkanie na temat 
wolontariatu EVS w ramach Programu 
Erasmus+, zajęcia kreatywne, spotkanie 
informacyjne z prawnikiem.

Z uwagi na zwiększającą się liczbę 
osób starszych w ogóle społeczeństwa 
podjęto decyzję o otworzeniu Klubu 
Seniora. Klub ma za zadanie zwiększać 
uczestnictwo seniorów w życiu społecz-
nym i kulturalnym, rozwijać indywidu-

alne predyspozycje, pasje, talenty. Dzia-
łalność Klubu jest także nastawiona na 
wzajemną integrację uczestników oraz 
inspirowanie do aktywnego i twórczego 
przeżywania własnej starości. Pracę 
klubu rozpoczęto w trzecim kwartale 
2019 r.

W ramach cotygodniowych spotkań 
zrealizowano szereg zajęć o różnora-
kiej tematyce m.in. treningi sportowe 
związane z gimnastyką, bieganiem, 

nordic walking. Zorganizowano cykl 
warsztatów artystycznych: wykonywa-
nie kartek okolicznościowych metodą 
scrapbooking, warsztaty decoupage, 
warsztaty pakowania prezentów. Ponad-
to zaproszono do Klubu Seniora różnych 
gości m.in. dietetyka, prawnika czy 
funkcjonariuszy policji. Seniorzy mieli 
także okazję być gośćmi różnych insty-
tucji m.in. Gminnej Biblioteki Publicznej 
Filii nr 2 w Woli. Wzięli również udział 

w działaniach o charakterze wolonta-
riackim m.in. szkoleniu prowadzonym 
przez Regionalne Centrum Wolontaria-
tu w Katowicach oraz spotkaniu doty-
czącym wolontariatu EVS w ramach 
programu Eramus+. Uczestnicy zorga-
nizowali akcję wolontariacką na rzecz 
potrzebującej rodziny oraz przyczynili 
się do wsparcia inicjatywy Szlachetna 
Paczka. Oprócz powyższych działań 
uczestnicy mogli także spotykać się we 
własnym gronie i dyskutować na różne 
tematy.

Projekt był finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, dzięki 
czemu uczestnictwo mieszkańców było 
bezpłatne. Zarówno działalność Cen-
trum, jak i Klubu Seniora otwarta jest na 
wszystkich mieszkańców gminy. Wciąż 
prowadzony jest nabór wolontariuszy, 
przyjmowane są też zgłoszenia senio-
rów. W chwili obecnej poszukiwani są 
wolontariusze mogący pomóc dwóm 
uczennicom w nauce matematyki (6 
klasa szkoły podstawowej, 1 klasa lice-
um). < anna bagniewska (gOps)

Pomóc innym i zaktywizować seniorów

Podczas grudniowych warsztatów pakowania prezentów  
w Klubie seniora  (FOT. gOPs)

Jan Cofała był sołtysem sołectwa miedźna 
w latach 1999-2015, członkiem lokalnych 
organizacji społecznych.

Pierwszy raz na sołtysa Miedźnej został wybrany 
w marcu 1999 r. Potem mieszkańcy tego sołectwa jesz-
cze trzykrotnie powierzali mu funkcję szefa sołectwa. 
Był nim do 2015 r. Starał się poprawiać stan dróg, 
przeprowadzać konieczne inwestycje, angażował 
się też w organizację imprez z okazji dnia dziecka 
czy innych wydarzeń kulturalnych oraz rozrywko-
wych. Włączył się też w pomoc powodzianom. – Był 
mocno zaangażowany w życie społeczne Miedźnej. 
To człowiek bezkonfliktowy, nigdy nie odmawiał, 
zawsze doradził, pomógł. Bardzo dobrze mi się z nim 
współpracowało – mówi Maria Mika, była wieloletnia 
sołtyska sąsiedniej Grzawy.

Jan Cofała aż do śmierci pełnił funkcję prezesa 
Kółka Rolniczego w Miedźnej, od ponad 40 lat! – To był 
uczynny, dokładny człowiek. Jak był termin, u Janka 
to było święte. Jak się czegoś podjął, to zrealizował 

to – wspomina Łucja Krutak, przewodnicząca Woje-
wódzkiej Rady Koła Gospodyń Wiejskich oraz prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Miedźnej. – Był człowiekiem, na którym 
zawsze można było polegać. Bardzo dużo zrobił dla 
Miedźnej – zauważa.

