
gmina miedźna ma świetny plan zagospodarowania terenu boiska za remizą w gilowicach! 
w porozumieniu z radą sołecką opracowano koncepcję, która zakłada, że powstaną tam przedszkole oraz żłobek, 

a także plac zabaw, teren rekreacyjny i boisko.

wIĘ Cej NA sTr. 2

w gminie pOwsTanie sKaTeparK
Takie miejsce w woli zostanie wybudowane 

na prośbę młodych mieszkańców gminy

wIĘCej NA sTr. 2

prZesŁanie na rOK JUBiLeUsZOwy
z ks. proboszczem damianem bednarskim rozmawiamy m.in. 

o 150-leciu parafii św. Urbana w woli

wIĘCej NA sTr. 8
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           solidarni z Ukrainą! 
           5 i 6 marca zbiórka darów

pomóżmy Kacperkowi 
z miedźnej lepiej usłyszeć świat

wieczór Śląski: 
maszketnie i z humorem

                 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 7 wiĘCeJ na sTr. 11

ambitny pomysł
na teren w gilowicach

           solidarni z Ukrainą! 
           5 i 6 marca zbiórka darów

                 wiĘCeJ na sTr. 4
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w porozumieniu z radą sołecką 
opracowano koncepcję, która 
zakłada, że powstaną tam 
przedszkole oraz żłobek, a także 
plac zabaw, teren rekreacyjny 
i boisko.

Pierwsze spotkanie koncepcyjne odby-
ło się w listopadzie 2021 r. Wójt gminy 
spotykał się w tej sprawie m.in. z Radą 
Sołecką, która zgłaszała swoje uwagi. 
Analizowano szczegółowo różne rozwią-
zania. W wyniku tych rozmów przyjęto 
koncepcję zagospodarowania terenu. – 
Wygląda to bardzo ładnie. Jest to zadanie 
przyszłościowe, nie zrobimy tego w ciągu 
jednego roku. Mam jednak nadzieję, że 

już w tym roku wykonamy parę fajnych 
rzeczy na tym boisku – mówił na lutowej 
sesji Rady Gminy wójt Jan Słoninka.

Koncepcja zakłada budowę na terenie 
obecnego boiska sportowego przedszko-
la ośmiooddziałowego ze żłobkiem. Pla-
nowana powierzchnia zabudowy obiektu 
wynosi ponad 1000 m kw. W sąsiedztwie 
budynku zaprojektowano parking oraz 
boisko wielofunkcyjne – z boiskami do 
gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszy-
kówkę, siatkówkę oraz w tenisa ziem-
nego. Będą także plac zabaw z altanką 
ogrodową oraz teren zielony z nasadze-
niami. Miejsce zmieni się nie do pozna-
nia i będzie służyło mieszkańcom!

8pk, Ug

GmINA mIedźNA mA ŚwIeTNy pLAN zAGOspOdArOwANIA TereNU bOIsKA zA remIzą w GILOwICACh!

Ambitny pomysł na teren w Gilowicach

inwestycja realizowana będzie 
na prośbę młodych mieszkańców 
gminy.

Młodzi mieszkańcy 11 lipca 2020 roku 
napisali na Facebooku kulturalną 
i merytoryczną prośbę do wójta gminy 
o możliwość budowy skateparku. Wska-
zali potrzeby młodych i uzasadnili swą 
prośbę mocną argumentacją. Napisali, 
że w ostatnich latach można zaobserwo-
wać bardzo dynamiczny rozwój spor-
tów ekstremalnych. Sport ten przyciąga 
coraz szersze rzesze młodych. Wska-
zali, że skatepark to miejsce aktyw-
nego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
a i coraz częściej dorosłych. Miejsce, 
gdzie można uprawiać sport, pojeździć 

i spotkać się z koleżankami i kolegami 
dzieląc wspólną pasje.

7 lutego młodzi, aktywni mieszkań-
cy na zaproszenia wójta Jana Słonin-
ki uczestniczyli w konstruktywnych 
rozmowach, omawiając opracowanie 
projektu skateparku. Spotkanie miało 
miejsce w budynku Urzędu Gminy. 
Wspólnie ze specjalistami budowy i pla-
nowania skateparków omówiono zakres 
i specyfikę konieczną do realizacji, aby 
mógł powstać profesjonalny skatepark 
w naszej gminie.

W spotkaniu uczestniczyli młodzi 
mieszkańcy gminy, wójt Jan Słoninka, 
przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Kempny, przewodniczący Komisji Kultu-
ry, Sportu i Młodzieży Mateusz Moczul-

ski, kierownik Referatu Inwestycji Piotr 
Buchta, kierownik Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Ireneusz Mietliński, 
rodzic jednego z młodych sportowców, 
a także specjaliści z zakresu budowy 
skateparków.

Młodzież była doskonale przygotowa-
na do rozmów, wykazała się dużą wie-
dzą z zakresu funkcjonalności obiektu. 
Wskazywano, że aktualne jeżdżenie po 
terenie niedostosowanym do uprawiania 
tego typu sportu jest wysoce niebez-
pieczne. Młodzi podkreślali, że skate-
park będzie bezpiecznym miejscem do 
uprawiania tego rodzaju sportu. Będzie 
on do tego celu wskazanym miejscem 
spotkań ludzi sportu i pasji. Pomysło-
dawcy mówili, że „w takim skateparku 

należałoby wyodrębnić sekcję parkową, 
czyli przeszkody takie jak jump box oraz 
sekcję streetową, czyli przeszkody takie 
jak murki i rurki, to dałoby możliwość 
najlepszego rozwoju dla różnych użyt-
kowników, ponieważ każdego ridera 
definiuje inny styl jazdy”. To istotne, że 
w rozmowach na temat przygotowania 
takiego miejsca uczestniczą osoby, które 
będą z niego korzystały.

Proponowanym miejscem lokalizacji 
skateparku jest teren w Woli, pomiędzy 
basenem, Szkołą Podstawową nr 2, ban-
kiem i boiskiem sportowym Sokoła. 
Podczas sesji Rady Gminy 22 lutego 
radni przyjęli zmiany w budżecie, dzięki 
czemu zabezpieczono środki na budowę 
skateparku. 8 Ug, pk

Tak będzie wyglądało obecne boisko w Gilowicach  (wIz. UG)

dObrA wIAdOmOŚć dLA mIłOŚNIKów desKOrOLeK, rOwerów, rOLeK I hULAjNóG!

w gminie powstanie skatepark

„Piękna kobieta podoba się  
oczom, dobra kobieta – sercu.
Pierwsza jest klejnotem,  
druga – skarbem…”

N. Bonaparte

Drogie Panie, w tym szczególnym dniu, Dniu Kobiet,
pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Waszego Święta.
Wasz uśmiech, troskliwość, delikatność i jednocześnie siła,

z jaką pokonujecie wyzwania zasługują 
na słowa najwyższego uznania i szacunku.

Dzięki Wam, Drogie Panie, świat staje się lepszy  
i piękniejszy, a słowa „dom”, „rodzina”, „miłość” 

nabierają szczególnego znaczenia.
Składamy Wam życzenia dobrego zdrowia, 

pogody ducha i radości.
Niech każda chwila Waszego życia będzie 

pełna sukcesów i powodów do dumy.
Życzymy spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  
Andrzej Kempny 
wraz z Radnymi 

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

W tym szczególnym dniu, 
Dniu SołtySa 

składamy
Wszystkim Sołtysom Naszej Gminy 

podziękowania i słowa uznania
za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękujemy za współpracę, za zaangażowanie
 i liczne inicjatywy lokalne.

