
Przebudowa i remont ośmiu odcinków dróg gminnych i chodników, a także budowa parkingu
– to zakres dużej inwestycji, która rozpoczyna się w gminie Miedźna. Na jej realizację udało się pozyskać dofinansowanie 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na zdjęciu – ul. Cmentarna w Górze, 
jedna z ulic, która będzie przebudowana w ramach zadania.

WIĘ ceJ Na STR. 4

O BOhATERZE III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
Przedstawiamy sylwetkę Klemensa Furczyka z Miedźnej, 

uczestnika III Powstania Śląskiego

WIĘceJ Na STR. 8

ODKRYWAć NIEZWYKŁY POTENCJAŁ
GOK w ramach projektu „Mój – Twój – Nasz kawałek kultury” rozmawia 

z mieszkańcami o nowych inicjatywach artystyczno-kulturalnych
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Urodzinowy prezent 
dla Kacperka z Miedźnej

Inne, trudne święta 
dla obywateli Ukrainy

Dyskutowali 
o skateparku
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Przebudowa i remont ośmiu odcinków dróg gminnych i chodników, a także budowa parkingu

Ruszają roboty na drogach
i parkingach za 3,5 mln zł
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Najlepsze życzenia złożyli mu wójt Jan Sło-
ninka oraz Andrzej Kempny, przewodniczący 
Rady Gminy. A podczas kiermaszu mieszkań-
cy wsparli zbiórkę na rzecz chłopca.

O Kacperku pisaliśmy w marcowym numerze „Gmin-
nych Spraw”. Mieszkaniec Miedźnej urodził się z wadą 
rozwojową słuchu. Ma jednak szansę na pełne odzyska-
nie go i normalne, komfortowe życie. Chłopiec został 

zakwalifikowany do kosztownej operacji odbudowy 
kanału słuchowego w USA. Trwa zbiórka środków na 
leczenie chłopca. Potrzeba prawie 500 tys. zł!

Z okazji urodzin Kacper razem z mamą odwiedził 
Urząd Gminy. W spotkaniu urodzinowym udział 
wzięli wójt Jan Słoninka oraz Andrzej Kempny, 
przewodniczący Rady Gminy. Osobiście złożyli mu 
radosne życzenia, włączając się jednocześnie do 
akcji pomocowej.

Każdy może pomóc chłopcu! Trwa zbiórka na stronie 
siepomaga.pl/kacper-chodura. Na Facebooku funkcjonuje 
grupa „Ninja dla Kacperka – licytacje”, na której można 
wziąć udział w licytacjach ciekawych przedmiotów na 
rzecz chłopca. W niedzielę, 10 kwietnia przy kościele 
w Górze odbył się kiermasz świąteczny dla Kacperka. 
Można było kupić ciasta, przetwory, a także ozdoby wiel-
kanocne, rękodzieło i wiele innych. Dzięki wsparciu wielu 
osób udało się zebrać łącznie aż 16 tys. 777 zł 16 gr. 8pk

KacPereK cHODUra Z MIeDŹNeJ 3 KWIeTNIa OBcHODZIł 6. UrODZINy

Urodzinowy prezent dla Kacperka

To było niezwykłe spotkanie w urzędzie  (FOT. UG) Podczas kiermaszu w Górze zebrano prawie 17 tys. zł!  (FOT. FB)

24 kwietnia przypadała Wielka-
noc Prawosławna. Tegoroczne 
święta są bardzo trudne i smutne 
dla obywateli Ukrainy. W gminie 
Miedźna zorganizowano wspól-
ne spotkanie.

Z potrzeby serca, własnych prywatnych 
środków finansowych, z inicjatywy wójta 
i grupy radnych przyłączyliśmy się do 
wspólnego świętowania z obywatelami 
Ukrainy, którzy znaleźli bezpieczne domy 
– schronienie w naszej gminie, dając im 
namiastkę radości ze świątecznego spot-
kania przy Wielkanocnym stole.

W południe, w Cerkwi w Sosnow-
cu poświęcili wielkanocne koszyczki, 
a zaraz po święceniu zasiedli do wielka-
nocnego stołu. Spotkaliśmy się w Domu 
Socjalnym we Frydku, aby być razem, 

złożyć sobie wielkanocne życzenia, 
a także dać wzajemnie nadzieję wiary 
w pokój. Było to niezwykle trudne, prze-

pełnione smutkiem i tęsknotą spotka-
nie, ale jednocześnie pokazujące wiarę 
w miłość i wzajemną dobroć.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, którzy na co dzień dają im 
kawałek swojego serca, za opiekę, otwar-
te pomocowe dłonie i wszelkie dobro. 
Dziękujemy również wszystkim, którzy 
to świętowanie przygotowali, w sposób 
szczególny wójtowi, grupie radnych, KGW 
we Frydku, Młodzieżowej Orkiestrze 
„Silenzio”, GOK w Miedźnej i wszystkim 
zaangażowanym mieszkańcom.

Raz jeszcze wszystkim obywatelom 
Ukrainy, a zwłaszcza mieszkającym 
w naszej gminie z okazji świąt życzy-
my zdrowia, spokoju, wszystkiego co 
dobre, pokoju i szybkiego powrotu do 
normalnego życia w swoim kraju u boku 
najbliższych. Życzymy najmocniej jak 
potrafimy szybkiego powrotu do wolnej, 
ukochanej Ukrainy. Wiemy, że dobro jest 
w nas, w naszych sercach. 8 UG

Zasiedli do wspólnego stołu

Podczas świątecznego spotkania we Frydku  (FOT. UG)

„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą.
Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem...”

(Rabindranath Tagore)

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego – Dnia Samorządowca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą Samorząd 
w naszej Gminie. Nasze podziękowania kierujemy do byłych i obecnych Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników Urzędu Gminy, Jednostek Organizacyjnych doceniając 
współpracę z Państwem.

Dziękujemy za codzienny trud i ciężką pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. To dzięki Państwa zaangażowaniu nasza „mała ojczyzna” prężnie się rozwija.

Wiemy, że służba publiczna nie jest łatwym zadaniem.  Aby dobrze służyć mieszkańcom potrzeba wiele zrozumienia i cierpliwości. Ważne jest, aby ich szanować i wsłuchiwać 
się w ich potrzeby. Dzięki zaangażowaniu na rzecz lokalnej wspólnoty, przyczyniają się Państwo każdego dnia do poprawy warunków życia naszych Mieszkańców.

Podziękowaniami oraz życzeniami pragniemy objąć również wszystkich Samorządowców w naszym powiecie, a także gminach ościennych.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka
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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: 17.05, 31.05 
popiół*: 1.06   segregacja: 1.06
wso**: 17.05

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 18.05, 1.06
popiół*: 2.06  segregacja: 2.06
wso**: 18.05

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: 19.05, 2.06
popiół*: 3.06 segregacja: 3.06
wso**: 19.05

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 20.05, 3.06
popiół*: 6.06  segregacja: 6.06
wso**: 20.05

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: 10.05, 24.05
popiół*: 10.05  segregacja: 9.05
wso**: 24.05

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 11.05, 25.05
popiół*: 11.05  segregacja: 10.05
wso**: 25.05

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 12.05, 26.05
popiół*: 12.05  segregacja: 11.05
wso**: 26.05

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 13.05, 27.05
popiół*: 13.05  segregacja: 12.05
wso**: 27.05

Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. Prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „Popiół”

** wso - wielkogabaryty, sprzęt, opony

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
Góra, Gilowice, Grzawa, Miedźna:  
10.05, 23.05
Frydek, Wola: 9.05, 24.05

BLOKI
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 9.05, 12.05, 16.05, 19.05, 
23.05, 26.05, 30.05, 2.06
Odpady segregowane – szkło: 11.05, 
25.05
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 18.05, 1.06

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (Gilowice, ul. Leśna 25) 

jest czynny w następujących godzinach 
(z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy):
poniedziałek, środa, czwartek: 10:00-16:00

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00- 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
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OFIcJaLNa STrONa INTerNeTOWa UrZĘDU GMINy MIeDŹNa
www.miedzna.pl

OFIcJaLNe PrOFILe UrZĘDU GMINy MIeDŹNa Na FaceBOOKU

www.facebook.com/miedzna
www.facebook.com/gmina.miedzna.1

W dniach 27-28 kwietnia odbyły 
się konkursy na dyrektorów 
sześciu gminnych placówek 
oświatowych.