Były sołtys był również zaangażowany w działal-
ność sportową oraz strażacką w swoim sołectwie. 
Był prezesem LKS Miedźna, wieloletnim druhem 
OSP Miedźna. – Jako strażak-ochotnik działał w OSP 
Miedźna od młodych lat, dopóki mu zdrowie pozwoliło 
– mówi Bolesław Sosna, były naczelnik OSP. – Nigdy 
nie odmówił pomocy bliźniemu, jako sołtys też był 
bardzo pomocny mieszkańcom. To był też człowiek 
wesoły, dowcipny – zauważa.

Jan Cofała zmarł 23 grudnia, w wieku 68 lat. Pogrzeb 
odbył się 28 grudnia w kościele pw. św. Klemensa 
w Miedźnej. Byłego sołtysa i oddanego społecznika 
żegnały władze gminy, licznie zgromadzeni miesz-
kańcy, współpracownicy, rodzina, znajomi.

< paweł Komraus

zmArł jAN COFAłA, były sOłTys mIedźNej, OddANy sPOłeCzNIK

wiele dobrego zrobił dla miedźnej

jan Cofała (w środku) podczas dożynek 
w miedźnej w 2012 r.  (FOT. ArCh.)

Wyrazy głębokiego żalu i smutku Rodzinie 
zmarłego

Śp. Jana Cofały
zasłużonego druha OSP Miedźna,  

wieloletniego sołtysa Miedźnej i społecznika
składają w imieniu samorządu gminnego

Jan Słoninka, Wójt Gminy Miedźna 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Andrzej Kempny, Przewodniczący Rady Gminy 
wraz z Radnymi Gminy
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„strōny Ziemi pszczyńskiej” 
to nowe czasopismo o tym,  
co działo się i dzieje  
na historycznej ziemi 
pszczyńskiej.

„Strōny Ziemi Pszczyńskiej” to kwar-
talnik regionalny, który opisuje histo-
ryczny obszar od południowych dzielnic 
Katowic, przez Mysłowice, po obecne 
powiaty pszczyński, bieruńsko-lędziński 
i mikołowski. Pierwszy numer ukazał się 
w listopadzie.

Jednym ze współtwórców pisma 
jest Alojzy Lysko, Honorowy Obywatel 
Gminy Miedźna. – Ludzie widzą w sobie 
wołanie, że ta ziemia potrzebuje jakiejś 
odpowiedzialności za nią. W nas to 
wołanie jest. Poznać znaczy pokochać. 
To pismo służy też temu, żebyśmy 
wreszcie pokochali tę ziemię. Niech te 
strony są takim listem miłosnym do 
naszej kochanej Ziemi Pszczyńskiej, 
która ma już prawie 600 lat – mówił na 
spotkaniu promocyjnym, które odbyło 
się w listopadzie.

Pierwszy numer liczy 50 stron, na 
okładce znajduje się mapa J. Harnischa 
z końca XVIII w. Spis treści zawiera 20 
pozycji – to artykuły, eseje, proza i poe-
zja. Autorką jednego z artykułów jest dr 
Danuta Kocurek, mieszkanka Gilowic, 
laureatka Miedźniańskiego Ula, pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. 
Dr Kocurek pisze o wsi pszczyńskiej 
w XIX wieku.

Kwartalnik „Strōny Ziemi Pszczyń-
skiej” można nabyć w Biurze Informacji 
Turystycznej w Pszczynie (ul. Rynek 
19) oraz w Skansenie „Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej”.  

< pk, powiat

Nowe  
pismo  
o naszej 
ziemi

Ks. Józef Dolina – doktor prawa ka-
nonicznego, zakonnik, rektor semi-
narium, osoba niezwykle zasłużona 
i szanowana. To duchowny z naszej 
ziemi, bo pochodzi z grzawy. 
warto poznać jego sylwetkę.

Ks. Józef Antoni Wit Dolina urodził się 
w Grzawie 22 września 1940 roku, jako 
trzecie dziecko w pięcioosobowej rodzinie 
chłopskiej. Jego rodzicami byli: Ludwik 
Dolina (ur. 9.08.1907 r., zm. 27.11.1959 r.) 
oraz żona Anna z domu Czmajduch (ur. 
23.07.1910 r., zm. 23.10.2003 r.). Do szko-
ły elementarnej uczęszczał w Miedźnej 
w latach 1947-1954.

