
To wielki sukces naszych młodych artystów i wspaniała promocja gminy! Zespół pieśni i Tańca „Frydkowianie” 
wziął udział w koncercie kolędowym dla telewizji polsat. piękne kolędy śpiewali też m.in. natalia Kukulska, Dawid 
Kwiatkowski, Viki gabor, golec uOrkiestra, alicja majewska i włodzimierz Korcz oraz Zespół pieśni i Tańca „Śląsk”.
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To wielki sukces naszych młodych artystów i wspaniała promocja gminy! Zespół pieśni i Tańca „Frydkowianie” 

„Frydkowianie” kolędują z najlepszymi!

BeZpieCZnieJ prZy sZKOLe w wOLi
W grudniu uruchomiona została sygnalizacja świetlna wzbudzana 

na przejściu dla pieszych przy szkole w Woli
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BUDŻeT LiCZnyCH inwesTyCJi
21 grudnia Rada Gminy jednomyślnie przyjęła 

budżet gminy Miedźna na rok 2022
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Ważne porozumienie 
dla rozwoju gminy

Podziękowanie 
dla krwiodawców za dar życia

Stypendia i nagrody sportowe 
rozdane
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14 grudnia do naszej gminy dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Zostało ono 
przekazane na ręce wójta Jana Słoninki i Przewodniczącego Rady Gminy 
Miedźna Andrzeja Kempnego przez Harcmistrza Marka Rybickiego z Hufca 
ZHP Ziemi Raciborskiej  (FOT. UG)

3 grudnia Elżbieta Grajcarek-Wyrobek, pedagog szkolny w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze w obecności wójta Jana Słoninki 
złożyła ślubowanie oraz odebrała akt nadania stopnia nauczyciela mianowa-
nego. Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy pedagogicznej  (FOT. UG)

W OBIEKTYWIE

Dotyczy ukierunkowania uczniów 
wybierających szkoły ponad-
podstawowe na szkolnictwo 
zawodowe i techniczne oraz ak-
tywizacji terenów inwestycyjnych. 
To istotne w kontekście ożywienia 
terenów pokopalnianych w woli.

Porozumienie zostało zawarte 16 grudnia 
podczas Konwentu Starosty, Burmistrza 
oraz Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskie-
go. Współpraca samorządów powiatu 
pszczyńskiego z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną zakłada organizo-
wanie szkoleń dla doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach podstawo-
wych, w celu dostarczania aktualnych 
treści z zakresu potrzeb rynku pracy 
oraz trendów zawodowych. Planowane 
są także wizyty studyjne w przedsię-
biorstwach produkcyjnych inwestorów 
KSSE dla dyrektorów szkół, doradców 
zawodowych i nauczycieli zawodu.

Drugim obszarem współpracy jest akty-
wizacja gospodarcza terenów inwestycyj-

nych. Stworzona zostanie baza terenów, 
które będą oferowane inwestorom oraz 
wykaz nieruchomości spełniających okre-
ślone wymogi inwestycyjne. Będą także 
organizowane spotkania tzw. boostery 
z przedsiębiorcami zainteresowanymi 
inwestycjami przy współudziale KSSE.

– Dzięki pani staroście i wójtowi 
Miedźnej będziemy starali się urucho-
mić tereny dotyczące kopalni Czeczott 
w Woli. W 2022 roku chcemy wyko-
nać koncepcję zagospodarowania tego 
terenu – mówiła Ewa Stachura-Pordzik, 
wiceprezes KSSE S.A. – Szukamy moż-

liwości rozwoju naszej gminy, ale tak, 
żeby nie niszczyć zasobów naturalnych. 
KSSE przeznaczy 200 tys. zł na przygo-
towanie koncepcji zagospodarowania 
terenów pokopalnianych. Warto w to 
wchodzić, bo to jest nasza przyszłość. 
Efekty tej współpracy będą widocznie 
nie za rok czy dwa, ale za kilka lat. 
Warto to robić – powiedział wójt Jan 
Słoninka.

To kolejne istotne działanie w celu 
aktywizacji terenów po kopalni Cze-
czott w Woli. W czerwcu ub. roku 
w Urzędzie Gminy odbyło się spot-
kanie w tej sprawie, m.in. z udziałem 
przedstawicieli KSSE czy Starostwa 
Powiatowego. Omówiono przyszłościo-
we zagospodarowanie terenów inwe-
stycyjnych na tych terenach. Wska-
zano potrzebę wspólnego, w ramach 
współpracy wypracowania działania, 
a nawet projektu zagospodarowania 
i w przyszłości wykorzystania terenów 
pokopalnianych.

8pk, powiat

WóJT JAN SłONINKA POdPISAł POROZUMIENIE O WSPółPRACY Z KATOWICKą SPECJALNą STREFą EKONOMICZNą

Ważne porozumienie dla rozwoju gminy

Porozumienie zostało podpisane 16 grudnia  (FOT. POWIAT)

inwestycja została zrealizowana 
dzięki współpracy wójta Jana sło-
ninki i starosty Barbary Bandoły.

O konieczności poprawy bezpieczeństwa 
na przejściu dla pieszych przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli (byłe 
gimnazjum nr 2) na ul. Pszczyńskiej 
mówiło się od dawna. Było to przejście 
szczególnie trudne dla najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego, ponie-
waż samochody w jego bliskiej odległości 
z kilku pobliskich podporządkowanych 
ulic włączają się do ruchu. Także sam 
przystanek ma wpływ na zdarzającą się 
ograniczoną widoczność, a do tego ruch 
samochodowy na ul. Pszczyńskiej jest 
spory, z tendencją rosnącą. To wszyst-

ko powoduje, że zdolności percepcyjne 
dzieci właśnie w tym miejscu poddawa-
ne są od wielu lat dużej próbie.

Impulsem do podjęcia działań były 
wnioski składane od wielu lat przez 
mieszkańców na spotkaniach sołeckich. 
Teraz jest bezpieczniej!

Przejście dla pieszych, przy którym 
powstała wzbudzana sygnalizacja świet-
lna zostało doświetlone i dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Zamontowano także sygnalizację dźwię-
kową. Dźwięk wydawany przez sygna-
lizator pomoże osobom niewidomym 
i słabowidzącym, dając sygnał, kiedy 
zapala się i gaśnie zielone światło.

Przy przejściu dla pieszych obniżono 
chodnik oraz położono integracyjną kost-

kę brukową. Na jej powierzchni znajdują 
się charakterystyczne wypustki, które 
pełnią funkcję ostrzegawczą. W ramach 

zadania odnowione zostało oznakowanie 
poziome, pojawiło się także nowe ozna-
kowanie pionowe. 8Ug, powiat, pk

21 GRUdNIA URUCHOMIONA ZOSTAłA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA WZBUdZANA NA PRZEJŚCIU dLA PIESZYCH PRZY SZKOLE W WOLI

Bezpieczniej przy szkole w Woli

Sygnalizacja na przejściu dla pieszych na ul. Pszczyńskiej  (FOT. UG)
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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: 11.01, 25.01
popiół*: 11.01, 25.01   segregacja: 1.02

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 12.01, 26.01
popiół*: 12.01, 26.01   segregacja: 2.02

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, 
Okrężna, Polna, Poprzeczna, Potok, 
Słoneczna, Topolowa, Zacisze), Góra 
(ulice: Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), Gilowice (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 13.01, 27.01
popiół*: 13.01, 27.01   segregacja: 3.02

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 14.01, 28.01
popiół*: 14.01, 28.01   
segregacja: 7.01, 4.02

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, 
Nowa Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 18.01, 1.02
popiół*: 18.01, 1.02   segregacja: 10.01

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 19.01, 2.02
popiół*: 19.01, 2.02   segregacja: 11.01

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: 20.01, 3.02
popiół*: 20.01, 3.02
segregacja: 12.01

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zzmieszane: 7.01, 21.01, 4.02
popiół*: 7.01, 21.01, 4.02
segregacja: 13.01

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”

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 17.01, 31.01
Frydek, wola: 18.01, 1.02

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.01, 10.01, 13.01, 17.01, 
20.01, 24.01, 27.01, 31.01, 3.02
Odpady segregowane – szkło: 19.01, 2.02
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 12.01, 26.01

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

gmina miedźna zaangażowała 
się w akcję „Światło wolności”.

