
gmina miedźna wspólnie świętowała kolejną rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości! 
spotkaliśmy się na pięknym wydarzeniu „miedźna dla niepodległej”, 

pokazując swoje przywiązanie do Ojczyzny
wIę CeJ NA sTr. 2 i 12

radosne i aktywne świętowanie

praCOwiTa KOŃCÓwKa rOKU
Coraz niższe temperatury budowlańcom niestraszne! 
w gminie miedźna realizowane są kolejne inwestycje

wIęCeJ NA sTr. 4

JaKa JesT syTUaCJa FinansOwa gminy?
wójt Jan słoninka tłumaczy,

jak wyglądają finanse gminy miedźna

wIęCeJ NA sTr. 5
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woda już tylko
z gpw

Fundusz sołecki: 
mieszkańcy zdecydowali!

Co i jak oddawać 
do pszOK-u?

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 9
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„Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swego brata...
I wyciągasz do niego rękę

Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”
Matka Teresa z Kalkuty

Minął kolejny rok i zbliżają się długo wyczekiwane 
Święta Bożego Narodzenia.

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

Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd, 
radość, ciepło, życzliwość i nadzieja

niech oznajmiają, że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.
Niech Święta Bożego Narodzenia sprawią, 

że radość i zdrowie zawitają do każdego domu,
a nadzieja, pokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.

Życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 
Andrzej Kempny 

Wójt Gminy Miedźna 
Jan Słoninka

wraz z Radnymi i Sołtysami Gminy Miedźna

Dużo ciepła, radości oraz zdrowia,
Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz pomyślności w 2022 roku

życzą redakcja „Gminnych Spraw”  
oraz wydawca, Gminny Ośrodek Kultury

Z okazji Górniczego Święta – Barbórki
przekazujemy wszystkim Górnikom oraz ich rodzinom

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

a przede wszystkim Braci Górniczej 
życzymy bezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara ma Was i Wasze rodziny 
zawsze w swojej opiece

Z górniczym „Szczęść Boże”

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna 

Andrzej Kempny
wraz z Radnymi 

Wójt
Gminy Miedźna

Jan Słoninka
wraz z Pracownikami

Święto niepodległości to wesoły 
dzień, okazja do radosnego świę-
towania. Tak właśnie było w gmi-
nie miedźna – wspólnie uczciliśmy 
103. rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez naszą Ojczyznę.

Obchody „Miedźna dla Niepodległej” roz-
poczęły się o godz. 11.11 przy Centrum 
Kultury w Woli, gdzie ruszył Bieg dla 
Niepodległej, którego głównym organi-
zatorem był klub PoWoli do celu z Woli. 
Uczestnicy albo biegli na 11 km albo 
maszerowali z kijkami na 5 km. Wszystko 
przy głośnym dopingu mieszkańców oraz 
hucznym wsparciu grupy perkusyjnej.

Po części sportowej obchodów odbyła 
się część kulturalna. Po południu miesz-

kańców zaproszono na wspaniały kon-
cert artystów „Piwnicy pod Baranami” 
w repertuarze piosenek międzywojen-
nych. Wcześniej złożono symboliczne 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
w Woli, wypuszczono biało-czerwone 
balony i gołębie jako symbol pokoju, 
odrodzenia, uskrzydlonego dążenia ku 
dobroci i miłości. Podniosłym momen-
tem było wspólne odśpiewanie hymnu 
państwowego. Podczas urodzin nie mogło 
zabraknąć też tortu! Wszyscy mogli się 
poczęstować przysmakiem, oczywiście 
w biało-czerwonych barwach.

Wśród gości byli m.in. Michał Wójcik, 
minister w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Beata Białowąs, wicemarszałek 
– członek Zarządu Województwa Śląskie-
go, Jan Słoninka, wójt Gminy Miedźna, 
Barbara Bandoła, starosta pszczyńska, 
Andrzej Kempny, przewodniczący Rady 
Gminy Miedźna, radni gminni i powia-

towi, mieszkańcy naszej gminy i goście 
z gmin ościennych.

Podczas imprezy odbyły się też pokazy 
i wystawy, prowadzone były zbiórki na 
rzecz chorych dzieci – Alka z Gilowic oraz 
Filipka Cholewy.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Gminę Miedźna, Gminny Ośrodek 
Kultury, PoWoli do Celu oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Więcej zdjęć 
z imprezy publikujemy na str. 12. 8pk
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radosne i aktywne świętowanie
Zwycięzcy w i Biegu 

dla niepodległej

Bieg na 11 km – kobiety
1.  Katarzyna Szczotka  

(47 min. 54 sek.)
2. Beata Norek-Ciszak (50:35)
3. Justyna Kluk (50:43)

Bieg na 11 km – mężczyźni
1. Przemysław Mendyk (37:08)
2. Mateusz Michalec (38:28)
3. Adam Malina (39:17)

Spacer nordycki na 5 km – kobiety
1. Katarzyna Kiełbasińska (32:49)
2. Agnieszka Garbuz (34:33)
3. Luiza Boroń (34:52)

Spacer nordycki na 5 km  
– mężczyźni
1. Andrzej Stańczyk (30:00)
2. Tomek Boroń (30:39)
3.  ex equo Daniel Suski  

i Eugeniusz Dędys (31:34)

Tytuł najszybszej biegaczki w gminie 
Miedźna zdobyła Klaudia Jelonek uzy-
skując czas 1 godz. 1 min. 13 sek.
Tytuł najszybszego biegacza gminy 
Miedźna zdobył Michał Latusek 
z czasem 42 min. 19 sek.

Na urodziny Niepodległej częstowano biało-czerwonym tortem  (FOT. Ug)

O godz. 11.11 ruszył Bieg dla Niepodległej  (FOT. gOK)
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podajemy terminy  
odbioru śmieci w grudniu:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 14.12, 28.12
popiół*: 14.12, 28.12  segregacja: 1.12

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 1.12, 15.12, 29.12
popiół*: 1.12, 15.12, 29.12 
segregacja: 2.12

Miedźna (ulice: Bieruńska, 
Dębowa, Janygowiec, Krótka, Leśna, 
Okrężna, Polna, Poprzeczna, Potok, 
Słoneczna, Topolowa, Zacisze), Góra 
(ulice: Poznańska, Słoneczna, Złote 
Łany, Mokra), Gilowice (ulica 
Piaskowa):
zmieszane: 2.12, 16.12, 30.12
popiół*: 2.12, 16.12, 30.12
segregacja: 3.12

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 3.12, 17.12, 31.12
popiół*: 3.12, 17.12, 31.12
segregacja: 6.12

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, 
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, 
Nowa Wieś, Oliwna, Polna, Potokowa, 
Sportowa, Stolarska), Gilowice 
(ulice: Łączna, Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 7.12, 21.12
popiół*: 7.12, 21.12  segregacja: 7.12

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 8.12, 22.12
popiół*: 8.12, 22.12  segregacja: 8.12

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 9.12, 23.12
popiół*: 9.12, 23.12
segregacja: 9.12

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 10.12, 24.12
popiół*: 10.12, 24.12
segregacja: 10.12

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

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

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 7.12, 23.12
Frydek, wola: 6.12, 20.12

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 2.12, 6.12, 9.12, 13.12, 16.12, 
20.12, 23.12, 27.12, 30.12
Odpady segregowane – szkło: 8.12, 22.12
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 15.12, 29.12

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

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

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

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

OFICJALNe prOFILe UrzędU gmINy mIedźNA NA FACeBOOKU

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

gmina miedźna jest gotowa na akcję zima!

