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Absolutorium i wotum zaufania
dla wójta

budowa drogi S1 
staje się faktem!

wystawa na setne urodziny 
papieża-polaka

wiĘcej na str. 4 wiĘcej na str. 5 wiĘcej na str. 10

nie dopisze dalszej historii sokoła...
zmarł Czesław rozmus, były sołtys woli,

wieloletni nauczyciel i oddany działacz Sokoła wola

wIęCej NA str. 7

dbajmy o nasze mienie
O bezpieczeństwie w gminie rozmawiamy z komendantem 

Komisariatu policji, mł. asp. barbarą witkowską

wIęCej NA str. 9

chociaż placówki 
oświatowe 

w gminie miedźna 
są przygotowane 
na przyjęcie dzieci 
i zabezpieczone 
w środki ochrony 

indywidualnej, 
co najmniej do 7 

czerwca pozostaną 
zamknięte. 

wszystko z powodu 
trudnej sytuacji 

epidemiologicznej 
w powiecie pszczyńskim 

oraz zaleceń 
sanepidu. sytuacja jest 
dynamiczna, dlatego 

cały czas musimy 
pamiętać o zasadach 

bezpieczeństwa!

wIę Cej NA str. 2

wirus nadal groźny. 
bądźmy odpowiedzialni!
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Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze znacznym wzrostem stwierdzo-
nych zakażeń koronawirusem na terenie nasze-
go powiatu, zwracamy się do Państwa z prośbą 
o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne 
stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Przy-
pominamy, że stan epidemii trwa, a zagrożenie 
nie minęło.

Skala zakażeń w powiecie pszczyńskim ma wyraźną 
tendencję zwyżkową.

Jako samorządy robimy wszystko, aby zagwaranto-
wać bezpieczeństwo naszym Mieszkańcom. Jesteśmy 
w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Dosto-
sowaliśmy pracę urzędów i jednostek tak, aby nie 
przerywać obsługi klientów w czasie epidemii.

Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za swoje 
zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, ale też za osoby, 
z którymi kontaktuje się w miejscach publicznych.

Zachowanie dystansu, noszenie maseczek, unikanie 
kontaktów towarzyskich oraz stosowanie zasad higieny 
są koniecznością.

Powiat pszczyński jest terenem atrakcyjnym tury-
stycznie i po zniesieniu ograniczeń w poruszaniu 
się, widać wzmożony ruch w parkach i miejscach 
publicznych. Zachowanie bezpiecznej odległości oraz 
zasłanianie ust i nosa jest szczególnie ważne właśnie 
w tych miejscach. Pomagajmy swoją postawą medykom 
i służbom mundurowym.

Rozmrażanie gospodarki i powrót do działalności 
instytucji nastąpią szybciej, jeżeli będziemy postępować 
zgodnie z zasadami minimalizującymi rozwój epidemii. 

Być może rygorystyczne zasady higieny i dystans spo-
łeczny będą towarzyszyć nam jeszcze przez długi czas, 
ale stosując je będziemy powoli wracać do normalnego 
funkcjonowania.

Żeby uniknąć tragicznych skutków zwiększonej liczby 
zachorowań, apelujemy o samodyscyplinę dla dobra każde-
go z nas, naszych bliskich i naszej lokalnej społeczności.

Z życzeniami zdrowia,
Barbara Bandoła, starosta pszczyński,

Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój,
Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny,

Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice,
Marian Pawlas, wójt gminy Suszec,
Jan Słoninka, wójt gminy Miedźna,

Eugeniusz Lubański, wójt gminy Kobiór

apel włodarzy gmin oraz powiatu pszczyńskiego z 13 maja do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności 
w związku z rosnącą liczbą stwierdzonych zakażeń koronawirusem

coraz mniej 
ograniczeń
rząd znosi kolejne ograniczenia 
wprowadzone z powodu koro-
nawirusa.

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust 
w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warun-
kiem, że możemy zachować 2 metry odstępu 
od innych. Maseczki są jednak konieczne 
w niektórych przestrzeniach zamkniętych, 
m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy 
gdy załatwiamy sprawę w urzędzie.

Zniesiono limity osób w branży han-
dlowej i gastronomicznej. Do tej pory 
w sklepie, restauracji, na targu, w punk-
cie usługowym czy na poczcie na 1 osobę 
musiała przypadać określona powierzch-
nia lub liczba okienek. Od 30 maja ta 
zasada przestała obowiązywać.

Co ważne, w sklepie, na targu i na 
poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania 
nosa i ust. A w sklepie także obowiązko-
wa dezynfekcja rąk lub noszenie ręka-
wiczek. Zniesienie obostrzeń obejmie 
również kościoły i inne miejsca spra-
wowania kultu religijnego. Tutaj limit 
osób również przestał obowiązywać, 
podobnie z uroczystościami pogrzebo-
wymi. W kościołach i świątyniach wierni 
muszą zasłaniać usta i nos.

Od 30 maja w przestrzeniach otwartych 
dozwolona jest organizacja zgromadzeń, 
a także koncertów plenerowych, w któ-
rych bierze udział do 150 osób. Uczestnicy 
muszą zasłaniać usta i nos lub zachować 2-
metrowy dystans społeczny. Sanepid będzie 
jednak przedstawiał rekomendacje, gdzie 
ze względu na sytuację epidemiologiczną 
zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie 
powinny się odbywać.

Co jeszcze się zmienia? Umożliwiono 
organizację wesel i uroczystości rodzin-
nych, w których bierze udział do 150 osób. 
W pełni otwarte są hotele. Od 6 czerwca 
działalność mogą wznowić w określonych 
warunkach sanitarnych kina, teatry, opery, 
balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale 
zabaw i parki rozrywki.

Co niezwykle istotne, otwarcie gospo-
darki nie zwalnia nas z odpowiedzial-
ności! Pamiętajmy o zachowaniu bez-
piecznych odległości – dbajmy o siebie 
i innych! 8 gov.pl

placówki pozostają zamknięte ze 
względu na sytuację epidemiolo-
giczną w regionie.

Rośnie liczba osób zakażonych w powiecie 
pszczyńskim – na 30 maja dodatni wynik 
badania w kierunku koronawirusa SARS-
CoV-2 potwierdzono łącznie u prawie 400 
mieszkańców powiatu, w tym u 6 mieszkań-
ców gminy Miedźna. Mamy także ozdro-
wieńców – 8 w powiecie, w tym jednego 
w gminie Miedźna. Z danych tyskiego san-
epidu wynika, że na koniec maja kwaran-
tanną objętych było 42 mieszkańców naszej 
gminy, a nadzorem epidemiologicznym – 76 
osób. Jednak liczby te zmieniają się z dnia 
na dzień (bieżące komunikaty wójta gminy 
w tej sprawie są publikowane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy – miedzna.pl). 
Cały czas bardzo dużo nowych zakażeń 
odnotowuje się na terenie województwa 
śląskiego.

To wszystko sprawia, że końcem maja 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Tychach poinformował, że otwarcie 
placówek dla dzieci i młodzieży w powiecie 
pszczyńskim w najbliższym czasie uważa 
za niewskazane. Dlatego w trosce o zdro-
wie dzieci, rodziców, personelu oraz miesz-
kańców gminy podjęta została decyzja, 
że placówki oświatowe na terenie naszej 
gminy zostają zamknięte do 7 czerwca. 
O tym, co będzie po tym terminie, wójt oraz 
przedszkola i szkoły będą informowały 
na stronach internetowych. Sytuacja jest 
bowiem dynamiczna. Do tego czasu nauka 
prowadzona jest w sposób zdalny.

Co warto podkreślić, Urząd Gminy 
zabezpieczył wszystkie placówki oświato-
we w środki ochrony indywidualnej, płyny 
dezynfekcyjne i środki konieczne do dezyn-
fekcji pomieszczeń i wyposażenia żłobków, 
przedszkoli, klas I-III. Wszystko po to, żeby 
maksymalnie zminimalizować ryzyko 
ewentualnych zakażeń. Żłobki, przedszkola 
i szkoły w całej Polsce w związku z zagro-
żeniem koronawirusem zostały zamknięte 
12 marca. Pod koniec kwietnia rząd dał 
„zielone światło” na otwarcie przedszkoli 
i żłobków od 6 maja. Ciężar organizacyjny 
spoczywał jednak na organach prowadzą-

cych. W przypadku publicznych placówek 
– na samorządach. Dla gminy to wyzwanie 
finansowe i logistyczne,  ponieważ trze-
ba było zapewnić wszystkim placówkom 
maseczki, rękawiczki, fartuchy, kombine-
zony, przyłbice, termometry, opryskiwacze 

ciśnieniowe, płyny dezynfekcyjne i dozow-
niki do płynów. Trudna sytuacja epide-
miologiczna na Śląsku oraz zalecenia 
sanepidu spowodowały, że planowane 
otwarcie placówek w gminie zostało 
przesunięte. 8 paweł komraus, ug

kiedy otwarcie sołeckich placów zabaw, siłowni plenerowych i wia-
ty grillowej w gminie miedźna?