13 grudnia o godz. 19.30, w rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego, wspól-
nie zapaliliśmy symboliczne „Światło 
wolności” w naszych domach. Nawią-
zuje ono do gestu solidarności ze strony 
obywateli wolnego świata pod adresem 
Polaków, wykonanego w Wigilię 1981 r., 
którzy w oknach swych domów zapalili 

świece. 13 grudnia o godz. 12.00 przez 
minutę w całej naszej gminie usłysze-
liśmy syreny alarmowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Był to hołd oddany 
wszystkim osobom uczestniczącym 
w tych trudnych wydarzeniach, a także 
ku pamięci ofiar. Ponadto, w szkołach 
odbyły się lekcje tematyczne, pogadanki, 
spotkania, wystawy, akademie, ogląda-
nie filmów.

8Ug

pamiętamy o ofiarach  
stanu wojennego

Co trzeba wiedzieć o akcji zima w gminie miedźna?

W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie 
dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2021/2022” 
w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest firma Bud-Ris reprezentowana przez 
Romana Szkorlę z Dankowic.

Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę odśnieżania są sołtysi 
poszczególnych Sołectw. Numery kontaktowe:

< Miedźna  –  Bronisław Śmieja, tel. 697 691 176
< Grzawa  –  Barbara Maroszek, tel. 697 447 603
< Frydek  – Janusz Pławecki, tel. 519 347 293
< Gilowice  – Jan Nowak, tel. 606 664 727
< Góra  – Marian Libera, tel. 519 347 299
< Wola  – Anna Nycz, tel. 502 317 809
< Wola I  – Andrzej Nelec, tel. 519 347 296
< Wola II  – Andrzej Biszkant, tel. 519 347 295
Dogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymywane są przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Pszczynie, tel. 32 212 80 68, całodobowy numer telefonu 501 716 376 
lub UTS Jan Romanko – tel. 32 210 89 46, 604 279 271. 8 Ug

Zimowe utrzymanie dróg  
w sezonie 2021/2022

30 listopada rada gminy podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie przez gminę 
miedźna własności nieruchomo-
ści skarbu państwa w drodze 
komunalizacji.

Stało się to na wniosek strażaków 
– Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli oraz Zarząd Gminny OSP pod-
jęły uchwały, aby gmina Miedźna nabyła 
grunt, na którym w przyszłości mogłaby 
zostać wybudowana nowa strażnica dla 
OSP Wola. Po przyjęciu uchwały przez 
Radę Gminy wójt gminy zwróci się do 
wojewody śląskiego, aby przekazał teren 
dawnego dworca autobusowego w Woli, 

który jest obecnie we władaniu Skarbu 
Państwa. To tam mogłaby powstać nowa 
strażnica OSP Wola.

– Patrzymy szerzej na gminę. Widzi-
my, co się dzieje w dobie covidu. Chciał-
bym, aby w tej strażnicy w przyszło-
ści, przy projektowaniu, ująć również 
możliwość zagospodarowania w ten 
sposób, by było tam stanowisko karetki 
pogotowia wraz z zapleczem dla obsłu-
gi karetki. W trudnych sytuacjach do 
różnych zdarzeń wysyłani są także 
strażacy, którzy są świetnie przeszko-
leni, mają uprawnienia ratowników 
medycznych – tłumaczył na sesji wójt 
Jan Słoninka.

8pk

TO PIERWSZY KROK W KIERUNKU BUdOWY NOWEJ STRAŻNICY OSP WOLA

Szansa na nową 
strażnicę?
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DLa pOprawy
 JaKOŚCi pOwieTrZa

Do 21 grudnia w ramach działającego 
w Urzędzie Gminy Punktu Konsulta-
cyjnego Programu „Czyste Powietrze” 
mieszkańcy złożyli aż 120 wniosków 
o dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na wymianę źródeł ciepła. 
Ponadto, w 2021 roku wymieniono 180 
kotłów w ramach Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji, realizowanego przez 
Urząd Gminy. 8 pk

HarmOnOgram ODBiOrU 
ODpaDów

Ze strony miedzna.pl można pobrać har-
monogramy odbioru odpadów komunal-
nych na cały 2022 rok. Będą one również 
w wersji papierowej dostarczone do Pań-
stwa domów, mieszkań. 8 Ug

inFOrmaCJa gZgK
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
informuje, że od 1 stycznia 2022 r. kasa 
zakładu jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-12.00. 8 gZgK

OBOwiąZKOwa reJesTraCJa 
na sZCZepienia

Powiatowy Punkt Szczepień Powszech-
nych zlokalizowany przy boisku Orlik 
przy ul. Zamenhofa 5a w Pszczynie 
działa przez 5 dni w tygodniu, w tym 
jak do tej pory w weekendy. By ogra-
niczyć kolejki, wprowadzona została 
obowiązkowa rejestracja na szcze-
pienia. Od początku grudnia punkt 
działa dodatkowo w czwartki, piątki 
i poniedziałki w godzinach od 15.00 do 
20.00, szczepienia w soboty i niedziele 
pozostają bez zmian (od 9.00 do 17.00). 
Na szczepienie należy się zarejestrować: 
dzwoniąc na całodobową i bezpłatną 
infolinię – 989, internetowo przez e-
rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 
lub dzwoniąc do Powiatowego Punktu 
Szczepień Powszechnych w Pszczynie 
w czwartki, piątki i poniedziałki od 15.00 
do 20.00 oraz w soboty i niedziele od 9.00 
do 17.00 pod numery: 577 511 077 lub 577 
877 388 8 powiat

sZLaCHeTna paCZKa 
w nasZeJ gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z siedzibą w Woli i ludzie 
wielkiego serca jak co roku włączyli się 
w akcję Szlachetna Paczka. W naszej 
gminie 11 rodzin zostało obdarowanych 
dobrem świątecznym. Bo zawsze warto 
pomagać. 8 Ug

wspóLnie  
pOmagamy!

Początkiem grudnia druhowie z OSP 
Wola i OSP Góra uczestniczyli w trans-
porcie darów dla Podopiecznych Cen-
trum Wsparcia Dziecka i Rodziny 
,,Przystań” w Pszczynie. Zbiórka została 
zorganizowana już po raz kolejny przez 
Klaudię, Magdalenę i Joannę. Organi-
zatorzy dziękują za wsparcie zbiórki 
i przekazane dary mieszkańcom naszej 
gminy, a także pracownikom Urzędu 
Gminy Miedźna.

8Osp wola

przypominamy, że 1 lipca 2021 r. ruszył obowiązek 
zgłoszenia deklaracji do Centralnej Bazy emisyjności 
Budynków (CeeB).

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przy-
padku budynków już istniejących oraz 14 dni w przypadku 
nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło 
ciepła/spalania paliw.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli 
przez internet za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl lub 
w formie papierowej w Urzędzie Gminy Miedźna (wniosek 
dostępny do pobrania ze strony internetowej oraz w wersji 

papierowej UG Miedźna, ul. Wiejska 131), bądź wysyłając 
listownie na adres Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 
43-227 Miedźna

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania 
paliw mają właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych, którzy posiadają źródło ciepła o mocy 
do 1 MW. Obowiązek ten wynika z ustawy z 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 
r. poz. 554 j.t.).

8Ug

Zgłoś deklarację do CEEB!

na inwestycje w gminie przeznaczono ponad  
14 mln zł. sprawdźcie, jakie prace będą realizowa-
ne w tym roku.

Wójt Jan Słoninka przyznał, że ze względu na zmiany wynika-
jące z Polskiego Ładu czy z powodu szalejącej inflacji przygo-
towanie budżetu nie było łatwe. – Jest to projekt rzeczywisty, 
chociaż trudny – podkreślił.

