
rozwój jednostek Osp to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy. Dlatego nasi strażacy 
mają coraz lepsze warunki służby! gmina miedźna pozyskała właśnie prawie 2 mln zł na modernizację budynku 

Osp i Domu socjalnego w górze (na zdjęciu). Jednocześnie nowe samochody otrzymają 
wkrótce Osp gilowice i Osp góra.

WIĘ Cej NA sTr. 4

Kgw wOLa repreZenTanTem ŚLąsKa
Gospodynie z Woli jadą do Warszawy 

na finał ogólnopolskiego konkursu „polska od kuchni”!

WIĘCej NA sTr. 2

ODDani serCU JeZUsOwemU OD 240 LaT
W Miedźnej funkcjonuje jedno z najstarszych w tej części kraju 

Bractw Najświętszego serca pana jezusa

WIĘCej NA sTr. 7
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Na Dożynki do Góry. 28 sierpnia 
dziękujemy za plony

Dodatek węglowy: 
kiedy można składać wnioski?

40 km drogi s1 Mysłowice 
– Bielsko-Biała w realizacji

wiĘCeJ na sTr. 2 wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 8

Dla poprawy naszego bezpieczeństwa
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w niedzielę, 28 sierpnia w górze 
odbędą się tegoroczne Dożyn-
ki gminne. na święto plonów 
zapraszają wójt gminy miedźna 
oraz starostowie Dożynek.

Piękna tradycja świętowania zakończe-
nia plonów jest pielęgnowana w gminie 
Miedźna. Dożynki to wspaniałe wyda-
rzenie, które jednoczy społeczność lokal-
ną. W tym roku spotkamy się w Górze, 
gdzie podziękujemy rolnikom za ich 
ciężką pracę.

Całość rozpocznie uroczysta msza 
św. polowa o godz. 14.00. Następnie 
korowód dożynkowy przemaszeruje 
na miejsce uroczystości, na boisko spor-
towe. Ceremoniał dożynkowy odbędzie 
się z udziałem Zespołu Śpiewaczego 
„Górzanie” oraz dzieci ze Szkoły Podsta-

wowej im. J. Korczaka w Górze. Wręczo-
ne zostaną Miedźniańskie Ule, nagrody 
za działalność kulturalną, odznaczenia 
„Order Serca – Matkom Wsi”, „Złoty Kół-
kowicz”, a także nagrody w Konkursie 
Koron Dożynkowych.

Dożynki to także występy. W tym roku 
zaprezentują się Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Silenzio”, Kabaret z Konopi, 
a także Kapela Folkowa „Janicek”. Wie-
czorem odbędzie się zabawa taneczna 
z zespołem „Family Band”. Podczas 
imprezy podziwiać będzie można 
wystawę plonów, wystawę Koła Łowie-
ckiego „Bażant”, będą stoisko pszcze-
larzy z degustacją miodów, stoiska Kół 
Gospodyń Wiejskich z regionalnymi 
potrawami, a także dmuchańce dla 
dzieci. Jak widać, każdy znajdzie coś 
dla siebie! 8 pk

Na Dożynki do Góry

panie z Kgw w woli są najlepsze 
na Śląsku, a mogą być najlepsze 
w kraju! w październiku wezmą 
udział w ogólnopolskim finale 
konkursu „polska od kuchni”.

II miejsce w konkursie kulinarnym za 
ślonski łobiod weselny oraz I miejsce 
w konkursie artystycznym za obrzęd 
zaślubin – tak wspaniale zakończył się 
dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli ślą-
ski półfinał wojewódzki Festiwalu KGW 
„Polska od kuchni”. Odbył się 3 lipca 
w Jaworznie. O tym, że nasze gospody-
nie wspaniale gotują i prezentują śląskie 
tradycje w gminie Miedźna wiemy bar-
dzo dobrze. Teraz przekonali się o tym 
jurorzy w skali województwa.

– W pierwszym etapie konkursu 
odbyły się zgłoszenia elektroniczne. 
Wysłaliśmy w formie filmu część arty-
styczną poświęconą obrzędowi zaślubin 
oraz zdjęcia potraw wraz z opisami. 
Dzięki temu awansowaliśmy do etapu 
wojewódzkiego – opowiada Anna Kucki, 
szefowa Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli. W Jaworznie to wszystko trzeba 
było przedstawić już na miejscu. Panie 
przygotowały rosół z nudlami, kluskami 
śląskimi, sosem, roladą wołową, modrą 
kapustą, kołoczem, ciasteczkami wesel-
nymi i nalewkami. – Przygotowałyśmy 
to tak, jak robimy w domach czy na 

weselach. Sekretem rolady wołowej jest 
dobre mięso wołowe z pieczeni oraz 
staropolska wkładka: boczek i kiełbasa 
pokrojone w kostkę, może być też cebu-
la. Po rozbiciu warto mięso posmarować 
swojskim smalcem – zdradza sekrety 
śląskiej kuchni A. Kucki. Komisja kon-
kursowa była zachwycona i przyznała 
naszym gospodyniom II miejsce.

1 października, podczas finału na 
Stadionie Narodowym w Warszawie 

zaprezentują się wyłącznie zwycięzcy 
w danych kategoriach ze wszystkich 
województw. KGW Wola na Śląsku 
wygrało w konkursie artystycznym 
i dlatego pokaże ponownie obrzęd 
zaślubin z przyśpiewkami weselnymi. 
To efekt współpracy koła z Łucją Kru-
tak, Zespołem Pieśni i Tańca „Wolanie” 
oraz Zygmuntem Pyrkiem. – Dużą rolę 
odegrała dekoracja. Mieliśmy na przy-
kład starą zastawę sprzed lat – zauważa 

szefowa koła z Woli. – Wygrana w etapie 
wojewódzkim to dla nas duży sukces. 
Chcielibyśmy wypaść w Warszawie 
jak najlepiej. Wiemy jednak, że kon-
kurencja jest bardzo duża – dodaje. 
Trzymamy kciuki!

Celem konkursu „Polska od kuchni” 
jest pokazanie, jak ważne jest, aby idąc 
z duchem czasu kultywować lokalną 
tożsamość i pielęgnować tradycje.

