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Powiatowy Punkt szczepień Powszechnych

wIĘCej NA sTr. 5

pOŻegnaLi swOJegO pierwsZegO prOBOsZCZa
zmarł ks. hubert seweryn, 

emerytowany proboszcz parafii we frydku i Gilowicach

wIĘCej NA sTr. 8

To bardzo ważna inwestycja, bo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. rozpoczęła się modernizacja 
oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie woli, woli i i woli ii, obejmująca ponad 500 opraw i 400 słupów. wartość prac

to aż 2,2 mln zł. Jednocześnie trwa audyt oświetlenia w pozostałych sołectwach w gminie
wIĘ Cej NA sTr. 2
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3,5 mln zł dofinansowania
dla gminy miedźna!

Nowe stawki
za wodę i śmieci

Takiej telewizji 
w gminie jeszcze nie było!

wiĘCeJ na sTr. 2 wiĘCeJ na sTr. 4 i 7 wiĘCeJ na sTr. 12

pierwsze lampy wymienione. 
a to dopiero początek
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siłownia zewnętrzna, punkt 
naprawy rowerów, drewniana 
altana, stół betonowy do gry 
w szachy – to wszystko powsta-
nie w woli przy ul. poprzecznej. 
powiat pszczyński zbuduje tam 
otwartą strefę aktywnego wypo-
czynku i rekreacji.

Wniosek powiatu pszczyńskiego 
o dofinansowanie projektu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach konkursu 
organizowanego przez LGD „Ziemia 
Pszczyńska” został wybrany do dofi-
nansowania. Szacowana wartość inwe-
stycji wynosi 200 tys. zł. Wsparcie ma 

wynieść niemal połowę tej kwoty. Resztę 
powiat pszczyński pokryje z własnego 
budżetu.

Projekt zakłada utwardzenie części 
terenu kostką brukową oraz wyrówna-
nie i obsianie trawą pozostałej części. 
Powstanie nowe oświetlenie, pojawią się 
ławki oraz kosze na śmieci. Planowane 
jest dosadzenie drzew i krzewów.

W pobliżu planowanego miejsca 
aktywności znajduje się sporo miejsc 
użytku publicznego i punktów usługo-
wych. Strefa będzie ogólnodostępna, 
przyczyni się także do aktywnego wypo-
czynku osób starszych.

8powiat

w woli powstanie  
strefa aktywnego wypoczynku

sprawdzamy stan inwestycji 
prowadzonych przez gminę 
miedźna.

Ruszyła wymiana systemu oświetleniowe-
go – modernizacja oświetlenia dróg, ulic 
i placów na terenie gminy Miedźna – obręb 
Wola w roku 2021. Wymiana oświetle-
nia obejmuje 507 sztuk opraw oświet-
leniowych, 406 słupów w złym stanie 
technicznym, zdemontowane zostaną 32 
słupy betonowe wraz z oprawami. Nowe 
oprawy będą ze źródłem oświetlenia typu 
LED. Wartość inwestycji to 2,2 mln zł. 
Gmina pozyskała na ten cel dofinanso-
wanie w wysokości 850 tys. zł. Termin 
realizacji prac to koniec lipca br. Celem 
inwestycji jest przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Prace realizowane są w sołectwach 
Wola, Wola I i Wola II. Jednocześnie 
gmina prowadzi audyt oświetlenia 
w pozostałych sołectwach. Ma być 
zakończony we wrześniu.

Co z pozostałymi inwestycjami? 
Zakończyły się już prace montażo-
we modernizacji sytemu ogrzewania 
– rekuperacji w Szkole Podstawowej nr 
2 w Woli. W kwietniu ruszyły natomiast 
roboty przygotowawcze pod parking 
przy ul. Górniczej w Woli. Ogrodzono 
plac prac, wydzielając teren. Przed roz-
poczęciem budowy parkingu będą prze-
prowadzone prace związane z budową 
niezbędnej infrastruktury: rury kanali-
zacyjnej i wodociągowej. W całej gminie 
ruszyły też remonty cząstkowe dróg. 
 8 pk

PIerwsze NOwe – esTeTyCzNe I fUNKCjONALNe – LAmPy ULICzNe  
jUż są! rUszyłA mOderNIzACjA OŚwIeTLeNIA w TrzeCh sOłeCTwACh

ruszyła modernizacja 
oświetlenia ulicznego

Pierwsze lampy w ramach dużej 
inwestycji już są gotowe  (fOT. UG)

Kolejne słupy są systematycznie 
montowane  (fOT. UG)

gmina miedźna wspólnie z po-
wiatem pszczyńskim przebudują 
przejście dla pieszych na ul. 
pszczyńskiej w rejonie Zespołu 
szkolno-przedszkolnego w woli 
i skrzyżowania z ul. Lipową. przy 
przejściu dla pieszych zostanie 
wybudowana sygnalizacja świet-
lna wzbudzana.

Zaplanowana jest także wymiana barier-
ki chodnikowej, oznakowania pionowego 
oraz poziomego, doświetlenie. Przejście 
zostanie dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

– Jest to przejście szczególnie trud-
ne dla najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego, ponieważ samocho-

dy w jego bliskiej odległości z kilku 
pobliskich podporządkowanych ulic 
włączają się do ruchu. Także sam przy-
stanek ma wpływ na zdarzającą się 
ograniczoną widoczność, a do tego ruch 
samochodowy na ul. Pszczyńskiej jest 
spory, z tendencją rosnącą. To wszystko 
powoduje, że zdolności percepcyjne 
dzieci, mieszkańców naszej gminy 
właśnie w tym miejscu poddawane są 
od wielu lat dużej próbie – mówi wójt 
gminy Jan Słoninka.

Gmina Miedźna i Powiat Pszczyński 
na przeprowadzenie zadania starają się 
pozyskać dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Przewidywany koszt zadania wyniesie 
ok. 170 tys. zł. 8 Ug, powiat

Będą światła na przejściu!

ŚwIeTNA INfOrmACjA! GmINA mIedźNA POzysKAłA  
dOfINANsOwANIe w wysOKOŚCI 3,5 mLN zł z rządOweGO  
fUNdUszU INwesTyCjI LOKALNyCh

3,5 mln zł dofinansowania 
dla gminy miedźna!
Środki zostaną przeznaczone na 
trwającą rozbudowę budynku 
szkoły podstawowej we Frydku.

W ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dofinansowanie 
przyznano na dwie inwestycje na tere-
nie powiatu pszczyńskiego – w Kobió-
rze oraz właśnie w gminie Miedźna. 
W ramach drugiego naboru do podzia-
łu było ponad 1,6 mld zł. Wcześniej 
w ramach naboru rozdzielono już 4,3 
mld zł, a kolejne 6 mld zł podzielono 
między samorządy.

Środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 3,5 
mln zł zostały przyznane na realizację 
inwestycji, którą jest rozbudowa, przebu-

dowa i nadbudowa istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej we Frydku wraz 
z instalacjami, infrastrukturą technicz-
ną oraz zagospodarowaniem terenu. 
Obiekt ma pełnić funkcję 8-oddziałowej 
szkoły podstawowej wraz z wydzielo-
nym, 3-oddziałowym przedszkolem. 
Ponadto budynek zostanie dostosowany 
do obecnie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych, a także do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

To jedna z największych inwestycji 
w gminie w obecnej kadencji. Umowa 
na wykonanie robót została podpisana 
11 lutego. Wartość prac to ponad 10,2 
mln zł. Roboty już trwają, wszystko ma 
być gotowe końcem 2022 roku.
� 8pk, Ug

wartość inwestycji to ponad 10,2 mln zł  (fOT. mIeszKANIeC GmINy, UG)

prawie pół miliona  
na wóz dla Osp
Kolejna jednostka OSP z gminy Miedźna 
będzie miała nowy samochód! W tym 
roku gmina Miedźna przeznaczy 496 
tys. 740 zł na dofinansowanie zakupu z 
Państwowej Straży Pożarnej ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Miedźna. Kolejny wóz strażacki to 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy! 8 pk

Dofinansowanie  
na ul. Zieloną w górze
Kolejny sukces gminy Miedźna w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych! Gmina 
zdobyła dofinansowanie na remont ul. 
Zielonej w Górze. Z Funduszu Dróg 
Rolnych udało się pozyskać 61 tys. zł na 
remont odcinka drogi rolnej o długości 
340 m. Całkowita wartość inwestycji to 
ok. 170 tys. zł.

