
parafian z Frydku 
i gilowic zaskoczyła 

niespodziewana decyzja 
arcybiskupa o przeniesieniu 
szanowanego i lubianego 

proboszcza, ks. Leona 
Kraińskiego do innej parafii. 

godnie pożegnali go 26 
stycznia, dziękując za ponad 

10 lat posługi. – Cały czas 
czułem wielką sympatię 

i życzliwość – mówi były już 
proboszcz.

na to 
pożegnanie 
nikt nie był 

gotowy

wIę Cej NA sTr. 8
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zadbaj o powietrze. 
wypełnij ankietę

przyjdź 
na zebranie sołeckie!

minęło 75 lat... 
pamiętamy o tragedii

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 9

pOLiCJanCi BLiŻeJ miesZKaŃCÓw
przy ul. Lipowej w woli, w pobliżu ośrodka zdrowia funkcjonuje

już komisariat policji

wIęCej NA sTr. 4

raDOsne Ferie w gminie
Na czas ferii zimowych dla dzieci przygotowano sporo 

ciekawych zajęć i wyjazdów

wIęCej NA sTr. 7 i 12
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28 stycznia Koło gospodyń wiejskich w woli zorganizowało w Domu 
Kultury spotkanie kolędowe, podczas którego wystąpili członkowie 
„Kręgu Biblijnego” z parafii matki Bożej piekarskiej w woli i Zespół 
pieśni i Tańca „wolanie”. wieczór był niezwykły, przepełniony radoś-
cią, miłością i atmosferą świąt (FOT. Ug)

22 stycznia w Domu socjalnym w górze odbyło się wspólne, radosne 
kolędowanie. wystąpili młodzieżowa Drużyna pożarnicza z góry 
i zespół „Folkowianie”. nie brakowało też wspólnego śpiewania kolęd. 
Całość poprowadził druh mateusz Faruga (FOT. Ug)

w OBieKTywie

mieszkańcy z kolędą na ustach 
przeszli przez miejscowości 
naszej gminy.

Orszak Trzech Króli w Woli to już 
tradycja. Wydarzenie jak zwykle zgro-
madziło tłumy mieszkańców, którzy 
chcieli w ten sposób oddać hołd Nowo-
narodzonemu. Były całe rodziny, często 
przebrane w kolorowe stroje królów 

i aniołów. Rozpoczęto przy kościele pw. 
św. Urbana, a potem przy akompania-
mencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Silenzio” przemaszerowano do kościoła 
pw. Matki Bożej Piekarskiej. Po drodze, 
przy Centrum Kultury, królowie spotkali 
Heroda. W inscenizację zaangażowała 
się Amatorska Grupa Teatralna z Woli.

Na zakończenie w kościele parafialnym 
odbył się piękny koncert zespołu Krzywa 

Alternatywa i Przyjaciele, który zaprezen-
tował kolędy w nowych, często niespoty-
kanych, wspaniałych aranżacjach. To było 
głośne i radosne zakończenie świętowa-
nia! Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Parafię 
św. Urbana w Woli i Parafię Matki Bożej 
Piekarskiej w Woli.

Orszak Trzech Króli w tym roku po raz 
pierwszy zorganizowano także w Górze. 

Mieszkańcy wspólnie ze strażakami, 
w tym mocno zaangażowaną Młodzieżową 
Drużyną Pożarniczą OSP Góra, uczniami 
szkoły, przedstawicielami lokalnych orga-
nizacji przeszli ulicami miejscowości, by 
spotkać się w kościele parafialnym, gdzie 
przedszkolaki zaprezentowały jasełka. 
Tym samym w naszej gminie umocniła 
się tradycja orszaków i wspólnego świę-
towania Święta Trzech Króli! < pk

6 sTyCzNIA w CAłym KrAjU zOrgANIzOwANO OK. 900 OrszAKów. ŚLAdAmI TrzeCh KróLI pOdążANO Też w wOLI I górze

Cuda, cuda ogłaszają

w radosnym orszaku w woli wzięły udział tłumy!  (FOT. pK)

dla kolędników przygotowano kolorowe korony  (FOT. pK)

dzieci przyszły w pięknych strojach  (FOT. pK)

Koncert zespołu Krzywa Alternatywa i przyjaciele zakończył orszak w woli (FOT. gOK)

Orszak Trzech Króli w górze  (FOT. sp górA)

Na zakończenie przedszkolaki z góry zaprezentowały jasełka  (FOT. sp górA)
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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: 17.02, 2.03
popiół*: 17.02, 2.03
segregacja: 2.03

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 18.02, 3.03
popiół*: 18.02, 3.03
segregacja: 3.03

Miedźna (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, 
Polna, Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote Łany, 
Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 19.02, 4.03
popiół*: 19.02, 4.03
segregacja: 4.03

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 6.02, 20.02, 5.03
popiół*: 6.02, 20.02, 5.03
segregacja: 6.02, 5.03

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: 10.02, 24.02
popiół*: 10.02, 24.02
segregacja: 7.02

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

Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 11.02, 25.02
popiół*: 11.02, 25.02
segregacja: 10.02

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: 12.02, 26.02
popiół*: 12.02, 26.02
segregacja: 11.02

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 13.02, 27.02
popiół*: 13.02, 27.02
segregacja: 12.02
* odbiór z posesji zgłoszonych do 
Urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 19.02
bio (odpady kuchenne): 13.02
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: 6.02, 10.02, 
13.02, 17.02, 20.02, 24.02, 27.02, 2.03, 
5.03
odpady wielkogabarytowe: 12.02, 26.02
bio (odpady kuchenne): 6.02, 13.02, 
20.02, 27.02, 5.03 

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach Google 

play, app Store, windows Store.
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mOBiLny psZOK w LUTym
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
FryDeK: 4.02 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic miodowej i sportowej 
– dom socjalny Frydek
giLOwiCe: 25.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy w. Korfantego – Osp gilowice
mieDŹna: 11.02 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy wiejskiej – obok kościoła w miedźnej
grZawa: 13.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w grzawie
gÓra: 18.02 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 
– koło kościoła w górze
wOLa: 29.02 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, 
zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej 
i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
odpady zielone (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), odpady zbierane selektywnie 
tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

w lutym rozpoczyna się cykl 
zebrań sołeckich. Odbędą się we 
wszystkich sołectwach gminy.

Podczas zebrań sołeckich sprawozdania 
z działalności za ubiegły rok przedsta-
wiają sołtysi z Radą Sołecką oraz spół-
ki wodne. Członkowie spółek ustalają 
stawkę opłaty na dany rok. Zebranie to 
też dobra okazja, żeby dowiedzieć się, 
jakie prace w danym sołectwie gmina 

realizowała w 2019 r. i jakie planuje 
na rok bieżący. Można zasygnalizować 
problemy sołtysowi czy wójtowi, zapytać 
o nurtujące nas kwestie. Dlatego warto 
skorzystać z okazji i przyjść na zebranie. 
Pamiętajmy o tym, co mówi przysłowie 
– nieobecni nie mają racji!

Terminy zebrań po ustaleniu zostaną 
podane na stronie internetowej Urzędu 
Gminy – www.miedzna.pl.

<pk

przyjdź na zebranie!

1 marca znów przez gminę 
miedźna kursował będzie 
autobus linii nr 17, jeżdżący do 
Oświęcimia.

Kursowanie linii nr 17 przez gminę 
Miedźna do Oświęcimia zostało 
wstrzymane w związku z remon-
tem mostu Bronisław w Woli. Wójt 
Jan Słoninka zaraz po zakończeniu 
remontu zwrócił się do Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu 
z prośbą o przywrócenie kursowa-
nia linii. – Przywrócenie związane 
jest z szeregiem decyzji, wyliczeniem 
kosztów, wprowadzeniem do budżetu. 
Jesteśmy w związku międzygminnym, 
więc jesteśmy uzależnieni od decy-

zji gmin wchodzących w jego skład. 
Ostatecznie MZK poinformował, że 
z dniem 1 marca linia nr 17 zostanie 
przywrócona – przyznał na stycznio-
wej sesji Rady Gminy wójt Jan Słonin-
ka. Kursy autobusu prowadzone na linii 
nr 17 zostaną wydłużone do przystanku 
Wola Osiedle (ul. Akacjowa).