21 października 1951 r. przystąpił do 
Pierwszej Komunii św. Był ministran-
tem. Następnie uczył się w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Bolesława Chrobrego 
w Pszczynie. Po zdaniu matury złożył 
dokumenty na Politechnikę Gliwicką, 
gdzie został przyjęty. Często prowadził 
rozmowy z ks. proboszczem Amandem 
Morysem (1912-1975) o swoim powołaniu 
i wyborze zawodu, a on mu doradził, że 
to tylko od niego samego zależy co zrobi 
i co wybierze. Wtedy podjął decyzję, że 
pójdzie do zakonu. Wybrał Zgromadze-
nie Zmartwychwstania Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa (dawniej rezurekcjo-
niści). Jest to międzynarodowa męska 
wspólnota zakonna, złożona z księży, 
braci zakonnych i stałych diakonów, 
a także Braci Zewnętrznych (świeckich). 
W Polsce Zgromadzenie działa od 1880 
r. Nazwa Zgromadzenia pochodzi od 
dzwonów Wielkanocnego Alleluja, które 
brzmiały, kiedy 7 członków złożyło śluby 
zakonne we wspólnocie. Patronami 
Zgromadzenia są Matka Boża i św. 
Kajetan z Thieny.

Ks. Józef studia teologiczne kończył 
w Krakowie w latach 1958-1965. Nauka 
trwała 7 lat. Pierwszy rok to był rok próby, 
gdzie musiał się wszystkiego wyrzec. 
Naukę rozpoczęło 40 osób, a wyświę-
conych zostało tylko 7 księży. Święcenia 

kapłańskie otrzymał w dniu  swoich imie-
nin, 19 marca 1965 r. w Kościele Księży 
Zmartwychwstańców w Krakowie z rąk 
ks. Biskupa Juliana Groblickiego. Mszę 
św. Prymicyjną odprawił 9 maja 1965 
r. w kościele parafialnym św. Klemen-
sa w Miedźnej. Procesja prymicyjna 
z orkiestrą i gośćmi wyruszyła z domu 
rodzinnego z Grzawy. Przed kościołem 
prymicjanta witały dzieci pierwszokomu-
nijne, które uczyły siostry Salwatorianki 
z Goczałkowic. Po odprawieniu Mszy św. 
Prymicyjnej ks. Józef udzielał błogosła-
wieństwa, a następnie udał się na cmen-
tarz pomodlić się na grobie nieżyjącego 
już od sześciu lat ojca.

Całe życie kapłańskie ks. Józefa 
związane było ze Zgromadzeniem 
Zmartwychwstania Pańskiego (CR), sku-
piało się głównie w domach zakonnych 
w Poznaniu i Warszawie. W powyższych 
placówkach od 1965 r. pełnił funkcje 
m.in. wikariusza, katechety, duszpaste-
rza akademickiego, sekretarza i radnego 
prowincjalnego, a także rektora Niższego 
Seminarium Duchownego Księży Zmar-
twychwstańców w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł 
doktora prawa kanonicznego. Studia te 
promowały o. Józefa do pracy w Metro-
politalnym Sądzie Biskupim w Warszawie 
jako obrońcę węzła małżeńskiego i jako 
sędziego. Dzięki swojej wiedzy i doświad-
czeniu został poproszony przez biskupa 
nowo powstałej diecezji ełckiej do pracy 
w Sądzie Biskupim jako obrońca węzła 
małżeńskiego i jako wykładowca Prawa 
Kanonicznego w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Ełku. Po trzech latach 
pracy został mianowany Oficjałem Sądu 
Biskupiego w Ełku. Funkcję tę pełnił przez 
7 lat. Po zakończeniu kadencji oficjała 
sądu w Ełku dalej pracował jako sędzia 
Sądu Metropolitalnego w Warszawie, 
a funkcję tę sprawował aż do śmierci.