Wiemy, jak bardzo rodzice i dzieci czekają na możliwość ponownej zabawy na 
świeżym powietrzu. Jednak życie i zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas 
najważniejsze, i dlatego nie możemy na dzień 30 maja br. udostępnić admini-
strowanych przez GOSiR placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej.
Powodem jest brak jasnych wytycznych, co do zasad ich funkcjonowania.

ireneusz mietliński, kierownik gminnego ośrodka sportu 
i rekreacji w miedźnej z/s w woli

co z zasiłkiem opiekuńczym?

Jak informuje rząd, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 
czerwca. Nad takimi przepisami pracuje obecnie Sejm.
Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego skorzystać mogą m.in. rodzice dzieci do 8. 
roku życia, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przed-
szkola czy szkoły, bo te są zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem.
Na początku maja rząd umożliwił ponowne otwarcie placówek. Rodzice, którzy 
podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli 
placówka wróci do pracy, wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku. Takie 
prawo przysługuje też w przypadku, kiedy to placówka nie będzie w stanie 
zapewnić opieki nad dzieckiem.
Rząd przedłużył możliwość skorzystania z zasiłku do 14 czerwca br. W Sejmie 
trwają prace legislacyjne, w świetle których dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
przysługiwałby do 28 czerwca. Projektowane przepisy przewidują możliwość 
dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 8 gov.pl

CO NAjmNIej dO 7 CzerwCA zAmKNIęTe SĄ pLACówKI OŚwIATOwe w gmINIe mIedźNA

Koronawirus: sytuacja jest dynamiczna

póki co, szkoły pozostają puste, a dzieci uczą się z domów  (FOT. pK)
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odbiorą śmieci!

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: 15.06, 1.07 popiół*: 15.06
segregacja: 1.07 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 1.06

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 16.06, 2.07 popiół*: 16.06
segregacja: 2.07 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 2.06

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: 17.06, 6.07 popiół*: 17.06
segregacja: 3.07 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 3.06

GiLowicE (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 4.06, 18.06 popiół*: 18.06
segregacja: 4.06, 6.07 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 4.06

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: 8.06, 22.06 popiół*: 22.06
segregacja: 5.06, 7.07 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 8.06

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
MiEDźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 9.06, 23.06 popiół*: 23.06
segregacja: 8.06 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 9.06

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: 10.06, 24.06 popiół*: 24.06
segregacja: 9.06 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 10.06

GiLowicE (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), woLa (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 12.06, 25.06 popiół*: 25.06
segregacja: 10.06 wielkogabaryty** 
i zużyty sprzęt, opony***: 12.06

* odbiór z posesji zgłoszonych do 
urzędu gminy miedźna
** ramy okienne i pozostałe odpady 
wielkogabarytowe bez szyb
*** tylko kompletny sprzęt oraz opony 
z samochodów osobowych i jednośladów

zabudowa jednorodzinna
bioodpady: 12.06, 25.06

bloki
woLa i i woLa ii: 
zmieszane i segregacja: 4.06, 8.06, 
12.06, 15.06, 18.06, 22.06, 25.06, 29.06, 
2.07, 6.07
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
10.06, 24.06
bio (odpady kuchenne): 4.06, 12.06, 
18.06, 25.06, 2.07
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mobilny pszok w czerwcu
terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
Frydek: 3.06 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic miodowej i Sportowej – obok 
domu Socjalnego we Frydku
gilowice: 25.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy w. Korfantego – obok OSp gilowice
miedŹna: 9.06 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy wiejskiej – obok kościoła w miedźnej
grzawa: 16.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Księża – za domem Socjalnym w grzawie
góra: 23.06 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – parking 
obok kościoła w górze
wola: 27.06 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy różanej 25 – obok byłego sklepu spożywczego
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, 
zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej 
i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
odpady zielone (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), odpady zbierane selektywnie 
tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

specjalnie na tę okazję opra-
cowano pamiątkowe tablice ze 
składami poszczególnych rad 
gminy począwszy od roku 1990, 
aż po dzień dzisiejszy.

Jest to forma podziękowania skiero-
wanego do byłych i obecnych radnych, 
którzy z oddaniem pracowali i nadal 
pracują na rzecz społeczności lokalnej.

– Dziękujemy za codzienny trud 
i ciężką pracę. To dzięki ich zaangażo-
waniu nasza mała ojczyzna prężnie się 
rozwija. Wiemy, że służba publiczna 
nie jest łatwym zadaniem. Aby dobrze 
służyć mieszkańcom potrzeba wiele 
zrozumienia i cierpliwości – mówi wójt 
gminy, Jan Słoninka.

Tablice publikujemy na str. 12.
8ug

na kartach historii z okazji 30-lecia 
samorządu gminy miedźna

dzięki prowadzonym rozmowom 
gmina może przejąć kolejne 
działki od srk.

Jak poinformował podczas majowej sesji 
Rady Gminy wójt Jan Słoninka, gmina 
otrzymała pismo, że SRK chce przekazać 
samorządowi nieodpłatnie kolejne dział-
ki. Chodzi m.in. o tereny oczyszczalni 
ścieków w Woli, teren wokół Domu 
Kultury czy pas zieleni między Domem 
Kultury a Tesco. – Wreszcie będziemy 
mogli zadbać o estetykę tego miejsca, 
a docelowo przedłużyć parking aż do 

Domu Kultury. Przy okazji imprez tam 
organizowanych jest problem z miej-
scami parkingowymi – przyznał wójt. 
Przejęte mają być też działki przy ul. 
Górniczej (przy bloku nr 46) oraz zjazd 
z ul. Pszczyńskiej (po lewej stronie), 
działki przy ul. Mokrej (przy garażach) 
oraz wzdłuż torów kolejowych przy ul. 
Mokrej.

Teraz trzeba przygotować operat sza-
cunkowy oraz niezbędną dokumentację. 
Prowadzone są też rozmowy w sprawie 
przejęcia kolejnych działek na rzecz 
gminy Miedźna. 8 pk

gmina przejmie kolejne tereny

do szkół gminy miedźna trafią 
kolejne laptopy do realizacji 
kształcenia na odległość.

Wniosek gminy Miedźna o uzyskanie 
dofinansowania w wysokości prawie 95 
tys. zł na zakup laptopów został zaak-
ceptowany. Dzięki temu sprzęt trafi do 
szkół naszej gminy wspierając kolej-
nych uczniów i nauczycieli w realizacji 
kształcenia na odległość. Przypomnijmy, 

w kwietniu kupiono już 28 laptopów, 
a także słuchawki i routery z dostępem 
do internetu, z których już korzystają 
uczniowie oraz nauczyciele.

Środki pozyskano w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła+” – Wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego. Operatorem pro-
gramu jest Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa.

8ug, pk

kolejne laptopy dla szkół

w kwietniu do gminy trafiło 28 laptopów. wkrótce kupione będą kolejne  (FOT. Ug)
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zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji 
przedsiębiorców spowodowanej koronawi-
rusem, gmina miedźna wprowadza kolejne 
ułatwienia. tym razem zwolnienie z podatku 
od nieruchomości oraz odstąpienie od docho-
dzenia należności.

Podczas sesji 26 maja Rada Gminy przyjęła uchwałę 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
wskazanych przedsiębiorców, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. Zwolnienie dotyczy podatku od nierucho-
mości należnego za okres kwiecień i maj 2020 r.

Z pomocy będą mogły skorzystać firmy, które – ze 
względu na wprowadzone przez rząd regulacje mające 
na celu walkę z koronawirusem – obowiązywał zakaz 
prowadzenia działalności. Chodzi m.in. o bary i restau-
racje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kluby fitness, 
baseny, siłownie, firmy świadczące usługi hotelarskie.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia 
powinien wypełnić i złożyć krótki formularz, który 
stanowi załącznik do uchwały (będzie dostępny na 
miedzna.pl).

Ponadto, umożliwiono odstąpienie od dochodzenia 
należności o charakterze cywilnoprawnym przypadają-
cych gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym. 
Odstąpienie dotyczy przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 i którzy złożą odpowiedni wniosek. Chodzi 
o należności pieniężne z tytułu oddania w najem gmin-
nych lokali użytkowych za okres od 1 kwietnia. Uchwały 
Rady Gminy określające zasady pomocy wejdą w życie 
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 8pk

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

to było swego rodzaju podsu-
mowanie minionego roku. roku, 
w którym udało się zrealizować 
wiele ważnych dla mieszkańców 
inwestycji.

Sesja – z powodu pandemii – została 
przeprowadzona w formie zdalnej. 
Zaprezentowany został „Raport o stanie 
gminy”. Jest to dokument, który zawiera 
informacje o sytuacji gospodarczej i spo-
łecznej gminy. „Prezentowany Raport 
zawiera analizę następujących obszarów 
tematycznych Gminy: finanse Gminy, 
informacja o stanie mienia komunalnego, 
informacja o realizacji polityk, progra-
mów i strategii, zasoby materialne gminy, 
infrastruktura komunalna, ochrona śro-
dowiska, polityka społeczna, oświata, 
kultura i sport, realizacja uchwał Rady 
Gminy” – czytamy we wstępie. Dokument 
jest bardzo obszerny, liczy ponad 170 
stron. To skarbnica wiedzy, rzetelnych 
informacji o tym, co dzieje się w naszej 
gminie. Raport jest dostępny na miedzna.
pl. Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum 
zaufania (10 głosów za, 1 głos przeciw i 3 
głosy wstrzymujące się).

