
Zespół pieśni i Tańca „wolanie” świętuje 40-lecie istnienia! radosne obchody wspaniałego jubileuszu 
odbyły się 16 listopada. – w tym zespole spotykają się ludzie, którzy ukochali tradycje, dawne pieśni, tańce, 

chcą ocalić je od zapomnienia – mówi Halina świadek, kierownik zespołu, który uświetnia 
wiele uroczystości, nie tylko w gminie

Od 40 lat pięknie promują naszą kulturę
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jaka komunikacja publiczna? 
Wypełnij ankietę

ruszyła dystrybucja 
pojemników na popiół

Oddali ponad 
6 tys. litrów krwi!

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 10

DZiĘKOwaLiśmy Za niepODLeGŁOśĆ
11 listopada wspólnie i radośnie świętowaliśmy 101. 

rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę

DZiĘKOwaLiśmy Za niepODLeGŁOśĆ

WIęCej NA sTr. 2

DZieLiLi siĘ swOim serCem
44 młodych artystów zachwyciło podczas XXVIII regionalnego 

Turnieju recytatorskiego i XI Konkursu poezji Śpiewanej

WIęCej NA sTr. 7 i 12



Gminne obchody Święta 
Niepodległości „Miedźna dla 
Niepodległej” odbyły się przy 
Centrum Kultury w Woli.

4
Przybyłym na koncert wręcza-
no biało-czerwone patriotyczne 

kotyliony. Uroczystość rozpoczęto od 
wspólnego odśpiewania hymnu Polski 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Nie-
podległa do Hymnu”. Był to niezwykle 
podniosły moment.

Obchody uświetnił Koncert Pieśni 
Patriotycznych w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP Dankowice, solistów Marty-
ny Prochowskiej i Marka Wadonia oraz 
męskich głosów z Zespołów „Danko-
wianie” i „Górzanie”. Kolejnym punk-
tem był Recital Muzyki Fortepianowej 
w wykonaniu Karola Lucjana.

Po zakończeniu występu nastąpiło 
wniesienie ogromnego urodzinowego 
tortu w barwach narodowych. Pierwsze 
kawałki pokroili wójt gminy Miedźna 
Jan Słoninka, przewodniczący Rady 
Gminy Miedźna Andrzej Kempny, sta-
rosta pszczyński Barbara Bandoła oraz 
ksiądz dziekan Bogumił Mazurczyk.

Ostatnim punktem obchodów był kon-
cert muzyki rozrywkowej w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”, 
z którą występ uświetnili soliści: Wero-
nika Sochacka, Miłosz Fajfer, Anna Woł-
czańska. Została także zaprezentowana 
polka na 3 puzony, w składzie: Sławek 
Rozmus, Karol Gańcarczyk, Tymon Oko-
lus oraz solo na perkusji w wykonaniu 
Miłosza Rudzielewicza.

Podczas imprezy można było podzi-
wiać eksponaty historyczne z czasów II 

wojny światowej – wyposażenie uzbro-
jenia żołnierzy gen. Andersa, które 
zaprezentowała Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Karpaty”. 8 UG
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„Aby Święta Bożego Narodzenia 
były bliskością i spokojem,

A Nowy Rok – dobrym czasem”
K. I. Gałcz yński

Szanowni Państwo,
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Miedźna,
aby szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.

Prawdziwie Radosnych Świąt
oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień 

Nowego 2020 Roku,
dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Wszystkiego Najlepszego!
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 

ANdRzej KeMPNy
wraz z Radnymi Rady Gminy Miedźna 

Wójt Gminy Miedźna
jAN SłoNiNKA

wraz z pracownikami

Radosnych, ciepłych i rodzinnych  
świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w 2020 roku
życzą redakcja „Gminnych Spraw” oraz wydawca, 
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli

11 LIsTOpAdA MIeszKAńCy GMINy MIedźNA WspóLNIe I rAdOŚNIe ŚWIęTOWALI  
101. rOCzNICę OdzysKANIA NIepOdLeGłOŚCI przez NAszą OjCzyzNę

Wspólnie dziękowaliśmy za niepodległość

dla uczestników koncertu przygotowano patriotyczne kotyliony  (FOT. GOK) Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. To był niezwykle doniosły moment  (FOT. GOK)

Orkiestra z dankowic wystąpiła z zespołami „dankowianie” 
i „Górzanie”  (FOT. GOK)

Wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców  (FOT. GOK) przygotowano także pokaz eksponatów z czasów II wojny 
światowej  (FOT. GOK)

podczas recitalu fortepianowego w wykona-
niu Karola Lucjana  (FOT. GOK)

Nie mogło zabraknąć ogromnego, biało-
czerwonego tortu  (FOT. GOK)

Na zakończenie zaprezentowała się nieza-
wodna orkiestra „silenzio” z Woli  (FOT. GOK)
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mOBiLny psZOK w GrUDniU
Terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
FryDeK: 3.12 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i sportowej 
– dom socjalny Frydek
GiLOwiCe: 17.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy W. Korfantego – Osp Gilowice
mieDŹna: 4.12 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy Wiejskiej – obok kościoła w Miedźnej
GrZawa: 10.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w Grzawie
GÓra: 12.12 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej 
– koło kościoła w Górze
wOLa: 21.12 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy różanej 25 – obok byłego sklepu 
spożywczego
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpa-
dami mogą oddawać następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, 
wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy 
i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
odpady zielone (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), odpady 
zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielo-
materiałowe, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, 
żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

ODBiOrĄ śmieCi!

podajemy terminy odbioru 
śmieci w grudniu:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołę-
bia, Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sporto-
wa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 2.12, 13.12
segregacja: 2.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Skowronków, Topolowa, Wiej-
ska, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, 
Zielona):
zmieszane: 3.12, 16.12
segregacja: 3.12

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, 
Leśna, Okrężna, Polna, Poprzecz-
na, Potok, Słoneczna, Topolowa, 
Zacisze), Góra (ulice: Poznańska, 
Słoneczna, Złote Łany, Mokra), 
Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 4.12, 17.12
segregacja: 4.12

Gilowice (ulice: Dębowa, 
Graniczna, Grzybowa, Kaczeńców, 
Korfantego, Leśna, Lompy, Rajska, 
Spokojna, Starorzeczna, Wiejska), 
Góra (ulica Babudy):
zmieszane: 5.12, 18.12
segregacja: 5.12

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębo-
wa, Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliw-
ska, Nowa Wieś, Oliwna, Polna, 
Potokowa, Sportowa, Stolarska), 
Gilowice (ulice: Łączna, Plac 
Jana Pawła II):
zmieszane: 9.12, 19.12
segregacja: 9.12

Grzawa (ulice: Graniczna, Koś-
cielna, Księża, Nad Wisłą, Polna, 
Pszczyńska, Rudawki, Wiejska, 
Zielonkówka), Miedźna (ulice: 
Wiejska, Szkolna, Spółdzielcza, 
Pszczyńska):
zmieszane: 10.12, 23.12
segregacja: 10.12

wola (ulice: Błachowa, Bzów, 
Cicha, Graniczna, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Mokra, Ogro-
dowa, Orzechowa, Polna, Rajska, 
Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbia-
rza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, 
Szkolna, Wałowa, Wiślana, Wiśnio-
wa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 11.12, 24.12
segregacja: 11.12

Gilowice (ulice: Lipowa, 
Górnośląska, Strażaków), wola 
(ulice: Pszczyńska, Osiedle Pod 
Sosnami, Lipowa, Międzyrzecka, 
Kopalniana, Poprzeczna, Górnicza, 
Powstańców, Przemysłowa): 
zmieszane: 12.12, 27.12
segregacja: 12.12

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 18.12
bio (odpady kuchenne): 12.12
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili 
taką potrzebę do Urzędu Gminy 
Miedźna

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane: 2.12, 5.12, 9.12, 12.12, 
16.12, 19.12, 23.12, 27.12, 30.12
segregacja: 2.12, 5.12, 9.12, 12.12, 
16.12, 19.12, 23.12, 27.12, 30.12
odpady wielkogabarytowe: 11.12, 
27.12
bio (odpady kuchenne): 5.12, 12.12, 
19.12, 27.12  
(odbiór odpadów zielonych odbywał się 
będzie od spółdzielni, która zgłosi taką 
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna) 

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach 

Google play, App Store, 
Windows Store.

informujemy o zmianach dni pracy Urzędu Gminy Miedźna. we wtorek, 24 
grudnia 2019 r. (wigilia) Urząd Gminy Miedźna będzie nieczynny.
wszystkich interesantów zapraszamy w sobotę, 14 grudnia 2019 r. Tego dnia 
urzędnicy będą do Państwa dyspozycji w godzinach 7.30 – 13.00. 8 UG

w wigilię Urząd Gminy miedźna 
będzie nieczynny

26 listopada podpisana została 
umowa na remont mostu Broni-
sław w Woli.