W czasie swojej posługi kapłań-
skiej w rodzinie ochrzcił wiele dzieci, 

udzielił sakramentu małżeństwa dwóm 
żyjącym siostrom oraz wielu krewnym 
z rodziny. Streszczając życie o. Józefa 
można powiedzieć, że był człowiekiem, 
kapłanem, zakonnikiem odznaczającym 
się głęboką wiarą, pobożnością, dobro-
dusznością, niesamowitą życzliwością 
dla wszystkich ludzi, których spotkał na 
swojej drodze życiowej. Jego pracowitość 
wzbudzała zawsze wielki podziw. Przy 
tym wszystkim był człowiekiem pełnym 
humoru, wesołym, lubił opowiadać kawa-
ły o Gomułce i potrafił go naśladować. Był 
pogodny duchem, niezwykle skromny 
i pokorny. Miał mocny uścisk dłoni. Ks. 
dr. Józef Dolina CR zmarł 28 stycznia 
2011 r. w Domu Zakonnym w Warszawie  
w wieku 70 lat. Msza św. pogrzebowa 
została odprawiona 3 lutego 2011 r. w koś-
ciele św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej 
w Warszawie. Pochowany został w gro-
bowcu na cmentarzu Czerniakowskim 
przy ul. Powsińskiej w Warszawie.

<maria Dolina
Autorka sylwetkę ks. józefa doliny przedstawiła 

podczas I Konferencji regionalnej „dziedzictwo 

kulturowe regionu i osoby zasłużone dla grzawy”, 

która odbyła się w grzawie 
3 czerwca 2019 r.

dzIedzICTwO KULTUrOwe regIONU I OsOby zAsłUŻONe dLA grzAwy – z I KONFereNCjI regIONALNej

O człowieku pobożnym, 
pracowitym, uśmiechniętym

Ks. józef dolina  (FOT. ArChIwUm)

przed świętami bożego narodze-
nia do Urzędu gminy miedźna 
dotarło betlejemskie światło 
pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju, znak 
braterstwa i jedności, nieodłączny 
element adwentowego przygotowa-
nia do Bożego Narodzenia w Polsce 
władzom gminy przekazał 19 grudnia 
Komendant Hufca ZHP Ziemi Racibor-
skiej Marek Rybicki. Światło odebrał 

wójt Jan Słoninka w obecności prze-
wodniczącego Rady Gminy Miedźna, 
Andrzeja Kempnego, zastępcy wójta 
gminy Miedźna, Renaty Łuniewskiej 
oraz skarbnika gminy Miedźna, Ewy 
Ligenzy.

Obowiązujące w 2019 r. hasło Bet-
lejemskiego Światła Pokoju „Światło, 
które daje moc” nawiązuje do słów św. 
Jana Pawła II, wypowiedzianych na kra-
kowskich Błoniach w 1979 r.

< Ug, pk

betlejemskie Światło Pokoju 
w urzędzie

Światło przekazał Komendant hufca zhP ziemi raciborskiej  (FOT. Ug)
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pszczyńscy strażacy często 
podejmują działania ratowniczo-
gaśnicze, związane z sezonem 
grzewczym. wiele interwencji 
dotyczy pożarów sadzy w 
kominie, które wiążą się też 
z ryzykiem zatrucia tlenkiem 
węgla.

To właśnie ten niewyczuwalny żadnymi 
zmysłami ludzkimi gaz każdego roku 
w całym kraju zbiera śmiertelne żniwo 
w trakcie sezonu grzewczego. Niestety, 
bardzo często sami mieszkańcy lek-
ceważą przepisy, które narzucają na 
właścicieli/zarządców/użytkowników 
obiektów mieszkalnych konieczność 
m.in. dbania o przewody kominowe, 

urządzenia i instalacje grzewcze oraz 
właściwe składowanie opału. Niestety, 
brak wiedzy na ten temat często prowa-
dzi do poważnych w skutkach pożarów, 
których finał może być tragiczny.

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie apeluje 
o przestrzeganie przepisów przeciwpo-
żarowych! Niewłaściwie eksploatowane 
piece, przewody kominowe, spalino-
we i dymowe mogą doprowadzić do 
powstania pożaru lub silnie trującego 
tlenku węgla, stanowiącego zagrożenie 
dla wszystkich mieszkańców. Zapo-
znaj się z zasadami i bądź bezpieczny 
– szczegóły na stronie pszczyna.kppsp.
gov.pl.