Podczas sesji 26 maja przedstawio-
ne zostało sprawozdanie wójta gminy 
z wykonania zadań i budżetu gminy 
za rok 2019. Budżet uchwalony został 
w wysokości 75 mln 643 tys. 38 zł 10 gr 
po stronie dochodów oraz 76 mln 469 
tys. 786 zł 3 gr po stronie wydatków. 
W wyniku wprowadzonych w ciągu roku 
zmian dochody wyniosły 83 mln 245 
tys. 389 zł 50 gr, a wydatki – 84 mln 261 
tys. 572 zł 74 gr. Dochody zrealizowano 
w 98,6%, a wydatki – w 92,6%.

Wśród zrealizowanych dochodów 
39,3% stanowiły dochody własne, 27,6% 
– subwencje, a 26% – dotacje na finan-
sowanie zadań zleconych i powierzo-
nych. Jeśli chodzi o wydatki, najwięcej 
środków przeznaczono na oświatę 
i wychowanie (39,9%), pomoc społeczną 
i rodzinę (30,3%), wydatki majątkowe 
stanowiły 7,6% dochodów, a wydatki 
komunalne – 7,5%.

Nadwyżka operacyjna brutto, która 
obrazuje sytuację finansową gminy 
Miedźna, jej zdolność do spłaty zobo-
wiązań oraz możliwość samodzielnego 
finansowania inwestycji w 2019 roku 

wyniosła 6 mln 521 tys. 858 zł. Sukce-
sywnie spłacane jest zadłużenie gminy. 
Na koniec roku wynosiło 7 mln 99 tys. 
371 zł. W stosunku do roku 2018 zmniej-
szyło się o ponad 900 tys. zł.

Rok 2019 był czasem realizacji ważnych 
i oczekiwanych przez mieszkańców inwe-
stycji. Te najważniejsze przypominamy 
obok. Niemal 300 tys. zł przeznaczono na 
fundusz sołecki, w ramach którego o prze-
znaczeniu środków decydują mieszkańcy. 
Udało się wykonać wiele mniejszych, ale 
istotnych zadań. To m.in. doposażenie 
placów zabaw, prace remontowe w pla-
cówkach oświatowych, budowa nowych 
lamp ulicznych, remonty na drogach 
i chodnikach, pojawiły się nowe nasa-
dzenia. Rozpoczęto lub kontynuowano 
realizację kolejnych inwestycji, jak np. roz-
budowa szkoły we Frydku, modernizacja 
oczyszczalni ścieków, przebudowa zde-
gradowanego budynku przy ul. Wałowej 
w Woli. Dokonano również niezbędnego 
remontu hali sportowej w Woli w celu 
uzyskania stosownych pozwoleń, które 
umożliwiły skuteczne i zgodne z prawem 
przekazanie jej do użytkowania.

Wszystko to udało się mimo wielu 
trudności. Jak podkreślał wójt Jan Sło-
ninka, cały czas toczy się postępowanie 
o zwrot nadpłaconego podatku podmio-
towi górniczemu za lata 1994-1995. Wójt 
mówił też o trudnej sytuacji finansowej 
w GZGK, którą udało się poprawić po 
zmianie zarządu, a także o podwyżce 

stawki za śmieci, która była konieczna, 
ale niezależna od gminy.

Sprawozdanie uzyskało pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
O udzielenie absolutorium zawniosko-
wała Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 
Podczas dyskusji zwracano uwagę, że 
w ubiegłym roku udało się dokończyć 
tak ważne inwestycje, jak rozbudowa 
przedszkola w Górze czy budowa hali 
dla zapaśników. Rada Gminy udzieli-
ła wójtowi absolutorium za 2019 r. (13 
głosów za, 1 głos wstrzymujący się). 
– Dziękuję za to głosowanie. Bez Pań-
stwa zaangażowania tego wszystkiego 
nie udałoby się zrobić. Wspólnie pracu-
jemy na ten wynik – zwrócił się do rad-
nych po głosowaniu wójt Jan Słoninka. 
Podziękował też skarbnikowi gminy, 
pracownikom Urzędu Gminy oraz jed-
nostek organizacyjnych. – Pracujemy dla 
dobra gminy, dla dobra mieszkańców 
– przyznał.

8paweł komraus

pOdCzAS mAjOwej SeSjI rAdY gmINY zAprezeNTOwANO „rApOrT O STANIe gmINY”,  
A TAKŻe SprAwOzdANIe z wYKONANIA zAdAń I bUdŻeTU gmINY zA rOK 2019

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta

najważniejsze inwestycje zrealizowane w roku 2019
<  przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy szkole 

w Górze
< zakończenie rozbudowy przedszkola w Górze
< remont mostu „Bronisław” w Woli
< remont w szkole w Górze
< przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli
< przebudowa ul. Sportowej w Górze
< przebudowa ul. Garażowej w Woli
< modernizacja kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Woli
< zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wola

Podczas sesji 26 maja podsumowano wykonanie budżetu Gminy Miedźna za 
rok 2019. Jako pierwszy został przedstawiony raport o stanie gminy – dokument, 
w którym opisano wszystkie podejmowane działania w roku 2019. Raport to 
podsumowanie – efekt wspólnej pracy Rady Gminy, Urzędu Gminy i Jednostek 
Organizacyjnych. Konsekwencją przedstawionego raportu jest wotum zaufania. 
Dziękuję za udzielone mi wotum zaufania i pozytywną ocenę.

Drugą oceną podczas sesji jest uzyskanie absolutorium, które udziela Rada 
Gminy Wójtowi. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości 
działania finansowego organu wykonawczego – Urzędu Gminy. Dziękuję za 
pozytywną ocenę i udzielone absolutorium.

Pragnę Wszystkim serdecznie podziękować za bardzo owocną współpracę. 
Uzyskane wotum zaufania i absolutorium to praca nas wszystkich działających 
na rzecz Naszej Gminy. Państwa praca i działania zostały pozytywnie ocenione. 
Dzięki Państwa zaangażowaniu bardzo wiele pozytywnego się dzieje w naszej 
gminie, i tak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć.

Dziękuję za owocną współpracę Radzie Gminy, Pracownikom Urzędu Gminy, 
Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, Spółce i przede wszystkim Naszym 
Mieszkańcom.

Codziennie czuję Państwa wsparcie i siłę do działania. Życzę zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na każdy kolejny dzień 2020 roku.

8jan słoninka, wójt gminy miedźna

majowa sesja została przeprowadzona w sposób zdalny. radni oraz goście 
nie spotkali się w sali Urzędu gminy. Kontaktowali się za pomocą platformy 
multimedialnej.



ze wzglĘdu na sytuacjĘ 
epidemiologiczną obowiązują 

zmiany w Funkcjonowaniu 
urzĘdu gminy i jednostek 

organizacyjnych  

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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14 maja generalna dyrekcja 
dróg krajowych i autostrad 
podpisała umowę na budowę 
pierwszego odcinka drogi s1, od 
węzła oświęcim (z węzłem) do 
dankowic, m.in. przez gminę 
miedźna.

Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej 
drogi wybuduje konsorcjum firm PORR 
oraz Mota-Engil Central Europe, za 
kwotę 989 mln 751 tys. 443 zł 10 gr. 
Całość zadania zostanie zrealizowana 
w 33 miesiące.

Inwestycja będzie realizowana w for-
mule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że 
w ramach zadania w pierwszej kolejności 
zostanie ona zaprojektowana, następnie 
w oparciu o wykonany i zatwierdzony 
projekt wybudowana wraz z uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych decyzji pozwa-

lających na użytkowanie tej trasy. Wyko-
nawca będzie miał za zadanie wybudować 
m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po 
dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas 
(w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe 
(Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne 
drogi towarzyszące drodze ekspresowej 
oraz drogi obsługujące tereny przyległe. 
Droga ekspresowa zostanie wyposażona 
w urządzenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, ochrony środowiska oraz systemy 
odwodnienia i oświetlenia trasy.

Prace projektowe i roboty wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie zgodnie z umową zostaną 
ukończone w terminie nie dłuższym niż 
33 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Do czasu realizacji robót nie wlicza się 
okresów zimowych, które trwają pomię-
dzy 15 grudnia a 15 marca. Czas projek-
towania nie jest objęty wyłączeniami.

Ta umowa to pierwsza z trzech, które 
GDDKiA planuje podpisać w najbliż-
szym czasie. Droga ekspresowa S1 
połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze 
Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką 
autostradą D3. Realizacja budowy drogi 
ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II 
w Mysłowicach do węzła Suchy Potok 
w Bielsku-Białej połączy istniejące 
odcinki S1 z Bielska-Białej w kierun-
ku Zwardonia (oraz trasę S52 z Biel-
ska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od 
Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej 
i dalej – lotniska w Pyrzowicach oraz 
przylotniskowego węzła autostrady 
A1. Stanie się ona nie tylko ekspreso-
wym połączeniem od granicy państwa 
w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach 
i autostrady A1, ale także ważnym połą-
czeniem międzynarodowym. 