4
– Jak wszystko dobrze pójdzie, 
most zostanie wyremontowany, 

a linia nr 17 zostanie przywrócona, 
bo ruch na obiekcie będzie wznowiony 
– przyznał na listopadowej sesji Rady 
Gminy wójt Jan Słoninka. Jak zauwa-
żył, zakończenie prac do 16 grudnia 
to termin realny. Nie wiadomo jed-
nak, czy w trakcie prac nie wyniknie 
konieczność wykonania dodatkowych 
robót.

Wykonawcę udało się wyłonić 
w drugim przetargu – pierwszy został 

unieważniony, bo wszystkie złożone 
oferty znacznie przewyższały kwotę, 
którą Urząd Gminy przeznaczył na 
ten cel.

Przypomnijmy, na remont zdecydo-
wano się po otrzymaniu ekspertyzy 
oceniającej stan techniczny mostu. 
Wcześniej most zamknięto ze względu 
na fatalny stan obiektu, który stwarzał 
zagrożenie w ruchu pieszym i koło-
wym. Zgodnie z opinią fachowców, po 
wykonaniu remontu ruch na obiekcie 
zostanie przywrócony (z pewnymi 
ograniczeniami), na określony czas.

Remont wykona firma Goldrad 
z Warszawy. Wartość inwestycji to 
prawie 420 tys. zł. 8 pk

Most do remontu

Mieszkańcy gminy Miedźna 
mają okazję pokazać, jaki ich 
zdaniem powinien być publiczny 
transport zbiorowy w gminie.

4
„W celu wypracowania optymalne-
go rozwiązania w zakresie funk-

cjonowania regularnego przewozu 
osób w publicznym transporcie zbioro-
wym zwracam się do Państwa z prośbą 
o wypełnienie ankiety pozwalającej 
na ustalenie realnych potrzeb w tym 
zakresie. Udział w ankiecie jest dobro-
wolny i ma na celu poznanie potrzeb 
mieszkańców Gminy Miedźna w zakre-
sie trudności organizacji publicznego 
transportu zbiorowego z ościennymi 
miejscowościami” – zwrócił się do 
mieszkańców wójt Jan Słoninka.

– Problem z komunikacją istnieje 
u nas od dawna. Chcemy słuchać, 
czego oczekują mieszkańcy, dlatego 
opracowaliśmy bardzo spersonali-

zowaną ankietę. Pozwoli nam okre-
ślić, czego mieszkańcy naszej gminy 
potrzebują jeśli chodzi o komunikację 
– przyznaje wójt.

Ankieta w wersji elektronicznej jest 
dostępna na stronie internetowej Urzę-
du Gminy miedzna.pl. Druki formula-
rzy można pobrać w Urzędzie Gminy 
(Miedźna, ul. Wiejska 131), Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej (Wola, 
ul. Poprzeczna 1), Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji (Wola, ul. Pszczyń-
ska 9), Gminnym Ośrodku Kultury 
(Wola, ul. Pszczyńska 110) oraz szko-
łach i przedszkolach.

W ankiecie mieszkańcy mogą m.in. 
określić, jakie nowe trasy należy uru-
chomić, w jakich godzinach powinny 
odbywać się kursy. Ankietę należy 
złożyć w Urzędzie Gminy Miedźna 
lub przesłać elektronicznie za pomocą 
platformy ePUAP do 20 grudnia.

8UG, pk

jaka komunikacja  
publiczna? Wypełnij 
ankietę
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Trwają roboty przy ul. wałowej 
w woli

Nadal trwają prace związku z przebudo-
wą zdegradowanego budynku przy ul. 
Wałowej w Woli. Wykonano prace na ele-
wacji, wykonywane są roboty wewnątrz 
budynku. Zadanie ma na celu poprawę 
warunków w istniejących mieszkaniach 
socjalnych oraz adaptację nowych miesz-
kań. Inwestycja ta jest współfinansowana 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 8UG

sportowa w remoncie
Kolejną ważną inwestycją realizowa-
ną przez Urząd Gminy Miedźna jest 
remont ul. Sportowej w Górze. Przy-
pomnijmy, zakres obejmuje wymianę 
wodociągu na całej długości drogi, od 
skrzyżowania z ul. Krętą do skrzyżo-
wania z ul. Długą, a także położenie 
asfaltu na całej długości drogi z wy-
konaniem poboczy. 8 pk

prace w gminnych obiektach
W ostatnim czasie wykonano szereg 
prac w Domach Socjalnych na terenie 
gminy. We Frydku pomalowano salę 
i klatkę schodową, pojawiły się m.in. 
nowe firany. Udało się też odnowić 
salkę KGW w strażnicy w Gilowicach. 
Po remoncie jest również klatka scho-
dowa budynku OSP Góra, kupiono 
też nowe meble. W budynku liceum 
w Gilowicach zakończył się remont 
kotłowni, co było zaleceniem straży 
pożarnej. 8 pk

Faktura za wodę? na maila!
Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej zachęca Odbiorców do akcep-
tacji „Oświadczenia na otrzymywanie 
faktur drogą elektroniczną”. Jakie są 
zalety otrzymywania faktur mailem? 
Przede wszystkim e-faktura trafia do 
adresata w ciągu kilku sekund. Dla 
wielu Odbiorców przechowywanie na 
dysku komputera jest wygodniejsze niż 
w formie papierowej. Faktura w wersji 
elektronicznej to nie tylko wygodne 
i praktyczne rozwiązanie, ale także 
w dużej mierze proekologiczne, gdyż 
w ten sposób oszczędzamy drzewa, 
wodę, jak i energię zużytą do produkcji 
papieru. Druk „Oświadczenia o ak-
ceptacji faktur drogą elektroniczną” 
można pobrać ze strony internetowej 
gzgk-miedzna.pl, w zakładce „Pliki”.
 8 GZGK, pk

GOps: terminy  
wypłat w grudniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje o terminach wypłat w grud-
niu 2019 r.: 12 grudnia – zasiłek stały, 
13 grudnia – świadczenia rodzinne, 16 
grudnia – fundusz alimentacyjny, 17 
grudnia – świadczenie wychowawcze 
500+. 8 GOps

GOps szuka wolontariusza
Znasz i lubisz matematykę? Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej szuka 
wolontariuszy mogących pomóc 
w nauce uczennicom klasy VI szkoły 
podstawowej i klasy I liceum. Kontakt 
– tel. 32 211 82 51, 32 449 13 36.

8GOps

Końcem listopada zakład Usług Komunalnych 
z Oświęcimia rozpoczął dostarczanie pojemników 
na odpady popiołu z palenisk domowych.

4
Dystrybucja pojemników odbywa się w dni robocze 
w godzinach od 7.00 do 13.30 zgodnie z przyjętą rejo-

nizacją – podział na rejony można znaleźć w aktualnych 
harmonogramach wywozów.

Na każdą zgłoszoną nieruchomość zostanie dostarczony 
jeden pojemnik o pojemności 120 l, którego odbiór należy 
potwierdzić podpisując stosowny dokument przygotowany 
przez ZUK Oświęcim.

Od momentu otrzymania pojemnika należy rozpocząć 
proces zbierania ww. odpadów w sposób selektywny, 
a odbiór tych odpadów będzie realizowany w terminach 
odbioru odpadów zmieszanych, począwszy od 13 grudnia 
2019 r.

W przypadku większych ilości powstających odpadów 
można oddawać popiół z palenisk domowych z wykorzy-
staniem własnego pojemnika – należy jednak pamiętać 
o odpowiednim jego oznakowaniu. Stosowne naklejki będą 
dostępne nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Miedźna. 8 UG

dystrybucja pojemników na odpady  
popiołu z palenisk domowych

zgodnie z zapowiedziami, 
w 2020 r. gmina kupi kolejny 
samochód dla jednostki Osp. 
strażacy zdecydowali, że trafi on 
do Osp Miedźna.