Dochody budżetu wynoszą 79 mln 941 tys. 162 zł 22 gr, 
a wydatki – 89 mln 182 tys. 347 zł 97 gr. Deficyt budżetu gminy 
w wysokości 9 mln 241 tys. 185 zł 75 gr zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi m.in. z nadwyżki budżetu z lat 
ubiegłych oraz kredytu.

Najważniejsze wydatki to: oświata i wychowanie (35,7 
mln zł), ochrona zdrowia (17 mln zł), gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska (6,3 mln zł). Wydatki majątkowe ustalo-
no na kwotę 14 mln 100 tys. 528 zł 39 gr. Oznacza to, że w tym 
roku ponownie w naszej gminie uda się zrealizować szereg 
ważnych dla mieszkańców inwestycji. W dokumencie znalazły 
się aż 33 zadania inwestycyjne! – Budżet jest tak skonstruowa-
ny, aby wszystkie miejscowości, wszystkie nasze sołectwa coś 
miały u siebie dobrego zrobione – powiedział na sesji wójt Jan 
Słoninka. Wykaz inwestycji prezentujemy poniżej.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez 
komisje Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Katowicach. Podczas grudniowej sesji za przyjęciem doku-
mentu głosowali wszyscy obecni na sesji radni (14 głosów 
za). Przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Miedźna na lata 2022-2030.

8paweł Komraus
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Budżet licznych inwestycji

Wykaz  
zadań inwestycyjnych  
do realizacji w 2022 roku

rOLniCTwO i ŁOwieCTwO – 480 000 zł
<  Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw 

w Górze
<  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna

TranspOrT i ŁąCZnOŚĆ – 4 170 532 zł
<  Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli
<  Budowa dróg i chodników – ul. Kwiatowa w Woli
<  Przebudowa chodnika na ul. Dębowej
<  Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy 

numerami 39-42)
<  Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze
<  Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze
<  Budowa ul. Krótkiej w Górze
<  Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze
<  Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze
<  Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach
<  Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy 

ulicy Górniczej
<  Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej  

w Woli
<  Przebudowa ul. Stawowej w Woli

gOspODarKa miesZKaniOwa – 1 196 326,45 zł
<  Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowa-

nego w Grzawie przy ul. Księża 4
<  Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowa-

nego w Woli przy ul. Szkolnej 27

aDminisTraCJa pUBLiCZna – 241 007 zł
<  Cyfrowa Gmina

BeZpieCZeŃsTwO pUBLiCZne i OCHrOna 
prZeCiwpOŻarOwa – 41 000 zł
<  Doposażenie OSP w Woli
<  Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Wola

OŚwiaTa i wyCHOwanie – 6 486 098,79 zł
<  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku
<  Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli
<  Wymiana stolarki okiennej w SP nr 1 w Woli
<  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze
<  Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli

rODZina – 172 568,33 zł
<  Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa 

Wola

gOspODarKa KOmUnaLna i OCHrOna 
ŚrODOwisKa – 21 000 zł
<  Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz 

ze stałym podłączeniem do sieci

KULTUra i OCHrOna DZieDZiCTwa 
narODOwegO – 344 900 zł
<  Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie
<  Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego 

terenu

KULTUra FiZyCZna – 196 345,82 zł
<  Modernizacja i doposażenie boiska LKS Frydek
<  Doposażenie LKS Miedźna
<  Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Górze
<  Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek
<  Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na 

boisku w Gilowicach
<  Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź 

w Sołectwie Góra



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZną pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCH OrganiZaCyJnyCH 

naLeŻy sTOsOwaĆ siĘ DO 
OKreŚLOnyCH ZasaD BeZpieCZeŃsTwa 

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

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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ZAPRASZAMY NA PRZEGLąd GMINNYCH INWESTYCJI

dzieje się w inwestycjach!
wiele mniejszych i większych 
zadań inwestycyjnych toczy się 
w naszej gminie.

Mimo trudności wynikających z pandemii, 
prace związane z rozbudową szkoły we 
Frydku realizowane są zgodnie z planem. 
Już teraz widać, że zakres inwestycji jest 
imponujący! Powstaje nie tylko nowa część. 
W dotychczasowym budynku szkoły prze-
budowywane są sale lekcyjne, toalety oraz 
pomieszczenia kuchenne. Podziemna kon-
dygnacja została pogłębiona, a kotłownie 
są przygotowywane pod montaż nowych 
kotłów. To wszystko dla dobra dzieci 
z naszej gminy. Do końca 2022 r. gotowa 
ma być rozbudowana placówka – 8-oddzia-
łowa szkoła podstawowa z wydzielonym, 
3-oddziałowym przedszkolem. Inwestycja 
kosztuje ponad 10 mln zł.

Zakończyło się ważne zadanie w innej 
placówce oświatowej. W Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Woli wykonana została sieć 
hydrantowa wraz z wymianą instalacji 
wody w kanałach. Zakres inwestycji obej-
mował przebudowę instalacji hydranto-
wej, wykonanie instalacji elektrycznych 
wewnętrznych oraz prace remontowo-
budowlane. Roboty kosztowały prawie 
200 tys. zł.

Ul. Górnicza w Woli wzdłuż blo-
ków o numerach 31, 32 jest już z nową 
nakładką asfaltową i obrzeżami. Zakoń-
czono remonty ul. Ogrodników w Górze, 
ul. Zielonej w Górze, ul. Janygowiec 
w Miedźnej, ul. Wiejskiej – bocznej 
w Miedźnej, a także remont chodnika 
przy ul. Dębowej w Woli (jedna strona). 
Dokończenie przebudowy ul. Stawowej 
w Woli przesunięto na rok 2022 r. To 
m.in. ze względu na brak materiałów czy 
problemy wynikające z pandemii.

Wyburzono budynek starej stołówki 
przy ul. Poprzecznej 3 w Woli. Stary 

i zniszczony budynek już nie szpeci 
okolicy, zrobiła się tam ładna prze-
strzeń. Przy przedszkolu w Górze 
wybudowane zostały cztery nowe miej-
sca parkingowe, co ułatwi rodzicom 
dowóz dzieci do placówki. Zakończo-
no wymianę rurociągu na ul. Długiej 
w Górze. To była inwestycja od dawna 
oczekiwana przez mieszkańców, bo 
ten rurociąg był jednym z najbardziej 
awaryjnych na terenie gminy. Przepro-
wadzono prace pielęgnacyjne drzew na 
terenie gminy. Ku końcowi zbliżają się 
prace związane z powstaniem świetlicy 
środowiskowej w Centrum Kultury 
w Woli.

Ponadto, do nowych, wyremontowa-
nych pomieszczeń przeniósł się Zespół 
Oświaty i Wychowania. Teraz siedziba 
ZOiW znajduje się na I piętrze budynku 
przy ul. Poprzecznej 1, obok Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 8pk

Intensywne prace prowadzone są nie tylko na zewnątrz, 
ale i wewnątrz budynku szkoły we Frydku  (FOT. UG)

Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze! Nowa sieć hydran-
towa w SP nr 1 w Woli gotowa  (FOT. UG)

Zespół Oświaty i Wychowania pracuje w nowych, wyre-
montowanych pomieszczeniach  (FOT. UG) 

Na ul. Górniczej w Woli wzdłuż bloków o numerach 31, 
32 pojawiła się nowa nakładka asfaltowa  (FOT. UG)

Ulica Ogrodników w Górze po remoncie  (FOT. UG) Wyremontowana została też ul. Janygowiec w Miedźnej  (FOT. UG)
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Konkurs i zbiórka świąteczna
W grudniu w gilowickim oddziale przed-
szkola „Bajka” został zorganizowany 
konkurs na kartkę bożonarodzeniową. 
Dzieci wraz z rodzicami przygotowa-
ły przepiękne kartki, a jury wyłoniło 
i nagrodziło te najpiękniejsze. Serdeczne 
podziękowania dla firmy M&T Żempless 
Systemy Ogrodzeniowe z Pszczyny za 
ufundowanie nagród w konkursie.