Niech społeczna praca będzie dla Państwa 
źródłem satysfakcji i uznania,

a także nieodłącznym powodem do dumy.
W życiu prywatnym życzymy zdrowia, spełnienia marzeń 

i realizacji wszystkich planów.
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  

Andrzej Kempny 
wraz z Radnymi 

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka
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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: 8.03, 22.03
popiół*: 8.03, 22.03  segregacja: 1.04

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 9.03, 23.03
popiół*: 9.03, 23.03  segregacja: 4.04

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: 10.03, 24.03
popiół*: 10.03, 24.03  segregacja: 5.04

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 11.03, 25.03
popiół*: 11.03, 25.03
segregacja: 4.03, 6.04

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: 15.03, 29.03
popiół*: 15.03, 29.03  segregacja: 7.03

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 16.03, 30.03
popiół*: 16.03, 30.03  segregacja: 8.03

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: 17.03, 31.03
popiół*: 17.03, 31.03  segregacja: 9.03

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 4.03, 18.03, 1.04
popiół*: 4.03, 18.03, 1.04
segregacja: 10.03
Odbiór będzie realizowany od godz. 
6.00. prosimy o wystawienie pojemników 
i worków z odpadami przed posesje.

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

Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 14.03, 
28.03
Frydek, wola: 15.03, 29.03

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 7.03, 10.03, 14.03, 17.03, 
21.03, 24.03, 28.03, 31.03, 4.04
Odpady segregowane – szkło: 16.03, 
30.03
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 9.03, 23.03

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

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

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

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

OFICjALNe prOFILe UrzĘdU GmINy mIedźNA NA FACebOOKU

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

Dobre informacje w sprawie 
rozwoju zbiorowego transportu 
lokalnego.

Od dłuższego czasu Jan Słoninka, wójt 
gminy Miedźna prowadził rozmowy 
z wójtem gminy Bojszowy dotyczące 
transportu organizowanego przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 
w zakresie skomunikowania linii 56 
z linią M22 (linia ekspresowa Bojszowy 
– Katowice).

W wyniku prowadzonych rozmów 17 
lutego odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Zarządu Transportu Metropo-

litalnego podczas posiedzenia Komisji 
Samorządu, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy 
Miedźna. Ustalono, że linia 56 zostanie 
skomunikowana z linią M22. Spowoduje 
to, że nasi mieszkańcy będą mogli bez 
większych problemów przemieszczać 
się na trasie: Wola – Bojszowy – Bieruń 
– Lędziny – Imielin – Mysłowice – Kato-
wice ul. Sądowa.

Częstotliwość i czas połączeń będzie 
zsynchronizowany z czasem połączeń 
M22. Jest to kolejny krok zmierzający 
do poprawy komunikacji.

8Ug

będzie połączenie  
z linią do Katowic

wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, a szczegól-
nie rolników, narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i gospodar-
ki wodnej zatwierdził wniosek 
złożony przez gminę miedźna 
o dofinansowanie przedsięwzię-
cia pn. „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej z terenu 
gminy miedźna”.

Celem tego programu jest rozwój syste-
mów zagospodarowania odpadów z two-
rzyw sztucznych z działalności rolniczej. 
Program przewiduje dofinansowanie 
w formie dotacji do 100% kosztów kwa-
lifikowanych, nie więcej niż 500 zł, przy 
czym podatek VAT nie stanowi kosztu 
kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Beneficjentami programu są jednostki 
samorządu terytorialnego, a ostateczny-
mi odbiorcami korzyści będą posiada-
cze odpadów z folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej z naszej gminy.

W ramach dotacji kwalifikowane są 
wyłącznie koszty transportu ze wska-
zanych przez gminę miejsc do zbierania 
odpadów pochodzących od rolników 
oraz koszty odzysku lub unieszkodliwie-
nia odpadów: z folii rolniczych, z siatki 
i sznurka do owijania balotów, opako-
wań po nawozach i typu Big Bag.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniesie 60 tys. 480 zł. Dotacja celowa 
pozyskana w ramach dofinansowania 
wynosi 35 tys. zł, a wkład gminy – 25 
tys. 480 zł.

8Ug

pomoc dla rolników

w OBieKTywie

23 lutego w Śląskim Urzędzie wojewódzkim wójt jan słoninka oraz Andrzej 
Kempny, przewodniczący rady Gminy spotkali się z janem Chrząszczem, 
wicewojewodą śląskim. Omawiano możliwość przekazania terenów od 
skarbu państwa pod budowę nowej strażnicy w woli, a także realizację przez 
samorząd programów rządowych  (FOT. UG)
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na wymianĘ  
KOTŁów

28 lutego i 1 marca odbył się nabór wnio-
sków na wymianę źródeł ciepła w ramach 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Miedźna na rok 2022. Z wnioskiem 
o uzyskanie dofinansowania mogli ubie-
gać się mieszkańcy, którzy chcą zlikwido-
wać stare źródło ciepła i zamontować piec 
węglowy 5 klasy (ecodesign) lub kocioł 
gazowy. 8pk

DOFinansOwanie  
DLa gOK

Gminny Ośrodek Kultury został bene-
ficjentem tegorocznej, jubileuszowej 10. 
edycji programu Dom Kultury+. GOK 
otrzymał kwotę 10 tys. zł na realizację 
zadania Mój – Twój – Nasz kawałek kul-
tury. 8 gOK

DOTaCJa na ZaByTeK
22 lutego Rada Gminy Miedźna przyjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
w 2022 r. na prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy obiekcie zabyt-
kowym wpisanym do rejestru zabyt-
ków – kościół pw. Św. Barbary w Górze. 
20 tys. zł zostanie przeznaczonych na 
zakup materiałów i przeprowadzenie 
prac zabezpieczających dach kościoła 
przed kornikiem i grzybem. 8 pk

pLany priOryTeTOwe pOLiCJi 
w mieDŹneJ

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Poli-
cji w Miedźnej z siedzibą w Woli prowa-
dzi czynności w ramach realizowanych 
planów priorytetowych. W rejonie 17 
czynności dotyczą poprawy bezpieczeń-
stwa w rejonie altany grillowej w Woli 
przy ul. Międzyrzeckiej 1. W rejonie 
15 czynności dotyczą poprawy bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym w rejonie 
posesji w Miedźnej przy ul. Pszczyń-
skiej 2. 8Ug

nierUChOmOŚCi  
DO ODDania w naJem

Na stronie miedzna.pl opublikowano 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Miedźna, a przeznaczo-
nych do oddania w najem. Są to: lokal 
o łącznej powierzchni 49,55 m kw na 
parterze budynku przy ul. Poprzecznej 1 
w Woli oraz lokal o łącznej powierzchni 
372,29 m kw na I piętrze budynku przy 
ul. Wiejskiej 11 w Grzawie. 8 Ug

pODZiĘKOwanie 
Za wspóŁpraCĘ

Podczas posiedzenia Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Miedźnej 15 
lutego przedstawiciele klubu „PoWo-
li do Celu” podziękowali druhom za 
doskonałą i owocną współpracę. Pod-
kreślili, że mają ogromne poczucie 
bezpieczeństwa wiedząc, że druhowie 
z Ochotniczych Straży Pożarnych czu-
wają nad bezpieczeństwem i prawid-
łowym przebiegiem imprez, wspólnie 
realizowanych przedsięwzięć. Podzię-
kowali za wsparcie i zabezpieczenie 
Biegu Niepodległości w 2021 roku. 
Jednocześnie skierowali prośbę, aby 
nadal ta współpraca tak doskonale się 
układała jak dotychczas. 8 Ug

Dzięki uzyskanemu dofinansowa-
niu gmina przystępuje do budowy 
i przebudowy szeregu dróg. przed 
nami też inne ważne inwestycje.

Wkrótce rozstrzygnięty zostanie prze-
targ na inwestycję pn. „Budowa i prze-
budowa dróg, chodników oraz parkingów 
w gminie Miedźna” (obszar inwestycyj-
ny: Infrastruktura drogowa), która jest 
współfinansowana z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Zakres zadania obejmuje: 
budowę ul. Krótkiej w Górze, moderni-
zację ul. Długiej w Górze, modernizację 
ul. Wiejskiej w Grzawie, modernizację 
ul. Topolowej w Górze, budowę drogi 
ul. Cmentarnej w Górze, przebudowę 
nawierzchni ul. Wąskiej w Górze, prze-
budowę nawierzchni drogi ul. Górniczej 
w Woli, przebudowę chodnika ul. Dębo-
wej, budowę parkingu na ul. Górniczej 
w Woli.