8paweł Komraus

KGW WOLA jeDzIe DO WArszAWy NA fINAł OGóLNOpOLsKIeGO KONKUrsU

Gospodynie z Woli będą reprezentować cały Śląsk!

za zwycięstwo w kategorii artystycznej KGW Wola będzie reprezentowało Śląsk w finale ogólnopolskim  (fOT. UG)
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podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 9.08, 23.08, 6.09
popiół*: 1.09
segregacja: 1.09

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 10.08, 24.08, 7.09
popiół*: 2.09
segregacja: 2.09

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: 11.08, 25.08, 8.09
popiół*: 5.09
segregacja: 5.09

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 12.08, 26.08, 9.09
popiół*: 6.09
segregacja: 6.09

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: 16.08, 30.08
popiół*: 5.08, 7.09
segregacja: 5.08, 7.09

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 17.08, 31.08
popiół*: 8.08, 8.09
segregacja: 8.08, 8.09

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: 18.08, 1.09
popiół*: 9.08, 9.09
segregacja: 9.08, 9.09

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 5.08, 19.08, 2.09
popiół*: 10.08
segregacja: 10.08

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

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

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 17.08, 30.08
Frydek, wola: 16.08, 29.08

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 4.08, 8.08, 11.08, 16.08, 
18.08, 22.08, 25.08, 29.08, 1.09, 5.09
Odpady segregowane – szkło: 17.08, 
31.08
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 10.08, 24.08

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

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

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

wtorek: 12:00-16:00
piątek: 12:00- 17:00
sobota: 9:00 – 15:00

Telefon do psZOK: 519 347 297
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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

Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce 99. numer 

„Gminnych Spraw”, liczony po reakty-
wacji gazety. Spotykamy się regularnie 
od czerwca 2014 r. Za miesiąc ukaże się 
setny numer gazety. Taki jubileusz to 
zawsze okazja do wspomnień, ale także 
do świętowania. Dlatego przygotowali-
śmy dla Was małą niespodziankę. Jaką? 

Przekonacie się w kolejnym numerze, we 
wrześniu. Już dziś zachęcamy!

Dziękując za comiesięczne spotka-
nia od ponad ośmiu lat, zapraszamy do 
lektury sierpniowego numeru. Mamy 
nadzieję, że i tym razem znajdą w nim 
Państwo ważne, ciekawe i przydatne 
informacje z naszej pięknej gminy.

8redakcja

OD reDaKCJi

Ustawa o dodatku węglowym 
nie weszła jeszcze w życie, tym 
samym żadne wnioski od miesz-
kańców nie mogą być jeszcze 
przyjmowane.

W związku z licznymi pytaniami o moż-
liwość składania wniosków w sprawie 
dodatku węglowego informujemy, że 
przepisy z nim związane nie weszły 
w życie i są dopiero procedowane. Zgod-
nie z założeniami, po wejściu w życie 
ustawy oraz wydaniu rozporządzenia 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego, wniosek o wypłatę 
dodatku węglowego dla mieszkańców 
gminy Miedźna będzie można składać 
w wyznaczonej przez Wójta Gminy jed-

nostce organizacyjnej gminy, o czym 
mieszkańcy zostaną poinformowani.

Warunkiem otrzymania dodatku 
węglowego będzie wpis lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Wnioski będzie można składać osobiście, 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
elektronicznie poprzez platformę ePUAP 
w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 
Wnioski będą przyjmowane dopiero po 
wejściu w życie ustawy i rozporządzenia!

Dodatek węglowy będzie wypłacany 
wyłącznie osobom fizycznym. Na chwi-
lę obecną nie ma zapisów w ustawie 
dotyczących dodatku węglowego regu-
lujących wsparcie dla osób prawnych 
i innych jednostek. 8 Ug

WAŻNe INfOrMACje DLA MIeszKAńCóW zAINTeresOWANyCh 
UzysKANIeM DODATKU WĘGLOWeGO

Dodatek węglowy:  
wnioski dopiero  
po wejściu ustawy w życie

Z UsTawy O DODaTKU wĘgLOwym
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku 
gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające 
co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa 
domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przy-
znawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
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prZeCiw KOmarOm

W drugiej połowie lipca w sołectwach 
w gminie Miedźna odbyło się odko-
marzanie. Polegało na jednokrotnym 
chemicznym zwalczaniu dorosłych 
osobników komarów z wykorzysta-
niem pojazdu silnikowego na obszarach 
zadrzewionych, zakrzewionych oraz 
podmokłych.

Dodatkowo, nieprzerwanie już od 
6 maja trwa odkomarzanie metodą 
biologiczną, która skutecznie działa na 
larwy komarów znajdujące się w wodzie. 
Metoda biologiczna będzie stosowana 
w okolicach wód stojących oraz cieków 
wodnych do 31 sierpnia. 8 Ug

nOwy OKres ZasiŁKOwy 
2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej informuje o terminach składania 
wniosków na nowy okres zasiłkowy 
2022/2023: fundusz alimentacyjny, zasi-
łek rodzinny, specjalny zasiłek opie-
kuńczy – od 1 lipca 2022 r. w formie 
elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2022 
r. w formie papierowej

Wnioski będą przyjmowane w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul 
Poprzeczna 1 (I piętro) – Dział Świad-
czeń Rodzinnych, w godzinach: ponie-
działek 7.30-17.00, wtorek 7.30-15.30, 
środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-15.30, 
piątek 7.30-14.00. Wnioski można rów-
nież składać: listownie, za pomocą por-
talu Emp@tia, a także poprzez systemy 
bankowe i ePUAP.

Wszelkie informacje udzielane są pod 
numerami tel. 32 211 82 51, 32 449 13 36, 
32 448 70 90. 8 gOps

spOTKanie  
Z ByŁą premier

10 lipca w Centrum Kultury w Woli 
odbyło się spotkanie mieszkańców 
z Beatą Szydło, europosłem i premierem 
w latach 2015-2017. 8 pk

Zmiany w prOgramie 
„CZysTe pOwieTrZe”

W cieszącym się dużą popularnością 
i stale rozwijanym programie „Czyste 
Powietrze” zostało zastosowane nowe 
rozwiązanie finansowe, które jest bar-
dzo korzystne dla nowych beneficjen-
tów. Właściciele domów jednorodzin-
nych ubiegający się dotację na wymianę 
starego pieca (tzw. kopciucha) oraz 
ocieplenie domu otrzymają prefinanso-
wanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze 
przed rozpoczęciem remontu. Będzie 
można dostać „z wyprzedzeniem” do 
50 proc. maksymalnej możliwej kwoty 
dotacji.

Nowe rozwiązanie jest skierowane do 
beneficjentów 2) i 3) części programu 
„Czyste Powietrze” i jest dostępne tylko 
dla nowych osób składających wniosek 
o dofinansowanie.

Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej Progra-
mu – czystepowietrze.gov.pl. 8 gov.pl

piaskownice  
dla dzieci 
w naszej gminie

Szanowni Mieszkańcy,
od roku 2019 piasek w piaskownicach 

pozostających w dyspozycji gminy jest 
wymieniany na czysty przynajmniej 
jeden raz w roku, regularnie, zwykle 
początkiem lata – zgodnie z harmono-
gramem. Tak również było w tym roku 
tj. 2022.

Informowaliśmy Państwa o prowa-
dzonych pracach związanych z wymianą 
piasku na naszych stronach.