4
W 2019 r. nowy samochód, lekki 
wóz bojowy otrzymała OSP Wola. 

W przyszłym roku kolejne auto trafi 
do kolejnej jednostki. – Plan jest taki, 
że co roku przeznaczymy 250 tys. 

zł na zakup nowego samochodu. 
Zaznaczyłem, że kolejność, do której 
jednostki trafi w danym roku, straża-
cy mają ustalić sami – zauważa wójt 
Jan Słoninka. Lepszy sprzęt, który 
jest w dyspozycji strażaków oznacza 
większe bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy.

W przyszłym roku będzie jeszcze 
możliwość pozyskania dofinansowa-
nia na zakup wozu ciężkiego, dlatego 

w projekcie budżetu gminy Miedźna 
na 2020 r. zabezpieczono 300 tys. zł na 
kupno takiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Otrzyma go OSP Miedźna. 
Obecny ciężki wóz tej jednostki ma 
już 27 lat, jest mocno wyeksploatowa-
ny. Dlatego przedstawiciele gminnych 
ochotniczych straży pożarnych zdecy-
dowali, że w przyszłym roku nowy wóz 
trafi właśnie do strażaków z Miedźnej.
 8 pk

Kolejny wóz dla strażaków

16 listopada w Osp Góra 
odbyło się uroczyste 
przekazanie fantomów do 
resuscytacji oraz ścianki 
wspinaczkowej, które 
zakupiono z darowizny 
przekazanej przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Bielsku-Białej 
na rzecz Osp.

4
Darowizna w wysokości 4 tys. zł, 
którą pozyskało dla strażaków 

Stowarzyszenie Nowa Energia, pocho-
dziła z nadwyżki wypracowanej ze 
związku wzajemności członkowskiej  
PLON w ramach TUW na terenie woje-
wództwa śląskiego.

Przekazane fantomy będą służyły 
do doskonalenia umiejętności stra-

żaków ratowników z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Ścianka 
wspinaczkowa posłuży podnoszeniu 
sprawności fizycznej strażaków. Z 

przekazanego sprzętu będą korzy-
stały wszystkie grupy wiekowe dru-
hów z czterech jednostek OSP gminy 
Miedźna.  8UG

Trwają prace projektowe 
związane z planowaną rozbu-
dową szkoły podstawowej im. 
stanisława Hadyny we Frydku. 
roboty budowlane mają ruszyć 
w pierwszej połowie 2020 roku.

4
To ogromna inwestycja, na którą 
mieszkańcy Frydku i Gilowic 

czekają od lat. W tych sołectwach 
jest coraz więcej mieszkańców, dla-
tego jest konieczność powiększenia 
szkoły. W połowie roku Urząd Gminy 

wyłonił w przetargu firmę, która 
wykonuje dokumentację projektową 
na wykonanie tego zadania. W trak-
cie prac okazało się, że ze względu 
na problemy z gruntem konieczne 
było wykonanie dodatkowych badań 
i odwiertów

– Myślę, że pierwszą łopatę wkopie-
my w kwietniu lub maju 2020 r. Prace 
potrwają 2-3 lata. Szacowany koszt 
rozbudowy szkoły wraz z remontem 
starej części to ok. 10 mln zł. To będzie 
największa inwestycja w tej kadencji 

– mówi wójt Jan Słoninka. Planuje się 
dobudowę dodatkowego segmentu 
dydaktycznego mieszczącego m.in. 
oddziały przedszkolne oraz dodatko-
we sale lekcyjne. W nowej części ma 
pojawić się m.in. winda. Co ważne, do 
nowego segmentu z Domu Socjalnego 
ma zostać przeniesione przedszkole. 
O to także postulowali mieszkańcy. Jak 
podkreśla wójt, w przyszłości koniecz-
na będzie budowa nowego, dużego par-
kingu przy rozbudowanym kompleksie 
szkolno-przedszkolnym. 8 pk

wkrótce rusza rozbudowa szkoły we Frydku

ścianka wspinaczkowa i fantomy dla Osp

strażacy – także ci młodsi – już korzystają ze ścianki wspinaczkowej  (FOT. Osp GórA)
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Urząd Gminy miedźna
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

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

piątek 7.30-14.00
Kasa Urzędu Gminy Miedźna 

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

wtorek – czwartek 7.30-14.45
piątek 7.30-13.15

wójt Gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek  

w godz. 15.00-17.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminny Zakład  
Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

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

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

WAŻNe KONTAKTy

zakończyły się prace porządko-
we w dwóch miejscach w Woli.

4
Jedne z prac odbywały się przy 
ul. Lipowej, w okolicy banku. 

Teren został w końcu uporządkowa-
ny, przycięto drzewa, dzięki czemu 
miejsce to dziś wygląda zdecydowa-
nie lepiej.

Ładniej jest również na skrzyżo-
waniu ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczą 
i Kopalnianą. Tam Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej zrealizował 
prace na tzw. „łezkach”, gdzie posadzo-
no nowe krzewy ozdobne. Są one na 
tyle niskie, że nie ograniczają widocz-
ności na tym ruchliwym skrzyżowaniu. 
Pełne efekty wizualne będzie można 
podziwiać już wiosną!

Wójt Jan Słoninka zapowiada, że 
w przyszłym roku wykonane zosta-

ną nasadzenia w kolejnych miej-
scach w gminie. Wszystko po to, by 

w naszych sołectwach było ładnie, 
estetycznie. 8 pk

prace porządkowe zakończone

Nowe nasadzenia na skrzyżowaniu w Woli  (FOT. GzGK)

zakończyła się modernizacja 
Orlika w Woli.

4
W ramach zadania pn. „Moderni-
zacja kompleksu boisk sportowych 

Moje Boisko Orlik 2012” wymieniono 
nawierzchnię z trawy sztucznej na boi-
sku do piłki nożnej, wykonano retoping 
nawierzchni poliuretanowej na boisku 
wielofunkcyjnym, wymieniono furtkę 
systemową w ogrodzeniu od strony stacji 
transformatorowej, naprawiono częścio-
wo ogrodzenie przy boisku piłkarskim.

Inwestycja warta prawie 460 tys. zł 
finansowana była ze środków gminy 
Miedźna oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Gmina otrzymała bowiem 
dofinansowanie w wysokości 50% war-
tości inwestycji ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
programu „Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej”.

Po wykonanych pracach Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji apeluje o to, 
aby grając na Orliku używać odpowied-

niego obuwia – chodzi o obuwie turfo-
we, nadające się na sztuczną murawę. 
Obowiązuje zakaz używania butów 
piłkarskich na długich metalowych 
lub plastikowych kołkach. Wszystko 
po to, aby nie zniszczyć odnowionej 
nawierzchni, i żeby ta jak najdłużej 
służyła sportowcom.

GOSiR informuje, że w sezonie zimo-
wym 2019/2020, gdy na płytach boisk 
będzie zalegał śnieg, kompleks boisk 
nie będzie udostępniany użytkowni-
kom. 8 pk

Orlik po remoncie

W związku z podniesieniem bez-
pieczeństwa dzieci uczęszcza-
jących do szkoły, na ul. szkolnej 
w Miedźnej wprowadzono nową 
organizację ruchu.

4
Nowa organizacja ruchu obowią-
zuje od 1 grudnia. „Szczególną 

uwagę zwracamy kierującym pojaz-
dami na zakaz zatrzymywania się 
od skrzyżowania z ul. Wiejską aż do 
wjazdu na parking przedszkola. Zakaz 
obowiązuje po obu stronach ul. Szkol-
nej” – informuje Urząd Gminy. 8 UG

Zmiana organizacji ruchu na ul. szkolnej w miedźnej

zmiana ma poprawić bezpieczeństwo w okolicy szkoły  (FOT. UG)

wpłaty podatków tylko poprzez  
indywidualne konto

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że 
od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT należy 
dokonywać wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku 
podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można 
wygenerować na stronie internetowej podatki.gov.pl lub 
w siedzibie dowolnego urzędu skarbowego. Numer rachunku 
generuje się automatycznie poprzez wskazanie numeru 
PESEL (dla osób fizycznych) bądź NIP (dla organizacji). 
Rachunek będzie niezmienny niezależnie od zmiany właś-
ciwości urzędu skarbowego. 8 Us pszczyna

Bez obsługi kasowej w Urzędzie skarbowym
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że 
od 2 grudnia 2019 r. nie ma obsługi kasowej Banku Spół-

dzielczego w Pszczynie w siedzibie Urzędu Skarbowego. 
Obsługa kasowa będzie realizowana w punkcie kasowym 
Banku Spółdzielczego w Pszczynie przy ulicy Dobrawy 4.