Podpisano umowę na dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach termomodernizacji dwóch budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych – przy ul. 
Księża 4 w Grzawie i przy ul. Szkolnej 
27 w Woli. Całkowity koszt prac to 1,2 
mln zł, wartość dofinansowania to 725 
tys. zł. – To są nasze budynki, będziemy 
je mieli zadbane. Podniesie się komfort 
osób tam mieszkających – przyznał wójt 
Jan Słoninka.

Urząd Gminy ogłosił przetarg na rea-
lizację zadania pn. „Przebudowa infra-
struktury rekreacyjnej – plac zabaw 
w Górze”. Prace prowadzone będą na 
placu zabaw przy ul. Krętej. W planach 
jest m.in. montaż urządzeń rekreacyjnych 
oraz pozostałych elementów wyposażenia 
(kosz na śmieci, tablica z regulaminem, 
ławki), wyrównanie i odczyszczenie tere-
nu. Rozstrzygnięto już przetarg na remon-
ty cząstkowe dróg w gminie Miedźna.

Cały czas trwają prace w budynku 
szkoły we Frydku. Na placu budowy wiele 
się dzieje. Postępy prac na bieżąco można 
podziwiać na zdjęciach publikowanych na 
Facebooku gminy Miedźna oraz Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny we 
Frydku. Przygotowywana jest również 
świetlica środowiskowa w Woli. Powstaje 
w części budynku Centrum Kultury.

Końcem lutego Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej zakończył 
prace w Górze. Wymieniony został 
jeden z najbardziej awaryjnych odcin-
ków rurociągu sieci wodociągowej przy 
ul. Długiej. Wymieniono 600 metrów 
rurociągu. Aby ograniczyć uciążliwość 
i skalę oddziaływań prowadzonych prac 
dla mieszkańców, zastosowano metodę 
bezwykopową. Do wszystkich posesji 
położonych wzdłuż budowanego odcinka 
wodociągu spółka wykonała przepięcia 
istniejących przyłączy wraz z montażem 
nowych zasuw. 8pk
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rusza szereg inwestycji drogowych

Na placu budowy we Frydku wiele  
się dzieje  (FOT. UG)

Na ul. długiej w Górze wymieniono jeden z najbardziej 
awaryjnych odcinków rurociągu  (FOT. UG)

Z wielkim smutkiem i niepokojem obserwujemy 
sytuację w Ukrainie, gdzie posunięcia rosji godzą 
w suwerenność naszego wschodniego sąsiada.

Stanowczo potępiamy bezprecedensowy atak zbrojny na 
Ukrainę. Wspieramy Naród Ukraiński w tych trudnych dniach, 
gdy przyszłość, bezpieczeństwo i wolność ich ojczyzny są 
zagrożone przez imperialne ambicje i agresję Rosji.

Jesteśmy myślami z naszymi przyjaciółmi z miasta partner-
skiego Zbaraż. To właśnie w takich chwilach ważne są gesty 
wsparcia. Drodzy Przyjaciele – jesteśmy z Wami.

Wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy żyją i pracują 
w naszej gminie i całej Polsce, a zwłaszcza tym, którzy we 
własnym kraju przeżywają bardzo trudne chwile, przekazu-
jemy wyrazy wsparcia, przyjaźni i solidarności.

8Ug

Zbiórka darów dla Ukrainy
Rosyjska inwazja na naszego wschodniego sąsiada wielu 
z nas nasuwa pytanie: jak pomóc Ukrainie? Wiadomość 
o Ukrainie obiegła już cały świat. Widzimy dramaty niewin-
nych ludzi tuż za naszą granicą. Wywołuje to wiele emocji, 
jednak to, co jest ważniejsze to pytanie, co możemy zrobić tu 
i teraz? Jak możemy dołożyć swoją cegiełkę dla pomocy tym 
ludziom, którzy przeżywają swoją życiową tragedię?

otóż potrzebują podstawowe rzeczy, żeby szybko i spraw-
nie udzielać pomocy. dlatego zwracamy się do Państwa 
z ogromną prośbą, kto ile może we własnym zakresie 
o wsparcie akcji. Potrzebne rzeczy to m.in.:

< plastikowe pojemniki na zupę 350 – 500 ml z łyżką,
< koce, śpiwory,
< łóżka polowe,
< ciepłe ubrania dla dzieci i dorosłych,
<  środki podstawowej higieny osobistej (mydło, pasta 

do zębów, szczoteczki, ręczniki papierowe, papier toa-
letowy),

<  suche jedzenie, puszki żywnościowe, m.in. ryż, makaron, 
suchy prowiant, konserwy.

Zbiórka darów odbędzie się 
w dniach 5-6 marca (sobota i niedziela) 
w remizach Osp naszej gminy 
w godz. 10.00-18.00.

GmINA mIedźNA pOmAGA! w dNIACh 5-6 mArCA OdbĘdzIe sIĘ zbIórKA dArów dLA UKrAINy

solidaryzujemy się z Ukrainą



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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przypominamy, że właściciele nieruchomości mają 
obowiązek złożenia deklaracji w Centralnej ewiden-
cji emisyjności Budynków.

Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, przez stronę 
zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-
dowód albo podpis kwalifikowany, a także w wersji papierowej, 
składając ją osobiście w Urzędzie Gminy zgodnie z lokalizacją 
budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub 
zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z infor-

macją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do  
1 MW. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi 
wspólne źródło ciepła.

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uru-
chomione przed 1 lipca br. mieszkaniec ma aż 12 miesięcy, 
natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. 
mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia 
źródła ciepła.

Wraz z informacjami podatkowymi do mieszkańców gminy 
trafiła informacja o konieczności zgłaszania swojego źródła 
ciepła w CEEB. 8 gov.pl, pk

CeeB: to nasz obowiązek!

Od 1 listopada 2021 r do 30 
czerwca 2023 r. w placówkach 
edukacyjnych w gminie miedźna 
realizowany jest projekt „giganci 
edukacji”.

Projekt zakłada podniesienie jakości 
usług edukacyjnych Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Bronisława Malinowskie-
go w Woli, Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku, Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Miedźnej oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Zbigniewa Religi w Gilo-
wicach poprzez wsparcie w zakresie 
dostosowania oferty szkoły do potrzeb 
uczniów. To przede wszystkim rozwój 
kompetencji kluczowych oraz udzie-
lenie pomocy uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, doposażenie 
w pomoce dydaktyczne, które są nie-
zbędne do przeprowadzenia zajęć oraz 
podniesienie kwalifikacji nauczycieli. 
W ramach projektu zaplanowano zajęcia 
rozwijające, wspierające oraz wyrównu-
jące szanse edukacyjne z przedmiotów 
ścisłych.