Wójt poinformował także, że kurso-
wanie linii nr 56 (na trasie Wola-Bie-
ruń-Wola) zapewnione jest jedynie do 
30 czerwca. Później powiat bieruńsko-
lędziński chce linię zlikwidować. Powo-
dem ma być mała liczba podróżujących. 
Zdecydowanie sprzeciwiają się temu 
lokalne samorządy, także gmina Miedź-
na. Planowane są rozmowy na ten temat.
 < pk

Linia nr 17 wróci w marcu

Zachęcamy mieszkańców 
gminy miedźna do wypełnienia 
ankiety dotyczącej realizacji 
programu Ograniczenia niskiej 
emisji.

To już trzeci rok, gdy gmina Miedź-
na będzie przystępowała do udziela-
nia pomocy finansowej mieszkańcom 
w zakresie działań zmierzających do 
poprawy jakości powietrza.

Według obowiązującego Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji zakres 
rzeczowy na III etap, tj. na rok bieżący, 
ustalono na poziomie 120 modernizacji, 

z tego montaż 60 kotłów węglowych i 60 
kotłów gazowych.

Niemniej jednak, jeszcze na tym 
etapie przyjęte założenia mogą ulec 
zmianie. Można zmienić i dostosować 
przyjęty program do realnych potrzeb 
mieszkańców, a krótka ankieta powin-
na pomóc w realizacji założonego celu 
i oszacowaniu efektu ekologicznego 
prowadzonych działań.

Ankietę można wypełnić online 
(znajduje się na stronie Urzędu Gminy 
– www.miedzna.pl) albo złożyć w Urzę-
dzie Gminy Miedźna w terminie do 12 
lutego. <Ug

zadbaj o powietrze.  
wypełnij ankietę
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OrganiZaCJa rUChU  
na mOśCie BrOnisŁaw

Urząd Gminy informuje, że zgodnie 
z obwiązującą na moście Bronisław 
organizacją ruchu dozwolony jest tam 
ruch pojazdów o masie do 3,5 tony oraz 
autobusów MZK Oświęcim do 18 ton 
przy ograniczeniu szybkości do 20 km/h. 
Jednocześnie przypominamy o moni-
toringu, który rejestruje każdy prze-
jazd pojazdu o masie powyżej 3,5 tony. 
Zarejestrowane zdjęcia tych pojazdów 
przesyłane są automatycznie do Urzędu 
Gminy Miedźna, a następnie kierowane 
do właściwych komend policji. <Ug

DOŻynKi ODBĘDĄ siĘ  
w mieDŹneJ

Sołectwo Miedźna będzie gospodarzem 
tegorocznych Dożynek Gminnych. 
W styczniu odbyło się pierwsze spot-
kanie poświęcone organizacji święta 
plonów. Dożynki zaplanowano na nie-
dzielę, 6 września. < pk

spOTKanie  
Z raDiem em

22 stycznia w Urzędzie Gminy odbyło się 
spotkanie księdza dyrektora – redaktora 
naczelnego Radia eM, Rafała Skitka 
z wójtem Janem Słoninką. Rozmawiano 
o współpracy i miejscu gminy Miedźna 
w przestrzeni medialnej. Ks. dyrektor 
zapewnił, że Radio eM będzie częstym 
gościem w naszej gminie. Radio eM to 
rozgłośnia archidiecezji katowickiej. 
Swym zasięgiem obejmuje ponad 4 mln 
mieszkańców Aglomeracji Górnoślą-
skiej, Podbeskidzia i południa Polski.

<Ug

inDywiDUaLne nUmery  
raChUnKÓw BanKOwyCh

W związku ze zmianą ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 roku ustawodawca 
nałożył na gminy obowiązek wyodręb-
nienia rachunku bankowego, na którym 
gromadzone będą środki pochodzące 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Dlatego od 1 stycznia 
2020 roku opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy wpła-
cać na posiadany indywidualny rachu-
nek bankowy lub na konto o numerze: 
27 8446 0006 2001 0000 1179 0077.

Ponadto, od 1 stycznia 2020 roku 
nastąpiła zmiana indywidualnego 
rachunku bankowego, na który nale-
ży dokonywać wpłat z tytułu podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Informacja o nowym numerze rachun-
ku zostanie podana w decyzji usta-
lającej zobowiązanie podatkowe na 
rok 2020.

Informacja o nowym numerze 
rachunku bankowego dla osób prawnych 
z tytułu podatku od nieruchomości, rol-
nego, leśnego oraz podatku od środków 
transportu zostanie przesłana w for-
mie zawiadomienia o nowym numerze 
rachunku.

<Ug

gmina miedźna udzieli pomocy finansowej w wyso-
kości 700 tys. zł powiatowi pszczyńskiemu. środki 
zostaną przeznaczone na dwie inwestycje drogowe 
oraz na pomoc dla szpitala w pszczynie.

Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy przyjęła na sesji, która odbyła 
się 24 stycznia. Łączna kwota pomocy to 700 tys. zł. 100 tys. 
zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitala w Pszczynie. Pozostałe środki pochło-
ną inwestycje drogowe na drogach powiatowych, które będą 
finansowane przez powiat pszczyński i gminę Miedźna. Chodzi 
o remont ul. Wiejskiej w Grzawie (gmina przeznaczyła na ten cel 
450 tys. zł) oraz wykonanie projektu rozbudowy dróg powiatowych 
we Frydku i Miedźnej (ul. Miodowa i Wiejska) na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską 
(gmina Miedźna przeznaczyła na ten cel 150 tys. zł). < pk

700 tys. zł dla powiatu

Od kilku lat władze gminy oraz 
mieszkańcy czynili starania 
o powrót policji do naszej gminy. 
Udało się! 3 stycznia oficjalnie 
otwarty został nowoczesny 
Komisariat policji w miedźnej 
z siedzibą w woli.

– To szczęśliwy dzień dla mieszkańców 
gminy. Komisariat w Woli to pierwszy 
obiekt policyjny otwierany w tym roku. 
Poprzedni rok był bardzo dobry dla pol-
skiej policji – otwarto ponad 120 nowych 
obiektów. Ten też zapowiada się bardzo 
dobrze. Dzięki Programowi modernizacji 
policji planujemy oddać 90 nowych obiek-
tów – powiedział I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak. – Drodzy policjanci, warunki 
Waszej służby będą doskonałe. Jednak nie 
budynek tworzy bezpieczeństwo, a ludzie, 
którzy w nim pracują. Bądźcie w terenie, 
bądźcie wśród ludzi – przyznał. – Wierzę, 
że dzięki Wam będziemy żyć spokojniej, 
bezpieczniej, a przede wszystkim będzie-
my mieli możliwość w każdej chwili zwró-
cenia się do Państwa o pomoc – powiedział 
do policjantów wójt Jan Słoninka.

W uroczystości udział wzięli: poseł 
Grzegorz Gaża, I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak, któremu towarzyszył Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach insp. Artur Bednarek, 
reprezentujący Wojewodę Śląskiego Jaro-

sława Wieczorka – jego doradca, generał 
w stanie spoczynku dr Tomasz Miłkowski, 
były Zastępca Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Katowicach inspektor w sta-
nie spoczynku Piotr Kucia, Komendant 
Powiatowy Policji w Pszczynie insp. Piotr 
Sidzina, Starosta Pszczyński Barbara 
Bandoła oraz Wicestarosta Pszczyński 
Damian Cieszewski, Burmistrz Pszczy-
ny Dariusz Skrobol i zastępca Barbara 
Sopot-Zembok, Wójt Gminy Miedźna Jan 
Słoninka i zastępca Renata Łuniewska, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Kempny, przedstawiciele lokalnych samo-
rządów, służb mundurowych, duchowień-
stwo, zaproszeni goście, mieszkańcy.

I Zastępca Komendanta Głównego 
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak 
przekazał symboliczny klucz Komen-
dantowi Komisariatu Policji mł. asp. 
Barbarze Witkowskiej. Obiekt został 
poświęcony przez policyjnego kapelana, 
po czym można było zwiedzić komisa-
riat i zobaczyć, w jakich warunkach 
pracować będą policjanci i w jakich 
przyjmowani będą mieszkańcy. W komi-
sariacie pracuje łącznie 15 policjantów. 
Najwięcej, bo 9 liczy komórka patro-
lowa. 3 etaty przewidziano dla dziel-
nicowych, 2 są przeznaczone dla poli-
cjantów z komórki ds. kryminalnych. 
Nad sprawnym działaniem jednostki 
będzie czuwać jej komendant. Stróże 
prawa będą pełnili służbę na terenie 
ośmiu sołectw, których obszar aktualnie 
wynosi blisko 50 km kw.

