
29 listopada Kgw Frydek świętowało 60-lecie działalności. panie pięknie kultywują tradycje i zwyczaje śląskie! 
Świętowanie w Domu socjalnym we Frydku połączono z coroczną biesiadą „po naszymu, czyli po Śląsku”. na zdjęciu 

Łucja Krutak z anną madeją, obecną przewodniczącą Kgw i ireną piskorek, pierwszą przewodniczącą koła
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raDOsna niepODLegŁa
Gmina miedźna godnie uczciła 104. rocznicę 

odzyskania przez polskę niepodległości
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miKOŁaJ prZyJeChaŁ Z preZenTami
4 grudnia do wszystkich sołectw w gminie zawitał św. mikołaj. 

spotkał się z dziećmi, wręczył im prezenty
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Jak kupić węgiel 
po preferencyjnej cenie?

Józef Norek – pedagog, 
harcerz, działacz konspiracji

Wyróżniono honorowych 
dawców krwi

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 9 wiĘCeJ na sTr. 10

Od 60 lat pielęgnują 
tradycje śląskiej wsi
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Bieg i nordic walking, składanie 
kwiatów, wspólne śpiewanie 
hymnu, występy artystyczne – tak 
obchodziliśmy Święto niepodle-
głości.

Obchody rozpoczęły się aktywnie. 
O godz. 11.11 przy SP nr 1 w Woli ruszy-
ły bieg na 11 km i 5 km oraz nordic 
walking. Uczestnicy, często w biało-
czerwonych barwach, przebiegli lub 
przeszli ulicami Woli, a dopingowali 
ich mieszkańcy zebrani wokół trasy. 

Najlepsi otrzymali medale, a wśród 
wszystkich wyłoniono laureatów cen-
nych nagród. Podczas biegu odbył się 
też kiermasz charytatywny na rzecz 
Kacperka z Miedźnej. Bieg został zor-
ganizowany przez Klub PoWoli do Celu, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Szkołę Podstawową nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego w Woli.

Po południu odbyła się kulturalna 
część wydarzenia, przygotowana przez 
Gminę Miedźna i Gminny Ośrodek Kul-
tury. Wójt Jan Słoninka wraz z Andrze-

jem Kempnym, przewodniczącym Rady 
Gminy, ministrem Michałem Wójcikiem, 
ówczesnym członkiem zarządu woje-
wództwa śląskiego Beatą Białowąs oraz 
przedstawicielami lokalnych organizacji 
społecznych i uczniów złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
w Woli. Następnie spotkaliśmy się przy 
Centrum Kultury w Woli. Celebrując 
biało-czerwone barwy i przywiązanie 
do wartości narodowych wspólnie 
z dziećmi z Gminnego Przedszkola 
Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka 

z Woli odśpiewaliśmy hymn narodowy. 
Wypuszczone zostały gołębie symboli-
zujące pokój i wolność, a także balony 
w barwach narodowych. Na scenie 
wystąpiły Orkiestra Dęta KWK „Piast” 
Bieruń oraz Daniel Cebula-Orynicz 
z zespołem, w repertuarze Zbigniewa 
Wodeckiego.

Nasza gmina kolejny raz godnie 
uczciła Święto Niepodległości, jedno 
z najważniejszych świąt dla naszego 
kraju. Spędziliśmy ten dzień razem 
i radośnie! 8 pk

GmINA mIedźNA GOdNIe UCzCIłA 104. rOCzNICę OdzysKANIA przez pOLsKę NIepOdLeGłOŚCI

radosna Niepodległa

Zwycięzcy biegu  
„miedźna dla niepodległej”  
w poszczególnych kategoriach

Bieg główny na dystansie 11 km – kobiety
< I – Justyna Kluk (48 min. 53 sek.)
< II – Beata Norek-Ciszak (50 min. 54 sek.)
< III – Monika Siewierska (51 min. 52 sek.)

Bieg główny na dystansie 11 km – mężczyźni
< I – Adam Malina (38 min. 44 sek.)
< II – Michał Szimucz (40 min. 6 sek.)
< III – Michał Suchański (40 min. 30 sek.)

Bieg na dystansie 5 km – kobiety
< I – Olga Stępień-Wyrobiec (19 min. 44 sek.)
< II – Agata Foltyn (24 min. 47 sek.)
< III – Aleksandra Kaźmierczak (25 min. 57 sek.)

Bieg na dystansie 5 km – mężczyźni
< I – Paweł Skorupa (16 min. 26 sek.)
< II – Bartłomiej Romański (16 min. 30 sek.)
< III – Karol Bizoń (16 min. 43 sek.)

Nordic walking na dystansie 5 km – kobiety
< I – Elżbieta Przybył (31 min. 44 sek.)
< II – Agnieszka Garbuz (33 min. 45 sek.)
< III – Monika Copija (37 min. 31 sek.)

Nordic walking na dystansie 5 km – mężczyźni
< I – Andrzej Stańczyk (30 min. 54 sek.)
< II – Rafał Przybył (32 min. 15 sek.)
< III – Rafał Hamik (32 min. 48 sek.)

Tytuł najszybszej biegaczki 
w gminie Miedźna zdobyła 

< Kasia Kozieł (58 min. 44 sek.)

Tytuł najszybszego biegacza 
gminy Miedźna zdobył 

< Michał Latusek (43 min. 46 sek.)

Wspólnie z przedszkolakami odśpiewaliśmy hymn 
narodowy   (FOT. GOK)

O godz. 11.11 ruszył bieg „miedźna dla  
Niepodległej”  (FOT. pK)

W niebo wypuściliśmy
biało-czerwone balony  (FOT. GOK)

Minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane
Święta Bożego Narodzenia

Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku,
w którym gasną spory, milkną kłótnie,
a otwierają się ludzkie serca.

Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd,
radość, ciepło, życzliwość i nadzieja
niech oznajmiają, że nadszedł czas
odpoczynku i świętowania.

Niech Święta Bożego Narodzenia sprawią, że radość i zdrowie
zawitają do każdego domu, a nadzieja, pokój i szczęście
zagoszczą w sercu każdego z Nas.

Życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

Wspaniałych 
Świąt Bożego 
Narodzenia

oraz pomyślności 
w 2023 roku

życzą redakcja 
„Gminnych Spraw” 

oraz wydawca, 
Gminny 

Ośrodek Kultury

wraz z Radnymi i Sołtysami Gminy Miedźna
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podajemy terminy odbioru  
śmieci w grudniu

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 13.12, 27.12
popiół*: 13.12, 27.12
segregacja: 1.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 14.12, 28.12
popiół*: 14.12, 28.12
segregacja: 2.12

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: 1.12, 15.12, 29.12
popiół*: 1.12, 15.12, 29.12
segregacja: 5.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 2.12, 16.12, 30.12
popiół*: 2.12, 16.12, 30.12
segregacja: 6.12

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: 6.12, 20.12
popiół*: 6.12, 20.12
segregacja: 7.12

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
MiedźNa (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 7.12, 21.12
popiół*: 7.12, 21.12
segregacja: 8.12

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: 8.12, 22.12
popiół*: 8.12, 22.12
segregacja: 9.12

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
mieszane: 9.12, 23.12
popiół*: 9.12, 23.12
segregacja: 12.12

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

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „popiół” 
** wso - wielkogabaryty, sprzęt, opony

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 5.12, 19.12
Frydek, wola: 6.12, 20.12

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 1.12, 5.12, 8.12, 12.12, 15.12, 
19.12, 22.12, 27.12, 29.12
Odpady segregowane – szkło: 7.12, 21.12
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 14.12, 28.12

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

Telefon do psZOK: 519 347 297
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28 listopada rada gminy uchwaliła studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy miedźna.

Studium to bardzo ważny i obszerny dokument, podstawowy akt planistyczny 
w gminie. Jego celem jest określenie polityki przestrzennej. Warto wiedzieć, że 
w studium nie określa się konkretnych przeznaczeń działek, tylko całe kierunki 
dla większych obszarów. Studium określa m.in. gdzie znajdują się tereny mieszka-
niowe, przemysłowe czy rolnicze. Rolą dokumentu jest zaprowadzenie porządku, 
ładu przestrzennego.

Przyjęte studium zastąpiło I edycję dokumentu z 2010 roku, który się zdezaktu-
alizował. Procedura tworzenia obejmowała wiele etapów, a jednym z ważniejszych 
były konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogli składać wnioski, brać udział w dys-
kusjach publicznych oraz wyłożeniu studium do publicznego wglądu. Wszystko 
po to, aby powstał jak najlepszy dokument. Procedura opracowania studium pro-
wadzona była na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  8 pk

gmina ma nowe studium

gmina miedźna będzie prowa-
dzić dystrybucję węgla wśród 
mieszkańców. Jak będzie wyglą-
dała cała procedura?