W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie 
dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2021/2022” 
w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest firma Bud-Ris reprezentowana przez 
Romana Szkorlę z Dankowic.
Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę odśnieżania są sołtysi 
poszczególnych sołectw. Numery kontaktowe:
< Miedźna –  Bronisław Śmieja, tel. 697 691 176
< Grzawa –  Barbara Maroszek, tel. 697 447 603
< Frydek – Janusz Pławecki, tel. 519 347 293
< Gilowice – Jan Nowak, tel. 606 664 727
< Góra – Marian Libera, tel. 519 347 299
< Wola – Anna Nycz, tel. 502 317 809
< Wola I – Andrzej Nelec, tel. 519 347 296
< Wola II – Andrzej Biszkant, tel. 519 347 295
Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego 
utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymywane są przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Pszczynie, tel. 32 212 80 68, całodobowy numer telefonu 501 716 376 
lub UTS Jan Romanko – tel. 32 210 89 46, 604 279 271. 8 Ug

Zimowe utrzymanie dróg

w całej gminie z kranów płynie 
już woda z górnośląskiego 
przedsiębiorstwa wodociągów.

Mieszkańcy gminy Miedźna do tej pory 
mieli dostarczaną wodę pochodzącą 
z ujęć własnych znajdujących się w Gilo-
wicach oraz Międzyrzeczu. System ten 
dodatkowo wspomagany był zakupem 
wody od dostawcy zewnętrznego, tj. 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów S.A. w Katowicach.

W kwietniu wójt Jan Słoninka wspól-
nie z zarządem Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Gilowicach 
zdecydowali o zaprzestaniu pozyskiwa-
nia wody ze studni głębinowych znajdu-
jących się w Gilowicach, wskutek czego 
mieszkańcy miejscowości Góra, Grzawa, 
Miedźna, Frydek oraz Gilowice mają 
dostarczaną wodę pochodzącą tylko 
i wyłącznie od GPW.

Mieszkańcy miejscowości Wola 
w dalszym ciągu otrzymywali wodę 
stanowiącą mieszankę wody wydo-
bywanej ze studni w Międzyrzeczu 
z wodą kupowaną od GPW. W celu 
ujednolicenia systemu dostarczania 

wody zdecydowano o zaprzestaniu 
pozyskiwania wody również ze studni 
głębinowych znajdujących się w Mię-
dzyrzeczu.

W związku z powyższym, przez 
ostatnie miesiące GZGK prowadził 
prace modernizacyjne mające na celu 
dostosowanie infrastruktury wodocią-
gowej do przejścia na zasilanie w wodę 
dostarczaną tylko i wyłącznie przez 
GPW. Prace te polegały na wybudowa-
niu około 100 m nowego odcinka sieci 
magistrali wodociągowej o średnicy  
Ø 225 mm PE oraz posadowieniu komo-
ry wodomierzowej. Wprowadzone roz-
wiązania techniczne pozwolą również 
na ograniczenie w znacznym stopniu 
ilości strat wody na sieci magistralnej. 
Do połowy grudnia br. przeprowadzone 
zostaną ostatnie próby techniczno-tech-
nologiczne mające na celu sprawdzenie 
szczelności pozostałej części magistrali 
przesyłowej.

W wyniku podjętych decyzji oraz 
przeprowadzonych prac, mieszkańcom 
całej gminy Miedźna dostarcza wodę 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów S.A. w Katowicach. 8 Ug

UJedNOLICONy zOsTAł sysTem dOsTArCzANIA wOdy w gmINIe

woda już tylko z gpw

podczas prac związanych z przepięciem wody w woli  (FOT. Ug)
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podczas wrześniowych zebrań mieszkańcy 
poszczególnych sołectw zdecydowali, na co 
zostaną wydane środki w ramach funduszu 
sołeckiego.

Fundusz sołecki to pula środków dla każdego sołectwa 
w gminie. O tym, na co zostaną wydane decydują 
mieszkańcy w bezpośrednich głosowaniach podczas 
zebrań sołeckich, które są organizowane we wrześniu. 
To właśnie mieszkańcy wskazują, jakie są najważniej-
sze potrzeby danego sołectwa.

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku 
2022 przeznaczono łącznie prawie 400 tys. zł. 8 pk

ZesTawienie ZaDaŃ wyBranyCH 
DO reaLiZaCJi w 2022 rOKU prZeZ 
miesZKaŃCÓw w ramaCH FUnDUsZU 
sOŁeCKiegO

grzawa
<   Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5 000 zł
<   Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego oraz 

stolika multimedialnego – 2 500 zł
<   Zakup strojów ludowych dla KGW Grzawa  

– 7 000 zł
<   Doposażenie OSP Miedźna – 10 000 zł
<   Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw 

i terenów sołeckich, w tym konserwacja i malo-

wanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu 
zabaw – 10 623,19 zł

miedźna
<   Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna 

– 6 600 zł
<   Zakup paczek na Spotkanie z Mikołajem dla 

dzieci z sołectwa Miedźna – 8 000 zł
<   Zakup ławostołów na potrzeby sołectwa Miedźna 

– 2 700 zł
<   Zakup strojów dla KGW Miedźna – 1 350 zł
<   Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 10 000 zł
<   Doposażenie LKS Miedźna – 10 500 zł
<   Doposażenie OSP Miedźna – 6 577,82 zł
<   Zakup umundurowania galowego dla OSP Miedź-

na – 6 000 zł

Frydek
<   Modernizacja i doposażenie boiska LKS Frydek 

– 33 627,82 zł
<   Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS 

Frydek – 16 000 zł
<   Doposażenie zespołu ludowego Swojanie – 2 100 

zł

gilowice
<   Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyj-

nych na boisku w Gilowicach – 51 727,82 zł

góra
<   Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjne-

go Zapadź w Sołectwie Góra – 51 727,82 zł

wola
<   Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołe-

ctwa – 10 000 zł
<   Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. 

Różanej wraz z ze stałym podłączeniem do sieci 
– 21 000 zł

<   Czyszczenie i konserwacja rowu melioracyjnego 
na terenie sołectwa Wola – 13 727,82 zł

<   Doposażenie OSP Wola – 7 000 zł

wola i
<   Doposażenie orkiestry „Silenzio” w Woli – 2 000 zł
<   Doposażenie OSP Wola – 2 000 zł
<   Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkin-

gów przy ulicy Górniczej – 47 727,82 zł

wola ii
<   Zakup namiotu na wspólny użytek Sołectwa Wola 

II i LKS Sokół Wola – 7 600 zł
<   Doposażenie OSP Wola – 3 000 zł
<   Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola  

– 2 000 zł
<   Zakup iluminacji świetlnych na teren Sołectwa 

Wola II – 39 127,82 zł

mieszkańcy zdecydowali!

Coraz niższe temperatury 
budowlańcom niestraszne! 
w gminie miedźna realizowane 
są kolejne inwestycje.