<paweł Komraus

przy UL. LIpOwej w wOLI, w pObLIżU OŚrOdKA zdrOwIA FUNKCjONUje jUż KOmIsArIAT pOLICjI

policjanci bliżej mieszkańców

symboliczny klucz otrzymała mł. asp. barbara witkowska,  
komendant komisariatu  (FOT. pK)

hisTOria pOLiCJi w gminie

Na terenie gminy Miedźna w przeszłości funkcjonowała już jednostka policji. W latach 
90. był to komisariat, który został zlikwidowany w 1999 r., w momencie wprowadzenia 
nowego podziału administracyjnego kraju. Przez blisko 4 lata obsługą terenu gminy 
zajmowała się bezpośrednio pszczyńska jednostka. W 2003 roku, w związku z usilnymi 
staraniami władz samorządowych gminy powołano w strukturach komendy Posterunek 
Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli. W 2012 r., w związku z ogólnopolską reorganizacją 
struktur organizacyjnych policji, kolejny raz zapadła decyzja o likwidacji jednostki 
w gminie. Od tego czasu, podobnie jak w latach 1999-2003, teren gminy obsługiwany był 
przez patrole i dzielnicowych kierowanych do służby z poziomu jednostki nadrzędnej, jaką 
jest Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie. Dzięki staraniom władz samorządowych 
i mieszkańców, od początku 2020 r. policja znów ma swoją siedzibę w naszej gminie, po 
raz pierwszy w budynku, który został od nowa wybudowany.

Decyzja o utworzeniu komisariatu wynika – jak tłumaczy policja – z troski o bezpie-
czeństwo lokalne oraz z rozwoju gminy w ostatnich latach, rozbudowy i postępującej 
urbanizacji. W marcu 2017 r. Rada Gminy Miedźna przekazała 20-arową działkę pod 
budowę obiektu. Gmina dodatkowo wsparła kwotą 20 tys. zł koszty dokumentacji pro-
jektowej. Umowę na budowę komisariatu podpisano końcem 2017 roku. Prace budowlane 
ruszyły w marcu 2018 r. Inwestycja była realizowana ze środków Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.

Komisariat policji w miedźnej 
z siedzibą w woli

ul. Lipowa 8, 43-225 wola
tel. 32 796 06 11
fax 32 796 06 14

miedzna@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Komendant Komisariatu policji 
w miedźnej z siedzibą w woli 
osobiście przyjmuje obywateli 
w ramach skarg i wniosków 

codziennie w godzinach 
urzędowania, a w poniedziałki  
do godziny 17:00 (za wyjątkiem  

dni ustawowo wolnych  
od pracy).



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
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ZwrOT pODaTKU aKCyZOwegO

Producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity obowiązujące w 2020 roku stanowić będą sumę 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr 
oleju napędowego tj. 1,00 zł., liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego; 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju 
napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku.

Terminy składania wniosków:
– od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent rolny składa 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

– od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent rolny 
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rol-
nych prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza 
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika 
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 
rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 

w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest on dostępny na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.gov.
pl/web/rolnictwo, na stronie Urzędu Gminy – www.miedzna.pl 
oraz w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna (biuro nr 1). <Ug

apeLUJemy O ZgŁasZanie paDŁyCh DZiKÓw

Wojewoda Śląski wydał komunikat w związku z występowaniem 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego 
pomoru świń. Pojawiła się konieczność podejmowania działań 
zapobiegawczych. Afrykański pomór świń (ASF) to nieuleczalna 
choroba świń i dzików. Choroba przenoszona jest najczęściej 
przez dzikie zwierzęta oraz ludzi poprzez kontakt ze szczątkami 
padłych zwierząt. Starostwo Powiatowe zwraca się z apelem do 
mieszkańców powiatu, by w przypadku odnalezienia padłych 
dzików i ich szczątków niezwłocznie przekazywali informacje 
o tym fakcie pod nr tel. 32 210 51 66 (Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Pszczynie), 32 449 23 32 lub 32 449 37 00 (Powia-
towe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie). <Ug

KwaLiFiKaCJa wOJsKOwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu pszczyńskiego zostanie 
przeprowadzona w okresie od 2 marca do 26 marca w budynku 
Szpitala Powiatowego (parter) w Pszczynie, ul. Antesa 11. Do sta-
wienia się do kwalifikacji w miejscu i terminie określonym wzywa 
się m.in. mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn 
urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. < powiat

w celu poznania opinii na temat 
komunikacji publicznej gminy 
miedźna przeprowadzono 
badanie ankietowe wśród 
mieszkańców.

W pierwszym terminie wpłynęło 
25 ankiet. Termin został przedłu-
żony, co skutkowało dostarczeniem 
dodatkowych trzech ankiet. W sumie 
w badaniach wzięło udział 28 osób, 
w tym 16 osób dorosłych, 9 osób nie-

pełnoletnich, 3 osoby nie udzieliły 
odpowiedzi.

Wśród ważnych kierunków miesz-
kańcy najczęściej wskazywali na trasy 
Wola-Oświęcim, Góra-Pszczyna oraz 
Wola-Tychy, głównie w godzinach wczes-
noporannych, popołudniowych oraz 
wieczornych. Ankietowani w większo-
ści korzystają z komunikacji publicznej 
codziennie, jeżdżą głównie na zakupy, 
do lekarza, w celach rekreacyjnych, 
do szkoły/na uczelnię czy do urzędów. 

Zdecydowana większość zauważyła, 
że konieczne jest zwiększenie liczby 
kursów.

Dziękujemy za zaangażowanie 
i poświęcony czas. Konsultacje społecz-
ne z wykorzystaniem ankiet są cennym 
źródłem informacji i będą stosowane 
w przyszłości w celach rozeznania 
potrzeb mieszkańców gminy Miedźna. 
Pełne wyniki ankiety są dostępne na 
stronie internetowej miedzna.pl.

<Ug, pk

Jakie zmiany w komunikacji publicznej?

Trwają intensywne prace związane z przebudową 
budynku przy ul. wałowej 10 w woli.

W ramach inwestycji prowadzonej przez Urząd Gminy remon-
towane są istniejące mieszkania zlokalizowane na parterze. 
Powstało też 5 nowych mieszkań na nieużytkowanym dotych-
czas poddaszu. Prace powinny zostać zakończone końcem 
lutego. Jednak już teraz widać efekty, bo mieszkania socjalne 
pięknieją z dnia na dzień!

Głównym założeniem projektu pn. „Przebudowa zdegra-
dowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli” jest poprawa 
sytuacji życiowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Warta ponad 1 mln zł inwestycja jest 
współfinansowana z środków europejskich w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. < pk

przy wałowej coraz piękniej

widać już efekty inwestycji  (FOT. pK)

2 marca rozpocznie się rekrutacja do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w gminie miedźna.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu 
rekrutacyjnym będzie możliwe od 2 marca do 10 kwietnia 
(w postępowaniu uzupełniającym od 20 do 26 maja).

Więcej informacji o harmonogramie rekrutacji oraz kryteriach 
można znaleźć na stronie zoiw.miedzna.pl, napiszemy też na ten 
temat w kolejnym numerze „Gminnych Spraw”. < pk

rusza rekrutacja do przedszkoli
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giLOwiCe

gÓra

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 13 
stycznia w Domu Socjalnym w Grzawie 
odbyła się ta wspaniała uroczystość dla 
blisko 150 gości, zorganizowana przez 
Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii 
Kownackiej w Miedźnej. W trakcie uroczy-
stości babcie i dziadkowie mogli podziwiać 
swoich wnuków w różnych formach arty-
stycznych. Mali artyści z przejęciem pre-
zentowali swoje role, a zaproszeni goście 

ze wzruszeniem podziwiali wszystkie 
występy. Następnie dzieci złożyły swoim 
ukochanym gościom życzenia i obdaro-
wały ich upominkami. Dziadkowie zostali 
poczęstowani obiadem, a później kawą 
i ciastem. Spotkanie upłynęło w miłej 
i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez 
wiersze, piosenki i tańce mogły wyrazić 
kochanym dziadkom i babciom swoje 
uczucia do nich. <gpp miedźna

Dla babć i dziadków

podczas spotkania dla babć i dziadków  (FOT. gpp mIedŹNA)

mieDŹna

Sporymi sukcesami sportowymi mogą 
pochwalić się szczypiorniści z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Powstań-
ców Śląskich w Miedźnej zarówno na 
arenie gminnej, jak i powiatowej.