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 paź-
dziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
dystrybucja będzie prowadzona na rzecz 
osób fizycznych. Maksymalnie na rzecz 
jednego gospodarstwa można będzie zaku-
pić 1,5 tony paliwa do 31 grudnia 2022 r. 
i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Gmina Miedźna podpisała umowę 
z Polską Grupą Górniczą na dostawę 
węgla dla mieszkańców gminy. Za odbiór 
i dystrybucję odpowiadać będzie Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe SANCO 
Józef Sanocki. Zanim podpisano umowę 
z Polską Grupą Górniczą samorządy 
zobowiązane były do zbadania potrzeb 

na zakup węgla, co się odbyło w naszej 
gminie. Dzięki danym i wyliczeniom 
przesłanym do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej możliwe było osza-
cowanie wielkości zamówienia. Na tej 
podstawie wysłano do PGG informację 
związaną z zapotrzebowaniem na suro-
wiec. Do naszej gminy niebawem dotrze 
przyznane paliwo opałowe w sortymen-
cie karlik – ekogroszek. Termin dostawy 
węgla jest niezależny od gminy.

Jednocześnie informujemy, że dzięki 
umowie darowizny zawartej pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia” 
a Gminą Miedźna wśród najbardziej 
potrzebujących z naszej gminy rozdys-
ponowano węgiel kamienny w sorty-
mencie: groszek II oraz orzech. Węgiel 
trafił do osób najbardziej potrzebują-
cych, samotnych lub niesamodzielnych 
z naszej gminy. 8 Ug

Jak kupić węgiel  
po preferencyjnej cenie?

procedura rozpatrywania 
składanych przez mieszkańców 
wniosków

<  Mieszkaniec zainteresowany zakupem 
węgla na preferencyjnych warunkach 
składa wypełniony wniosek osobiście 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z siedzibą w Woli ul. Poprzecz-
na 1 lub przez platformę e-puap podpisany 
kwalifikowanym podpisem.

<  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej weryfikują wniosek pod kątem 
spełnienia przez mieszkańców kryteriów 
warunkujących zakup węgla na preferen-
cyjnych warunkach.

<  Mieszkaniec otrzymuje telefoniczną (sms) 
bądź mailową informację o zakwalifikowa-
niu bądź odrzuceniu wniosku, a w przypad-
ku zakwalifikowania o obowiązku dokona-
nia zapłaty za węgiel w Urzędzie Gminy 
Miedźna w terminie do 5 dni roboczych. 

Fakturę będzie można opłacić elektronicz-
nie bądź w kasie Urzędu Gminy. W tytule 
zapłaty należy wpisać: zapłata za preferen-
cyjny zakup węgla, imię i nazwisko oraz 
dokładny adres wnioskodawcy.

<  Gmina dokonuje weryfikacji płatności i prze-
kazuje do składu węgla współpracującego 
z gminą – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
SANCO Oddział w Woli, ul. Kasztanowa 8, 
e-mail: sanco-w@o2.pl tel. 32 211 99 05, tel. 
606 702 646 – listę osób zakwalifikowanych 
do wydania węgla.

<  Mieszkaniec dokonuje odbioru węgla (1,5 
tony) we wskazanym miejscu, w terminie 
do 5 dni roboczych, korzystając z transpor-
tu własnego lub transportu oferowanego 
odpłatnie przez skład węgla współpracujący 
z gminą.

<  Cena jednej tony węgla wynosi 1650 zł 
bez transportu. Zgłaszając się po odbiór 
węgla należy pamiętać o zabraniu ze sobą 
potwierdzenia zapłaty faktury!
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DrOga ZamKniĘTa
W związku z budową drogi S1 9 listo-
pada wprowadzona została czasowa 
zmiana organizacji ruchu, polegająca na 
zamknięciu drogi powiatowej nr 4135S 
(ul. Starorzecznej) oraz drogi gminnej 
nr 591040S (ul. Kaczeńców) w Woli. 
Przewiduje się wprowadzenie nowej 
stałej organizacji ruchu w 2024 r. 8pk

pODaTKi UsTaLOne
Podczas sesji Rady Gminy 28 listopada 
radni przyjęli wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości oraz wysokości 
stawek podatku od środków transpor-
towych, obowiązujących w roku 2023 
na terenie gminy Miedźna. Dokumenty 
są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy. 8 pk

póŁKOLOnie  
w gminie

W czasie ferii zimowych w czterech 
szkołach w gminie organizowane 
będą półkolonie. Zapisy będą możliwe 
w dniach 14-21 grudnia. Szczegóły na 
plakacie na s. 12. 8 pk

syrena aLarmOwa
Osp wOLa

pO generaLnym remOnCie
Końcem października na maszcie 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli została zamontowana syrena 
alarmowa po generalnym remoncie. 
Rok produkcji to 1958, do miejscowości 
trafiła ok. roku 1962-64. Do tego czasu 
zamontowana była na terenie Kopalni 
Wujek. Najpierw trafiła na dach Domu 
Nauczyciela przy ul. Szkolnej. Wcześ-
niej dostępny był tylko dzwonek alar-
mowy znajdujący się na cmentarzu. Na 
maszt remizy przy ul. Wałowej trafiła 
w roku 1993. 8 Ug

DLa pOprawy  
BeZpieCZeńsTwa

12 listopada odbyły się ćwiczenia stra-
żackie na wodzie w łódkach. Podczas 
ćwiczeń były pozorowane akcje ratow-
nicze. Strażacy ćwiczyli manewrowanie 
łódkami na wodzie, podpływanie do 
poszkodowanego oraz podejmowanie 
poszkodowanego z wody. Były pozoro-
wane akcje ratownicze, gdzie z wody 
wyciągano osoby. W szkoleniu udział 
wzięły OSP Góra, OSP Miedźna i OSP 
Wola. 8 Ug

na reaLiZaCJĘ ZaDań 
pUBLiCZnyCh

Wójt Gminy Miedźna, działając na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych dla 
mieszkańców gminy Miedźna. Oferty 
należy składać do 13 grudnia br. Szcze-
góły na miedzna.pl. 8Ug

waŻny KOmUniKaT
Gmina Miedźna nie prowadzi działań 
wspierających prywatne firmy foto-
woltaiczne – działań marketingowych. 
Osoby powołujące się na pracowników 
Urzędu Gminy robią to nielegalnie i bez-
prawnie. 8 Ug

gmina miedźna nie tylko realizu-
je szereg ważnych inwestycji. Ko-
lejne są w fazie przygotowania.

Świetna informacja dla mieszkańców 
Góry! Początkiem listopada ogłoszone 
zostało postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wykonanie zadania 
pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej 
(projektu budowlanego oraz projektów 
wykonawczych branżowych) w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
budynku Szkoły Podstawowej w Górze”. 
W ramach realizacji zadania przewiduje 
się opracowanie kompletnej dokumenta-
cji projektowej budowy budynku szkoły 
w Górze wraz z pomieszczeniami przezna-
czonymi dla oddziałów przedszkolnych 
oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miedźnej. Przedmiotowy obiekt zapla-
nowano jako niepodpiwniczony, partero-
wy bądź piętrowy, wykonany w systemie 
modułowym (kontenerowym).

Powody do radości ma także młodzież 
oraz miłośnicy jazdy na deskorolkach, 
rolkach, hulajnogach i rowerach. Urząd 
Gminy ogłosił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykona-
nie zadania pn. „Budowa skate-parku 
w miejscowości Wola”. Przedmiotem 
inwestycji jest budowa skate-parku 
w technologii monolitycznej, żelbetowej 

wraz z elementami małej architektury 
oraz budowa dojścia do obiektu. Pro-
jektowany obiekt będzie znajdował się 
w Woli. Projekt zakłada wykonanie płyty 
żelbetowej skate-parku o powierzchni 
251 m2 z wyprofilowanymi żelbeto-
wymi przeszkodami. Przeszkody będą 
dostosowane do jazdy na deskorolkach, 
rolkach, hulajnogach i rowerach.

A co już się dzieje? Trwa rozbudowa 
budynku szkoły we Frydku. Obecnie 
realizowane są prace wykończeniowe. 

Roboty toczą się też na Centrum Kultury 
w Woli oraz w otoczeniu obiektu. Trwa 
także termomodernizacja budynków 
przy ul. Szkolnej w Woli i ul. Księża 
w Grzawie. Zakończyła się budowa 
skwerku przy ulicy Górniczej pomiędzy 
blokami nr 9, 10, 11, 42. Prace toczą się 
przy ulicy Górniczej 21, 22, 23. Roboty 
realizowane są na ul. Krótkiej w Górze, 
zakończył się natomiast remont ulicy 
bocznej od ul. Długiej w Górze.

