
To było piękne święto całej społeczności gminnej! w niedzielę, 29 sierpnia w miedźnej odbyły się Dożynki gminne. 
wspólnie dziękowaliśmy rolnikom za ich ciężką pracę
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By chleba nigdy nie zabrakło!

DZieCi wrÓCiŁy DO sZKÓŁ
po wakacyjnej przerwie do szkół i przedszkoli powróciły dzieci. 

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny
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na rOwerZe Z rODZinĄ
500 osób wzięło udział w XIV miedźniańskim rodzinnym rajdzie 

rowerowym pod patronatem wójta gminy miedźna
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bliżej przebudowy 
ul. pszczyńskiej w woli

Nagrodzeni 
za upowszechnianie kultury

Śladami 
powstań Śląskich
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Dożynki to święto rolników, bę-
dące ukoronowaniem całorocz-
nych trudów, podziękowaniem 
Bogu i matce Bożej za szczęśliwe 
zebranie plonów.

Uroczystość rozpoczęła msza św. 
w kościele pw. św. Klemensa w Miedź-
nej. Starostami dożynek byli Małgo-
rzata i Jacek Szafronowie. W 1995 r. 
otrzymali od rodziców gospodarstwo 
o powierzchni 3,5 ha. Co roku je 
powiększali. Obecnie pracują na 30 
ha. Uprawiają jęczmień, owies, psze-
nicę, pszenżyto, kukurydzę oraz groch 
i ziemniaki. Część ziemi stanowi użyt-
ki zielone, z których produkują siano, 
zaopatrując pobliskie stajnie. W ubie-
głym roku zaprzestali bowiem hodowli 
bydła. Obecnie państwo Szafronowie 
prowadzą hodowlę trzody chlewnej, 
stado liczy 70 sztuk. Gospodarstwo 
prowadzą wspólnie z synami Krzysz-
tofem, Bogusławem i Szymonem oraz 
córką Barbarą, którzy pomagają w pra-
cach gospodarskich.

W Dożynkach Gminnych udział wzię-
li nasi rolnicy, a także minister Michał 
Wójcik, posłowie Mirosława Nykiel 
oraz Grzegorz Gaża, Beata Białowąs 
– członek Zarządu Województwa Ślą-
skiego, starosta pszczyński Barbara 
Bandoła, wójt Jan Słoninka, Andrzej 
Kempny, przewodniczący Rady Gminy 
oraz radni Rady Gminy, radni Rady 
Powiatu Pszczyńskiego, wójt gminy 
Bojszowy Adam Duczmal, wiceprezes 
PZPN i prezes ŚlZPN Henryk Kula, Jan 
Widera – prezes Stadionu Śląskiego, 
komendant Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie, insp. mgr Grzegorz Bonal-
ski, komendant Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczy-
nie, bryg. Grzegorz Kołoczek, probosz-
czowie parafii w gminie na czele z ks. 
Bogumiłem Mazurczykiem – dziekanem 
dekanatu Miedźna oraz proboszczem 
parafii w Miedźnej ks. Janem Piontkiem, 
sołtysi i delegacje sołectw, Kół Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Miedźna, Kółek 
Rolniczych, druhowie z gminnych OSP, 
przedstawiciele lokalnych klubów, orga-

nizacji i stowarzyszeń, a także licznie 
zebrani mieszkańcy.

Uroczystość poprowadzili Barbara 
Maroszek, sołtys Grzawy oraz Andrzej 
Painta, radny Rady Gminy Miedźna. 
Ceremoniał dożynkowy upiększył 
wspaniałymi pieśniami Zespół Śpie-
waczy „Górzanie”. Chleb, wieniec, 
plony i wystawy zostały poświęcone 
przez księdza dziekana. Starostowie 
dożynek przekazali wójtowi Janowi 
Słonince oraz Andrzejowi Kempnemu, 
przewodniczącemu Rady Gminy upie-
czony z tegorocznych ziaren chleb oraz 
koronę żniwną. – Święto plonów stanowi 
wyraz naszego hołdu i szacunku dla 
ciężkiej pracy rolnika. W tym szczegól-
nym dniu dziękujemy wszystkim rolni-
kom, ich rodzinom za mozolną pracę, 
za trud włożony w uprawę roli i wysiłek 
w odwiecznym rytmie odmierzanym 
przez pory roku – powiedział wójt Jan 
Słoninka zapewniając, że chleb będzie 
dzielił sprawiedliwie. Życzenia dobre-
go świętowania przekazał wszystkim 
uczestnikom Andrzej Kempny. – Drodzy 
rolnicy, dziękuję za przywiązanie do 
Ojczyzny, za patriotyzm, za pielęgno-
wanie tożsamości – przyznał minister 
Michał Wójcik. Podziękowania dla rol-
ników przekazali też m.in. posłowie 
Mirosława Nykiel i Grzegorz Gaża, 
Beata Białowąs – członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego, a także starosta 
Barbara Bandoła.

Imponujący był korowód maszyn 
rolniczych, w którym nasi rolnicy 
zaprezentowali zarówno zabytkowe 
pojazdy, jak i nowoczesne maszyny 
rolnicze. W sumie można było podzi-
wiać ok. 30 pojazdów, wszystkie pięknie 
przystrojone. Wspaniale na dożynki 
przygotowali się wszyscy mieszkańcy 
Miedźnej oraz Grzawy – przy swoich 
posesjach ustawili niezwykłe, kolorowe 
i wesołe dekoracje dożynkowe, które 
zapraszały na wspólne świętowanie 
i upiększały gminę. Brawa za kreatyw-
ność i zaangażowanie!

Dożynki były także okazją do nagro-
dzenia wyjątkowych osób. Wręczono 
Miedźniańskie Ule (więcej o laureatach 
piszemy na str. 7). Nagrodę wójta w dzie-
dzinie sportu otrzymała zapaśniczka 
Amelia Tomala, jej rodzice oraz trener, 
Paweł Ciemierz. Podziękowano przed-
stawicielkom wszystkich Kół Gospodyń 
Wiejskich. Ordery Serca Matkom Wsi 
z rąk prezesa Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych, Andrzeja Krawczyka oraz Łucji 
Krutak, prezesa Gminnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych odebrały Dorota Matyszkiewicz 
i Genowefa Lubańska, a odznaczenia 
Złoty Kółkowicz – Alojzy Chrostek 
i Jan Piłatyk. Rozstrzygnięty został 
też Konkurs Koron Dożynkowych. Po 
ocenie wspaniałych koron przygotowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich 

z gminy Miedźna zdecydowano, że 
I miejsce zajęły KGW z Woli, Gilowic 
i Grzawy, a II miejsce – KGW z Miedźnej, 
Frydku i Góry.

Podczas dożynek częstowano 
pysznym kołoczem oraz chlebem ze 
smalcem. Gospodynie z naszych gmin-
nych KGW przygotowały wspaniałe 
regionalne potrawy. Tradycyjnie nie 
zabrakło degustacji miodów lokalnych 
pszczelarzy, wystawy plonów, Koła 
Łowieckiego „Bażant” oraz dmu-
chańców dla dzieci. W trakcie zaba-
wy można było wziąć udział w spisie 
powszechnym, zaszczepić się przeciw 
COVID-19. Pomagaliśmy też Filipkowi, 
który choruje na SMA. Dzięki naszym 
wielkim sercom do puszek wolontariu-
szy fundacji „Omnibus” trafiło ponad 
4,2 tys. zł!

W części artystycznej na scenie 
dożynkowej zaprezentował się Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny, jeden z największych zespołów 
folklorystycznych w kraju. Program „A 
to Polska właśnie”, z udziałem chóru, 
baletu i orkiestry, był niezwykle kolo-
rowy i imponujący. To było wspaniałe, 
niezapomniane widowisko, które zgro-
madziło tłumy! Wieczorem odbył się 
koncert zespołu Long&Junior, znanego 
m.in. z przeboju „Bądź moją królową”, 
a także zabawa taneczna z zespołem 
Oskar.