W wyniku tych konkursów wyłoniono 
kandydatów na stanowiska dyrektorów. 
W Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku będzie to Sebastian 
Pyjas, dotychczasowy dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woli. Kandyda-
tem na dyrektora tej placówki została Alek-
sandra Hałat, obecna wicedyrektor. Zespo-
łem Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej 
nadal będzie kierowała Zofia Kempka.

Konkursy objęły także trzy przed-
szkola. Dyrektorem Gminnego Przed-

szkola Publicznego nr 2 im. Wandy Cho-
tomskiej w Woli zostanie Jadwiga Nycz, 
współzałożycielka działającego w pla-
cówce Zespołu Pieśni i Tańca „Knefli-
ki”, współautorka publikacji z zakresu 
edukacji regionalnej oraz laureatka 
Miedźniańskiego Ula. Gminnym Przed-
szkolem Publicznym „Bajka” we Frydku 
będzie kierowała Aneta Wojtala, do tej 
pory pełniąca obowiązki dyrektora. Bez 
zmian na czele Gminnego Przedszkola 
Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli. Dyrektorem pozostanie Jarosła-
wa Kozaryszczuk.

Kandydaci oczekują na zatwierdzenie 
i powierzenie obowiązków przez wójta 
Jana Słoninkę. 8 pk

KTO BĘDZIe KIerOWał PUBLIcZNyMI SZKOłaMI I PrZeDSZKOLaMI?

Nowi dyrektorzy

W intencji górników kopalń Pniówek 
i Zofiówka, którzy zginęli, tych którzy 
wciąż są poszukiwani, a także tych, 
którzy swoje życie narażają idąc na 
ratunek kolegom, a także będących 
w szpitalach odprawiono w niedzielę, 
24 kwietnia nabożeństwo w kościele 
Podwyższenia Krzyża w Pawłowicach. 
Rodziny górników i sami górnicy modlili 
się o wstawiennictwo św. Barbary, ich 
patronki. We mszy świętej uczestniczyli 

Wójt Gminy Jan Słoninka i Przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Kempny.

Wspólnie z rodzinami, krewnymi 
górników, mieszkańcami Pawłowic, 
parlamentarzystami, samorządowcami 
modlili się o wieczny odpoczynek dla 
zmarłych, a także wstawiennictwo św. 
Barbary dla górników będących jeszcze 
pod ziemią i poszkodowanych.

Na znak żałoby flagi przed Urzędem 
Gminy zostały przewiązane kirem. 8UG

Smutek i zaduma

8 kwietnia miał miejsce jubileusz 100-lecia powstania  Izby rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach podczas XXVII Wielkiej Gali 
pod Patronatem Honorowym Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej andrzeja 
Dudy, która odbyła się w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego radia 
w Katowicach. Oficjalnie podczas uroczystej Gali Marszałek Województwa 
Śląskiego Jakub chełstowski zainaugurował w województwie śląskim rok 
rzemiosła. W wydarzeniu udział wziął Jan Słoninka, wójt gminy Miedźna. Na 
zdjęciu z Beatą Białowąs, członkiem Zarządu Województwa Śląskiego oraz 
Michałem Wójcikiem, ministrem – członkiem rady Ministrów (FOT. UG)

W OBIEKTYWIE
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UTRUDNIENIA NA UL. STAWOWEJ
Początkiem maja ruszyły prace remonto-
we na ul. Stawowej w Woli. Droga będzie 
zamykana czasowo na konkretnym odcinku 
prowadzonych prac. Mieszkańcy są proszeni 
o czujność i przeparkowanie samochodów. 
Na kolejnych etapach remontu będzie wpro-
wadzany ruch wahadłowy. Zgodnie z pla-
nem prac utrudnienia związane z remontem 
mogą potrwać do końca czerwca. 8UG

MOST PO REMONCIE
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 
15 kwietnia ponownie otwarty dla ruchu 
został most Bronisław w Woli. Zamknięcie 
mostu spowodowane było koniecznością 
przeprowadzenia prac remontowych na 
starej konstrukcji mostu, zaleconych przez 
specjalistów wobec regularnego i bieżącego 
oceniania stanu technicznego tego obiektu.
 8pk

ZABEZPIECZYć DROGI LOKALNE
Przedstawiciele Urzędu Gminy oraz radni 
wzięli udział w spotkaniu dotyczącym dojaz-
dów przy budowie drogi S1 ulicami Zapadź, 
Dąbrowa i Babudy w Górze. Jak informuje 
wójt Jan Słoninka, jest wstępne porozumienie 
ws. odbudowy dróg. Firma, która będzie tymi 
drogami woziła ciężki towar zadeklarowała, 
że odbuduje drogi, które zostaną zniszczone.
 8pk

NABóR DO ŻŁOBKA
Dyrektor Zespołu „Kubusiowe Maluchy” 
w Woli ogłasza nabór dzieci do żłobka 
i klubu dziecięcego na wolne miejsca od 
września 2022 r. Składanie dokumen-
tów rekrutacyjnych jest możliwe od 4 do 
31 maja w godz. 7.00-15.00. Ogłoszenie 
wyników naboru nastąpi do 10 czerwca 
2022 r. Dokumenty rekrutacyjne można 
pobrać w siedzibie Zespołu „Kubusiowe 
Maluchy” lub ze strony internetowej pla-
cówki kubusiowemaluchy.pl. Rodzice dzieci 
uczęszczających obecnie do placówki skła-
dają wypełnioną deklarację potwierdzenia 
kontynuacji opieki w Zespole „Kubusiowe 
Maluchy” w Woli do 31 maja. 8UG

PRZYGOTOWANIA DO DOŻYNEK
W kwietniu odbyło się pierwsze robocze 
spotkanie poświęcone organizacji tegorocz-
nych dożynek. Święto plonów odbędzie się 
tym razem w Górze. 8pk

W BIAŁO-CZERWONYCh BARWACh
Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej gmina Miedźna po raz kolejny prze-
kazywała mieszkańcom nieodpłatnie flagi 
narodowe. Można je było nabyć w Urzędzie 
Gminy oraz u sołtysów. 8pk

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
LUX MED Diagnostyka zaprasza na bez-
płatne badania mammograficzne dla Pań 
w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ 
w ramach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku mogą 
wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 
roku. Mobilna pracownia mammograficzna 
będzie stacjonowała w miejscowościach: 
Grzawa  – 17 maja w godz. 8.30-11.30 przy 
Centrum Odzieży Jordan, ul. Zielonkówka 
1; Wola – 17 maja w godz. 13.30-16.30 przy 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. 
Pszczyńska 9. 8UG

20 kwietnia podpisano umowę 
na „Budowę i rozbudowę dróg, 
chodników oraz parkingów 
w gminie Miedźna”.

Jest to realizacja inwestycji w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład – Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Zakres 
dużego zadania obejmuje: budowę drogi 
ul. Krótkiej w Górze, modernizację ul. 
Długiej (bocznej) w Górze, moderni-
zację ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie 
pomiędzy numerami 39-42), moderni-
zację ul. Topolowej (bocznej) w Górze, 
przebudowę ul. Cmentarnej w Górze, 
przebudowę nawierzchni ul. Wąskiej 
w Górze, przebudowę chodnika na ul. 
Dębowej (Wola) – etap II, budowę par-
kingu na ul. Górniczej w Woli, przebu-
dowę nawierzchni ul. Górniczej w Woli 

– etap II. Koszt wszystkich tych prac 
wyniesie 3 mln 431 tys. 574 zł. Są to 
długo wyczekiwane przez mieszkań-

ców inwestycje, które poprawią komfort 
użytkowania i bezpieczeństwo w gmi-
nie. 8 UG, pk

rUSZa SZereG INWeSTycJI DrOGOWycH Za PraWIe 3,5 MLN Zł

Będzie się działo na drogach gminnych!

Na realizację inwestycji gmina pozyskała rządowe dofinansowanie  (FOT. UG)

W połowie kwietnia odbyło się 
robocze spotkanie dotyczące 
projektowania przebudowy ul. 
Pszczyńskiej w Woli.