W ramach projektu w gilowickim 
liceum stworzony zostanie „Ogródek 
zielonej energii”, w którym znajdą się 
urządzenie z płytą indukcyjną do łado-
wania telefonów komórkowych, grająca 
lampa solarna, która posłuży z jednej 
strony do oświetlenia miejsca po zmroku 
dla lepszego bezpieczeństwa zamon-

towanych urządzeń, a z drugiej strony 
do słuchania muzyki puszczonej ze 
smartfona. W ogródku znajdzie się także 
ławka młodzieżowa oraz stoliki solarne 
pełniące funkcję dodatkowych siedzisk. 
„Ogródek zielonej energii” będzie peł-
nił funkcję edukacyjną dla młodzieży 
uczęszczającej do liceum i ich rodziców 
oraz dla uczniów szkół podstawowych, 
którzy będą odwiedzali szkołę przy oka-
zji korzystania z hali gimnastycznej albo 
w czasie dni otwartych. Będzie on też słu-
żył całej społeczności szkoły jako miej-
sce odpoczynku, prowadzenia rozmów, 
słuchania muzyki i do ładownia w tym 
czasie telefonów komórkowych. Poza 
stworzeniem „Ogródka zielonej energii” 
uczniowie LO w Gilowicach będą mogli 
uczestniczyć w zajęciach z zagadnień 
dotyczących rachunku prawdopodobień-
stwa, rozbudzających zainteresowanie 
fizyką i technologiami oraz podnoszące 
wiedzę i umiejętności z tego zakresu, 
interdyscyplinarnych łączących wiedzę 
z biologii i chemii oraz z matematyki dla 
wszystkich uczniów klas I.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku zorgani-
zowane zostaną zajęcia: Mali aktorzy 
– zajęcia terapeutyczne podczas których 
terapia prowadzona będzie za pomocą 
teatru, języka angielskiego prowadzone 
metodami warsztatowymi z udziałem 
native speakera, Mali odkrywcy – zmy-
słami poznaję świat – indywidualne 

zajęcia terapeutyczne, Pięknie mówię 
– indywidualne zajęcia logopedyczne.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej będą 
mogli uczestniczyć w indywidualnych 
zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 
dla uczniów niepełnosprawnych, indywi-
dualnych zajęciach korekcyjno-kompen-
sacyjnych, zajęciach pt. „Koło naukowe” 
łączących nauki ścisłe z zajęciami infor-
matyczno-technicznymi.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bro-
nisława Malinowskiego zorganizowane 
zostaną zajęcia korekcyjno-kompensa-
cyjne oraz indywidualne zajęcia tera-
peutyczne, w których wykorzystywana 
będzie terapia Biofeedback, przyczynia-
jąca się do minimalizowania zaburzeń 
związanych z różnymi problemami 
szkolnymi, m.in. koncentracją, pamię-
cią, nadpobudliwością ruchową.

Ponadto w ramach projektu, każda 
szkoła zostanie doposażona w liczne 
specjalistyczne pomoce dydaktyczne, 
meble oraz sprzęt komputerowy umoż-
liwiający realizację w/w zajęć.

Wartość projektu to 629 tys. 921 zł 
69 gr, w tym łączne dofinansowanie 
– 566 tys. 929 zł 52 gr. Dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
wynosi 535 tys. 433 zł 43 gr, natomiast 
dofinansowanie z budżetu państwa to 
31 tys. 496 zł 9 gr.  8 Ug

w rAmACh prOjeKTU pOwsTANIe OGródeK zIeLONej eNerGII, NA UCzNIów CzeKAją CIeKAwe 
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To są giganci edukacji!

Od 1 marca wszystkie punkty nieodpłat-
nych porad prawnych i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w powiecie 
pszczyńskim działają w trybie hybry-
dowym – pomoc adwokata lub radcy 
prawnego stacjonarnie w punktach lub 
– jeżeli taka forma kontaktu będzie dla 
nich wygodniejsza – przez telefon czy 
komunikator internetowy. Jak umówić się 
na darmową poradę lub mediację? Można 
to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu 32 
449 23 78 w godzinach pracy Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie, wysyłając e-
maila na adres: pomocprawna@powiat.
pszczyna.pl – w wiadomości należy podać 
dane do kontaktu telefonicznego lub oso-
biście w siedzibie referatu mieszczącego 
się w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, 
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 
1 (obok kaplicy szpitalnej).

Z darmowej pomocy adwokatów i rad-
ców mogą skorzystać osoby uprawnione, 
które nie są w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej oraz przed-

siębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą, niezatrud-
niający innych osób w ciągu ostatniego 
roku. Organizacją tego zadania zajmuje 
się Powiat Pszczyński.

Pomoc prawna w gminie Miedźna: lokal 
biurowy przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 
Wola Pomocy udziela Stowarzyszenie 
Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
DOGMA, w poniedziałki w godz. 13.00-
17.00, we wtorki w godz. 11.00-15.00 
i w czwartki w godz. 8.00-12.00. 8 powiat

porady prawne także stacjonarnie



6 gminne sprawy – marzec 2022 z TwOjeGO sOłeCTwA

FryDeK

góra

grZawa

mieDŹna

wOLa

pizza w roli głównej
Na całym świecie 9 lutego przypa-
da Międzynarodowy Dzień Pizzy. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli również obchodzono to święto. 
Uczniowie klas pierwszych zapoznali 
się z tradycyjną potrawą Włoch oraz 
dowiedzieli się jak powstaje pizza. Dzie-

ci wykonały wspólną pracę plastyczną, 
polegającą na stworzeniu poszczegól-
nych fragmentów pizzy w celu ich połą-
czenia. Po wykonaniu wszystkich zadań 
czekała na nich pyszna niespodzianka 
– pizza!

8Zsp wola

wolontariat działa prężnie!

Szkolny wolontariat to bezinteresowne 
zaangażowanie społeczności szkoły: 
nauczycieli, uczniów oraz rodziców na 
rzecz potrzebujących. Uczy postawy 
szacunku i tolerancji wobec drugiego 
człowieka. Wykorzystując otwartość 
i ciekawość świata młodego człowieka 
poprzez wolontariat można odcisnąć 
dobroczynne piętno we wszystkich dzie-
dzinach jego życia. Staramy się, aby ucz-
niowie w naszej szkole byli pełni pasji 
i zaangażowania, kierowali się wrażli-
wością i troską o drugiego człowieka. 
Uczniowie chcą nieść bezinteresowną 
pomoc, służąc tak potrzebującym, jak 
i samym sobie. Zgodnie z ideą wolon-
tariatu, wolontariusze wraz z opieku-
nami organizowali i realizowali różne 
przedsięwzięcia. Podejmowana przez 
uczniów aktywność wpływała pozy-
tywnie na rozwój ich osobowości oraz 
kształcenie postawy otwartości i wraż-
liwości na potrzeby innych, dostarczała 
alternatywnych form spędzenia wolnego 
czasu.

W trakcie I półrocza działające 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku Szkolne Koło Wolon-
tariatu „Felicitas” podjęło się organizacji 
wielu ciekawych przedsięwzięć. Z okazji 
Światowego Dnia Zwierząt Koło zor-
ganizowało zbiórkę dla bezdomnych 
zwierząt, które znajdują się pod opieką 
Fundacji „Arkadia” (4-5 października 
2021 r.). Włączyliśmy się w akcję pomo-
cy na rzecz Filipka Cholewy chorego na 
SMA. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i ich rodziców dostarczyliśmy ciasta, 
babeczki i inne słodkości organizatorom 
kiermaszu. Kiermasz dla Filipka odbył 
się na parkingu przy sklepie „U Moro-
nia” we Frydku 10 października 2021 
r. Cały dochód przeznaczony został na 
kosztowne leczenie chłopca.

Włączyliśmy się w akcję charytatywną 
„Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 
2021” organizowaną przez Towarzystwo 
Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie, 
która miała na celu pomoc Polakom 
mieszkającym na Kresach Wschodnich. 
Dzięki zaangażowaniu i wielkiemu sercu 
uczniów udało nam się zebrać dużo sło-
dyczy, książek oraz artykułów szkolnych, 
które Święty Mikołaj przekazał polskim 
dzieciom na Kresach. Wszystkie dary 
zostały przekazane do siedziby Delegatu-
ry w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty 
w Katowicach (20 października 2021 r.).

Całoroczna akcja zbierania nakrętek 
dla potrzebujących – naszych podopiecz-
nych: przyłączyliśmy się do akcji „Poda-
ruj Alkowi misia”. Aleksander to miesz-
kaniec Gilowic i podopieczny naszego 
Szkolnego Wolontariatu. Choruje na 
rzadką chorobę genetyczną – zespół 
Dravet’a. Akcja polegała na zbiórce ręko-
dzieł. Otrzymane rękodzieła trafiły na 
zbiórkę publiczną dla Alka lub na aukcje 
na FB (11 listopada 2021 r.).