Zakończyła się przebudowa ul. Zielo-
nej w Górze. Prace realizowane były 
na długości 466 mb. Zakres zadania 
obejmował: wzmocnienie istnieją-
cej konstrukcji drogi, wykonanie 
nawierzchni z kruszywa łamanego, 
wykonanie zjazdów do posesji, wyko-
nanie poboczy ziemnych. Na realizację 
inwestycji gmina Miedźna otrzyma-
ła z budżetu województwa śląskiego 
dofinansowanie w ramach Programu 
wsparcia budowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych.

Ruszyła ważna inwestycja w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Woli. W placówce 
wykonana zostanie sieć hydrantowa 

wraz z wymianą instalacji wody w kana-
łach. Zakres inwestycji obejmuje przebu-
dowę instalacji hydrantowej, wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych 
oraz prace remontowo-budowlane. 
Roboty kosztują prawie 190 tys. zł. Jeśli 
chodzi o oświatę, pełną parą idą prace 
we Frydku, gdzie rozbudowywana jest 
tamtejsza szkoła podstawowa. Inwesty-
cja kosztuje 10 mln zł. W dobudowywa-
nej części szkoły wymurowane zostały 
już ściany pierwszego piętra.

Na ukończeniu jest przebudowa 
nawierzchni ul. Górniczej w Woli, 
wzdłuż bloków o numerach 31-32. 
Inwestycja jest wykonywana ze środ-
ków gminnych i funduszu sołeckiego. 
Przebudowywana jest jedna strona 
chodnika na ul. Dębowej w Woli. W pla-
nach jest przebudowa drugiej strony. 
Wkrótce rozebrany zostanie budynek 

starej stołówki przy ul. Poprzecznej 
3 w Woli. Obiekt jest zdewastowany, 
a jego stan techniczny uniemożliwia 
dalsze użytkowanie. Dzięki rozbiórce 
poprawi się estetyka w rejonie byłego 
ośrodka zdrowia.

Trwa przebudowa ul. Stawowej w Woli. 
W najbliższym czasie przebudowane 
zostaną odcinki ul. Janygowiec w Miedź-
nej oraz ul. Ogrodników w Górze. Pla-
nowane są także utwardzenie terenu 
przy przedszkolu w Górze, a także 
przebudowa przejścia na ul. Wiejskiej 
w Miedźnej.

Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej realizuje prace inwestycyjne polega-
jące na wymianie jednego z najbardziej 
awaryjnych rurociągów sieci wodociągo-
wej przy ul. Długiej w Górze. W ramach 
zadania wbudowany zostanie w miejsce 
stalowego nowy rurociąg PE na długości 

ok. 500 metrów. Prace prowadzone są 
metoda bezwykopową. Dodatkowo spół-
ka wykona przepięcia istniejących przy-
łączy wraz z montażem nowych zasuw 
do wszystkich posesji położonych wzdłuż 
budowanego wodociągu. W związku 
z prowadzonymi pracami mogą chwilowo 
powstawać zakłócenia w dostawie wody, 
za co GZGK przeprasza.

Zmieniają się nasze obiekty sporto-
we! Na budynku Sokoła Wola zamonto-
wano instalację fotowoltaiczną. To spra-
wia, że będzie ekologicznie i oszczęd-
nie. Z murawy boiska LKS Miedźna 
przeniesione zostały słupy elektryczne. 
Wcześniej stwarzały zagrożenie dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiają-
cych czynnie sport na boisku. Teraz jest 
bezpieczniej. Zadanie zostało sfinanso-
wane ze środków funduszu sołeckiego.
 8 paweł Komraus

INwesTyCJe w gmINIe mIedźNA NIe zwALNIAJą!

pracowita końcówka roku

Ul. zielona w górze po rozbudowie  (FOT. Ug) szkoła we Frydku rośnie w oczach! (FOT. sp FrydeK)



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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JaK siĘ ZasZCZepiĆ prZeCiw COViD-19?
W soboty i niedziele można zaszczepić się w Powiatowym 
Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie, który mieści 
się w budynkach modułowych przy ul. Zamenhofa 5a (przy 
boisku Orlik). Kontakt w godzinach otwarcia: 577 511 077 lub 
577 877 388. W tygodniu działa punkt szczepień w Szpitalu 
Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11, który realizuje szcze-
pienia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Telefon 
czynny w godzinach otwarcia: 669 170 280. Na szczepienie 
w punkcie szczepień zlokalizowanym w budynku szpitala należy 
się zarejestrować internetowo (pacjent.gov.pl), telefonicznie (tel. 
989 lub 669 170 280 w godzinach od 8.00 do 14.00). 8 powiat

KU pamiĘCi
2 listopada wójt Jan Słoninka, Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kempny i radni Zofia Białoń oraz Marek Gruszka 
zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach zmarłych samo-
rządowców. Zapalono również znicze i złożono kwiaty na 

grobach osób samotnych, grobach zapomnianych. Uczynili 
to w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. 8 Ug

JaK ZgŁasZaĆ UsTerKi OŚwieTLenia?
Urząd Gminy dziękuje za informowanie pracowników 
urzędu o usterkach oświetlenia w naszej gminie. Jest to 
bardzo pomocne. Urzędnicy proszą, aby zgłaszając usterkę 
oświetlenia odczytać numer lampy. Każda lampa ma swój 
numer. Pozwoli to na bardzo szybką reakcję na zgłoszenia. 
Usterki dotyczące oświetlenia można również zgłaszać pod 
numerem telefonu 32 211 61 60 wewn. 27. 8 Ug

UL. TOpOLOwa wyremOnTOwana
W listopadzie zakończył się remont drogi powiatowej, ul. 
Topolowej w Miedźnej, realizowany przez Starostwo Powia-
towe w Pszczynie. Prace prowadzono na odcinku 375 m, 
od wcześniej wyremontowanego fragmentu w kierunku 
Pszczyny. 8 pk

szanowni mieszkańcy,

Cenię sobie aktywnych mieszkańców, a jeszcze większą radość 
czuję wtedy, gdy udaje się skutecznie zainteresować Państwa 
finansami Naszej Gminy. Między innymi dlatego, że daje mi to 
okazję, aby efekty mojej pracy oraz współpracującego ze mną 
zespołu nie pozostały niezauważone.

Zanim Państwa poinformuję o szeroko rozumianych finansach 
gminy, poruszę kilka kwestii:
<  finanse gminy są jawne, każdy może wejść na stronę gminy 

i zapoznać się z uchwałami budżetowymi;
<  każda uchwała (także i w tym przypadku) podejmowana 

jest przez Radę Gminy;
<  dodatkowo budżet jest kontrolowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Katowicach;
<  w przypadku zaciągania jakiegokolwiek kredytu, pożyczki 

itp. opinie wydaje RIO, jeśli taka opinia byłaby negatywna, 
żaden bank nie udzieliłby nam kredytu,

<  poziom zadłużenia nie może przekroczyć 80% (m.in. ze 
względu na przepisy covidowe),

<  w chwili obecnej w naszej gminie wysokość zadłużenia 
wynosi 6,8%.

W tym roku tj. w 2021 budżet inwestycyjny gminy to prawie 
16 mln zł (po korekcie). Jest to budżet rekordowy. Osoby będące 
bardziej w temacie wiedzą, że budżet inwestycyjny w wysokości 
ok. 17% budżetu gminy jest nie lada osiągnięciem.