W kategorii klas 4-6 dziewczyny zdo-
były I miejsce w Zawodach Gminnych 
w Miedźnej i II miejsce w Zawodach 
Powiatowych w Goczałkowicach, poko-
nując uczniów z Pszczyny, Pawłowic, 

Suszca i Goczałkowic. W finale musia-
ły uznać jednak wyższość koleżanek 
z Czarkowa.

W klasach 7-8 uczniowie również 
spisali się na medal podczas Zawodów 
Gminnych w Miedźnej, zdobywając 
I miejsca w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. W kwietniu przyjdzie czas na 
reprezentowanie gminy na Zawodach 
Powiatowych. <Ug

sukcesy piłkarzy ręcznych z miedźnej

Koncert z przesłaniem
3 stycznia w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. prof. Zbigniewa Religi odbył 
się tradycyjny koncert noworoczny. Tym 
razem licealiści przygotowali przejmu-
jącą adaptację „Opowieści wigilijnej”. 
Koncert poświęcony był Justynie z 
Gilowic, absolwentce szkoły, która w 
ubiegłym roku została poszkodowana 
w wypadku samochodowym. Doznała 

rozległych poparzeń ciała. O powrót do 
zdrowia walczyła na oddziale chirurgii 
w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. 
Jej leczenie i rehabilitacja będą wiązały 
się jednak z ogromnymi kosztami. Dla-
tego wszyscy ludzie dobrej woli mogą 
pomóc mieszkance Gilowic. Zbiórka 
pieniędzy prowadzona jest na stronie 
www.zrzutka.pl/justynka. < pk

FryDeK

Kolędnicy misyjni dla dzieci w amazonii
W styczniu w parafiach w naszej gminie 
można było spotkać kolędników misyj-
nych. Także we Frydku i Gilowicach. Ucz-
niowie Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny 
we Frydku tradycyjnie, jak co roku, wyru-
szyli z kolędą 6 stycznia, w Święto Trzech 
Króli. 11 grup, 103 pięknie przebranych 
kolędników spotkało się z bardzo miłym 

i hojnym przyjęciem w domach. Została 
zebrana rekordowa suma 8710 zł. Prze-
kazano ją na Papieskie Dzieło Misyjne 
dla dzieci w Amazonii. Organizatorzy 
dziękują wszystkim tak licznie zaanga-
żowanym uczniom oraz rodzicom, którzy 
sprawowali opiekę nad dziećmi w czasie 
kolędowania. < sp Frydek

grZawa

Kolorowo, sportowo, wesoło, czyli ferie w bibliotece
14 stycznia w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Grzawie odbyły się pierwsze 
z czterech zajęć dla dzieci pod hasłem 
„Ferie w Bibliotece”. Tematyka zajęć była 
bardzo różnorodna, zatem każde dziecko 
mogło znaleźć coś dla siebie – od kar-
nawału, kiedy to dzieci m.in. uczyły się 
tańczyć walca angielskiego oraz grały 
w gigantyczną grę planszową z żywy-
mi pionkami, poprzez sporty zimowe 
„na dywanie” i slalom gigant. Poza tym 
było układanie krzyżówek, gra w Bingo 
i chyba najbardziej emocjonująca zabawa 
z tykającą „bombą”. Jak zawsze wszystkie 
zajęcia, poza częścią ruchową z wieloma 
konkurencjami, miały także część pla-
styczno-artystyczną. Dzieci wykonały 

dla siebie chińskie ciasteczka z wróżbą, 
cukierki z konfetti, zimowe notesy na 
lodówkę, upominki dla babć i dziadków, 
a na zakończenie papierowe ptaki i naj-
prawdziwsze karmniki.   <gBp

podczas ferii w bibliotece  (FOT. gbp)

młodzież w Działaniu
Od listopada 2019 r. do maja 2020 r. 
klasa 7b Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Górze tworzy projekt 
uczniowski Młodzież w Działaniu „Od 
wyobrażenia do realizacji – śladami 
naszych przodków – przywracamy 
pamięć!”. Koordynatorkami projektu 
są Katarzyna Marcińczyk-Jarek i Joanna 
Arendarczyk.

Celem projektu jest ustawienie tab-
licy informacyjnej na cmentarzu przy 
kościele św. Barbary dotyczącej Żołnie-
rzy Września 1939 roku i zawierającej 
zdobyte w projekcie informacje oraz 
stworzenie przewodnika po miejscach 
historycznych Góry. Co już zrealizo-
wano? Uczniowie m.in. nakręcili film 

o pomyśle na projekt uczniowski, pozy-
skali też 4 tys. zł w Fundacji „Polki mogą 
wszystko”. W listopadzie udali się do 
Muzeum Militarnych Dziejów Śląska 
w Pszczynie, gdzie poznali szczegółową 
historię Bitwy Pszczyńskiej, zobaczyli 
autentyczne eksponaty z tego czasu.

W ramach projektu uczniowie 
z Góry sprawdzili, co mieszkańcy wie-
dzą o wydarzeniach z września 1939 r. 
Młodzież przyłączyła się też do Marszu 
Pamięci, który przeszedł przez Górę 
śladem Marszu Śmierci Więźniów KL 
Auschwitz 18 stycznia 1945 roku, zain-
spirowani wspomnieniami Górzanki 
Heleny Malcher, która była jego świad-
kiem. < sp góra

piknik po raz siódmy
10 stycznia w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli odbył się VII Świą-
teczny Piknik Rodzinny, który został 
zorganizowany przez Radę Rodziców 
oraz społeczność szkolną. Podczas tego 
wyjątkowo ciepłego spotkania uczniowie 
zostali wciągnięci w magiczny świat 

nauki. To wszystko dzięki Fabryce Krea-
tywności, w ramach której przygotowano 
m.in. pokaz z wykorzystaniem suchego 
lodu. Podczas pikniku uczniowie zapre-
zentowali piękne jasełka, jak zwykle 
nie brakowało pysznych smakołyków 
świątecznych. < pk

Kolędnicy misyjni – uczniowie szkoły we Frydku  (FOT. sp FrydeK)
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na spOrTOwO

na haLi w piŁKĘ

Stowarzyszenie Sportowe „Gol” w Woli 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zapraszają wszystkie chętne dru-
żyny do udziału w Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej. Odbędzie się w sobotę, 15 
lutego na hali sportowej w Gilowicach. 
Zapisy drużyn przyjmowane są do 11 
lutego. Wpisowe od każdej drużyny 
wynosi 100 zł. Szczegóły i regulamin 
są dostępne na Facebooku Krytej Pły-
walni w Woli. < pk

reKOrDy 
DO pOBiCia!

Trwa akcja Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji „Bijemy rekord na basenie 
w Woli”. Mogą w niej 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 ratowni-
kowi jego długość. Przepłynięte przez 
każdego uczestnika dystanse sumują 
się. Można pływać kilka razy dziennie, 
dowolnym stylem (również z deską 
pływacką, w płetwach). Przy nawrocie 
należy dotykać ściany basenu. Lista 
uczestników i liczba przepłyniętych 
kilometrów są wywieszone w widocz-
nym miejscu na basenie. Najlepsi 
otrzymają puchary, medale i nagrody 
rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie 
się w maju. Bieżące dystanse podawa-
ne są na Facebooku Krytej Pływalni 
w Woli. < pk

meDaL 100-LeCia

Gabriel Pala, prezes Sokoła Wola 
został uhonorowany Brązową Odzna-
ką Honorową Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Została wręczona 23 stycznia 
podczas gali z okazji 100-lecia Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej (Podokręg Tychy) 
w Suszcu. Uroczystość była okazją do 
wyróżnienia aktywnych działaczy oraz 
samorządowców wspierających lokalną 
piłkę nożną. 