8pk
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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: 18.05, 1.06   popiół*: 1.06
segregacja: 1.06   weo***: 10.05

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 19.05, 1.06    popiół*: 2.06
segregacja: 2.06    weo**: 11.05

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: 20.05, 2.06    popiół*: 4.06
segregacja: 4.06    weo**: 12.05

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 7.05, 21.05, 4.06
popiół*: 7.05
segregacja: 7.05    weo**: 13.05

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: 11.05, 25.05   popiół*: 11.05
segregacja: 10.05    weo**: 17.05

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 12.05, 26.05   popiół*: 12.05
segregacja: 11.05   weo**: 18.05

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: 13.05, 27.05   popiół*: 13.05
segregacja: 12.05   weo**: 19.05

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 14.05, 28.05   popiół*: 14.05
segregacja: 13.05   weo**: 21.05
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 wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elekroniczny i elektryczny, opony; przy 
zbiórce odpadów wielkogabarytowych 
będą obierane jedynie opony z pojazdów 
samochodowych i jednośladów

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 11.05, 
25.05
Frydek, wola: 10.05, 24.05

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 10.05, 13.05, 17.05, 20.05, 
24.05, 27.05, 31.05, 4.06
Odpady segregowane – szkło: 12.05, 
26.05
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 19.05, 2.06

punkt selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (gilowice, ul. Leśna 25) jest 
czynny w czwartki w godz. 10.00-16.00, 

w piątki w godz. 12.00-17.00 oraz 
w soboty w godz. 9.00-15.00, z wyjątkiem 
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
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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

2 maja świętowaliśmy Dzień Flagi rzeczypospolitej polskiej. Urząd 
gminy rozdawał mieszkańcom bezpłatnie biało-czerwone flagi.

Dla mieszkańców przygotowano łącznie 450 flag, które można było odbierać w Urzę-
dzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury, na basenie oraz w domach socjalnych. 
Flagi narodowe przyczyniły się do godnego świętowania Dnia Flagi RP, pięknie 
zawisły na domach w naszej gminie! 8 pk

Biało-czerwona gmina

Ze względu na zainteresowanie 
mieszkańców, zwiększono zakres 
iV etapu programu Ograniczenia 
niskiej emisji.

W ramach tegorocznego etapu Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji planowano 
120 modernizacji, w tym 115 starych 
kotłów węglowych oraz 5 starych kotłów 
gazowych (montaż 60 kotłów węglowych 
ecodesign oraz 60 kotłów gazowych). Po 
przeprowadzonym naborze, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców zdecydowano o zwiększeniu zakre-
su prac – zaplanowano dodatkowych 60 
modernizacji kotłów. Przeznaczono na ten 
cel dodatkowo ponad 430 tys. zł. – Zreali-
zujemy tym samym potrzeby wszystkich 
osób, które zgłosiły chęć wymiany kotłów. 
Cieszę się, że mieszkańcy chcą dbać o śro-
dowisko – mówi wójt Jan Słoninka.

Z wnioskodawcami w drugiej połowie 
maja kontaktować się będzie Operator 
celem podjęcia dalszych czynności. 
W przypadku wymiany z kotła węglo-
wego na gazowy należy skontaktować 

się z pracownikiem Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pod 
numerem telefonu 32 211 61 60 wew. 29 
celem przekazania informacji w zakresie 
posiadania przyłączenia do sieci gazowej 
bądź potwierdzenia możliwości wykona-
nia tego przyłączenia w bieżącym roku, 
najpóźniej do 10 października 2021 r.

Działanie ma na celu poprawę jakości 
powietrza na terenie gminy Miedźna. Pro-
gram jest realizowany od 2018 r., z udzia-
łem środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W tym czasie wykonano łącznie prawie 
300 inwestycji proekologicznych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie 
z obowiązującą na terenie województwa 
śląskiego uchwałą antysmogową, wszyscy 
użytkownicy, którzy wykorzystują do celów 
indywidualnego ogrzewania pozaklasowe 
kotły na paliwa stałe, które w 2017 roku były 
starsze niż 10 lat oraz te, które nie posiadają 
tabliczki znamionowej, muszą dokonać ich 
wymiany do końca 2021 r. W przeciwnym 
razie grozi im grzywna od 500 zł do nawet 
5000 zł. 8pk

w TrOsCe O jAKOŚć POwIeTrzA

więcej kotłów do wymiany

przewodniczący rady gminy an-
drzej Kempny z wicewójtem re-
natą Łuniewską złożyli wiązanki 
kwiatów w rocznicę wybuchu iii 
powstania Śląskiego.

III Powstanie Śląskie, wystąpienie 
zbrojne trwające od 2/3 maja do 5 
lipca 1921 r., miało na celu przyłączenie 
Górnego Śląska do Polski. To ostatnie 

z Powstań Śląskich, było jedną z pię-
ciu polskich insurekcji zakończonych 
sukcesem.

2 maja przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kempny oraz wicewójt Renata 
Łuniewska w hołdzie poległym boha-
terom złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich w Woli oraz przy 
mogile na cmentarzu przy kościele pw. 
św. Urbana w Woli. 8 Ug, pk

Zawsze w naszej pamięci

Kwiaty złożono w hołdzie poległym bohaterom  (fOT. UG)
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nOwy Termin wyBOrów
Wojewoda śląski wyznaczył nowy 
termin wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Miedźna. Nowego radnego 
dla części sołectwa Wola I mieszkańcy 
wybiorą 13 czerwca. Wybory odbędą się 
w okręgu wyborczym nr 9, tj. w części 
sołectwa Wola I, obejmującej: ulicę Gór-
niczą – bloki od 14 do 15, od 18 do 25, 
47, ulicę Pszczyńską – bloki 104, 106, 
108, oraz ulicę Szkolną – bloki 17, 19, 
21. Głosować będzie można w Zespole 
Szkół w Woli (ul. Górnicza 47). 8 pk

naBór DO ŻŁOBKa 
i KLUBU DZieCiĘCegO

Od 4 do 31 maja trwa nabór dzieci do 
żłobka i klubu dziecięcego „Kubusio-
we Maluchy” w Woli na rok szkolny 
2021/2022. Szczegóły na stronie  
kubusiowemaluchy.pl. 8 pk

KOLeJne DZiaŁKi DO prZeJĘCia
Gmina Miedźna kontynuuje działania 
mające na celu przejęcie i zagospoda-
rowanie kolejnych działek. W 2020 r. 
na mocy decyzji wojewody śląskiego, 
od Skarbu Państwa gmina przejęła 
nieruchomości o powierzchni prawie 
40 a na kwotę 191 tys. zł. Przygotowano 
wnioski dotyczące przejęcia kolejnych 
działek – to 34 wnioski na obszar ok. 
9 ha 20 a. – Tego wszystkiego by nie 
było, gdyby nie właściwa, bardzo dobra 
współpraca z powiatem w tym zakresie 
– podkreśla wójt Jan Słoninka. Działki są 
pozyskiwane głównie pod drogi. 8 pk

pLany na waKaCJe
W tym roku planowane jest zorganizowanie 
półkolonii letnich we wszystkich szkołach 
w gminie, na przełomie czerwca i lipca (2 
tygodnie), dla wszystkich chętnych dzieci 
z terenu gminy. To, czy dojdą do skutku 
zależy od obostrzeń wprowadzanych przez 
rząd oraz od sytuacji epidemicznej.

Planowane są też dyżury wakacyjne 
w przedszkolach. W lipcu odbędą się 
w GPP nr 1 w Woli oraz w GPP w Miedź-
nej, a w sierpniu – w GPP nr 3 w Woli 
oraz GPP w Górze. Zapisy prowadzone 
były w kwietniu. 8 pk

Zapewnić OpieKĘ naD 
ZwierZĘTami BeZDOmnymi

Rada Gminy 30 marca podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miedźna w 2021 
roku”. W 2021 roku bezdomne zwie-
rzęta przewożone będą do Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt przy 
ul. Jaworznickiej 67 w Chełmku. Zgło-
szenie potrzeby odłowienia zwierząt 
bezdomnych ze strony mieszkańców 
przyjmuje Urząd Gminy pod nume-
rem telefonu 519 347 289 lub Komenda 
Powiatowa Policji w Pszczynie. 8 pk

na pOmOC ZwierZĘTOm
Gmina Miedźna przekazała prawie 9 
tys. zł Fundacji „Zwierzęca Arkadia”. 
To środki na kastrację kotów wolnoży-
jących w gminie, zakup karmy dla tych 
kotów i ewentualne podleczenie, jeśli 
zwierzę będzie tego wymagać. 8 pk

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, w całym kraju cena wody 
ustalana jest przez państwowe 
gospodarstwo wodne „wody 
polskie”.

Od 2018 r. zmieniły się przepisy prawne 
i zasady ustalania cen wody i zgodnie 
z Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz Rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 
r. w sprawie określenia taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków, Rada Gminy i Wójt nie 
mają już wpływu na cennik wody.

Przed 2018 r. cennik wody opiniował 
Wójt, a Rada Gminy podejmowała co do 
tego stosowne uchwały. Po zmianach 
prawnych władze gminy zostały pozba-
wione tych kompetencji. W chwili obecnej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w całym kraju cena wody ustalana jest 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie”.