Żeby właściwie rozumieć faktyczny stan finansów gminy 
zawsze warto znać kontekst. Stąd wychodząc Państwu jeszcze 
bardziej naprzeciw podam kilka szczegółowych informacji. 
Każdy logicznie myślący człowiek wie, że kredyt nie jest niczym 
strasznym lub czymś nadzwyczajnym pod warunkiem, że są 
potem środki na jego spłatę. Bywa tak, że aby coś zrobić np. ze 
środków zewnętrznych potrzebny jest tzw. „wkład własny”. Czyli 
aby coś zyskać, trzeba jakąś część dołożyć od siebie. W chwili 
obecnej kredyt okazał się potrzebny, co przewidywaliśmy razem 
z radnymi blisko rok temu. W uchwale budżetowej na rok 2021 
już w grudniu 2020 roku Rada Gminy uchwaliła zaciągnięcie 
kredytu w wysokości 3 200 000 zł. Po upływie blisko 11 mie-
sięcy i oglądaniu przeze mnie każdej złotówki dwa razy przed 
wydaniem, gmina wzięła kredyt w wysokości  2 000 000 zł. Tak 
więc kredyt wyniósł mniej o 1 200 000 zł niż planowaliśmy i to 
w kontekście szalejącej inflacji, wzrostu kosztów pracy oraz 
utrudnień związanych od półtora roku z pandemią.

Informuję Państwa, że obejmując stanowisko wójta zasta-
łem 8 560 860,16 zł szeroko rozumianych zobowiązań. W tym 
4 974 633,33 zł  kredytu, 391 252,47 zł pożyczki, i 3 194 974,36 zł 
obligacji. Poziom zadłużenia w 2018 r. wynosił 11,4%. W chwili 
obecnej stan zadłużenia (z tymi 2 mln zł) wynosi 6 591 102,95 zł, 
a poziom zadłużenia to 6,8%. Na bieżąco płacone są wszystkie 
zobowiązania i należności.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż z tytułu odse-
tek od wyrobisk górniczych za lata 1994-1995 w wyniku bar-
dzo trudnych negocjacji w październiku br. gmina zapłaciła  
5 mln zł spółce górniczej, co zahamowało dalsze naliczanie 
odsetek. W 2021 roku dodatkowo, jako wójt rozwiązuję bardzo 
stare zobowiązania z lat 90. Pomimo tego nie wstrzymałem żad-
nych inwestycji i nie planuję tego robić. Co oczywiście świadczy 
o dobrej kondycji finansowej gminy i bardzo dobrym zarządzaniu 
nią – i to nie tylko pod względem finansowym. O szczegółach 
całkowitego rozwiązania wskazanych odsetek będę Państwa 
informował w późniejszym terminie.

Obecna sytuacja pozwala mieszkańcom – i mnie także 
– cieszyć się z prowadzonych licznych prac i jednocześnie spać 
spokojnie i mieć pewność, że gmina zarządzana jest efektywnie 
i bezpiecznie.

Szanowni Państwo, więcej spłacamy niż zaciągamy kredytów. 
Jak kształtuje się zadłużenie w ostatnich 10 latach tj. od 2011 do 
2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Zadłużenie w latach 2011-2021
  

 
 
   

*  odsetki – dane szacunkowe obliczone na podstawie podpisanych 
umów i przewidywanej stopy oprocentowania

**  rok 2021 zadłużenie na koniec roku po dokonaniu spłat na 
31.12.2021 rok oraz z uwzględnieniem kredytu 2 mln zł, 
dochody wg planu na 30.11.2021 rok (sesja)

Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do bieżącego oglądania 
Sesji Rady Gminy i pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,
Jan Słoninka

Wójt Gminy Miedźna

inFOrmaCJa wÓJTa gminy mieDŹna na TemaT FinansÓw gminy

zadłużenie ogółem z odsetkami*  
na koniec roku

wskaźnik (zadłużenie z odsetka-
mi/dochody ogółem)

2011 12 965 827,76 26,57%

2012 10 659 168,94 22,39%

2013 10 742 020,41 20,89%

2014 12 578 468,49 25,59%

2015 11 190 047,25 23,12%

2016 9 316 394,52 17,15%

2017 8 266 586,00 12,71%

2018 8 560 860,16 11,43%

2019 7 433 683,48 9,06%

2020 5 279 613,27 5,88%

2021 6 591 102,95 6,80%
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giLOwiCe
grZawa

wOLa

miodna łąka w szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej 
przystąpił do konkursu organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach pod hasłem „Zielona Pracownia 
2021_Projekt” i został laureatem tego 
konkursu. Kwota dotacji wyniosła 40 
tys. zł. Do wygrania był również wkład 
własny w wysokości 20% kosztów wdro-
żenia projektowanej pracowni. Wygrali!  
Dodatkowo otrzymali 10 tys. zł.

9 listopada odbyła się uroczystość 
otwarcia tej nowej ekopracowni nazwanej 
„Miodną łąką”. Dyrektor Zofia Kempka 
oddała we władanie społeczności szkolnej 
nową pracownię. Uczniowie zaprezento-
wali krótki program artystyczny dotyczą-
cy zagadnień ekologicznych, nawiązując 
do nazwy miejscowości – Miedźna, która 
jest nierozerwalnie związana z miodem.

Zasadniczym celem stworzenia eko-
pracowni było przybliżenie uczniom 

środowiska, w którym żyją. Uczniowie 
dowiadywać się będą o Miedźnej, miej-
scu, w którym mieszkają, wielu nowych 
wiadomości, które staną się podstawą do 
ogólnego wnioskowania o zachodzących 
w przyrodzie prawach i zdarzeniach. 
Przy wykorzystaniu nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych zgromadzo-
nych w pracowni uczniowie zdobędą 
wiedzę na temat geografii, przyrody 
i biologii najbliższego otoczenia. Na 
tej podstawie nauczą się wnioskować 
i przeprowadzać analizy, wykształcą się 
ich proekologiczne zachowania. Bardziej 
świadomie zatroszczą się o najbliższe 
środowisko.

„Miodna łąka” zdecydowanie pozwoli 
rozwijać ogólne zainteresowania naukami 
przyrodniczymi, umożliwi eksperymen-
towanie, obserwację przyrody i przybliży 
poznanie zasad pracy naukowej każdemu 
uczniowi szkoły. 8Ug

Uczniowie w nowej pracowni  (FOT. Ug)

Dotacja na zakup  
nowości wydawniczych
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie otrzymała dotację 
celową z Biblioteki Narodowej w wyso-
kości 13 tys. 461 zł na zakup nowości 
wydawniczych w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025. Priorytet 1. Poprawa 
oferty bibliotek publicznych. Kierunek 
interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych. 8 gBp

FryDeK

Z dobrym słowem
W dniach 19-22 listopada w Szkole 
Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku 
obchodzono Dni Życzliwości i Pozdro-
wień. Były to dni pełne uśmiechów, 
miłych słów, pozytywnych emocji. Była 
to także okazja do rozmów na temat 
tego, jak być życzliwym i uprzejmym, 
jak okazywać życzliwość w różnych 
sytuacjach i miejscach m.in. w szkole, 

w domu, w sklepie, na ulicy czy w auto-
busie. Szkolne Koło Wolontariatu „Felici-
tas” przygotowało na te dni gazetkę oraz 
koszyk miłych pozdrowień. Każdy uczeń 
mógł zabrać karteczkę z dobrym słowem, 
za pośrednictwem której mógł przesłać 
pozdrowienia i życzenia do wybranych 
osób. Liściki sprawiały wiele uśmiechu 
i radości uczniom. 8 sp Frydek

Odkrywali historię tej ziemi
17 listopada grupa uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach wzięła 
udział w warsztatach w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie, zorganizo-

wanych w ramach projektu „Prawda 
o Auschwitz”. Warsztaty prowadziła 
dr Urszula Chrobok-Sztoler. Uczniowie 
odkrywali ciekawe i nietuzinkowe histo-
rie o ziemi pszczyńskiej. 8 LO gilowice

Dzieci dla zwierząt
Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczy-
nie opublikowała wyniki tegorocznego 
konkursu żołędziowego. Wśród szkół 
na pierwszym miejscu uplasowała się 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisła-
wa Malinowskiego w Woli. Uczniowie 
zebrali aż 330 kg żołędzi!