< pk

akademia Ziemi 
pszczyńskiej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ziemia Pszczyńska” zachęca do 
zapoznania się z projektem Akademia 
Ziemi Pszczyńskiej, który właśnie rusza. 
Wydarzenie składa się m.in. z trzech 
bloków zajęć: zajęcia psychologiczne, 
przedsiębiorczość oraz zajęcia prozdro-
wotne (w tym: dietetyka, pszczelarstwo, 
uważność i koncentracja oraz sport to 
zdrowie). Bezpłatne zajęcia realizowane 
będą w okresie luty - czerwiec 2020 r., 
są przeznaczone dla dzieci w wieku 9-12 
lat. Szczegóły można znaleźć na stronie 
lgdziemiapszczynska.pl.

<LgD

półkolonie w dwóch szkołach, 
zajęcia i wyjazdy z gOK-iem, 
gOsir-em oraz gminną Biblio-
teką publiczną – takie były ferie 
zimowe w gminie miedźna!

Na czas ferii w gminie Miedźna dla dzie-
ci przygotowano sporo ciekawych zajęć! 
W pierwszym tygodniu szkolnej przerwy 
zimowe półkolonie zostały zorganizowa-
ne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej oraz w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Górze.

W ramach zimowiska w Miedźnej 
uczestnicy m.in. pojechali do kina, 
wzięli udział w warsztatach robienia 
pizzy, zobaczyli największą w Europie 
szopkę bożonarodzeniową w Bazylice 
o. Franciszkanów w Panewnikach, 
byli również w parku trampolin i na 
lodowisku w Pszczynie. Dzieci zoba-
czyły także, jak pracują urzędnicy. 
14 stycznia odwiedziły bowiem Urząd 
Gminy. Uczestnicy półkolonii spotkali 
się m.in. z wójtem Janem Słoninką, 
któremu zadawali sporo pytań. Wrę-
czyły mu też prezent – własnoręcznie 
wykonane pierniczki. Prezenty trafiły 
też do dzieci.

49 uczestników półkolonii w Górze 
przez cały tydzień poznawało Śląsk 
– od Chlebowej Chaty i wyrobu masła 
po odkrywanie tajemnic, ciekawostek 
robotniczych osiedli Giszowca i Niki-
szowca. W Dziale Etnologii Miasta 
Katowic Nikiszowca uczestniczyli 

w warsztatach muzealnych „Galandy, 
czepce, purpurki i inne elementy stroju 
ludowego”. Przekonali się, jak wyglądały 
i w co były wyposażone mieszkania 
robotników Nikisza. Posługując się 
mapą przemierzali meandry zabudo-
wań osiedla pod kopalnią „Wieczorek”. 
Półkoloniści zwiedzili Palmiarnię 
i podziwiali niezwykłą makietę Śląska 
w miniaturze. Ostatniego dnia półkolonii 
stworzono gry planszowe inspirowane 
doświadczeniami zimowiska, była też 
zabawa w parku trampolin.

W drugim tygodniu ferii o atrak-
cje zadbał Gminny Ośrodek Kultury. 
W ramach ferii zorganizowano warszta-
ty konstruktorskie, warsztaty muzycz-
ne oraz wyjazdy do parku trampolin, 

do kina oraz na basen. Zdjęcia z tych 
wydarzeń publikujemy na str. 12. Dla 
lubiących aktywnie spędzać wolny czas 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował turnieje sportowe (w kręgle, 
siatkówkę i piłkę nożną) oraz wyjazd na 
narty. W ferie uczniowie przez godzi-
nę dziennie mogli za darmo korzystać 
z Krytej Pływalni, obowiązywały też 
promocyjne ceny biletów. Gminna 
Biblioteka Publiczna zaprosiła natomiast 
na serię ciekawych zajęć tematycznych 
(więcej piszemy o nich na str. 6).

Wszystko co dobre szybko się jednak 
kończy. Tegoroczne ferie były niezwykle 
ciekawe, inspirujące i radosne. Dlatego 
tak szybko minęły!

<pk, sp góra

w dNIACh 13-26 sTyCzNIA dzIeCI mIAły FerIe zImOwe

radosne ferie w gminie

w ramach półkolonii w górze dzieci oglądały piękną makietę Śląska  (FOT. sp górA)

Uczestnicy półkolonii w szkole w miedźnej odwiedzili Urząd gminy  (FOT. Ug)

Laureaci zawodów w kręgle,  
organizowanych przez gOsir  (FOT. gOsIr)

Komenda powiatowa państwo-
wej straży pożarnej w pszczynie 
apeluje o przestrzeganie przepi-
sów przeciwpożarowych!

Niewłaściwie eksploatowane piece, prze-
wody kominowe, spalinowe i dymowe 
mogą doprowadzić do powstania pożaru 
i/lub silnie trującego tlenku węgla, sta-
nowiącego zagrożenie dla wszystkich 
mieszkańców.

Nie pomagają apele, prośby i groźby. 
Nie ma dnia, żeby pszczyńscy strażacy 
nie podejmowali działań związanych 
z pożarami sadzy w kominie. Końcem 
stycznia jednostki ochrony przeciwpo-
żarowej prowadziły działania m.in. we 

Frydku. Czy naprawdę musi dojść do 
tragedii, aby zrozumieć jakie niebez-
pieczeństwo niesie ze sobą pożar sadzy 
w kominie? Zagrożenia te niestety są 
ogromne, tj. m.in. możliwość zatrucia 
się gazami pożarowymi – w tym tlen-
kiem węgla, przedostającymi się do 
pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku 
uszkodzonego przewodu kominowego, 
ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru 
na elementy konstrukcyjne dachu oraz 
inne materiały palne, znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie przewodów 
kominowych, znaczne zniszczenia prze-
wodów kominowych, prowadzące w kon-
sekwencji do zakazu ich użytkowania lub 
nawet konieczności rozbiórki, ze względu 

na powstałe uszkodzenia, zapalenie się 
sąsiednich obiektów, części palnych 
pokrycia dachowego, drzew i krzewów 
itp., w wyniku wydostającego się ognia 
oraz iskier z przewodu kominowego.

Niestety, bardzo często sami miesz-
kańcy ignorują przepisy, które narzucają 
na właścicieli/zarządców/użytkowników 
m.in. obiektów mieszkalnych, koniecz-
ność dbania o przewody kominowe 
oraz urządzenia i instalacje grzewcze. 
Niestety brak wiedzy na ten temat lub 
lekceważenie tego obowiązku często 
prowadzą do poważnych w skutkach 
pożarów, których finał niestety może 
być tragiczny.

<Kp psp pszczyna

pożary sadzy w kominach
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ŚLĄSKO GODKA
ŁODpUsTOwe świynTOwani

zeflik: Msza łotpustowo to my mieli 
uroczysto! Farorzów sie nazjeżdżało 
i sztandary szły w procesji i ministranty 
z kadzidłym i małe dziołszki sypały 
kwiotki przed ksiyndzym, kiery szeł 
z Panym Jezusym.

antek: A jo po mszy to gibko polecioł na 
cmyntorz zapolić jako świyczka i porzy-
kać za tych, co tam leżeli.

Babka: My też tam byli, ale żeś nos niy 
widzioł, bo ino msza sie skończyła toś 
gibko lecioł ku budom.

Matka: A widzieliście babko jaki 
roztomajte cuda tam szło łobejrzeć. 
A to gliniane ptoszki, a to drewnia-

ne koniki, a to klapiące szmaterloki. 
Przy inszej zaś szklane pociorki, abo 
tombakowe pieszczonki z modrymi 
ślypkami. [...]

antek: Jak żech chcioł jechać na karaso-
lu, to musiołech najprzód piyńć razy ciś. 
Człek sie zmochoł, ale potym mógł sie 
roz przejechać. Jak dziecka pojeździły, 
gzuły gibko ku chałpie na świąteczny 
łobiod.

Babka: Nie godejmy tyla bo po łobie-
dzie trzeja iś na uroczyste łodpustowe 
nieszpory.