8paweł Komraus

zAprAszAmy NA przeGLąd INWesTyCJI GmINNyCh

Inwestycje w toku,  
inwestycje w przygotowaniu

Tak będzie wyglądał skatepark w Woli  (FOT. UG)

nowy wóz asenizacyjny
gminny Zakład gospodarki Komunalnej zakupił 
nowy pojazd asenizacyjny – szambowóz.

Poszerzona zostanie oferta GZGK Sp. z o.o. w zakresie obsługi 
i usług, m.in. o wywóz fekalii z prywatnych posesji z bezod-
pływowych zbiorników ściekowych – szamb. GZGK oczekuje 
na wydanie stosownych pozwoleń na uruchomienie tych 
usług. Zakup ten pozwoli również na szybsze i efektywniej-
sze obsługiwanie sieci kanalizacyjnej. Dojdzie do redukcji 
kosztów związanych z prowadzoną przez firmę gospodarką 
wodno-ściekową.

Nowy wóz usprawni m.in. obsługę istniejącej na terenie 
naszej gminy oczyszczalni ścieków „Lemna” na granicy 
miejscowości Miedźna i Frydek. Pozwoli to na sprawny, 
stały, cykliczny wywóz, transport osadu. GZGK prowadzi 
tam bowiem prace wywozu osadu nadmiernie zalegają-
cego na dnie stawu napowietrzania ścieków. Działania te 
przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni 
dla otoczenia.

Niezależnie od zakupu pojazdu, gmina stale, nieprzerwanie 
poszukuje środków zewnętrznych, które wsparłyby budowę 
nowej oczyszczalni. Budowa tak ważnego, strategicznego 
obiektu jest bowiem ogromnym przedsięwzięciem finansowym 
dla gminy. 8 Ug

na ulicy górnośląskiej, w obrębie skrzyżowania 
z ulicą Korfantego w gilowicach, powiat pszczyński 
zamontował progi zwalniające.

Zgodnie z wnioskami mieszkańców z zebrania sołeckiego 
w Gilowicach, sołtysa i radnego Jana Nowaka, stanowiskiem 
innych radnych oraz wójta Jana Słoninki docelowo w tym 

miejscu preferowane jest rondo lub sygnalizacja świetlna. 
Obecny montaż prosimy traktować jako rozwiązanie tymcza-
sowe. W tym względzie władze gminy są jednomyślne z panią 
starostą Barbarą Bandołą.

Obecnie zamontowane progi zwalniające służą temu, żeby 
do czasu powstania preferowanego rozwiązania poprawiło się 
bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania. 8 Ug

informacja w sprawie progów zwalniających  
na ulicy górnośląskiej w gilowicach

zakup pozwoli spółce na szybszą obsługę sieci  
kanalizacyjnej  (FOT. UG)



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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek 

od godz. 15.00 do godz. 17.00.

gminny Ośrodek Kultury
ul. pszczyńska 110, 43-225 Wola

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

ul. pszczyńska 82, 43-225 Wola
tel. 32 211 95 88

gminna Biblioteka publiczna
ul. Księża 19, 43-227 Grzawa 

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

Filia w Górze, ul. Nad Wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

Filia w Woli, ul. pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w Woli, ul. przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. poprzeczna 1, 43-225 Wola

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. pszczyńska 9, 43-225 Wola

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

Zespół Oświaty i wychowania
ul. poprzeczna 1, 43-225 Wola,

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 611 53 00

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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mieszkańcy znów hojnie wzięli 
udział w zbiórce darów na rzecz 
Ukrainy. potrzeby są ogromne, 
dlatego trwa internetowa zbiórka 
środków.

8 listopada w imieniu wszystkich ofia-
rodawców na granicy w Hrebenne prze-
kazano dary, zarówno te zakupione, 
jak i zebrane w czasie zbiórek, dla naj-
bardziej potrzebujących mieszkańców 

Zbaraża w Ukrainie, miejscowości part-
nerskiej gminy Miedźna: śpiwory, koce, 
środki medyczne, chemiczne, żywność 
i wiele innych rzeczy. Dary przekazał 
przewodniczący Rady Gminy Miedźna 
Andrzej Kempny, a transport zrealizo-
wali pracownicy GZGK.

Działania wojenne za naszą wschod-
nią granicą trwają. Temperatury są coraz 
niższe, a to powoduje, że potrzebne są 
kolejne rzeczy. Z uwagi na porę roku 

nasze miasto partnerskie Zbaraż prosi 
o piece wolnostojące, opalane drewnem. 
Do tego Ukraińcy niezmiennie potrze-
bują lekarstw, środków technicznych, 
medycznych i pomocy ratunkowej.

Wszyscy chętni mieszkańcy gminy 
Miedźna mogą włączyć się w zbiórkę 
środków dla naszej gminy partnerskiej 
– Zbaraża, założonej przez radnego Mate-
usza Moczulskiego. Jest dostępna pod 
adresem zrzutka.pl/68en8d. 8 pk, Ug

razem dla Ukrainy

gospodarstwa domowe wyko-
rzystujące do ogrzewania ener-
gię elektryczną mogą już składać 
wnioski o dodatek elektryczny.

Wnioski można składać w terminie od 1 
grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wyso-
kość dodatku elektrycznego została zróżni-
cowana w zależności od rocznego zużycia 
energii elektrycznej uprawnionego gospo-
darstwa domowego. W przypadku, gdy 
zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, 

kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zuży-
cie energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, 
wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby 
uzyskać dodatek elektryczny w podwyż-
szonej kwocie, do wniosku należy dołączyć 
rozliczenie z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, potwierdzające zużycie energii 
elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 
MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym 
do otrzymania dodatku elektrycznego jest 
uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła 

ogrzewania do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (CEEB).

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., 
że gospodarstwo nie korzysta z dodatku 
węglowego, ani innych dodatków prze-
widzianych w ustawie o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła. 

Wniosek jest dostępny na stronie 
gopsmiedzna.naszops.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 8 gOps

Dodatek dla ogrzewających energią elektryczną

pojawił się już pierwszy śnieg. gmina miedźna jest 
gotowa do akcji zima!

W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. 
„Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez gminę 
Miedźna w sezonie zimowym 2022/2023” w zakresie dróg 
gminnych wykonawcą jest wyłoniona w drodze przeprowa-
dzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie zapytania ofertowego firma MarMasz Rafał Maryjosz 
z siedzibą 43-227 Grzawa, ul. Nad Wisłą 4.

Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usłu-
gę 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. 519 347 294
< 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

Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna 
w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 
2022/2023 utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, tel. 32 
212 80 68, całodobowy numer telefonu 501 716 376. 8 Ug

10 listopada w Urzędzie gminy miedźna odbyło się 
spotkanie mieszkańców bezpośrednio zaintereso-
wanych uzyskaniem odpowiedzi na nurtujące pyta-
nia związane z budową w naszej gminie drogi s1.

Spotkanie poprowadził wójt gminy Jan Słoninka, który jedno-
cześnie je moderował i wspierał mieszkańców w zadawanych 
pytaniach i wyjaśnianiu niejasności czy też zrozumieniu 
przepisów.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście ze strony 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także 
wykonawcy drogi, którzy odpowiadali na zadane pytania 
i wyjaśniali niejasności procedur.

Po spotkaniu najbardziej zainteresowane budową drogi 
S1 osoby mogły podejść do specjalistów i osobiście dopytać 
o swoją sprawę. Mogły skorzystać z bezpośrednich konsul-
tacji. Eksperci cierpliwie tłumaczyli procedury i kolejność 
postępowania proceduralnego.   8 Ug

akcja Zima 2022/2023

TrWA BUdOWA drOGI eKspresOWeJ W NAszeJ GmINIe

Ważne spotkanie ws. s1

Dane kontaktowe dla osób bezpośrednio  
zainteresowanych budową drogi s1

inwestor zadania
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach – ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, Kierownik 
Projektu – Adam Stachuła, tel. 32 77 58 915, astachula@
gddkia.gov.pl

wykonawca zadania
PORR S.A., adres biura budowy: ul. Chemików 1B (VIII piętro), 
32-600 Oświęcim; kierownik budowy – Jarosław Gajewski, 
tel. 571 225 478, S1-II.Contract@porr.pl, jaroslaw.gajewski@
mota-engil-ce.eu