W dniach 19-22 listopada 2021 r. w szko-
le obchodziliśmy Dni Życzliwości i Pozdro-
wień. Były to dni pełne uśmiechów, miłych 
słów, pozytywnych emocji. Była to także 
okazja do rozmów na temat tego, jak być 
życzliwym i uprzejmym, jak okazywać 
życzliwość w różnych sytuacjach i miej-
scach m.in. w szkole, w domu, w sklepie, 
na ulicy czy w autobusie. Szkolne Koło 
Wolontariatu „Felicitas” przygotowało na 
te dni gazetkę oraz koszyk miłych pozdro-
wień. Każdy uczeń mógł zabrać karteczkę 
z dobrym słowem, za pośrednictwem któ-
rej mógł przesłać pozdrowienia i życzenia 
do wybranych osób. Liściki sprawiały wiele 
uśmiechu i radości uczniom.

8aleksandra nowotko, 
 agnieszka Janosz – opiekunowie  

szkolnego Koła wolontariatu „Felicitas”

Życzenia z całego świata
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze wzięli udział 
w wymianie życzeń świątecznych i nowo-
rocznych. Otrzymali kartki od uczniów z: 

Portugalii, Turcji, Czech, Włoch, a także 
dwóch szkół w Polsce. Do tych miejsc 
zostały wysłane również kartki wykonane 
własnoręcznie przez uczniów. 8 sp góra

wolontariusze chętnie angażują się w różne akcje  (FOT. sp FrydeK)

przybij „piątkę dla natury”!
W tym roku uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Miedźnej postanowili 
szczególnie zadbać o dobro naszej plane-
ty, dlatego klasa IIa wraz z wychowawcą 
przystąpiła do programu edukacyjno-
grantowego „Velvet. Piątka dla natury”. 
W ramach programu klasa może ubiegać 
się o atrakcyjne nagrody. Dzięki akcji 
uczniowie już dziś, na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej, będą poszerzać swoją 
wiedzę na temat ekologii, która w przy-

szłości zaowocuje dobrymi nawykami 
działającymi na korzyść naszego środo-
wiska, zgodnie z hasłem „Działamy dziś, 
z myślą o jutrze!”. W ramach programu 
wspólnie poznają najważniejsze zasady 
dotyczące troski o drzewa, oszczędzania 
wody, segregowania odpadów, redukcji 
zużycia plastiku, redukcji źródeł zanie-
czyszczenia powietrza oraz gazów cie-
plarnianych. 

8 Zsp miedźna

asy czytelnictwa
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
do udziału w konkursie czytelniczym 
„Asy Czytelnictwa”. Uczestnicy kon-
kursu do 13 lat otrzymają specjalną 
kartę, na której będą zbierać pieczątki 
za wypożyczenia. Za wypożyczenie do 
trzech książek otrzymają jedną pie-
czątkę, powyżej trzech książek – dwie 
pieczątki. Każdorazowe zebranie 15 

pieczątek będzie premiowane losem 
upominkowym. Wypożyczania uczest-
ników konkursu powyżej 13 lat będą 
odnotowywane na  specjalnej karcie 
wypożyczeń. Za wypożyczenie do trzech 
książek otrzymuje się jedno skreślenie, 
powyżej trzech książek – dwa skreśle-
nia. Szczegóły na stronie internetowej 
biblioteki. 8 gBp

Dlaczego nie mówimy o tym,  
co nas boli otwarcie?
Na lekcjach języka polskiego klasy VIII 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli roz-
mawiały o tolerancji. Uczniowie inter-
pretowali utwór Stanisława Soyki pt. 
„Tolerancja” oraz analizowali postawę 
Nicka Vujicica. Odpowiadali na pytania: 
dlaczego postawa Nicka może inspiro-

wać do nawiązywania pozytywnych 
relacji z innymi i w jaki sposób Nick 
buduje relacje oparte na tolerancji? 
Zainspirowani postawą australijskiego 
mówcy stworzyli plakaty i ciekawe pre-
zentacje pt. „Jestem tolerancyjny”.

8sp nr 1 wola

 pizza w roli głównej (FOT. zsp wOLA)
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Kolejny sukces liceum
Wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach o akredytację w programie 
Erasmus+ został zaakceptowany! Dzięki zdobytej 
akredytacji w latach 2022-2027 pozyskiwanie funduszy 
z Unii Europejskiej na wyjazdy zagraniczne uczniów 
i nauczycieli pozostaje już tylko coroczną formalnością. 
Uczniowie i nauczyciele z gilowickiego liceum nadal 
będą więc stałymi gośćmi w europejskich szkołach!

Warto również dodać, że w tym roku LO Gilowice 
jest jedyną szkołą w powiecie pszczyńskim, która 
uzyskała akredytację w programie Erasmus+.
� LO gilowice

walentynkowe 
warsztaty Decoupage
Z okazji święta zakochanych w gilowickim oddziale 
przedszkola „Bajka” zostały zorganizowane Walen-
tynkowe Warsztaty Decoupage. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z ciekawą techniką zdobienia przed-
miotów. Wychowankowie starszej grupy rozmawiali 
z nauczycielem na temat tradycji i symboli zwią-
zanych z Walentynkami oraz wysłuchali krótkiej 
pogadanki na temat materiałów, z których będą 
korzystać. Następnie zamieniając się w artystów, 
z ogromną pasją i zaangażowaniem tworzyli piękne 

ozdoby. Praca nie była łatwa, ponieważ wymagała od 
dzieci cierpliwości oraz skupienia przy wykonywa-
niu zadania. Dzieci z zainteresowaniem korzystały 
z białego podkładu, czerwonej farby i lakieru akrylo-
wego, specjalnego kleju wodnego, motywów kwiato-
wych precyzyjnie wycinanych z papieru decoupage, 
koralików, rafii oraz papierowych kwiatów, które 
wykończyły pracę. Ciekawe okazało się również 
wykorzystanie techniki malowania gąbką kuchenną 
pracy oraz odbijanie specjalnego szablonu na drew-
nianym sercu. Wszyscy byli zachwyceni efektem 
końcowym i nie mogli się doczekać, aż obdarują 
prezentem bliskie osoby.

8Teresa stokłosa (gpp gilowice)

giLOwiCe

Dorota, natalia i Judyta Chowa-
niec z Frydku w imponującym 
stylu obroniły się na politechnice 
Śląskiej!

Każda z trojaczek obroniła się na piąt-
kę! Dziewczyny ukończyły Wydział 
Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa 
i Automatyki Przemysłowej na kierunku 
Górnictwo i Geologia, specjalność Geo-
logia Inżynierska i Geotechnika. O ich 
wyczynie głośno było w całej Polsce! 

Materiał na ten temat wyemitowany 
został m.in. w „Teleexpressie” TVP1.

Dorota, Natalia i Judyta dwukrot-
nie znalazły się na okładce „Gminnych 
Spraw”. Najpierw w 1999 roku, jako 
pierwsze trojaczki z gminy Miedźna. 
Kolejną okazją była ich osiemnastka. 
W czerwcowym numerze z 2017 r. dziew-
czyny opowiadały, że bardzo lubią sport 
i wspólnie spędzają wolny czas. Teraz 
mogą pochwalić się podobnymi sukce-
sami! Gratulujemy! 8 pk

potrójny sukces!

wyjątkowe trojaczki z Frydku po obronie  (FOT. pOLITeChNIKA ŚLąsKA)

Trwa zbiórka na kosztowną operację. Jej 
koszt to prawie 500 tys. zł.