8 gddkia

budowa drogi S1 staje się faktem!

czas, kiedy na krytej pływalni nie 
ma klientów został wykorzystany 
na przeprowadzenie remontów.

W ostatnim czasie wykonano kolejne 
prace. Zakończono roboty malarskie na 
holu kasowym, suszarkowym, kręgielni, 
w pomieszczeniach socjalnych, wyre-
montowano kanał wentylacyjny przy 
basenie rekreacyjnym. Wyczyszczono 
baseny i zbiorniki przelewowe. Niecki 
wypełniono nową wodą. Do siłowni 
dostarczono nowy sprzęt.

Ponadto udało się wymienić ławki 
przed wejściem do ośrodka, wyremon-
tować elementy urządzeń na placach 
zabaw i uszkodzone rynny w wiacie 
grillowej. Firma, która wymieniła 
nawierzchnię na boisku Orlik, uzupeł-
niła w ramach gwarancji granulat.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zainicjował też akcję wykorzystania 

wymienianej wody basenowej. W base-
nie mieści się jej 557 m3. To aż 557 tys. 
litrów. Zainteresowani mieszkańcy mogli 
odbierać wodę basenową, by wykorzy-
stać ją do podlewania łąk, trawników 
i ogródków. Co istotne, taka woda base-

nowa, po oczyszczeniu i uzdatnieniu, 
może zostać udostępniona rolnikom, 
właścicielom ogródków przydomowych, 
właśnie do podlewania. Akcja spotkała 
się z niewielkim zainteresowaniem.

8gosir, pk

Kolejne prace na basenie wykonane

Czyszczenie basenu  (FOT. gOSIr)

stosujmy się do harmonogramów 
mobilnego pszok-u! pozosta-
wianie odpadów poza terminami 
to zwykłe zaśmiecanie.

Przypominamy, że do czasu urucho-
mienia stacjonarnego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) na terenie gminy funkcjonują 
dalej Mobilne Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). 
Przyjęcie odpadów następuje jedynie za 
okazaniem dowodu osobistego, w miej-
scu i czasie jego funkcjonowania (ter-
miny publikujemy na str. 3).

Od jakiegoś czasu dochodzi do kurio-
zalnych sytuacji, w których mieszkańcy 
bądź też osoby postronne pozostawiają 
odpady poza terminem funkcjonowa-
nia PSZOK. Gmina stara się na bieżąco 
likwidować powstałe dzikie wysypiska, 

jednak jednoznacznie należy wskazać, że 
takie działanie stanowi zwykłe zaśmie-
canie i podlega karze grzywny zgodnie 
z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

Przypominamy, że koszty likwida-
cji takich dzikich wysypisk wpływają 
dodatkowo na koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami, a tym 
samym będzie to miało najprawdopo-
dobniej odzwierciedlenie w stawce opła-
ty za gospodarowanie odpadami.

Urząd Gminy prosi o wyrozumiałość 
oraz czujność i zgłaszanie wszelkich przy-
padków pozbywania się odpadów poza 
ustalonymi harmonogramami – jeżeli 
to możliwe z danymi pozwalającymi na 
ustalenie sprawcy – do Komisariatu Poli-
cji w Woli bądź Urzędu Gminy.

Niestety porzucone, pozostawione 
śmieci nie są ozdobą gminy. Dbajmy 
o nasze wspólne dobro! 8 ug

Nie zaśmiecajmy naszej gminy!

Taki widok nie jest niestety wizytówką 
dla naszej gminy  (FOT. Ug)



wola
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miedŹna

grzawa

gilowice

Frydek

jesteś ósmoklasistą lub rodzicem ósmokla-
sisty? szukasz szkoły ponadpodstawowej, 
która pomoże spełnić twoje marzenia, da ci 
możliwość edukacji na najwyższym poziomie 
i otworzy na świat? jeśli odpowiedź brzmi tak 
– dobrze trafiłeś! zobacz ofertę lo w gilowi-
cach! pełną atrakcji, nowości i innowacji!

W nowym roku szkolnym szkoła proponuje 4 nowo-
czesne i atrakcyjne możliwości na zdobycie wykształ-
cenia i zawodu, które pozwolą Ci zrealizować swoje 
pasje i marzenia i uczynić z nich atrakcyjny pomysł 
na życie.

Po pierwsze, klasa dwujęzyczna z wykładowym angiel-
skim. Niepowtarzalna okazja do opanowania języka 
angielskiego na najwyższym poziomie, poznania zasad 
świata marketingu, biznesu, turystyki. Tylko tutaj będziesz 
nie tylko uczył się języka angielskiego, ale również wyko-
rzystywał go, żeby uczyć się innych przedmiotów.

Po drugie, klasa biologiczno-medyczna, która zwięk-
szy Twoje szanse na wymarzone studia medyczne. 
W LO Gilowice w praktyce sprawdzisz to, o czym inni 
tylko Ci opowiedzą. Czekają zajęcia w najlepszych 
laboratoriach i wyjazdy edukacyjne.

Klasa matematyczno-inżynierska pozwoli Ci świet-
nie opanować nie tylko matematykę, ale też inne 

przedmioty ścisłe i świetnie przygotuje Cię do kariery 
w dziedzinach takich, jak inżynieria i informatyka. 
A to tyko początek drogi, żeby zostać drugim Billem 
Gates’em.

Gilowickie liceum nie zapomina również o tych 
jeszcze niezdecydowanych lub tych, którzy chcą roz-
szerzać przedmioty, które dowolnie wybiorą. Klasa 
ogólna z dowolnymi rozszerzeniami to idealne miejsce 
właśnie dla Ciebie.

Koniecznie przeczytaj więcej na temat propozycji 
LO w Gilowicach na www.logilowice.hekko.pl/rekru-
tacja.php

8lo gilowice

Liceum czeka na Ciebie!

Od 6 maja ponownie czynna jest Gmin-
na Biblioteka Publiczna wraz z filiami. 
Wszyscy czytelnicy proszeni są o sto-
sowanie się do procedur panujących 

w placówkach. Dyrekcja zachęca też 
do telefonicznego umawiania wizyty 
na konkretną godzinę.

8gbp

biblioteka już czynna

Uczniowie klas 1a i 1b Szkoły Podstawo-
wej im. S. Hadyny we Frydku zakończyli 
realizację III modułu projektu czytelni-
czego „Czytam z klasą – polskie lektur-
ki spod chmurki”, w którym poznawali 
twórczość Jana Brzechwy. Praca nad 
projektem w końcowej jej fazie przebie-
gała w innych warunkach niż dotychczas 
– przeniosła się ze szkoły do domu. Choć 
nie było łatwo, mimo trudności zwią-
zanych z panującą sytuacją udało się 
przy wspaniałej współpracy z rodzicami 
zrealizować zadania tego modułu.

W III etapie podróży po krainach dzie-
cięcej literatury pierwszoklasiści czytali 

utwory Jana Brzechwy oraz przygoto-
wali plakaty zachęcające do przeczytania 
wybranych wierszy. Dzieci wykonywa-
ły również sylwety wybranych postaci 
z materiałów nadających się do recyklingu, 
a także przedstawiały rodzinne teatrzyki 
ze scenami z ulubionych wierszy.

Udział w tym innowacyjnym projekcie 
edukacyjnym był dla uczniów wspaniałą 
przygodą, pełną inspiracji czytelniczych. 
Wzbudzenie w dzieciach zainteresowa-
nia losami bohaterów czytanych książek 
z pewnością zaowocuje odkrywaniem 
innych utworów literatury dla dzieci.
 8 sp Frydek

polskie lekturki spod chmurki

Tegoroczne obchody Dnia Patrona 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Powstańców Śląskich w Miedźnej odby-
wały się w dniach 29 kwietnia-6 maja 
w czasie godzin z wychowawcą. Społecz-
ność szkolna uczestniczyła w wirtualnej 
wycieczce na Górę św. Anny, która ze 
względu na pandemię musiała odbyć się 

w taki właśnie sposób. Uczniowie  wzięli 
udział w pogadankach, przygotowali 
wywiady, prezentacje na tematy „Mój 
dziadek był powstańcem” oraz „Maluje-
my pieśni Powstańcow Śląskich”. Efekty 
ich pracy można zobaczyć na stronie 
zspmiedzna.edupage.org.

8zsp miedźna

uczcili powstańców śląskich

Instalacja to współczesna forma wypo-
wiedzi artystów, rodzaj ich działania 
w przestrzeni. Forma przestrzenna 
– instalacja zawsze niesie przesłanie.

Piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Górze pozna-

wali instalację podczas lekcji plastyki 
online i wypowiedzieli się za pomocą 
gotowych przedmiotów na ważne dla 
nich tematy. Najczęstszym tematem 
instalacji był koronawirus i przymusowa 
izolacja. 8 sp góra

przesłanie poprzez instalację

góra

Zbliża się ekscytujący, ale i nieco stresu-
jący czas podejmowania ważnych decyzji 
dotyczących wyboru szkoły przez ósmo-
klasistów. Do tej pory mogli odwiedzić 
szkoły, sprawdzić oferty, a nawet wziąć 
udział w zajęciach pokazowych i dniach 
otwartych. W tym roku jednak, z uwagi 
na ograniczenia spowodowane epidemią, 
takiej możliwości nie ma. Ale od czego 
mamy internet? Zamiast wizyty w realu 
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi 

w Gilowicach zaprasza przyszłych uczniów 
i ich rodziców na odwiedziny online (jak 
wszystko teraz). Wystarczy kliknąć w link 
i przenieść się rok wstecz żeby zobaczyć, jak 
wygląda gilowickie liceum oraz co robio-
no w ramach dni otwartych w ubiegłym 
roku. A jeśli chcesz zobaczyć i posłuchać, 
co o szkole sądzą jej uczniowie i absolwenci 
koniecznie obejrzyj kolejny filmik. Nagrania 
są dostępne na profilu LOGin – LO Gilowice 
na YouTube. 8 lo gilowice

wirtualny dzień otwarty w liceum
Komisja Konkursowa wyłoniła tegorocz-
nych zwycięzców konkursu pn. „Rotmistrz 
Witold Pilecki – Bohater Niezłomny”. 
Wśród zwycięzców znaleźli się ucznio-
wie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Woli! II miejsce zajał Szymon Cieniecki 
z kl. VIIa (w kategorii praca literacka), 

wyróżnione zostały Maja Gajewska z kl. 
VIIIa oraz Karolina Chrząścik z kl Vc, 
w kategorii praca plastyczna.

Konkurs zorganizowała Małopolska 
Uczelnia Państwowa im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

8zsp wola

sukces uczniów

Setna rocznica urodzin Jana Pawła 
II, którą obchodziliśmy w maju była 
szczególna dla społeczności Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Woli. 
To bowiem rocznica urodzin patrona 
placówki. Przez wstawiennictwo patro-
na modlono się podczas niedzielnych 
mszy św. Uczniowie już dwa tygo-
dnie wcześniej przygotowywali się 
do obchodów urodzin. Podczas zajęć 
online z religii klasy starsze przy-

pomniały sobie ważne wiadomości 
z życia Jana Pawła II. Odbyły również 
wirtualną pielgrzymkę po Wadowicach 
– mieście rodzinnym papieża. Następ-
nie wszyscy uczniowie przygotowali 
listy z życzeniami i gratulacjami dla 
patrona. Młodsze klasy włączyły się 
w obchody poprzez przygotowanie 
laurek, plakatów, a nawet gratulacji 
w formie wiersza. 

8 zsp wola

listy do patrona

Coraz częściej mówi się o suszy w Pol-
sce. W takiej sytuacji warto pamiętać 
o pszczołach, które także potrzebują 
wody. Jak można pomóc? Wystarczy 
zrobić poidełko dla pszczół i umieścić je 
na parapecie, balkonie czy w ogrodzie. 
Zrobienie prostego poidełka zajmuje 
maksymalnie kwadrans. Uczniowie 
klasy 2B Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli w ramach lekcji techni-
ki wykonali przepiękne poidełka dla 
pszczół i umieścili je w swoich ogrodach 
i na balkonach.

8zsp wola

uczniowie stworzyli poidełka  
dla pszczół

jedna z prac wykonana w ramach 
zajęć techniki  (FOT. zSp wOLA)
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gminny ośrodek kultury otrzyma 
dofinansowanie z ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego na zakup wyposażenia do 
domu kultury w woli.

Dofinansowanie zostało przyznane przez 
Narodowe Centrum Kultury w ramach 
programu „Infrastruktura domów kul-
tury”. Gminny Ośrodek Kultury otrzyma 
ok. 58 tys. zł na zakup sprzętu nagłaś-
niającego, sprzętu oświetleniowego oraz 

sprzętu multimedialnego (m.in. projek-
tor z ekranem projekcyjnym) do Domu 
Kultury w Woli.

Urządzenia będą wykorzystywane 
do prowadzenia edukacji kulturalnej, 
poprawią warunki działalności kultural-
no-edukacyjnej. Wkrótce zostanie pod-
pisana stosowna umowa, która pozwoli 
na zakup sprzętu.

Wartość całego zadania to prawie 
100 tys. zł.

8pk

na nagłośnienie i oświetlenie

W maju świętowaliśmy 30-lecie samorządu 
terytorialnego w Polsce. W czerwcu nato-
miast przypada 28. rocznica ukazania się 
pierwszego numeru gazety samorządowej 
w naszej gminie. Wtedy nazywała się po 
prostu „Gazeta Gminna”. Kosztowała 3000 
zł (czyli 30 gr) i liczyła 8 stron. Redak-
torem naczelnym był Grzegorz Brudny. 
Zawierała m.in. wywiad z ówczesnym 
wójtem, Andrzejem Granatyrem, artykuły 

„Czy Gmina przejmie służbę zdrowia?”, 
„Nie zaśmiecajmy naszej Gminy” czy 
legendę o kapliczce w Miedźnej.

Od kolejnego numeru „Gminnych Spraw” 
rozpoczynamy nowy cykl. Przypomnimy 
w nim najważniejsze tematy, o których pisa-
no w latach 90. oraz na przełomie XX i XXI 
wieku na łamach gminnej gazety. To pokaże, 
jakimi sprawami żyliśmy 20-30 lat temu. Już 
dziś zapraszamy do lektury! 8 red

wracamy do zapisanej w gminnej 
gazecie historii naszej gminy

czesław rozmus zmarł 18 maja. 
miał 69 lat.

Czesław Rozmus całe życie mieszkał 
w Woli. Ukończył Liceum Pedagogicz-
ne w Pszczynie. 30 lat pracował jako 
nauczyciel w szkole w Miedźnej. Uczył 
wychowania fizycznego oraz fizyki. Był 
mocno związany z Sokołem Wola. Od lat 
70. ubiegłego wieku aż do 2018 r. pełnił 
funkcję sekretarza klubu. Był też kroni-
karzem i spikerem. Od 2007 r. był sołty-
sem sołectwa Wola. We wrześniu 2019 r. 
zrezygnował ze stanowiska z powodów 
zdrowotnych. – Był to człowiek bardzo 
ciepły, otwarty, z ogromnym sercem na 
to, co robił – wspomina wójt Jan Słonin-
ka. – Odeszła legenda wolańskiej piłki 
nożnej – dodaje.

Nasi rozmówcy, którzy dobrze znali 
Czesława Rozmusa podkreślają, że 
kochał piłkę nożną. – Ostatnie 25 lat jego 
życia to głównie Sokół. Niezwykle cie-
szyły go sukcesy klubu, martwiły poraż-
ki. Historię klubu znał jak nikt inny, był 
świetnym kronikarzem – mówi Henryk 
Kula, były prezes Sokoła, obecnie pre-
zes Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 
Na dowód tego w klubie pokazują nam 
wielkie tablice przygotowane przez wie-
loletniego sekretarza. Na nich: spisane 
dokładnie wyniki meczów, jeszcze z lat 
70., tabele, listy strzelców, statystyki (i to 
sprzed czasów, kiedy wszystko można 
było znaleźć w internecie), starannie 
opisana historia klubu z archiwalnymi 
zdjęciami. – Taką wystawę ma mało 
który klub, robił to z ogromną pasją 
i poświęceniem – mówią działacze. Dziś 
tablice mają szczególną wartość...

– Czesław Rozmus był skarbnicą wie-
dzy o Sokole, niezastąpionym członkiem. 
Organizował Turniej Dzikich Drużyn, 

wszyscy pamiętają bilety, które przy-
gotowywał własnoręcznie – podkreśla 
prezes Gabriel Pala. Wspomina, że jako 
spiker po strzelonym przez Wolę golu 
zawsze puszczał na stadionie Kankana 
lub Kaczuszki. Teraz w Sokole chcą 
wrócić do tej tradycji. Planowane jest 
też zorganizowanie memoriału pamięci 
wieloletniego działacza.

Dużą część jego życia zajęła praca 
z młodzieżą. – Sport i młodzież to było 
całe jego życie – podkreśla Bronisława 
Niesyto, była członkini Rady Sołeckiej 
w Woli. Czesław Rozmus trzy dekady 
pracował jako nauczyciel – cały czas 
w jednej szkole, szkole w Miedźnej. – Był 
bardzo dobrym nauczycielem i wycho-
wawcą. Bronił swoich uczniów jak lew, 
wszystkich traktował równo – wspo-
mina Danuta Przybylska-Mika. Znali 

się 55 lat, razem chodzili do Liceum 
Pedagogicznego w Pszczynie. – Mówił, 
że mama musiała sprzedać jałówkę, 
żeby kupić mu skrzypce. Wtedy wszyscy 
uczniowie liceum musieli je mieć – opo-
wiada. Potem pracowali w miedźniań-
skiej szkole. D. Przybylska-Mika była też 
dyrektorem placówki. – Zawsze można 
było na niego liczyć. Mogę powiedzieć, 
że był moim bardzo dobrym przyjacie-
lem – mówi.