Odszkodowania za przejęte nieruchomości
Śląski Urząd Wojewódzki – Oddział ds. Odszkodowań, Zespół 
do Spraw Odszkodowań II – IFVIIIB, ul. Piastowska 40, 43-300 
Bielsko-Biała, p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału – Jolanta 
Zioło, tel.: 33 813 62 31, zastępca dyrektora – Aleksandra 
Kroczek, tel. 33 207 75 89, kroczeka@katowice.uw.gov.pl

inżynier kontraktu
Witold Woźnica, adres biura inżyniera kontraktu: ul. Poprzeczna 
1 (VI piętro), Wola 43-225, Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) 
– Dankowice, tel. 784 036 562, biuro.s1@ayesa.com

wszystkie informacje na temat budowy drogi S1 znajdują 
się na stronie s1-myslowice-bielsko.pl
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wOLa

grZawa

FryDeK giLOwiCe

mieDŹna

góra

Skąd pomysł na napisanie książki? 
Dlaczego taki tytuł? Z którą z postaci 
występujących w jego opowiadaniach 
chciałby się spotkać? To tylko kilka 
pytań, które padły podczas spotkania 
w filii bibliotecznej w Woli. 25 listopada 
gościem był autor „Swarożyc”, Michał 
Medwid. Słuchacze mieli okazję spotkać 
się z debiutującym pisarzem pochodzą-
cym z naszej gminy. Michał Medwid 
opowiedział o swojej pasji do pisania. 
Przybliżył czytelnikom świat słowiań-
skich wierzeń i przesądów. Opowiedział 
o wampirze, mamunie, południcy i wielu 

innych fascynujących postaciach. Przy-
znał, że zainteresowanie tą tematyką 
rozbudziły w nim czytane wcześniej 
książki, m.in. Andrzeja Sapkowskiego 
oraz rodzinne opowieści. Jak twierdzi 
pisał „do szuflady” już od dawna i dopie-
ro za namową swojej żony postanowił 
wydać pierwszą książkę. „Swarożyce” 
to zbiór opowiadań, których akcja roz-
grywa się we wsi o tejże nazwie. Zmienia 
się czas, zmieniają się postaci. Każde 
z opowiadań to odrębna historia, trochę 
straszna, a na pewno intrygująca.

8gBp

słowiańscy bogowie i nie tylko

W XXV Międzygminnym Konkursie 
Gwarowym „Pogodejmy po naszymu” 
zorganizowanym 15 listopada przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowi-
cach-Zdroju zaprezentowali się uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli: 
Jan Lewandowski i Oliwier Wojtyczka. 
Janek podbił serca jurorów wierszem 
„Baśka mo taśka”. Aktorskim zacięciem 

i morałem: „Kto ze sobom wszystko nosi, 
ło nic inkszych się niy prosi” wywalczył 
I miejsce. Oliwier z zaangażowaniem 
opowiedział o Gustlikowym skarbie czyli 
„wonglu”. Przekonywał, że dzięki „grubie 
na Woli ludziskom dobrze sie wiodło”. 
Zdobył wielkie brawa i miejsce drugie. 
Chłopcy otrzymali dyplomy i nagrody.

8Zsp wola

godali po naszymu

Za nami już kolejne spotkanie z cyklu 
„Maluch w bibliotece”, organizowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 25 
listopada obchodzimy Światowy Dzień 
Pluszowego Misia, dlatego zajęcia były 
bardzo „misiowe”. Najpierw dzieci i ich 
mamy wysłuchały opowieści o Misiu 
Tulisiu, który bardzo chciał się do kogoś 
przytulić. Podczas poszukiwań i prób 
przytulania się przeżył wiele śmiesznych 
sytuacji. Bajka miała jednak szczęśliwe 
zakończenie, ponieważ bohater znalazł 

się w ramionach swojej mamy niedźwie-
dzicy. I jak się okazało było to najlepsze 
miejsce do przytulenia się. Dzieci też 
przytulały się do swoich mam. A mamy 
wykonały dzieciom masażyki. Po czyta-
niu przyszedł czas na zabawy z chustą 
animacyjną oraz eksperymenty z kolo-
rami. Każde z dzieci otrzymało misiowy 
breloczek, a mamy Tulisiową instrukcję 
przytulania się i obrazki z różnymi rodza-
jami przytulasków. Następne spotkanie 
już 13 grudnia. 8gBp

misiowe spotkanie

Na przełomie listopada i grudnia 
w naszej gminie gościli uczniowie z Por-
tugalii, Rumunii i Włoch. W ramach rea-
lizacji przez Liceum Ogólnokształcące 
im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach 
programu Erasmus+ „Human Rights” 
młodzież rozmawiała o prawach czło-
wieka, badała przypadki eksterminacji 
grup ludności i ludobójstwa, i co najważ-

niejsze, zastanawiała się, jak zapobiegać 
takim tragicznym i haniebnym wydarze-
niom w przyszłości. Ważnym punktem 
spotkania była wizyta w Muzeum Aus-
chwitz-Birkenau i udział w prezentacji 
„Auschwitz nie spadło z nieba”.

Wcześniej, w połowie listopada grupa 
z Gilowic w ramach projektu odwiedziła 
Portugalię. 8 pk

rozmowy o prawach człowieka

Już po raz XXIII Towarzystwo Nasz 
Dom organizuje ogólnopolską akcję 
Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie 
funduszy na pomoc psychologiczną, 
rzeczową i specjalistyczną dla dzieci 
(w szczególności wychowujących się 
poza własnym środowiskiem rodzin-
nym) i rodzin. Akcja przeprowadzana 

jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 
5 zł) do 28 lutego 2023 r. Odbędzie się 
także we wszystkich grupach Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Górze. Monety groszowe dzieci 
wrzucają do oznakowanej skrzynki 
znajdującej się na dolnym korytarzu. 
Każdy przynosi tyle, ile może! 8 sp góra

Zbierają grosze

Do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Miedźnej zawitały 
klasy I, aby po raz pierwszy wypoży-
czyć książki. „Niedokończone zaklęcie” 
to tytuł przedstawienia, które zostało 
stworzone na podstawie nowych lek-
tur szkolnych. Podczas przedstawienia 
dzieci poznały Detektywa Pozytywkę, 
Cukierka z Marcelem, a także znane 
już wcześniej postacie: Kopciuszka, Trzy 
świnki, Czerwonego Kapturka, Śnieżkę. 
Wiedzą również ile wspaniałych histo-
rii, postaci i krain czeka czytelników 
w bibliotece. W role bohaterów litera-
ckich wcieliły się uczennice klasy V.

Nowi czytelnicy klas I uroczyście 
przyrzekli: czytać książki, szanować 
je, wskazówek i rad płynących z kart 
książek uważnie słuchać. Czytelnicy 

klas I otrzymali Wyprawkę Czytelni-
czą przygotowaną przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Instytutu Książki w ramach kam-
panii czytelniczej „Mała książka – wielki 
człowiek”.

Kampania została przygotowana 
z myślą o dzieciach rozpoczynających 
edukację w szkole podstawowej i sta-
wiających swoje pierwsze kroki w nauce 
czytania. Za sprawą przygotowanej 
specjalnie dla nich książki zaprasza się 
pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej 
przygody, jaką jest umiejętność rozpo-
znawania liter, składania ich w wyrazy 
i zdania, a w końcu przyjemność czerpa-
na z lektury – tej czytanej przy wsparciu 
najbliższych, jak i tej odkrywanej samo-
dzielnie. 8 J. gorecka

niedokończone zaklęcie

dzieci poznały bohaterów książek  (FOT. zsp mIedźNA)

Działający w Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Hadyny we Frydku Zespół Pieśni i 
Tańca „Frydkowianie” wspaniale promuje 
naszą gminę na licznych imprezach i wyda-
rzeniach. Podobnie było 3 grudnia, kiedy 
to młodzi artyści uświetnili wyjątkowe 

spotkanie w Parku Śląskim w Chorzowie. 
„Frydkowianie” wystąpili na uroczystości 
rozświetlenia choinki oraz parkowych 
iluminacji świątecznych. Mimo chłodu 
atmosfera była gorąca, a występ naszych 
reprezentantów – wspaniały! 8pk

„Frydkowianie” w parku Śląskim

„Frydkowianie” podczas występu w Chorzowie  (FOT. sp FrydeK)
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miody z pasieki św. ambroże-
go w woli kolejny raz uzyskały 
Złote godło Qi i tytuł najwyższa 
Jakość Quality international 2022 
w kategorii „Qi product – produkt 
najwyższej jakości”.

Prowadzący pasiekę Dorota i Bartło-
miej Pękałowie odebrali wyróżnienie 
podczas Europejskiego Forum Biznesu 
w Katowicach. Miody z Pasieki św. Amb-
rożego otrzymały też nagrodę specjalną 

– Perłę QI. Wyróżnienie przyznawane 
jest trzykrotnym laureatom Programu 
Najwyższa Jakość Quality International. 
To najważniejszy program jakościowy 
w Polsce.

Warto pamiętać, że miody odmiano-
we oraz z dodatkiem suszonych kwiatów 
i ziół z Pasieki św. Ambrożego w Woli 
należą do grupy produktów wyróżnio-
nych certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi 
Pszczyńskiej. 