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej prowadząc gospodarkę wodno-
ściekową nie jest nastawiony na zysk. 
W związku z powyższym GZGK mając 
na uwadze dobro mieszkańców zaw-
nioskował do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie o taryfę 
uwzględniającą możliwie najniższą 
marżę.

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.10.2021 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach z dnia 6 kwietnia 2021 r. na terenie 

Gminy Miedźna w przypadku pierwszej 
grupy odbiorców cena wody ulega zwięk-
szeniu o 0,56 zł/m3 (z kwoty 6,99 zł netto 
do kwoty 7,55 zł netto – wzrost o 8,01%), 
w przypadku drugiej grupy odbiorców 
cena wody ulega zwiększeniu o 0,44 zł/m3 
(z kwoty 7,44 zł netto do kwoty 7,88 zł 
netto – wzrost o 5,91%). W przypadku 
obu grup odbiorców cena odprowadzania 
ścieków ulega zwiększeniu o 0,42 zł/m3 
(z kwoty 7,75 zł netto do kwoty 8,17 zł 
netto – wzrost o 5,42%). Opłata abona-
mentowa pozostaje bez zmian. Procento-
we wartości wzrostu cen dostawy wody 
i odbioru ścieków przedstawiają znacznie 
niższy poziom od średnich podwyżek 
w skali Polski.

Jak wynika ze słów Prezesa PGW 
Wody Polskie Przemysława Dacy na 
podstawie analizy złożonych na chwilę 
obecną wniosków, średnio w skali Polski 
wystąpią podwyżki rzędu 20%, a zdarzają 
się nawet wnioski taryfowe, w których 
planowany jest wzrost cen o 40%, a nawet 
100%.

Ustalenie nowych cen za dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków uzasadnione 
jest zmianą warunków ekonomicznych, 
w których musi funkcjonować Spółka. 
Przy konstruowaniu wniosku taryfo-
wego oparto się na założeniach makro 
i mikroekonomicznych, prognozie zmian 
warunków ekonomicznych oraz wielkości 
usług i warunków ich świadczenia. Wpro-
wadzone wysokości cen i stawek opłat 
mają na celu pokrycie wszystkich kosztów 
funkcjonowania, których prognozowana 
wartość została ustalona w oparciu o stopę 
inflacji oraz średnioroczny wskaźnik cen 
produkcji  sprzedanej przemysłu.

Mając na uwadze troskę o dobro miesz-
kańców oraz świadomość, że każda pod-
wyżka cen stanowi dodatkowe obciążenie 
dla gospodarstw domowych i pozostałych 
odbiorców zdecydowano, iż nowe ceny, 
określone przyjętą taryfą, będą takie same 
przez cały okres jej obowiązywania tj. 3 
lata. W przypadku wystąpienia niezależ-
nych od GZGK zawirowań rynkowych 
cena może ulec zmianie. 8gZgK

TłUmACzymy, z CzeGO wyNIKA zmIANA CeNy zA wOdĘ I OdPrOwAdzANIe ŚCIeKów

zmiany cen wody 
i odprowadzenia ścieków

Woda w gminie przed zmianami władzy w 2018 r. była 
dopuszczona do użytkowania warunkowo. Po zmianach 
zarówno w zarządzie spółki, a także strategicznych decy-
zjach dotyczących jakości wody taka sytuacja się nie powtó-
rzyła. Woda zawsze od tego czasu jest dopuszczana do 
użytkowania bez zastrzeżeń. Woda zimna w naszej gminie 
jest dobrej jakości, a na pewno lepsza niż była. Jest to poparte 
stałym monitoringiem jakości wody.

W chwili obecnej od I kwartału 2021 r. wszystkie miej-
scowości, za wyjątkiem Woli, mają wodę dostarczaną ze 
Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” (woda górska). Obecnie 
jedynie dla odbiorców Woli woda jest jeszcze nadal mieszana 
w stosunku 50/50 (studnia i wodociąg). Sytuacja ta jednak 
dzięki pracy władz spółki oraz władz gminy do końca roku 

ulegnie zmianie i woda w całej gminie będzie już pochodzić 
z ujęcia wody „Czaniec”.

Spółka GZGK  nie ponosi odpowiedzialności za jakość 
wody ciepłej, za którą odpowiada Węglokoks Energia.  

Aktualnie Węglokoks Energia na wniosek wójta i rady 
prowadzi prace modernizacyjne na sieci wody ciepłej.  Mimo, 
że Węglokoks Energia nie podlega żadnym formalnym 
decyzjom władz gminy i GZGK, z sukcesem nawiązano 
obustronną współpracę. Dzięki współpracy nie dość, że 
prace związane z poprawą jakości wody ciepłej rozpoczęto, 
to aktualnie jest szybki przepływ informacji dotyczących 
danych technicznych i potrzeb.

Wszystko po to, aby także jakość ciepłej wody znacznie 
w naszej gminie się poprawiła. 8 gZgK



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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Urząd gminy miedźna rozpoczął 
weryfikację danych zawartych 
w deklaracjach śmieciowych pod 
względem liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomości 
na terenie gminy miedźna.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach właś-
ciciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
W przypadku zmiany danych, takich jak 
liczba osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości, właściciel jest zobowią-
zany złożyć nową deklarację w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfi-
kacji złożonych dotychczas deklaracji 
wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą 
głównie zaniżonej liczby osób zamiesz-
kujących na danej nieruchomości.

Urząd Gminy prosi zatem mieszkań-
ców gminy Miedźna, którzy w dotych-

czas złożonych deklaracjach nie dokona-
li aktualizacji danych dotyczących liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość 
(np. w przypadku wprowadzenia się 
nowych osób, powrotu z zagranicy, 
akademików, urodzenia się dziecka), 
aby sami zgłaszali się w celu złożenia 
rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Przypominamy, że opłatę za odpady 
komunalne należy uiszczać w miejscu 
zamieszkania (w miejscu wytwarzania 
odpadów). W związku z tym, aktua-
lizacji deklaracji powinni dokonać 
również właściciele nieruchomości, na 
której mieszkają osoby niezameldowane, 
a także studenci przebywający obec-
nie na nieruchomości, którzy uczą się 
zdalnie w związku z pandemią koro-
nawirusa.

Weryfikacja złożonych deklaracji 
odbywać się będzie w oparciu o dane 
zgromadzone w bazie ewidencji ludno-
ści, jak również drogą przeprowadzone-
go wywiadu środowiskowego. W przy-
padku uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracjach, organ 
wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do 

złożenia nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wykazując stan faktycz-
ny zgodny z rzeczywistością.

Urząd Gminy apeluje, aby właściciele 
nieruchomości zamieszkałych, którzy 
nie dokonali aktualizacji danych, złożyli 
rzetelną deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych proszeni są o składanie 
aktualnych oświadczeń o liczbie osób 
zamieszkałych do swoich spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych.

Osoba, która posiada podpis potwier-
dzony profilem zaufanym ePUAP albo 
bezpieczny podpis elektroniczny (wery-
fikowany ważnym certyfikatem kwa-
lifikowanym) może złożyć deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą plat-
formy ePUAP. Wzór deklaracji można 
znaleźć na stronie internetowej  www.
miedzna.pl

Niewypełnienie tego obowiązku 
będzie prowadziło do wszczęcia postę-
powania i wydania decyzji administra-
cyjnej naliczającej opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 8 Ug

weryfikacja deklaracji śmieciowych

27 kwietnia w hali powiatowego Ośrodka sportu 
i rekreacji w pszczynie został uruchomiony powia-
towy punkt szczepień powszechnych.

Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko 
COVID-19 znajduje się w hali sportowej przy ul. Zamenhofa 
5a w Pszczynie. Przygotowano pięć stanowisk szczepień, 
w tym jedno lekarskie. Do lekarza trafiają pacjenci, których 
wskazania w ankiecie będą wymagać dodatkowych wyjaśnień. 
Jest też bardzo dobrze wyposażony punkt pomocy medycznej, 
a w trakcie wykonywania szczepień dostępny jest ambulans 
grupy ratowniczej HKR Pszczyna. Punkt pracuje siedem 
dni w tygodniu, może szczepić 500 osób dziennie i więcej. 
Wszystko zależy jednak od ilości dostarczanych przez stronę 
rządową szczepionek. Organizatorem punktu jest powiat 
pszczyński.

Rejestracja na szczepienia prowadzona jest zgodnie 
z harmonogramem szczepień ustalonym przez Ministerstwo 
Zdrowia. Pełny harmonogram zapisów dla poszczególnych 
roczników znajduje się na rządowej stronie internetowej gov.
pl/szczepimysie.