Wada rozwojowa słuchu prawego ucha, z którą urodził 
się Kacperek nazywa się mikrocja III stopnia z atrezją. 
– Syn nie ma ucha oraz przewodu słuchowego i słyszy 
tylko na jedno uszko. Z powodu tej wady oraz obni-
żonego napięcia mięśniowego i zaburzeń integracji 
sensorycznej Kacperek objęty jest wczesnym wspo-
maganiem rozwoju, kształceniem specjalnym oraz 
terapią SI – tłumaczy Paulina Chodura, mama 5-latka. 
– Poprzez zabawę i odpowiednie ćwiczenia specjaliści 
(logopeda, fizjoterapeuta, psycholog, pedagog, terapeu-
ta) starają się zniwelować deficyty rozwojowe: zajmują 
się kształtowaniem percepcji słuchowej i wzrokowej, 
doskonaleniem spostrzegawczości słuchowej, rozwi-
janiem kompetencji komunikacyjnych oraz mechani-
zmów lewopółkulowych oraz usprawnianiem motoryki 
małej i dużej – przyznaje.

Kacper może mieć nowe, piękne uszko i normalnie, 
obustronnie słyszeć. Został zakwalifikowany do opera-
cji odbudowy kanału słuchowego i rekonstrukcji mał-
żowiny usznej w USA. Ma realne szanse na normalne, 
bezpieczne i komfortowe życie. Niestety, koszt operacji 
jest bardzo wysoki i przewyższa możliwości finansowe 
rodziców chłopca. Potrzeba prawie 500 tys. zł

– Kacper we wrześniu 2023 r. zacznie uczęszczać do 
szkoły. Cudownie by było, jakby mógł rozpocząć szkołę 
mając ucho i normalnie słysząc. Nie byłby narażony 
na ciekawskie spojrzenia i niemiłe komentarze, a co 
najważniejsze, nie miałby problemów w codziennym 
funkcjonowaniu i nauce. Żeby tak mogło być, operacja 

musiałaby odbyć się najpóźniej w I kwartale 2023 r. 
Całość kwoty za operację należy wpłacić 6 tygodni 
przed planowanym terminem, dlatego pieniądze trzeba 
uzbierać do końca grudnia 2022 r. – zauważa mama. 
Każdy z nas może pomóc Kacperkowi normalnie 
funkcjonować! 8 red

KACpereK ChOdUrA z mIedźNej NIe mA jedNeGO UChA. mOŻemy pOmóC 5-LATKOwI

pomóżmy Kacperkowi lepiej usłyszeć świat

mOŻesZ pOmóC KaCperKOwi
Z mieDŹneJ!

poprzez wpłaty na stronach:
– fundacji Siepomaga: 
www.siepomaga.pl/kacper-chodura
– Stowarzyszenia Omnibus:
www.omnibus.pless.pl/zbiorki/kacper-chodura

przekazując 1% podatku:
KRS: 0000382243
Cel szczegółowy: 2902 pomoc 
dla Kacperka Chodura

Biorąc udział w licytacjach na Facebooku 
(grupa ninja dla Kacperka – licytacje): 
www.facebook.com/groups/216897893922983

Biorąc udział w akcji „Ubrania do oddania” 
na rzecz Kacpra
Wystarczy zrobić porządek w szafie, wrzucić rzeczy 
(wszystkie elementy garderoby damskiej, męskiej 
i dziecięcej nie noszące śladów zużycia; buty połą-
czone w pary; torebki – bez zewnętrznych zniszczeń 
i braków; biżuteria) do worka i dostarczyć pod adres: 
Jankowice, ul. Żubrów 135a.
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INFORMACJA UTW
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Miedźnej 

informuje, 

że nowa siedziba Stowarzyszenia 
znajduje się przy 

ul. Poprzecznej 1 
w Woli

 (stara przychodnia 
obok rehabilitacji). 

Dyżury odbywają się 
w każdy wtorek 

w godz. 14.00-16.00. 
Kontakt – tel. 578 707 237

Chlyb to świętość

Babka: Niy godej już tela Maryjko, a ty Francik idź ta na góra, 
nabier se syponio nowego ziarna i umiel na żarnach trocha 
mąki. Napiekiemy se jutro nowego chleba!
Francik: Pójda jeszcze do piwnicy i przyniesa dziyżka z nocia-
stom.
Maryjka: A jo ta nociasta rospuszcza w ciepłej wodzie dom 
trocha mąki. Tyn zaczyn na noc postawia przy nagrzonym 
piecu. To na drugi dziyń wczas rano byda miysiła i wyrobiała 
ciasto.
Babka: Paminytej, do smaku ciepnij ta trocha soli i kminku.
 ciasto zrobi sie jak pajpuch. Taki wykulane domy do słomionki 
w kierej bez godzina bedzie musiało sie ruszać.
dziadek: Jak ciasto wyruszane to do piekaroka z nim.

Babka: (słomionka przewraca na łopata i godo) Maryjko ciasto 
pomaluj teraz słodkom wodom, żeby po wypieczyniu chlyb sie 
sklił. No, a w środku bochenka zrob palcym tako dziurka.
zofijka: Babko, a na co ta dziurka?
Babka: Tego wom niy powiym bo niy wiym.
(…)
Babka: Zanim śwyżo upieczony chlyb rozkrojecie, zróbcie 
na nim krzyżyczek.
Francik: Jakby komu kromka chleba spadła, to sie jom z usza-
nowaniym całowało, a broń Boże jakby wto niydojedzono 
kromka kajś wyciepoł, to babka zaroz wołali.

Fragment scenariusza opracowanego przez Joannę Aren-
darczyk, zamieszczonego w książce „Z tradycją za pan brat. 
Scenariusze i teksty gwarą (i nie tylko)”, wydanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie w 2013 r.

ŚLĄSKO GODKA

Jaka była droga księdza proboszcza do 
parafii w woli?
Droga do Woli wiedzie od 22 lat, kiedy 
zostałem księdzem. 13 maja 2000 r. przy-
jąłem święcenia kapłańskie z rąk abp. 
Damiana Zimonia. Sporą część mojego 
kapłańskiego życia spędzam na terenie 
ziemi pszczyńskiej. Jako neoprezbiter 
posługiwałem przez 4 lata w Bieruniu 
Nowym, w parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, a następnie byłem 4 lata 
wikariuszem w Kobiórze. Potem przez 5 
lat posługiwałem jako duszpasterz aka-
demicki w Katowicach, po czym wróci-
łem do tego pięknego zakątka Górnego 
Śląska, do Bierunia Starego, do parafii 
św. Bartłomieja jako rezydent. Dlatego 
jako rezydent, gdyż od 2011 roku pracuję 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach jako nauczyciel 
akademicki, wykładowca historii Koś-
cioła. 15 sierpnia 2021 roku zostałem 
proboszczem parafii św. Urbana Papieża 
i Męczennika w Woli.

na co ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, 
kiedy rozpoczął posługę w woli?
Na ziemi pszczyńskiej ludzie są jeszcze 
bardzo mocno przywiązani do Kościoła. 
Wola bardzo pozytywnie mnie zaskoczy-
ła chociażby udziałem parafian w nabo-
żeństwach, w codziennej liturgii mszy 
św. Na podstawie wizyt kolędowych 
mogę stwierdzić, że w parafii jest duże 
przywiązanie do rodziny, pielęgnowane 
są więzi rodzinne. Wiele dobra dla życia 
religijnego parafian wnosi życie rodzin-
ne, często rodzin wielopokoleniowych.

ksiądz proboszcz mówi, że „ludzie są 
jeszcze przywiązani do kościoła”. czyli 
jest obawa przed odchodzeniem ludzi 
od kościoła?
Nie żyjemy w odizolowanym środo-
wisku. Nie pozostaniemy enklawą, na 
którą nie mają wpływ różne czynniki, 
sprawiające, że maleje przywiązanie do 
Kościoła, poważne traktowanie spraw 
duchowych, szacunek do autorytetów. To 
nas też dotyka, chociaż może troszeczkę 

wolniej. Trzeba mieć tego świadomość, 
nie panikować i robić swoje – budować 
solidne więzi rodzinne, pozytywny wize-
runek Kościoła.