Planowana jest przebudowa drogi 
od skrzyżowania ul. Górniczej z ul. 
Kopalnianą do wiaduktu – skrętu na 
ul. Oświęcimską. Podczas spotkania 
omówiono najważniejsze elementy drogi 
począwszy od podbudowy, nawierzchni, 
odwodnienia, po ciąg pieszo-rowero-
wy na całym odcinku remontowanej 
drogi.

W roboczym pierwszym spotkaniu 
wzięły udział osoby najbardziej zain-
teresowane inwestycją tj. wójt gminy 
Miedźna Jan Słoninka, Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny 
wraz z radnymi Henrykiem Rozmusem 
i Januszem Starcem, starosta pszczyński 
Barbara Bandoła, Grzegorz Nogły, czło-

nek zarządu Powiatu Pszczyńskiego, 
przedstawiciele Powiatowego Zarządu 
Dróg w Pszczynie, sołtysi Anna Nycz, 
Andrzej Biszkant, kierownik Referatu 
Inwestycji Urzędu Gminy. 

Koszty projektowania drogi pokry-
wane będą po połowie przez gminę 
i powiat. W przyszłości na etapie kon-
cepcji planowane są również konsultacje 
z mieszkańcami w tej sprawie. 8 UG

Przygotowania do dużej inwestycji

Podczas spotkania omówiono kwestię projektowania przebudowy  
ul. Pszczyńskiej w Woli  (FOT. UG)

Już drugi raz w tym roku, w kwietniu przeprowadzono 
prace przy oczyszczalni ścieków „Lemna” w Miedźnej. 
GZGK wywoził osad nadmiernie zalegający na dnie 
stawu napowietrzania ścieków. W celu poprawy spraw-
ności funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków 
oraz zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni dla oto-
czenia, pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Miedźnej systematycznie usuwają i wywo-
żą nadmierny osad zalegający na dnie stawu napowie-
trzania ścieków  (FOT. GZGK)

Dużo dzieje się w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku, która jest wielkim placem budowy! 
Końcem kwietniu w dotychczasowym budynku szkoły 
wszystkie pomieszczenia były już wygipsowane i poma-
lowane pierwszy raz, wykonana została obwódka 
sufitów podwieszanych. W nowej części rozpoczęło się 
kładzenie płytek ściennych w piwnicach. Prace zewnętrz-
ne objęły pomalowanie ściany zachodniej, wymianę 
ocieplenia na dwóch ścianach szczytowych ze styropianu 
na wełnę mineralną  (FOT. SP FryDeK)



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

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

Wójt Gminy Miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek 

od godz. 15.00 do godz. 17.00.

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
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Gmina otrzymała koncepcję pro-
jektu skateparku. Konsultowano 
ją z młodymi mieszkańcami, 
pomysłodawcami stworzenia 
takiego miejsca.

O tym, że w naszej gminie, a dokładnie 
za basenem w Woli powstanie skatepark 
pisaliśmy w marcowym numerze. Była to 
inicjatywa młodych mieszkańców, którzy 
wskazali taką potrzebę, uzasadniając to 
merytorycznymi argumentami. Pierwsze 

spotkanie wójta Jana Słoninki, przedstawi-
cieli Urzędu Gminy oraz radnych z pomy-
słodawcami odbyło się lutym. Omówiono 
wówczas zakres i specyfikę konieczną do 
realizacji, aby mógł powstać profesjonalny 
skatepark w naszej gminie.

Prace ruszyły dzięki zabezpieczeniu 
w budżecie gminy Miedźna środków 
na realizację inwestycji. Powstała 
koncepcja projektu skateparku wraz 
z wizualizacjami. O tej koncepcji przed-
stawiciele Urzędu Gminy rozmawiali 

z zainteresowaną młodzieżą podczas 
spotkania, które odbyło się końcem 
kwietnia. Podczas konsultacji młodzi 
ludzie wypowiedzili się o szczegółach 
technicznych planowanego obiektu. 
Uwagi te przesłano do projektanta.

Tego typu proces przygotowania ska-
teparku, w którym sami zainteresowani 
użytkownicy mają duży wpływ na cha-
rakter obiektu, pozwoli na stworzenie 
jak najlepszego miejsca, dostosowanego 
do potrzeb młodych ludzi. 8 pk

TrWaJą rOZMOWy O TyM, JaK BĘDZIe WyGLąDałO NOWe WyJąTKOWe MIeJSce W GMINIe

Dyskutowali o skateparku

W poprzednim numerze informowaliśmy o przeka-
zaniu wozu dla OSP Miedźna. Jeszcze w tym roku 
nowy samochód trafi też do OSP Gilowice.

Podczas sesji Rady Gminy Miedźna, która odbyła się 28 
kwietnia, radni przyjęli zmiany w budżecie na rok 2022. 
W ramach uchwały zdecydowali m.in. o przeznaczeniu 450 
tys. zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP 
Gilowice.

– Stary samochód jest już zdezelowany. W wyniku uchwał 
podjętych przez zebranie sołeckie, zarząd OSP Gilowice, 
Zarząd Gminny OSP oraz dwuletnich starań radnego Jana 
Nowaka postanowiłem wystąpić do Rady Gminy z projektem 
uchwały o przekazaniu środków na ten cel – mówi wójt Jan 
Słoninka. – Ten samochód będzie służył wszystkim miesz-
kańcom, a przede wszystkim mieszkańcom sołectw Gilowice 
i Frydek. Żeby ktoś mógł nas ratować, trzeba mu dać sprzęt 
– dodaje. 8 pk

Będzie wóz dla OSP Gilowice

Do 30 maja można składać 
wnioski o przyznanie dorocznej 
nagrody Gminy Miedźna za dzia-
łalność kulturalną, zaangażowa-
nie w pracę na rzecz kultury, jej 
upowszechnianie i ochronę.

Nagroda przyznawana jest za działal-
ność kulturalną, zaangażowanie w pracę 
na rzecz kultury, jej upowszechnianie 
i ochronę. Przyznaje się ją osobom 

fizycznym lub prawnym, instytucjom, 
organizacjom pozarządowym, pod-
miotom nieposiadającym osobowości 
prawnej jako doroczną nagrodę Gminy 
Miedźna, którą stanowi statuetka 
„Miedźniański Ul”, dyplom oraz nagroda 
pieniężna.

Z wnioskami o przyznanie nagrody 
mogą wystąpić: instytucje działające 
w sferze kultury; stowarzyszenia, 
związki twórcze i kulturalne; pla-

cówki oświatowe; organizacje spo-
łeczne; mieszkańcy gminy Miedźna 
w liczbie co najmniej 50; wójt gminy 
Miedźna.

Wnioski należy składać do 30 maja  
osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Miedźnej z siedzibą w Woli lub drogą 
pocztową (decyduje data wpływu do Gmin-
nego Ośrodka Kultury). Wniosek oraz 
regulamin są dostępne na miedzna.pl.

8UG

Nominuj swojego kandydata do nagrody „Miedźniański Ul”

Z kulturą  
w e-świat
Dzięki realizacji projektu pt. „Z kulturą w e-świat”, 
którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, 
Gminny Ośrodek Kultury zakupił sprzęt multimedialny 
do nagrywania, transmisji i obróbki foto-video. Zaku-
piony sprzęt ułatwi GOK prowadzenie działalności 
i promocję działań. 8 GOK
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MIEDŹNA

WOLA

GILOWICE

7 kwietnia przypada Światowy Dzień 
Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na problemy zdro-
wotne społeczeństw. W Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Miedźnej święto 
obchodzono na różne sposoby. Na dobry 
początek sprawdzano, jak się mają serca 
uczniów. Wykonano szereg pomiarów 
ciśnienia, które następnie porównano 
z prawidłowymi wartościami. Przepro-

wadzono dużo rozmów na temat pro-
filaktyki zdrowia – ustalono, że warto 
raz na jakiś czas wykonać podstawowe 
badania i tym samym sprawdzić stan 
własnego zdrowia. Na lekcjach mate-
matyki wykonano dużo różnych zadań 
o tematyce zdrowotnej w tle. Przeliczano 
kilokalorie, uczniowie liczyli i porówny-
wali wskaźnik BMI w oparciu o prezen-
tację multimedialną. 8 ZSP Miedźna

Zdrowie najważniejsze!