„Przesyłamy Wam dzięki wielkie 
razem z żubrami, jeleniami i muflona-
mi, ale też z wiewiórkami, dla których 
w tym roku sprezentowaliście także 
orzechy (nie ziemne, ale włoskie). Bio-

rąc pod uwagę, że tegoroczny sezon 
wśród drzew gatunków ciężkonasien-
nych do tzw. lat nasiennych nie należał, 
to pokazaliście, że dla chcącego nic 
trudnego. Całe zbiory posłużą jako uzu-
pełnienie menu naszym mieszkańcom. 
A jest to swoisty suplement ze względu 
na bogate źródło skrobi, węglowoda-
nów, tłuszczy, witamin, w tym z grupy 
oraz składników mineralnych i garbni-
ków (taniny)” – piszą organizatorzy do 
uczestników konkursu. 8 pk

Z mistrzem o bezpieczeństwie
17 listopada dzieci z Gminnego Przed-
szkola Publicznego nr 3 im. Kubusia 
Puchatka w Woli odwiedzili wyjątkowi 
goście: policjanci ruchu drogowego 
z katowickiej Komendy Wojewódzkiej 
Policji. W trakcie spotkania omówiono 
podstawowe zasady poruszania się po 
drodze, wskazano najbardziej niebez-
pieczne zachowania oraz zachęcano 

do noszenia elementów odblaskowych. 
Wizytę uświetnił tegoroczny mistrz 
olimpijski z Tokio w chodzie na 50 km, 
Dawid Tomala, który jest ambasadorem 
akcji „Świeć przykładem” na śląskich 
drogach. Dzieci poznały także policyjną 
maskotkę – Sznupka. W podziękowaniu 
za wizytę przygotowały występ arty-
styczny. 8 gpp 3 wola

dzieci miały okazję spotkać się z mistrzem olimpijskim  (FOT. gpp 3 wOLA)

gÓra

Dla niepodległej
„Ty jesteś, Ojczyzno, jak płomień wysoki, 
jak dzień co ludowi zabłysnął; to morze 
szumiące, te górskie potoki, to niebo – to 
tyś jest Ojczyzno...” – te słowa Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego wyrecyto-
wała Zosia Ulczak, laureatka Gminnego 
Konkursu Poezji i Prozy Patriotycznej 
i uświetniła Koncert dla Niepodległej. 

Został zorganizowany 6 listopada 
w Szkole Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Górze. Utwory patriotyczne 
i żołnierskie przygotowali również muzy-
cy: gitarzysta Jakub Faruga, pianiści: 
Julia Charnas i Szymon Olender oraz 
skrzypaczka Izabela Dobry i saksofo-
nistka Oliwia Antecka. 8 sp góra

podczas koncertu zaprezentowali się młodzi muzycy  (FOT. sp gÓrA)
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Zabytkowy kościół pw. mę-
czeństwa św. Jana Chrzciciela 
w grzawie przeszedł zabieg 
fumigacji.

Zabieg był realizowany w celu pozbycia 
się szkodników biologicznych, owadów 
oraz grzybów. Kompleksowa fumigacja 
oraz impregnacja przyczyniły się do 
zabezpieczenia kościoła oraz usunięcia 
drewnojadów niszczących jego oryginalne 
elementy. Zabieg prowadzony był zarówno 
wewnątrz świątyni, jak i na zewnątrz.

Prace zostały sfinansowane przez 
parafię przy dotacji w wysokości 80 
tys. zł przyznanej przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
ze środków budżetu Powiatu Pszczyń-
skiego w kwocie 15 tys. zł.

Kościół pw. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela w Grzawie jest wpisany do 
rejestru zabytków pod nr A-437/65 na 
podstawie decyzji Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Katowicach z 14 
grudnia 1965 r.

8wUOZ Katowice, pk

Kościół zabezpieczony

Od 2019 roku w naszej gminie 
funkcjonuje Klub seniora.

Klub prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli (ul. 
Poprzeczna 1). Spotkania odbywają się 
aktualnie dwa razy w miesiącu. Każde 
z nich jest inne, staramy się robić to, co 
sprawia przyjemność uczestnikom: spa-
cery, marsze z kijami, ogniska, zajęcia 

kulinarne, spotkania przy kawie, wspól-
ne śpiewanie, warsztaty artystyczne, 
wycieczki po okolicy, spotkania z intere-
sującymi ludźmi. Przede wszystkim miło 
spędzamy czas w swoim gronie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowa-
ne osoby do dołączenia do Klubu Seniora. 
Prosimy o wcześniejszy kontakt, z uwagi 
na ograniczoną liczbę miejsc. Kontakt 
telefoniczny: tel. 32 211 82 51. 8gOps

Klub seniora zaprasza

podczas jednych z zajęć w ramach klubu  (FOT. gOps)

Śląski Związek piłki nożnej świę-
tował 45-lecie podokręgu Tychy.

W Suszcu spotkali się przedstawiciele 
lokalnych samorządów oraz działacze 
klubów sportowych, w tym m.in. Soko-
ła Wola. W gali udział wziął Andrzej 

Kempny, przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna. Henryk Kula, prezes Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej i były prezes 
Sokoła Wola został przywitany słowami: 
„Jam nie z soli, ani z roli, jeno... z Woli”. 
Podczas gali uhonorowano zasłużonych 
działaczy sportowych. 8 pk

45-lecie związku

gala 45-lecia odbyła się w suszcu  (FOT. ŚLzpN)

To jest aktywny senior!
marek gruszka z woli został 
doceniony w konkursie „aktywny 
senior”, organizowanym przez 
działającą przy wojewodzie 
Śląskim radę ds. rodziny.

22 listopada w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach ogłoszono wyniki 
konkursu na najaktywniejszego senio-
ra i najaktywniejszą seniorkę w woje-
wództwie śląskim. Wśród grona osób 
nominowanych do zaszczytnego tytułu 
był również nasz mieszkaniec – Marek 
Gruszka. Osoba nietuzinkowa, bardzo 
aktywna i niosąca pomoc. Pokazująca 
„że warto, że można, że się da”. Marek 
Gruszka to radny Rady Gminy Miedźna, 
a także m.in. przewodniczący Gminnego 
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Miedźnej, prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża przy KWK Piast Ruch II w Woli, 
aktywny działacz społeczny. 8pk

6 listopada odbył się Zjazd 
Oddziału gminnego Związku 
Ochotniczych straży pożarnych 
rp w miedźnej.