W jaki sposób zarejestrować się na szczepienie?
<  za pośrednictwem całodobowej infolinii 989,
<  online przez Internetowe Konto Pacjenta,
<  wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 

o treści: SzczepimySie

<  dzwoniąc bezpośrednio do punktu szczepień: 577 511 077 
lub 881 711 522 – telefoniczna rejestracja jest możliwa od 
poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00.
Nie jest możliwa osobista rejestracja na szczepienie w punk-

cie szczepień przy ul. Zamenhofa. Rejestrować można się 
wyłącznie na wyżej wymienione sposoby.

Jeśli chcesz się zarejestrować za pośrednictwem infolinii 
989, możesz to zrobić sam/a lub może Cię zapisać ktoś bliski 
z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer 
telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

8powiat

w Pszczynie ruszył  
Punkt szczepień Powszechnych

W naszej gminie dostępna jest specjalna linia telefonicz-
na pod numerem 518 999 818 dostępna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30-15.30 w celu zorganizowania 
transportu dla osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień.    

z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać:
–  osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orze-

czenie o niepełnosprawności  w stopniu znacznym 

o kodzie r lub n lub odpowiednio i grupę z w/w scho-
rzeniami,

–  osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwycię-
żenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu 
szczepień.
Koordynatorem działań jest Ośrodek Pomocy Społecz-

nej, w transport zaangażowane są jednostki OSP z gminy 
Miedźna. 8 gOps, pk

Punkt znajduje się przy ul. zamenhofa 5a 
w Pszczynie (fOT. UG)
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15 kwietnia emeryci ze Śląskiej Akademii 
Seniora z Grupy 417 Miedźna – Grupa 65+ 
podarowali Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Bronisława Malinowskiego w Woli piękny 

świerk srebrny, który już zdobi skwer przy 
nowopowstałym wielofunkcyjnym boisku 
sportowym. Społeczność szkolna bardzo 
dziękuje za miły gest. 8sp 1 wola

prezent od seniorów

drzewo zdobi nowy skwer  (fOT. sP 1 wOLA)

Czyściochowe przedszkole
Grupa 0a Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli uczestniczy w ogólnopol-
skim programie edukacyjnym „Czyścio-
chowe Przedszkole”. Celem programu 
jest kształtowanie samodzielności higie-
nicznej dzieci, utrwalenie podstawowych 
zasad dbania o siebie.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 
i poznają historię bohaterów Czyściocho-
wa. Wesołe zwierzaki przedstawiają, jak 
prawidłowo wykonywać podstawowe 

zabiegi higieniczne z zakresu: czystości 
rąk, kąpieli, higieny nosa i jamy ust-
nej, korzystania z toalety oraz ochro-
ny skóry. Poprzez zabawę uczniowie 
utrwalają sobie najważniejsze zasady 
higieniczne oraz poznają konsekwen-
cje wynikające z ich nieprzestrzegania. 
Dzieci otrzymały dzienniczki higieny, 
w których zdobywają sukcesy w postaci 
naklejek.

8Zsp wola

wspaniałe rękodzieła na wystawie

Gminna Biblioteka Publiczna Filia 
nr 2 w Woli zaprasza na na wystawę 
lokalnych rękodzielników. Prace Anny 
Zając, Katarzyny Wójciak oraz pracow-

ni Rękodzieła Tworzę z Pasją można 
podziwiać do 15 maja w placówce przy 
ul. Przemysłowej 7, w godzinach pracy 
biblioteki. 8 pk

Prace są dostępne do połowy maja  (fOT. GBP)

wiosenne krajobrazy
Wraz z nadejściem wiosny, uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hady-
ny we Frydku postanowili zaprezentować 
prawdziwie wiosenne krajobrazy. Nie były 

to jednak zwykłe prace. Dzieci z klasy 
IIIb zainspirowały się dziełami wybit-
nych twórców kubizmu. Efekty można 
zobaczyć na Facebooku szkoły. 8pk

Biblioteki czynne
W związku z pojawiającymi się pyta-
niami, Gminna Biblioteka Publiczna 
informuje, że wszystkie biblioteki pub-
liczne naszej gminy są czynne i pracują 

bez zmian. GBP zachęca do korzystania 
z oferty czytelniczej z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.

8gBp

Dzień patrona w szkole w miedźnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstań-
ców Śląskich w Miedźnej rozpoczął obchody 
100-lecia III Powstania Śląskiego. Ucznio-
wie szkoły biorą udział w wielu konkursach 
związanych z rocznicowymi obchodami.

W nadchodzących tygodniach zapla-
nowano liczne działania dla upamięt-
nienia patrona. Relacje z nich można 
znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Nie ma prawdopodobnie na terenie 
tej części Górnego Śląska miejscowo-
ści, z której nie pochodziliby powstańcy 
śląscy. Ten fakt odnosi się również do 
wszystkich miejscowości gminy Miedź-
na. Z Miedźnej, Grzawy, Woli, Frydku, 

Gilowic i Góry pochodzili powstańcy, 
którzy walczyli we wszystkich powsta-
niach śląskich. Potwierdzenie tego mamy 
w lokalnych źródłach. Zachowała się 
kronika szkolna z Miedźnej, która pió-
rem kronikarza przedstawiła w sposób 
lakoniczny powstania na terenie tej miej-
scowości. Innym bardzo cennym źródłem 
dotyczącym powstań śląskich dla gminy 
Miedźna jest niepublikowany pamiętnik 
powstańca Tomasza Niesyty z Woli.

Zachęcamy do przeczytania całego 
referatu na ten temat znajdującego się na 
stronie szkoły zspmiedzna.edupage.org.

8Zsp miedźna

przed nimi matura
Kolejny rocznik uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. prof. Zbigniewa Religi 
w Gilowicach zakończył naukę w dobie 
pandemii. 36 uczniów szkoły, w tym 19 
uczniów klasy IIIa pod skrzydłami Joanny 
Kocioły i 17 uczniów klasy IIIb pod opieką 
Teresy Molendy ukończyło liceum. 30 
kwietnia uroczyście (niestety nie tak uro-
czyście, jakby wszyscy chcieli) absolwenci 
odebrali z rąk dyrektora i wychowawczyń 
swoje świadectwa, nagrody i wyróżnienia. 
Otrzymali posrebrzaną miniaturę godła 
szkoły, która już na zawsze będzie przy-
pominać im lata spędzone w gilowickim 
liceum. Niestety kolejny raz przez pan-
demię nie dopełni się wieloletni Ceremo-
niał Ostatniego Dzwonka, uczniowie nie 
spotkają się na hali ten ostatni raz wspól-
nie świętując jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu młodego człowieka. 
Mimo to, trzeba się cieszyć z osiągniętych 
wyników. „Jesteśmy dumni z naszych 
uczniów. Podziwiamy ich upór, determi-
nację i ciężką pracę w tej trudnej, zdalnej 
rzeczywistości. Ogromnie cieszymy się 
z ich sukcesu” – podkreśla dyrekcja.

Z najwyższym wynikiem szkołę ukoń-
czyła Dominika Mika ze średnią 5,76. 

Wśród wyróżnionych uczniów z bardzo 
wysoką średnią znaleźli się: Ewa Lukasek, 
Weronika Lisek, Filip Fajferek, Aleksan-
dra Fuks, Hanna Wojtala, Piotr Janosz, 
Zuzanna Stawowczyk. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje również Michał 
Błazenek, który przez trzy lata nauki 
wykazał się 100% frekwencją.

Rozdanie świadectw, ze względu na 
pandemię, odbyło się w pełnym reżimie 
sanitarnym, z zachowaniem wszystkich 
zasad bezpieczeństwa, w 9-osobowych 
grupach. Oczywiście również ten rocz-
nik zawiesił na ścianie pamiątkowe 
tablo i posadził przed szkołą rocznikowe 
drzewko, niestety nie z taką „pompą”, jak 
nakazuje szkolny obyczaj.

4 maja wszyscy absolwenci  LO w Gilo-
wicach przystąpili do egzaminu matural-
nego rozpoczynając maturę pisemnym 
egzaminem z języka polskiego. Matura 
zakończy się 19 maja. W tym roku szkol-
nym maturzyści są zwolnieni z egza-
minów ustnych. Najpopularniejszym 
przedmiotem dodatkowym zdawanym 
na poziomie rozszerzonym wśród uczniów 
liceum jest język angielski, następnie bio-
logia i matematyka. 8 LO gilowice

góra

Certyfikat dla przedszkola w górze
Końcem kwietnia w formie zdalnej 
odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja PILGRIM.

Całość spotkania odbyła się w ramach 
projektu Międzynarodowej Sieci Pedago-
gicznej PILGRIM. Program PILGRIM 
w swoim haśle przewodnim „Żyjąc świa-
domie – budujesz przyszłość”, ukazuje 
kształcenie dla zrównoważonego roz-
woju z jego wymiarem religijno-etyczno-
filozoficznym.