30 marca odbyło się szkolenie dla chęt-
nych nauczycieli i dyrektorów przed-
szkoli naszej gminy zorganizowane 
przez Gminne Przedszkole Publiczne 
nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli, 
którego tematem była „Symultanicz-
no – sekwencyjna nauka czytania®”, 
a prowadzącą była dr Łucja Skrzypiec 
(logopeda, pedagog, wykładowca akade-
micki), która jest założycielem i liderem 
grupy wsparcia nauczycieli pracują-
cych metodą wczesnej nauki czytania 
autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej. 
Celem szkolenia było m.in. zapoznanie 
uczestników z sylabową nauką czytania, 
wyposażenie w umiejętności metodycz-
ne oraz poznanie praktycznego war-
sztatu pracy.

Nauka czytania tą metodą przezna-
czona jest dla wszystkich dzieci, ale 
jak badania wskazują, najlepszy czas 
to wiek 3-4 lata, czyli początek wieku 
przedszkolnego. W tym wieku dzieci są 
najbardziej zainteresowane czytaniem. 
Według prof. Cieszyńskiej opanowa-

nie sztuki czytania przed pójściem do 
pierwszej klasy ułatwia dziecku odna-
lezienie się w nowej, niełatwej dla niego 
sytuacji, pozwala na skupienie się na 
innych zadaniach i wyzwaniach, które 
postawi przed nim szkoła oraz wpływa 
na pozytywny obraz własnej osoby. 
Wczesna nauka czytania nie dotyczy 
jedynie dzieci zagrożonych dysleksją, ale 
też tych z opóźnionym rozwojem mowy. 
Ponadto, metoda ta sprzyja rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych i pozwala 
dziecku bawić się sylabami tak samo, jak 
bawimy się lalką czy misiem.

W całym tym procesie najważniejszy 
jest rozwój funkcji poznawczych dzie-
cka. Wczesna nauka czytania ćwiczy 
wszystkie funkcje poznawcze: wzroko-
we, słuchowe, kategorialne i analogiczne 
myślenie. Badania pokazują, że wczes-
na nauka czytania podnosi IQ dziecka. 
Rozwija mózg i możliwości dziecka. 
Umiejętność czytania jest bardzo ważna 
w osiąganiu późniejszych sukcesów edu-
kacyjnych. 8 Anna Mika

Szkolenie z „Symultaniczno- 
sekwencyjnej nauki czytania®”

22 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 1 
w Woli wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji „Sprzątamy Polskę”, która organi-
zowana była pod patronem Prezesa Rady 
Ministrów. Uczniowie uprzątali tereny 
zielone wokół szkoły i okolicy. Natomiast 
w ramach podsumowania tygodnia oma-
wiania tematów związanych z ochroną 
przyrody oraz Dniem Ziemi, uczniowie 
klasy IIa przygotowali doświadczenie 
z filtrem wody. Poznali jego działanie 
i samodzielnie oczyścili brudną wodę.

W akcję „Sprzątamy Polskę” włączy-
ły się także inne placówki oświatowe 
w gminie. 8 SP nr 1 Wola

Dla dobra ziemi

W ramach realizacji projektu „Gdy 
gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią 
kamienie – 13 grudnia 1981-PAMIĘ-
TAMY!” w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli została zaprezen-
towana mobilna wystawa na temat 
wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce. Uczniowie starszych klas oglądali 

zdjęcia przedstawiające najważniejsze 
i najbardziej symboliczne momenty 
tego szczególnego okresu w historii 
naszej ojczyzny.

Wystawa kończy udział w projekcie, 
który został zorganizowany przez Ślą-
skie Kuratorium Oświaty oraz Śląskie 
Centrum Wolności i Solidarności. 8 UG

Ważna lekcja historii

Taki był temat przewodni tegorocznych 
XV Dni Zdrowia w gilowickim liceum, 
które odbyły się 27 kwietnia. Głów-
ną atrakcją programu był niezwykle 
ciekawy i pouczający wykład dr. hab. 
n. farm. Artura Beberoka, profesora 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Profesor przeprowa-
dził zafascynowanych słuchaczy przez 
poszczególne grupy leków dostęp-
nych bez recepty oraz suplementów 
diety. Zwrócił uwagę na konieczność 
zachowania rozwagi i umiarkowania 
w ich stosowaniu, czytanie ulotek 
oraz konsultacje z farmaceutą. Dzięki 

przeprowadzonej wcześniej wśród ucz-
niów, nauczycieli i rodziców ankiecie, 
poznaliśmy trendy w zachowaniach 
konsumenckich dotyczących zakupów 
farmaceutyków, które wysłuchany 
wykład pomoże zweryfikować.

Imprezę uświetniły dodatkowe atrak-
cje zapewnione przez panie z tyskiego 
sanepidu. Zagwarantowały teorię połą-
czoną z praktyką – ulotki na tematy 
promujące zdrowy tryb życia, slalom 
w goglach imitujących stan po spożyciu 
alkoholu lub narkotyków. Było poucza-
jąco, nietuzinkowo i zabawnie.

8LO Gilowice

Bez recepty – bez kontroli

Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Dzień 
Świadomości Autyzmu, dlatego Gminne 
Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku 
z oddziałami zamiejscowymi w Gilowicach 
przyłączyło się do ogólnopolskiego projek-
tu edukacyjno-społecznego „W cudownym 
świecie z Wami – Niebieskimi Motylami”. 
Celem projektu było między innymi posze-
rzenie świadomości społecznej wśród dzie-
ci na temat autyzmu, kształtowanie właś-
ciwej postawy prospołecznej, wychowanie 

do wartości takich jak empatia, wyrozu-
miałość, szacunek i wrażliwość. Dzieci 
wysłuchały opowiadania „Czarodziejka” 
Joanny M. Chmielewskiej, które przybli-
żyło charakterystykę dzieci z autyzmem, 
zrobiły wspólną pracę plastyczną oraz 
w geście solidarności wykonały przemarsz 
wokół placówki z niebieskimi balonami. 
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział 
w tak wspaniałym projekcie.

8Teresa Stokłosa (GPP Gilowice)

Dzień świadomości autyzmu

29 kwietnia w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilo-
wicach odbyła się gala pożegnania klas 
maturalnych. Uroczystość tę zaszczycili 
swą obecnością dostojni goście, w tym 
przedstawiciele lokalnych władz: wójt 
gminy Miedźna Jan Słoninka, dyrek-
tor Zespołu Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej Marzena Mandla, a także 
wiceprzewodniczący Rady Gminy, Adam 
Wojtala. Wielu odchodzących uczniów 
mimo utrudnień, w jakie obfitowały trzy 

ich lata pobytu w liceum, może pochwalić 
się wysokimi wynikami w nauce. Świa-
dectwa z wyróżnieniami otrzymały 
Aleksandra Auguścik, Zuzanna Dadok, 
Małgorzata Kruczyńska oraz Antonina 
Przewoźnik. Wójt wręczył Stypendia Pre-
zesa Rady Ministrów dwóm uczennicom: 
Zuzannie Dadok i Zuzannie Niesyto.

Po części oficjalnej zgodnie z tradycją 
zawieszono pamiątkowe tableau, które 
będzie przypominać wspólnie spędzone 
lata. 8 LO Gilowice

Pożegnanie maturzystów

Maturzyści tradycyjnie zasadzili przed szkołą pamiątkowe drzewko  (FOT. LO GILOWIce)

Dzieci realizowały projekt na temat autyzmu  (FOT. GPP GILOWIce)

Uczniowie sprzątali teren wokół 
szkoły  (FOT. SP 1 WOLa)
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ABC Empatii
25 kwietnia w naszej gminie 
odbyło się spotkanie z fundacją 
Czepczyński Family Foundation.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektorka 
Zespołu Oświaty i Wychowania Marzena 
Mandla oraz Aleksandra Hałat, wicedy-
rektorka Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli. Efektem prowadzonych 
rozmów jest nawiązanie stałej współ-
pracy, dzięki której dzieci i nauczyciele 
z naszej gminy otrzymają bezpłatnie 
jeden pakiet projektu „ABC Empatii”, 
czyli 30 książek dla dzieci, 3 pakiety dla 
nauczycieli oraz przewodnik nauczyciela 
on-line (koszt zakupu jednego pakietu 
– 2400 zł netto).