8paweł Komraus

TO byłO pIęKNe ŚwIęTO CAłej spOłeCzNOŚCI gmINNej! w NIedzIeLę, 29 sIerpNIA w mIedźNej Odbyły sIę dOżyNKI gmINNe

by chleba nigdy nie zabrakło!

wójt i przewodniczący rady gminy odebrali chleb dożynkowy  
oraz koronę żniwną  (FOT. Ug)

starostami dożynek byli małgorzata i jacek szafronowie  (FOT. pK)

rolnicy zaprezentowali swoje maszyny w pięknym  
korowodzie  (FOT. Ug)

występ zespołu pieśni i Tańca „Śląsk” był niezwykle 
imponujący  (FOT. pK)



miesiĘCZniK gminy mieDŹna IssN 1233-2267
redaktor naczelny: paweł Komraus

Kontakt: tel. 605 863 760,  email: gminnesprawy@gazeta.pl
adres redakcji: gminny Ośrodek Kultury w miedźnej z siedzibą w woli, ul. pszczyńska 110, 43-225 wola

skład: jarosław Kaczor      Druk: zakład poligraficzny TerCeT       nakład: 1000 egz.
wydawca: gminny Ośrodek Kultury w miedźnej z siedzibą w woli www.gok.miedzna.pl   www.miedzna.pl

redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przysłanych tekstów. 
redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno 

w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione
 nUmer ZamKniĘTO 5 wrZeŚnia. nasTĘpny nUmer UKaŻe siĘ DO 7 paŹDZierniKa. reDaKCJa prZyJmUJe maTeriaŁy DO 30 wrZeŚnia

podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 7.09, 21.09, 5.10
popiół*: 21.09  segregacja: 1.10

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 8.09, 22.09, 6.10
popiół*: 22.09  segregacja: 4.10

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: 9.09, 23.09, 7.10
popiół*: 23.09  segregacja: 5.10

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 10.09, 24.09, 8.10
popiół*: 24.09  segregacja: 6.10

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: 14.09, 28.09
popiół*: 28.09  segregacja: 7.10

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 15.09, 29.09
popiół*: 29.09  segregacja: 8.10

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: 16.09, 30.09
popiół*: 30.09  segregacja: 9.09

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 17.09, 1.10
popiół*: 1.10  segregacja: 10.09

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

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

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 14.09, 
28.09
Frydek, wola: 13.09, 27.09

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 9.09, 13.09, 16.09, 20.09, 
23.09, 27.09, 30.09, 4.10, 7.10
Odpady segregowane – szkło: 15.09, 
29.09
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 8.09, 22.09

punkt selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (gilowice, ul. Leśna 25) 

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

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

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00- 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
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OFICjALNA sTrONA INTerNeTOwA UrzędU gmINy mIedźNA
www.miedzna.pl

OFICjALNe prOFILe UrzędU gmINy mIedźNA NA FACebOOKU

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

w siedzibie gminnego Zakładu 
gospodarki Komunalnej pojawiły 
się ułatwienia dla osób z niepeł-
nosprawnościami.

Wychodząc naprzeciw trudnościom, 
jakie napotykają na co dzień osoby z nie-
pełnosprawnościami w organizacjach 
użytku publicznego, Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Gilowicach 
został wyposażony w pętlę indukcyjną 
wspomagającą słyszenie osób z niedo-
słuchem. Ponadto, komunikacja głów-
nego wejścia do obiektu została oznako-
wana taśmami kontrastowymi z myślą 
o osobach słabowidzących. Powstało 
również miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych. 8 gZgK

Dla niepełnosprawnych

Trwają prace związane w przy-
gotowaniem projektu przebu-
dowy ul. pszczyńskiej w woli. 
podpisana została umowa 
z firmą, która wykona dokumen-
tację projektowo-kosztorysową. 
Zadanie współfinansują gmina 
miedźna i powiat pszczyński.

Zadanie polega na przygotowaniu doku-
mentacji dla przebudowy ul. Pszczyń-
skiej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z ul. 
Oświęcimską. Planowane prace mają 
objąć ok. 2,5-kilometrowy odcinek drogi 
powiatowej.

Zakres prac projektowych obejmuje 
m.in. przebudowę jezdni, budowę i prze-

budowę chodników, zatok i peronów auto-
busowych oraz kanalizacji deszczowej, jak 
również przebudowę oświetlenia ulicznego, 
zjazdów do posesji, rowów przydrożnych 
i przepustów pod drogą. W ramach zadania 
wykonany zostanie także projekt czasowej 
i docelowej organizacji ruchu oraz koszto-
rys ofertowy i inwestorski.

W sierpniu została zawarta umowa 
z wykonawcą projektu Biurem Projek-
towo-Usługowym „ALDA” s.c. z Wodzi-
sławia Śląskiego. Koszt przygotowania 
dokumentacji wyniesie blisko 160 tys. zł 
– zadanie zostanie sfinansowane przez 
Powiat Pszczyński i Gminę Miedźna. 
Wykonawca ma czas do początku listo-
pada 2022 roku na opracowanie projektu.
 8powiat

Bliżej przebudowy  
ul. pszczyńskiej w woli

w gminie miedźna prowadzone 
są plenerowe akcje szczepienia 
przeciw COViD-19.

Szczepionka to najważniejszy element 
walki z pandemią. Żeby zachęcić jak 
najwięcej osób do zaszczepienia się, 
w naszej gminie organizowane są plene-
rowe akcje szczepienia. Pierwsza odbyła 
się 15 sierpnia. W mobilnym punkcie 
szczepień w Miedźnej, obok kościoła 
pw. św. Klemensa szczepionki przeciw 
COVID-19 przyjęło 109 osób. Akcja zor-
ganizowana została przez Wojewodę Ślą-
skiego i Archidiecezję Katowicką przy 

współpracy z Wójtem Gminy Miedźna 
oraz proboszczem z Miedźnej.

Także podczas dożynek 29 sierpnia 
zorganizowano mobilny punkt szcze-
pień. Na parkingu obok przedszkola 
w Miedźnej zaszczepione zostały 54 
osoby. W obie akcje zaangażowali się 
druhowie z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Miedźna.

A już wkrótce kolejna okazja do 
zaszczepienia się! 11 września, przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Woli odbę-
dzie się piknik strażacki, na którym 
pojawi się mobilny punkt szczepień. 
Szczegóły imprezy na s. 6. 8 pk

mObILNy pUNKT szCzepIeń będzIe dOsTępNy w wOLI 11 wrzeŚNIA

szczepimy się!

mobilny punkt szczepień podczas dożynek w miedźnej  (FOT. pK)
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Dofinansowanie z programu 
maluch+

Gmina Miedźna po raz kolejny otrzyma-
ła dofinansowanie z budżetu państwa 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3. w ramach Resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi wieku do lat 3. Maluch+ 2021. 
Kwota przyznanego dofinansowania 
wynosi 23 tys. 40 zł. Środki zostaną 
przeznaczone na funkcjonowanie miejsc 
utworzonych z wcześniejszych edycji 
programu Maluch+ tj. w Klubie Dzie-
cięcym „Kubusiowe Maluchy” w Woli.
 8 Ug

Doświetlić przejście

Wójt gminy Miedźna prowadzi rozmo-
wy na temat doświetlenia przejścia dla 
pieszych na drodze wojewódzkiej nr 
933 w Górze, na wysokości sklepu spo-
żywczego oraz zakładu kominiarskie-
go. To droga bardzo uczęszczana, stąd 
konieczność poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców. 8 pk

polski Ład:  
wnioski złożone

Gmina Miedźna złożyła trzy wnioski 
o dofinansowanie w ramach Polskiego 
Ładu. Samorząd stara się o dofinan-
sowanie na budowę dróg, parkingów 
i chodników na terenie gminy, rewitali-
zację Centrum Kultury w Woli oraz na 
budowę oczyszczalni ścieków w Woli 
wraz z budową rurociągu (koszt tego 
ostatniego zadania jest szacowany na 
45 mln zł). 8 pk