Najbliższe placówki banków znajdują się: w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) i w placówce Poczty 
Polskiej w Pszczynie (ul. Batorego 1).

KrUs udostępnił ewniosek
Na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego www.krus.gov.pl dostępny jest elektro-
niczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on 
wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez 
konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wnio-
sek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek 
w wersji tradycyjnej, znajduje się na stronie e-wniosek.
krus.gov.pl:8090/wniosek. 8 KrUs
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FryDeK

GÓra

mieDŹna

Wzorem lat poprzednich w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej 
w listopadowy wieczór odbyło się spot-
kanie czytelnicze będące kontynuacją 
Narodowego Czytania, organizowane-
go pod patronatem Pary Prezydenckiej. 
Tegoroczne Szkolne Czytanie skupiało 
się na odczytaniu ośmiu nowel naj-
bardziej znanych pisarzy pozytywi-
zmu. Uczniowie wraz z opiekunami 
przygotowali prezentację wybranych 
fragmentów tych utworów, które są im 
bliskie, poznają je na lekcjach języka 
polskiego lub ich tematyka była przy-
bliżana w trakcie zajęć historii.

Klasa VII przygotowała krótki spek-
takl na motywach „Katarynki” Bolesła-
wa Prusa. Zaprezentowana miniatura 
miała na celu uwrażliwienie odbiorców 
na los osób cierpiących i potrzebujących. 
Uczniowie odczytali także wzruszającą 
nowelę M. Konopnickiej „Dym” oraz 
fragmenty „Sachema” H. Sienkiewi-
cza. Najstarsi bohaterowie wieczoru, 

dziewczęta i chłopcy z klasy VIII, zma-
gali się z niezwykle trudnym językiem 
reymontowskiej „Orki”. W meandry 
epoki pozytywizmu zebranych gości 
wprowadziła Stanisława Nycz, oprawę 
uroczystości: scenariusz oraz wystawę 
grafik i kostiumów z epoki przygotowa-
ła Joanna Gorecka.

Uczestnicy spotkania otrzymali 
pamiątkowe przypinki oraz zawiesz-
ki związane z obchodzonym Rokiem 
Powstań Śląskich, mogli także opieczęto-
wać swe egzemplarze nowel lub zakładki 
pamiątkową pieczęcią z tegorocznym 
logo Narodowego Czytania. Spotkanie 
zakończyła wspólna dyskusja zgroma-
dzonych osób, goszczono dyrektor Zofię 
Kempkę, wicedyrektor Barbarę Galoch, 
radną powiatową Danutę Kocurek, wice-
przewodniczącego Rady Gminy Adama 
Wojtalę, Jolantę Klaję reprezentującą 
Radę Rodziców, emerytowanych pra-
cowników szkoły oraz rodziców i ucz-
niów. 8 J. Gorecka (Zsp miedźna)

szkolne narodowe Czytanie

podczas Narodowego Czytania w szkole  (FOT. zsp MIedźNA)

wOLa

Od 4 listopada przez cały tydzień 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli realizowany był projekt zwią-
zany z rocznicą odzyskania niepod-
ległości. Na poszczególnych lekcjach 
prowadzono szereg różnych działań, 
aby odpowiednio uczcić to narodowe 
święto. Przypomniano fakty histo-
ryczne, śpiewano patriotyczne pieśni, 
wykonywano prace plastyczne. Ucznio-
wie pisali także życzenia dla Ojczyzny-

Jubilatki oraz tworzyli mapy mentalne. 
Na zajęciach wykorzystywano przy-
gotowane prezentacje multimedialne 
„Symbole Polski” i „Odzyskanie Nie-
podległości”. Wszyscy uczniowie mogli 
również rozwiązywać okolicznościowe 
krzyżówki i tym samym wziąć udział 
w losowaniu nagród. Zwieńczeniem 
projektu było wspólne odśpiewanie 
czterech zwrotek hymnu państwowego 
8 listopada o godz. 11.11. 8 Zsp wola

Tydzień z niepodległą

Uczniowie oddziałów zerowych 
Zespołu Szkół w Woli od września 
2019 r. do maja 2020 r. uczestniczą 
w międzynarodowym projekcie edu-
kacyjnym „Mały Miś w świecie wiel-
kiej literatury”. Głównym celem jest 
promowanie i rozwijanie czytelnictwa 
we współpracy z różnymi instytucja-
mi.  Mały Miś pełni rolę przewodnika, 
który systematycznie angażuje dzieci 

do realizacji poszczególnych modułów 
projektu. W jego ramach przedszkolaki 
czytają w szkole wraz z wychowaw-
cą, z rodzicami i dziadkami w domu, 
odwiedzają Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Woli, a także zapraszają 
gości. Ponadto aktywnie uczestniczą 
w wolontariacie, wspierając różne akcje 
charytatywne.

8maria Czernik

mały miś w świecie wielkiej literatury

Od 19 do 21 listopada uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku 
brali udział w warsztatach w siedzibie 
zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Była 
to nagroda wywalczona 25 września 
w „Konkursie wiedzy o życiu i twórczo-
ści Stanisława Hadyny”, który uświetnił 
stulecie urodzin Patrona. W rywalizacji 
szkół noszących imię tego wybitne-
go Ślązaka właśnie uczniowie szkoły 
z Frydku zajęli I miejsce.

Z oferty warsztatów skorzystała 
klasa III oraz chętni uczniowie z klas 
piątych i szóstych. W czasie trzydnio-
wego pobytu w Koszęcinie uczestnicy 
brali udział w zajęciach: wokalno-
dykcyjnych, taneczno-ruchowych, 

plastycznych, etnograficznych oraz 
ruchu scenicznego, prowadzonych 
przez instruktorów zespołu „Śląsk”. 
Młodzież miała również możliwość 
uczestnictwa w koncercie organowo-
skrzypcowym w kaplicy zamkowej 
oraz w zajęciach sportowych.

Pobyt w pięknym kompleksie pałaco-
wo-parkowym w Koszęcinie przyniósł 
wiele wrażeń uczniom, którzy z zaan-
gażowaniem uczestniczyli w warszta-
tach poznając śląskie tańce, pieśni, 
zwyczaje, strój i próbując swoich umie-
jętności na scenie. Mieli również okazję 
zapoznać się z bogatym dorobkiem 
patrona, Stanisława Hadyny.

8sp Frydek

na warsztatach w Koszęcinie

27 listopada w gilowickim liceum odbył 
się Dzień Języków Obcych. Każda 
z klas miała zaprezentować wybrany 
przez siebie kraj – jego kulturę i język 
oraz typowe potrawy.

Wśród przedstawianych krajów zna-
lazły się: Indie, Chiny, Rosja, Francja, 
Meksyk, Irlandia, Grecja i USA, a sale 
lekcyjne przeobraziły się w ich „sie-
dziby”. W każdej sali jej gospodarze 

postarali się, by, przedstawiciele klas 
pozostałych świetnie się bawili. Do 
największych atrakcji należały: zada-
nia językowe, pokazy tańców, scenki 
rodzajowe, fragmenty pieśni narodo-
wych i oczywiście potrawy typowe dla 
danego państwa.