Podczas Konferencji obecne były rów-
nież przedstawicielki Gminnego Przed-
szkola Publicznego im. Jana Brzechwy 
w Górze, które uzyskały certyfikację 
przyłączenia się do Międzynarodowej 
Sieci Pedagogicznej PILGRIM. 8 Ug

z certyfikatem programu  
PILGrIm  (fOT. UG)
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wzrost opłaty za jednego mieszkańca wynosi 2,50 zł miesięcznie. 
nowe stawki to 23 zł miesięcznie od mieszkańca w zabudowie wielo-
rodzinnej, 22,50 zł (z kompostowaniem bioodpadów) lub 25,50 zł (bez 
kompostowania) w zabudowie jednorodzinnej oraz 51 zł w przypadku 
braku segregacji odpadów. Z czego wynika podwyżka i co robi gmi-
na, żeby była ona jak najmniejsza?

DLaCZegO pODwyŻKa i CZy nie mOŻna TanieJ?
Każda podwyżka, nawet kilkuzłotowa, jest zawsze obciążeniem dla każdego 
budżetu domowego. Obecne władze gminy bardzo wnikliwie badają każdą taką 
konieczność, a zwłaszcza jej zasadność. Na koszty życia każdego z nas wpływają 
zmieniające się przepisy prawa i uwarunkowania rynkowe. Dlatego zdarza się, że 
zarządzający gminą także takie decyzje muszą podejmować.

Radni na Sesji Rady Gminy 30 marca 2021 r. stanęli przed koniecznością 
uchwalenia nowych stawek z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu, który zgodnie 
z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
musiał zostać ogłoszony mając na względzie kończący się okres obowiązywania 
dotychczasowej umowy. Obowiązek przetargowego trybu udzielenia zamówienia 
wynika wprost z regulacji zawartych w ww. ustawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przygotowane w oparciu o takie dane 
jak: ilość odbieranych i prognozowanych do odbioru odpadów komunalnych (głównie 
chodzi o odpady zbierane w PSZOK), liczba mieszkańców objętych systemem gospo-
darki odpadami, ewentualny wzrost ilości generowanych odpadów przez statystycznego 
mieszkańca gminy, częstotliwość odbioru odpadów wynikającą z przepisów prawa.

Należało też zagwarantować odbiór wszystkich odpadów komunalnych objętych syste-
mem i tak zbilansować opłatę za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców, by środki 
z niej pochodzące w 100% pokryły wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem 
systemu. Cały gminny system gospodarki odpadami powinien się samofinansować!

CO ZrOBiŁa gmina, ŻeBy ByŁO TanieJ? 

Ceny ZnaCZĄCO KsZTaŁTUJe ryneK KraJOwy!
Rynek gospodarki odpadami kieruje się twardymi zasadami. A to mocno rzutuje na ofero-
wane przez wykonawców ceny, zarówno za odbiór, jak i za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Uwarunkowania krajowe, niezależne od radnych, wójtów, burmistrzów 
czy prezydentów, stawiają samorządy w całym kraju przed widmem podwyżek.

prZeTarg w gminie mieDŹna 2021
W zakończonym postępowaniu przetargowym wszystkie oferty przekraczały 
cenowo obowiązujące dotąd stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.

Po wyłonieniu wykonawcy przygotowano analizę wysokości stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do ilości oddawanych odpa-
dów w 2020 roku. Radni gminy Miedźna na wspólnym posiedzeniu wszystkich 
komisji po wnikliwej analizie danych i dyskusji, gdzie wybrzmiały także obawy 
niemożności wykluczenia wzrostu ilości generowanych odpadów, wypracowali 
wspólny wniosek.

Uznali, że optymalną opcją będzie podniesienie opłaty za odpady o 2,50 zł. 
Podwyżka ta, przy założeniach generowania ilości odpadów na poziomie z roku 
2020, pozwoli na pełne sfinansowanie systemu w ramach opłat  za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym braku finansowania wydatków 
z innych środków budżetu gminy, czyli zabezpieczy środki na wspomniane wcześniej 
samofinansowanie się systemu.

waŻne!
Władze gminy Miedźna uchwalając podwyżkę na poziomie 2,50 zł, obdarzyły 
zaufaniem mieszkańców, zakładając iż nadal, jeszcze staranniej niż do tej pory, 
będą segregować odpady we własnych gospodarstwach domowych. Przyjęto także 
optymistyczną prognozę, że nie nastąpi istotny dla ceny wzrost ilości generowanych 
odpadów. Najgorsze w tym względzie jest podrzucanie i porzucanie śmieci (dzikie 
wysypiska), które gmina na koszt nas wszystkich musi usuwać, a ich ilość i tonaż 
zagrażają utrzymaniu poziomu cen. Nie wspominając o szkodliwym wpływie na 
środowisko.

Wójt oraz radni postawili także na to, żeby nie limitować mieszkańcom ilości 
w oddawaniu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z samochodów 
osobowych i jednośladów, co nierzadko zdarza się w innych gminach.

JaK maJĄ inni?
Wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie dotyczy tylko i wyłącznie 
gminy Miedźna, ale ma wydźwięk o wymiarze ogólnokrajowym.

Jedynymi jednostkami samorządu terytorialnego, których system pokrywany 
jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o stosunkowo niższych 
kosztach, to jednostki posiadające własne instalacje do zagospodarowania odpadów 
lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz gminne jednostki 
świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych. Także limitowanie ilości odpadów 
bywa rozwiązaniem mającym służyć obniżeniu ceny.

JaK miesZKaŃCy wpŁywaJĄ na KsZTaŁTOwanie siĘ KOsZTów 
wywOZU i ZagOspODarOwania ODpaDów?
Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje systematyczny 
odbiór odpadów oraz brak dodatkowych kosztów związanych z odbiorem źle pose-
gregowanych odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Większość z Państwa  prowadzi wzorową segregację odpadów przyczyniając się 
do poprawy stanu środowiska naturalnego. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy 
mieszkańcy rozumieją zasady poprawnej segregacji odpadów.

W przypadku niewłaściwego segregowania odpadów są naliczane kary za niewłaś-
ciwą, niedokładną segregację odpadów (wówczas ma zastosowanie podwyższona 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, jakie 
wszyscy ponosimy i będziemy ponosić za ich zbiórkę i zagospodarowanie!
apelujemy do Państwa! wiele zależy od nas samych! 8 Ug

NA TereNIe GmINy mIedźNA OBOwIązUją NOwe sTAwKI zA OdBIór OdPAdów KOmUNALNyCh

Od maja nowe stawki za odpady



8 gminne sprawy – maj 2021 AKTUALNOŚCI

O tym pisała gminna gazeta...  w maju
Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy fragmenty najważ-
niejszych, najciekawszych artykułów z archiwalnych wydań gazety 
gminnej. przeglądamy numery majowe z lat 90.

1994
remiZa pOŚwiĘCOna

„W dniu 2 maja br. odbyła się w Woli uroczystość poświęcenia nowej remizy stra-
żackiej […] Po zakończeniu części oficjalnej, strażacy zaprosili swoich gości na 
pyszną grochówkę, którą ze smakiem spożywano przy akompaniamencie orkiestry” 
(Gminne Sprawy, nr 5/1994)

1997
naJŚwiĘTsZy OBraZ w gminie

„Pani nasza Jasnogórska w kopii Cudownego Obrazu odwiedza obecnie wszystkie 
parafie w Polsce […] Dekanat miedźniański Pani Jasnogórska nawiedziła w dniach 
od 26 kwietnia do 4 maja br., odwiedzając kolejno parafie: Wola Osiedle, Wola, 

Studzienice, Góra, Grzawa, Miedźna, Międzyrzecze i Frydek. W spotkaniu z Matką 
Boską Częstochowską uczestniczyły setki wiernych” (Gminne Sprawy, nr 5/1997)

1997
pamiĄTKOwy sZyLD

„W trakcie remontu elewacji budynku przy ul. Pszczyńskiej w Miedźnej, w którym 
mieści się bar ‘Myśliwski’ pracownicy z firmy ‘Ziernicki’ z Pszczyny wykonujący w 
kwietniu br. prace remontowe na zlecenie GS w Miedźnej, odkryli wymalowany nad 
wejściem do budynku napis ‘Gospoda Spółdzielcza’” (Gminne Sprawy, nr 5/1997)

1997
gra w mieDŹneJ OD 50 LaT

„4 maja o godz. 10.30 odbyła się uroczysta msza św. w intencji pana Stanisława 
Gruszki z okazji 50-lecia jego pracy, jako organisty. Metropolita katowicki arcybi-
skup ks. Damian Zimoń wystosował do jubilata list gratulacyjny” (Gminne Sprawy, 
nr 5/1997)

Ks. Hubert seweryn był budow-
niczym kościoła i pierwszym 
proboszczem parafii, w latach 
1985-2009. Zmarł 2 kwietnia.