Zjazdowi przewodniczył druh Alojzy 
Czyrwik. Na sali było obecnych 17 dele-
gatów z 19. Na wstępie zjazdu uczczo-
no minutą ciszy tych druhów, którzy 
w ostatniej kadencji odeszli na „wieczną 
służbę”. W prezydium zarządu zasiedli: 
Barbara Bandoła, starosta pszczyński, 
mł. bryg. Mateusz Caputa, zastępca 
dowódcy JRG PSP w Pszczynie, Jan 
Słoninka, wójt gminy Miedźna. Sekreta-
rzem zjazdu został Krystian Kudłacik.

Druh Bogdan Taranowski odczytał 
sprawozdanie z działalności za lata 2016-
2021, a druh Adam Rusek – sprawo-
zdanie z działalności Gminnej Komisji 
Rewizyjnej. Za udzieleniem absoluto-
rium zarządowi gminnemu były 4 głosy, 
zaś 13 osób się wstrzymało.

Podczas zjazdu złożono również 
wniosek o zwiększenie składu Zarzą-

du Oddziału Gminnego OSP o dwie 
osoby. Kandydatami zostali Jan Słonin-
ka i Tomasz Kapica. W skład nowego 
Zarządu Oddziału Gminnego zostali 
powołani druhowie: prezes: Zofia Fołta, 
wiceprezes:  Piotr Kamiński, wiceprezes: 
Przemysław Sajdok, Komendant Gmin-
ny: Krzysztof Sosna, sekretarz: Krzysztof 
Szafron, skarbnik: Ireneusz Kumor, czło-

nek prezydium: Jan Słoninka, członkowie 
zarządu: Mateusz Faruga, Tomasz Kapi-
ca, Robert Mazur, Adam Pająk, Szymon 
Przewoźnik, Paweł Wawro.

Zarząd wybrał również przedstawi-
ciela do Zarządu Powiatowego Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Została 
nim druhna Zofia Fołta. Wybrano 
także delegatów na zjazd Oddziału 

Powiatowego. Zostali nimi druhowie: 
Krzysztof Sosna, Piotr Kamiński. Do 
prac w Komisji Rewizyjnej powołano 
druhów: przewodniczący: Alojzy Czy-
rwik, wiceprzewodniczący: Zbigniew 
Nycz, sekretarz: Paweł Krasoń.

Na zakończenie spotkania podzięko-
wano za pracę poprzedniemu Zarządo-
wi. 8 Ug, pk

w UrzędzIe gmINy spOTKALI sIę przedsTAwICIeLe OChOTNICzyCh sTrAŻy pOŻArNyCh z gmINy mIedźNA

ważne decyzje strażaków

podczas zjazdu Oddziału gminnego związku Ochotniczych straży pożarnych rp  (FOT. Ug)

w konkursie doceniono aktywnego 
mieszkańca gminy miedźna,  
marka gruszkę  (FOT. ŚUw)
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Od 1 stycznia 2022 r. udostęp-
nione zostaną specjalne rachunki 
bankowe, po dwa dla każdego 
Oddziału regionalnego KrUs, 
jeden dla wpłat na ubezpiecze-
nie społeczne rolników, drugi dla 
wpłat na ubezpieczenie zdro-
wotne.

W przypadku rolników będących płatnika-
mi podatku VAT, przy realizacji płatności z 
tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 
rolników oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, wskazać należy wyłącznie 
nowe numery rachunków bankowych. 
Jeśli w momencie realizacji płatności saldo 
Pani/Pana rachunku VAT będzie nieze-
rowe, to środki zostaną pobrane z tego 
rachunku (do wysokości salda).

Jeżeli płatność z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników lub 
ubezpieczenie zdrowotne zostanie doko-
nana na dotychczas wykorzystywany  

numer rachunku bankowego, to przelew 
zostanie zrealizowany, jednak nie zosta-
ną wykorzystane środki zgromadzone 
na rachunku VAT.

Dokonując wpłaty składek (przele-
wu), koniecznie należy podać odpo-
wiedni numer rachunku bankowego, 
a także identyfikator płatnika składek 
(numer UNO) lub pełne dane osobowe, 
pozwalające na identyfikację płatnika 
składek (osoby ubezpieczonej). Wska-
zanie wyłącznie imienia i nazwiska nie 
pozwoli na ustalenie właściwej osoby w 
systemie informatycznym KRUS.  

Numery rachunków bankowych, 
dedykowanych rolnikom będącym płat-
nikami VAT, w Oddziale Regionalnym 
KRUS w Częstochowie:
– składki na ubezpieczenie społeczne 
– 28 1010 1212 0007 4913 7700 0011
– składki na ubezpieczenie zdrowotne 
– 98 1010 1212 0007 4913 7700 0012.

8KrUs

Nowe zasady regulowania 
składek KrUs

Do końca roku mamy obowiązek 
wymienić stare piece!

Od 1 września 2017 r. na terenie woje-
wództwa śląskiego obowiązuje uchwała 
antysmogowa. Zgodnie z jej zapisami 
instalacje niespełniające wymagań, któ-
rych eksploatacja rozpoczęła się przed 
1 września 2017 roku powinny zostać 
wymienione zgodnie ze wskazanymi 
w uchwale terminami.

Wiele osób zastanawia się kiedy 
należy wymienić posiadany kocioł, 
piec lub kominek. Podmioty posiada-
jące instalacje dostarczające ciepło 
do systemu centralnego ogrzewania 
(kocioł) powinny rozpocząć klasyfika-
cję od sprawdzenia wieku kotła na dzień 
1.09.2017 r., a następnie na podstawie 
obliczonego wieku sklasyfikować piec 
do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgod-
nie z zapisami uchwały antysmogowej 
dla tego typu instalacji istnieją cztery 
terminy wymiany:

<  wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek 
kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i star-
sze), oraz dla instalacji bez tabliczek 
znamionowych,

<  wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek 
kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat 
(od 2007 r. do 2012 r.),

<  wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek 
kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 
31.08.2017 r. ),

<  wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł 
jest klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 
303-5:2012.
Podmioty posiadające instalację 

wydzielające ciepło lub wydzielające ciepło 
i przenoszące je do innego nośnika (tzw. 
miejscowy ogrzewacz powietrza np. komi-
nek, piec) powinny wymienić instalację na 
spełniającą wymagania Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. 
do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja osią-
ga sprawność cieplną min. 80% lub jest 
wyposażona w urządzenie do redukcji 
emisji pyłu. 8powietrze.slaskie.pl

Czasu coraz mniej!Czego nie wrzucać do kanalizacji?

gminny Zakład gospodarki 
Komunalnej każdego roku usuwa 
od 12 do 15 ton odpadów stałych, 
które trafiają do kanalizacji sani-
tarnej powodując zatory na sieci, 
efektem czego są awarie. spółka 
apeluje, aby nie wrzucać do 
kanalizacji substancji i przedmio-
tów, które nigdy nie powinny się 
tam znaleźć.