Wszystkie klasy spisały się doskona-
le i wzorowo oddały charakter wybra-
nych krajów. 8 LO Gilowice

Dzień z językami obcymi

GrZawa

GiLOwiCe

poprzez zabawę uczniowie poznawali kulturę innych państw  (FOT. LO GILOWICe)

26 listopada uczniowie klas I/III 
Szkoły Podstawowej w Górze wzięli 
udział w zajęciach przygotowanych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Poświęcone były misiom, nie tylko plu-
szowym, chociaż to właśnie ich święto 
wypadało w listopadzie. Podczas spot-
kania dzieci miały okazję przypomnieć 
sobie i poznać misie – bohaterów bajek 
i książek. Wśród nich znaleźli się: 

Kubuś Puchatek, Paddington, Kung 
Fu Panda, Gumisie, Miś Coralgol,  Miś 
Uszatek, Boguś, Yogi, Troskliwe Misie, 
Trzy Misie, Miś Fantazy, Niedźwiadek 
Baryłka, Pan Brum. Zajęcia wzbogaco-
ne były slajdami. Uczniowie oglądali 
też książki, których bohaterami były 
misie. Na zakończenie zajęć młodsze 
dzieci układały puzzle, a starsze roz-
wiązywały krzyżówkę. 8 GBp

O misiach w ich święto

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej zaprasza na II Galę Czytelniczą 
podsumowującą konkurs czytelniczy 
„Przyjaciel Biblioteki”. Gala odbędzie 
się w środę, 11 grudnia o godz. 16.30 

w sali Domu Socjalnego w Grzawie. 
W programie między innymi spotkanie 
z pisarką Ewą Stadtmuller, możliwość 
zakupu książek oraz wręczenie dyplo-
mów i nagród. 8 GBp

Biblioteka zaprasza na ii Galę Czytelniczą
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KGW Frydek wygrało IV powiato-
wy Konkurs „Tradycje i kulinaria 
ziemi pszczyńskiej”.

4
Konkurs odbył się 20 listopada 
w Pielgrzymowicach. Wzięło w nim 

udział siedem kół gospodyń wiejskich 
z całego powiatu pszczyńskiego. Moty-
wem przewodnim były ryby i potrawy 
z ryb na ziemi pszczyńskiej. Potrawy 
oceniało jury w składzie: Gabriela 
Gwiszcz – etnograf, dr Henryk Biało-
wąs, Jan Dutka – ekspert kulinarny, 
właściciel firmy gastronomiczno-szkole-
niowej „Smacznego” oraz Jakub Mrozek 
– doradca kulinarny „Po świecie kuchni”. 
Komisja oceniała dwie potrawy – danie 
główne: rybę lub zupę rybną oraz przy-
stawki rybne: sałatki, galaretki, pasty.

Było tak smacznie, że przyznano 
dwa I miejsca. Laureatami konkursu 

zostały KGW Pielgrzymowice oraz 
reprezentantki gminy Miedźna, KGW 
Frydek. Nasze gospodynie skrad-
ły serca (a właściwie żołądki) zupą 
rybną oraz rybą smażoną z kapustą 
i szałotem.

Zbliżają się święta, a to czas, kiedy 
ryba będzie miała szczególne miejsce 
na naszych stołach. Z tej okazji panie 
z KGW Frydek zdradzają przepis na 
wspaniałą rybę, która zachwyciła nie-
dawno jurorów. Smacznego! 8 pk

Karp panierOwany wG KGw FryDeK

Oczyszczonego, wyfiletowanego karpia kroimy na kawałki. Każdy kawałek solimy z obu stron i prze-
kładamy cebulą pokrojoną w piórka. zostawiamy w lodówce na ok. 12 godzin.
po tym czasie cebulę usuwamy z ryb. Każdy kawałek obtaczamy w mące, jajku rozmąconym z wege-
tą (do smaku) i bułce tartej. smażymy na maśle klarowanym na złoty kolor, bardzo powoli.

Najsmaczniej  
u naszych gospodyń!

Na scenie zaprezentowało się 
44 młodych artystów, którzy 
zachwycili wspaniałymi pre-
zentacjami oraz wrażliwością 
artystyczną.

4
Przez cały dzień jurorzy oraz pub-
liczność zgromadzona w Domu 

Kultury mogła podziwiać uczestników 
z Pszczyny, Tychów, Oświęcimia, Pawło-
wic, Bojszów, Bierunia, Miedźnej, Woli, 
Frydku, Góry, Gilowic. Oceniało ich jury 
w składzie: Jerzy Kuczera (przewod-
niczący), Ewa Polak-Walesiak, Michał 
Skiba. Przed ogłoszeniem wyników 
odbyły się warsztaty, podczas których 
pokazywano co zrobić, żeby jak najlepiej 
zaprezentować się na scenie.

– Jesteśmy dumni z tej imprezy, 
jesteśmy dumni z wszystkich uczest-
ników. Byliście wspaniali – powiedziała 
po zakończeniu prezentacji konkur-
sowych Joanna Stawowy, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. Jerzy 
Kuczera podkreślał natomiast, że tur-
niej w Woli jest fenomenem. – Artystą 

jest ten, kto dzieli się swoim sercem 
z drugim człowiekiem. Dzisiaj wyście 
się dzielili tym, co jest najwspanialsze, 
najcudowniejsze, a podpórkę mieliście 
w postaci wybranych tekstów. Kłaniam 
się młodym artystom, a także nauczy-
cielom, rodzicom, wychowawcom, 
instruktorom – przyznał.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a laureaci także 
książki. Nagrody wręczyli Andrzej 
Kempny, przewodniczący Rady Gminy 
oraz Marzena Mandla, dyrektor Zespo-

łu Oświaty i Wychowania. Nagrodę 
Grand Prix XXVIII Regionalnego Tur-
nieju Recytatorskiego i XI Konkursu 
Poezji Śpiewanej Miedźna 2019 – sta-
tuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 
500 zł – otrzymała Karolina Bagińska 
z POPP Pszczyna.

Co ciekawe, Karolina wygrała tur-
niej także rok temu. Jest uczennicą III 
klasy Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Jej 
opiekunką jest Anna Masny. – Jestem 
bardzo zaskoczona. Biorę udział w tur-

nieju w Woli drugi raz i drugi raz zdo-
byłam Grand Prix – przyznaje. Jak 
dodaje, wiąże swoją przyszłość właśnie 
z teatrem. – W teatrze mogę mieć nie-
skończoną ilość żyć. Nigdy mi się to nie 
znudzi, bo codziennie wychodzę jako 
nowy człowiek. Nie wyobrażam sobie 
życia bez tego – mówi.

Organizatorami imprezy byli Gmin-
ny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświa-
ty i Wychowania. Więcej zdjęć z tego 
wydarzenia publikujemy na str. 12.

8paweł Komraus

20 LIsTOpAdA W dOMU KULTUry W WOLI OdByły sIę XXVIII reGIONALNy TUrNIej reCyTATOrsKI I XI KONKUrs pOezjI ŚpIeWANej

dzielili się swoim sercem

wyniki XXViii regionalnego  
Turnieju recytatorskiego i Xi Konkursu  
poezji śpiewanej

KOnKUrs GŁÓwny
kategoria uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
I – ex aequo Iga Masny z NSP nr 1 Pszczyna i Nadja 
Masiul z POPP Pszczyna  
II – ex aequo Adrianna Pędzisz z ZS Wola i Zofia 
Ulczak z SP Góra
III – Nina Ryszka z SP Góra
kategoria uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
I – Sonia Stanisławska z SP nr 5 Tychy
II – Agata Kozicka z SP nr 1 Bieruń
kategoria uczniów szkół średnich
I – Karolina Bagińska z POPP Pszczyna
II – Mateusz Mika z LO Oświęcim

III – Wiktoria Małecka z LO Tychy
wyróżnienie – Julia Bukowska z LO Pszczyna  

KOnKUrs GwarOwy
kategoria uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
I – Barbara Dajka z NSP nr 1 Pszczyna
II – Zofia Niesyto z SP Bojszowy
kategoria uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
II – Bartłomiej Szojda z SP Frydek
kategoria uczniów szkół średnich
wyróżnienie – Ewa Lukasek z LO Gilowice

KOnKUrs pOeZJi śpiewaneJ
kategoria uczniów klas 5 i 6 szkół podstawo-
wych
I – Maksymilian Wybrańczyk z NSP nr 1 Pszczyna
II – Magdalena Chyra z SP nr 1 Bieruń

III – ex aequo Emilia Pastuszka z ZS Wola i Hanna 
Łaskawiec z SP Bojszowy
kategoria uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
III miejsce – Julia Pękal z ZS Wola
kategoria uczniów szkół średnich
I – Julia Wadas z ZSO Pawłowice
II – Zofia Pławecka ze Studia Piosenki Voicepless 
Pszczyna  
Wyróżnienie – Gabriela Kozioł z LO Oświęcim, 
Mariola Jasińska z LO Gilowice, Dominika Mika 
z LO Gilowice  

Nagrodę Grand Prix XXVIII Regionalnego Turnieju 
Recytatorskiego i XI Konkursu Poezji Śpiewanej 
Miedźna 2019 – statuetkę i nagrodę pieniężną w kwo-
cie 500 zł – otrzymała Karolina Bagińska z POPP 
Pszczyna

Nagrodzeni uczestnicy turnieju  (FOT. pK) Karolina Bagińska, laureatka Grand prix  (FOT. pK)

Gospodynie z Frydku - laureatki konkursu kulinarnego  (FOT. pOWIAT)
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ŚLĄSKO GODKA
DZisiOJ w BeTLyJCe 
(na melodię „Dzisiaj w Betlejem”)

Dzisioj w betlyjce, tam pod Betlejym 
cuda są i dziwy,
Bo prosto z nieba, aby świat zbawić 
Gość wielgi tam przibył.
Ponboczek w stajni, idź Go przygarnij.
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli,
A my zaśpiwomy, piyknie porzykomy
I mu coś fajnego domy!