W tym samym czasie przedszkole 
uruchomiło zbiórkę przyborów szkol-
nych, książek, gier, środków czystości 
oraz środków higieny osobistej dla domu 

dziecka w Pszczynie, do której chętnie 
przyłączyli się również rodzice z pla-
cówki z Frydku.

20 grudnia zebrane rzeczy wraz 
z kartkami konkursowymi zostały 
przekazane do Domu Dziecka w Pszczy-
nie.

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracow-
nicy przedszkola „Bajka” z oddziału 
w Gilowicach z całego serca dzięku-
ją wszystkim rodzicom za tak liczne 
wsparcie zbiórki.

8gpp gilowice

Piękne prace dzieci z Gilowic  (FOT. GPP GILOWICE)

grZawa

Oto „przyjaciele Biblioteki”
Gminna Biblioteka Publiczna rozstrzyg-
nęła konkurs „Przyjaciel Biblioteki”. 
W grupie I – dzieci do 7 lat I miejsce 
zajęła Amelia Szromek, II – Ania Woj-
ciech i Antosia Sosna, a III – Kamilka 
Limańczyk i Mateusz Kempka. W grupie 
II – dzieci od 8 do 13 lat I miejsce zajął 
Bartosz Mrzyk, II – Artur Wojciech, 
a III – Gabriel Przewoźnik. Wśród osób 
powyżej 13. roku życia I miejsce zdobyła 
Danuta Janosz, II – Iwona Gajewska-

Jakisz, Jadwiga Szczepaniak i Doro-
ta Mika, a III – Janina Mrzyk i Anna 
Radko.

„Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wzięcie udziału w konkursie. 
Zwycięzców zapraszamy do biblioteki 
po odbiór nagród. W przyszłym roku 
kolejna edycja konkursu” – informuje 
Gminna Biblioteka Publiczna, organi-
zator konkursu. 

8 gBp

pomagają potrzebującym
Parantela – Szkolny Klub Wolontariatu 
w Szkole Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Górze zaangażował się w zbiórkę 
darów dla dzieci polskiego pochodzenia 
mieszkających na Wschodzie. Zbiórka 
paczek dla dzieci mieszkających na kresach 
II Rzeczypospolitej Polskiej to inicjatywa 
Śląsko-Małopolskiego Komitetu Pomocy 

Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwow-
skiej. Dary w postaci żywności – konserwy, 
mąki, ryż, oleje i słodycze zostaną dostar-
czone do Centrum Oazowego Archidiecezji 
Lwowskiej w Dolinie koło Stanisławowa. 
Dzięki pomocy organizowane są kolonie 
i zimowiska, a dzieci dostają na święta 
paczki. 8parantela sp góra

ekwiwalent za talent
W dobie internetu i wszechobecnych kom-
puterów, smartfonów czy tabletów zago-
spodarowujących wolny czas na różne 
sposoby, okazuje się, że uczniowie klas VII 
i VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku mają wiele innych 
zainteresowań. Rozwijają różnorodne 
pasje i uzdolnienia. Są ciekawi świata, 
innych ludzi, wrażliwi i utalentowani.

W ramach zajęć z doradztwa zawo-
dowego chętni uczniowie prezentowali 
swoje talenty, opowiadali ciekawostki 

i wykazywali się sporą wiedzą na ich 
temat. Działania te doskonale wpisały się 
w Powiatowy Tydzień Kariery, którego 
tegoroczne hasło brzmiało „Ekwiwalent za 
talent”. Zainteresowania uczniów świadczą 
o wszechstronności, wyjątkowości i unikal-
ności każdego z nich, ale wymagają też 
wysiłku i często pracy nad sobą.

Na Facebooku szkoły opublikowano 
filmik szkolnych pasjonatów, którzy 
zechcieli podzielić się swoimi zaintere-
sowaniami. 8 Justyna madejska (sp Frydek)

Znaleźli „sposób na elfa”
Czy istnieje jakiś sposób na poskromie-
nie elfa, i po co właściwie go szukać? 
Zapewne tak, szczególnie kiedy ten elf 
okazuje się psem. Ale dlaczego trzeba 
szukać na niego jakiegoś sposobu? Ucz-
niowie klasy III dowiedzieli się tego, czy-
tając lekturę „Sposób na Elfa” autorstwa 
Marcina Pałasza. Czytelnicy klasy III 
wzięli udział w konkursie czytelniczym 

ze znajomości tej lektury. Zadań było 
wiele o różnym stopniu trudności, kilko-
ro czytelników poradziło sobie z niesfor-
nym pies Elfem. Zwycięzcy: Małgorzata 
Stalmach, Zofia Ulczok, Nina Wojtala, 
Konstancja Pigan, Magdalena Janosz, 
Wiktor Szromczyk, Bartosz Wojciech, 
Kacper Brzęczek otrzymali nagrody 
książkowe. 8 Zsp miedźna

Finał „sport Klubu”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli ukończono realizację sportowego 
Programu „Aktywny powrót do szkoły”. 
Organizatorem było Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. W ramach programu odbywały 
się zajęcia „Sport Klubu”. W szkole wzięło 
w nich udział łącznie 48 dzieci ćwiczących 
w trzech grupach. Prowadziło je dwóch 
nauczycieli. Dzieci próbowały swoich sił 
w prostych akrobacjach dwójkowych. 
Poznały nowe gry i zabawy ruchowe. 

Odkryły również zabawy ubiegłego stule-
cia np. z wykorzystaniem gumy do skaka-
nia. Wykonywały ćwiczenia relaksacyjne 
i wyciszające. Program rozpoczęły testy 
sprawnościowe uczniów. Na zakończenie 
rodzice uczestników „Sport Klubu” wypeł-
nili ankietę dotyczącą zdrowia oraz postaw 
dzieci wobec zajęć ruchowych. Odpowiedzi 
rodziców zostaną wykorzystane do dzia-
łań ministerstwa w celu poprawy zdrowia 
w czasie pandemii Covid-19. 8Zsp wola

Życzenia dla żołnierzy
16 grudnia przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego reprezentowali Szkołę 
Podstawową nr 1 w Woli na spotkaniu 
z żołnierzami  w biurze poselskim Grze-
gorza Gaży. Uczennice wręczyły przed-
stawicielom wojska kartki z życzeniami 
świątecznymi. Prace zostały wykonane 
przez świetlicę szkolną, a także klasę 
3c i 5b. W spotkaniu uczestniczyli ucz-
niowie ze szkół podstawowych: nr 1 
i nr 2 w Woli, z Goczałkowic-Zdroju, 
Wisły Wielkiej, Miedźnej, Studzienic, 
Poręby i Jankowic, a także panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Jankowicach. 
W imieniu żołnierzy życzenia przyjmo-
wał ppłk Jacek Zawada, szef Wydziału 
Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Katowicach. Pod-
pułkownikowi towarzyszyli: Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Tychach ppłk 
Piotr Janosz oraz szef Wydziału Rekru-
tacji WKU mjr Robert Ołtuszyk. Szkoły, 
a także panie z KGW, które wzięły udział 
w akcji, otrzymały upominki od posła 
oraz od przedstawicieli wojska.

8sp 1 wola

Podczas spotkania z żołnierzami  (FOT. UG)
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w okresie świątecznym możemy 
podziwiać wiele pięknych ozdób. 
niezwykła szopka bożonaro-
dzeniowa stanęła na posesji pań-
stwa piekorz i Knopek w woli.

– Zawsze chciałam mieć taką szopkę. 
Zbieraliśmy na nią środki trzy lata. No 
i udało się – cieszy się pani Jadwiga 
Piekorz. Szopka była pomysłem jej i jej 
syna, który jest księdzem. W powsta-
nie wyjątkowej ozdoby zaangażowa-

ni byli również mąż, a także córka 
z zięciem.