8 pk

miody z woli z ważnym wyróżnieniem
ruszył drugi nabór wniosków 
o przyznanie certyfikatu „Lokalna 
marka Ziemi pszczyńskiej” cennym 
lokalnie produktom. wnioski można 
składać do końca stycznia 2023 r.

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej to 
znak, który jest potwierdzeniem wyso-
kiej jakości produktów. Decydując się 
przejść proces certyfikacji, producenci 
muszą spełnić kryteria i poddać się oce-
nie komisji certyfikacyjnej.

Obecnie znak posiada 26 produktów. 
To m.in. sery, borowina i solanka, miody, 
mydła, woreczki z lawendą, chleb, kopa 
pszczyńska, rolada śląska czy czepidło. 
Certyfikat przyznawany jest na okres 
dwóch lat z możliwością przedłużenia. 
Teraz Starostwo Powiatowe zaprasza 
kolejnych producentów do składania 
wniosków o przyznanie certyfikatu dla 
swoich produktów. Szczegóły na stronie 
powiat.pszczyna.pl.

8powiat

Dobre, bo lokalne

panie pięknie kultywują tradycje 
i zwyczaje śląskie! Świętowanie 
w Domu socjalnym we Frydku 
połączono z coroczną biesiadą 
„po naszymu, czyli po Śląsku”.

24 lutego 1957 r. we Frydku założone 
zostało Kółko Rolnicze nazwane „Samo-
pomocą Chłopską”. Pierwszym preze-
sem był Stanisław Ligenza. W ramach 
działalności kółka w 1960 roku utworzo-
no Koło Gospodyń Wiejskich, do które-
go należały panie z Frydku i Gilowic. 
W skład pierwszego zarządu weszły: 
Irena Piskorek (przewodnicząca), Broni-
sława Opołka (skarbnik), Róża Mandla 
(sekretarz), Anastazja Mika, Maria Gra-
bowska, Jadwiga Kapica, Róża Sajdok, 
Gertruda Kapica.

Działalność rozpoczęto od wzajemnej 
pomocy przy wykopkach ziemniaków, 
buraków, przy żniwach. Członkinie 
uprawiały 4-arowe poletko w pobliżu 
sklepu GS we Frydku, gdzie sadziły 
warzywa, które później sprzedawa-
ły. Uzyskane środki przeznaczały na 
zakup sprzętu (szatkownicy czy magla) 
lub na wycieczki. Panie dysponowały 
maglem, który do czasu, kiedy powstał 
Dom Socjalny we Frydku, znajdował się 
w domach prywatnych członkiń. Do 1997 
r. zajmowały się też dystrybucją piskląt. 
Panie zaangażowały się w propagowanie 
budowy Domu Socjalnego we Frydku, 
brały udział w jego porządkowaniu. 
KGW organizowało festyny, zabawy, 
dożynki, półkolonie dla dzieci, brało 
udział w licznych konkursach. W 1993 r. 

przy kole powstał Zespół Pieśni i Tańca 
„Swojanie”, prezentujący pieśni folk-
lorystyczne, biesiadne oraz kościelne. 
Obecnie kierownikiem zespołu jest Jan 
Piłatyk, a kierownikiem artystycznym 
Zygmunt Pyrek.

Irena Piskorek była przewodniczącą 
KGW do roku 1972. Następnie na czele 
koła stały: Róża Sajdok, Wanda Witoś, 
Anastazja Mika, Jolanta Kasperczyk 
(przez 27 lat). Od 2014 roku przewod-
niczącą jest Anna Madeja. Obecnie koło 
organizuje wiele imprez dla mieszkań-
ców: wyjazdy, pielgrzymki, biesiady, 
a członkinie biorą czynny udział w lokal-
nych konkursach i wydarzeniach.

Za te wszystkie działania i za propa-
gowanie tradycji śląskiej wsi dziękowa-
no podczas jubileuszowego spotkania. 
Znacznie koła w lokalnej społeczności 
podkreślali wójt Jan Słoninka wspólnie 
z Andrzejem Kempnym, przewodniczą-
cym Rady Gminy. – Nasze Koła Gospo-
dyń Wiejskich to dbałość o tradycję 
i zwyczaje, przekazywanie tych war-
tości młodszym pokoleniom. Śląskość 
to nasza tożsamość. Dziękuję za sku-
teczną pracę, za zaangażowanie, czy-
nione dobro, szlachetność, wrażliwość 
i niesiony uśmiech każdego dnia. Życzę, 
abyście jeszcze kolejne lata mogły z tak 
wielkim zaangażowaniem działać, wcią-
gać w swoje kręgi młodsze osoby i świę-
tować kolejne jubileusze – powiedział 
wójt Jan Słoninka, po czym wszyscy 
odśpiewali „Sto lat”. Gratulacje z okazji 
jubileuszu złożyli także m.in. starosta 
Barbara Bandoła wspólnie z Danutą 

Kocurek, radną powiatową, przed-
stawiciel posłanki Mirosławy Nykiel, 
pozostałe gminne KGW, przedstawiciele 
lokalnych organizacji. Przewodnicząca 
Anna Madeja dziękowała członkiniom 
koła, wszystkim wspierającym koło oraz 
Łucji Krutak za pomoc i zaangażowanie 
w działalność gminnych KGW.

Podczas spotkania Andrzej Kraw-
czyk, prezes Wojewódzkiego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Katowicach oraz przewodnicząca 
Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiej-
skich Łucja Krutak wręczyli założycielce 
koła Irenie Piskorek dyplom nadający 
jej tytuł Honorowej Przewodniczącej 
KGW Frydek. Dziękowano też byłym 
przewodniczącym. Jubileusz był okazją 
do wręczenia Orderów Serca Markom 

Wsi. Otrzymały go: Ewa Niedźwiedź, 
Irena Komraus, Maria Moroń, Cecylia 
Mandla, Helena Madeja, Anna Ulczok, 
Maria Pudełko, Aniela Adamus, Jadwi-
ga Lorek, Magdalena Sosna. Statuetki 
prezesa Wojewódzkiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Katowicach „Złoty Kółkowicz” otrzy-
mali natomiast: Marian Brandys, Maria 
Lazar, Zofia Wawrzyczek, Bronisław 
Lukasek, Eugeniusz Wygrabek, Krysty-
na Mandla, Wacław Waranica.

Podczas biesiady „Po naszymu, czyli 
po Śląsku” na scenie zaprezentowały 
się zespoły folklorystyczne Folkowia-
nie, Górzanie, Swojanie, Wolanie oraz 
gościnnie Ćwikliczanie. Był to czas 
wspólnej, radosnej zabawy przy śląskich 
przyśpiewkach. 8 paweł Komraus

29 LIsTOpAdA KGW FrydeK ŚWIęTOWAłO 60-LeCIe dzIAłALNOŚCI

Od 60 lat pielęgnują tradycje śląskiej wsi

Gratulacje KGW Frydek złożyli m.in. wójt Jan słoninka i Andrzej Kempny,  
przewodniczący rady Gminy  (FOT. pK)

Jubileusz był okazją do nagrodzenia zasłużonych członkiń koła  (FOT. pK)

przyznano także statuetki „złoty Kółkowicz”  (FOT. pK)
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gmina miedźna pozyskała 
152 tys. 492 zł 4 gr na realiza-
cję grantu „asystent ucznia ze 
specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi”.

Jest to grant realizowany w ramach projek-
tu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi – pilotaż”  w ramach 
II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki 
publiczne na rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość 
systemu oświaty na podstawie Umowy 
o dofinansowanie projektu grantowego 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest w czterech 
placówkach: Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli, Gminnym Przedszkolu 
Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze, 
Gminnym Przedszkolu Publicznym 

„Bajka” we Frydku oraz Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Górze. 
Łącznie w ramach projektu zatrudniono 
pięciu asystentów ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na 
okres 10 miesięcy, dzięki czemu wspar-
cie otrzymało pięciu uczniów.

Pozyskany grant przeznaczony jest 
wyłącznie na pokrycie kosztów wyna-
grodzenia osób zatrudnionych na sta-
nowisku ASPE oraz obciążeń wynikają-
cych z umowy o pracę po stronie praco-
dawcy oraz pracownika, przez okres 10 
miesięcy zatrudnienia w szkole.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 
2022 r. do 31 marca 2023 r. Jego celem 
jest poprawa dostępności usług eduka-
cyjnych dla uczniów/ uczennic o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, dzięki 
wypracowaniu standardu świadczenia 
usług asystenckich w przedszkolach 

i szkołach na wszystkich poziomach 
prowadzących oddziały ogólnodostępne, 
z wyłączeniem szkół specjalnych. Zebra-
ne w trakcie projektu doświadczenia 
i przeprowadzone badania zostaną użyte 
do przygotowania założeń prawnych 
oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi, w tym z niepełnosprawnościami” 
(w skrócie ASPE), wprowadzenia opisu 
kwalifikacji ASPE do Zintegrowane-
go Systemu Kwalifikacji, opracowania 
zasady finansowania i organizacji pracy 
ASPE, opracowania programu i scena-
riuszy szkoleń dla asystentów i kadry 
szkół zatrudniających ASPE, przygo-
towania pierwszej grupy 640 ASPE do 
pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejska w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 8 Ug

pomoc dla uczniów ze specjalnymi  
potrzebami edukacyjnymi

ŚwiąTeCZny, arTysTyCZny 
grUDZień

Do 16 grudnia można zgłaszać prace 
w konkursie na kartkę bożonarodzeniową, 
organizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Zapraszamy uczniów szkół pod-
stawowych, młodzież i dorosłych. Regula-
min znajduje się na gok.miedzna.pl.