„ABC Empatii” to projekt, który 
poprzez edukację najmłodszych ma za 
zadanie likwidację barier i przeciwdzia-
łanie stereotypom dotyczących osób 
z niepełnosprawnościami. Spowoduje to 
również zmianę myślenia i negatywnych 
postaw.

Książka „ABC empatii, bo wszy-
scy jesteśmy tacy sami” napisana jest 
przez Wiktora Czepczyńskiego, Żanetę 
Kupczyk i Katarzynę Muzykę-Jacheć. 
Bohaterowie książki doświadczają nie-
codziennych sytuacji, z których wynoszą 
ważne życiowe lekcje. Poznają rówieśni-
ków, mierzących się z różnymi niepełno-
sprawnościami i schorzeniami, a nowe 
relacje i doświadczenia uczą ich empatii 
i wzajemnej tolerancji.

Projekt zostanie wdrożony w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli, gdzie 
w przedszkolu oraz w szkole podstawowej 
funkcjonują oddziały integracyjne. 8UG

Placówki oświatowe gminy Miedźna biorą udział 
w rządowym programie Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną 
misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia 
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zain-
teresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości gmina pozyskała wspar-
cie finansowe w wysokości 458 tys. 500 zł, dzięki któremu 
wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy tj. Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Woli, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku, 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej 
i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze będą mogły 

uczyć swoich uczniów poprzez eksperymentowanie i zdobywać 
w ten sposób praktyczne umiejętności.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły podstawowe 
zakupiły nowoczesny sprzęt wchodzący w skład tzw. wypo-
sażenia podstawowego wymienionego w katalogu wyposa-
żenia.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą: 
drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami itp.), 
mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami pro-
totypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki 
prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie 
itp.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Ponadto szkoły miały możliwość zakupienia oraz wyboru 
z dużego wachlarza innych sprzętów, które służyć mają do 
prowadzenia zajęć z robotyki czy informatyki (np. poprzez 
zakup zestawów do programowania MODI). Planowane są 
dalsze zakupy w szczególności sprzętu AGD, który posłuży 
uczniom na lekcjach techniki. Ponadto uczniowie z naszych 
szkół wykorzystują na lekcjach sprzęt zakupiony jako wypo-
sażenie podstawowe i dzięki niemu mają możliwość nauki 
chociażby druku w formacie 3D. 8 ZOiW

Dla rozwoju talentów i zainteresowań

Uczniowie szkoły z Frydku podczas zajęć z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości  (FOT. UG)

FRYDEK

W ramach realizacji przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Pszczynie kampanii profilaktyczno-
edukacyjnej „Czad i ogień – obudź czuj-
ność” 12 kwietnia Szkołę Podstawową 
im. S. Hadyny we Frydku odwiedził 
strażak PSP w Pszczynie, który spotkał 
się z uczniami klas I-III. Podczas zajęć 
gość przybliżył dzieciom zagrożenia 
związane z możliwością powstawania 
pożarów w mieszkaniach i domach 

oraz zatruciem tlenkiem węgla, zwa-
nym cichym zabójcą. Zwrócił uwagę 
na korzyści, jakie niesie za sobą zamon-
towanie i właściwa eksploatacja czuj-
ników dymu i tlenku węgla w miesz-
kaniach. Uczniowie mieli możliwość 
przypomnieć sobie, jak należy reagować 
w sytuacji wystąpienia pożaru lub zatru-
cia tlenkiem węgla. Strażak opowiedział 
uczniom o swojej pracy oraz o drodze do 
zawodu. 8 SP Frydek 

Być bezpiecznym

GRZAWA

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do 
udziału w konkursie plastycznym „Bibliote-
ka – świat w jednym miejscu”. Skierowany 
jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podsta-
wowej w Miedźnej i Szkoły Podstawowej 

w Górze. Prace konkursowe należy skła-
dać do 15 maja. Mają nawiązywać do hasła 
na Tydzień Bibliotek. Technika dowolna. 
Zapisy w bibliotece i pod numerem telefonu 
32 449 12 90. 8 GBP

Biblioteka – świat w jednym miejscu

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
uczniów klas 4-6 szkół podstawowych na 
„Kosmiczną noc w bibliotece”. Odbędzie się 
13 maja w godz. 19.00-22.30. W programie: 

tworzenie komiksu, kosmos w słoiku, bitwa 
na „miecze świetlne” i wiele innych. Zapisy 
w bibliotece i pod numerem telefonu 32 449 
12 90. Liczba miejsc jest ograniczona. 8 pk

Kosmiczna noc w bibliotece

GóRA

23 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Górze 
obchodzono Święto Patrona. Janusz 
Korczak to postać wybitna. Pedagog,  
lekarz, pisarz, społecznik, dziennikarz 
a przede wszystkim rzecznik praw 
wszystkich dzieci. Aby przybliżyć 
dzieciom i młodzieży działalność oraz 

życie patrona panie Michalina Madeja 
i Agnieszka Hatłas zorganizowaly grę 
terenową. Uczestnicy gry wędrowali 
po Górze posługując się mapą i wyko-
nując interaktywne zadania. Poznali 
także historię szkoły i starego mostu 
w Górze.

8SP Góra

Uczcili patrona

Uczniowie wzięli udział w grze terenowej  (FOT. SP GÓra)
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Postać, którą chcę przedstawić to 
uczestnik III Powstania Śląskie-
go – mój pradziadek Klemens 
Furczyk.

Był żołnierzem IV kompani dowodzonej 
przez Ludwika Golusa, która wchodziła 
w skład pułku pszczyńskiego. Ślązak, 
patriota, oddany sprawie polskości ślą-
ska. Do wyboru opisu tej osoby skłoniła 
mnie jego niezwykła historia życiowa 
oraz trud i poświęcenie dla ojczyzny 
– wolnej Rzeczypospolitej Polski. Swoim 
zachowaniem pokazywał, że był w sta-
nie oddać życie za niepodległość kraju. 
Jego postawa w czasie powstań śląskich 
oraz w późniejszych latach bardzo mnie 
zaciekawiła i nakłoniła do napisania tej 
biografii.

Klemens Furczyk urodził się na 
Bodzowie 15 października 1898 roku, 
jako pierwszy syn Jana i Anny Furczyk 
z domu Piórko z Jankowic. W 1901 roku 
urodził się jego brat Franciszek, a w roku 
1904 najmłodszy brat Jan. Dziecięce lata 
trójki braci u boku rodziców nie trwały 
długo. W 1907 roku zmarł ojciec, wkrótce 
później matka. Chłopcy zostali przygar-
nięci przez rodzinę Piórko. Po przepro-
wadzce do Jankowic kontynuowali naukę 
w tamtejszej szkole podstawowej. Po 
osiągnięciu pełnoletności Klemens wró-
cił wraz z najmłodszym bratem Janem 
do domu rodzinnego i rozpoczął pracę 
na swoim gospodarstwie, które odzyskał 
od dzierżawcy.

Pierwsza wzmianka o Klemensie 
Furczyku i jego dokonaniach o charak-
terze patriotycznym pochodzi z kroniki 
Szkoły Podstawowej w Miedźnej: „12 
lipca 1920 r. Ludwik Golus i Franciszek 
Cofała odebrali na rozkaz zarządu orga-
nizacji wojskowej, niejakiemu Ignacemu 
S., rower i dokumenta zawierające spis 
członków związku niemieckiego Verband 
Heimattreuer Oberschlesiens. Ignacy S. 
był zaciekłym agitatorem niemieckim. 
Za ten czyn aresztowany został Ludwik 
Golus. Podczas aresztowania pastwili 
się nad nim i nad jego żoną w sposób 
zwierzęcy. Po godzinnej walce i męce 
zdołali go okuć w żelaza i zrabowawszy 
go z gotówki (600 marek) wysłali go na 
miejsce, gdzie rower ukryto. Dopiero 
pewna kobieta, Agnieszka Zachadzka, 
widząc to całe zajście dała znać ludno-
ści w wiosce, aby spieszyła na ratunek. 
Wtedy to Teofil Krzystolik, Franciszek 
Cofała, Franciszek Miczek, Józef Polok 
i Klemens Furczyk z Miedźnej przybyli na 
miejsce wypadku i przyszło do krwawej 
walki, przy której został jeden żandarm 
nadwachmistrz Szejdel przez Teofila 
Krzystolika i Franciszka Miczka zastrze-
lony (samego Golusa udało się odbić). 
Przez niemieckich żandarmów zostali 
ranieni Teofil Krzystolik – kulą rewolwe-
rową przez piersi na wylot i Franciszek 
Cofała w prawą nogę – obydwaj przyszli 
jednak do zdrowia. Ranieni zostali zrazu 
na miejscu, Franciszek Cofała przebrał 
się za kobietę i uciekł przez Wisłę do Dzie-

dzic.Teofil Krzystolik jako ranny pozostał 
do leczenia pod nadzorem żandarmerii. 
Za doradą lekarza Polaka dr Łukasza 
Rogalińskiego, został wykradziony z rąk 
żandarmów i przewieziony do szpitala 
w Dziedzicach. Wybawcy Ludwika Golu-
sa musieli się ukrywać za granicą (za 
Wisłą) aż do następnego powstania”.