Fragment scenariusza autorstwa 
Joanny Arendarczyk, opublikowane-
go w książce pt. „Z tradycją za pan 
brat. Scenariusze i teksty gwarą (i nie 
tylko)”, wydanej przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie 
w 2013 r.

rozmawiamy z ks. Leonem Kra-
ińskim, który wspomina posługę 
we Frydku i gilowicach.

jak ksiądz zapamięta parafię we 
Frydku i gilowicach?
Będę bardzo dobrze wspominał para-
fię pod każdym względem. Wierni są 
niezwykle życzliwi, są bardzo przywią-
zani do kościoła. Parafię zapamiętam 
jako ludzi zatroskanych o wspólnotę 
lokalną. Pierwsze takie niesamowite 
spotkanie odbyło się, kiedy na początku 
przyjechałem, a panowie pracowali na 
ogrodzie przy probostwie. Mówię im: 
mnie jeszcze nie było, a Wy tak ciężko 
pracujecie. A oni na to: księże, bo to 
jest nasze. To jest niesamowite zrozu-
mienie kościoła i majątku parafialnego 
jako naszego. Ze świadomością, że jest 
proboszcz, który tym zarządza. Przez 
te ponad 10 lat właściwie ani razu nie 
spotkałem się z odmową, gdy coś do 
parafii było potrzebne. Cały czas czułem 
wielką sympatię i życzliwość.

Kiedy przyszedłem do tej parafii 
pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to 
model rodziny. 11 lat pracowałem w cen-
trum Katowic, tam model rodziny to 
2+1 albo 2+0. Tutaj rodzina 2+3 czy 
2+4 jest czymś zupełnie normalnym, 
wszyscy uważają, że tak to powinno 
być, takich rodzin jest dość dużo. Przez 
te ponad 10 lat każdego roku mieliśmy 
więcej chrztów niż pogrzebów, z reguły 
po ok. 20 więcej. To oznacza, że parafia 
cały czas się rozwija.

początki w parafii nie były dla 
księdza łatwe. był to czas walki 
z planowaną drogą s1, która miała 
przebiegać bardzo blisko kościoła, 
cmentarza i dzielić parafię na pół.
To bardzo zjednoczyło parafian, staną-
łem po ich stronie w tej walce. Uważa-
łem, że jestem posłany po to, żeby czynić 
dobro dla tej parafii. Rozmawialiśmy 
z wszystkimi, żeby ta droga nie przecho-
dziła przez środek parafii, kilkanaście 
metrów od kościoła, nie powodowała 
konieczności wielu wyburzeń często 
nowych domów. Robiliśmy to dla naszej 
małej Ojczyzny.

przez ten czas wiele udało się 
osiągnąć w sprawach gospodar-
czych. parafia cały czas zmienia się 
na lepsze.

Rozpoczęliśmy od organizowania par-
kingów. Za kościołem powstał drugi 
parking. Nic nie funkcjonuje – nawet 
kościół – kiedy nie ma parkingów. 
Obok kościoła jest tylko parę domów, 
a parafianie dojeżdżają z dalsza, 
z końca Frydku czy Gilowic. Miejsca 
nadal jest mało, ale nie mamy dział-
ki w pobliżu. Udało się nam ocieplić 
kościół oraz probostwo i wykonać 
elewację, a także pomalować świą-
tynię w środku. Powstała kaplica 
przedpogrzebowa. Rozpoczęliśmy 
też prace zmierzające do poszerze-
nia cmentarza. To już poprowadzi 
mój następca.

A w sprawach duchowych?
Cieszy mnie to, że w tych trudnych cza-
sach przez 10 lat nie ubyło nam wiernych 
na niedzielnej mszy św. Co prawda tro-
chę mieszkańców przybyło w parafii, ale 
to i tak sukces, że tyle osób regularnie 
uczęszcza na niedzielną eucharystię. 
Jest tutaj niesamowite przywiązanie 
do kościoła lokalnego, który wszyscy 
tworzymy.

Niesamowicie cieszy i raduje mnie 
jako księdza to, że na mszach św. 
z dziećmi mamy dużą liczbę rodzin. 
W ubiegłym roku na roratach nie było 
ani jednej mszy św., na której byłoby 
mniej niż 150 dzieci. A z każdym małym 

dzieckiem przychodził też co najmniej 
jeden dorosły. To wielka nadzieja dla 
parafii, że wiara przekazywana jest 
w rodzinach – rodzice przyprowadzają 
dzieci do świątyni, potem te dzieci przy-
prowadzą swoje dzieci. Na to starałem 
się kłaść akcent – my jako instytucja 
kościelna służymy pomocą w przygo-
towaniu do sakramentów, ale przekaz 
wiary musi się dokonać w rodzinie.

Co ksiądz chciałby przekazać 
parafianom?
Żeby przyjęli mojego następcę tak, jak 
mnie przyjęli – z całkowitym zaufa-
niem, z autentyczną otwartością na to, 
co on proponuje. Życie kapłańskie jest 
takie, że my idziemy jako posłańcy, na 
wzór apostołów. Ja odchodzę, ale para-
fia zostaje. Kościół lokalny, który jest, 
który tworzą ludzie, parafianie, dalej 
powinien być budowany. Reakcja para-
fian na informację, że odchodzę była 
niesamowitą eksplozją wdzięczności 
i jeszcze większej życzliwości do mnie. 
Tej życzliwości i wdzięczności ze strony 
parafian zawsze było dużo.

Nie ukrywam, że nie spodziewałem się 
dekretu arcybiskupa o przeniesieniu. Był 
on dla mnie trudny, bo zaangażowałem się 
w życie tej parafii całkowicie. Ślubowałem 
jednak posłuszeństwo, dlatego go przy-
jąłem. Nie sztuką jest być posłusznym, 
kiedy pewne decyzje nam odpowiadają, 
są zgodne z naszymi planami i myślami, 
a wtedy, kiedy po ludzku wydają nam się 
nie do końca zrozumiałe...

<rozmawiał paweł Komraus

paraFianie w sZOKU
Decyzja metropolity katowickiego, arcybiskupa Wiktora 
Skworca dla wszystkich była zaskoczeniem. W związku 
z nagłą śmiercią proboszcza parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich (Piekary Śląskie) nie-
oczekiwanie zdecydował, że jej nowym proboszczem zosta-
nie właśnie ks. Leon Kraiński. Tym samym ks. Kraiński po 
ponad 10 latach pracy pożegnał się z Parafią Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Wszechświata we Frydku i Gilo-
wicach.

W niedzielę, 26 stycznia tłumnie zebrani parafianie 
pożegnali swojego proboszcza, dziękując mu za wszystkie 
łaski, za pracę na rzecz parafii, za każde dobre słowo, za 
każdy uśmiech. Nie brakowało kwiatów, ale też łez, bo dla 
wielu wiernych zmiana proboszcza była i nadal jest dużym 
szokiem, nie potrafią zrozumieć decyzji arcybiskupa. – Są 

pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi – tymi 
słowami ks. Leon Kraiński rozpoczął ostatnie niedzielne 
kazanie...

Ks. Leon Kraiński został wyświęcony w 1989 r. Pracował 
m.in. w parafiach w Katowicach czy Knurowie, był kapela-
nem dwóch szpitali i śląskiej policji. Był drugim proboszczem 
parafii w gminie Miedźna (po ks. Hubercie Sewerynie) 
– objął ją w połowie 2009 r., a przez 5 lat wicedziekanem 
dekanatu Miedźna. Przez parafian był szanowany i lubiany 
za otwartość, życzliwość, dobre słowo, którym obdarzał 
każdego, za świetną współpracę z lokalnymi organizacjami. 
Przywiązanie do proboszcza pokazali m.in. po nagłej decyzji 
arcybiskupa organizując spotkanie, na którym tłumy miesz-
kańców Frydku i Gilowic wyraziły swoje niezadowolenie 
z odejścia ks. Kraińskiego.

Nowym proboszczem został ks. Bogdan Michalski. Jego 
wprowadzenie odbyło się 2 lutego.

pArAFIANIe z FrydKU I gILOwIC pOżegNALI swOjegO prObOszCzA, Ks. LeONA KrAIńsKIegO, KTóry deCyzją meTrOpOLITy KATOwICKIegO zOsTAł 
przeNIesIONy dO INNej pArAFII

Czułem wielką sympatię i życzliwość

podczas mszy dziękczynnej 26 stycznia parafianie dziękowali odchodzącemu 
proboszczowi za ponad 10-letnią posługę  (FOT. jerzy N.)
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w 2020 roku po raz pierwszy 
podatnicy mogą odliczyć w piT-
ach do 53 tys. zł wydatków na 
materiały budowlane, urządze-
nia i usługi związane z termo-
modernizacją budynku. Jakich 
budynków dotyczy ulga? Kto jest 
uprawniony?