Parafia otwiera się na nowe formy 
komunikacji z parafianami...
Świat w ostatnich latach poszedł do przo-
du, choćby poprzez cyfryzację, rozwój 
internetu. To też na nas ma wpływ. Nie 
można się obrażać na nowe technologie, 
świat wirtualny to jakiś sposób komu-
nikacji. Dlatego założyłem profil parafii 
na Facebooku, żeby ten kontakt z para-
fianami był jeszcze lepszy. Widzę, że to 
przyciąga ludzi, dowiadują się o tym, co 
dzieje się w parafii.

rok 2022 jest ważny w historii para-
fii św. Urbana, bo mija 150 lat od jej 
założenia...
Parafia powstała 13 marca 1872 r. 
Postanowiłem uczcić nie tylko ten 
dzień. Chciałbym ten ważny jubileusz 
wykorzystać duszpastersko dla obu-
dzenia różnych inicjatyw. W niedzielę, 
13 marca odprawiona zostanie msza 
św. rozpoczynająca rok jubileuszowy, 
której będzie przewodniczył arcybiskup 
koadiutor archidiecezji katowickiej 
Adrian Galbas. Ważnym wydarzeniem 
będzie odpust parafialny 22 maja. We 

wrześniu corocznie obchodzimy rocz-
nicę poświęcenia kościoła. 12 marca 
2023 r. uroczystą mszą św. zakończymy 
obchody. Będzie to rok jubileuszowy 
ze specjalnym papieskim błogosła-
wieństwem i możliwością uzyskania 
odpustów zupełnych. W tym czasie 
chciałbym przyjrzeć się z parafianami 
poszczególnym sakramentom świę-
tym, wyakcentować je. Zaplanowaliśmy 
pielgrzymkę do grobu naszego patrona 
i dlatego na przełomie czerwca oraz 
lipca 50-osobowa grupa pojedzie na 
pielgrzymkę do Rzymu. Chcemy we 
wrześniu zorganizować festyn para-
fialny. W planach jest spotkanie księży, 
zakonników i zakonnic wywodzących 
się z naszej parafii. Zorganizujemy pie-
szą pielgrzymkę z Woli do kościoła, 
gdzie przez wieki chodzili Wolanie, czyli 
do kościoła św. Klemensa w Miedźnej. 
To drobna rzecz, ale niezwykle symbo-
liczna. Planujemy również peregryna-
cję po rodzinach naszej parafii obrazu 
św. Urbana. Zależy mi na tym, żeby 
w to świętowanie zaangażować różne 
grupy. Nie zdecydowałbym się na orga-
nizację tych przedsięwzięć, gdybym 
nie widział, że jest pozytywny odzew 
i chęć współpracy ze strony parafian. 
Dodatkowo, w przededniu rozpoczęcia 
jubileuszu, 12 marca w Domu Kultury 

w Woli zaprezentowana zostanie sztuka 
Teatru Cordis „Hanik 1257” o ks. Janie 
Masze.

ksiądz proboszcz jest postulatorem 
w procesie kanonizacyjnym ks. Jana 
Machy, który został beatyfikowany 20 
listopada 2021 roku.
Postulator to taki człowiek, który ma za 
zadanie zrobić wszystko, żeby danego kan-
dydata na ołtarze ogłoszono błogosławio-
nym czy świętym. Od zbierania materiałów 
archiwalnych, przez kontakt ze świadkami 
jego życia, męczeństwa, aż po napisanie 
specjalnego dokumentu o męczeństwie 
i przedstawienie go Kongregacji ds. Kanoni-
zacyjnych. To było kilka lat pięknej przygo-
dy, która się nie kończy, bo teraz będę starał 
się o kanonizację ks. Machy.

ks. Macha żył krótko, ale jego życio-
rys jest niezwykle bogaty. działał 
w ruchu oporu, za co został zamor-
dowany przez niemców podczas ii 
wojny światowej. co w jego drodze 
życiowej może być dla nas nauką, 
drogowskazem?
To był człowiek, który nie był oderwany 
od realiów życia codziennego. Widział 
i Pana Boga i człowieka, w pełni poświęcał 
się służbie Panu Bogu, ale też i do końca 
angażował się w pomoc potrzebującym. 
Jest dla nas wzorem, że można połączyć 
sprawy duchowe i codzienne. Jest też 
wzorem bezkompromisowego oddania 
swojemu powołaniu. Miał misję w życiu 
do spełnienia i był temu wierny. Ważna 
jest jego wrażliwość na potrzebujących, 
cierpiących. To – zwłaszcza teraz – bardzo 
potrzebna cnota. Może biedy materialnej 
jest mniej, ale biedy duchowej, moralnej, 
zwłaszcza w związku z pandemią, jest 
mnóstwo. Ks. Jan Macha był człowiekiem 
bardzo przywiązanym do rodziny. To 
ważne, żebyśmy umieli docenić wartość 
rodziny w swoim życiu, korzeni, z których 
wyrastamy. I tu wracamy do Woli, gdzie 
te wartości, więzi są pielęgnowane. Oby 
nadal tak było.

8rozmawiał: paweł Komraus

rOzmAwIAmy z Ks. dAmIANem bedNArsKIm, prObOszCzem pArAFII Św. UrbANA w wOLI, KTórA w Tym rOKU ŚwIĘTUje 150-LeCIe IsTNIeNIA, 
pOsTULATOrem w prOCesIe beATyFIKACyjNym Ks. jANA mAChy

przesłanie na rok jubileuszowy
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gminny Ośrodek pomocy społecznej 
w miedźnej z/s w woli informuje, że dla 
mieszkańców gminy uruchomiono punkty 
świadczące pomoc prawną, psychologiczną, 
terapeutyczną oraz informacyjną, jak również 
konsultacje w zakresie psychiatrii dziecięcej 
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
z uwagi na uzależnienia, występującą prze-
moc domową oraz pandemię.

porady prawne – Jolanta sekunda-Jarnot
Udzielanie porad prawnych dla członków rodzin, w któ-
rych występuje problem uzależnienia oraz przemocy 
domowej, z terenu gminy Miedźna. Porady odbywają 
się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Woli 
ul. Poprzeczna 1 (I piętro pok. 29) w liczbie 3 godzin 
tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. 
Termin porady należy ustalić w sekretariacie GOPS 
pod numerem telefonu 32 211 82 51 w godzinach pracy 
Ośrodka.

Konsultacje psychiatryczne – specjalista psy-
chiatrii dzieci i młodzieży agata Kurek-rusin
Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Miedźna, u których występują zaburze-
nia psychiczne będące m.in. wynikiem funkcjonowania 
w rodzinie z problemem uzależnień, przemocy, pande-
mii. Konsultacje udzielane są w Centrum Medycznym 
„Medica” w Oświęcimiu, ul. Kościuszki 12, raz w mie-
siącu od stycznia do grudnia 2022 r. Termin wizyty 
należy ustalić pod numerem telefonu 798 588 999 
w godzinach pracy GOPS w Miedźnej z/s w Woli.

punkt informacyjno-Konsultacyjny
Mirosław Jaroszewski pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 
15.00-18.00 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 
w Woli, ul. Poprzeczna 1, I piętro pok. 28 oraz w Punk-
cie Informacyjno-Konsultacyjnym w Górze, ul. Długa 
41 (Ośrodek Zdrowia — Biuro Sołtysa), w każdy drugi 
czwartek miesiąca w godz. 15.00-18.00 w okresie od 
stycznia do grudnia 2022 r. Termin spotkania należy ustalić 
telefonicznie pod numerem telefonu 519 877 769, czynny 

całodobowo. Celem punktu jest działalność informacyjna, 
motywacyjna, wspierająca oraz edukacyjna z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 
a także współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi 
się rozwiązywaniem problemu uzależnień.