Najważniejsze dla nas jest to, by dzie-
ci miały piaskownice z czystym piaskiem 
i mogły bezpiecznie się bawić. Zwłaszcza 
teraz, w okresie wakacji.

8Urząd gminy

pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na realizację zadania 
pn. „modernizacja budynku Osp 
i Domu socjalnego w miejsco-
wości góra”. Zakupione zostaną 
też nowe wozy dla Osp gilowice 
i Osp góra.

1 mln 999 tys. 984 zł – tyle gmina Miedź-
na pozyskała w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja trzecia – PGR. 
Dzięki pozytywnie ocenionemu wnio-
skowi zmodernizowany zostanie obiekt, 
w którym znajdują się remiza OSP Góra, 
a także Dom Socjalny – miejsce istotne 
dla poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców, a także miejsce wielu ważnych 
dla lokalnej społeczności spotkań czy 
uroczystości. Jednocześnie zagospoda-
rowany zostanie przyległy teren.

W ramach naboru gmina Miedźna 
w tym programie złożyła jeszcze jeden 
wniosek, na budowę remizy OSP w Woli. 
W tym przypadku nie udało się otrzy-
mać dofinansowania, ale nadal będą 
kontynuowane starania o pozyskanie 
środków zewnętrznych na ten cel. Wiele 
udało się już zrobić. Działka pod budowę 
remizy OSP w Woli już została pozyska-
na od wojewody.

Z środków w ramach tej odsłony 
programu mogły skorzystać wyłącznie 
samorządy, na obszarze których funk-
cjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (tzw. 
PGR-y), w tym państwowe gospodar-
stwa rybackie. Stąd gmina Miedźna 
mogła zgłosić zadania właśnie w Górze 
oraz w Woli.

Przypomnijmy, że w ramach dwóch 
naborów Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicznych 
gmina Miedźna otrzymała dofinanso-

wanie trzech dużych inwestycji o łącznej 
wartości ponad 13 mln zł! Trwa budowa 
i przebudowa dróg, chodników oraz 
parkingów w gminie Miedźna. Zakres 
zadania obejmuje: budowę ul. Krót-
kiej w Górze, modernizację ul. Długiej 
w Górze, modernizację ul. Wiejskiej 
w Grzawie, modernizację ul. Topolowej 
w Górze, budowę drogi ul. Cmentar-
nej w Górze, przebudowę nawierzch-
ni ul. Wąskiej w Górze, przebudowę 
nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli, 
przebudowę chodnika ul. Dębowej, budo-
wę parkingu przy ul. Górniczej w Woli. 
Wkrótce ruszą pozostałe dwie inwestycje: 
modernizacja Centrum Kultury w Woli 
oraz przyległego terenu, a także budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i gra-
witacyjnej w miejscowości Miedźna wraz 
z modernizacją dwóch przepompowni 
ścieków w miejscowości Wola.

Ale to nie koniec świetnych wiadomo-
ści dla naszych jednostek OSP! Gmina 
pozyskała środki na zakup nowego, 

lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego 
samochodu pożarniczego dla OSP Góra. 
Pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja na 
zakup samochodu wynosi 326 tys. 700 
zł. Wkład własny gminy to 3 tys. 300 
zł. Pieniądze w połowie lipca trafiły na 
konto gminy, trwa ofertowanie zakupu 
samochodu. Nowy wóz trafi także do 
OSP Gilowice. Będzie to lekki samochód 
pożarnicy. Ogłoszono już postępowanie 
na zakup pojazdu.

W ostatnim czasie samorząd mocno 
inwestuje w nasze jednostki OSP. 
– Widzimy co się dzieje na świecie, co 
się dzieje za naszą wschodnią granicą. 
Każdy zauważa zmiany klimatyczne 
– susze czy podtopienia. Dlatego Ochot-
nicze Straże Pożarne muszą być rozwija-
ne. Robimy to, by strażacy mieli sprzęt, 
którym w razie konieczności będą nas 
ratować – zauważa Jan Słoninka, wójt 
gminy Miedźna. 8 paweł Komraus

WspANIAłA WIADOMOŚć DLA MIeszKAńCóW – KOLejNy sprzĘT TrAfI DO NAszyCh Osp,
A sTrAŻACy BĘDą MIeLI Lepsze WArUNKI

prawie 2 mln zł na modernizację 
strażnicy i nowe wozy

zarówno obiekt, jak i przyległy teren zostaną zmodernizowane  (fOT. UG)



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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek 

od godz. 15.00 do godz. 17.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 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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podpisano umowę na zakup 
i montaż ogniw fotowoltaicznych 
dla budynku szkoły podstawowej 
nr 1 w woli.

Projekt pn. „Zakup i montaż ogniw foto-
woltaicznych dla budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli” 
realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność energe-

tyczna, odnawialne źródła energii i gospo-
darka niskoemisyjna, dla działania: 4.1. 
Odnawialne źródła energii dla poddziała-
nia: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. 
Koszt całkowity projektu wynosi 290 tys. 
213 zł 79 gr, kwota dofinansowania to 242 
tys. 499 zł 72 zł.

Celem głównym projektu jest zwięk-
szenie udziału infrastruktury OZE 
w budynkach użyteczności publicznej 
Gminy Miedźna, poprzez wyposażenie 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
B. Malinowskiego w Woli w instalację 

fotowoltaiczną o mocy 49,8 kWp, a w kon-
sekwencji dywersyfikacja źródeł energii, 
poprawa efektywności energetycznej 
budynku, redukcja kosztów pozyskiwa-
nia energii i ograniczenie wpływu na 
emisję CO2.

W ramach niniejszego przedsięwzię-
cia planuje się zakup i montaż ogniw 
fotowoltaicznych dla budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego 
w Woli. Projekt obejmował będzie mon-
taż 166 paneli fotowoltaicznych o mocy 
300 Wp. 8 Ug

fotowoltaika na szkole

Trwają prace na drogach, par-
kingach, w placówkach oświato-
wych i obiektach gminnych.

Trwa przebudowa ul. Stawowej w Woli. 
Rusza przebudowa ul. Kwiatowej w Woli 
z budową kanalizacji deszczowej w ul. 
Kwiatowej z łącznikiem do ul. Błacho-
wej. W Górze powstało nowe ogrodzenie 
boiska z piłkochwytami.

Już końcem czerwca przekazano plac 
budowy w Grzawie przy ul. Księża 4, 
gdzie będzie realizowana komplekso-
wa termomodernizacja wielorodzin-
nego budynku mieszkaniowego na 
terenie Gminy Miedźna z funduszy 
europejskich. Trwa budowa i przebu-
dowa dróg, chodników oraz parkingów 
w gminie Miedźna. Chodzi o szereg 
zadań w ramach dużej inwestycji, na 
którą gmina otrzymała dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych. Jed-
nym z większych jest budowa parkingu 
przy ul. Górniczej w Woli. Roboty są 
w toku.