Bliżej przejęcia

Gmina finalizuje przejęcie kolejnych 
gruntów na terenie Woli od Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Samorząd ma 
przejąć m.in. działki pod oczyszczalnią 
Promlecz w Woli oraz między Tesco 
a Domem Kultury. Kiedy przejdą już 
na własność samorządu, będzie można 
zagospodarować te tereny na potrzeby 
mieszkańców. 8 pk

punkt obsługi klienta 
we wrześniu

Punkt Obsługi Klienta w ramach Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji we 
wrześniu będzie czynny w następują-
cych dniach: 3.09 (godz. 9.00-14.00), 
6.09 (godz. 9.00-15.00), 10.09 (godz. 
9.00-14.00), 13.09 (godz. 9.00-15.00), 
17.09 (godz. 9.00-14.00), 20.09 (godz. 
9.00-15.00), 27.09 (godz. 9.00-15.00).
 8 Ug

przywrócenie kursów na linii  
pszczyna-wola-pszczyna

Komercyjny przewoźnik firma A.K. 
TRANS S.C. poinformował, że zawie-
szone wcześniej dwa wieczorne kursy 
Wola-Pszczyna 19:08 oraz Pszczyna-
Wola 19:55 od 9 sierpnia br. zostały 
przywrócone zgodnie z obowiązującym 
rozkładem jazdy. 8 Ug

Oto wysokości stawek opłaty me-
lioracyjnej ustalone przez Zarzą-
dy spółek wodnych działających 
na terenie gminy miedźna.

spółka wodna grzawa
Stawka: 25 zł za posesję + 9 zł za każdy 
rozpoczęty ha
Nr konta: 
31 8446 0006 2001 0000 2365 0001

spółka wodna góra
Stawka: 20 zł za posesję
Nr konta: 
65 8446 0006 2001 0000 2394 0001

spółka wodna miedźna
Stawka: 20 zł za posesję + 5 zł za każdy 
rozpoczęty ha
Nr konta: 
11 8446 0006 2001 0000 2987 0001

spółka wodna gilowice
Stawka: 15 zł za posesję + 3 zł za każdy 
rozpoczęty ha
Nr konta:
39 8446 0006 2001 0000 1573 0001

spółka wodna Frydek
Stawka: 20 zł za posesję
Nr konta: 73 8446 0006 2001 0000 2378 
0001

spółka wodna wola
Stawka: 20 zł za posesję
Nr konta: 
88 8446 0006 2001 0000 0505 0001

Należy pamiętać, że kwota zebranych 
składek członkowskich wpływa na 
wysokość dotacji z budżetu gminy 
Miedźna dla Spółki Wodnej!

Warto zauważyć, że od drożności 
urządzeń melioracyjnych zależy m.in. 
prawidłowe odprowadzanie wód opado-
wych mające większe znaczenie podczas 
ulewnych, długo utrzymujących się desz-
czy. 

8 Ug

Jak uiścić opłatę melioracyjną?

we wrześniu we wszystkich sołectwach odbędą się 
zebrania, podczas których mieszkańcy zdecydują 
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to pula dla każdego sołectwa gminy Miedźna. 
To mieszkańcy – właśnie podczas corocznych zebrań sołeckich 
– decydują, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Przedsta-
wiane są propozycje, odbywa się głosowanie. Harmonogram 
tegorocznych zebrań sołeckich poświęconych funduszowi 
sołeckiemu można znaleźć na miedzna.pl. 8 pk

Fundusz sołecki do podziału

sprawdzamy stan inwestycji realizowanych w gmi-
nie miedźna.

Każdego dnia widać efekty rozbudowy budynku szkoły we 
Frydku. Plac budowy wygląda okazale, obecnie roboty pro-
wadzone są w środku obiektu. Przypomnijmy, 1 września 
uczniowie placówki rozpoczęli lekcje w budynku byłego 
gimnazjum nr 2 w Woli. Na czas prac przenieśli się tam też 
nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Lekcje odbywają się 
w trybie jednozmianowym.

Rozbudowany obiekt we Frydku ma pełnić funkcję 8-oddzia-
łowej szkoły podstawowej wraz z wydzielonym, 3-oddziało-
wym przedszkolem. Ponadto budynek zostanie dostosowany 
do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 
a także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość 
prac to ponad 10,2 mln zł. Gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia robót uzupeł-
niających termin zakończenia wymiany oświetlenia ulicznego 
przesunięto na koniec września. Nowe lampy systematycznie 
pojawiają się w kolejnych miejscach w Woli, co sprawia, 
że jest bezpieczniej. Wymiana systemu oświetleniowego 
– modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy 
Miedźna – obręb Wola w roku 2021 obejmuje 507 sztuk opraw 
oświetleniowych, 406 słupów w złym stanie technicznym, 
zdemontowane zostaną 32 słupy betonowe wraz z oprawami. 
Nowe oprawy są ze źródłem oświetlenia typu LED. Wartość 
inwestycji to 2,2 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 850 tys. zł.

Początkiem września rozpoczęły się prace przy budo-
wie wiaty grillowej na Zapadzi w Górze. Zadanie uzyskało 
dofinansowanie w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Już wkrótce zagospodarowany zostanie teren 
rekreacyjny, a mieszkańcy zyskają kolejne miejsce, w którym 
można spędzić wolny czas.

Trwa modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku 
zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli, na I pię-
trze. Przeniesiona zostanie tam siedziba Zespołu Oświaty 
i Wychowania (obecnie znajduje się na parterze). Modernizacji 
podlega dziewięć pomieszczeń, pierwotnie zaadaptowanych 
i użytkowanych przez podmiot leczniczy.

We wrześniu ruszają kolejne inwestycje drogowe. Za ponad 
1,1 mln zł przebudowana zostanie ul. Stawowa w Woli. Ponad 
230 tys. zł pochłonie przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej, 
92 tys. zł – przebudowa ul. Ogrodników w Górze, a prawie 
113 tys. zł – przebudowa ul. Zielonej w Górze. Urząd Gminy 
ponownie ogłosi przetarg na budowę parkingu przy ul. Górni-
czej w Woli. Wcześniej nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono 
już postępowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 
budynku LKS „Sokół” w Woli.

Na bieżąco prowadzone są remonty cząstkowe dróg, a także 
prace związane z utrzymaniem czystości na terenie całej 
gminy. 8 pk

TrwAją dwIe dUże INwesTyCje, rUszAją KOLejNe remONTy dróg OrAz bUdOwA wIATy grILLOwej w górze

Inwestycje w toku

rozpoczęła się budowa wiaty grillowej na zapadzi 
w górze  (FOT. Ug)

HenryK KULa wiCepreZesem pZpn
Były prezes Sokoła Wola (w latach 1990-2000), pochodzący 
z Woli obecny prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej końcem 
sierpnia został wybrany wiceprezesem Polskiego Związku 
Piłki Nożnej! Henryk Kula jest odpowiedzialny za sprawy 
organizacyjno-finansowe. 8 pk

na ZaDania w ZaKresie spOrTU
Wnioski na realizację zadania w zakresie sportu w 2022 r. należy 
składać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s 
w Woli, ul. Pszczyńska 9 do 15 września 2021 r., do godz. 10.00. 
Wnioski można pobrać ze strony miedzna.pl/kluby-sportowe. 8Ug



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZnĄ pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCH OrganiZaCyJnyCH 

naLeŻy sTOsOwaĆ siĘ DO 
OKreŚLOnyCH ZasaD BeZpieCZeŃsTwa 

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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

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

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

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

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

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

Filia w górze, ul. Nad wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

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

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

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

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

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

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

wAżNe KONTAKTy
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Uzdolniona artystycznie miesz-
kanka naszej gminy, mariola 
norek-Kubeczko wygrała ważny 
konkurs florystyczny.

Pani Mariola wystartowała w konkursie 
florystycznym organizowanym przez 
Instytutu Dziedzictwa „Cudowna Moc 
Bukietów” w Podstolicach z okazji świę-
ta Matki Boskiej Zielnej. Zdobyła tam I 
miejsce! To jej bukiet był najpiękniejszym, 

zgodnym z tradycją, ukazujący piękno 
naszych polnych roślin. Regulamin kon-
kursu był bardzo precyzyjny i obwarowany 
wieloma obostrzeniami obrzędowymi.