Panna Maryjka, piastuje w rynkach 
Ponboczka małego
I tak se myśli, niych mu się prziśni 
coś fest pobożnego.
Ponboczek w stajni, idź Go przygarnij...

Prziszli pastyrze, łotwarli dźwiyrze, 
zagrali na lirze,
czamu na sianie, leżysz nam Panie, 
kaj zogowek z piyrzem?
Ponboczek w stajni, idź Go przygarnij...

Tekst pochodzi ze śpiewnika 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

Głośne i radosne świętowanie 
odbyło się 16 listopada w domu 
Kultury w Woli.

4
Zespół powstał w 1979 r. Został 
założony przy Kole Gospodyń 

Wiejskich przez Helenę Rozmus. 
Była kierowniczką aż do 2001 roku! 
Licząca 16 osób grupa (początkowo 
tylko kobiet) śpiewała w czasie uro-
czystości sołeckich, kościelnych oraz 
wesel. Kiedy do „Wolan” zaczęli się 
zapisywać panowie, członkowie zaczęli 
prezentować także tańce regionalne. 
Przygrywał im na akordeonie Stani-
sław Mroziewicz. Zespół śpiewaczy 
staje się zespołem pieśni i tańca. Z cza-
sem nawiązuje współpracę z kapelą 
rodzinną „Saternusy”. W latach 2002-
2012 kierowniczką była Teresa Okoń, 
a w latach 2013-2019 – Urszula Pękała. 
Nowym kierownikiem w tym roku 
została Halina Świadek. „Wolanie” to 
dziś nie tylko piękne pieśni i tańce, 
wspaniałe stroje, ale też wyjątkowe 
spektakle, obrazujące dawne życie 
i obrzędy mieszkańców Woli, wyreży-
serowane przez Bronisławę Niesyto.

W ciągu 40 lat zespół wystąpił – jak 
podliczono – aż 389 razy! Zdobył wiele 
nagród i wyróżnień, których nie sposób 
wymienić. „Wolanie” zaprezentowa-
li się m.in. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie, w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki, w Pałacu 
Prymasowskim w Warszawie, na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale 
czy na Dożynkach Ogólnopolskich 
w Częstochowie, zespół można było 
usłyszeć i zobaczyć w TVP Katowice 
czy w Radiu Katowice. Wszędzie pięk-
nie promował naszą śląską kulturę.

– W tym zespole spotykają się ludzie, 
którzy ukochali tradycje, dawne pieśni, 

tańce, chcą ocalić je od zapomnienia 
– powiedziała Halina Świadek wita-
jąc gości jubileuszowego spotkania. 
W tym szczególnym dniu spotkali 
się byli i obecni członkowie zespo-
łu, ludzie, dzięki którym od wielu 
lat działa i upiększa lokalne uroczy-
stości, z powodzeniem bierze udział 
w licznych konkursach, przeglądach, 
festiwalach. Byli także przedstawiciele 

władz samorządowych, innych zespo-
łów folklorystycznych oraz przyjaciele 
„Wolan”. Wszyscy wspólnie odśpiewali 
„Sto lat”, poczęstowali się też imponu-
jącym, urodzinowym tortem.

Jubileusz był okazją do podziękowań 
wszystkim zaangażowanym w rozwój 
„Wolan”. Szczególne podziękowania 
odebrali: byłe kierowniczki Helena 
Rozmus, Teresa Okoń, Urszula Pękała, 

Władysław Wróblewski i Zygmunt Pyrek 
– instruktorzy muzyczni, a także Broni-
sława Niesyto – instruktor Amatorskiej 
Grupy Teatralnej. Było też wiele życzeń 
i pochwał dla zespołu. – Jesteście cudow-
nymi promotorami śląskości – mówiła 
Barbara Bandoła, starosta pszczyński. 
– Rozsławiacie tę ziemię, naszą gminę. 
Za te piękne 40 lat serdecznie dziękuję. 
Trwajcie dalej – powiedział wójt Jan Sło-
ninka. – Życzymy Wam dalszej pracy 
twórczej i kolejnych sukcesów – przyznał 
Andrzej Kempny, przewodniczący Rady 
Gminy.

Przez cały wieczór jubilaci dbali 
o piękną oprawę – „Wolanie” śpiewali 
śląskie pieśni, zaprezentowali też wspa-
niałe tańce. Gminny Ośrodek Kultury 
przygotował prezentację, podczas któ-
rej pokazano archiwalne zdjęcia zespo-
łu, a także przypomniano najważniej-
sze sukcesy. Świętowanie zakończyła 
radosna biesiada. – Mamy tylko jedno 
życzenie: by młodzi ludzie zechcieli 
przejąć od nas pałeczkę, a tradycja, 
piękne pieśni, stroje, obyczaje nigdy 
nie zginęły. Zapraszamy do naszego 
zespołu – zachęcają członkowie.

8paweł Komraus

zespół pIeŚNI I TAńCA „WOLANIe” ŚWIęTOWAł 40-LeCIe IsTNIeNIA

Od 40 lat pielęgnują naszą kulturę

„Wolanie” podczas jubileuszu zaprezentowali się z najlepszej strony  (FOT. pK)

podziękowania dla Heleny rozmus, założycielki i wieloletniej  
kierowniczki zespołu  (FOT. pK)

Na urodzinach nie mogło zabraknąć wspaniałego tortu  (FOT. pK)
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połowa sezonu 2019/2020 za 
nami. jak poradzili sobie piłka-
rze z naszej gminy?

4
Sokół Wola na zakończenie 
rundy uplasował się na 12. miej-

scu w klasie okręgowej. W ostatnim 
w tym roku meczu o punkty piłkarze 
z Woli 9 listopada zremisowali bez-
bramkowo w Rudołtowicach z LKS-em. 
W tej części sezonu zdobyli 14 punktów 
– 3 mecze wygrali, 5 zremisowali, a 7 
przegrali.

LKS Frydek kończy rok na 9. pozycji 
w A klasie. W dwóch ostatnich meczach 
zespół zdobył komplet punktów. 9 listo-
pada LKS wygrał w Kobiórze z Leśni-
kiem 3:2 (bramki dla Frydku: T. Kapica 
– dwie, M. Zabłocki), a 23 listopada 
w Jankowicach pokonał Znicz aż 5:1 
(bramki dla Frydku: T. Kapica – trzy, 

K. Chrobok, M. Maroszek). Zespół 
w rundzie jesiennej zdobył łącznie 20 
punktów – wygrał 6 spotkań, 2 zremi-
sował, a 7 przegrał.

Jak już pisaliśmy w poprzednim 
numerze, AKS Nadwiślan Góra roz-
grywki B klasy w tej części sezo-
nu zakończył już w październiku. 
Piłkarze z Góry zajmują 7. miejsce 
w tabeli. Zdobyli 13 punktów (4 
mecze wygrane, jeden zremisowany 
i 4 przegrane).

Rozgrywki ligowe zostaną wznowio-
ne po przerwie zimowej.