Z ulgi termomodernizacyjnej po raz 
pierwszy można skorzystać podczas 
rozliczania formularza PIT za 2019 
r. Preferencja przysługuje zarówno 
podatnikom rozliczającym się według 
skali, jak i płacącym podatek liniowy 
lub ryczałt. Od dochodu w PIT można 
odliczyć do 53 tys. zł „wydatków na 
realizację przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego”.

Do odliczenia uprawniony jest 
tylko właściciel lub współwłaściciel 
budynku. Najemca nie może skorzy-
stać z odliczenia. Preferencja dotyczy 
wyłącznie budynków już istniejących, 

nie przysługuje w przypadku domów 
dopiero budowanych. Ulga dotyczy 
tylko termomodernizacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, czyli 
domu wolnostojącego bądź w zabu-
dowie bliźniaczej i szeregowej, który 
służy zaspokojeniu potrzeb mieszka-
niowych. Wydzielone mogą być w nim 
co najwyżej dwa lokale mieszkalne 
bądź jeden mieszkalny i jeden użytko-
wy, a ich powierzchnia może stanowić 
maksymalnie 30 proc. powierzchni 
całkowitej budynku.

Ulga przysługuje w przypadku 
przedsięwzięć, które zakończyły się lub 
zakończą nie później niż w okresie 3 lat 
od końca roku, w którym poniesiono 
pierwszy wydatek.  Jeśli nie dochowa 
się tego terminu, podatnik będzie zobo-
wiązany do zwrotu ulgi.

Preferencja obowiązuje od początku 
2019 r., nie skorzystają z niej ci, którzy 
już wcześniej ukończyli termomoderni-
zację. Jednak w przypadku inwestycji 

kilkuletnich, jest szansa na częściowe 
skorzystanie z ulgi. Limit 53 tys. zł 
nie jest związany z jednym przedsię-
wzięciem, a z jednym podatnikiem – to 
podstawowa zasada, o której trzeba 
pamiętać obliczając wysokość ulgi.

Podatnik nie może odliczyć wydat-
ków na termomodernizację w tej 
części, w której w rzeczywistości ich 
nie poniósł, bo zostały mu zwrócone. 
Dotyczy to np. sytuacji, w której ter-
momodernizacja była dotowana przez 
Wojewódzki lub Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. Na podstawie tej 
ulgi nie można też odpisać wydatków 
w cześć, w jakiej zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów, odli-
czone od przychodu na podstawie usta-
wy o ryczałcie lub uwzględnione przez 
podatnika w związku z korzystaniem 
z innej ulgi, np. mieszkaniowej. Nie 
można też odliczać wydatków, które 
pomniejszyły zobowiązanie podatkowe 
podatnika.

Podatnik korzystający z ulgi termo-
modernizacyjnej nie ma obowiązku 
przeprowadzenia audytu energetycz-
nego. Wydatki, które odlicza muszą 
być jednak potwierdzone fakturami 
wystawionymi przez firmę, która nie 
jest zwolniona z podatku VAT.

W grudniu 2019 r. Minister Finansów 
określił nowe wzory formularzy PIT, 
które uwzględniają ulgę termomoder-
nizacyjną. Aby skorzystać z ulgi należy 
wraz z zeznaniem PIT dołączyć wypeł-
niony formularz PIT/O.

Wykaz materiałów budowlanych, 
urządzeń i usług, których zakup można 
odliczyć, jest zawarty w rozporządzeniu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia 
wykazu rodzajów materiałów budow-
lanych, urządzeń i usług związanych 
z realizacją przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2489). 

<Ug

Ulga termomodernizacyjna: dla kogo i na co?

Ciała 42 ofiar marszu śmierci 
są pochowane w zbiorowej 
mogile na cmentarzu w miedź-
nej. minęło 75 lat od tragicznych 
wydarzeń, które miały miejsce 
tak blisko nas...

Był styczeń 1945 r. Naziści podejmu-
ją decyzję o rozwiązaniu obozu Aus-
chwitz-Birkenau. Hitlerowcy zaczęli 
bowiem ponosić klęski na froncie, na 
ziemie polskie wkraczała radziecka 
armia. Niemcy chcieli zatrzeć ślady 
swojej zbrodniczej działalności. Od 
17 do 21 stycznia wyprowadzono 58 
tys. więźniów w pieszych kolumnach 
ewakuacyjnych. Jedna z tras wiodła 
do Wodzisławia, m.in. przez Miedźną. 
Nazwano ją Marszem Śmierci.

„Słabi, ubrani zaledwie w pasiaki szli 
w śnieżnej wichurze, w mrozie 63 kilome-
try, nieświadomi w pierwszych chwilach 
marszu, że ten szlak zaścieli się zwło-
kami 586 współtowarzyszy, że wytyczą 
go piętnastoma zbiorowymi mogiłami” 
– pisze Janina Polak-Piskorska z Grzawy 
w pracy podyplomowej pt. „Miedźniański 
ślad Marszu Śmierci w styczniu 1945 
r.”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. 
Ryszarda Kaczmarka na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Autorka cytuje 
Józefa Ciepłego, jednego z uczestników, 
który tak wspomina te wydarzenia: „Mię-
dzy miejscowościami Miedźna i Ćwiklice 
widziałem największą liczbę zwłok roz-
strzelanych więźniów. Były to ciała tych, 
którzy maszerowali przed nami. Trupy 
leżały bezwładnie na drodze, trzeba je 
było omijać”. Według szacunków w pie-
szych kolumnach ewakuacyjnych zginęło 
nawet 15 tys. osób.

„Mieszkańcy wiosek i miast, przez 
które szły kolumny więźniów, nie tylko 

śledzili dramaty, jakie rozgrywały się na 
drogach, ale także udzielali pomocy ewa-
kuowanym więźniom, niejednokrotnie 
z narażeniem własnego życia. Niektórym 
więźniom udało się zbiec i tu szczególnie 
potrzebna im była pomoc ludzi, którzy 
ich ukrywali przez kilka tygodni, aż do 
momentu nadejścia oddziałów Armii 
Czerwonej. W tych działaniach mieszkań-
cy Miedźnej również zapisali swoją piękną 
kartę” – czytamy w publikacji mieszkanki 
Grzawy. Schronienie u tutejszych miesz-
kańców znalazło wielu więźniów.

Ciała 42 ofiar, w tym zwłoki 29 kobiet 
i szczątki kilkorga dzieci, odnalezio-
ne pomiędzy Miedźną a Ćwiklicami, 
zostały złożone w zbiorowej mogile na 
cmentarzu w Miedźnej. „[...] pochowane 
w Miedźnej więźniarki i więźniowie byli 
w znacznej części Żydami i pochodzili 
z różnych krajów Europy, między inny-
mi z Holandii, Polski i Węgier” – pisze 
J. Polak-Piskorska. Uroczystość żałobna 
została odprawiona 2 września 1945 r.

O mogiłę na co dzień dbają ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miedźnej. 28 stycznia odbyła się 
tam uroczystość z okazji 75. roczni-
cy tych tragicznych wydarzeń. Udział 
wzięli w niej m.in. przedstawiciele 
władz powiatu pszczyńskiego, gminy 
Miedźna, kombatanci, przedstawiciele 
służb mundurowych, a także uczniowie 
szkół z gminy Miedźna. Wszyscy uczcili 
pamięć ofiar. W ramach obchodów rocz-
nicowych przez naszą gminę przejechał 
IX Rowerowy Rajd Szlakiem Ewakuacji 
Więźniów Oświęcimskich, organizo-
wany przez Klub Turystyki Kolarskiej 
„Koło” przy Oddziale PTTK Ziemi 
Pszczyńskiej. Przez Miedźną przeszli 
również uczestnicy IX Marszu Pamięci 
z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego 

trasą Marszu Śmierci 1945 r. Do marszu 
przyłączyła się Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza OSP Góra.