Już w ubiegłym roku po raz pierwszy 
pani Mariola odważyła się wziąć udział 
w konkursie „Cudowna moc bukietów” 
w Krakowie i zdobyła wówczas wyróż-
nienie. Jak sama mówi, największą 
radość sprawia jej tworzenie. Gratulu-
jemy wspaniałego sukcesu! 8 Ug pani mariola lubi pracę z kwiatami  (FOT. Ug)

podczas sierpniowej sesji rady 
gminy za wieloletnią pracę 
podziękowano odchodzącym 
dyrektorkom dwóch gminnych 
przedszkoli.

31 sierpnia w sesji Rady Gminy Miedźna 
udział wzięły Izabela Jędrzejewska oraz 
Barbara Mosler. To byłe dyrektorki odpo-
wiednio Gminnego Przedszkola Publicz-

nego „Bajka” we Frydku oraz Gminnego 
Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy 
Chotomskiej w Woli. Wójt Jan Słoninka 
oraz Andrzej Kempny, przewodniczący 
Rady Gminy podziękowali odchodzącym 
dyrektorkom przedszkoli za wieloletnią 
pracę i życzyli dalszych sukcesów. – Dzię-
kuję za lata ciężkiej pracy oraz za to, że 
kochałyście dzieci – powiedział wójt Jan 
Słoninka. Tymczasem 27 sierpnia Artur 

Żurawiecki, nauczyciel wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze, złożył ślu-
bowanie i odebrał akt nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mia-
nowanego. W uroczystości udział wzięli 
wójt Jan Słoninka, skarbnik Ewa Ligen-
za, Marzena Mandla, dyrektor Zespołu 
Oświaty i Wychowania oraz Agnieszka 
Wojtala, dyrektor SP w Górze. 8pk

podziękowania i gratulacje

dyrektorkom dziękowano za ciężką pracę  
i zaangażowanie  (FOT. Ug)

Artur żurawiecki odebrał akt nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego  (FOT. Ug)

1 września rozpoczął się nowy 
rok szkolny.

Pomimo nadal trudnej sytuacji epide-
micznej, udało się zorganizować wspól-
ne spotkania dzieci we wszystkich pla-
cówkach naszej gminy.

W tym roku wójt Jan Słoninka powitał 
rok szkolny z uczniami Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli. Przywitał 
wraz z dyrektorem Sebastianem Pyjasem 
wszystkich uczniów, a w sposób szczegól-
ny najmłodszych – pierwszoklasistów.

Życzyli wszystkim uczniom i pracowni-
kom szkoły, aby nowy rok szkolny był spo-
kojny i bezpieczny. Wójt wyraził nadzieję, 
że mimo pandemii szkoły będą funkcjono-
wały w normalnym trybie. Zwrócił uwagę, 
aby pamiętać jednak, że pandemia nadal 
trwa i chociaż wirus niewidoczny gołym 
okiem, nadal jest. Prosił o zachowanie 
bezpieczeństwa i uczynienie wszystkiego, 
aby w jak najmniejszym stopniu wpływał 
on na nasze codzienne funkcjonowanie, 
zarówno w szkole, jak i w życiu osobistym. 
Życzył radości i zdrowia na każdy dzień 
nowego roku szkolnego. 8 Ug, pk

pO wAKACyjNej przerwIe dO szKół I przedszKOLI pOwróCIły dzIeCI

dzieci wróciły do szkół

wspaniały sukces mieszkanki!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2021/2022 wszystkim pracownikom 
oświaty, uczniom i rodzicom życzymy zdrowia, wzajemnej życzliwości i zrozumienia, 
zaufania oraz wytrwałości w trudnym procesie edukacji, a także pozytywnego nastawienia 
do każdego nowego dnia nauki.
Szkoła niech będzie miejscem, do którego zawsze z chęcią będziecie przychodzić. Niech kolejny rok 
szkolny będzie niezapomnianą przygodą obfitującą w same sukcesy i powody do radości.
Wszystkim rodzicom i opiekunom uczniów życzymy cierpliwości i konsekwencji w wycho-
waniu młodego pokolenia.

Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Miedźna
Andrzej Kempny wraz z Radnymi  Jan Słoninka

rozpoczęcie roku szkolnego w zsp w woli  (FOT. Ug)
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mieDŹna

giLOwiCe

FryDeK

gÓra

Jeszcze przed wakacjami dziewięciu 
nauczycieli Gminnego Przedszkola Pub-
licznego im. Jana Brzechwy w Górze 
brało udział w szkoleniu „Nauka czy-
tania metodą symultaniczno – sekwen-
cyjną prof. Jagody Cieszyńskiej”, które 
prowadziła Magdalena Soszyńska– Kali-
nowska.

Prof. Jagoda Cieszyńska (autorka 
metody) podkreśla, iż nowa rzeczy-
wistość wymaga skonstruowania 
odmiennej metody dla nowego pokole-
nia. Współczesne dzieci inaczej uczą się 
języka mówionego i pisanego. Przewaga 
stymulacji obrazem (telewizor, kom-
puter, billboardy, reklamy, emotikony) 
uniemożliwia całkowicie stosowanie 

metod analitycznych (głoskowanie). Dla 
tych dzieci pojedyncze litery tworzą 
wzory bez znaczeń.

W przedszkolu w większości grup 
prowadzone są zajęcia z elementami 
metody wczesnej nauki czytania autor-
stwa prof. Jagody Cieszyńskiej. Od 
roku szkolnego 2021/2022 jest to meto-
da wiodąca w przedszkolu, ponieważ 
symultaniczno-sekwencyjna metoda 
nauki czytania jest oparta na wielolet-
nich doświadczeniach własnych autorki, 
w chwili obecnej liczne badania nauko-
we potwierdziły jej skuteczność. Warto 
też dodać, że w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka, dzieci uczą się czytać 
właśnie tą metodą. 8 Ug

nowe metody nauki czytania

Od roku szkolnego 2021/2022 metoda symultaniczno-sekwencyjna jest wio-
dąca w przedszkolu  (FOT. Ug)

Oto Honorowe absolwentki
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miedźnej wręczono tytuły Honoro-
wego Absolwenta Szkoły. Otrzymały je: 
Emilia Limańczyk – absolwentka, która 
uzyskała najwyższą średnią na świade-
ctwie ukończenia szkoły oraz Hanna 
Wojtkowiak – absolwentka, która uzy-

skała najwyższy wynik egzaminu ósmo-
klasisty w roku szkolnym 2020/2021. 
Dziewczyny, tegoroczne licealistki, 
zostały uhonorowane pamiątkową złotą 
tabliczką, umieszczoną w budynku szko-
ły. W ten sposób trwale ich nazwiska 
zapisane zostały w historii placówki.
 8 Zsp miedźna

wOLa

Zabawa dla Filipka
18 września w Domu Kultury w Woli 
odbędzie się charytatywna zabawa 
taneczna dla Filipka Cholewy. Będą 
licytacje gadżetów oraz zbiórka na rzecz 

chłopca chorego na SMA. Wejściówki 
w cenie 30 zł od osoby lub 50 zł od pary 
do odbioru w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry do 14 września. 8 pk

grZawa

iBUK Libra – zgłoś się po kod dostępu
Od sierpnia Gminna Biblioteka Pub-
liczna umożliwia swoim czytelnikom 
darmowy dostęp do ponad 3500 ebo-
oków w serwisie IBUK Libra. Znaczna 
część elektronicznego księgozbioru 
przeznaczona jest dla studentów i pra-
cowników naukowych (prawo, medy-
cyna, nauki społeczne, ekonomiczne, 
humanistyczne, techniczne). Ponadto 
wśród e-książek znajdują się publikacje 
z zakresu literatury pięknej, literatury 

faktu, literatury dla dzieci i młodzieży, 
a także poradniki i słowniki. Dostęp do 
serwisu jest możliwy poprzez przeglą-
darkę internetową. PIN-y są ważne do 
3 sierpnia 2022 r.