< Kp psp pszczyna

Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo
nieco ponad tydzień przed świę-
tami doszło do pożaru mieszka-
nia przy ul. Lipowej w woli. Lokal 
został mocno zniszczony. pomoc 
szybko zorganizowali mieszkań-
cy gminy.

To była niedziela, 15 grudnia. Ok. godz. 
18.00 doszło do pożaru w mieszkaniu 
na czwartym piętrze. Całkowitemu 
spaleniu uległ jeden pokój, pozostałe 
zostały zniszczone częściowo. Ogień 
zauważyła 25-letnia mieszkanka. Pró-
bowała go ugasić, lecz rozprzestrze-
niał się tak szybko, że nie miała szans 
z żywiołem. Wraz z rodziną musiała 
uciekać z mieszkania. Na miejsce przy-
były straż pożarna, służby medyczne 

i pogotowie energetyczne. Konieczna 
była ewakuacja 16 osób, do szpitala 
trafiła 25-latka, u której podejrzewa-
no zatrucie tlenkiem węgla. Śledczy 
sprawdzają, jakie były przyczyny 
zdarzenia.

Duże zniszczenia poruszyły serca 
sąsiadów, mieszkańców, znajomych, 
którzy szybko zorganizowali zbiórki 
sprzętu i ubrań dla poszkodowanych, 
byle tylko mogli godnie spędzić świę-
ta i jak najszybciej wrócić do swojego 
mieszkania. Organizowali się głównie 
poprzez media społecznościowe, gdzie 
ogłaszano, co potrzebuje poszkodowana 
rodzina. To wielka pomoc dla znajdują-
cych się w potrzebie!

< pk

pożar w mieszkaniu. mieszkańcy pomagają

Kolejny 
sukces  
Amelii
amelia Tomala, zawodniczka 
gKs „piast” wola osiągnęła 
kolejny duży sukces!

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 
w miejscowości Boguszów Gorce odbył 
się Heros Lady Open, najliczniej obsa-
dzony turniej międzynarodowy w Polsce 
jeżeli chodzi o zapasy kobiet. Starto-
wało w nim 61 ekip, w tym 24 ekipy 
z zagranicy.

Nasza zawodniczka Amelia Tomala 
po wygranych walkach eliminacyjnych 
w finale pokonała zawodniczkę z Biało-
rusi. Tym samym wywalczył złoty medal 
w kategorii do 39 kg. < gKs „piast”

Ponad 400 pływaków
14 grudnia po raz szesnasty na Krytej pływalni 
w woli odbyły się mikołajkowe Zawody pływackie.

W zawodach wzięło udział 433 zawodników w kategoriach 
wiekowych od 7 lat i młodsi do 14 lat i starsi z 27 klubów. 
Rywalizacja odbywała się na dystansach od 25 m do 200 
m. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzymywali pamiątkowe medale 
i dyplomy.

Dla najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji 
FINA (za dwa starty) organizatorzy przygotowali nagrody 
rzeczowe. Jak zawsze zawody kończyły wyścigi sztafetowe, 
którym towarzyszyły emocje i głośny doping, Najlepsze szta-
fety otrzymały pamiątkowe statuetki i słodziutki torcik.

W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się UKS 
„Ondraszek” z Bielska-Białej, przed UKS-em Aquatica Pawło-
wice oraz KS-em Górnik Radlin. Pływacy „Gilusa” zajęli 11. 
miejsce – zdobyli łącznie 18 medali, w tym 4 złote, 8 srebrnych 
i 6 brązowych.

Organizatorem najstarszych zawodów na wolańskim 
basenie był MUKS „Gilus” i Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. < gOsir

zawody zgromadziły pływaków reprezentujących  
27 klubów  (FOT. gOsIr)

bijemy rekord  
na basenie!
gminny Ośrodek sportu i rekreacji zaprasza do 
udziału w Viii edycji konkursu pływackiego „bijemy 
rekord na basenie w woli”.

Celem konkursu jest przepłynięcie jak najdłuższego dystansu 
na basenie, propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja 
pływania jako formy rozwoju i doskonalenia sprawności fizycz-
nej, podniesienie poziomu rozwoju funkcjonowania organizmu. 
Konkurs trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia, w godzinach otwar-
cia pływalni. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby, bez 
względu na wiek, które każdorazowo kupią bilet na basen.