Dzieje się w naszych placówkach 
oświatowych. W przedszkolu nr 1 w Woli 

ruszyły prace związane z wymianą 
wierzchniej warstwy podłogi w dwóch 
salach zajęć. Podpisano umowę na 
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych 
dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Woli (więcej na ten temat piszemy 
niżej). Trwa rozbudowa budynku szko-
ły podstawowej we Frydku. W ostat-
nim czasie zrealizowano szereg prac 

nie tylko wewnątrz obiektu, ale też na 
zewnątrz. Wykonano m.in. drogi dojaz-
dowe, parkingi i chodniki.

Planowane są kolejne działania. Na 
boisku w Gilowicach ma powstać altana 
dla celów kulturalno-rekreacyjnych. 
Zmodernizowany ma być budynek 
Domu Socjalnego w Grzawie poprzez 
wymianę stolarki okiennej. 8 pk

zAprAszAMy NA przeGLąD INWesTyCjI W GMINIe

Co słychać w inwestycjach?

przy ul. Górniczej w Woli powstanie duży parking  (fOT. pK)

Trwa rozbudowa szkoły we frydku  (fOT. sp fryDeK)
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7 miesięcy trwa zbiórka środków na 
rzecz Kacperka Chodury z Miedźnej. 
6-latek urodził się z poważną wadą słu-
chu. Prawe uszko nie jest wykształcone, 
a przewód słuchowy zarośnięty. Celem 
zbiórki jest rekonstrukcja małżowiny 
usznej i odbudowa kanału słuchowego 
w USA. Dzięki zaangażowaniu i dobrym 
sercom wielu osób przez ten czas udało 

się zebrać prawie 288 tys. zł. Potrzeba 
jeszcze 220 tys. zł. Dlatego czas na kolej-
ne kiermasze, pikniki, kwestowania, 
zbiórki, licytacje. Jak pomóc? Wystarczy 
wejść na stronę siepomaga.pl/kacper-
chodura. Informacje o akcjach chary-
tatywnych są też dostępne na stronie 
Facebook: Zapobiec ciszy – nowe uszko 
dla Kacperka. 8 pk

podsumowanie siedmiu miesięcy zbiórki

Działające w Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Hadyny we Frydku Szkolne Koło 
Wolontariatu „Felicitas” przygotowało 
prezentację pokazującą swoją działal-
ność. Uczniowie angażują się w pomoc 
chorym dzieciom, bezdomnym zwierzę-
tom, uchodźcom z Ukrainy, Polakom na 
Kresach Wschodnich. Wolontariusze roz-
wijają też inicjatywy, które mają uświada-
miać kolegom ważne społecznie problemy. 
„Szkolny Wolontariat to bezinteresowne 

zaangażowanie społeczności szkoły: 
nauczycieli, uczniów oraz rodziców na 
rzecz potrzebujących. Uczy postawy sza-
cunku i tolerancji wobec drugiego człowie-
ka. Wykorzystując otwartość i ciekawość 
świata młodego człowieka poprzez wolon-
tariat można odcisnąć dobroczynne piętno 
we wszystkich dziedzinach jego życia” 
– podkreślają autorzy prezentacji. Jest ona 
dostępna na stronie internetowej szkoły.
 8pk

Koło prezentuje działalność

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana 
Brzechwy w Górze uzyskało Krajową 
Odznakę Jakości za udział w projek-
cie eTwinningu pt. „Tropiciele wiosny”. 
Celem projektu było obserwowanie 

zmian zachodzących w przyrodzie, jak 
również wymiana wiedzy i zdobytych 
doświadczeń z dziećmi z innych przed-
szkoli.

8gpp góra

To są tropiciele wiosny!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
znalazł się wśród 1200 placówek, które 
otrzymają bezpłatny czujnik smogu 
i dołączą do projektu ESA – Edukacyj-
na Sieć Antysmogowa! Jest to program 
informacyjny na rzecz czystego powie-
trza realizowany przez Państwowy 
Instytut Badawczy NASK we współ-
pracy z Polskim Alarmem Smogowym. 
Szkoły biorące udział tym projekcie są 

wyposażane w czujniki, badające jakość 
powietrza.

Dane zbierane przez czujniki umoż-
liwią uczniom bieżące obserwowanie 
jakości powietrza oraz pozwolą na 
wykonywanie pod kierunkiem nauczy-
cieli własnych badań i obserwacji stanu 
jego czystości oraz zmian, które doko-
nują się pod wpływem czynników atmo-
sferycznych. 8 nask.pl

Czujnik dla szkoły

Za nami wakacyjne zajęcia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Grzawie. Roz-
poczęto je od zabaw z różnych stron 
świata, podczas których dzieci bawiły 
się w gry pochodzące z różnych krajów 
m.in.: zbijak, mamba, gra w bule, piłka 
dla... Dzieci miały również możliwość 
sprawdzić swoją celność rzucając obrę-
czami w kaktusa. Na zakończenie zajęć 
każde dziecko wykonało papierowego 
kaktusa. Kolejne zajęcia, na których 
uczestnicy poznali oceaniczne głębiny, 
upłynęły na wielu zabawach. Dzieci 
strzelały z katapult, malowały potwora 
morskiego, bawiły się w „liczbę nóg”, 
łowiły ryby i ścigały się żółwiami mor-
skimi. Na koniec każde dziecko wykona-
ło suche akwarium w słoiku. Na trzecich 

zajęciach odbył się Bajkowy Turniej pod 
chmurką. Można było sprawdzić się 
w wielu bajkowych konkurencjach. 
Szczególnie podobał się balonowy quiz, 
poszukiwanie złota i tor Czerwonego 
Kapturka. Każde dziecko wykonało swój 
magiczny ogródek w doniczce. Przed-
ostatnie zajęcia przybliżyły kodowanie. 
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik 
mógł wykonać robota zmieniającego 
nastrój. Ostatnie już zajęcia w bibliotece 
zdominowało śledztwo. Dzieci za pomo-
cą rozwiązań łamigłówek odnalazły 
zagubiony przedmiot. Nie zabrakło rów-
nież zabaw ruchowych m.in.: zabawa 
w słonia, czekolada czy sztafeta. Dzieci 
wykonały również katapulty i plansze, 
które zabrały do domu. 8 gBp

Zbijak, mamba, kaktusy, tor 
Czerwonego Kapturka i katapulty

podczas wakacyjnych zajęć w bibliotece  (fOT. GBp)

Young Entrepreneurs – to temat prze-
wodni wydarzenia. Młodzież poznaje 
się, integruje i uczy przedsiębiorczości! 
Młodzi ludzie z Armenii, Niemiec, Ukra-
iny, Portugalii, Gruzji i Polski poznają 
tajniki wiedzy i doskonalą umiejętności 
dotyczące tego, jak zaistnieć na rynku 
pracy i jak przekuć własne hobby i zain-
teresowania w dochodowy biznes.