Dostęp uzyskano w ramach zadania 
„Książki online dla każdego”. Zadanie 
finansowane w ramach II edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Śląskiego na rok 2021.

8gBp

Z nowymi umiejętnościami
Wraz z końcem roku szkolnego 
2020/2021 w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. prof. Zbigniewa Religi 
w Gilowicach zamknięto z sukcesem 
jeden z projektów, który rozpoczął się 
w październiku 2018 roku – pn. „Hand 
to hand with CLIL”. Wraz z partnerami 
z Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Włoch 
i Węgier pracowano nad wdrażaniem 
elementów nauczania dwujęzycznego 

w szkołach partnerskich. Nauczyciele 
szkolili się, obserwowali i prowadzili 
lekcje metodą CLIL. Uczniowie brali 
udział w zagranicznych spotkaniach, 
poznawali kulturę innych krajów, zawie-
rali nowe przyjaźnie i doskonalili umie-
jętności językowe. Wszystkim, którzy 
chcą dowiedzieć się więcej, polecamy 
lekturę załączników dostępnych na 
stronie logilowice.pl.� Joanna Kocioła

informacja w sprawie parkowania
Dyrekcja SP we Frydku informuje, że na 
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Woli, ul. Przemysłowa 7 (gdzie ucznio-
wie mają zajęcia ze względu na trwającą 
rozbudowę placówki) obowiązuje zakaz 
parkowania (z wyjątkiem osób upo-
ważnionych). Droga w obrębie szkoły 
jest drogą pożarową, nie wolno na niej 

parkować, nie ma też możliwości parko-
wania na trawie. Parking z tyłu szkoły 
(za gabinetem weterynarza) będzie 
wykorzystywany do manewrowania 
autobusów szkolnych. Można korzystać 
z okolicznych parkingów, np. przy base-
nie, przy kopalni lub innych dostępnych.
 8 sp Frydek
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28 sierpnia odbyło się uroczyste poświęcenie 
sztandaru rolników sołectwa miedźna.

Na pomysł wykonania takiego sztandaru wpadli sołtys 
Bronisław Śmieja, Antoni Gruszka, Grzegorz Mikieta 
oraz proboszcz ks. Jan Piontek. – Jako rolnicy posta-
nowiliśmy, że trzeba taki sztandar zrobić. Przy rozno-

szeniu kart podatkowych informowałem mieszkańców 
o tym pomyśle. Byli za i chętnie przekazywali środki na 
ten cel – mówi Bronisław Śmieja, sołtys Miedźnej.

Ufundowany przez rolników z Miedźnej sztandar 
z wizerunkiem św. Izydora, patrona rolników, został 
uroczyście poświęcony w sobotę, 28 sierpnia w kościele 
św. Klemensa. W tym podniosłym wydarzeniu udział 

wzięli rolnicy i mieszkańcy sołectwa, a także Janusz 
Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolni-
ctwa, wójt Jan Słoninka, przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kempny. Po poświęceniu odbyły się dożynki 
sołeckie. – Sztandar znajduje się w naszym kościele 
parafialnym. To taki symbol wszystkich rolników 
w Miedźnej – mówi sołtys. 8 pk

rolnicy z miedźnej mają swój sztandar

JOLanTa KasperCZyK
Mieszkanka Frydku, wieloletnia członkini Koła Gospodyń Wiejskich we Frydku 
i przewodnicząca w latach 1988-2014, była wiceprezes tamtejszego Kółka Rolni-
czego. Pracując w KGW aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnej. I to 
mimo problemów lokalowych, bo – kiedy nie było Domu Socjalnego – początkowo 
gospodynie spotykały się w szkole lub w prywatnych domach. Organizacje zaopa-
trywały panie w drób, świadczono usługi wypożyczania szatkownicy do kapusty 
czy obsługi magla. Pani Jolanta współorganizowała wiele imprez dla mieszkańców, 
m.in. z okazji dnia kobiet, biesiad, wieczorów kolędowych, warsztatów kulinar-
nych, wyjazdów, brała aktywny udział w konkursach kulinarnych. Sukcesem 
był wyjazd na konkurs do Warszawy, gdzie panie reprezentowały Śląsk i gminę. 
Pani Jolanta współpracowała z Radą Rodziców oraz Radą Sołecką. W 1993 r. przy 
KGW powstał Zespół Pieśni i Tańca „Swojanie”, którego była kierownikiem do 
końca kadencji przewodniczącej. Jolancie Kasperczyk bardzo zależało na rozwoju 
zespołu, zapraszała w jego szeregi wszystkich chętnych. Została odznaczona 
Orderem Serca Matkom Wsi.

ZespÓŁ ŚpiewaCZy „gÓrZanie”
Zespół powstał w 1992 r. z inicjatywy śp. ks. Piotra Zegrodzkiego, śp. Jana Rąby 
i organisty Antoniego Botora. Początkowo miał charakter chóru parafialnego 
liczącego 14 osób, który w czasie Wielkanocy śpiewał Pasję św. Mateusza. Z cza-
sem zespół rozrastał się i rozpoczął kultywowanie folkloru śląskiego, głównie 
pieśni ziemi pszczyńskiej. „Górzanie” to zespół amatorski, stworzony i działający 
dzięki grupie zapaleńców, miłośników śląskiej mowy, tradycji, śpiewu i tańca. 
Celem jest przede wszystkim troska o kulturę regionu, ochrona kultury ludowej, 
podnoszenie jej znaczenia we własnym środowisku. Członkowie posiadają auten-
tyczne stroje śląskie z początków XX w. Zespół ma w repertuarze tańce, pieśni, 
zabawy i przyśpiewki kolędowe (pochodzące ze śpiewników Juliusza Rogera 
i Adolfa Dygacza oraz spisywane od mieszkańców okolicznych wsi). „Górzanie” 
biorą udział w miedźniańskim festiwalu folklorystycznym, a także w wielu 
imprezach w regionie, promując gminę Miedźna i kulturę regionu, jednocześnie 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Od początku zespołem kieruje Paweł 
Libera. Obecnie instruktorem muzycznym jest Tadeusz Kozieł. Zespół ściśle 
współpracuje z KGW Góra.

TOmasZ waLOsZeK
Mieszkaniec Miedźnej, pszczelarz od ponad 55 lat, od 1985 r. Mistrz Pszczelarski, 
od 2007 r. prezes Powiatowego Związku Pszczelarzy w Pszczynie. W swojej pasie-
ce „Barć” chętnie gości nie tylko uczniów ze szkół gminy Miedźna, ale również 
powiatu pszczyńskiego. Otrzymał Odznakę Zasłużony dla Rolnictwa oraz Złotą 
Odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pan Tomasz angażuje się również 
w inicjatywy związane z historią Miedźnej i ziemi pszczyńskiej. Zachęca młodzież 
szkolną do poznawania i docenienia wartości tkwiących w miejscu urodzenia 
i dorastania. Chętnie udziela prelekcji w szkołach i przedszkolach. Z pasją oddaje 
się badaniom historycznym nad wydarzeniami z okresu powstań śląskich oraz 
II wojny światowej. Z jego inicjatywy zrodził się pomysł przywrócenia historycz-
nego wyglądu herbu i pieczęci, które są dostępne na katastrach we Wrocławiu. 
Pan Tomasz to wieloletni członek Rady Parafialnej w kościele pw. św. Klemensa 
w Miedźnej, członek chóru kościelnego, autor wielu inicjatyw dotyczących życia 
parafii i kościoła w Miedźnej. Wykonał wiele prac związanych z elektryką w koś-
ciele. Ponadto, uwiecznia na fotografiach liczne wydarzenia parafialne.

29 sIerpNIA pOdCzAs dOżyNeK gmINNyCh wręCzONe zOsTAły mIedźNIAńsKIe ULe

Nagrodzeni za upowszechnianie kultury
Laureatami zostali Jolanta Kasperczyk, Zespół 
Śpiewaczy „górzanie” oraz Tomasz waloszek.