< < <

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na 
warsztaty świąteczne. 7 grudnia dorośli 
wykonają anioły z atłasowej wstążki, 
a 9 grudnia dzieci przygotują świąteczne 
zawieszki. Szczegóły na gok.miedzna.pl.

< < <

 8 grudnia o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy 
Miedźna odbędzie się wernisaż twórczo-
ści Klubu Plastyka „Kontrast” z Lędzin 
pn. „Widziane z Górki Klemensowej – od 
Lędzin po Miedźną”. Wystawa jest efektem 
pleneru malarskiego, który miał miejsce 
w naszej gminie.

< < <

10 grudnia w Domu Kultury w Woli 
będzie można obejrzeć wyjątkowy 
spektakl tańca współczesnego „Kwie-
cie węgielny”, opowiadający historię św. 
Barbary, patronki górników. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w biurze GOK 
i Parafii Św. Urbana w Woli.

Zakończyła się realizacja projek-
tu pn. „Klub accept”.

W ramach projektu klub oferował mło-
dzieży szereg ciekawych spotkań, zajęć, 
wyjazdów. Odbyły się m.in. wyjazdy do 
teatru i kina, warsztaty kulinarne z KGW, 
młodzież pomogła też w segregacji darów 
dla Ukrainy, wybrała się na gokarty. Nie 
zabrakło wspólnych rozmów o ważnych 

dla młodych ludzi sprawach, m.in. o tole-
rancji. Projekt był realizowany dzięki 
Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce wraz z Fundacją Puk 
Puk. Wszystkie środki pozyskane w pro-
jekcie zostały wydatkowane na inicjatywy 
dla młodzieży. Osoby dorosłe prowadzące 
projekt pracowały w ramach wolontariatu.
 8 pk

W NAszeJ GmINIe reALIzOWANy Był WArTOŚCIOWy  
prOJeKT sKIerOWANy dO młOdzIeŻy

Cenne aktywności 
dla młodzieży
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U piotra Janika wykryto glejaka. 
Konieczna jest terapia, która jest 
niezwykle kosztowna. Trwa zbiór-
ka na leczenie mieszkańca góry.

Pan Piotr ma 49 lat. Na co dzień jest 
mężem i ojcem, z zawodu górnikiem, 
honorowym dawcą krwi. Zawsze aktyw-
ny, pomocy i pozytywnie nastawiony do 
życia. Wszystko zmieniło się w sierpniu 
2022 roku. U mieszkańca Góry wykryto 
guza mózgu. Pomogła skomplikowana 

operacja. Kolejne badania dały jednak 
kolejną złą diagnozę: glejak wielopo-
staciowy IV stopnia. To bardzo groźny 
przeciwnik. Nadzieję daje nowoczesna 
terapia NanoTherm w Lublinie, do której 
pan Piotr został zakwalifikowany. Tera-
pia ta powstrzymuje aktywność guza.

Niestety, problemem dla rodziny są 
koszty. Terapia nie jest w Polsce refundo-
wana, a jej koszt to obecnie prawie 200 tys. 
zł. Bliscy uruchomili zbiórkę i zwracają się 
o pomoc do wszystkich ludzi dobrych serc, 

ponieważ liczy się każda złotówka. 27 
listopada mieszkańcy Góry na parkingu 
przy kościele zorganizowali kiermasz 
charytatywny dla Piotra Janika. Można 

było nabyć ciasta, grochówkę, wyroby 
garmażeryjne, rękodzieło, ozdoby świą-
teczne. Tego dnia udało się zebrać prawie 
46 tys. zł! 8pk

możemy pomóc piotrowi z góry

Żeby wesprzeć zbiórkę można przekazać 1% w zeznaniu podatkowym (numer 
KRS: 0000237488, cel szczegółowy: Piotr Janik). Istnieje możliwość wpłacenia 
darowizn przelewem na konto Stowarzyszenia „Omnibus”: nr konta: 42 8448 
0004 0027 7196 2001 0001 (Bank Spółdzielczy w Pszczynie), nr konta: 68 1050 
1399 1000 0090 3133 2464, tytuł przelewu: Darowizna dla Piotra Janik.

Józef norek urodził się 9 lipca 
1914 roku w woli, jako syn 
rolnika, właściciela małego 
gospodarstwa rolnego Jana 
i marii z domu Urbańczyk. Był 
ich szóstym i ostatnim dzieckiem. 
Jego rodzinny dom znajdował się 
przy obecnej ul. rajskiej w woli.

Szkołę powszechną ukończył w Woli. 
Potem przeniósł się do swojego stryja 
do Szopienic, by kontynuować naukę 
w Seminarium Nauczycielskim w Mysło-
wicach. Ukończył je w 1934 roku. Już 
w szkole średniej wyróżniał się zaanga-
żowaniem w pracę społeczną w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Harcerzem 
pozostał do końca życia. Po ukończe-
niu seminarium rozpoczął pracę jako 
nauczyciel w rodzinnej Woli, a potem 
w Zgoniu koło Orzesza. W 1935 roku 
został powołany do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej. Po jej zakończeniu 
podjął pracę w szkole w Jaroszowicach, 
potem został przeniesiony do Szkoły 
Powszechnej nr 1 w Tychach. W 1938 
roku ożenił się z Martą z domu Roz-
koszna. W tym samym roku zostaje 
komendantem hufca ZHP w Tychach 
i głównym organizatorem harcerskich 
obozów, ćwiczeń i wędrówek. Jedno-
cześnie zajmuje się organizacją kursów 
dokształcania pozaszkolnego przygoto-
wujących do pracy zawodowej. Rozpo-
czyna też studia wyższe – wieczorowe 
w Studium Społeczno-Gospodarczym 
w Katowicach.

Wybuch II wojny światowej zmusił go 
do opuszczenia Tychów. Przenosi się do 
tzw. Generalnej Guberni. Mimo fatal-
nych nastrojów wśród młodzieży, w 1941 
roku Józef Norek przenosi się do Wolbro-
mia koło Olkusza, gdzie uzyskał zgodę 
na uruchomienie szkoły zawodowej han-
dlowej. Warto przypomnieć, że w tym 
czasie okupant zamknął wszystkie szko-
ły w Generalnej Guberni. Wyjątkiem 
były szkoły do nauczania zawodu, ale te 
i tak były na niskim poziomie. Placówka 
utworzona przez J. Norka znajdowała 
się w prywatnym domu, składała się 
z dwóch klas (ok. 50 uczniów). Przygo-

towywano młodzież do pracy w handlu 
(sprzedawca-magazynier) oraz do pracy 
biurowej. W czasach bezrobocia udało 
się zatrudnić nauczycieli z wysokimi 
kwalifikacjami zawodowymi, co gwa-
rantowało dobry poziom nauczania.

Józef Norek był także zaangażowany 
w działalność konspiracyjną. Pod pseu-
donimem „Wolski” włączył się w prace 
Delegatury Rządu Londyńskiego, która 
przygotowywała przyszłą administra-
cję kraju. Otrzymał niezwykle ważną 
funkcję Kuratora Okręgu Szkolnego na 
Górnym Śląsku. Nie znamy szczegółów 
tej działalności. Po wojnie jej ujawnienie 
groziło represjami ze strony PRL. Wiemy 
natomiast, że J. Norek aktywnie poma-
gał młodzieży przymusowo wcielanej 
do Wermahtu. Młodzi Ślązacy ukrywali 
się przed Niemcami. „Wolski” zajmował 
się dostarczaniem im fikcyjnych doku-
mentów umożliwiających przekroczenie 

granicy. Jeden z dezerterów w styczniu 
1944 roku wpadł w trakcie kontroli. 
Podejrzenie Niemców o sfabrykowa-
nie dokumentów padło na „Wolskiego”. 
Natychmiast został aresztowany i prze-
wieziony do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu.