Oprócz tego nie brakowało świetnej 
zabawy, wieczorów kulturowych, wymia-
ny doświadczeń i doskonalenia języka 
oraz umiejętności interpersonalnych! To 
wszystko stało się możliwe dzięki kolej-

nej już współpracy z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz 
Fundacją DRONI z Gruzji. 8 LO gilowice

absolwenci liceum  
na wymianie młodzieży w gruzji

podczas spotkania młodzieży  
w Gruzji  (fOT. LO GILOWICe)
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w czerwcu parafianie świętowali 
240-lecie utworzenia Bractwa.

– To czciciele Serca Jezusowego, 
którzy swą pobożność wyrażają bar-
dziej – dodatkową adoracją, modlitwą 
– zauważa ks. Jan Piontek, proboszcz 
parafii pw. św. Klemensa w Miedźnej. 
Historia Arcybractwa Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana Jezusa 
na świecie rozpoczyna się w pierwszej 
połowie XVII w. Wówczas zakonnica, 
obecnie święta  Małgorzata Maria Ala-
coque z Zakonu Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Paray-le-Monial we 
Francji doznawała wizji mistycznych 
dotyczących kultu Serca Jezusowego. 
Miała propagować modlitwę do serca 
Jezusa, które przebite włócznią żołnie-
rza ma tyle łask, dobra i miłosierdza. 
Kult się rozszerza w kolejnych krajach, 
powstają Arcybractwa Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jest rok 1782. Proboszczem w miedź-
niańskiej parafii jest ks. Sebastian 
Niemczeński. Doskonale zna język 
francuski, lubi podróżować. Będąc we 
Francji dostrzegł kult Serca Jezusowego, 
którym się zachwycił i zaproponował, by 
wprowadzić go także w swojej parafii. 
Udało się to dzięki pobożności lokalnej 
społeczności. Bractwo w niewielkiej 
Miedźnej zostało założone 9 czerwca 
1782 r. Proboszcz wystosował też list 
do ówczesnego papieża Piusa VI, który 
wydał indult papieski, czyli rozporzą-
dzenie, że Stolica Apostolska zatwier-
dza istnienie w Miedźnej arcybractwa. 
Niedawno świętowano 240-lecie jego 
utworzenia. Niektóre źródła podają, że 
to jedno z najstarszych bractw w tej 
części Polski.

Już 240 lat temu w specjalnej księdze 
zaczęto spisywać nazwiska osób, które 
należą do bractwa. – Wokół Serca Jezuso-

wego zaczęła się skupiać pewna wartość 
na tyle, że do Miedźnej przyjeżdżali ludzie 
z innych miejscowości, m.in. z Bierunia, 
Lędzin, Czechowic, Brzeszcz, Tychów, 
podobno nawet z Krakowa. Mieli swoje 
kościoły, a jednak przyjeżdżali tutaj, 
choć w tamtych czasach nie było to łatwe. 
Niektórzy może pielgrzymowali pieszo 
i wracali co roku, by pokłonić się Sercu 
Jezusowemu – zauważa ks. Jan Piontek. 
Przyjeżdżali na uroczystości odpusto-
we w czerwcu. Bo choć parafia jest pod 
wezwaniem św. Klemensa i dlatego świę-
tuje odpust w listopadzie, jest także odpust 
w czerwcu, na uroczystość Serca Jezuso-
wego. Świętuje się go od kiedy w Miedźnej 
funkcjonuje arcybractwo.

Arcybractwo zakłada wybrany czas 
adoracji, modlitwę, litanię do Serca Jezu-
sowego, to także comiesięczne spotkania 
oraz zjazdy. Wszystko to zmierza do 
pogłębienia wiary osobistej, rozwijania 
świadomości religijnej. – Istnienie takie-

go arcybractwa przez tyle lat to swego 
rodzaju fenomen, świadczy o dużej 
religijności, o Bożej łasce. Pan Bóg ma 
w tym swój cel. Wspólnie tworzymy 
mocny sznur. W tej wspólnocie czło-

wiek potrafi być bardziej dobry, może 
chce być bardziej pobożny. Bractwo, 
bo bratamy się. Arcybractwo, bo brata-
my się z niebem – przyznaje proboszcz 
z Miedźnej. 8 paweł Komraus

W MIeDŹNej fUNKCjONUje jeDNO z NAjsTArszyCh W Tej CzĘŚCI KrAjU BrACTW NAjŚWIĘTszeGO serCA pANA jezUsA

Oddani sercu jezusowemu od 240 lat

W kościele w Miedźnej znajduje się obraz serca jezusowego, na zdjęciu po prawej  (fOT. UG)

Bractwo na tym terenie zostało utworzone 9 czerwca 1782 r.  (fOT. UG)
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sięgając po listę jednostek nie-
odpłatnego poradnictwa dowiesz 
się m.in. jakie jednostki udzielają 
nieodpłatnych porad rodzinnych, 
psychologicznych i pedagogicz-
nych oraz gdzie udać się po 
pomoc w zakresie praw konsu-
mentów, dziecka czy pacjenta.

Lista jednostek nieodpłatnego poradni-
ctwa zawiera dane jednostek uporząd-
kowane według tematyki. To zarówno 
instytucje i organizacje działające na 
terenie powiatu pszczyńskiego, a także 
jednostki ogólnopolskie. Obejmuje prze-
de wszystkim jednostki świadczące bez-

płatne porady rodzinne, psychologiczne 
i pedagogiczne oraz z zakresu pomocy 
społecznej, praw konsumentów, praw 
dziecka, praw pacjenta, praw osób niepeł-
nosprawnych, ubezpieczeń społecznych, 
prawa pracy i prawa podatkowego.

Zawiera także wykaz jednostek, które 
udzielają bezpłatnej pomocy w rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych i innych 
uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz w ramach interwen-
cji kryzysowej bezrobotnym i osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem.

Lista jest dostępna na stronie interne-
towej Urzędu Gminy – miedzna.pl.

8powiat, Ug

Lista jednostek  
nieodpłatnego poradnictwa wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i gospodarki 
wodnej w Katowicach ogłosił 
nabór wniosków na realizację 
zadań polegających na zakupie 
i montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
o wydajności nie więcej niż 
7,5 m3/d w ramach programu 
pilotażowego przydomowa 
oczyszczalnia.

Beneficjentami środków są osoby 
fizyczne – właściciele/współwłaści-
ciele nieruchomości, w tym także 
właściciele/współwłaściciele budyn-
ków mieszkalnych na nieruchomości 
oddanej w użytkowanie wieczyste, 

położonych na terenie województwa 
śląskiego, do których będą przyłączane 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Formą dofinansowania jest dotacja 
w wysokości do 50% kosztów kwalifi-
kowanych przedsięwzięcia, jednak nie 
więcej niż 8 000 zł.