Ks. Hubert urodził się 22 lutego 1944 
roku w Gliwicach jako syn Pawła 
i Gertrudy z domu Pośpiech. Miał dwie 
siostry i jednego brata. Wychowywał 
się w Tychach, jego ojciec był wielolet-
nim kościelnym w tamtejszej parafii 
św. Marii Magdaleny. Studia odbył 
w Śląskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie. Napisał pracę seminaryjną 
pt. „Pieśni pątnicze związane z kultem 
Matki Bożej Piekarskiej”.

27 lutego 1971 roku, z rąk biskupa 
Herberta Bednorza otrzymał w Krako-
wie święcenia diakonatu. Po święceniach 
został skierowany na staż najpierw do 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Krzyżkowicach, później do parafii 
Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy, 
gdzie prowadził katechezę oraz poma-
gał w kancelarii parafialnej. Następnie 
został skierowany do parafii Wszystkich 
Świętych w Pszczynie, gdzie – między 
innymi – pomagał kapelanowi szpitala. 
W obu parafiach dał się poznać jako 
bardzo dobry dekorator o wielkich zdol-
nościach artystycznych. Święcenia prez-
biteratu otrzymał w Wielki Czwartek, 19 
kwietnia 1973 roku w Katowicach, z rąk 
biskupa Herberta Bednorza.

Pełnił posługę w rodzinnej parafii 
Świętej Marii Magdaleny w Tychach, 
a także w parafiach Wszystkich Świę-
tych w Pszczynie, Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Biertułtowach, 
Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie 

(był tam kapelanem Zakładu Karnego 
w Cieszynie), Świętego Antoniego w Sie-
mianowicach Śląskich.

Pracując jako wikariusz w parafii 
Świętego Klemensa Papieża i Męczen-
nika w Miedźnej (1984-1985) otrzymał 
polecenie budowy kaplicy mszalnej we 
Frydku. 15 marca 1985 roku dekretem 
biskupa Herberta Bednorza został mia-
nowany proboszczem parafii Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Wszechświata we 
Frydku i Gilowicach. Był nim przez 24 
lata. „Dzięki jego staraniom wybudowano 
kościół parafialny i cmentarz. Był współ-
projektantem wystroju świątyni i wykonał 
wiele prac artystycznych dla kościoła m.in. 
wyrzeźbił krzyż zawieszony nad prezbi-
terium i namalował kilkanaście dekoracji 
liturgicznych związanych z uroczystością 
Bożego Narodzenia, Wielkim Postem, 
Wielkanocą, Uroczystością Wszystkich 
Świętych itp. Był inicjatorem i projektan-
tem pomnika Jana Pawła II oraz tablicy 
upamiętniającej wybór Karola Wojtyły 
na papieża. Zaprojektował też kapliczkę 
św. Huberta. Wprowadził nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście ulica-
mi parafii oraz procesję eucharystyczną 
Bożego Ciała, która co roku odbywa się 
w różnych zakątkach parafii” – pisze dr 
Danuta Kocurek w „Słowniku biograficz-
nym Gminy Miedźna. Część I – W służbie 
Bogu i ludziom”.

25 lipca 2009 roku ks. Hubert prze-
szedł na emeryturę. Zamieszkał u siostry 
w Pszczynie, na terenie parafii Wszyst-
kich Świętych. Jako emeryt nadal poma-
gał w parafii we Frydku, utrzymując 
dobre relacje z kolejnymi proboszczami 
oraz parafianami. Zmarł w Wielki Piątek, 

2 kwietnia, w 78. roku życia i w 48. roku 
kapłaństwa, a także w rocznicę śmierci 
Jana Pawła II. Jego pogrzeb odbył się 9 
kwietnia. Mszy św. pogrzebowej przewo-
dził ks. bp Marek Szkudło. Ks. Hubert 
Seweryn został pochowany na cmentarzu 
parafialnym we Frydku.

8paweł Komraus
Opracowano na podstawie:

– Słownik biograficzny 
Gminy Miedźna. Część I – W służbie 

Bogu i ludziom, Danuta Kocurek 
(Kraków-Miedźna 2015),

– Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach

– strona internetowa Parafii NMP 
Królowej Wszechświata

zmArł Ks. hUBerT seweryN, emeryTOwANy PrOBOszCz PArAfII NAjŚwIĘTszej mAryI PANNy KróLOwej wszeChŚwIATA we frydKU I GILOwICACh

Pożegnali swojego pierwszego proboszcza

Ks. Leon Kraiński, proboszcz parafii we frydku i Gilowicach 
w latach 2009-2020 wspomina ks. huberta

Był niezwykłym człowiekiem, kochającym ludzi, bardzo uduchowionym kapła-
nem. Tworzył w swojej parafii żywą wspólnotę parafialną. Zawsze mówił, że 
kościół tworzą ludzie, a potem budowle. Najbardziej w swoim życiu ukochał 
św. Jana Pawła II. To z inicjatywy śp. księdza Huberta powstał przed kościołem 
plac i pomnik św. Jana Pawła II. Miłość jego była ogromna i odszedł 2 kwietnia, 
w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

Ks. hubert seweryn 1944-2021 
(fOT. KUrIA meTrOPOLITALNA w KATOwICACh)
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w OBieKTywie

Na terenie gminy na bieżąco prowadzone są prace mające na celu utrzymanie czystości naszych sołectw. Pracownicy GzGK naprawiają wiaty przystanko-
we, dbają o gminne skwery, zbierane są śmieci. roboty wykonują także pracownicy z prac społecznie użytecznych. dzięki temu, w naszej gminie jest coraz 
ładniej!  (fOT. UG)

ŚLĄSKO GODKA
nasze śląskie 
ciciki
Najpiękniejszym śląskim wyrazem są 
ciciki – tak uważa prof. dr hab. Jolanta 
Tambor z Uniwersytetu Śląskiego. – To 
słowo uniwersalne, pozwala nazwać 
wszystko, od drobnych śmieci, paprosz-
ków na ubraniu, po unoszące się w powie-
trzu pyłki. Rzeczy banalne po śląsku 
nazywane są w niezwykle wdzięczny, 
miły dla ucha sposób – mówiła w roz-
mowie z „Gazetą Wyborczą”. Badaczka 
zwraca uwagę na przyjemne zmiękczenie 
głosek oraz fakt, że ten wyraz brzmi jak 
zdrobnienie.

Ciciki to między innymi:
–  listki mniszka pospolitego, nazywane 

popularnie „dmuchawcem”,
– „paprochy” i „kłaczki” na ubraniach,
–  drobne okruszki na szkłach okularów, 

do których czyszczenia najlepiej nadaje 
się taszyntuch

– kłębki kurzu na podłodze,
–  frędzel – nitki lub sznurki, które stano-

wią luźne wykończenie brzegów, np. 
firanek, zasłon, chust, serwet.

8sJiKp UŚ Katowice

w marcu gmina miedźna udzie-
liła dotacji celowej w wysokości 
20 tys. zł dla parafii rzymskoka-
tolickiej Św. Klemensa w miedź-
nej w celu przeprowadzenia 
prac konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków.

Kościół św. Klemensa Papieża w Miedź-
nej jest największym na ziemi pszczyń-

skiej kościołem drewnianym. Leży on 
na szlaku architektury drewnianej 
województwa śląskiego.

– Na terenie naszej gminy znajdu-
je się wiele cennych zabytków. Są to 
prawdziwe perły architektury – mówi 
wójt Jan Słoninka. – Prace konserwa-
torskie i restauratorskie są kosztow-
ne, ale konieczne. Dlatego jako gmina 
wspieramy starania osób dbających 
o dziedzictwo naszej gminy. Każdy 

zabytek to wytwór działalności czło-
wieka, będący świadectwem minionej 
epoki, pamiątką przeszłości, posiada-
jący wartość historyczną, artystyczną, 
naukową, a także emocjonalną. Bo 
każdy dzień jest kawałkiem historii 
i nikt nie jest w stanie opowiedzieć 
jej do końca, ale poprzez wspieranie 
prac konserwatorskich przy zabytkach 
pozwalamy jej trwać – podkreśla wójt.
 8 Ug

20 tys. zł na prace w zabytkowym kościele

wszyscy członkowie spółki 
wodnej są zobowiązani do 
uiszczania opłaty na rzecz 
spółki. To niewielkie kwoty, 
ale ważne dla utrzymania 
i konserwacji urządzeń melio-
racyjnych.