Tam, podczas przesłuchania, był 
okrutnie torturowany. Z tego powo-
du chorował do końca życia. Będąc 
w obozie ciężko pracował w kopalni 
w Mysłowicach, gdzie miał kontakt nie 
tylko z innymi więźniami. W ten sposób 
informacja o nim trafiła do żony Marty 
oraz rodziny w Tychach i Woli, która 
zorganizowała pomoc w postaci ciepłej 
odzieży oraz żywności. Chociaż stan 
zdrowia Józefa znacznie pogarszał się, 
nie zgłaszał tego nadzorowi. W obozie 
przetrwał rok. Początkiem 1945 roku 
Niemcy, wobec zbliżającego się frontu 
ze wschodu, pośpiesznie ewakuowali 

obóz w Oświęcimiu. W czasie ewaku-
acji, w Bieruniu Nowym, Józef Norek 
pod pozorem pójścia do toalety uciekł 
z transportu. Pomogli mu miejscowi, 
którzy dostarczyli nową odzież i powia-
domili rodzinę. Wrócił do Woli. Szybko 
podjął pracę w Grupie Opolskiej, przy-
gotowywanej w Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach do zagospodarowania 
nowych terenów Śląska. Również w 1945 
roku wznowił przerwane studia na 
uczelni, która zmieniła nazwę na Aka-
demia Ekonomiczna. J. Norek ukończył 
ją w 1947 roku.

Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu 
Cukierniczego w Zabrzu jako inspektor 
kontroli, Centralnym Zarządzie Prze-
mysłu Chemicznego w Gliwicach jako 
dyrektor do spraw organizacyjnych. 
Otrzymał propozycję przeniesienia się do 
Warszawy, do Ministerstwa Przemysłu 
Chemicznego. Ze względu na pogarsza-
jący się stan zdrowia nie skorzystał z niej. 
Został natomiast dyrektorem Ośrodka 
Szkoleniowego Przemysłu Chemiczne-
go w Sławęcicach. Problemy zdrowotne 
coraz bardziej dawały o sobie znać. Naj-
bardziej dokuczliwa była choroba nerki, 
która w wyniku pobicia w obozie została 
obniżona o szerokość dłoni. Mimo tego 
Józef Norek nie rezygnuje z aktywności 
zawodowej. Zostaje dyrektorem Fabryki 
Tworzyw Sztucznych w Oławie i znacz-
nie poprawia kondycję zakładu. W 1965 
roku, szukając spokojniejszych obowiąz-
ków, wraca do pracy pedagogicznej jako 
wykładowca w Liceum Ekonomicznym 
w Opolu. Choroba czyni jednak coraz 
większe spustoszenie, czyniąc go całko-
wicie niezdolnym do pracy. Rezygnuje 
z posady i wraca do Gliwic. Wiedział, 
że jest coraz gorzej. Trafia do szpitala 
w Tychach, gdzie umiera 4 czerwca 1966 
roku. Został pochowany na cmentarzu 
w Tychach.

8paweł Komraus

Opracowano na podstawie biogra-
mu oraz publikacji „Śladami pedagoga” 
(Wola – Ćwiklice 2014) przygotowanych 
przez Bronisławę Świergolik z domu 
Norek, bratanicę Józefa Norka

przedsTAWIAmy syLWeTKę JózeFA NOrKA, CzłOWIeKA O WIeLU zAsłUGACh, pOChOdząCeGO z WOLI

Józef Norek – pedagog, harcerz,  
działacz konspiracji

Józef Norek na zdjęciu z 1950 roku  (FOT. ArCh. rOdzINNe)



10 gminne sprawy – grudzień 2022 AKTUALNOŚCI  I  spOrT

piłkarze z naszej gminy za-
kończyli rozgrywki w rundzie 
jesiennej.

Grający w A klasie Sokół Wola w trzech 
ostatnich tegorocznych meczach 
o punkty odniósł jedno zwycięstwo 
i dwie porażki. 5 listopada przegrał 
w Kryrach z Czaplą 1:3 (bramka dla 
Sokoła: T. Śmieja). Tydzień później 
Sokół pokonał u siebie 3:0 Stal Chełm 
Śląski, dzięki dwóm golom K. Kudyby 
i jednym T. Śmieji. Na zakończenie 
rundy klub z Woli przegrał 20 listopada 
w Tychach z Siódemką 1:3 (bramka 
dla Sokoła: R. Kula). W połowie sezo-
nu Sokół zajmuje 9. miejsce w tabeli, 
z dorobkiem 21 punktów.

Nieco gorzej radzi sobie w A klasie LKS 
Frydek, który rundę kończy na 13. miejscu 
z 13 punktami. Końcówka roku była jed-
nak dla LKS-u pomyślna: klub 5 listopada 
wygrał na wyjeździe z LKS-em Gardawi-
ce 2:1 (bramki dla LKS-u: G. Ulczak, T. 
Kapica), a 11 listopada zremisował u siebie 
z GKS-em Krupiński Suszec 2:2 (bramki 
dla LKS-u: I. Zdziech, T. Kapica).

AKS Nadwiślan Góra po rundzie 
jesiennej zajmuje 8. miejsce w B klasie, 
z dorobkiem 19 punktów. Dwa ostatnie 
spotkania dały 4 punkty. 5 listopada AKS 
zremisował u siebie z KS-em Niepokor-
ni Orzesze 2:2 (bramki dla AKS-u: P. 
Ulczok, A. Złotek), a 11 listopada pokonał 
w Międzyrzeczu Polonię 3:0 (bramki: A. 
Złotek – dwie, B. Rom). 8pk

runda jesienna zakończona

25 listopada w Domu Kultury 
w woli odbyła się akademia 
z okazji Dni honorowego 
Krwiodawstwa. Była to okazja do 
nagrodzenia tych, którzy dzielą 
się najcenniejszym darem.

W spotkaniu honorowych dawców krwi 
uczestniczyły 62 osoby. Prezes Marek 
Gruszka powitał przybyłych krwiodaw-
ców oraz zaproszonych gości. Wśród 
nich byli Andrzej Kinasiewicz, prezes 
Śląskiego Oddziału PCK oraz dyrektor 
Bogdan Ogrocki. Oddział Rejonowy 
PCK w Bielsku-Białej reprezentował 
dyrektor Marek Mielnik oraz przewod-
niczący Rejonowej Rady HDK Roman 
Pieńczewski. Powitani zostali także 
pozostali zaproszeni goście: starosta 
Barbara Bandoła, wójt gminy Miedźna 
Jan Słoninka, przewodniczący Rady 
Gminy Miedźna Andrzej Kempny, pre-
zes Klubu HDK-PCK przy Urzędzie 
Gminy Radziechowy-Wieprz Gabriela 
Pieczarka, kierownik Działu Socjalnego 
i Spraw Obywatelskich KWK Piast-Zie-
mowit Mirosław Mastykarz oraz Dariusz 
Sosna, właściciel piekarni w Woli.

Po krótkim przedstawieniu osiąg-
nięć klubu w 2022 roku prezes Marek 
Gruszka poprosił prezesa Śląskiego 
Oddziału PCK w Katowicach o wręcze-
nie odznaczeń Ministra Zdrowia Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu honorowym 
krwiodawcom, którzy oddali powyżej 
20 litrów krwi. Odznaczenia otrzymali: 
Marian Adamczyk, Jarosław Bazyle-
wicz, Ryszard Hałaszkiewicz, Andrzej 
Hulbój, Zbigniew Komorowski, Jacek 
Kozak, Adriana Kurkowska, Marcin 
Mikołajewski, Monika Moric, Sebastian 
Papciak, Krzysztof Stawowy, Bronisław 
Świrski, Piotr Tessmer, Janusz Wojewo-
dzic i Kazimierz Woźniak.

Przewodniczący Rejonowej Rady 
HDK w Bielsku-Białej 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. 
Byli to: Anna Noga, Anna Pruczkowska, 
18 litrów – Łukasz Adamczyk, Grze-
gorz Bialik, Marek Germanek, Marek 
Gruszka Jr, Piotr Morsztyn, Tomasz 
Tabor, Dariusz Urbańczyk. Odznakami 
ZHDK II stopnia krwiodawcom po odda-
niu 12 litrów krwi odznaczeni zostali: 
Łukasz Adamus, Grzegorz Bialik, Dawid 
Czyrwik, Michał Kurkowski, Mateusz 
Moczulski, Mariusz Nabolski, Robert 
Smolec, Arkadiusz Sosna, Rafał Szoł-
tys. Odznakami ZHDK III stopnia dla 
krwiodawców po oddaniu 5 litrów krwi 
odznaczeni zostali: Joanna Kuszek, Iza-
bela Rembecka, Lucyna Staniak, a  za 6 
litrów krwi – Łukasz Adamaus, Tomasz 
Kuszek, Mariusz Nabolski.