W drewnianej szopce znajdują się 
Maryja z Józefem oraz dzieciątkiem, 
a także osioł. Postaci są oświetlone, dla-
tego szczególnie efektownie wyglądają 
po zmroku. Rodzina ma już pomysł na 
dodanie kolejnych elementów w przy-
szłym roku. Jednak odpowiednie figury 
trzeba sprowadzić aż z Włoch! Już dziś 
gratulujemy mieszkańcom Woli wspa-
niałego pomysłu i pięknego efektu! 8 pk Piękna szopka na posesji państwa Piekorz i Knopek  (FOT. GOK)

Niezwykła szopka

występ naszych wspaniałych 
artystów z gwiazdami polskiej 
sceny muzycznej został wyemi-
towany w trakcie świąt Bożego 
narodzenia.

„Kolędowanie z Polsatem 2021” było 
pięknym wydarzeniem artystycznym. 
Najwspanialsze polskie kolędy śpiewały 
gwiazdy estrady, a także młodzi artyści 
z gminy Miedźna! Działający w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku Zespół Pieśni i Tańca „Fryd-
kowianie” wraz z kapelą wziął udział 
w koncercie za rekomendacją i współpra-
cą z gminą Miedźna dyrektora Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. – To wspaniała 
promocja naszej gminy, a także ogromne 
przeżycie dla utalentowanych dzieci, ich 
rodziców i opiekunów – chwali artystów 
Jan Słoninka, wójt gminy Miedźna.

– Zespół „Frydkowianie” już od wielu 
lat współpracuje z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Szkoła we Frydku nosi 
imię Stanisława Hadyny, stąd zacieś-
niona współpraca ze „Śląskiem”. To 
właśnie ten zespół zaprosił dziecięcą 
grupę do udziału w wydarzeniu. Udało 
się to między innymi dzięki współpracy 
z wójtem gminy Miedźna, Janem Słonin-
ką – tłumaczy Joanna Figura z Urzędu 
Gminy Miedźna.

Nagrania odbywały się w Katowicach, 
w Kościele Mariackim w dniach 15-16 
grudnia. Emocje nagraniowe dzieci były 
ogromne. Pierwszego dnia odbyły się 
próby, zaś drugiego próba generalna 
i telewizyjne nagranie z publicznością. 
W nagraniach wzięło udział 23 dzieci 

z zespołu „Frydkowianie”. Małych arty-
stów do nagrań przygotował kierownik 
artystyczny zespołu Zygmunt Pyrek. 
Przygotowania odbywały się na zaję-
ciach w szkole, a także podczas prób 
w Domu Socjalnym we Frydku. – Dla 
dzieci to duże wyróżnienie, że mogły 
się zobaczyć w telewizji. Miały także 
możliwość obserwować gwiazdy pod-
czas prób, zobaczyć, jak zachowują się 
na scenie. Udało nam się zrobić dużo 
zdjęć i selfie z wykonawcami, porozma-
wiać z nimi. Sam zagadał do nas Robert 
Janowski, był bardzo otwarty na dzieci 
– opowiada Zygmunt Pyrek. Przedsię-
wzięcie wspierali wójt gminy Miedźna 
Jan Słoninka, dyrektorka szkoły Kamila 

Drabek wraz z wicedyrektorką Karo-
liną Brzenczek, a także nauczycielka 
Aleksandra Nowotko. Kierownik arty-
styczny zespołu zauważa, że po emisji 
koncertu zaczęły się zgłaszać kolejne 
dzieci, które chciałyby wstąpić w szeregi 
„Frydkowian”!

Dzieci na nagraniach wykonały 
samodzielnie utwór „Dziś w stajence”, 
a także wspólnie z artystami wielkiej 
sceny „Jam jest dudka” z Anną Ruso-
wicz, „Tylko jedna jest taka noc” z Anną 
Rusowicz, Antkiem Smykiewiczem, 
Michałem Jurkiewiczem. Artystom 
towarzyszyła kapela z zespołu „Fryd-
kowianie”,  a także zawodowi muzycy 
„Grott Orkiestra”. Zaśpiewali również 
wspólnie ze wszystkimi artystami 
„Dzisiaj w Betlejem”. Dzieci z kapelą 

zespołową wykonały pierwszą zwrot-
kę kolędy po śląsku, a do kolejnych 
zwrotek – tradycyjnych włączyli się 
wszyscy artyści. W koncercie wystąpili 
także m.in. Natalia Kukulska, Halina 
Mlynkova, Dawid Kwiatkowski, Viki 
Gabor, Igor Herbut, Golec uOrkiestra, 
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, 
Robert Janowski, Krzysztof Cugowski 
z synami.

Była to wielka przygoda i wyróżnienie 
dla Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowia-
nie”, a także wspaniała promocja gminy 
Miedźna w całym kraju. Koncert został 
wyemitowany w telewizji Polsat 24 grud-
nia. Obejrzało go ponad 2 mln widzów! 
Fragmenty koncertu można obejrzeć na 
YouTube, a cały koncert jest dostępny na 
stronie polsat.pl. 8 paweł Komraus, Ug

ZESPół PIEŚNI I TAńCA „FRYdKOWIANIE” WZIął UdZIAł W KONCERCIE KOLĘdOWYM dLA TELEWIZJI POLSAT

„Frydkowianie” kolędują z najlepszymi!

Dziękujemy całej ekipie Polsatu za wspaniały czas nagraniowy, ogromny pro-
fesjonalizm, wielką przygodę i przeżycia, które na długo pozostaną w pamięci 
dzieci i naszej.
Dziękujemy Zbigniewowi Cierniakowi – dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” za zaufanie i przychylność. Dziękujemy kierownikowi artystycznemu 
Zygmuntowi Pyrkowi, dyrektorce, wicedyrektorce i nauczycielce za ogrom 
pracy włożony w przygotowanie dzieci. Dziękujemy rodzicom za przygotowa-
nie i dopilnowanie dzieci do nagrań, zadbanie o wizerunek – dbałość o każdy 
detal naszego pięknego stroju pszczyńskiego. Dziękujemy w sposób szczególny 
naszym wspaniałym, uzdolnionym młodym artystom z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Frydkowianie” za perfekcyjne przygotowanie, profesjonalne podejście do nagrań 
i niesamowitą dyscyplinę nagraniową. Gratulujemy serdecznie występu! 8 Ugdzieciom udało się zrobić zdjęcia ze znanymi artystami, m.in. zespołem Golec 

uOrkiestra czy Igorem Herbutem  (FOT. UG)

„Frydkowianie” wystąpili w pięknych strojach pszczyńskich  (FOT. UG)
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masz profil zaufany? Załóż konto 
w elektronicznym urzędzie 
eUrząd i korzystaj z ułatwień.

Jeśli nie masz profilu zaufanego, a twój 
bank nie obsługuje tej funkcjonalności, 
już dziś możesz złożyć wniosek na plat-
formie Profilu Zaufanego pod adresem 
pz.gov.pl/pz/index i potwierdzić swoją 
tożsamość w Kancelarii Urzędu  Gminy 
w Miedźnej (ul. Wiejska 131 – 1 piętro 
budynku, pokój nr 15 ).

Uzyskasz wtedy możliwość złożenia 
wniosku o dostęp do eUrzędu i wiele 
korzyści z możliwości załatwienia spraw 
online bez wizyty osobistej w Urzędzie 
Gminy.

eUrząd to elektroniczny urząd 
dostępny 24h/dobę! Jeśli posiadasz 
konto w eUrzędzie, w każdej chwili 
masz dostęp do informacji o swoich 
zobowiązaniach (podatki i opłaty) oraz 
o stanie Twojej korespondencji pro-
wadzonej z Urzędem. Poprzez portal 
możesz zapłacić online za swoje zobo-
wiązania oraz zobaczyć deklaracje zło-
żone poprzez platformę ePUAP

Elektroniczne formularze, powiadomie-
nie e-mail, płatności online – dzięki nowym 
narzędziom wykorzystywanym w kontak-
tach pomiędzy urzędem a mieszkańcem, 
urzędowe sprawy załatwiane są szybciej 
i bez konieczności wychodzenia z domu. 
Szczegóły na stronie miedzna.pl. 8 Ug

skorzystaj z eUrzędu!

w związku ze wzrostem zakażeń 
wirusem sars-CoV-2, starosta 
pszczyński wprowadził szcze-
gólne zasady funkcjonowania 
punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradni-
ctwa obywatelskiego na terenie 
powiatu pszczyńskiego.