porady psychologiczne  
– Barbara Chrząszcz-noworyta
Udzielanie informacji i konsultacji dzieciom i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy, nadużywa-
jących środków psychoaktywnych, uzależnionych od 
internetu, telefonu, gier komputerowych oraz rodzinom 
z problemem uzależnień oraz problemem przemocy 
domowej z terenu gminy Miedźna. Realizacja programu 
terapeutycznego, udzielanie pomocy psychologicznej dla 
dzieci i osób dorosłych z rodzin dotkniętych problemem 
uzależnienia i występującą przemocą domową z tere-
nu gminy Miedźna. Punkt czynny jest w każdą środę 
w godz. 12.00-18.00, Wola ul. Poprzeczna 1, I piętro pok. 
29, od stycznia do grudnia 2022 r. Termin należy ustalić 
telefonicznie pod numerem 519 693 400. 8gOps

pOmOC DLa rOLniKów UTrZymUJĄCyCh LOChy i prOsiĘTa
Do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i pro-
dukujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku 
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą 
składać w ARiMR wnioski o wsparcie. Szczegóły na gov.pl/web/arimr . 8 arimr

BeZpieCZne gOspODarsTwO rOLne
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospo-
darstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty 
ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony 

zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele 
zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. 
Szczegóły na krus.gov.pl. 8 KrUs

naBór KanDyDaTów na raDnyCh mŁODZieŻOwegO  
seJmiKU wOJewóDZTwa ŚLĄsKiegO

Rekrutacja dla radnych trwa do 9 marca. Wybory przeprowadzone zostaną 
14 marca, zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 
2022 r. Kadencja radnych potrwa dwa lata. Kandydat w dniu wyboru musi 
mieć ukończone 15 lat, a nie może mieć więcej niż 24 lata. Więcej o naborze 
na slaskie.pl. 8 pk

poradnictwo dla mieszkańców

przywrócić pamięć 
o powstańcach
w muzeum Śląskim w Katowicach otwarto 
wystawę poświęconą powstańcom śląskim. 
prezentowana jest m.in. sylwetka Klemensa 
Furczyka z miedźnej.

Celem projektu „100/100 – przywróćmy pamięć 
o powstańcach” jest popularyzacja biografii bohaterów 
okresu powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku, 
pogłębienie wiedzy o tamtych wydarzeniach i zebranie 
materiałów dotyczących uczestników powstań śląskich 
i akcji plebiscytowej, a w szczególności zachęcenie 
potomków powstańców śląskich do zainteresowania 
się losami swoich przodków, ich nierzadko tragicznymi 
losami i podzielenie pamięcią o bohaterach naszej 
historii.

Na trzydziestu planszach przedstawione zostały 
biogramy opracowane w oparciu o relacje rodzin-
ne i dokumenty zgromadzone m.in. w Centralnym 
Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym 
w Katowicach oraz innych placówkach archiwalnych 
i muzealnych. Wystawie towarzyszy bogato ilustro-
wany katalog.

Wśród prezentowanych sylwetek jest Klemens Fur-
czyk z Miedźnej. Opis postaci przygotowała jego pra-
wnuczka, Olga Furczyk. W projekcie udało się wziąć 
udział dzięki zaangażowaniu rodziny.

Wystawa jest dostępna w Muzeum Śląskim 
w Katowicach. Wstęp wolny. Organizatorem pro-
jektu jest Stowarzyszenie Pokolenie, jego współ-
organizatorami Muzeum Śląskie w Katowicach, 
Fundacja Ślązacy.pl i Towarzystwo Poszukiwań 
Historycznych.

8muzeum Śląskie, pk

15 lutego 80. urodziny obchodził alojzy Lysko, 
honorowy Obywatel gminy miedźna.

To niezwykły człowiek wielkiej pasji i mądrości. Dzia-
łacz kultury i erudyta słowa. Miłośnik Śląska, tradycji, 
zwyczajów i obyczajów naszej śląskiej ziemi. Życzenia 
w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy 
złożyli jubilatowi wójt Jan Słoninka i przewodniczący 

Rady Gminy Andrzej Kempny. Alojzy Lysko to dzia-
łacz kultury, znawca i miłośnik śląskich tradycji. Jest 
pomysłodawcą organizowanej w Woli Parady Ludo-
wego Stroju Śląskiego, uczestnikiem i jurorem wielu 
imprez gminnych o tematyce regionalnej. W czerwcu 
2014 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Miedźna.

8Ug, pk

80. urodziny  
honorowego Obywatela

Życzenia jubilatowi złożyli wójt jan słoninka oraz Andrzej Kempny, przewodniczący rady Gminy  (FOT. UG)
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pOKAŻ swój TALeNT!
poniżej publikujemy kolejny odcinek komiksu wymyślonego i przygotowanego przez szymona szwedę, utalentowanego mieszkańca miedźnej.

Ty również możesz pochwalić się swoimi zdolnościami! napisz do nas – gminnesprawy@gazeta.pl

Miedźna, dnia 28 lutego 2022r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miedźna”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

sporządzoną do tego projektu

w dniach od 14 marca 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Sali Ślu-
bów, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do 
czwartku 7.30 – 15.30, a w piątki od 7.30 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich 
wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.
Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko będzie dostępna pod adresem http://studium.miedzna.pl/mapa/ 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna” 
odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicz-
nej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisa-
mi obowiązującymi w dniu jej organizacji.
Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do prze-
strzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami 
przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.  

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi do projektu studium należy składać do Wójta Gminy Miedźna z poda-
niem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, 
od dnia wyłożenia projektu t.j., od dnia 14 marca 2022r. w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 12 maja 2022 r.
Uwagi mogą być zgłaszane:
< pod adresem: http://studium.miedzna.pl/zglos-uwage/
< w formie pisemnej do Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131,
<  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  

studium@miedzna.pl
<  drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług ad-

ministracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej,
<  ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 

Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony 
projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko – stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Miedźna w nieprzekraczalnym terminie od dnia wyłożenia projektu t.j., od dnia 
14 marca 2022r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2022 r.
Uwagi złożone poza ww. terminem pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedźna.
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna oraz na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwa-
rzania danych osobowych zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącz-
nik nr 1 do Ogłoszenia).  

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka
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Była dobra zabawa, a także pyszne pączki. 
Jak to w tłusty czwartek!

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Wieczór 
Śląski od lat gromadzi miłośników śląskiej kultury oraz 
śląskiej zabawy. A takich w naszej gminie nie brakuje! 

Tym razem spotkali się w ostatni czwartek lutego 
w Domu Kultury w Woli na 11. edycji imprezy.

Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Zrękowi-
ny” w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej z Woli, 
w reżyserii Bronisławy Niesyto. Na śląską biesiadę 
zaprosił natomiast zespół „Maszkety”.

Ale nie były to jedyne maszkety tego wieczoru! 
Organizatorzy zadbali nie tylko o strawę dla ducha, 
ale też dla ciała. Częstowano chlebem ze smalcem oraz 
pysznymi kreplami. Był to przecież tłusty czwartek. 
Tłusty i radosny!

8pk

24 LUTeGO w wOLI Odbył sIĘ XI wIeCzór ŚLąsKI

maszketnie i z humorem
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Ferie pełne ciekawych zajęć!
Za nami ferie zimowe! gOK, gBp i gOsir przygotowały ciekawą ofertę dla mieszkańców. Były m.in. wyjazdy do parku trampolin, 

Kolejkowa, Chlebowej Chaty, do kina, laserowy paintball, wspólne ogniska z zabawami, zajęcia artystyczne, turnieje sportowe 
oraz ciekawe spotkania w bibliotece.  (FOT. GOK, Gbp, GOsir)oraz ciekawe spotkania w bibliotece. oraz ciekawe spotkania w bibliotece.  (FOT. GOK, Gbp, GOsir)oraz ciekawe spotkania w bibliotece.  (FOT. GOK, Gbp, GOsir) (FOT. GOK, Gbp, GOsir)