Wnioski wraz z załącznikami nale-
ży dostarczyć do siedziby Funduszu 
przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach 
w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub 
do dnia wcześniejszego zakończenia/
wstrzymania naboru. Wnioski wraz 
z załącznikami należy sporządzić na 
obowiązujących formularzach dostęp-
nych na stronie internetowej Funduszu 
www.wfosigw.katowice.pl.

8wFOŚigw

Na przydomowe oczyszczalnie

4 lipca katowicki oddział gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i autostrad podpisał umowę 
z firmą Budimex na realizację 
10-kilometrowego odcinka drogi 
ekspresowej s1 mysłowice – Bie-
ruń. Kierowcy pojadą nim w iV 
kwartale 2025 r. To oznacza, 
że wszystkie cztery odcinki s1 
od mysłowic do Bielska-Białej, 
o długości ponad 40 km, są już 
na etapie realizacji.

Wartość umów na wszystkie cztery 
odcinki to niespełna 2,3 miliarda zł. 
Te odcinki to:

s1 mysŁOwiCe – BierUń
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie 
i budowę 10-kilometrowego odcinka 
drogi ekspresowej wraz z dwoma węzła-
mi drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. 
Powstaną też dwa Miejsca Obsługi 
Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii 

II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 
16 obiektów inżynierskich oraz niezbęd-
na infrastruktura techniczna. Wartość 
umowy to 489,2 mln zł.

s1 BierUń – OŚwiĘCim
30 listopada 2021 r. podpisano umowę 
na realizację drogi ekspresowej S1 
pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim 
wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa 
dotyczy budowy fragmentu drogi eks-
presowej S1 o długości ok. 2,9 km oraz 
odcinka drogi klasy GP (droga główna 
ruchu przyspieszonego) o długości ok. 
2 km. W ramach inwestycji powstanie 
też droga klasy Z (zbiorcza) – pomiędzy 
węzłem Bieruń a układem ulicznym 
Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o dłu-
gości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także 
budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiek-
tów inżynierskich. Realizacja inwestycji 
umożliwi skomunikowanie nowej drogi 
ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń 
z istniejącym przebiegiem drogi krajo-

wej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 
mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. 
Planowany termin złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na rea-
lizację inwestycji drogowej (ZRID) to III 
kwartał 2022 r.

s1 OŚwiĘCim – DanKOwiCe 
(prZeZ gminĘ mieDŹna,  

Z wĘZŁem w wOLi)
Umowę z wykonawcą na projekt i budo-
wę tego odcinka podpisano 14 maja 2020 
r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. 
Kończy się etap projektowania trasy 
pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowi-
cami o długości około 15,2 km. Wniosek 
o wydanie decyzji ZRID wykonawca 
złożył w marcu 2021 r. Zakończenie 
robót wynikające z umowy przypada 
na III kwartał 2023 r.

s1 DanKOwiCe – BieLsKO-BiaŁa
Umowę z wykonawcą na projekt i budo-
wę podpisano 3 sierpnia 2020 r. Wartość 

kontraktu to 586,7 mln zł. Kończy się 
etap projektowania odcinka pomiędzy 
Dankowicami a węzłem Suchy Potok, 
o długości prawie 12 km. Wniosek 
o wydanie decyzji ZRID wykonawca 
złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie 
robót wynikające z umowy przypada 
na IV kwartał 2023 r.

OCZeKiwanie na DeCyZJe ZriD
Z uwagi na przedłużające się proce-
dowanie uzyskania decyzji ZRID dla 
dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do 
Bielska-Białej, wykonawcy złożyli już 
roszczenia terminowe. To, czy czasy 
realizacji inwestycji zostaną wydłużo-
ne, będzie wiadomo dopiero po uzy-
skaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu 
ostatecznych roszczeń terminowych 
wykonawców.

Aktualne informacje o inwestycji można 
znaleźć na stronie s1-myslowice-bielsko.pl.

 8gDDKia

WszysTKIe CzTery eTApy BUDOWy DrOGI są jUŻ W reALIzACjI

40 km s1 Mysłowice – Bielsko-Biała 
w realizacji

Odcinek s1 przebiegający przez gminę Miedźna powinien zostać wybudowany do III kwartału 2023 r.  (fOT. GDDKIA)
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Jeśli wskutek roztargnienia nie 
złożyłeś deklaracji, nie martw się 
tym, w dalszym ciągu deklarację 
możesz złożyć w systemie na 
stronie ceeb.gov.pl albo przeka-
zać ją do swojego urzędu gminy 
tak jak dotychczas.

Brak wypełnienia tego obowiązku usta-
wowego nie spowoduje automatycznego 
nałożenia kary na tych, którzy o tym 
zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej 
– złóż szybko deklarację do CEEB.

Przypominamy, w jaki sposób można 
złożyć deklarację. W formie elektronicz-

nej, czyli przez Internet wykorzystując 
do tego aplikację na stronie ceeb.gov.pl 
– jest to najszybszy i najwygodniejszy 
sposób, umożliwiający oszczędność 
czasu i pieniędzy, bez potrzeby wycho-
dzenia z domu. Zachęcamy wszystkich 
do korzystania z elektronicznego spo-
sobu składania deklaracji. Jej wypeł-
nienie w aplikacji nie zajmie dłużej 
niż kilka minut. W formie papierowej 
– wypełniony dokument należy wysłać 
listem za pośrednictwem poczty albo 
złożyć osobiście we właściwym urzędzie 
gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją 
budynku).

Pamiętaj, obowiązek złożenia dekla-
racji nadal z nami pozostaje: dla nowych 
źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia, 
dla źródeł ciepła wymienianych na nowe 
– 14 dni od uruchomienia, dla wszyst-
kich zapominalskich – natychmiastowe 
złożenie deklaracji.

Urzędnicy w gminach na wprowa-
dzenie deklaracji papierowych do CEEB 
mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. 
Tym kanałem deklaracje będą wpływać 
do końca 2022 roku, dlatego niektóre 
deklaracje złożone papierowo mogą 
nie być jeszcze widoczne w systemie 
CEEB. Nie powoduje to jednak żadnego 

dodatkowego obowiązku dla właścicieli 
czy zarządców budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji do 
CEEB wynika z ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków (CEEB) to jeden 
z elementów tzw. Zintegrowanego 
Systemu Ograniczania Niskiej Emisji 
(ZONE), który powstaje w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej 
celem jest poprawa jakości powietrza 
walka ze smogiem i pomoc w wymianie 
tzw. „kopciuchów”. 8 gUnB

MINął UsTAWOWy TerMIN – 30 CzerWCA 2022 r. – DO KTóreGO WłAŚCICIeLe I zArząDCy BUDyNKóW MIeszKALNyCh I NIeMIeszKALNyCh  
sKłADALI DeKLArACje O ŹróDłACh CIepłA

Wciąż składamy deklaracje do CeeB

przypominamy, iż producent rolny może 
składać do wójta właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w po-
siadaniu lub współposiadaniu tego producen-
ta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego.