W przeprowadzonym plebiscycie, 
który odbył się 20 marca 1922 r. na Gór-
nym Śląsku większość opowiedziała się 
za przynależnością do Niemiec. Było to 
spowodowane w głównej mierze faktem, 
że do głosowania dopuszczono osoby, 
które wcześniej wyemigrowały ze Śląska. 
Do Polski miał zostać przyłączony tylko 
powiat Pszczyński i Rybnicki, gdzie lud-
ność opowiedziała się za przynależnością 
do II RP.

Niekorzystny wynik plebiscytu, trud-
ne warunki materialne robotników oraz 
bezrobocie miały bezpośredni wpływ na 
wybuch strajku generalnego. 2 maja 1921 
r. objął on ponad 97% zakładów pracy, a 3 
maja wybuchło III Powstanie Śląskie, na 
czele którego stanął Wojciech Konfanty. 
W powstaniu tym wziął udział Klemens 
Furczyk walcząc o polskość m.in. pod Górą 
św. Anny. Dowodzi o tym zapis w kronice 
Szkoły Podstawowej w Miedźnej:

„Powstańcy z Miedźnej, a dokładnie 
kompania miedźniańska, pod dowódz-
twem Ludwika Golusa wyruszyła do 
Ćwilkic. Po dwudniowej poniewierce 
otrzymali rozkaz powrotu do Miedźnej, 
gdzie kompania rozdzieliła się i trzymała 
straż – tak było do 8 czerwca. 8 czerw-
ca wyruszyła kompania miedźniańska 
do Starego Bierunia, do ugrupowania 
batalionu. Następnie ten batalion wyru-
szył do Murcek, gdzie po 4-dniowych 
ćwiczeniach bojowych został utworzony 
pułk, który zbrojnie wyruszył 16 czerwca 
na plac boju w Szymiszowie pod Górą św. 
Anny. 24 czerwca była tak podczas które-
go został ciężko ranny Szkrobot kierow-
nik karabinów maszynowych z Ćwilklic. 
Po 4 dniach kompania została przenie-
siona na plac boju do Brzeziny, a na jej 
miejsce przybyła kompania z Rudy. Po 
3 dniach Niemcy rozpoczęli ofensywę. 
Artyleria niemiecka odparła powstańców 
w stronę Warmuntowic. Na rozkaz władz 
koalicyjnych przybyły wojska francuskie 
i angielskie, które zajęły tymczasowe 
okopy i walka się zakończyła”.

Po powstaniu Klemens wrócił do domu 
rodzinnego. Informacje jakie przekazał 
rodzinie o swoim udziale w powstaniu są 
bardzo szczątkowe. W 1922 r. ożenił się 
z Jadwigą z domu Balcarek. W roku 1926 
przyszło na świat ich pierwsze dziecko 
– syn Alojzy. Małżeństwo doczekało się 
dziewięciorga dzieci, z których najmłodsza 
córka Jadwiga urodziła się w 1944 r.

W trakcie II wojny światowej Klemens 
kontynuował swoją działalność opozycyj-
ną przeciwko Niemcom. Wiosną 1942 r. 
zgodził się na przyjęcie i ukrycie party-
zanta pochodzącego z Jankowic Ludwika 
Lukaska. Mężczyzna ten zbiegł z trans-
portu wojskowego w okolicach Kobióra, 

po czym znalazł schronienie na strychu 
w domu Furczyków. Rodzina ta była mu 
znana wcześniej, gdyż świadczył dla niej 
usługi rolnicze. Partyzant ukrywał się 
przez ponad dwa i pół roku. W tym czasie 
pomagał w takich sprawach jak wyplata-
nie koszyków potrzebnych w gospodar-
stwie (m.in. słomianek na chleb). Jego 
obecność na strychu była skutecznie 
ukrywana przed dziećmi. Dostały one 
zakaz wchodzenia na strych, który rodzi-
ce tłumaczyli dziurawym stropem wokół 
komina. Ciężkie warunki jakie panowały 
na strychu w trakcie zimy spowodowały 
niedowładność nóg. Jego schronieniem 
były tunele wydrążone w sianie. Czas 
ukrywania się Lukaska w domu Furczy-
ków nakładał się z powstaniem na terenie 
Miedźnej i Grzawej grupy partyzanckiej. 
Należeli do niej ludzie, którzy albo uciekli 
z wojska, albo szukali schronienia przed 
powołaniem do wojska.

Śledzeniem powstałej grupy partyzan-
tów zajął się niemiecki żandarm – wach-
mistrz Peterko. Często urządzał obławy, 
przeszukiwano domy, stodoły i chlewy. 
Podczas jednej z takich obław na Bodzowie 
złapano w domu Furczyków ukrywającego 
się tam Ludwika Lukaska. Działo się to 
końcem października 1944 roku. Naocz-
ny świadek tych wydarzeń wspomina: 
„Wszystko to działo się rankiem. Żandarmi 
poszli na strych i po chwili usłyszałam jak 
ciągną kogoś po schodach. Krzyczał z bólu. 
Pamiętam, że przyglądałam się przez okno 
w kuchni, jak leżał na zmarzniętym traw-
niku przed domem bity przez Niemców. 
Jeden z żandarmów wszedł do kuchni 
i powiedział do stojącej naszej gromadki: 
„Ach, ich arme Kinder”, co w tłumaczeniu 
znaczy „Och, wy biedne dzieci” przewidu-
jąc zły koniec tej historii.

Zbitego do nieprzytomności party-
zanta kazano Klemensowi zanieść na 
plecach na posterunek policji. Po poko-
naniu ponad jednego kilometra „istnej 
drogi krzyżowej” bity przez swoich 
oprawców Klemens nie dał rady dalej 
nieś Ludwika. Od gospodarstwa państwa 
Szafron (potocznie mówiono „u Zborka”) 
pozwolono mu wieźć go na taczce do 
posterunku policji. Aresztowano rów-
nież najstarszą córkę Klemensa – wów-
czas szesnastoletnią Annę. Zarzucono 
jej współudział w ukrywaniu Lukaska 
i niepowiadomieniu niemieckich służb 
lokalnych. Klemens z córką trafili do 
aresztu w Pszczynie, natomiast Ludwik 
Lukasek został wywieziony do Niemiec, 
gdzie w niedługim czasie zmarł. Anna 
po kilku tygodniach wróciła do domu. 
Sposób, w jaki Niemcy potraktowali 
Klemensa miał przestrzec innych przed 
podobnymi patriotycznymi czynami.

Klemens w trakcie pobytu w aresz-
cie musiał pracować na placu drzew-
nym, obok stacji kolejowej w Pszczynie. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności znalazł 
się tam również jego najmłodszy brat 
Janek (został aresztowany za uszko-
dzenie samochodu służbowego). Aby 
uniknąć wywozu Klemensa do obozu 

koncentracyjnego, jego żona Jadwiga 
systematycznie obdarowywała niemie-
ckich urzędników aresztu w Pszczynie 
masłem, jajkami i drobiem. Ta forma 
„łapówki” powodowała, że akta sprawy 
Furczyka były cały czas odkładane na 
rozpatrzenie w  późniejszym terminie.