8pk

Klasa okręgowa
1. MKS Iskra Pszczyna  37
2. LKS Bestwina  35
3. MKS Lędziny  34
4. LKS Wisła Wielka  31

5. LKS Pasjonat Dankowice  26
6. BKS Stal Bielsko-Biała  25
7. GKS Czarni Jaworze  24
8. LKS Ogrodnik Tychy  20
9. MRKS II Czechowice-Dziedzice  18
10. LKS Studzienice  18
11. LKS Łąka  17
12. lkS Sokół wola  14
13. BTS Rekord II  14
14. KS Bestwinka  14
15. LKS Rudołtowice-Ćwiklice  11
16. KS Piast Bieruń  4

a klasa
1. GTS Bojszowy  42
2. ZET Tychy  36
3. Juwe Jaroszowice  34
4. LKS Woszczyce  28
5. Stal Chełm Śląski  27
6. Krupiński Suszec  26
7. LKS Studzionka  26

8. LKS Brzeźce  21
9. lkS Frydek  20
10. Polonia II Łaziska Górne  17
11. Znicz Jankowice  16
12. Siódemka Tychy  16
13. Leśnik Kobiór  15
14. Polonia Międzyrzecze  14
15. Czapla Kryry  10
16. Iskra II Pszczyna  0

B klasa
1. Unia Bieruń Stary  21
2. LKS Gardawice  20
3. LKS II Goczałkowice  19
4. MKS II Lędziny  17
5. LKS Wisła Mała  15
6. Czułowianka Tychy  13
7. akS nadwiślan Góra  13
8. Czarni Piasek  8
9. UKS Warszowice  3
10. LKS Mizerów  0  

rUnDa Jesienna ZaKOńCZOna

pływanie 
z mikołajem
14 grudnia na Krytej pływalni 
w Woli odbędą się XVI Mikołaj-
kowe zawody pływackie.

4
Celem zawodów organizowanych 
przez MUKS „Gilus” Gilowice oraz 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży 
zainteresowania pływaniem. Wystartu-
ją w nich zawodnicy w poszczególnych 
grupach wiekowych, na dystansach 25 
m, 50 m i 100 m, różnymi stylami.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez 
stronę internetową megatiming.pl do 9 
grudnia, do godz. 22.00. Liczba miejsc 
jest ograniczona. 8 pk

Dwie mistrzynie
Amelia Tomala i Wanesa Kania 
zostały mistrzyniami polski w za-
pasach.

4
W dniach 15-17 listopada w Dzier-
żoniowie odbyły się Mistrzostwa 

Polski młodziczek (13-16 lat). GKS 
„Piast” Wola reprezentowały dwie 
zawodniczki, które nie miały sobie 
równych w swoich kategoriach wago-
wych. Każda z nich wywalczyła 
tytuły Mistrzyni Polski na rok 2019 
– Amelia Tomala w kategorii do 39 
kg, a Wanesa Kania w kategorii do 
50 kg.

To kolejny, wspaniały sukces zapaś-
ników z Woli!

8p. Ciemierz, pk Mistrzynie polski – zapaśniczki klubu z Woli  (FOT. GKs „pIAsT”)

Bardzo dobrze rozpoczął się rok 
szkolny dla młodych sportow-
ców ze szkoły podstawowej nr 1 
w Woli.

4
Oprócz bardzo dobrych występów 
zawodników Uczniowskiego Klubu 

Sportowego w ligach piłkarskich, ciągły 
trening zaowocował nowymi osiągnię-
ciami. Chłopcy na co dzień trenują-
cy piłkę nożną osiągnęli historyczny 
sukces reprezentując szkołę w innej 
dyscyplinie sportowej, a mianowicie 
Biegach Przełajowych. Nie dość, że 
wygrali zawody gminne, to pokonali 
wszystkie szkoły powiatu pszczyńskie-
go i cieszyńskiego. Dla nich to nadal 
było za mało i wybiegali III miejsce 
w Mistrzostwach Śląska! Zawody odby-
ły się 17 października w Rudzie Śląskiej, 
a nasza ekipa do piątej zmiany była lide-
rem ustępując finalnie jedynie ekipom 
z Zabrza i Jastrzębia-Zdroju. Drużynę 
reprezentowali: Dawid Mroziewicz, 
Mikołaj Kanik, Emanuel Jarnot, Karol 
Hornik, Adrian Sawicki, Wiktor Ziatyk, 
Nikolas Andrzejak.

Na tym jednak nie koniec. 5 listopada 
na obiektach LKS Sokół Wola odbyły 

się powiatowe eliminacje największe-
go turnieju piłkarskiego w Polsce „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Organizację turnieju powierzono 
trenerom SP nr 1 w Woli. Wynik koń-
cowy to awans chłopców z rocznika U12 
do finału wojewódzkiego, który odbę-
dzie się w przyszłym roku na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie! W tych zawo-

dach drużynę reprezentowali: Oliwier 
Tomala, Karol Hornik, Wiktor Ziatyk, 
Mateusz Szczotka, Emanuel Jarnot, 
Eryk Bierczak, Piotr Stawowy, Nikolas 
Andrzejak, Miłosz Leńczyk, Tymoteusz 
Grabolus. Wspaniale zaprezentowały się 
także drużyny z roczników U10 oraz U8 
zajmując odpowiednio II i III miejsce.
 8 Damian Odrobiński

Udany początek roku szkolnego

po udanych Biegach przełajowych  (FOT. zs WOLA)

inDywiDUaLne  
misTrZOsTwa  

pOLsKi w sKaCie
po raz pierwszy w gminie 

Miedźna - w dniach  
7-8 grudnia  

w hali sportowej  
w Gilowicach
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GrUdzIeń 2019

Wśród osób, które do 23 grudnia wyślą 
kupon z prawidłowym hasłem krzyżówki  

do redakcji (Gminne sprawy, ul. pszczyńska 110, 
43-225 Wola) rozlosujemy nagrodę 
– podwójne zaproszenie 
do kina planet Cinema 

w Oświęcimiu
(GH niwa, Oświęcim, 

ul. powstańców śląskich 1, 
tel. 32 471 17 12). 

prosimy o podanie numeru telefonu. 
Z laureatem konkursu z poprzedniego numeru 

skontaktujemy się telefonicznie.

KrZyŻÓwKa panOramiCZna

Litery z pól oznaczonych kropką, 
czytane kolejno rzędami poziomymi, 

utworzą końcowe rozwiązanie.

nUmer TeLeFOnU

imiĘ i naZwisKO, mieJsCOwOśĆ

HasŁO

Klub Honorowych dawców Krwi 
polskiego Czerwonego Krzyża 
przy KWK piast ruch II w Woli 
świętuje w tym roku 35-lecie 
istnienia.

4Klub HDK PCK w Woli działa od 
18 lutego 1984 r. Powstał przy byłej 

kopalni Czeczott, dzisiaj nosi nazwę 
Klub HDK PCK przy KWK Piast Ruch 
II w Woli. Od 29 lat przewodniczy mu 
Marek Gruszka i jego zastępca Wie-
sław Smaza oraz Andrzej Nowak jako 
sekretarz. Klub skupia się na honoro-
wym oddawaniu krwi. – Organizuje-
my 12 akcji w roku, co daje około 250 l 
krwi rocznie. Rekordzistą jest Wiesław 
Smaza, który oddał już ponad 80 l krwi. 
W sumie przez 35 lat klub zorganizował 
prawie 400 akcji honorowego oddawa-
nia, na których oddano ponad 6 tys. 
l krwi. Oddawaliśmy krew nie tylko 
w Woli czy Pszczynie, ale również jako 
ekipy wyjazdowe do Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie czy Centrum 
Matki Polki w Łodzi – mówi przewod-
niczący Marek Gruszka. Każdego roku 
w ramach obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa w Polsce organizowa-
ne są uroczyste akademie, na których 
dawcy otrzymują odznaczenia Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi I, II i III 
stopnia, Zasłużony Dla Zdrowia Narodu, 
jak i Odznaki Honorowe PCK.

W 2019 roku zorganizowano już 9 
akcji, na których oddano 181 l krwi, 
członkowie z sukcesami uczestniczyli 
w zawodach wędkarskich, sportowych. 
– Dwukrotnie uczestniczyliśmy w zbiór-
ce żywności w Tesco w Pszczynie dla 
najbardziej potrzebujących seniorów. 

Do końca roku pozostało nam zorgani-
zowanie dwóch akcji, i w ten sposób po 
raz kolejny przekroczymy oddanie 200 
l krwi – zauważa M. Gruszka.