Limity obowiązujące w 2022 roku stanowią sumę 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku 
za 1 litr oleju napędowego tj. 1,00 zł, liczby 110 
oraz powierzchni użytków rolnych będących w 
posiadaniu producenta rolnego oraz kwoty stano-
wiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju 
napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących 
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprze-

dzającym rok, w którym został złożony wniosek o 
zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeli-
czeniowych bydła ustalana będzie jako iloraz sumy 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu 
każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z 
uwzględnieniem wartości współczynników przelicze-
niowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe 
i liczby 12.

W drugim terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierp-
nia 2022 r. producent rolny składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się 
o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania 
użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę 
bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także 
dokument wydany przez kierownika biura powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zawierający informacje o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu produ-
centa rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 
roku poprzedzającego rok, w którym został złożony 
wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany 
będzie na wniosek producenta rolnego. Wniosek jest 
dostępny na stronie miedzna.pl. 8 Ug

rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Kto i jak może otrzymać pomoc z „rządo-
wego programu pomocy uczniom niepełno-
sprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-
2022” (funkcjonującym dotychczas jako 
„wyprawka szkolna”)?

W roku szkolnym 2022/2023 dofinasowanie skierowane 
jest do uczniów m.in.: słabowidzących, niesłyszących, 

słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Asper-
gera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu. Dofinan-
sowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie 
wynosić do kwoty 445 zł. Aby otrzymać pomoc na zakup 

podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia 
w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia 
ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów 
ćwiczeniowych należy złożyć wniosek do dyrektora szko-
ły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2022/2023. Wniosek składa się w terminie ustalonym 
przez wójta właściwego ze względu na siedzibę szkoły 
tj. wójta Gminy Miedźna do 31 sierpnia 2022 r. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie zoiw.miedzna.pl.

8ZOiw

Wyprawka szkolna 2022/2023

W OBIeKTyWIe

10 lipca Młodzieżowa Drużyna pożarnicza Osp Góra wzięła udział w IV 
spartakiadzie organizowanej w Goleszowie przez Komisję MDp – powiat cie-
szyński. Część druhów brała udział w konkurencjach, niektórzy pomagali jako 
wolontariusze i sędziowali. To była naprawdę świetna zabawa  (fOT. MDp Osp GórA)

początkiem lipca druhowie Osp z Góry i Osp z Gilowic uczestniczyli 
w ćwiczeniach w zakresie ratownictwa wodnego na zbiorniku wodnym 
w Goczałkowicach wspólnie z psp w pszczynie. szkolenia i ćwiczenia są bar-
dzo ważne, by nieść profesjonalną pomoc  (fOT. UG)
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W OBIeKTyWIe

HarmOnOgram rOZgryweK 
w rUnDZie JesienneJ seZOnU 

2022/2023

LKs Frydek – a klasa

15.08: LKS Studzionka – LKS Frydek
21.08: Siódemka Tychy – LKS Frydek
24.08: LKS Frydek – Fortuna Wyry
27.08: Sokół Wola – LKS Frydek
4.09: LKS Frydek – Znicz Jankowice
10.09: LKS Woszczyce – LKS Frydek
18.09: LKS Frydek – Ogrodnik Tychy
24.09: BAP Piast Gol – LKS Frydek
2.10: LKS Frydek – LKS Rudołtowice
8.10: Unia Bieruń Stary – LKS Frydek
16.10: LKS Frydek – Leśnik Kobiór
22.10: Czapla Kryry – LKS Frydek
30.10: LKS Frydek – Stal Chełm Śląski
5.11: LKS Gardawice – LKS Frydek
13.11: LKS Frydek – Krupiński Suszec

sokół wola – a klasa

13.08: LKS Gardawice – Sokół Wola
20.08: Sokół Wola – Krupiński Suszec
24.08: LKS Studzionka – Sokół Wola
27.08: Sokół Wola – LKS Frydek
4.09: Fortuna Wyry – Sokół Wola
11.09: Siódemka Tychy – Sokół Wola
17.09: Sokół Wola – Znicz Jankowice
24.09: LKS Woszczyce – Sokół Wola
1.10: Sokół Wola – Ogrodnik Tychy
8.10: BAP Piast Gol – Sokół Wola
15.10: Sokół Wola – LKS Rudołtowice
22.10: Unia Bieruń Stary – Sokół Wola
29.10: Sokół Wola – Leśnik Kobiór
5.11: Czapla Kryry – Sokół Wola
12.11: Sokół Wola – Stal Chełm Śląski

aKs nadwiślan góra – B klasa

20.08:  AKS Nadwiślan Góra – LKS Wisła 
Mała

27.08:  Czarni Piasek – AKS Nadwiślan 
Góra

3.09:  AKS Nadwiślan Góra – GKS II 
Pniówek

11.09:  LKS II Wisła Wielka – AKS Nad-
wiślan Góra

17.09:  AKS Nadwiślan Góra – Czuło-
wianka Tychy

24.09:  AKS Nadwiślan Góra – MKS II 
Lędziny

1.10:  UKS Warszowice – AKS Nadwi-
ślan Góra

8.10:  AKS Nadwiślan Góra – LKS 
Brzeźce

16.10:  LKS II Gardawice – AKS Nadwi-
ślan Góra

29.10:  LKS Mizerów – AKS Nadwiślan 
Góra

5.11:  AKS Nadwiślan Góra – Niepokorni 
Orzesze

13.11:  Polonia Międzyrzecze – AKS Nad-
wiślan Góra

gminny Ośrodek sportu i rekreacji zaprasza na 
gratisowe pływanie oraz bezpłatną inhalację.

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych gminy Miedźna mogą skorzystać 
nieodpłatnie z kąpieli basenowej, od poniedziałku do piątku 
w sierpniu w godz. 11.00-12.00. Warunkiem skorzystania 

z basenu jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej w kasie 
basenu. Udział dzieci przedszkolnych tylko z pełnoprawnym 
opiekunem.

Zapraszamy też na gratisową inhalację dla mieszkańców 
gminy Miedźna w tężni solankowej na basenie w Woli. Jest 
możliwa od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia 
obiektu. 8 pk

wakacyjne promocje na basenie

w sobotę, 3 września odbędzie 
się XV miedźniański rodzinny 
rajd rowerowy pod patronatem 
wójta gminy miedźna.