Dzięki skutecznej akcji dozorców 
aresztu Strzemieckiego i Olecha (któ-
rzy wywieźli głównego dozorcę aresztu 
w okolice Mikołowa i zakazali mu powro-
tu do Pszczyny) pszczyńscy aresztanci 
mogli wrócić do domów. Okoliczności, 
w jakich Klemens odzyskał wolność 
rodziły w nim niepewność swojej sytua-
cji – nie wrócił on bezpośrednio do domu, 
ale na przełomie XII 1944 i I 1945 roku 
ukrywał się w domu rodziny Mandla na 
Bodzowie.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich na 
nasze tereny Klemens został zobligowany 
do zapewnienia żywności oddziałowi 
stacjonującemu w Miedźnej. Wraz z całą 
rodziną (głównie najstarszymi dziećmi) 
zmuszony był do zbierania od lokalnej 
ludności takich produktów jak jajka, 
mleko i mięso. Spotkało się to z nieza-
dowoleniem mieszkańców wsi (lokalni 
partyzanci zastrzelili krowę należącą do 
Furczyków). Stacjonowanie wojsk rosyj-
skich znacząco zniszczyło gospodarstwo 
Klemensa – Rosjanie pozabierali trzodę 
chlewną, konie oraz płody rolne.

Klemens Furczyk został pierwszym 
powojennym naczelnikiem Gminy Miedź-
na. Stanowisko to piastował do czerwca 
1945 r. Jego następcą został wybrany 
Józef Cofała. Rezygnacja z tego stano-
wiska była spowodowana sprzeciwem 
przystąpienia do partii socjalistycznej.

Po przeprowadzonym referendum 
w czerwcu 1946 r. Klemens Furczyk 
wraz z Ludwikiem Sajdokiem z Bodzowa 
zostali aresztowani przez władze bezpie-
czeństwa Polski Ludowej (prawdopodob-
nie powodem było „niewłaściwe” głoso-
wanie). W trakcie kilkunastodniowego 
zatrzymania obaj mężczyźni byli bardzo 
mocno bici, wręcz katowani.

Jak widać z przedstawionej biogra-
fii, życie Klemensa było bardzo trudne, 
począwszy od lat wczesnego dzieciństwa. 
Umiłowanie prawdy, sprawiedliwości 
oraz wartości wyższych takich jak patrio-
tyzm niejednokrotnie naraziła jego, jak 
również jego rodzinę na represję. Stałe 
i niezmienne poglądy polityczne nie 
pozwoliły mu na dłuższe zajmowanie sta-
nowiska naczelnika gminy, gdyż jak sam 
mawiał „Nie zwykłem obracać koszu-
li”. Postawa życia mojego pradziadka 
wzbudza we mnie dumę. W przyszłości 
chciałabym być tak odważna i oddana 
ojczyźnie jak on.

8Olga Furczyk

Źródła:
Wspomnienia Agnieszki Węgrowskiej 

– najstarszej żyjącej 
córki Klemensa Furczyka

Kronika szkolna Szkoły 
Podstawowej w Miedźnej

OTO Praca OLGI FUrcZyK, PraWNUcZKI KLeMeNSa FUrcZyKa

Klemens Furczyk – bohater III Powstania Śląskiego
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DOPŁATY  
BEZPOŚREDNIE 

I OBSZAROWE Z PROW

Rolnicy mają czas na złożenie wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie i obsza-
rowe do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży 
zrobić tego w tym terminie będzie 
mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca 
2022 r., ale wówczas należne płatno-
ści zostaną pomniejszone o 1 proc. 
za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Natomiast zmiany do wniosków zło-
żonych w terminie – czyli do 16 maja 
– można składać bez żadnych sankcji 
do 31 maja.

PRZEDŁUŻONY  
TERMIN

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad mie-
siąc dłużej, ARiMR będzie przyjmo-
wała wnioski o przyznanie premii na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 
O przyznanie Premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej mogą się 
starać rolnicy, ich małżonkowie lub 
domownicy, którzy chcą rozpocząć 
prowadzenie działalności pozarol-
niczej. Mogą to zrobić również ci, 
którzy co najmniej 2 lata wcześniej 
zawiesili bądź zakończyli działalność 
rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc 
mogą otrzymać też osoby, które chcą 
rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy 
rodzaj usług znajdujących się w wyka-
zie rodzajów działalności objętych 
wsparciem.

150 TYS. ZŁ PREMII 
DLA MŁODYCh ROLNIKóW

Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa umożliwia 
młodym rolnikom ubieganie się o bez-
zwrotną premię z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Nabór wniosków trwa do 29 
maja 2022 roku.

NA TWORZENIE 
GRUP I ORGANIZACJI 

PRODUCENTóW

Do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyj-
muje wnioski o dofinansowanie na „Two-
rzenia grup producentów i organizacji 
producentów”. Można otrzymać nawet 
100 tys. euro rocznie przez kolejnych 
pięć lat. Wsparcie pochodzi z budżetu 
PROW na lata 2014-2020.

WSPARCIE  
DLA PSZCZELARZY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa prowadzi nabór wniosków 
o dofinansowanie do przezimowanych 
rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 
2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie.

WIĘCEJ INFORMACJI 
O NABORACh MOŻNA ZNALEŹć 

NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ARIMR – GOV.PL/WEB/ARIMR
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Tak grali nasi  
piłkarze w kwietniu

Sokół Wola
<  9.04: Czapla Kryry – Sokół 1:1 (bram-

ka dla Sokoła: M. Janosz)
<  16.04: LKS Rudołtowice – Sokół 2:1 

(bramka dla Sokoła: samobójcza)
<  23.04: Sokół – Krupiński Suszec 0:1
<  1.05: LKS Studzionka – Sokół 2:2 

(bramki dla Sokoła: R. Żyła, J. 
Jucha)

Sokół po 22 kolejkach zajmuje 8. miej-
sce w tabeli A klasy, z dorobkiem 31 
punktów.

Kolejne mecze Sokoła: Sokół – Unia 
Bieruń Stary (4.05), Sokół – LKS Gar-
dawice (7.05), Siódemka Tychy – Sokół 
(15.05), Sokół – LKS Frydek (18.05), LKS 
II Goczałkowice – Sokół (22.05), Sokół 
– Stal Chełm Śląski (28.05).

LKS Frydek
<  10.04: Polonia Międzyrzecze – LKS 1:1 

(bramka dla LKS-u: I. Zdziech)
<  16.04: LKS – LKS Woszczyce 1:4 

(bramka dla LKS-u: K. Chrobok)
<  23.04: LKS Brzeźce – LKS 2:3 (bramki 

dla LKS-u: M. Stronczek, R. Malcher, 
K. Chrobok)

<  1.05: LKS – Znicz Jankowice 2:4 
(bramki dla LKS-u: M. Kapustka, 
P. Żemła)

LKS po 22 kolejkach zajmuje 4. miej-
sce w tabeli A klasy, z dorobkiem 33 
punktów.

Kolejne mecze LKS-u: LKS – Stal Chełm 
Śląski (4.05), Leśnik Kobiór – LKS (7.05), 
LKS – Unia Bieruń Stary (15.05), Sokół 
Wola – LKS (18.05), LKS – LKS Rudołtowice 
(22.05), Krupiński Suszec – LKS (28.05).

AKS Nadwiślan Góra
<  9.04: Czułowianka Tychy – AKS 2:0
<  16.04: AKS – Niepokorni Orzesze 2:1 

(bramki dla AKS-u: J. Bartoszek, M. 
Siemianowski)

<  24.04: LKS II Wisła Wielka – AKS 3:0
AKS po 17 kolejkach zajmuje 10. miej-
sce w tabeli B klasy, z dorobkiem 14 
punktów.

Kolejne mecze AKS-u: MKS II Lędziny 
– AKS (8.05), AKS – UKS Warszowice 
(14.05), LKS II Gardawice – AKS (29.05).

W pierwszą sobotę kwietnia 
w Woli po raz siódmy odbyły się 
Wiosenne Zawody Pływackie.

Na pływalni zjawiło się 279 sportowców 
z 24 klubów. Rywalizacja przebiegała 
w sześciu grupach wiekowych w dwuna-
stu konkurencjach. Dzieci z roczników 
2012 i młodsi pływały  odcinki 25 m czte-
rema stylami, 50 m stylem dowolnym 
i 50 m stylem  grzbietowym. Roczniki 
2011 i starsi ścigali się na dystansach 
50 metrowych czterema stylami, 100 m 
stylem dowolnym i 100 m zmiennym.