„Miedźniańskie Ule” to nagrody Gminy Miedźna 
za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę 
na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. To 

podziękowanie i docenienie pracy ludzi, którzy ukazują 
piękno otaczającego świata, promują kulturę oraz 
walory gminy Miedźna.

Do grona laureatów dołączyli wieloletnia przewod-
nicząca KGW Frydek Jolanta Kasperczyk, promujący 
śląską kulturę w regionie Zespół Śpiewaczy „Górzanie” 

oraz pszczelarz i miłośnik kultury ziemi pszczyńskiej 
Tomasz Waloszek. Nagrody zostały wręczone podczas 
Dożynek Gminnych w Miedźnej. Laureaci odebrali je 
z rąk wójta Jana Słoninki oraz Andrzeja Kempnego, 
przewodniczącego Rady Gminy (w imieniu Jolanty 
Kasperczyk nagrodę odebrał syn). 8 pk

jolanta Kasperczyk (trzecia od lewej) wraz z Kgw Frydek i Kgw gilowice pod-
czas konkursu kulinarnego kilkanaście lat temu  (FOT. ArCh.)

zespół podczas festiwalu folklorystycznego w woli w 2019 r.  (FOT. gOK)

Tomasz waloszek odbiera nagrodę podczas dożynek gminnych  (FOT. pK)
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publikujemy fragment tekstu na 
temat powstań Śląskich z kroniki 
szkolnej szkoły podstawowej 
w miedźnej (z lat 1919-1921).

Pierwsze powstanie było 15 lipca 1919 
roku. Wojsko zwane „Grinzszutz”, skła-
dające się z ośmiu ludzi konnych roz-
brojono. Do tego celu przeznaczony był 
Ludwik Golus, Teofil Krzystolik, Fran-
ciszek Cofała i Józef Sosna z Miedźnej. 
Pierwsza potyczka przeciw Niemcom 
trwała przez godzinę.

20 sierpnia opuścili powstańcy wio-
skę z tego powodu, że cała masa wojska 
niemieckiego napłynęła, a połączyli 
się w Dziedzicach ze swoim sztabem 
powstańczym.

22 sierpnia około godziny 4.00 
powstańcy wsi Miedźnej zdobyli poste-
runek „Grinszucen” w Grzawej, gdzie 
zabrali do niewoli dużo wojska.

Sławnymi bohaterami byli tutaj Anto-
ni Krzystolik z Tychów i Józef Polak 
z Miedźnej. Niewolników, a względnie 
jeńców oddali do kompanii sztabowej 
w Dziedzicach, gdzie otrzymali wstęgi 
waleczności I klasy. Konie zostały odda-

ne do Dziedzic do biura podawczego 
– przez Wisłę.

W roku 1920, 12 lipca, Ludwik Golus 
i Franciszek Cofała odebrali na rozkaz 
zarządu organizacji wojskowej – nieja-
kiemu (…), rower i dokumenty zawie-
rające spis członków związku niemie-
ckiego (…). (…) był zaciętym agitatorem 
niemieckim.

Za ten czyn został aresztowany 
Ludwik Golus. Podczas aresztowania 
pastwili się nad nim i jego żoną w sposób 
zwierzęcy. Po godzinnej walce i męce 
zdołali go okuć w żelaza, a zrabowawszy 
go z gotówki (600 marek) wysłali go na 
miejsce, gdzie rower ukryto. Dopiero 
pewna kobieta Agnieszka Zachadzka 
widząc to całe zajście dała znać ludno-
ści w wiosce, aby spieszyła na ratunek. 
Wtedy to Teofil Krzystolik, Franciszek 
Cofała, Franciszek Miczek, Józef Polak 
i Klemens Furczyk z Miedźnej przy-
byli na miejsce wypadku i przyszło do 
krwawej walki, przy której został jeden 
żandarm (Szejdel) nadwachmistrz przez 
Krzystolika Teofila i Miczka Franciszka 
zastrzelony.

Przez niemieckich żandarmów 
zostali ranieni Krzystolik Teofil 
– kulą rewolwerową przez piersi na 
wylot i Cofała Franciszek w prawą 
nogę – obydwaj przeszli jednak do 
zdrowia. Ranieni zostali zrazu na 
miejscu. Franciszek Cofała przebrał 
się za kobietę i uciekł przez Wisłę do 
Dziedzic. Teofil Krzystolik pozostał 
pod dozorem policji niemieckiej jako 
ranny do leczenia. Na zawiadomienie 
Łukasza Rogalińskiego został wykra-
dziony z rąk policji i oddany do szpitala 
w Dziedzicach. Wybawcy zaś musieli 
się ukrywać za granicą aż do następ-
nego powstania.

Powstanie w roku 1920 – 20 sierp-
nia

Teofil Krzystolik, Franciszek Cofała, 
Franciszek Miczek i Józef Polak rozbro-
ili posterunek policji niemieckiej oraz 
wywiadowców i udali się w tym samym 
zamiarze do Góry, a następnie przez 3 
dni czuwało obywatelstwo z Miedź-
nej nad porządkiem. W międzyczasie 
Niemcy transportowali broń i amuni-
cję przez Miedźną do Ligoty, ludność 

powstańcza zmuszona była uchodzić 
za granicę, aż do trzeciego powstania 
(głosowania), które wybuchło 1 maja 
1921 roku.

Powstańcy z Miedźnej, a względnie 
kompania Miedźnieńska pod dowódz-
twem Ludwika Golusa wyruszyła do 
Ćwiklic. Po dwudniowej poniewierce 
otrzymali rozkaz powrotu do wioski 
Miedźnej, gdzie kompania rozdzieliła 
się i trzymała patrol – tak było do 8 
sierpnia.

8 sierpnia wyruszyła kompania 
Miedźnieńska do Starego Bierunia do 
ugrupowania „Batalion”. Następnie jeden 
batalion wyruszył do Murcków, gdzie po 
4-dniowym ćwiczeniu bojowym został 
utworzony pułk i zbrojnie wyruszył dnia 
16 sierpnia na plac boju (...)

Tekst ten został odczytany przez 
uczennice szkoły w ramach projektu 
„Przeczytane powstanie”, realizowanego 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Woje-
wódzką w Katowicach Filię w Pszczynie 
z okazji obchodów 100-lecia Powstań 
Śląskich. Nagranie można zobaczyć na 
kanale PBW Pszczyna na YouTube.

powstania w zapisach kroniki szkolnej

wystawa, gra terenowa, konkursy 
oraz koncert orkiestry – w ten 
sposób uczcimy w naszej gminie 
powstania Śląskie.

Wydarzenia te organizowane są w ramach 
projektu „Śladami Powstań w Gminie 
Miedźna” pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Miedźna i Przewodniczące-
go Rady Gminy Miedźna. Do 3 września 
na parkingu przy Domu Kultury w Woli 
można było podziwiać wystawę „Śląsk – 
droga do Niepodległej”. Zawiera wiele cen-
nych, archiwalnych zdjęć oraz informacji 
o trudnej historii Śląska. Wystawa od 6 do 
18 września jest dostępna w Miedźnej.

Kolejne piękne wydarzenie projektu 
to Historyczna Gra Terenowa „Szlakiem 
Powstań Śląskich”. W Woli umieszczono 5 
plansz, na których znajdują się informacje 
potrzebne graczom. Należy je odnaleźć, 
zapoznać się z nimi, a następnie rozwią-
zać zadania z karty uczestnika (dostępna 
na Facebooku „PoWoli do celu”, znajduje 
się tam również karta zgłoszenia oraz 
potrzebne zgody do wypełnienia). Gra 
potrwa do 30 września. Najpóźniej do 

5 października należy dostarczyć wypeł-
nione dokumenty wraz z prawidłowo 
rozwiązanymi zadaniami do Gminnego 
Ośrodka Kultury, współorganizatora 
wydarzenia. Co istotne, każdy wygrywa. 
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagro-
dy-niespodzianki!