Chęć wzięcia udziału należy zgłosić ratownikowi, a po 
przepłynięciu danego dystansu należy podać ratownikowi 
jego długość. Przepłynięte przez każdego uczestnika dystanse 
sumują się. Można pływać kilka razy dziennie, dowolnym 
stylem (również z deską pływacką, w płetwach). Przy nawro-
cie należy dotykać ściany basenu. Lista uczestników i liczba 
przepłyniętych kilometrów będą wywieszone w widocznym 
miejscu na basenie.

Najlepsi otrzymają puchary, medale i nagrody rzeczowe. 
Wręczenie nagród odbędzie się w maju. Szczegóły i regulamin 
dostępne są na Facebooku Krytej Pływalni w Woli. < pk

7 grudnia zawodnicy „gilusa” startowali na pływal-
ni w Kozach, gdzie rywalizowało 234 zawodników 
z 24 klubów.

Sportowcy z naszej gminy na XIII Pływackich Andrzejkach 
zdobyli 5 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. W punk-
tacji drużynowej „Gilus” zajął 10. miejsce.

Wyniki naszych pływaków w punktacji indywidualnej: Julia 
Wawak – 9. miejsce wśród 10-latków, wśród 11-latków: Wiktor 
Panczykowski – 2. miejsce, Ewa Frączek – 4. miejsce, Karolina 
Chowaniec – 11. miejsce, Katarzyna Maciejewska – 13. miejsce, 
Amelia Szafron – 15. miejsce, Aleksandra Antecka – 16. miejsce, 
a wśród 13-latków Jowita Szweda zajęła 8. miejsce. < gilus, pk

Na pływackich Andrzejkach ŚLĄSKO GODKA
KTO Ty JesTeś?

Czyś ty Polok? Jo Polokiym,
Ale żech tyż je Ślązokiym!
Kaj ty miyszkosz? Tu na Śląsku,
Na tym pięknym Polski konsku!
Kim je Polska? Mą Ojczyzną!
A kim Śląsk? Je Ojcowizną!
Przejesz Polsce? Toć, że przaja!
A Śląskowi? On Mo raja
Piyrszo, on je dycki piyrszy,
Nojważniejszy, nojpiykniyjszy!
Skąd się Śląsk wziął? 
Wziął się z tchnienia
Ponboczkowego stworzenia!
Jaką godką godosz? Godom
Naszą piykną polską mową,
No, ale tyż fest się storom
Godać śląską godką, gwarą!
Dbosz o gwara? 
Chca by była,
Żeby nigdy ny zginyła,
Bo Slązoki to niy gynsi!
Niych się nom Ślązokom szczynści!

Źródło: bibliotekawszkole.plgilus zajął 10. miejsce w klasyfikacji drużynowej  (FOT. gILUs)



podczas przerwy zimowej na uczniów czekać 
będzie sporo ciekawych zajęć, spotkań 
czy wyjazdów organizowanych w gminie 
miedźna!

ZaprasZamy na ZimOwe póŁKOLOnie
Na czas ferii zimowych w gminie Miedźna organizowane 
są półkolonie. W pierwszym tygodniu przerwy szkolnej 
odbędą się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Górze oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej.

Uczestnicy zajęć w Górze w dniach 13-17 stycznia 
będą mieli okazję przenieść się w czasie, kiedy ich 
pradziadkowie mieszkający na wsi w drewnianych 
chatach wytwarzali masło i piekli chleb. Poznają, jak 
wyglądało życie w osiedlach robotniczych Giszowca 
i Nikiszowca. Będą mieli okazję pograć w kręgle 
i skata, zobaczą makietę Śląska znajdującą się w Gli-
wicach. Odwiedzą też palmiarnię, basen w Woli i park 
trampolin w Czechowicach-Dziedzicach. Dla uczest-
ników zimowiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej przygotowano szereg ciekawych zajęć 
i wyjazdów. W planach są: wyjazd do kina, warsztaty 
robienia pizzy w pizzerii, zwiedzanie największej 
w Europie szopki bożonarodzeniowej w Bazylice o. 
Franciszkanów w Panewnikach, kulig wraz z ogni-
skiem, zajęcia w parku trampolin czy zabawa na 
lodowisku w Pszczynie.