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne do 
zadań spółki należy utrzymanie i kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych, 
czyli rowów melioracyjnych i odwad-
niających, drenażu gruntów i użytków 
rolnych, wylotów drenarskich. Od droż-
ności tych urządzeń w dużej mierze 
zależy sprawne odprowadzenie wód 
opadowych, roztopowych i utrzymanie 
w glebie pożądanego zwierciadła wody 
gruntowej.

To wszystko leży w interesie każ-
dego mieszkańca. Dlatego tak ważne 

jest uiszczanie opłaty, która pozwala 
na przeprowadzenie kolejnych prac. 
Co ważne, im więcej składek wpła-
cą członkowie spółki, tym większą 
można pozyskać dotację z Urzędu 
Gminy oraz Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Składka jest obowiązko-
wa, bo każdy korzysta w jakiś sposób 
z urządzeń, którymi zarządza Spółka 
wodna

– Woda musi gdzieś spłynąć, z każ-
dej posesji. Spółka wodna jest od tego, 
żeby dbać o rowy, żeby woda miała 
gdzie odpłynąć. Spółka funkcjonuje dla 
mieszkańców, bo urządzenia wodne to 
dobro wspólne, wszyscy z nich korzy-
stają – mówiła w 2019 r. w wywiadzie 
dla „Gminnych Spraw” Maria Dolina, 
która przez wiele lat była sekretarzem 
Spółki wodnej w Grzawie. 

8 pk

rząd informuje, że jeżeli trend spadkowy zakażeń 
koronawirusem będzie utrzymywał się, możliwe 
będzie luzowanie kolejnych obostrzeń. Zaprezento-
wano wstępny harmonogram na maj.

Jak podkreśla rząd, przy utrzymującym się niskim poziomie 
zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń 
według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmo-
nogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji 
epidemicznej.

Otwarte są salony fryzjerskie i kosmetyczne w całym kraju, 
możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych na 
świeżym powietrzu (z limitem do 50 osób) oraz uprawianie 
sportu w krytych obiektach dla zorganizowanych grup dzieci 
i młodzieży, przy maksymalnie 50% obłożeniu obiektu. Od 

4 maja wprowadzono naukę hybrydową w klasach 1-3 szkół 
podstawowych. Z limitami otwarte zostały galerie sztuki, 
muzea, sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe. Od 
8 maja wznowią działalność hotele (do 50% obłożenia obiek-
tu). W połowie maja planowane jest zniesienie obowiązku 
noszenia maseczek na świeżym powietrzu, ale wszystko 
zależy od liczby nowych zakażeń. Ruszyć ma też działalność 
gastronomiczna, póki co tylko na świeżym powietrzu. Pla-
nowane jest stopniowe umożliwienie organizowania imprez 
okolicznościowych.

Pełny harmonogram jest dostępny na stronie gov.pl/koro-
nawirus. To, czy uda się go zrealizować zależy od nas samych. 
Pamiętajmy o dystansie, dezynfekcji oraz zasłanianiu ust i nosa. 
Powrót do normalność możliwy jest także dzięki masowym 
szczepieniom. Dbajmy o siebie i swoich bliskich! 8pk

Łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

spółki wodne dla naszego bezpieczeństwa

Spółka Wodna Wola
20 zł od posesji (niezależnie od wielkości)

nr konta 
88 8446 0006 2001 0000 0505 0001

Spółka Wodna Miedźna
20 złotych od posesji (do 1 ha) oraz 5 zł za 

każdy kolejny rozpoczęty hektar
nr konta

11 8446 0006 2001 0000 2987 0001

Spółka Wodna GrzaWa
25 złotych od posesji (do 1 ha) oraz 9 zł 

za każdy kolejny rozpoczęty hektar
nr konta 

31 8446 0006 2001 0000 2365 0001

Spółka Wodna Góra
20 zł od posesji (niezależnie od wielkości)

nr konta 
65 8446 0006 2001 0000 2394 0001

Spółka Wodna Frydek
20 zł od posesji (niezależnie od wielkości)

nr konta 
73 8446 0006 2001 0000 2378 0001

Spółka Wodna GiloWice
15 złotych od posesji (do 1 ha) 

oraz 3 zł za każdy kolejny
rozpoczęty hektar

nr konta 
39 8446 0006 2001 0000 1573 0001

Jakie stawki w poszczególnych spółkach?  
Jak zapłacić składkę roczną?
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Jeśli jesteś seniorem powyżej 60. roku życia, 
a Twój stan zdrowia wymaga wzmożonej 
opieki lub rehabilitacji medycznej, zaprasza-
my do zgłoszenia się i udziału w projekcie.

Program dedykowany jest m.in. mieszkańcom powiatu 
pszczyńskiego, jest całkowicie bezpłatny. Jako uczest-
nik projektu otrzymasz całodzienną opiekę wykwa-
lifikowanej kadry medycznej (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), dostosowane do 
Twoich potrzeb zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, 
wyżywienie oraz towarzystwo osób w Twoim wieku. 

Specjalnie na potrzeby pomocy seniorom w Szpitalu 
Powiatowym w Pszczynie zostało wyremontowane 
jedno skrzydło budynku stwarzając warunki zbliżone 
do domowych. Zakupione zostały nowe meble i sprzęt 
rehabilitacyjny.

Czas pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej 
określa zespół terapeutyczny na etapie przyjęcia i trwa 
od 30 do 120 dni w zależności od Twojego stanu zdro-
wia. Dla osób, które przebyły COVID-19 przygotowano 
specjalistyczny program rehabilitacyjny.

Program jest realizowany przez Szpital Powiatowy 
w Pszczynie. Szczegóły: szpital.pszczyna.pl. 8 Cp

Trwa rekrutacja do dziennego  
domu Opieki medycznej

piŁKarZe rOZpOCZĘLi rUnDĘ wiOsennĄ

sokół wola (klasa okręgowa, 
grupa spadkowa)

24.04: BKS Stal Bielsko-Biała – Sokół 0:1 (bramka dla 
Sokoła: B. Więckowski)
1.05: Sokół – MRKS II Czechowice-Dziedzice 2:5 
(bramki dla Sokoła: samobójcza, B. Więckowski)
kolejne mecze: Sokół – LKS Wisła Wielka (15.05), LKS 
Rudołtowice – Sokół (19.05), Sokół – Zet Tychy (22.05), 
Sokół – BKS Stal Bielsko-Biała (29.05)

LKs Frydek (a klasa)
25.04: LKS – Stal Chełm Śląski 2:2 (bramki dla LKS-u: 
T. Kapica – dwie)
2.05: LKS Studzionka – LKS 5:0
kolejne mecze: LKS – Siódemka Tychy (8.05), Unia 
Bieruń Stary – LKS (12.05), LKS – Iskra II Pszczyna 
(15.05), LKS Gardawice – LKS (22.05), LKS – Krupiński 
Suszec (26.05), Leśnik Kobiór – LKS (29.05), LKS 
– Znicz Jankowice (3.06)

aKs nadwiślan góra (B klasa)
25.04: AKS – Tysovia Tychy 1:4 (bramka dla AKS-u: 
M. Flasz)
kolejne mecze: AKS – GKS II Pniówek 74 Pawłowice 
(8.05), AKS – Fortuna Wyry (12.05), LKS II Garda-
wice – AKS (16.05), AKS – GTS II Bojszowy (22.05), 
AKS – Czarni Piasek (30.05), LKS Wisła Mała – AKS 
(3.06)

Zawody zostaną zorganizowane w konku-
rencjach biegowej i nordic walking.

Impreza jest organizowana przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woli oraz Nadleśnictwo 
Kobiór. Miłośnicy biegania oraz nordic walking kolejny 
raz spotkają się na pięknej trasie rozpoczynającej się 
w pobliżu leśniczówki i wiaty grillowej w Woli.

Długość dystansów to 4 200 m i 10 000 m z nastę-
pującymi wytycznymi: długość trasy biegowej dla 

zawodników pełnoletnich to 4 200 m lub 10 000 m 
(wybrany dystans należy zaznaczyć przy zgłoszeniu 
elektronicznym), długość trasy biegowej dla rocznika 
2003 i młodszych to 4 200 m, a długość marszu nordic 
walking dla wszystkich to 4 200 m. Start o godz. 10.00. 
Zbiórka planowana jest na godz. 9.00.

Zgłaszać można się elektronicznie, poprzez stronę 
bgtimesport.pl, do 12 maja (liczba miejsc jest ograniczona). 
Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie basen-
miedzna.naszosir.pl. Wszystkich uczestników obowiązuje 
stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. 8 pk

15 mAjA OdBĘdzIe sIĘ V LeŚNe BIeGANIe dLA zdrOwIA

Biegiem po raz piąty!

Impreza cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem  (fOT. ArCh.)

mieszkańcy powiatu pszczyń-
skiego bez wychodzenia z domu 
mogą skorzystać z nieodpłatnej 
pomocy adwokatów i radców. 
wystarczy zadzwonić i umówić 
się na poradę prawną.