Czesław Rozmus jako wieloletni soł-
tys był mocno zaangażowany również 
w sprawy związane z sołectwem. – Był 
sołtysem oddanym ludziom i sołectwu. 
Wielu rzeczy mnie nauczył – mówi Anna 
Nycz, obecna sołtys Woli. – Dobro wsi 

zawsze leżało mu na sercu. Służył lokal-
nej społeczności – podkreśla Bronisława 
Niesyto. Znali się od zawsze, bo miesz-
kali po sąsiedzku. 12 lat współpracowali 
w Radzie Sołeckiej. – Czesława zapamię-
tam jako człowieka ciepłego i otwartego. 
Był bardzo dokładny, systematyczny, 
miał piękny charakter pisma. Jego pasje 
to młodzież i sport. Sokół Wola to było 
całe jego życie – przyznaje.

Pogrzeb Czesława Rozmusa odbył 
się 21 maja w kościele pw. św. Urbana 
w Woli. Oddanego działacza sportowego, 
sołtysa i nauczyciele żegnali rodzina, 
przyjaciele, współpracownicy, ucznio-
wie, piłkarze, mieszkańcy...

8paweł komraus

NIe ŻYje CzeSŁAw rOzmUS, bYŁY SOŁTYS wOLI, wIeLOLeTNI NAUCzYCIeL I OddANY dzIAŁACz SOKOŁA wOLA

Nie dopisze dalszej historii Sokoła...

podziękowanie w imieniu zmarłego czesława rozmusa
rodzina dziękuje za pamięć, kwiaty i udział w pogrzebie Staroście 
pszczyńskiemu barbarze bandole, wójtowi gminy miedźna janowi 
Słonince i pracownikom Urzędu gminy, przewodniczącemu rady 
gminy miedźna Andrzejowi Kempnemu, gminnemu Ośrodkowi 
Kultury, sołtysom gminy miedźna i radom Sołeckim gminy miedźna, 
dyrekcji Szkoły podstawowej w miedźnej, wychowankom z roczników 
1976 oraz 1981, Śląskiemu związkowi piłki Nożnej – podokręg Tychy, 
klubowi Sokół wola, zespołowi pieśni i Tańca „wolanie”, Kole gospo-
dyń wiejskich w woli, Ochotniczej Straży pożarnej w woli.

Czesław rozmus 1951-2020
 (FOT. ArCHIwUm SOKOŁA)

Czesław rozmus ze zwycięską drużyną z miedźnej podczas turnieju piłkar-
skiego – miedźna, 5 maja 1992 r.  (FOT. ArCHIwUm gOK)
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w maju zaczęła obowiązywać 
nowa organizacja ruchu na tere-
nach granicznych gminy miedźna 
z gminą brzeszcze, popularnych 
wśród spacerowiczów czy rowe-
rzystów.

Chodzi o teren prowadzący od ul. Gra-
nicznej w Woli, na most „Wójtowy” 
i w kierunku Brzeszcz. Zwłaszcza teraz, 
wiosną oraz latem to miejsce bardzo 
popularne wśród osób lubiących spędzać 
czas na łonie natury. Obowiązująca od 
20 maja organizacja ruchu powinna być 
więc dla nich dobrą wiadomością.

Zamknięta dla ruchu kołowego zosta-
ła ul. Kolejowa na odcinku od granicy 
z gminą Miedźna do przejazdu kolejo-
wego. Wjazd do Brzeszcz od strony Woli 

przez ul. Graniczną także został zamknię-
ty. Wyłączone z ruchu samochodowego 
są drogi dojazdowe do ul. Kolejowej – ul. 
Bór od skrzyżowania z ul. Lachowicką 
oraz ul. Nazieleńce od skrzyżowania 
z ul. Młyńską. Na miejscu zamontowano 
stosowne oznakowanie. Co istotne, zakaz 
nie dotyczy mieszkańców dojeżdżających 
do posesji, klientów gospodarstwa ryba-
ckiego, a także rowerzystów.

Nowa organizacja to inicjatywa 
gminy Brzeszcze i jej mieszkańców. 
Ma na celu ochronę terenów objętych 
programem „Natura 2000”. Zmiany 
miały być wprowadzone przez władze 
Brzeszcz już w 2019 r. Zostały prze-
sunięte ze względu na remont mostu 
„Bronisław” w Woli.

8pk, ug brzeszcze

ograniczenia na granicy z brzeszczami

Ulicą graniczną w woli nie dojedziemy już samochodem do brzeszcz  (FOT. pK)

gmina miedźna posiada w ofer-
cie nieruchomości przeznaczone 
do sprzedaży.

Są to działki niezabudowane, atrak-
cyjne pod względem lokalizacyjnym, 
przeznaczone pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, zabudowę miesz-
kaniowo-usługową oraz pod zabudowę 
usługowo-produkcyjną. Znajdują się 

w Woli przy ul. Międzyrzeckiej, we Fryd-
ku przy ul. Miodowej oraz w Górze przy 
ul. Pszczyńskiej.

Wszystkie nieruchomości znajdujące 
się w ofercie są przeznaczone do zby-
cia w drodze przetargu. Szczegółowe 
informacje są dostępne na miedzna.pl, 
a także pod numerem telefonu 32 211 
61 96 w. 20, 22.

8ug

atrakcyjne działki na sprzedaż

pomoc dla zwierzaków

uczniowie zespołu szkolno-
przedszkolnego w miedźnej 
w marcu rozpoczęli zbiórkę 
darów dla zwierzaków, pod-
opiecznych Fundacji zwierzęcej 
„arkadia”.

Niestety pandemia spowodowała, że akcja 
nie mogła być zrealizowana w pełni, po 
tygodniu została przerwana.

Organizatorka zbiórki w obawie, że 
społeczność uczniowska w najbliższym 

czasie już się nie spotka, 26 maja przeka-
zała zebrane dary jednemu z opiekunów 
fundacji działającej w Grzawie. To duża 
pomoc dla podopiecznych!

„Arkadia” przejmuje chore i stwa-
rzające problemy zwierzęta z punktu 
zatrzymań w Pszczynie. W Grzawie 
zwierzęta są odpchlane i odrobaczane, 
potem czipowane, kastrowane, szcze-
pione i leczone. Następnie opiekunowie 
szukają dla nich nowych domów.

8ug, pk

dary zebrane przez uczniów  (FOT. Ug)

kolejne  
kompostowniki  
dla mieszkańców
w maju odbył się nabór do ii 
edycji programu bezpłatnego 
użyczania kompostowników 
mieszkańcom gminy.

Wnioski można było składać do 1 czerwca. 
Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich 
prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia 
warunków udziału w Programie) wniosko-
dawcy zostaną poinformowani telefonicz-
nie o czasie i miejscu podpisania umowy 
użyczenia oraz odbioru kompostownika.

Gmina Miedźna zastrzega sobie 
prawo do określenia maksymalnej 
liczby kompostowników, jaka zostanie 
zamówiona i rozdysponowana wśród 
wnioskodawców, mając na uwadze środ-
ki finansowe przewidziane na realizację 
programu w 2020 roku.

Kompostowniki użyczane będą na 
okres 5 lat. Po tym okresie przejdą na 
własność użytkownika. Obowiązuje 
zasada 1 nieruchomość zamieszkała 
– 1 kompostownik. Warto podkreślić, że 
kompostowanie to nie tylko ekologia, ale 
też ekonomia. Właściciele nieruchomości 
posiadający kompostownik mogą ubie-
gać się o zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Stawka zwolnienia wynosi 3 zł miesięcz-
nie od jednego mieszkańca. 8 pk, ug

w sobotę, 16 maja w naszej gminie odbyła się 
kolejna zbiórka darów na rzecz placówek medycz-
nych. po raz kolejny mieszkańcy gminy pokazali 
wielkie serca!

Pierwsza taka akcja odbyła się 4 kwietnia. Spotkała się z gorą-
cym przyjęciem mieszkańców, którzy niezwykle chętnie 
przekazywali m.in. środki higieny, wodę mineralną, naczynia 
jednorazowe, papier toaletowy i inne niezbędne przedmioty. 
Efekty zbiórki przerosły oczekiwania organizatorów – uzbie-
rano 4 samochody dostawcze pełne darów, które przewieziono 
do szpitala w Tychach i funkcjonującego w goczałkowickim 
uzdrowisku izolatorium. Ponadto przed świętami wielka-
nocnymi do placówek medycznych trafiły upieczone przez 
mieszkańców ciasta i słodkości.

Pojawiały się opinie, żeby akcję powtórzyć, bo nie wszyscy 
zdążyli wziąć w niej udział. Druga zbiórka została zorgani-
zowana przez strażaków-ochotników z gminy Miedźna: OSP 
Wola, OSP Miedźna, OSP Góra i OSP Gilowice. Zaangażowały 
się w nią też Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Miedźna, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenie „Na Własną 
Rękę”, ludzie o wielkich sercach, a nawet OSP Bojszowy Nowe. 
Dary napłynęły także z gmin ościennych.