Porady prawne i obywatelskie od 8 grud-
nia 2021 r. odbywają się za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość 
– w tym przypadku rozmowy telefonicz-
nej, komunikatora internetowego lub e-
mail z innych miejsc niż lokal, w którym 

znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenia nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego odbywa 
się według kolejności zgłoszeń, których 
dokonuje się od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy Urzędu: telefonicz-
nie pod nr 32 44 92 378,  elektronicznie 
pod adresem e-mail: pomocprawna@
powiat.pszczyna.pl, osobiście w Szpitalu 
Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 
11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 1 (obok 
kaplicy szpitalnej). 8powiat

Zmiany w nieodpłatnej  
pomocy prawnej

30 listopada rada gminy przy-
jęła stawki podatków lokalnych 
w gminie miedźna na rok 2022. 

To uchwały w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących w roku 2022 na terenie 
Gminy Miedźna, w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na tere-
nie Gminy Miedźna w 2022 roku oraz 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego 
w Górze oraz cmentarza komunalnego 
i urządzeń znajdujących się w Woli. 
Dokumenty są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 8pk

nowe stawki podatków

Od 1 grudnia policjanci z Komisa-
riatu policji w miedźnej z siedzibą 
w woli patrolują gminę, a także 
wyjeżdżają na interwencje nową 
hybrydową Toyotą Corollą.

Tego dnia uroczyście przekazano kartę 
pojazdu insp. Grzegorzowi Bonalskie-
mu, Komendantowi Powiatowemu Policji 
w Pszczynie, który następnie wręczył ją 
mł. asp. Barbarze Witkowskiej, szefowej 
Komisariatu Policji.

Nowy radiowóz ułatwi codzienną 
służbę funkcjonariuszom i pozwoli im 
jeszcze lepiej wykonywać zadania na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Miedźna. Samochód został 
zakupiony dzięki wsparciu samorzą-
dów – powiatu pszczyńskiego, gminy 
Miedźna i Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach. 8 Ug

inFOrmaCJa KOmisariaTU pOLiCJi 
w mieDŹneJ Z sieDZiBą w wOLi

Szanowni Mieszkańcy,

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Miedźnej z/s w Woli 
prowadzą następujące działania priorytetowe zmie-
rzające do poprawy bezpieczeństwa w przydzielonych 
im rejonach służbowych:
1)  asp. sztab. Bartłomiej Poźniak podejmuje dzia-

łania nakierowane na poprawę bezpieczeństwa 
w rejonie altany grillowej w Woli przy ulicy Mię-
dzyrzeckiej,

2)  mł. asp. Adam Przybyła podejmuje działania nakie-
rowane na ograniczenie zjawiska popełniania 

wykroczeń społecznie uciążliwych w Woli przy 
ul. Górniczej w rejonie bloków numer 1, 8, 13, 14, 
20, 22, 46, 47,

3)  mł. asp. Mateusz Karbowy podejmuje działania 
nakierowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w Miedźnej przy ul. Pszczyńskiej w rejo-
nie posesji numer 2 tj. Magazynu Towarów Maso-
wych oraz kwiaciarni.

Funkcjonariusze zwracają się do Państwa z prośbą 
o przekazywanie informacji na temat przypadków 
łamania prawa we wskazanych wyżej miejscach.

Współpraca obywateli z dzielnicowymi jest niezbęd-
na do osiągnięcia celów określonych w realizowa-

nych planach działań priorytetowych. Zgłoszenia 
można przekazywać za pomocą numeru alarmo-
wego 112 lub dzwoniąc bezpośrednio do Dyżurne-
go Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie pod 
numer 47 8552 200. Informacje można również 
przekazywać dzielnicowym telefonicznie, poprzez 
wiadomość e-mail oraz za pomocą aplikacji Śląski 
Dzielnicowy.

numery służbowe dzielnicowych, które są 
aktywne w godzinach ich służby:

< asp. sztab. Bartłomiej Poźniak – tel. 798 032 260
< mł. asp. Mateusz Karbowy – tel. 723 644 323
< mł. asp. Adam Przybyła – tel. 723 644 088

Nowy radiowóz dla policjantów z Woli

Policjanci otrzymali nową Toyotę Corollę, która ułatwia im dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy  (FOT. UG)

Od 15 grudnia w obiektach Krytej 
pływalni w woli obowiązują 
limity osób korzystających z po-
szczególnych stref.

Te limity to: strefa basenów – 40 osób, 
wanna jacuzzi – 2 osoby (wyjątek stano-
wią rodziny), strefa saun – jednocześnie 
może korzystać 6 osób, tężnia solankowa 

– jednocześnie z inhalacji mogą korzy-
stać 2 osoby (wyjątek stanowią rodziny), 
kręgielnia – jednocześnie mogą grać 
4 osoby (wyjątek stanowią rodziny), 
siłownia – jednocześnie mogą ćwiczyć 
4 osoby, solarium – jednocześnie mogą 
korzystać 3 osoby. Do limitów nie są wli-
czane osoby zaszczepione – posiadające 
paszport covidowy. 8 gOsir

Ograniczenia na pływalni
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Świąteczne spotkanie
15 grudnia w sali Domu Kultury w woli odbyło się spotkanie przed-
świąteczne Środowiskowego Domu samopomocy w grzawie.

To był magiczny wieczór – tradycyjne spotkanie przedświąteczne z rodzicami, 
opiekunami uczestników oraz zaproszonymi gośćmi. Na tę okazję został nakręcony 
film „Świąteczne rewolucje” pod czujnym okiem Agnieszki Anteckiej. Widownia 
nagrodziła go gromkimi brawami. Helena w roli pani Magdy przeszła samą siebie. 
Po prelekcji był czas na życzenia i wspólne kolędowanie. „Dziękujemy wszystkim 
za przebycie, Panu Wójtowi Gminy Miedźna za ciepłe słowa skierowane do nas” 
– podkreślają organizatorzy. 8 ŚDs Na scenie zaprezentowali się uczestnicy Środowiskowego domu Samopomocy  (FOT. ŚdS)

natalia z rosji i anna z armenii to kolejne 
wolontariuszki europejskie, które zawitały do 
woli. swoje działania wolontariackie będą 
prowadzić w Fundacji rozwoju społeczeń-
stwa przedsiębiorczego oraz w gminnym 
Ośrodku Kultury w woli.

Po Ricie, Lele i Fabianie z Włoch, Natii, Zurze, Lili, 
Khatunie i Tamunie z Gruzji, Fabioli z Albanii i Syuzi 
z Armenii tym razem krąg wolontariuszy, którzy 
zawitali do Woli poszerzyły druga Armenka Anna 
Papyan oraz pierwsza przedstawicielka Rosji Natalia 
Kirillova. Dziewczyny spędzą w Woli najbliższy rok 
i będą udzielać się przy działaniach społecznych i kul-
turalnych w naszej miejscowości.

Anna, która swój wolontariat będzie realizować 
w GOK wesprze ośrodek w organizacji wszystkich 
wydarzeń, jak choćby Babski Comber czy dożynki. Co 
ciekawe, mogliście ją już poznać. Jeśli ktoś z czytel-
ników wybrał się na spotkanie mikołajkowe w swojej 
miejscowości, to jednym z elfów, który wręczał pre-
zenty była właśnie Anna. Kolejna możliwość bliższego 
spotkania i poznania się to darmowe lekcje języka 
angielskiego, które poprowadzi właśnie wolontariusz-
ka. Zajęcia startują już 10 stycznia. Również tego dnia 
rozpoczną się bezpłatne lekcje języka rosyjskiego, a te 

poprowadzi z kolej Rosjanka Natalia. Będzie ona też 
zaangażowana w pomoc przy koordynowaniu innych 
projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego dofinansowanych ze 
środków unijnych oraz Funduszy Norweskich i EOG.