W dniach 4-14 października odbędzie 
się Multimedialny Konkurs Historycz-
ny, a 12 października w Domu Kultury 
w Woli – Konkurs Poezji i Prozy Patrio-
tycznej. Podsumowaniem tych inicjatyw 
będzie koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „Silenzio” z Woli. 23 październi-
ka w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Woli wystąpią nasi wspaniali muzycy, 
a także laureaci Konkursu Poezji i Prozy 
Patriotycznej, odbędzie się również pre-
zentacja prac Multimedialnego Konkursu 
Historycznego.

Zadanie dofinansowano ze środków 
budżetu Województwa Śląskiego. Orga-
nizatorami są: Stowarzyszenie „PoWoli do 
Celu” z Woli, Gmina Miedźna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. Szczegóły wydarzeń na 
stronie gok.miedzna.pl oraz na Facebooku 
GOK-u i stowarzyszenia. 8pk

w gmINIe mIedźNA przygOTOwANO szereg wydArzeń UpAmIęTNIAjąCyCh pOwsTANIA ŚLąsKIe

Śladami powstań Śląskich

wystawa dostępna była przy domu Kultury w woli  (FOT. pK)
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w OBieKTywie

wakacje to dobry czas na przeprowadzenie 
remontów w placówkach oświatowych. I tak działo 
się w naszej gminie! Na przykład w przedszkolu 
w górze odświeżone zostały sale, wszystkie kory-
tarze oraz inne pomieszczenia, po to, aby dzieci 
mogły miło spędzać czas  (FOT. Ug)

Na Krytej pływalni w woli wymieniona została 
wanna jacuzzi. w miejsce wysłużonej, ponad 
17-letniej wanny została zamontowana nowa. 
zapraszamy do skorzystania z licznych atrakcji 
w obiekcie gminnego Ośrodka sportu i rekreacji 
 (FOT. gOsIr)

w naszej gminie pojawił się kolejny pojemnik 
w kształcie serca na nakrętki plastikowe. Tym 
razem w gilowicach, przy Osp i przedszkolu. 
mieszkańcy mogą tam zostawiać nakrętki, z któ-
rych dochód zostanie przekazany na rzecz cho-
rych dzieci  (FOT. Ug)

nagroda dla naszych 
przedsiębiorców

Firma z grzawy otrzymała nagro-
dę „Złoty Laur”.

„Złoty Laur” to nagroda starosty pszczyń-
skiego i przewodniczącego Rady Powiatu 
dla przedsiębiorców, którzy są liderami 
biznesu i motorem nie tylko lokalnej gospo-
darki. Podczas gali 3 września w kategorii 
„Usługi” nagrodę przyznano Przedsiębior-
stwu Usługowo-Handlowemu Stalmach 
– Strefa Szkła Roman Stalmach w Grzawie. 
Firma została nominowana przez wójta 
Jana Słoninkę, który również wziął udział 
w uroczystości w Muzeum Zamkowym 
w Pszczynie. Gratulujemy! 8pk

Od 9 września 2021 roku miesz-
kańcy województwa śląskiego 
dzwoniąc na numer 998 połączą 
się bezpośrednio z operatorem 
numeru alarmowego 112. numer 
przełączany będzie sukcesywnie 
w każdym powiecie, aż doce-
lowo obejmie całe wojewódz-
two. To usprawnienie systemu 
powiadamiania ratunkowego, 
które pozwoli na sprawniejsze 
powiadamianie i dysponowanie 
odpowiednich służb.

Śląskie jest kolejnym województwem, 
gdzie numer 998 przełączany będzie 
na 112. Zgodnie z ustawą o systemie 
powiadamiania ratunkowego, doce-
lowo odbiór zgłoszeń wpływających 
na numer alarmowy 998 odbywać się 
będzie w Centrach Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR).

Numer 998 będzie dalej funkcjo-
nował, jednak każdy, kto na niego 
zadzwoni, nie połączy się z Państwową 
Strażą Pożarną jak dotychczas, a z dys-
pozytorem CPR, który zakwalifikuje 
zgłoszenie i przekaże je do odpowied-
nich służb.

Właściwe przekierowanie zgłoszenia 
jest szczególnie istotne w sytuacjach 
wymagających szybkiej interwencji. 
Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez 
operatorów CPR pozwala na jednoczes-
ne i automatyczne – za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego – powiado-
mienie wszystkich służb właściwych ze 
względu na rodzaj zdarzenia.

Obsługa numeru alarmowego przez 
dyspozytora pozwala także wyelimino-
wać zgłoszenia fałszywe czy niezasadne. 
Dyspozytorzy PSP będą otrzymywali 
od CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, 
które rzeczywiście dotyczą zagrożenia 

życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa 
czy środowiska.

Dodatkową korzyścią przełączenia 
numeru alarmowego będzie ujednoli-
cenie sposobu obsługi zgłoszeń, w tym 
zgłoszeń obcojęzycznych oraz połączeń 
eCall – ogólnoeuropejskiego systemu 
szybkiego powiadamiania o wypadkach 
drogowych.

Numer alarmowy 998 będzie drugim 
numerem alarmowym, przekierowanym 
do obsługi przez Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego. W 2018 roku został 
przekierowany numer 997, a na rok 
2024 planowane jest przekierowanie 
numeru alarmowego 999 i jednocześ-
nie zakończenie koncentracji numerów 
alarmowych w Polsce.

W województwie śląskim przełącza-
nie numeru 998 na 112 zaplanowano 
w okresie od 9 do 20 września 2021 
roku. 8 gov.pl

przełączanie numeru 
alarmowego 998 na 112

Co niezwykle istotne, udział 
w spisie jest obowiązkowy.

Wszystkie osoby i gospodarstwa 
domowe odmawiające spisania się 
przez Internet lub wywiadu przez 
telefon lub odmawiające udzielenia 
odpowiedzi rachmistrzowi podczas 
wywiadu bezpośredniego narażają 
się na karę grzywny. Jeżeli nie spi-
sałeś się przez Internet nie możesz 
już odmówić udzielenia odpowiedzi 
rachmistrzowi na pytania spisowe, 
gdy się z Tobą skontaktuje. Odma-
wiając narażasz się na karę grzywny. 
Uniknij tego.

Jeżeli masz dostęp do Internetu 
– spisz się. Jeżeli nie masz udaj się do 
Urzędu Gminy i spisz się przez Internet 
na specjalnie przygotowanym stano-
wisku. Możesz się również spisać na 
infolinii dzwoniąc pod numer 22 279 
99 99 od 8:00 do 18:00. 

8gUs

TyLKO dO 30 wrzeŚNIA TrwA spIs pOwszeChNy

Nie odkładaj spisu na ostatni moment!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie spisali 
się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 r., uruchamiamy cotygodniowe 
dyżury rachmistrza spisowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, 
w każdą środę od dnia 18 sierpnia 2021 r., w godzi-
nach od 15.30 do 17.30 do sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna, celem dopełnienia usta-
wowego obowiązku spisowego.

W sobotę, 11 września 2021 r. podczas pikniku 
strażackiego odbywającego się przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Woli uruchomiony zostanie mobilny 
punkt spisowy obsługiwany przez rachmistrzów 
spisowych w godzinach od 13.00 do 17.00.

Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze 
nie spisali się w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 r. zapraszam do punktu 
spisowego.

Do dokonania spisu niezbędna jest wiedza 
w zakresie znajomości:

– numerów PESEL wszystkich domowników,
–  nazwy zawodów wszystkich domowników oraz 

adres zakładu pracy,
– powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu,
– rok oddania budynku do użytkowania.

Jan Słoninka
Gminny Komisarz Spisowy

podczas gali 3 września  (FOT. pOwIAT)
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pOpŁyŃ i pOBiegniJ!
25 września w Woli odbędzie się III 
Aquathlon, organizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji, MUKS 
„Gilus” Gilowice oraz Nadleśnictwo 
Kobiór. Zawody rozegrane zostaną 
w konkurencji pływackiej (dystans 200 
m, na krytej pływalni w Woli) i biegowej 
(dystans 2 500 m, trasa leśna w pobliżu 
leśniczówki w Woli).