22 listopada w Domu Kultury w Woli 
w jubileuszowym spotkaniu udział 
wzięli m.in. Bogdan Ogrocki – Dyrek-
tor Oddziału Okręgowego PCK w Kato-
wicach, Przewodniczący Rejonowej 
Rady HDK w Bielsku-Białej, a jedno-
cześnie Prezes Klubu HDK-PCK przy 
Urzędzie Gminy w Łękawicy – Roman 
Pieńczewski, wójt gminy Miedźna Jan 
Słoninka, przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna Andrzej Kempny, prezesi 
zaprzyjaźnionych Klubów HDK PCK 
w Radziechowach-Wieprzu – Gabriela 
Pieczarka, Czerwionce-Leszczynach 
– Eugeniusz Stolarz oraz Andrzej Lis 
– FCA  Poland S.A w Tychach, prze-
wodniczący ZZ Kadra przy KWK Piast 
– Andrzej Piecuch, a także przewodni-

czący ZZGwP przy KWK Piast – Leszek 
Majcherek. Na zaproszenie odpowiedział 
także zaprzyjaźniony z Klubem Dariusz 
Sosna.

Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK 
w asyście wójta gminy Miedźna i Prze-
wodniczącego Rejonowej Rady HDK 
odznaczyli następujące osoby: Odzna-
ka Honorowa PCK II stopnia – Marek 
Gruszka, Odznaka Honorowa PCK 
III stopnia – Wiesław Smaza, Andrzej 
Nowak. Odznaką Honorowy Dawca 
Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu 
uhonorowani przez Ministra Zdrowia 
zostali: Tadeusz Bizewski, Leszek 
Bizewski, Michał Czembor, Damian 
Gruszka, Piotr Chrobak, Marcin Kowal-
czyk, Andrzej Kołodziej, Mariusz Kren-
zel, Krzysztof Lukasek, Michał Mazur-
kiewicz, Henryk Pszczoła, Paweł Sur-
dyka, Andrzej Salamandra, Arkadiusz 
Salamandra, Józef Trzaska, Szymon 

Wirkus, Krzysztof Witek.
Odznakę Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi I stopnia po oddaniu 15 
l krwi (panie) oraz 18 l krwi (pano-
wie) otrzymali: Izabela Dobry, Gabriel 
Krzyszkowski, Łukasz Starzec, Krzysz-
tof Skarboń, Jarosław Wojciech, Marcin 
Wolny. Odznaką Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi II stopnia po oddaniu 10 
l krwi (panie) i 12 l krwi (panowie) 
zostali uhonorowani: Łukasz Adam-
czyk, Marek Germanek, Bogusław Goc, 
Rafał Kula, Piotr Morsztyn, Jarosław 
Osowski, Kamil Trzaska. Odznakę 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III 
stopnia po oddaniu 5 l krwi (panie) 
i 6 l krwi (panowie) otrzymali: Łukasz 
Adamczyk, Marek Germanek, Marek 
Krasoń, Janina Kuszek, Mateusz 
Moczulski, Jarosław Osowski, Rafał 
Szołtys, Damian Pszczoła, Piotr Przy-
wara, Gabriela Żelech, Magdalena 
Wojciech.

Wręczono też okolicznościowe pucha-
ry po oddaniu: 25 l krwi (Mariusz 
Richlewski), 40 l krwi (Janusz Starzec, 
Marek Cader, Wiesław Skrobucha), 45 l 
krwi (Jan Ćwiertnia). Okolicznościowy-
mi medalami 100-lecia PCK wyróżniono 
Dariusza Sosnę i Andrzeja Piecucha. 
Wszyscy zaproszeni goście otrzymali 
od zarządu Klubu okolicznościowe sta-
tuetki z okazji jubileuszu 35-lecia Klubu. 
Specjalne podziękowanie od prezesa 
Marka Gruszki otrzymali Dariusz Sosna, 
Gabriela i Julia Pieczarka za współpracę 
i pomoc dla Klubu HDK PCK przy KWK 
Piast Ruch II w Woli. 8m. Gruszka, pk

Oddali ponad 6 tys. litrów krwi!

jubileuszowe spotkanie było okazją do uhonorowania krwiodawców  (FOT. pK)
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Niemal 200 osób obejrzało 24 
listopada w domu Kultury w Woli 
piękny spektakl pt. „Bajka na 
niepogodę”.

4
Spektakl jest wyjątkowy z kilku 
powodów. Po pierwsze, to przedsta-

wienie charytatywne – wszystkie środki 
zebrane ze sprzedaży biletów zostaną 
przeznaczone na zakup głowicy ultraso-
nografu, wykorzystywanego do badania 
noworodków w pszczyńskim szpita-
lu. W „Bajce na niepogodę” występują 
wyjątkowi aktorzy – to samorządowcy z 
powiatu pszczyńskiego. Na scenie poja-

wili się m.in. starosta pszczyński, Bar-
bara Bandoła czy wicestarosta Damian 
Cieszewski, radni, pracownicy jednostek 
samorządowych. Scenariusz napisała 
Marta Kwiek, aktorka Wrocławskie-
go Teatru Lalek, a reżyserią zajęła się 
Mirosława Gad z Zespołu Szkół nr 3 im. 
Janusza Korczaka w Pszczynie. Spektakl 
to także wyjątkowa opowieść o przyjaźni 
i życzliwości.

Spektakl pokazywany był we wszyst-
kich gminach powiatu pszczyńskiego. 
W Woli sala była wypełniona po brzegi 
– przedstawienie obejrzało niemal 200 
osób! 8 pk

z wyjątkowym przesłaniem

podczas spektaklu w Woli  (FOT. pOWIAT)

28 listopada w domu Kultury 
w Woli spotkali się miłośnicy 
śląskiej kultury.

4
Na jubileuszowym spotkaniu jak 
zwykle przypomniano śląskie tra-

dycje. Fenomenalna Amatorska Grupa 
Teatralna z Woli zaprezentowała spektakl 
w reżyserii Bronisławy Niesyto pt. „Kiszy-
ni kapusty”, w którym w humorystyczny 

sposób pokazano, jak kiedyś wyglądało 
typowe przygotowywanie kiszonej kapu-
sty. Uczestników zabawiał też zespół 
„Karlik” z Koszęcina, który zaśpiewał 
najpopularniejsze śląskie, biesiadne 
przeboje. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentował nawet wójt!

Całość poprowadziła niezawodna 
Renia Waliczek. Tradycyjnie dla bie-
siadników przygotowała konkurs, tym 

razem muzyczny. Prawdziwym hitem 
była relacja z poprzedniej edycji Wie-
czoru Śląskiego odczytana z podzia-
łem na role wspólnie z uczestnikami 
imprezy. Śmiechu było co niemiara! 
Serwowano też pyszne śląskie jedze-
nie, m.in. bigos.

Wieczór Śląski to jedna z najbardziej 
lubianych i oczekiwanych przez miesz-
kańców gminy cyklicznych imprez 

organizowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury. Za co uczestnicy lubią te 
spotkania? Przede wszystkim za to, 
że jest tam swojsko, wesoło, jest nie-
zwykle luźna atmosfera. Tutaj można 
naprawdę miło spędzić kilka godzin, 
pośmiać się w gronie miłośników ślą-
skiej kultury. I właśnie tak było też 
w tym roku. Kto był ten wie, że było 
dokładnie tak, jak w tytule! 8 pk

pełNA sALA, GłOŚNe ŚMIeCHy, zABAWy pO ŚLąsKU – TAKI WłAŚNIe Był X WIeCzór ŚLąsKI

Ale było fajnie! Ale było fajnie!

Aktorzy z Woli pokazali, jak to kiedyś kisiło się kapustę  (FOT. pK)

po pracy był też czas na biesiadowanie  (FOT. pK)

renia Waliczek przygotowała konkurs, w którym odgadywano śląskie piosenki  (FOT. pK)

Na scenie wystąpił zespół „Karlik” z Koszęcina  (FOT. pK)

Wszyscy wspólnie śpiewali znane śląskie przyśpiewki  (FOT. pK)

relacja z poprzedniego Wieczoru Śląskiego z udziałem publiczności rozbawiła do łez  (FOT. pK)



12 Gminne sprawy – grudzień 2019 W OBIeKTyWIe

dzielili się swoim sercem
20 listopada w domu Kultury w Woli odbyły się XXVIII regionalny Turniej recytatorski i XI Konkurs poezji Śpiewanej. Na scenie zaprezento-
wało się 44 młodych artystów, którzy zachwycili wspaniałymi prezentacjami oraz wrażliwością artystyczną FOT. GOK

Orkiestra znów zagra w gminie miedźna! 

szczegóły - wkrótce na plakatach