Same dziewczyny swoje pierwsze wrażenia przed-
stawiają na blogu wolontariuszy: „Jeszcze rok temu 
nawet nie pomyślałabym, że święta w 2021 r. spędzę 
na Woli. Decyzja o aplikowaniu na projekt była bardzo 
spontaniczna, ale okazała się świetną decyzją. Pobyt 

na Śląsku i działania wolontariuszki są dla mnie drogą 
do odnalezienia >>nowego ja<<”. Natalia zaś zwraca 
uwagę na podobieństwa miedzy swoim krajem ojczy-
stym a Polską: „Kiedy pierwszego dnia wylądowałam 
w Warszawie ludzie byli dla mnie niezwykle mili. 
Każdy chciał mi pomóc, nawet nie musiałam martwić 
się o swoje walizki, bo od razu dwóch panów zniosło je 
ze schodów. Zaskoczyło mnie też jak wiele osób mówi 
po angielsku. Sama Wola bardzo przypomina mi mój 
dom, ale w końcu wszyscy jesteśmy Słowianami”. 
Duże wrażenie na Natalii zrobiły także Katowice, 
bo dosłownie zakochała się w kamienicach stolicy 
Górnego Śląska.

Wolontariuszki zawitały do Woli dzięki realizowa-
nemu przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przed-
siębiorczego w partnerstwie z  Gminnym Ośrodkiem 
Kultury projektowi wolontariatu długoterminowego 
indywidualnego pt. Wzmacnianie regionów przez 
wolontariat 2 (2020-3-PL01-ESC11-094720) w ramach 
Programu Europejski Korpus Solidarności. Na jego rea-
lizację Fundacja otrzymała grant ze środków Komisji 
Europejskiej w wysokości 75 335,00 EUR. Warto nad-
mienić, że mająca siedzibę w naszej gminie Fundacja 
od 2019 r. jest największym beneficjentem w ramach 
Programu Europejski Korpus Solidarności na skalę 
całego kraju. 8 Frsp

26 listopada odbyła się coroczna akademia 
z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa człon-
ków Klubu Honorowych Dawców Krwi polskiego 
Czerwonego Krzyża w woli.

Podczas spotkania honorowych dawców krwi w Domu 
Kultury w Woli uczestniczyło 50 osób. Prezes Marek 
Gruszka powitał przybyłych krwiodawców oraz zaproszo-
nych gości. Gminę Miedźna reprezentował wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Adam Wojtala oraz radny Andrzej 
Painta.

Po krótkim przedstawieniu osiągnięć Klubu w 2021 
roku prezes Marek Gruszka poprosił dyrektora Śląskiego 
Oddziału PCK w Katowicach o wręczenie odznaczeń Mini-
stra Zdrowia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu honorowym krwiodawcom, którzy 
oddali powyżej 20 litrów krwi. Odznaczenia otrzymali: 
Tomasz Różycki, Damian Jaworski, Daniel Knapik, Bog-
dan Rudzielewicz oraz Gabriel Krzyszkowski.

Przewodniczący Rejonowej Rady HDK w Bielsku-Bia-
łej i jednocześnie prezes zaprzyjaźnionego Klubu HDK 
w Łękawicy Roman Pieńczewski wraz z dyrektorem 
Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Markiem 
Mielnikiem wręczyli odznaki Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi I stopnia krwiodawcom, którzy oddali 
powyżej 15 litrów krwi: Krystyna Słowik, 18 litrów 
– Henryk Czarnecki, Artur Czopka, Krystian Hojoł oraz 

Mirosław Kowalczyk. Odznakami ZHDK II stopnia po 
oddaniu 10 litrów krwi uhonorowani zostali: Anna Borys, 
Beata Kula, 12 litrów krwi – Konrad Siwek, Mieszko 
Dwornik, Wojciech Marusza, Tomasz Tabor, Jarosław 
Godzik i Tomasz Kubas. Odznakami ZHDK III stopnia po 
oddaniu 5 litrów krwi zostali nagrodzeni: Daria Bielenin, 
6 litrów krwi – Adrian Bies, Artur Krawczyk, Szymon 
Szwajda, Maksymilian Wencel, Jakub Masny, Tomasz 
Kasperczyk i Wojciech Kowolik.

Okolicznościowe puchary honorowo otrzymali: 
za oddanie powyżej  60 litrów krwi – Piotr Chrobak, 
45 litrów – Marek Cader, Andrzej Kołodziej, Henryk 
Pszczoła, 40 litrów – Maciej Bartnik, 35 litrów – Michał 
Mazurkiewicz. Odznakę Honorową Polskiego Czerwo-
nego Krzyża IV stopnia otrzymał Adam Kowalczyk. 

Okolicznościowe statuetki za pomoc klubowi w rea-
lizacji zadań statutowych otrzymali: Dariusz Sosna, 
Maria Gruszka oraz prezesi zaprzyjaźnionych klubów 
HDK PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy Wieprz 
Gabriela Pieczarka oraz klub HDK PCK przy Urzędzie 
Gminy w Łękawicy Roman Pieńczewski.

Prezes Marek Gruszka pogratulował odznaczonym 
i wyróżnionym. Dyrektor Ślaskiego Oddziału PCK Bog-
dan Ogrocki podziękował klubowi za ilość organizo-
wanych akcji na terenie Woli, ilość oddanej krwi mimo 
pandemii oraz zaangażowanie w zbiórki żywności oraz 
zbiórki pieniężne do puszek PCK. Po części oficjalnej 
uczestnicy spotkania spędzili miło wieczór przy suto 
zastawionym stole.

 8HDK pCK wola

Kolejne wolontariuszki europejskie zawitały do Woli

Natalia i Anna – nowe wolontariuszki w naszej 
gminie  (FOT. FRSP)

KRWIOdAWCY Z GMINY MIEdŹNA ZOSTALI UHONOROWANI NAGROdAMI I PUCHARAMI

Podziękowanie za dar życia

Spotkanie było okazją do uhonorowania zaangażowanych krwiodawców  (FOT. HdK PCK)



wójt gminy miedźna Jan 
słoninka razem z kierownikiem 
gminnego Ośrodka sportu 
i rekreacji w miedźnej z/s 
w woli ireneuszem mietlińskim 
14 grudnia wręczyli stypendia 
i nagrody sportowe za rok 2021 
dla najlepszych sportowców.

Stypendia i nagrody zostały wręczone 
zgodnie z uchwałą nr XVI/123/2019 
Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie zasad przyznawania 
stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe.

Wśród laureatów znaleźli się: Amelia 
Tomala, Wanesa Kania, Daria Jaczyńska 
i Błażej Tomala. Nagrodę otrzymał rów-
nież trener GKS „Piast” w Woli, Paweł 
Ciemierz.

Wójt gminy i kierownik GOSiR złożyli 
gratulacje i wyrazy uznania za zdobyte 
sukcesy, wysokie wyniki i osiągnięcia 
sportowe w 2021 r., reprezentując gminę 
Miedźna w zawodach na szczeblu woje-
wódzkim, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym.

– Każdy sportowy sukces przyjmo-
wany jest przez nas z radością, dumą 
i satysfakcją. Gratuluję dotychczasowych 
dokonań, wspaniałej formy, umiejętności 
sportowych i życzę kolejnych sukcesów, 
wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu 
nowych celów, spełnienia sportowego, 
a także pomyślności w życiu osobistym 
– powiedział wójt Jan Słoninka.

Wójt złożył również w imieniu włas-
nym i mieszkańców Gminy Miedźna 
serdeczne gratulacje i wyrazy uzna-
nia rodzicom. – Sukcesy sportowe 
Państwa dziecka są powodem do 
dumy, radości i satysfakcji. Wiemy 
wszyscy dobrze, że najważniejsze dla 
młodego sportowca jest wsparcie osób 
bliskich. Dotychczasowe osiągnięcia 
dziecka to kapitał, który inspiruje do 
podejmowania kolejnych, ambitnych 
wyzwań. Życzę, aby kolejne osiąg-
nięcia młodego sportowca budowały 

kolejne wspaniałe etapy życia, dążąc 
jednocześnie do sportowych sukcesów, 
uwieńczonych wspólnym przeżywa-
niem radości, zarówno z małych, jak 
i wielkich zwycięstw. Mam przekona-
nie, że w bliższej i dalszej przyszłości 
będziemy obserwować wielkie sukcesy 
Państwa dziecka w „świecie sportu”. 
Życzę dalszej wytrwałości, zdrowia 
i sił w wychowywaniu młodego spor-
towca – przyznał wójt.