Okolicznościowe puchary otrzy-
mali: za oddanie honorowo powyżej  
65 litrów krwi – Adam Kowalczyk, 
50 litrów – Marek Cader, 45 litrów 
– Janusz Starzec, Wiesław Skrobucha, 
30 litrów – Zbigniew Gruszka, 25 litrów 
– Michał Czembor, Marcin Kowalczyk, 
Krzysztof Lukasek. Odznakę Honoro-
wą Polskiego Czerwonego Krzyża IV 
stopnia otrzymali Gabriela Pieczarka 
oraz Mirosław Mastykarz. Okolicz-
nościowe statuetki za pomoc klubowi 

w realizacji zadań statutowych otrzy-
mali: Dariusz Sosna, Maria Gruszka, 
starosta Barbara Bandoła, wójt Jan 
Słoninka, prezes Andrzej Kinasie-
wicz, kierownik Działu Socjalnego 
i Spraw Obywatelskich KWK Piast-
Ziemowit Mirosław Mastykarz oraz 
prezesi zaprzyjaźnionych klubów HDK 
PCK przy Urzędzie Gminy Radziecho-
wy-Wieprz Gabriela Pieczarka oraz 
klubu HDK PCK  przy Urzędzie Gminy 
w Łękawicy Roman Pieńczewski.

Prezes Marek Gruszka pogratulował 
odznaczonym i wyróżnionym. Prezes 
Ślaskiego Oddziału PCK Andrzej Kina-
siewicz podziękował klubowi za liczbę 
organizowanych akcji na terenie Woli, 
ilość oddanej krwi oraz zaangażowa-
nie w zbiórki żywności oraz zbiórki 
pieniężne do puszek PCK. Podziękowa-
nia dla krwiodawców i organizatorów 
skierowali starosta oraz wójt gminy 
Miedźna.

8hDK pCK wola

WyróŻNIONO hONOrOWyCh dAWCóW KrWI z GmINy mIedźNA

Najcenniejszy dar

podczas akademii dziękowano krwiodawcom za to, że pomagają innym  (FOT. UG)

Klub podsumował swoją działalność w 2022 roku  (FOT. UG)

BiJemy reKOrD na Basenie
Do 31 marca 2023 roku trwa XI edycja współzawodnictwa sportowego „Bijemy 
rekord na basenie w Woli”, organizowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Celem jest przepłynięcie najdłuższego dystansu na basenie sportowym. Przystąpienie 
i udział należy zgłaszać ratownikom pracującym na zmianie. 8 gOsir

miKOŁaJKOwe  
ZawODy

3 grudnia na Krytej Pływalni 
w Woli odbyły się XVIII Miko-
łajkowe Zawody Pływackie, 
zorganizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz MUKS „Gilus” 
Gilowice. W imprezie udział 
wzięło prawie 350 pływaków 
z 27 klubów. W klasyfikacji 
medalowej „Gilus” zajął 2. 
miejsce – nasi pływacy zdo-
byli łącznie 31 medali! 8 pk
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OrsZaK TrZeCh KróLi
Tradycyjnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli w naszej gminie odbędzie się piękny 
orszak. Już dziś zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Przejdziemy wspólnie 
ulicami Woli. Szczegóły już wkrótce na plakatach.

Ferie w gminie mieDŹna
Na czas ferii zimowych (16-29 stycznia) w gminie Miedźna przygotowano dla 
dzieci szereg wyjazdów, warsztatów. Będą również półkolonie. Szczegółowy 
harmonogram oraz terminy zapisów będą dostępne na plakatach i na stronach 
miedzna.pl, gok.miedzna.pl.

GmINNy OŚrOdeK KULTUry zAprAszAZ okazji Górniczego Święta – Barbórki
przekazujemy Wszystkim Górnikom oraz ich rodzinom

serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności,
spełnienia zawodowych i osobistych planów,

a przede wszystkim Braci Górniczej życzymy bezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara ma Was i Wasze rodziny zawsze w swojej opiece.

Z górniczym „Szczęść Boże”

18 listopada bawiliśmy się na Xii wieczorze 
Śląskim. impreza została przygotowana 
przez gminny Ośrodek Kultury.

Wieczór Śląski to stały punkt w kalendarzu imprez gminy 
Miedźna. To tutaj przypominane są śląskie zwyczaje, tra-
dycje, pielęgnowana jest nasza kultura lokalna. Tym razem 
mogliśmy zobaczyć, jak wyglądały dawniej oczepiny, czyli 

obrzęd, który kończy weselną zabawę. Prezentacja KGW 
Wola oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie” spotkała się 
z dużym uznaniem publiczności. Wcześniej zachwyciła 
w ogólnopolskim konkursie „Polska od kuchni”. Nasi arty-
ści wygrali etap wojewódzki, dzięki czemu zaprezentowali 
się podczas finału na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Podczas Wieczoru Śląskiego mogliśmy także zobaczyć 
kulisy powstawania występu.

W drugiej części do zabawy zaprosiła kapela folko-
wa „Janicek”, która w swoim repertuarze ma utwory 
inspirowane tradycyjną muzyką góralską z Podhala, 
Sącza, Śląska oraz Żywiecczyzny, jak również muzykę 
bałkańską oraz klezmerską. W Domu Kultury w Woli 
było radośnie i wesoło! Na wszystkich gości czekał 
też tradycyjny śląski poczęstunek – kołocz oraz chleb 
ze smalcem.

po dwóch latach przerwy 22 listopada znów 
mogliśmy spotkać się w Domu Kultury na 
święcie słowa.

W turnieju udział wzięło 30 uczniów z Pszczyny, 
Pawłowic, Bierunia, Miedźnej, Woli, Frydku, Góry 
i Gilowic. Uczestników oceniało jury w składzie: Ewa 
Polak-Walesiak (przewodnicząca), Michał Sabat oraz 
Piotr Zawadzki. Przesłuchania przyniosły wiele emocji 
i artystycznych wrażeń.

Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem liczby 
uczestników i zaangażowania młodych artystów. 
Podkreślali jednocześnie, jak ważny jest prawidłowy 
dobór repertuaru do predyspozycji i wieku. Ostatecznie 
zdecydowano, że Grand Prix XXIX Turnieju Recyta-
torskiego i XII Konkursu Poezji Śpiewanej – statuetkę 

i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł – zdobył Wiktor 
Nykiel, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. prof. 
Zbigniewa Religi w Gilowicach.

Turniej został zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania. 8 pk

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna 
Jan Słoninka

Biesiada ze śląskimi tradycjami

KGW Wola i „Wolanie” pokazali, jak kiedyś wyglądały oczepiny  (FOT. pK) do wspólnego śpiewania zaprosiła kapela „Janicek”  (FOT. pK)

XXIX TUrNIeJ reCyTATOrsKI I XII KONKUrs pOezJI ŚpIeWANeJ dAły WIeLe ArTysTyCzNyCh UNIesIeń

moc poezji, moc słowa
LaUreaCi 
XXiX TUrnieJU reCyTaTOrsKiegO 
i Xii KOnKUrsU pOeZJi ŚpiewaneJ

koNkUrS GŁówNy
Kategoria uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
< I – nie przyznano
< II – Aleksandra Klenczar
< III – Milena Zbigniewicz
Kategoria uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
< I – Zuzanna Ledwoń
< II – Emilia Targiel
< III – Katarzyna Sajdok
Kategoria uczniów szkół średnich
< I – Wiktoria Gaża
< wyróżnienia: Amelia Wygrabek, Daria Maśka
koNkUrS Gwarowy
Kategoria uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
< I – Emilia Sosna
< II – Marta Kubulus
< III – Marta Świć
Kategoria uczniów szkół średnich
< I – Zuzanna Niesyto
koNkUrS PoezJi ŚPiewaNeJ
Kategoria uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
< I – Helena Kubica
< II – Martyna Marcinkiewicz
< III – Oliwia Szpak
Kategoria uczniów szkół średnich
< I – Wiktor Nykiel
< wyróżnienie: Maksymilian Wybrańczyk

GraNd PriX: Wiktor Nykiel

W turnieju udział wzięło 30 osób  (FOT. GOK)

Grand prix zdobył Wiktor Nykiel  (FOT. GOK)
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radosna Niepodległa
11 listopada wspólnie świętowaliśmy rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości   (FOT. pK, GOK)11 listopada wspólnie świętowaliśmy rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości   

mikołaj przyjechał
z prezentami
4 grudnia gminę miedźna odwiedził św. mikołaj. przyjechał do nas razem ze 
Śnieżynką mikołajkowym expressem. Odwiedził dzieci we wszystkich sołectwach, 
rozdając słodkie niespodzianki i pozując do zdjęć  (FOT. GOK, pK)rozdając słodkie niespodzianki i pozując do zdjęć  rozdając słodkie niespodzianki i pozując do zdjęć  rozdając słodkie niespodzianki i pozując do zdjęć  