W trakcie pandemii porady udzielane 
są telefonicznie. By skorzystać z nie-
odpłatnej pomocy prawnej konieczna 
jest wcześniejsza rezerwacja terminu. 
W tym celu wystarczy zadzwonić pod 
numer telefonu 32 449 23 78.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz 
poradnictwo obywatelskie są udziela-
ne mieszkańcom, których nie stać na 
prawnika. Z bezpłatnych porad mogą 
skorzystać także przedsiębiorcy pro-
wadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą, którzy w ostatnim roku 
nie zatrudniali żadnych pracowników. 

Mieszkańcy mogą również korzy-
stać z oferty jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa. Można w nich uzyskać 
bezpłatne porady rodzinne, psycholo-
giczne i pedagogiczne oraz z zakresu 
pomocy społecznej, praw konsumentów, 
praw dziecka, praw pacjenta, ubezpie-
czeń społecznych, prawa pracy i prawa 
podatkowego.

Porady udzielane są także w spra-
wie rozwiązywania problemów alko-
holowych i innych uzależnień, prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz w ramach interwencji kryzysowej 
bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem.

Organizatorem pomocy prawnej 
jest powiat pszczyński. Zadanie 
finansowane jest ze środków budże-
tu państwa.

8powiat

skorzystaj z bezpłatnej  
pomocy prawnej

marsZaŁKOwsKi 
BUDŻeT OBywaTeLsKi

Ruszył nabór wniosków do III edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy województwa śląskiego, 
ponownie jak w poprzednich edycjach, 
będą mieli do dyspozycji 10 mln zł. Środ-
ki przeznaczone na realizację zadań 
w ramach MBO podzielone są na dwie 
pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln 
zł). Wnioski można składać do 16 maja. 
Szczegóły na stronie bo.slaskie.pl. 8pk

pOmOC psyCHOLOgiCZna 
DLa DZieCi i mŁODZieŻy

Od 1 kwietnia 2021 roku Śląska Fundacja 
Błękitny Krzyż prowadzi Poradnię Psycho-
logiczną dla Dzieci i Młodzieży w Pszczy-
nie. Pomoc jest świadczona w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Oferta jest kierowana do dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 21 lat (nadal uczących 
się). Kontakt: Poradnia Dzieci i Młodzieży 
w Pszczynie, ul. Paderewskiego 3, tel. 515 
804 156.  8 Fundacja Błękitny Krzyż, pk

inFOrmaCJa  
ws. BasenU
Od 4 maja 2021 r. pływalnia w Woli 
jest czynna dla zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży z obłożeniem do 50%. 
W rygorze sanitarnym i z ograniczenia-
mi funkcjonuje dla dzieci i młodzieży 
dwutorowa kręgielnia – jednocześnie 
może grać max. 6 osób (wyjątek sta-
nowią rodziny) oraz tężnia solankowa 
– jednocześnie z inhalacji mogą korzy-
stać max. 3 osoby (wyjątek stanowią 
rodziny). W dalszym ciągu nieczynna 
jest siłownia, solarium i strefa saun. 
Na terenie ośrodka należy poruszać się 
wyłącznie z zakrytym nosem i ustami, 
dezynfekować dłonie i zachować 
dystans społeczny.

Kolejne informacje dotyczące funk-
cjonowania obiektów sportowych będą 
publikowane na stronie basenmiedzna.
naszosir.pl.

8gOsir
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Zmiana 
terminów
Zmianie uległy terminy XXVii 
przeglądu pieśni „Śląskie Śpie-
wanie” im. prof. adolfa Dygacza.

Ze względu na obostrzenia epidemiologicz-
ne oraz trudną sytuację w oświacie i w dzia-
łalności zespołów artystycznych, zmianie 
ulegają terminy przeglądu wyznaczone 
wcześniej przez organizatorów „Śląskiego 
Śpiewania”. Organizatorzy przedłużają 
termin zakończenia I etapu (on-line) do 15 
sierpnia 2021 roku. Przesłuchania finałowe 
przełożone zostają na sierpień, natomiast 
Koncert Galowy „Śląskiego Śpiewania” 
odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w tegorocznej edycji Przeglądu „Śląskie 
Śpiewanie”. Szczegóły na stronie GOK-u 
gok.miedzna.pl, który jest jednym ze 
współorganizatorów pierwszego etapu.

8gOK, pk

2 maja odbył się Koncert pieśni patriotycznych pod 
patronatem wójta gminy miedźna oraz przewodni-
czącego rady gminy.

Wspaniałe i ważne dla historii naszego kraju pieśni wykonała 
niezawodna Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli, 
działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Ze 
względu na obowiązujące obostrzenia koncert odbył się w Domu 

Kultury w Woli, a obejrzeć można go było poprzez transmisję 
internetową.

Pierwszy weekend maja to ważne święta narodowe. 2 maja 
obchodziliśmy Dzień Flagi RP, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja. 
Z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie, w którym 
nasi przodkowie walczyli o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. 
To ważne wydarzenie przypominano w gminnych placówkach 
oświatowych podczas spotkań czy konkursów. 8pk

Pieśni ważne dla naszej Ojczyzny

seniorzy z naszej gminy uczestni-
czą w projekcie Śląskiej akademii 
senior@, czyli, czyli bezpłatnych 
szkoleniach komputerowych dla 
osób powyżej 65. roku życia.

W trosce o bezpieczeństwo szkolenia 
odbyły się zdalnie (on-line). Wszyscy 
uczestnicy bardzo szybko poradzili sobie 
z wyzwaniami techniki. Uczestnicy pro-
jektu otrzymali tablety, które przecho-
dzą na własność uczestników. Wręczyli 
je w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
wójt gminy Miedźna Jan Słoninka wraz 
z opiekunem grupy Justyną Janosz.

Podczas szkoleń 10-osobowe grupy 
uczą się obsługi laptopów, tabletów czy 
smartfonów, zdobywając umiejętności 

poruszania się w internecie, a dzięki 
temu zyskują dostęp do usług, informacji 
i social media. Kurs uczy, co można 
zyskać dzięki e-receptom, a także jak 
bezpiecznie i wygodnie płacić rachunki 
czy dokonywać zakupów przez internet 
z dostawą do domu. Słuchacze poznają 
dokładnie także nowe aplikacje (np. 
Messengera i WhatsAppa), które mogą 
ułatwić im kontakt z rodziną przy pomo-
cy otrzymanego tabletu.

Szkolenia prowadzą wyspecjalizo-
wani trenerzy, przygotowani do pracy 
z osobami starszymi, wykorzystując 
odpowiednie metody szkoleniowe. Kurs 
obejmuje 60 lub 90 godzin, które realizo-
wane są w trakcie kilkunastu spotkań.

8Ug

seniorzy się szkolą

Uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach komputerowych  (fOT. UG)

seniorzy otrzymali tablety  (fOT. UG)

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
Nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,

odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska…

Z okazji Dnia Matki w ten piękny i radosny dzień
pragniemy złożyć Wszystkim Mamom

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i miłości,
szczęścia i wszelkiej pomyślności,

spełnienia najskrytszych pragnień i marzeń,
a także realizacji wszystkich zamierzeń.

Z serdecznymi życzeniami

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny 
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

„Życie jest bogactwem. Strzeż go
Życie jest marzeniem, spełnij je…”

matka Teresa z Kalkuty

Drodzy Absolwenci – Maturzyści!
Zakończyliście ważny etap nauki i pracy.

Przed Wami przyszłość pełna sukcesów, ale i trudnych życiowych wyborów.
Jesteśmy pewni, że świetnie sobie poradzicie.

Życzymy szczęścia i pomyślności w realizowaniu najambitniejszych 
celów edukacyjnych oraz wszystkich marzeń i pragnień.

Niech Wasze egzaminy maturalne otworzą Wam drogę do sukcesu 
i będą pięknym wstępem w dorosłe życie.

Z serdecznymi życzeniami

Wójt Gminy Miedźna 
Jan Słoninka

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych

Józefa Waliczek

Z serdecznymi życzeniami

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny

Radnymi

Wójt Gminy Miedźna

Orkiestra „silenzio” wykonała piękne pieśni patriotyczne  (fOT. GOK)



12 gminne sprawy – maj 2021 w OBIeKTywIe

modnie i ekologicznie
Niezwykłą kreatywnością wykazali się uczestnicy konkursu „eco moda”, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. 
dzieci wykonały różne elementy garderoby wykorzystując surowce wtórne np. papier, kartony po napojach, butelki, puszki. 
Pełna galeria zdjęć jest dostępna na gok.miedzna.pl. fOT. GOK

gOK ZaprasZagOK ZaprasZagOK ZaprasZagOK ZaprasZa