Łącznie MUKS „Gilus” Gilowice 
zdobył 37 medali, w tym 11 złotych, 15 
srebrnych i 11 brązowych. W klasyfi-
kacji końcowej drużynowo klub zajął 
I miejsce.

Organizatorem zawodów był MUKS 
„Gilus” Gilowice wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 8 GOSiR

Wiosenne pływanie

W zawodach udział wzięło 279 sportowców  (FOT. GOSIr)

23 kwietnia na kręgielni Krytej 
Pływalni w Woli odbył się Powia-
towy Turniej Zarządów Ochotni-
czych Straży Pożarnych w kręgle.

W zawodach wzięło udział siedem 
dwuosobowych drużyn z miejscowości: 
Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Pawłowice, 
Suszec, Pszczyna i Miedźna. Drużynowo 
wygrała ekipa z Miedźnej, w składzie 
Krzysztof Sosna i Piotr Kamiński. II 
miejsce przypadło Goczałkowicom 
(Artur Lukasek i Mateusz Lukasek), 
a III – Pawłowicom (Piotr Pitlok i Tomasz 
Lazar). Indywidualnie najlepsi byli Piotr 
Kamiński (Miedźna), Mateusz Lukasek 
(Goczałkowice-Zdrój) oraz Piotr Pitlok 
(Pawłowice). 8 GOSiRGraczom kibicowali starosta Barbara Bandoła oraz wójt Jan Słoninka  (FOT. GOSIr)

Strażacy grali w kręgle

Nasi mistrzowie
9 kwietnia w Rudzie Śląskiej odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Śląska w zapasach. 
W grupie dzieci i żaków wystartowało 195 
zawodniczek i zawodników z klubów kra-
jowych i jedna ekipa z Węgier. Podopieczni 
GKS „Piast” Wola wywalczyli trzy złote 
medale! Najlepsi w swoich kategoriach byli 
Emilia Wietrzny, Mikołaj Jagoda i Krzysz-
tof Żłobiński. Gratulujemy! 8GKS „Piast”

W OBIEKTYWIE

5 maja, po oddaniu tego numeru 
do druku, w Domu Kultury w Woli 
odbyła się premiera spektaklu 
„Nasza Telewizja 2: Bajki z innej 
bajki”. Po raz drugi samorządowcy, 
radni, kierownicy, dyrektorzy i pra-
cownicy jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele organizacji z gminy 
Miedźna zostali aktorami i przy-
gotowali fenomenalny spektakl 
kabaretowy pełen humoru. Więcej 
o wydarzeniu napiszemy w kolej-
nym numerze. Prezentujemy zdjęcia 
z prób 

(FOT. DaWID ZaJDa)
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Trwają spotkania, podczas 
których mieszkańcy rozmawiają 
o nowych inicjatywach artystycz-
no-kulturalnych w gminie.

Gminny Ośrodek Kultury jest benefi-
cjentem programu Narodowego Cen-
trum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne. Edycja 2022. Dzięki temu reali-
zowany jest projekt „Mój – Twój – Nasz 
kawałek kultury”. – Jak sama nazwa 
wskazuje, chcemy wszystkich zachęcić 
do współdziałania. Na niektórych polach 
to działanie już jest, natomiast chcemy 
odkryć jeszcze to, co jest nieodkryte. 
Chcemy odkrywać potencjał, który jest, 
zbadać nowe pola do działania – mówi 

Joanna Stawowy, dyrektor Gminnego 
Ośrodk Kultury.

Pierwsze spotkanie w ramach pro-
jektu odbyło się 8 kwietnia w Liceum 
Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa 
Religi w Gilowicach. Poprowadzili je 
animator Narodowego Centrum Kul-
tury Adam Radosz i diagnosta Łukasz 
Dziuba. Rozmowy z młodzieżą były 
niezwykle owocne.

21 kwietnia w Domu Kultury w Woli 
zorganizowano spotkanie dla wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców. 
Prowadził je diagnosta Łukasz Dziuba, 
który współpracuje z Instytutem Kor-
fantego z Katowic, instytucją kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Śląskiego. O nowych inicjatywach 
artystyczno-kulturalnych, o sposobie ich 
realizacji w programie „Inicjatywy lokal-
ne 2022” dyskutowali przedstawiciele 
lokalnych klubów sportowych, organi-
zacji, Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Kół Gospodyń Wiejskich, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, harcerze i nie tylko. Co 
istotne, byli to przedstawiciele wszyst-
kich grup wiekowych, którzy dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na 
nowe działania.

Końcem kwietnia rozmowy prowa-
dzono z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Woli i Szkoły Podstawowej nr 2 
w Woli. W najbliższym czasie odbędą się 
kolejne. To I etap projektu. W etapie II 

zebrane zostaną pomysły mieszkańców 
i wspólnie wybrane te, które najpeł-
niej odpowiedzą na ich oczekiwania, 
przy finansowym wsparciu środków 
z Narodowego Centrum Kultury. „Warto 
podjąć wyzwanie i dołączyć do inicjatyw 
lokalnych, ponieważ otwarta rekrutacja 
projektów pozwoli wybrać najbardziej 
atrakcyjne inicjatywy lokalne, które 
zostaną zrealizowane przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Naro-
dowego Centrum Kultury” – podkreślają 
organizatorzy.  

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

8 Paweł Komraus

GMINNy OŚrODeK KULTUry reaLIZUJe PrOJeKT „MÓJ – TWÓJ – NaSZ KaWałeK KULTUry”

Odkrywać niezwykły potencjał

Duża grupa mieszkańców w Domu Kultury w Woli rozmawiała o nowych ini-
cjatywach artystyczno-kulturalnych  (FOT. GOK)

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
Nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,

odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska…”

Z okazji Dnia Matki w ten piękny i radosny dzień
pragniemy złożyć Wszystkim Matkom, Mamusiom

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i miłości,
szczęścia i wszelkiej pomyślności,

spełnienia najskrytszych pragnień i marzeń,
a także realizacji wszystkich zamierzeń.

Z serdecznymi życzeniami
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy 
Miedźna

Jan Słoninka
Sołtysi Gminy Miedźna

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Wszystkim Dzieciom – tym małym, średnim 
i dużym, z okazji Dnia Dziecka życzymy uśmiechu 
i radości na każdy dzień, dziecięcej wiary w rzeczy 
niemożliwe oraz nieustannie otaczającej miłości 
najbliższej rodziny. Każdy dzień niech będzie zawsze 
niekończącą się przygodą, pełną inspirujących 
i fascynujących wydarzeń.
Życzymy Wam cudownych przyjaciół i jeszcze 
lepszych nauczycieli. Niech każdy dzień będzie 
wypełniony Waszym uśmiechem i beztroskim 
spojrzeniem. To Wasz uśmiech i radość rozjaśniają 
nam każdego dnia niebo.

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

wraz z Pracownikami

Serdeczne życzenia i wyrazy uznania!
29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury. To święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu.
Praca w kulturze jest swego rodzaju służbą, która wymaga ogromnego wkładu pracy i poświęcenia. Ale to właśnie kultura stanowi ważną sferę działalności człowieka, 

wzbogaca naszą osobowość, rozwija wrażliwość, by dzięki niej można było realizować pasje. To ona pozwala postrzegać świat sercem.
W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  

oraz Gminnej Biblioteki Publicznej pragniemy podziękować za aktywny udział w życiu naszej miedźniańskiej społeczności oraz za kultywowanie  
naszej lokalnej tradycji  oraz przekazywanie w różnych formach bogatej historii Naszej Ziemi.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu marzeń, wyobrażeń i zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna,  
Wasza twórczość będzie pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka
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3 maja w ogrodzie przy Centrum Kultury w Woli spotkaliśmy się na Majówce w gminie Miedźna. Impreza zorganizowana przez Gminny Ośro-
dek Kultury była pełna atrakcji dla całych rodzin! Przygotowano specjalną kawiarenkę oraz animacje dla dzieci. Dużym powodzeniem cieszyły 
się alpaki. Nie zabrakło dobrej muzyki – wystąpiły: zespół Nagła Zmiana Klimatu, a także orkiestra „Silenzio” FOT. PK

Tak bawiliśmy się na Majówce