Więcej informacji o półkoloniach można znaleźć w pla-
cówkach. Rekrutacja na półkolonie była prowadzona 
w grudniu.

gminny OśrODeK KULTUry 
ZaprasZa na CieKawe ZaJĘCia 
i wyJaZDy
<  20.01 – warsztaty konstruktorskie
<  21.01 – wyjazd do parku trampolin
<  22.01 – wyjazd do kina na film „Doktor Dolittle”
<  23.01 – wyjazd do parku wodnego
<  24.01 – warsztaty muzyczne

zapisy w biurze Gok i w centrum kultury do 14 
stycznia. Propozycje dla dzieci w wieku od 7 lat. Szcze-
góły: na plakacie, tel. 32 211 83 91, 32 448 92 53, 512 
237 423.

CieKawe ZaJĘCia w bibLiOTeCe
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na serię ciekawych 
spotkań w bibliotece (w godz. 10.00-12.00):
< 14.01 – W karnawale, w karnawale
< 16.01 – Tour de ski
< 20.01 – Prezenty dla babci i dziadka
< 22.01 – Tiu, tiu, tiu w bajecznym ptasim domku

zajęcia dla dzieci od 6 lat. liczba miejsc jest ograni-
czona. zapisy – osobiście lub pod numerem tel. 32 449 
12 90. Szczegóły: www.biblioteka.miedzna.pl

spOrTOwe Ferie Z gOsir-em
Atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji:
< 10.01 – wyjazd na narty: Wisła-Stok
<  14.01 – Mistrzostwa Gminy Miedźna w kręgle dziew-

cząt
<  16.01 – Turniej „dwójek siatkarskich” dziewcząt i chłop-

ców w Gilowicach
<  17.01 – wyjazd na narty: Wisła-Nowa Osada
<  21.01 – Mistrzostwa Gminy Miedźna w kręgle chłop-

ców
<  23.01 – Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców 

w Gilowicach
<  24.01 – wyjazd na narty: Wisła-Cieńków
Szczegóły: tel. 519 347 291, 
www.basen.miedzna.pl

DarmOwe pŁywanie i TaŃsZy  
biLeT na basen
Na czas ferii Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
do skorzystania z promocji na Krytej Pływalni w Woli. 
W dniach 13-17 oraz 20-24 stycznia (od poniedziałku 
do piątku) w godz. 16.00 – 17.00 dzieci przedszkolne, 
uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjal-
nych zamieszkali na terenie gminy Miedźna korzystają 
z basenu za darmo! Warunkiem skorzystania z promocji 
jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej w kasie 
basenu (dzieci przedszkolne wchodzą z pełnoprawnym 
opiekunem). Od 11 do 26 stycznia obowiązywać będą 
tańsze bilety na basenie dla dzieci i młodzieży uczącej się. 
Bilet ulgowy kosztować będzie 5 zł za 70 min. (dopłata za 
każdą następną minutę to 6 gr). W czasie ferii obowiązuje 
promocja Aktywny Senior 55+.

inFOrmaCJe O FeriaCH w gminie mieDŹna  
mOŻna ZnaLeŹĆ na speCJaLneJ pODsTrOnie: 

www.miedzna.pl/ferie-zimowe-w-gminie-miedzna-2020r
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TegOrOCzNe FerIe zImOwe PrzyPAdAją w dNIACh 13-26 sTyCzNIA

To będą ciekawe ferie w gminie!



mikołaj przyszedł z prezentami
grudzień obfitował w świąteczne spotkania z mikołajem! niezwykły gość odwiedził dzieci we wszystkich sołectwach i rozdał im prezenty!
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mikołaj w Domu Kultury w woli (FOT. gOK)

mikołaj w Domu socjalnym we Frydku (FOT. PK)

mikołaj w Domu socjalnym w górze (FOT. PK) mikołaj w Centrum Kultury w woli (FOT. gOK)

mikołaj w Domu socjalnym w grzawie (FOT. grzAwA.eU)mikołaj w przedszkolu w miedźnej (FOT. gPP mIedźNA)

mikołaj w przedszkolu nr 2 w woli (FOT. gPP 2 wOLA) mikołaje z Zespołu szkół w woli odwiedzili przedszkola (FOT. zs wOLA)