Dzięki temu kolejny raz okazaliśmy solidarność z medykami 
i osobami zakażonymi. Dary zostały przekazane do szpitala 
zakaźnego w Tychach, Szpitala Powiatowego w Pszczynie 
i izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju. Zakres zbiórki był 
wcześniej uzgodniony z właściwymi koordynatorami placówek 
medycznych.

Organizatorzy dziękują firmom: Termont Andrzej Czyrwik 
z Woli, Sajdok – usługi ślusarsko-spawalnicze z Miedźnej, 
SANCO – Skład Węgla i Kruszyw, Al-Mi Jan Odrobiński 
z Woli, Pomoc drogowa Bartłomiej Wawro za nieodpłatne 

udostępnienie samochodów do przewozu darów. Dziękują 
z całego serca wszystkim osobom wspierającym szpitale!

W ten sposób kolejny raz pokazaliśmy, że chcemy i potra-
fimy pomagać potrzebującym. I że na mieszkańców gminy 
Miedźna zawsze można liczyć! 8 pk, ug, osp

dary serca dla medyków i chorych

30 maja OSp góra i pozostałe jednostki OSp gminy 
miedźna zorganizowały zbiórkę na rzecz „zupy 
w Kato” oraz dzieła pomocy ubogim prowadzonym 
przez Siostry elżbietanki. do remiz i sklepów miesz-
kańcy przynosili głównie długoterminowe produkty, 
które można wykorzystać do zupy czy kanapek. 
w ten sposób pomogliśmy tym, którzy cierpią z po-
wodu głodu. była to kolejna wspaniała inicjatywa 
charytatywna, w którą chętnie zaangażowali się 
mieszkańcy naszej gminy!

zbiórka była prowadzona przed sklepami w gminie czy 
przy remizach (FOT. Ug)
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w połowie maja wojewódzki Fundusz 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w katowicach rozpoczął przyjmowanie 
wniosków w nowej odsłonie programu czyste 
powietrze.

Wprowadzone w wersji 2.0 Programu zmiany m.in. 
znacznie upraszczają i skracają proces przyznawa-
nia dotacji, zmieniają ich wysokość oraz kryteria 
dochodowe wniosku. Skracają też czas rozpatry-
wania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni. 
Celem programu jest poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu 
jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych 
przez beneficjentów uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania.

Dofinansowanie można otrzymać na: źródło ciepła 
(wymiana, zakup, montaż), instalacje centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację 

mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalacje 
fotowoltaiczne, ocieplenie przegród budowlanych, 
stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację (audyt 
energetyczny, dokumentacja projektowa).

Dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna 
– właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego 
budynku/lokalu mieszkalnego. Budżet programu to 
103 mld zł, będzie realizowany w latach 2018-2029. 
Co istotne, nabór wniosków prowadzony jest w trybie 
ciągłym. Szczegóły można znaleźć na stronie www.
wfosigw.katowice.pl.

8pk, wFośigw

Czyste powietrze: łatwiej i szybciej

Jakie jest Pani doświadczenie w pracy 
w policji?
Służbę w policji pełnię 11 rok. Od począt-
ku w Wydziale Kryminalnym Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie. Początko-
wo pracowałam w Zespole do zwalczania 
przestępczości narkotykowej, później na 
stanowisku Kierownika Referatu Docho-
dzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminal-
nego, a następnie jako Zastępca Naczel-
nika Wydziału Kryminalnego. 1 stycznia 
tego roku powierzono mi stanowisko 
komendanta nowo otwartego Komisariatu 
Policji w Miedźnej z/s w Woli.

Jak wygląda organizacja komisariatu 
Policji?
Stan etatowy komisariatu to 9 policjan-
tów służby prewencyjnej, 3 dzielnico-
wych i 2 policjantów Zespołu Kryminal-
nego. Dodatkowo, w jednostce pełni też 
służbę policjant zajmujący się sprawami 
wykroczeń.

na jakie działania kładzie Pani jako 
komendant szczególny nacisk?
Nasza jednostka i pełniący w niej służbę 
policjanci kładą szczególny nacisk na 
działania prewencyjne, które mają na 
celu zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw oraz dbanie o bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Jaki jest stan bezpieczeństwa na tere-
nie gminy Miedźna?
Po kilku miesiącach funkcjonowa-
nia komisariatu mogę powiedzieć, że 
gmina Miedźna jest gminą bezpiecz-
ną. Oczywiście dochodzi do drobnych 
przestępstw kryminalnych, takich 
jak chociażby kradzieże, uszkodze-
nia mienia czy włamania, lecz liczba 
tych przestępstw z pewnością nie jest 
duża. Myślę, że duży wpływ na to ma 
wspomniane przeze mnie działanie 
prewencyjne. Mieszkańcy sołectw 
przez całą dobę, zarówno w dzień, 
jak i w nocy mogą spotkać policyjny 
patrol, swojego dzielnicowego lub 
po prostu zobaczyć przejeżdżający 
obok ich domu radiowóz. Nie ulega 
wątpliwości, że ten czas pełnionej 
przez policjantów służby w terenie 
ma swoje odbicie w policyjnych sta-
tystykach.

Jakimi sprawami najczęściej zajmują 
się policjanci?

Sprawy, którymi zajmowali się policjanci 
od rozpoczęcia działalności komisariatu 
to przede wszystkim postępowania doty-
czące kradzieży, włamań i uszkodzeń 
mienia.

z jakimi problemami mieszkańcy naj-
częściej zgłaszają się do policjantów?
Trudno wyczerpująco odpowiedzieć 
na to pytanie. Wachlarz tych spraw 
jest naprawdę duży. Problemy dotyczą 
najróżniejszych zagadnień, nie zawsze 
mających związek z naszą pracą. Prag-
nę jednak zapewnić wszystkich miesz-
kańców gminy, że każda osoba będzie 
potraktowana indywidualnie, a tym 
samym jej problem zostanie rozpatrzony 
rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem 
policjantów.

co pod kątem bezpieczeństwa należa-
łoby poprawić w gminie?
Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeń-
stwa w gminie Miedźna to otrzy-
muję sygnały od mieszkańców, że 
należałoby zwiększyć liczbę miejsc 
objętych monitoringiem. Będziemy do 
tego dążyć. Ponadto chciałabym tutaj 
zaapelować do mieszkańców gminy, 
żeby przykładali większą wagę do 
ochrony swojego mienia. Mam tu na 
myśli jego należyte zabezpieczenie. 
Niejednokrotnie bowiem pełniący służ-
bę w terenie funkcjonariusze zwracali 
uwagę na otwarte garaże, w których 
właściciele domów przechowują war-
tościowy sprzęt typu kosiarki, piły, 
narzędzia itp.

8rozmawiał paweł komraus

O bezpIeCzeńSTwIe w gmINIe I FUNKCjONOwANIU KOmISArIATU pOLICjI rOzmAwIAmY  
z KOmeNdANTem mŁ. ASp. bArbArĄ wITKOwSKĄ

dbajmy o nasze mienie

Komendant Komisariatu policji 
w miedźnej z siedzibą w woli  
mł. asp. barbara witkowska 

 (FOT. Kpp pSzCzYNA)

Statystyka postępowań prowadzonych przez policjantów Komisariatu 
policji w miedźnej z/s w woli od stycznia do końca kwietnia br.
< kradzieże i przywłaszczenia – 6 postępowań
<  kradzieże z włamaniem – 6 postępowań
<  zniszczenie cudzego mienia – 4 postępowania
<  udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – 1 postępowanie
<  narażenie na utratę zdrowia – 2 postępowania
<  grożenie popełnieniem przestępstwa – 4 postępowania
<  fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad bliską osobą – 7 postępowań
<  uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego – 12 postępowań
<  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego – 3 postępowania

zakończyła się modernizacja przepompowni 
ścieków w górze.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach 
prowadzonych prac inwestycyjnych mających na celu 
poprawę funkcjonowania posiadanej infrastruktury 
kanalizacyjnej dokonał usprawnienia działania prze-
pompowni ścieków zlokalizowanej w Górze przy ul. 
Wiejskiej.

Funkcjonująca do tej pory przepompownia, z uwagi 
na swoje położenie oraz rozmiar, nie była w stanie 
odprowadzić takiej ilości ścieków, jakie do niej napły-
wały, powodując tym samym ich spiętrzanie się i nie-
kontrolowany wypływ z systemu kanalizacyjnego.

W ramach prac inwestycyjnych zastosowano roz-
wiązanie polegające na wybudowaniu dodatkowej 
przepompowni pomocniczej, która pełni funkcję zabez-
pieczenia przepompowni głównej przed nagłym napły-
wem dużej ilości ścieków. Przepompownia pomocni-
cza została wyposażona w odpowiednią pompę oraz 
hydrostatyczną sondę głębokości służącą do pomiaru 
poziomu ścieków oraz automatycznego sterowania 
pracą pompy.