W zawodach mogą startować dziew-
częta i chłopcy od rocznika 2008 i starsi. 
Zapisy przyjmowane są do 12 września, 
do godz. 10.00. Szczegóły i regulamin na 
basenmiedzna.naszosir.pl. 8 pk  

naJLepsi sKaCiOrZe ZnÓw 
w giLOwiCaCH

W dniach 11-12 września na hali spor-
towej w Gilowicach odbędą się Indy-
widualne Mistrzostwa Polski w skacie 
pod patronatem Wójta Gminy Miedźna. 
Impreza zrzeszająca najlepszych ska-
ciorzy z całego kraju ponownie gości 
w naszej gminie. Po raz pierwszy odbyła 
się u nas w 2019 r. i okazała się dużym 
sukcesem. 8 pk

gKs „piasT”  
ZaprasZa

GKS „Piast” Wola prowadzi nabór 
do klubu dla dziewcząt i chłopców 
na treningi w zapasach – styl wolny 
i zapasy kobiet. Zajęcia przeznaczone 
są dla dzieci w wieku 8-11 lat. Dzieci 
młodsze lub starsze mogą być przyjęte 
po weryfikacji poziomu sprawności 
fizycznej przeprowadzonej przez tre-
nera. Szczegóły pod numerem tel. 517 
960 397. 8 pk

parKrUn w sOBOTy
Przypominamy, że w każdą sobotę 
klub PoWoli do celu zaprasza na par-
krun (bieg, trucht, marsz, nordic wal-
king). Spotkania rozpoczynają się o 
godz. 9.00, przed mostem Wójtowym 
w Woli.

8pk

w sierpniu nasi piłkarze rozpo-
częli nowy sezon.

Od zwycięstwa 3:2 (bramki dla Sokoła: 
N. Madeja – dwie, K. Kudyba) na włas-
nym stadionie 14 sierpnia z LKS-em 
Brzeźce rozpoczął rozgrywki w A klasie 
Sokół Wola. Drugi mecz, tydzień później, 
ponownie dał komplet punktów – Sokół 
wygrał ze Zniczem w Jankowicach 2:1 
(bramki dla Sokoła: A. Sosna – dwie). 28 
sierpnia klub zremisował bezbramkowo 
u siebie z Leśnikiem Kobiór. W kolejnych 
meczach zagra z: Czaplą Kryry (4.09, 
u siebie), Unią w Bieruniu Starym (8.09), 
LKS-em Rudołtowice (11.09, u siebie), 

Krupińskim w Suszcu (18.09), LKS-em 
Studzionka (25.09, u siebie).

Nieco gorzej sezon rozpoczął także 
A-klasowy LKS Frydek. W pierwszej 
kolejce 15 sierpnia przegrał z Siódemką 
w Tychach 2:3 (bramki dla LKS-u: P. 
Żemła, T. Kapica), a w drugiej – zremiso-
wał 1:1 w Kryrach z Czaplą (bramka dla 
LKS-u: I. Zdziech). Piłkarze z Frydku 
źle rozpoczęli też sezon na własnym 
boisku – 28 sierpnia przegrali z LKS-
em II Goczałkowice aż 2:7 (bramki dla 
LKS-u: T. Kapica, J. Faruga). W kolej-
nych meczach LKS zagra z: Polonią 
Międzyrzecze (5.09, u siebie), ze Stalą 
w Chełmie Śląskim (8.09), z LKS-em 

w Woszczycach (11.09), LKS-em Brzeźce 
(19.09, u siebie), ze Zniczem w Jankowi-
cach (25.09).

Dwa mecze u siebie i dwie porażki 
1:3, za każdym razem z honorowymi 
bramkami Sławomira Janosza – to 
bilans pierwszych spotkań w sezonie 
B-klasowego AKS-u Nadwiślan Góra. 21 
sierpnia klub przegrał z Fortuną Wyry, 
a tydzień później z Czarnymi Piasek. 
W kolejnych meczach AKS zagra z: Czu-
łowianką Tychy (8.09, u siebie), Niepo-
kornymi w Orzeszu (12.09), LKS-em II 
Wisła Wielka (18.09, u siebie), LKS-em 
w Wiśle Małej (26.09).

8pk

pierwsze punkty zdobyte

siedem drużyn wzięło udział 
w memoriale im. Czesława 
rozmusa, który odbył się 21 
sierpnia na stadionie sokoła 
w woli.

Nieprzypadkowo właśnie tam. Czesław 
Rozmus był wieloletnim działaczem 
Sokoła. Funkcję sekretarza klubu peł-
nił od lat 70. ubiegłego wieku aż do 2018 
roku! Był też spikerem i kronikarzem 
klubu. Świetnie znał historię Sokoła. 
Zmarł w maju 2020 r.

Teraz zorganizowany został turniej 
jego imienia. Do zawodów zgłosiło 
się 7 zespołów w trzech kategoriach 
wiekowych. W swoich kategoriach 
triumfowały zespoły: „Młode Wilki”, 
„Dzikie Dziki” i Sokół Wola 1. Królem 
strzelców turnieju został Karol Hornik, 
najlepszym piłkarzem wybrano Miko-
łaja Kanika (obydwaj z drużyny „Dzi-
kie Dziki”), a najlepszym bramkarzem 
został Nataniel Michura z UKS SPS 
Wola. Po zakończeniu zawodów wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe meda-

le, nagrody rzeczowe oraz grillowaną 
kiełbasę. Nagrody współfinansowane 
zostały z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Piłkarski Memoriał im. Czesława 
Rozmusa zostanie stałą imprezą spor-
towo-rekreacyjną w kalendarzu gminy 
Miedźna i będzie rozgrywany corocznie 
w ostatnią sobotę wakacji letnich. Orga-
nizatorami wydarzenia są Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Gmina Miedźna 
oraz Sokół Wola. 8pk, gOsir

z pamięcią o zasłużonym działaczu

memoriał będzie corocznym wydarzeniem  (FOT. gOsir)

4 września całe rodziny w charakterystycz-
nych, błękitnych koszulkach przejechały trasę 
liczącą 23 km i wzięły udział w spotkaniu na 
stadionie sokoła.

Pogoda dopisała, nastroje również, dlatego kolejna edycja 
imprezy okazała się ponownie sukcesem. Rano uczestnicy 
wyjechali spod basenu w Woli, przejechali ok. 23 km 

(przez gminę Miedźna, a także Międzyrzecze, Studzienice, 
Jankowice), po czym wrócili na stadion Sokoła, gdzie 
czekały na nich poczęstunek, dmuchańce dla dzieci, 
a także tradycyjnie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 
Dzięki sponsorom było ich bardzo dużo, dlatego większość 
uczestników otrzymała prezent. Do wygrania były m.in. 
rower, weekend dla dwóch osób czy zaproszenie do Ener-
gylandii, a także sprzęt rowerowy i inne gadżety.

Najmłodszy uczestnik to dziecko z rocznika 2021, 
a najstarszy rowerzysta miał 79 lat. W imprezie brały 
udział całe rodziny z dziećmi. Nic dziwnego, bo to świet-
na okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu! Rajd 
był zabezpieczany przez policjantów i strażaków.

Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława 
Malinowskiego w Woli oraz LKS „Sokół” Wola. 8 pk

500 Osób wzIęłO UdzIAł w XIV mIedźNIAńsKIm rOdzINNym rAjdzIe rOwerOwym pOd pATrONATem wójTA gmINy mIedźNA

Na rowerze z rodziną

Uczestnicy ruszyli tradycyjnie spod basenu  (FOT. Ug) To impreza dla całych rodzin  (FOT. Ug) Nagrodą główną był rower  (FOT. pK)
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w ramach akcji dla mieszkańców przygo-
towano wiele atrakcji, wyjazdów, spotkań, 
wydarzeń!

Akcja była organizowana przez gminę Miedźna, 
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Zespół Oświaty i Wychowania, Gminną 
Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Projekt współfinansowany był z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2021. 8 pk

zA NAmI „LATO w gmINIe mIedźNA pOd pATrONATem wójTA gmINy”

wspomnienia z wakacji
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To były piękne, kolorowe dożynki