GZGK przypomina, że sieć kanaliza-
cyjna i przepompownie ścieków zostały 
tak zaprojektowane i wykonane, aby 
przyjmować ścieki z naszych domów, 
czyli wszelkie nieczystości sanitarne 
z kąpieli, WC, mycia, prania. Nieste-
ty, wraz ze ściekami płyną także inne 

odpady, które powodują zatykanie prze-
wodów kanalizacyjnych i spiętrzenie 
ścieków w kanałach. Częste awarie 
czy wymiany pomp generują wysokie 
koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, 
w wyniku czego wzrasta cena za 1 m3 
odebranych ścieków.

Każdy z mieszkańców swoim racjo-
nalnym korzystaniem z kanalizacji może 
mieć wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie kanalizacji i proces oczysz-
czania ścieków. Wystarczy stosować 
odpowiednie zasady, aby przyczynić się 
do zmniejszenia ilości zatorów ścieków 
i awarii pomp.

GZGK przygotował specjalną ulotkę 
z informacjami, czego nie należy wrzu-
cać do kanalizacji. 8 gZgK

Znacząco pogarsza się sytuacja 
epidemiczna w polsce i europie, 
a to oznacza, że zagrożenie 
koronawirusem dynamicznie 
wzrasta. nadal liczby zakażeń 
rosną. Uważajmy na siebie!

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o zachowanie szczególnej ostrożności 
i bezwzględne stosowanie się do zale-
ceń służb sanitarnych. Przypominamy, 
że stan epidemii trwa, a zagrożenie nie 
minęło. Unikajmy skupisk ludzi, spotkań, 
ograniczmy wizyty do minimum. Prosi-
my o zachowanie zdrowego rozsądku.

Na terenie naszej gminy pojawiają się 
sytuacje przechodzenia klas na naukę 
w trybie zdalnym. Miejmy świadomość, 
że sytuacje zawieszania zajęć dydak-
tycznych i przechodzenie klas na naukę 
zdalną będą się zdarzały. Mamy nadzie-
ję, że takich sytuacji będzie jak najmniej, 
co jest możliwe dzięki stosowaniu zasad 
ostrożności, rozwagi i odpowiedzialnego 
postępowania.

Dziękujemy za zrozumienie i Państwa 
odpowiedzialność.

Życzymy zdrowia.

8Urząd gminy miedźna

Koronawirus: bądźmy ostrożni!
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w listopadzie nasi piłkarze ro-
zegrali ostatnie spotkania rundy 
jesiennej sezonu 2021/2022.

Jedno zwycięstwo i jedna porażka – to 
bilans listopadowych spotkań Sokoła 
Wola, kończących tegoroczną walkę 
o punkty ligowe. 6 listopada Sokół 
wygrał u siebie 4:1 z Polonią Między-
rzecze (bramki dla Sokoła: K. Kudy-
ba – trzy, R. Żyła), a tydzień później 
przegrał w Woszczycach z LKS-em 
1:3 (honorowego gola strzelił K. Kudy-
ba). Sokół w połowie sezonu zajmuje 
4. miejsce w A klasie. Piłkarze z Woli 
w 15 meczach zdobyli 28 punktów (9 
zwycięstw, 1 remis i 5 porażek), strzelili 
32 bramki, stracili – 20.

Również w pierwszej połowie tabeli 
A klasy rundę jesienną kończy LKS 
Frydek. Piłkarze z Frydku 7 listopa-
da przegrali na wyjeździe z LKS-em 

Studzionka 1:3 (bramka dla LKS-u: 
K. Chrobok), a 14 listopada pokonali 
na własnym boisku LKS Gardawice 
2:1 (bramki dla LKS-u: A. Komraus, 
T. Kapica).

LKS po zakończeniu rundy zajmuje 
6. miejsce. To dzięki zdobytym 26 punk-
tom (8 zwycięstw, 2 remisy, 5 porażek). 
Piłkarze z Frydku w 15 meczach zdobyli 
38 bramek, a stracili 35.

3 punkty w dwóch listopadowych 
meczach zdobył AKS Nadwiślan Góra. 
6 listopada AKS przegrał u siebie 0:7 
z UKS BAP Gol Bieruń, a tydzień później 
pokonał w Mizerowie tamtejszy LKS 4:2 
(bramki dla AKS-u: J. Radko – dwie, M. 
Siemianowski, M. Duraj). W połowie 
sezonu klub z Góry zajmuje 10. miejsce 
w B klasie (na 13 drużyn). W 12 meczach 
piłkarze zdobyli 11 punktów (3 zwycię-
stwa, 2 remisy i 7 porażek), strzelili 18 
bramek, stracili – 45. 8 pk

runda jesienna zakończona
Trwa świetna passa zapaśników 
gKs piast wola.

W dniach 5-6 listopada w Lublinie 
odbyły się Drużynowe Wojewódzkie 
Mistrzostwa Polski Kadetek. Amelia 
Tomala z GKS Piast Wola razem z dru-
żyną Śląska wywalczyła srebrny medal, 
została również wybrana najlepszą 
zawodniczką całego turnieju!

W Berlinie triumfowała natomiast 
Daria Jaczyńska, inna zapaśniczka klubu 
z Woli. W niemieckiej stolicy odbył się sil-
nie obsadzony Międzynarodowy Turniej 
„Berliner” w zapasach kobiet z udziałem 
polskich reprezentantek. Podopieczne tre-
nerów Marcina Marcinkiewicza i Kamila 
Skaskiewicza wywalczyły osiem medali 
i zdecydowanie wygrały klasyfikację dru-
żynową w kategorii juniorek. W kategorii 
do 53 kg Daria Jaczyńska wywalczyła 
srebrny medal. 8pk, gKs piast

medale dla zapaśników

Amelia Tomala, najlepsza  
zawodniczka turnieju w Lublinie 

 (FOT. gKs pIAsT)

Informujemy, że czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zlokalizowany przy ul. Leśnej 25 w Gilowicach.
PSZOK funkcjonuje w godzinach:
<  poniedziałek w godz. 10.00-16.00,
<  wtorek w godz. 12.00-16.00,
<  środa w godz. 10.00-16.00,
<  czwartek w godz. 10.00-16.00,
<  piątek w godz. 12.00-17.00,
<  sobota w godz. 9.00-15.00,
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

prOCeDUra prZyJĘCia ODpaDÓw DO psZOK
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, 
dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie. W ramach 
ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z usług świadczo-
nych przez PSZOK mogą korzystać właściciele nieruchomości zamieszkałych, dla 
których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i 
rozładowują selektywnie zebrane odpady komunalne pod kontrolą pracownika 
PSZOK, który sprawdza ilość i rodzaj odpadów, ich pochodzenie, skład, zabezpie-
czenie i wskazuje miejsce ich rozładunku.

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są:
<  od wytwórcy odpadu komunalnego – po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

jego tożsamość oraz własnoręcznym podpisaniu przez niego Formularza przyję-
cia odpadów do PSZOK, który przygotowany jest przez pracownika PSZOK na 
podstawie okazanego dokumentu tożsamości,

<  od osoby trzeciej – po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość 
oraz przedstawieniu oryginału Upoważnienia wytwórcy odpadu komunalnego o 
zleceniu osobie trzeciej dostarczenia tych odpadów do PSZOK, które są podstawą 
do przygotowania przez pracownika PSZOK Formularza przyjęcia odpadów do 
PSZOK oraz własnoręcznym podpisaniu przez osobę trzecią ww. Formularza 
przyjęcia odpadów do PSZOK.