Zastosowane rozwiązanie umożliwia sprawniejszą 
i efektywniejszą pracę przepompowni, a tym samym 
zabezpiecza przed niekontrolowanym wypływem 
ścieków poza system kanalizacyjny.

8gzgk

przepompownia zmodernizowana

przepompownia w górze po modernizacji  (FOT. gzgK)
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pomoc dla rolników

dłuższy termin 
składania wniosków

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony 
termin składania wniosków przez rolników, 
którzy chcą ubiegać się w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc 
finansową z PROW 2014-2020 w ramach 
działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy 
rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla 
hodowców krów i świń. Ma on rekompen-
sować im dodatkowo poniesione koszty 
i utracone dochody w wyniku wprowa-
dzenia praktyk hodowlanych związanych 
z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

pomoc w nawodnieniu
Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację 
z ARiMR na inwestycje w nawadnianie 
gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 
2020 r. O pomoc w ramach tego mechani-
zmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. 
osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiada-
czem samoistnym lub zależnym gospodar-
stwa rolnego o powierzchni nie mniejszej 
niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów 
ornych, sadów, łąk trwałych, itp.

pieniądze na odtworzenie 
potencjału produkcji rolnej
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodar-
stwach straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi (powódź, deszcz nawalny, 
susza, przymrozki wiosenne, ujemne 
skutki przezimowania, obsunięcie się 
ziemi, lawina, grad, huragan, uderze-
nie pioruna) bądź wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń, mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej”. Ter-
min naboru mija końcem sierpnia.

materiał siewny: ruszył nabór
Do 25 czerwca rolnicy mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany za rok 2020. O dopłaty 
mogą się ubiegać producenci rolni, którzy 
zużywają do siewu lub sadzenia materiał 
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany 
i posiadają działki rolne, na których uprawia 
się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

pomoc dla nowych grup 
producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR 
będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na 
„Tworzenie grup producentów i organizacji 
producentów”. Pomoc kierowana jest do 
nowych grup producentów rolnych uzna-
nych od 1 czerwca 2019 r.

oświadczenia do 8 czerwca
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha 
gruntów ornych również w tym roku 
mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płat-
ności bezpośrednie i obszarowe z PROW 
2014-2020, oświadczenie potwierdzają-
ce brak zmian w stosunku do wniosku 
z roku poprzedniego, do 8 czerwca.

szczegóły można znaleŹĆ  
na stronie www.arimr.goV.pl

gminna biblioteka publiczna w miedźnej z/s 
w grzawie przystąpiła do konsorcjum bibliotek 
publicznych województwa śląskiego i od 1 czerwca 
wydaje kody bazy e-booków legimi.

Legimi to najatrakcyjniejszy polski serwis oferujący beletrysty-
kę, literaturę popularnonaukową i literaturę faktu w dostępie 
elektronicznym. Nowości najpopularniejszych wydawnictw na 
rynku pojawiają się w Legimi natychmiast po ich wydaniu. 

W ofercie dla bibliotek na 2020 rok przewidziano 30 tys. 
tytułów (niezależnie od wyboru oferty zawsze uzyskuje się 
dostęp do wszystkich tytułów).

Kody będą wydawane co miesiąc, do wyczerpania limitu, 
jaki zakupiła biblioteka. Kody są ważne od pierwszego do 
ostatniego dnia danego miesiąca. Aby otrzymać kod trzeba 
być czytelnikiem biblioteki i zgłosić się po niego osobiście do 
biblioteki w Grzawie. Liczba kodów jest ograniczona.

8gbp

darmowe e-booki

W związku z wejściem w życie ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  
rozszerzony został katalog osób, którym 
przysługuje nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc 
prawna i nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie przysługują osobie upraw-
nionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 
w tym osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

Bez zmian pozostaje udzielanie porad 
prawnych za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość – w tym 
przypadku rozmowy telefonicznej 
oraz telefoniczne umawianie terminów 
– udzielanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu terminu. Zgło-

szeń dokonuje się telefonicznie od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego pod numerem 
telefonu 32 449 23 78.

W okresie obowiązywania stanu 
epidemii osoba uprawniona przed uzy-
skaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 
nie składa wypełnionego oświadcze-
nia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pomocą 
środków porozumiewania się na odle-
głość. 8 powiat

zmiany w Funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

18 maja świętowaliśmy setne urodziny św. jana 
pawła ii. z tej okazji przy centrum kultury dostęp-
na jest wystawa poświęcona życiu i działalności 
papieża-polaka.

Przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawa 
„Karol Wojtyła. Narodziny” jest dostępna w ogrodzie Centrum 
Kultury w Woli. Jej celem jest przypomnienie postaci, która 
wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II 
oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach 
życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach 
małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, oku-
pacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje 
powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu 
Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe 
z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego 
papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego 
działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu 
w chorobie i ostatnich chwilach. 8 pk, ug

wystawa na setne urodziny

w obiektywie

Trwa remont ponad 1 km ul. wiejskiej 
w grzawie. prace finansuje gmina 
miedźna i powiat pszczyński  (FOT. Ug)

zgodnie z planem ruszyły roboty 
związanie z wykaszaniem poboczy 
w gminie miedźna  (FOT. Ug)

w ostatnim czasie gzgK wykonał 
dodatkową furtkę wejściową na 
cmentarz komunalny w górze  (FOT. Ug)
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ŚLĄSKO GODKA
Zno je kożdy fachmon. To roztomajte klamory, kiere 
przydajom się w doma. Ale czy kożdy wiy, jak łone 
richtig sie nazywajom?
roztomajte klamory; fakla; dekel; gryf; fajla; taszynlam-
pa; kieta; kobylica; byrna; hebel; werkśtela; colsztok; 
gewichta. 

gminny ośrodek kultury rozpoczął cykl wirtu-
alnych spotkań „środa po śląsku”. o śląskich 
zwyczajach, obyczajach, strojach i kulturze 
czytają miedźniańscy seniorzy.

Od 14 maja na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Urzędu Gminy można posłuchać „Bojek Śląskich” 
Marka Szołtyska. Teksty zostały udostępnione nie-
odpłatnie. Wyjątkowe bajki dla dzieci – tych małych 
i dużych, m.in. „Colineczka”, „Czerwony Kapturek” 
czy „Kot w szczewikach” – czytają miedźniańscy 
seniorzy. Robią to z wielkim zaangażowaniem. 
Zachęcamy do słuchania i oglądania! Pomysłem 
nagrania bajek zainteresowało się Radio „Fest”. 13 

maja można było posłuchać tam wywiadu z wójtem 
Janem Słoninką. Wójt opowiedział o pomyśle, reali-
zacji i urokach naszej gminy. Nagranie jest dostępne 
na stronie miedzna.pl. 

8 pk, ug

Środy po śląsku zobacz, jak dużo dzieje się 
w gminnym ośrodku kultury

sprawdź na Facebooku!

facebook.com/gokmiedzna
polub i spędź kreatywnie czas!

do nabycia  
w gok-u

W biurze Gminnego 
Ośrodka Kultury można 
nabyć trzeci numer kwar-
talnika „Strōny ziemi 
pszczyńskiej”. W nume-
rze m.in. wspomnienia 
nauczyciela Władysława 
Więcława, który pracował 
w szkole podstawowej 
w Woli. Kwartalnik jest 
dostępny w cenie 10 zł.

Z okazji Dnia Mamy Gminny Ośrodek Kultury zorga-
nizował konkurs plastyczny. Dzieci pokazywały, jakie 
prezenty przygotowały swoim mamom. Przesłano wiele 

pięknych prac – kilka prezentujemy poniżej. Wszystkie 
można obejrzeć na Facebooku Gminnego Ośrodka 
Kultury – facebook.com/GOKMiedzna.

kochanym mamom!

śląsko godka – rozwiązanie: 

roztomajte klamory – różne sprzęty, narzędzia; 
fakla – pochodnia; dekel – pokrywka; gryf – 
uchwyt; fajla – pilnik; taszynlampa – latarka; kie-
ta – łańcuch; kobylica – drewniane imadło; byrna 
– żarówka; hebel – strug; werkśtela – warsztat; 
colsztok – metrówka; gewichta – odważniki.

co kryją 
tajemnicze  
prezenty?
Z okazji Dnia Dziecka dla 
wszystkich dzieci – małych 
i dużych – przygotowano 
niespodziankę. Wójt 
gminy, przewodniczący 
Rady Gminy, kierownicy 
i dyrektorzy gminnych 
jednostek organizacyj-
nych oraz prezes spółki 
przekazali tajemnicze 
paczki. Co się w nich znaj-
duje? Odpowiedź można 
uzyskać oglądając filmik 
zamieszczony na Facebo-
oku Gminnego Ośrodka 
Kultury!
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Samorząd 
na kartach 
historii
z okazji 30-lecia samorządu urząd 
gminy miedźna przygotował 
wyjątkowe tablice pamiątkowe 
ukazujące ludzi zaangażowanych 
w rozwój samorządności w naszej 
gminie. przedstawiono w ten sposób 
władze gminy oraz rady gminy 
w poszczególnych kadencjach, od 
1990 r. do chwili obecnej.