„Zarówno mogiła w Miedźnej, jak 
i pozostałe na całej trasie „Marszu 
Śmierci” nie tylko upamiętnia te tragicz-
ne wydarzenia, nie pozwala zapomnieć 

i stanowi przestrogę przed tym, do czego 
zdolny jest człowiek, kiedy kieruje się 
nienawiścią i pogardą dla innego czło-
wieka” – pisze Janina Polak-Piskorska. 
Jej praca jest dostępna w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Grzawie.

<paweł Komraus

28 sTyCzNIA UCzCzONO pAmIęć OFIAr mArszU ŚmIerCI

minęło 75 lat... pamiętamy o tragedii

młodzi druhowie z góry, uczestnicy IX marszu pamięci  (FOT. Osp górA)

Uroczystości przy mogile w miedźnej  (FOT. pOwIAT)
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gminny  
OśrODeK KULTUry 

ZaprasZa
<  Mieszkańcy naszej gminy wielokrotnie udowad-

niali, że mają wielkie serca. Podobnie będzie tym 
razem – już w sobotę, 8 lutego! Wtedy odbędzie się 
wyjątkowa impreza pod nazwą Maraton pomocy. 
W programie: animacje z dj-em, mecz siatkówki 
PoWoli do celu kontra Przyjaciele, występy, licyta-
cje. O godz. 13.30 ruszy tytułowy Maraton pomocy 
– zawody z udziałem 5-osobowych drużyn. Zgło-
szenia i regulamin dostępne są na Facebooku 
klubu PoWoli do celu. Przez całą imprezę dostępne 
będą żurek, ciasto, kawa i inne smakołyki. Całko-
wity dochód zebrany podczas wydarzenia zostanie 
przekazany rodzinie Sojka z Woli, która straciła 
swój dobytek podczas pożaru, do którego doszło 
w grudniu. Impreza odbędzie się w hali Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woli, początek o godz. 
10.00. Szczegóły – na plakacie.

<  20 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Woli będzie można obejrzeć spektakl komedio-
wy pt. „Kawaler z odzysku”. Na scenie zaprezentu-
je się Amatorski Zespół Teatralny działający przy 
Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu. Obowią-
zują bezpłatne wejściówki, które można odebrać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

<  Chcesz nauczyć się nowego języka lub podszkolić 
swoje umiejętności? Przyjdź na zajęcia językowe 
organizowane w siedzibie GOK-u! To bezpłatne 
zajęcia z języka angielskiego oraz języka włoskie-
go, z wykorzystaniem metody nieformalnej. Zapi-
sy i dodatkowe informacje – tel. 508 553 167.

BieŻĄCe inFOrmaCJe 
O ZaJĘCiaCh, wyDarZeniaCh, 

spOTKaniaCh 
OrganiZOwanyCh prZeZ 
gminny OśrODeK KULTUry 

mOŻna ZnaLeŹĆ na FaCeBOOKU  
– facebook.com/gOKmiedzna
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23 stycznia w Domu socjalnym w grzawie 
odbył się iX wojewódzki przegląd Kolędowy 
i XVi gminny wieczór Kolędowy.

To było prawdziwie rodzinne i radosne spotkanie! Przy-
było aż 10 zespołów z województwa śląskiego oraz 
małopolskiego: Zespół Integracyjny „Folkowianie”, 

Zespół Śpiewaczy „Górzanie”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolanie”, Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki”, Zespół 
Śpiewaczy „Tęcza”, Zespół Śpiewaczy „Strumień”, 
Zespół Śpiewaczy „Kokoszyczanki”, Zespół Śpiewaczy 
„Modraszka”, Zespół Śpiewaczy „Swojanie”, Zespół Śpie-
waczy „Studzieńczanie”. Tak doborowy skład sprawił, że 
wspólnego, świątecznego śpiewania nie było końca!

Organizatorami spotkania byli wójt gminy Miedźna, 
prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych Andrzej Krawczyk, prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych oraz przewodnicząca Wojewódzkiej Rady 
Kół Gospodyń Wiejskich w Katowicach Łucja Krutak, 
a także Gminny Ośrodek Kultury. < pk

Kolędowanie w grzawie

gospodynią wieczoru była łucja Krutak  (FOT. Ug) O dobrą zabawę zadbało 10 zespołów folklorystycznych  (FOT. Ug)

występy, konkursy, licytacje, 
pyszne przekąski – taki był 
finał wOśp w naszej gminie. 
a wszystko po to, by wesprzeć 
chore dzieci!

Dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej – 
taki był cel 28. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która 12 stycznia, 
jak zwykle zagrała na całym świecie. 
W ramach działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury sztabu od samego rana 
we wszystkich sołectwach w naszej gmi-
nie kwestowało 39 wolontariuszy. Wśród 
nich młodsi i starsi, z większym i mniej-
szym doświadczeniem. Z charaktery-
styczną WOŚP-ową puszką kwestował 
też m.in. wójt Jan Słoninka.

Tegoroczny koncert finałowy w gmi-
nie Miedźna został zorganizowany 
w Zespole Szkół w Woli. W auli zapre-
zentowali się Duo Vocal & Sax, pod-
opieczni Ogniska Muzycznego z Pszczy-
ny, utalentowana młodzież z Zespołu 
Szkół: zespół muzyczny „Sing”, tance-

rze czy aktorzy, którzy zaprezentowali 
spektakl „Dary Świętego Mikołaja”. Jak 
zwykle dużym powodzeniem cieszyły 
się kupony konkursowe, dzięki któ-
rym można było zdobyć wiele cennych 
nagród – m.in. vouchery, zaproszenia 
czy dużego misia. Wiele emocji było 
podczas licytacji. Co ciekawe, najwyż-
szą kwotę osiągnął ostatni licytowany 
gadżet – magnes WOŚP na lodówkę, 
który został sprzedany za 300 zł! Za 140 
zł wylicytowana została moneta pamiąt-

kowa przekazana przez wójta Jana Sło-
ninkę. To drugi najdroższy przedmiot 
z aukcji. Ponad 500 zł przekazali skacio-
rze w ramach Polskiego Związku Skata. 
Podczas imprezy serwowano pyszne 
ciasta, gofry, strażacy częstowali gro-
chówką. Wspólną zabawę charytatyw-
ną zakończył niezwykle widowiskowy 
pokaz laserów, czyli światełko do nieba 
w nowej odsłonie.

Łącznie w gminie Miedźna zebrano 
36 tys. 644 zł 94 gr. < pk

pONAd 36,5 Tys. zł zebrANO w gmINIe mIedŹNA pOdCzAs TegOrOCzNegO FINAłU wIeLKIej OrKIesTry ŚwIąTeCzNej pOmOCy

zagraliśmy dla dobra potrzebujących

w gminie kwestowało 39 wolontariuszy  (FOT. gOK) mieszkańcy chętnie wspierali Orkiestrę  (FOT. pK)

w zespole szkół można było podziwiać występy 
utalentowanych uczniów  (FOT. pK)

Kupując kupony konkursowe do wygrania był m.in. 
wielki miś  (FOT. pK)

drodzy mieszkańcy gminy miedźna! dziękujemy, 
że byliście z nami podczas 28. finału wielkiej 
Orkiestry Świątecznej pomocy. dziękujemy wszyst-
kim, którzy nas wspierali w przygotowaniach 
i podczas finału. dziękujemy naszym wspaniałym 
wolontariuszom, dzięki którym na rzecz Fundacji 
wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy sztab nr 
5279 działający przy gminnym Ośrodku Kultury 
w woli przekazał kwotę 36 tys. 644 zł 94 gr.
wsZysCy maCie wieLKie serCa!
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radosne ferie w gminie
Ciekawe i inspirujące warsztaty, wyjazdy do kina, parku wodnego i parku trampolin  

– takie były tegoroczne ferie zimowe z gminnym Ośrodkiem Kultury! FOT. gOK

12 gminne sprawy – luty 2020 w ObIeKTywIe

Zabawa na hawajach
25 stycznia we Frydku odbyła się pierwsza tegoroczna Babska Biesiada, organizowana przez gminny Ośrodek Kultury.  

panie tym razem bawiły się w stylu hawajskim. szaleństwom na parkiecie, w klimatycznej scenerii, nie było końca! FOT. gOK