W obu przypadkach należy udokumentować miejsce (adres) wytworzenia odpadu 
komunalnego.

w psZOK prZyJmOwane sĄ wyŁĄCZnie ODpaDy KOmUnaLne 
ZBierane w spOsÓB seLeKTywny:
1. papier,
2. szkło,
3. metale,
4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5.  tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (folia 

opakowaniowa, butelki PET, meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki 
z PP i PE, sprzęt rekreacyjny i sportowy, duże zabawki itp.),

6.  odpady wielkogabarytowe (między innymi: szafy, meblościanki, fotele, krzesła, 
panele podłogowe, dywany),

7. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (musi być kompletny),
8. urządzenia zawierające freony,
9. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
10.  zużyte opony, w tym pochodzące z działalności rolniczej – za wyjątkiem opon 

z samochodów ciężarowych, dętek rowerowych i innych niekompletnych 
(poprzecinanych) opon,

11. zużyte baterie i akumulatory,
12. przeterminowane leki,
13.  chemikalia – rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne,
14. zużyta odzież i tekstylia,
15.  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodar-

stwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek,

16.  odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – limit 1 m3 gruzu 
= 1000 kg, 1 m3 pozostałych zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych (bez styropianu)

17. gruz ceglany,
18. oleje i tłuszcze jadalne,
19.  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne,
20. odpadowa papa,
21. styropian budowlany,
22. wełna mineralna i ondulina.

DO psZOK nie BĘDĄ prZyJmOwane:
1. azbest,
2. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.),
3.  odpady niebezpieczne, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak ety-

kiet),
4. odpady w opakowaniach nieszczelnych,
5.  odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej 

– wszelkie odpady w ilościach masowych czy charakterystycznych dla danej 
działalności gospodarczej,

6.  odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli ich rodzaj i ilość wskazuje, iż nie powstają 
na nieruchomości zamieszkałej,

7.  wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, 
odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) 
– dostarczone w dużych ilościach,

8. odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia oraz składu,
9. odpady komunalne ulegające biodegradacji – tzw. bioodpady,
10. zmieszane odpady komunalne.

pUnKT seLeKTywneJ ZBiÓrKi ODpaDÓw KOmUnaLnyCH  
– ZasaDy FUnKCJOnOwania
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Zabawa w Domu socjalnym została zorgani-
zowana 24 listopada.

To tradycja, że w okolicach święta patronki chórów, 
św. Cecylii, w gminie Miedźna odbywa się wspólne 

spotkanie lokalnych zespołów folklorystycznych. Tym 
razem na scenie wystąpili: Folkowianie, Górzanie, 
Swojanie oraz gościnnie Ściernianeczki z Bierunia 
i orkiestra Diverto z Pszczyny. Całość poprowa-
dziła Łucja Krutak, która dbała o radosny nastrój 

uczestników i wspaniałą atmosferę. Organizatorami 
wydarzenia były Gminny Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Miedźnej oraz Gminny 
Ośrodek Kultury.

8pk

w grzAwIe OdByłA sIę mIędzygmINNA BIesIAdA „pO NAszymU, CzyLI pO ŚLąsKU”

wspólne biesiadowanie

Folkowianie jak zwykle nie zawiedli!  (FOT. gOK) podczas występu swojan  (FOT. gOK) górzanie zaprezentowali piękne śląskie pieśni  (FOT. gOK)

aktywnie, ciekawie, kreatywnie z gOK-iem!
Z gminnym Ośrodkiem Kultury zawsze jest ciekawie! gOK zaprasza do skorzystania z bogatej oferty zajęć i spotkań. 

szczegóły na gok.miedzna.pl i na Facebooku.

w OBieKTywie
27 listopada na kręgielni na Krytej Pływalni w Woli 
odbyły się Strażackie Zawody o Puchar Wójta Gminy 
Miedźna w kręgle. Do turnieju zgłosiły się trzy 4-
osobowe drużyny druhów z Gilowic, Góry i Miedźnej. 
W klasyfikacji drużynowej triumfowała OSP Miedźna, 
przed OSP Góra i OSP Gilowice. Indywidualnie najlepsi 
byli Krzysztof Wojciech z OSP Góra – I miejsce, Jakub 
Radko z OSP Miedźna – II miejsce i Piotr Kamiński 
z OSP Góra – III miejsce  8 (FOT. gOsir)
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Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą 
w Woli pozyskał dotację w wysokości 98 600 
zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe 
w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów 
Kultury” finansowanego z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem 
jest Narodowe Centrum Kultury.

Projekt o nazwie „Z kulturą w e-świat” będzie 
realizowany od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r., 
i ma za zadanie wzmocnić kompetencje instytucji 
w zakresie działań kulturalnych prowadzonych on-
line i stacjonarnie.

gOK ZaprasZa
<  6 stycznia, w Święto Trzech Króli tradycyjnie w 

gminie Miedźna odbędzie się piękny i kolorowy 
Orszak Trzech Króli. Orszak ruszy o godz. 14.00 
spod kościoła pw. św. Urbana. Uczestnicy śpie-
wając kolędy przejdą do kościoła pw. Matki Bożej 
Piekarskiej w Woli.

<  Gmina Miedźna ponownie zagra z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy! W listopadzie Gminny 
Ośrodek Kultury prowadził nabór wolontariuszy 
do gminnego sztabu. 30. finał WOŚP odbędzie 
się 30 stycznia 2022 r. Zbierane będą środki dla 
okulistyki dziecięcej.

<  Na początku 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury planu-
je organizację Babskich Biesiad! W styczniu odbędzie się 
we Frydku, a w lutym – w Woli. Te wyjątkowe imprezy 
od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kanek gminy. Wkrótce więcej szczegółów.

<  Ze względu na sytuację epidemiologiczną Gminny 
Ośrodek Kultury odwołał zaplanowany na 2 grudnia 
XI Wieczór Śląski. „Pogarszająca się sytuacja epide-
miczna na Śląsku zmusiła nas do zmiany terminu 
Wieczoru Śląskiego. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się z Wami początkiem przyszłego roku. Dokładna 
data Wieczoru zostanie ustalona w późniejszym ter-
minie. Osoby które zakupiły bilety prosimy o odbiór 
należności w dniach od 1 do 3 grudnia w kasie GOK” 
– poinformował Gminny Ośrodek Kultury.

pOKAŻ swÓJ TALeNT!
poniżej publikujemy komiks wymyślony i przygotowany przez szymona szwedę, utalentowanego mieszkańca miedźnej. 

gratulujemy pomysłowości oraz bardzo dobrego wykonania technicznego! Ty również możesz pochwalić się swoimi zdolnościami! 
napisz do nas – gminnesprawy@gazeta.pl
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radosne i aktywne świętowanie
11 listopada wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę (FOT. pK, gOK, Ug, N. mOdrzewsKA)11 listopada wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę11 listopada wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę11 listopada wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę11 listopada wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę (FOT. pK, gOK, Ug, N. mOdrzewsKA)11 listopada wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę

patriotycznie 
w placówkach oświatowych

(FOT. KUBUsIOwe mALUChy, zsp mIedźNA, zsp wOLA)(FOT. KUBUsIOwe mALUChy, zsp mIedźNA, zsp wOLA)