Tej imprezy nikomu nie trzeba przed-
stawiać! Co roku ściąga tłumy, często 
całe rodziny lubiące spędzać wolny 
czas na dwóch kółkach, podziwiając 
piękno gminy Miedźna. W tym roku 
z pewnością będzie podobnie! Do poko-
nania będzie trasa o długości ok. 25 

km, prowadząca przez miejscowości 
gminy Miedźna. Uczestnicy ruszą spod 
basenu, by na zakończenie spotkać się 
na stadionie Sokoła, gdzie tradycyjnie 
odbędą się konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami.

Zgłoszenia wraz z wpisowym 
w wysokości 30 zł przyjmowane są 
w kasie Krytej Pływalni w Woli od 8 do 
21 sierpnia w godzinach: poniedziałek 
– piątek 7.00-21.00, sobota 8.00-21.00, 
niedziela 9.00-21.00. Nie ma zapisów 

w dniu rajdu. W przypadku przekro-
czenia planowanej liczby uczestników 
w rajdzie organizator zastrzega sobie 
prawo wcześniejszego zamknięcia listy 
startowej.

Organizatorem wydarzenia jest 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Miedźnej z/s w Woli, a współorgani-
zatorami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Bronisława Malinowskiego w Woli oraz 
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Woli.
  8 pk

Na rowery po raz 15.

29 lipca na stadionie sokoła w woli dla dzieci przy-
gotowano szereg atrakcji sportowych.

Śląski Związek Piłki Nożnej na czas wakacji organizuje Akcję Lato. 
Odwiedza różne miejscowości na Śląsku, zachęcając poprzez zaba-
wę dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W ostatni piątek lipca akcja zawitała do Woli. Na stadionie 
Sokoła pojawiło się miasteczko piłkarskie, a w nim mini tur-
nieje, konkursy, rywalizacje, animacje, poczęstunek. Wstęp 
i udział był całkowicie bezpłatny. Dla uczestników to była 
ogromna frajda! Partnerem akcji jest Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Wydarzenie jest dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 8 pk

WAKACyjNA TrAsA ŚLąsKIeGO zWIązKU pIłKI NOŻNej OBejMOWAłA TeŻ NAszą GMINĘ

Do Woli zawitało miasteczko piłkarskie

Dzieci wzięły udział w mini turnieju  (fOT. ŚzpN)

To było aktywne popołudnie!  (fOT. pK) Dla najmłodszych przygotowano też gry i zabawy  (fOT. pK)

29 lipca na Orliku 
w Woli odbył się 
Indywidualny Turniej 
Tenisa ziemnego, 
zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek 
sportu i rekreacji. 
I miejsce zajął 
Mirosław Kaczmarek,
II – jerzy Drąg, a III 
– Marek Kosek 

(fOT. GOsIr)
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gminny Ośrodek Kultury za-
kończył pierwszą część zadania 
dofinansowanego ze środków 
narodowego Centrum Kultu-
ry w ramach programu Dom 
Kultury+ inicjatywy lokalne. 
edycja 2022 – „mój – Twój – nasz 
kawałek kultury”.

Przedstawiamy wybrane projekty 
naszych mieszkańców: Temat Rzeka, 
W harcerstwie zakochaj się, Młodzi 
Przebudzeni dla mieszkańców gminy 
Miedźna. Wszyscy z niecierpliwoś-

cią czekamy na decyzję, czy pomysły 
lokalnych liderów zostaną sfinalizo-
wane.

Na stronie gok.miedzna.pl opubliko-
wano diagnozę lokalnego potencjału 
kulturotwórczego  Gminy Miedźna, 
zrealizowaną w ramach projektu „Mój 
– Twój – Nasz kawałek kultury”. Prezen-
towany raport to efekt prac warsztato-
wych i analizy danych zastanych, prowa-
dzonych w 2022 roku w naszej gminie. 
GOK dziękuje za współpracę wszystkim 
osobom, które pomogły w przeprowa-
dzeniu działań badawczych. 8 gOK

Mój – Twój – Nasz  
kawałek kultury

NAsze szKOły zAprOsIły DzIeCI NA INTeresUjąCe zAjĘCIA WAKACyjNe

Moc wakacyjnych atrakcji w szkołach
w lipcu w czterech placówkach oświatowych w gminie dzieci mogły 
skorzystać z półkolonii letnich.

Półkolonie letnie odbyły się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Woli oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Dwa 
turnusy pełne były pasjonujących zajęć, spotkań czy wyjazdów. Dzieci miały okazję 
poznać swoje miejscowości, odwiedzić ciekawe miejsca, wziąć udział w odkrywczych 
zabawach, twórczo spędzić wakacyjny czas. Dla uczestników była to fantastyczna 
forma letniego wypoczynku! 8 pk

podczas półkolonii w Górze dzieci poznały lepiej swoją miejscowość  (fOT. sp GórA) Nie brakowało wesołych zabaw na świeżym powietrzu  (fOT. sp GórA)

szkoła w Miedźnej w ramach półkolonii zorganizowała wyjazd do Muzem 
Śląskiego w Katowicach  (fOT. zsp MIeDŹNA) przygotowano też ciekawe warsztaty artystyczne  (fOT. zsp MIeDŹNA)

Uczestnicy jednego z turnusów półkolonii w zsp w Woli  (fOT. zsp WOLA)

Dzieci z Woli wybrały się m.in. do Leśnego parku Niespodzianek 
w Ustroniu  (fOT. zsp WOLA)

W sp nr 1 uczestnicy poznawali druk 3D  (fOT. sp 1 WOLA) Dzieci zobaczyły m.in. Muzeum zamkowe w pszczynie  (fOT. sp 1 WOLA)
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Aktywnie, ciekawie, twórczo – tak mija akcja „halo lato”, czyli wakacyjna oferta zajęć, warsztatów i wyjazdów przygotowana przez Gminny Ośrodek Kul-
tury. Tak bawiliśmy się w lipcu! Na jednym ze spotkań sala Centrum Kultury w Woli zamieniła się w obserwatorium astronomiczne, a podczas wycieczki 
na pętlę Cieńkowską uczestnicy spotkali skoczków z kadry narodowej! Na plakacie można znaleźć ofertę na sierpień  (fOT. GOK)

halo lato! jest super!
na pętlę Cieńkowską uczestnicy spotkali skoczków z kadry narodowej! Na plakacie można znaleźć ofertę na sierpień  na pętlę Cieńkowską uczestnicy spotkali skoczków z kadry narodowej! Na plakacie można znaleźć ofertę na sierpień  na pętlę Cieńkowską uczestnicy spotkali skoczków z kadry narodowej! Na plakacie można znaleźć ofertę na sierpień  na pętlę Cieńkowską uczestnicy spotkali skoczków z kadry narodowej! Na plakacie można znaleźć ofertę na sierpień  (fOT. GOK)na pętlę Cieńkowską uczestnicy spotkali skoczków z kadry narodowej! Na plakacie można znaleźć ofertę na sierpień  