W imieniu młodych sportowców 
zabrał głos trener Paweł Ciemierz, który 
podziękował za wyróżnienia i nagrody, 
a także wyraził swoją dumę i radość 
z osiąganych wyników sportowych 
swoich podopiecznych. Złożył również 
młodym sportowcom gratulacje.

8Ug, pk
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28 grudnia w Domu Kultury 
w woli odbyło się zakończenie 
sezonu skatowego 2020/2021.

W spotkaniu udział wzięli także wójt 
gminy Miedźna Jan Słoninka i przewod-
niczący Rady Gminy Andrzej Kempny. 
Za awans do I ligi pucharami uhono-
rowano drużynę InstalBud Góra Jan-
kowice. Wójt gminy Miedźna wręczył 
dyplomy i nagrody Stanisławowi Klen-
czarowi za mistrzostwo okręgu Tychy 
w 2020 roku oraz Markowi Lotawcowi 
za wicemistrzostwo w 2021 roku.

Po uroczystości odbył się turniej, 3x24 
rozdania. Zwycięzcą został Jan Goc (12 

pkt.), drugie miejsce zajął Adam Koło-
dziejczyk (11 pkt.), trzecie – Piotr Stal-
mach  (10 pkt.), czwarte – Artur Sobczuk 
(10 pkt.), piąte – Bogdan Stawowy (10 
pkt.), a szóste – Mirosław Maśka (9 pkt.). 
Drużynowo wygrała drużyna z Lędzin 
w składzie: J. Goc, A. Kołodziejczyk, K. 
Kołodziejczyk. Drugie miejsce zajęła 
Góra, trzecie Wola, czwarte drużyna 
z Miedźnej. W zawodach uczestniczyły 
22 osoby, uczestników spotkania odwie-
dził także Krzysztof Kołodziejczyk, pre-
zes PZSkat.

Spotkanie zakończyły wspomnienia 
o minionym sezonie oraz plany na rok 
2022. 8 stanisław Klenczar

Podsumowali sezon

Najlepsi skaciorze zostali nagrodzeni  (FOT. GOK)

naJwaŻnieJsZe sUKCesy LaUreaTów
amelia Tomala
<  Puchar Polski Kadetek, 5-6.02.2021 r., Karino – III miejsce,
<  Otwarte Mistrzostwa Śląska Kadetek 27.02.2021 r., Ruda Śląska – I miejsce,
<  VII Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Bielawy 28.02.2021 r. – I miejsce,
<  II Puchar Polski Kadetek 1.05.2021 r., Dzierżoniów – I miejsce,
<  Mistrzostwa Europy Młodziczek, 27-30.05.2021 r., Bułgaria – II miejsce,
<  Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 26-28.08.2021 r., Spała – I miejsce,
<  III Puchar Polski Kadetek 2-3.10.2021 r., Chęciny – I miejsce

wanesa Kania
<  Puchar Polski Kadetek 6.02.2021 r., Karino – I miejsce,
<  Otwarte Mistrzostwa Śląska Kadetek 27.02.2021 r., Ruda Śląska – I miejsce,
<  VII Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Bielawy 28.02.2021 r. – I miejsce,
<  II Puchar Polski Kadetek 1.05.2021 r., Dzierżoniów – I miejsce

Daria Jaczyńska
<  Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 26-28.08.2021 r., Spała – I miejsce,
<  Puchar Polski Juniorek 24-26.09.2021 r., Warszawa – II miejsce,
<  Międzynarodowy Turniej Berliner 7.11.2021 r., Berlin – II miejsce

Błażej Tomala
<  Puchar Polski Kadetów 19-21.02.2021 r., Siedlce – III miejsce,
<  VII Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Bielawy 28.02.2021 r. – III miejsce,
<  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadetów 28-30.06.2021 r., Łódź – VII miejsce,
<  Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 26-28.08.2021 r., Spała – III miejsce,
<  Mistrzostwa Śląska Kadetów 30.10.2021 r., Dąbrowa Górnicza – II miejsce

UTALENTOWANI SPORTOWCY Z GMINY MIEdŹNA ZOSTALI WYRóŻNIENI

Stypendia i nagrody sportowe rozdane!

Laureaci wraz z rodzinami, wójtem gminy i kierownikiem GOSiR  (FOT. UG)
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gOK ZaprasZa
<  6 stycznia, w Święto Trzech Króli tradycyjnie w gminie Miedźna odbędzie się 

piękny i kolorowy Orszak Trzech Króli. Orszak ruszy o godz. 14.00 spod kościoła 
pw. św. Urbana w Woli. Uczestnicy śpiewając kolędy przejdą do kościoła pw. 
Matki Bożej Piekarskiej w Woli.

<  9 stycznia w kościele pw. św. Jana Pawła II w Górze odbędzie się koncert kolędowy 
w wykonaniu Zespołu Kameralistów Pro Arte Et Musica, z towarzyszeniem kwarte-
tu smyczkowego (dyrygent Maria Zuber). Początek o godz. 18.00. Wstęp wolny.

<  Wracają Babskie Biesiady! Szalone imprezy tylko dla pań odbędą się we Frydku 
(20 stycznia) oraz w Woli (10 lutego). Bilety do nabycia w Gminnym Ośrodku 
Kultury od 3 stycznia.

<  Gmina Miedźna ponownie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! 
Zapraszamy 30 stycznia w godz. 16.00-20.00 na parking przy Centrum Kultury 
w Woli. Szczegóły na plakacie na str. 12.

<  Gminny Ośrodek Kultury oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsię-
biorczego zapraszają na bezpłatne warsztaty tworzenia biżuterii. Odbywają się 
w poniedziałki (dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.30). 
Językiem prowadzącym jest język angielski. Szczegóły: tel. 512 237 423.

<  Gminny Ośrodek Kultury oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
zapraszają na bezpłatne warsztaty tworzenia kolaży – arteterapia dla duszy. Odby-
wają się w poniedziałki (dla dzieci o godz. 16.00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 
18.00). Językiem prowadzącym jest język angielski. Szczegóły: tel. 512 237 423.

<  Konkurs „Ozdoba choinkowa” rozstrzygnięty! „Kochani, dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w konkursie „Ozdoba choinkowa”. Wszystkie ozdoby są 
piękne, wykonane z wielkim zaangażowaniem. Po raz kolejny zaskakujecie 
nas swoimi pomysłami, jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszej cierpliwości 
i serca włożonego w tworzenie przepięknych ozdób. Jury po burzliwych obradach 
postanowiło wyróżnić wszystkie prace konkursowe. Dzięki Wam, drzewko przed 
wejściem do Centrum Kultury jest świątecznie przystrojone pięknymi ozdobami” 
– informuje Gminny Ośrodek Kultury, organizator konkursu.

POKAŻ SWóJ TALENT!
poniżej publikujemy drugi odcinek komiksu wymyślonego i przygotowanego przez szymona szwedę, utalentowanego mieszkańca miedźnej.

Ty również możesz pochwalić się swoimi zdolnościami! napisz do nas – gminnesprawy@gazeta.pl



12 gminne sprawy – styczeń 2022 W OBIEKTYWIE

Mikołaj przyjechał z niespodziankami
5 grudnia do wszystkich sołectw w naszej gminie przyjechał św. mikołaj, który spotkał się z dziećmi

i wręczył im słodkie niespodzianki oraz certyfikaty elfa. w jego ekspressie polarnym towarzyszyła mu Śnieżynka.
To radosne spotkanie zorganizował gminny Ośrodek Kultury (FOT. GOK)To radosne spotkanie zorganizował gminny Ośrodek KulturyTo radosne spotkanie zorganizował gminny Ośrodek Kultury


