
wspaniała wiadomość dla strażaków i wszystkich mieszkańców! Kolejna jednostka Ochotniczej straży pożarnej 
w naszej gminie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-rozpoznawczy. Tym razem wóz trafił do Osp góra. 

Oficjalne przekazanie odbyło się 19 grudnia
WIĘ Cej NA sTr. 2

JeDnOmyŚLnie w sprawie BUDŻeTU
22 grudnia rada Gminy uchwaliła budżet gminy miedźna na rok 2023. 

jakie inwestycje będą realizowane?

WIĘCej NA sTr. 3

TeraZ gDZie inDZieJ reCyTUJe swOJe wiersZe
W wieku 87 lat zmarła Helena malcher z Góry,

kobieta niezwykła, nasza gminna poetka

WIĘCej NA sTr. 7
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Nowe stawki
za odpady

Zmiany cen wody 
i odprowadzenia ścieków

Czy dzieci i ryby faktycznie
głosu nie mają?

wiĘCeJ na sTr. 5 wiĘCeJ na sTr. 8 wiĘCeJ na sTr. 10

Kolejny nowy wóz dla naszego 
bezpieczeństwa



2 gminne sprawy – styczeń 2023 AKTUALNOŚCI

19 grudnia w imieniu wszystkich ofiarodaw-
ców na granicy w Hrebenne przekazano 
dary, zarówno te zakupione, jak i zebrane 
w czasie zbiórek, dla najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców Zbaraża, miasta partner-
skiego w Ukrainie.

Udało się zakupić i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy dla 
naszych przyjaciół z miasta partnerskiego: piece grzew-
cze, lekarstwa, ciepłą odzież, koce, śpiwory i wiele innych 
rzeczy, które już są na miejscu. Sprawiły one wiele radości 
i wzruszeń. Słowa podziękowania dla radnego Mateusza 
Moczulskiego, inicjatora zbiórki na stronie zrzutka.pl, 

wszystkich wpłacających darczyńców, ofiarodawców, 
ludzi dobrej woli za okazane wsparcie i pomoc.

Z zebranych środków pieniężnych ze zbiórki zaku-
piono rzeczy wskazane przez przyjaciół ze Zbaraża. 
W imieniu darczyńców dary serca przekazał przewod-
niczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny, zaś 
transport zrealizowali pracownicy Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.

Słowa podziękowań za okazane wsparcie i pomoc, 
które dotarły przed świętami skierował do mieszkań-
ców naszej gminy mer Zbaraża Roman Polikrowski. 
Film z podziękowaniami można zobaczyć na Facebo-
oku Gminy Miedźna. 8 Ug, pk Dary przekazano na granicy w Hrebenne  (FOT. UG)

Kolejna pomoc dotarła do Zbaraża

wręczone zostały stypendia 
i nagrody sportowe w gminie 
miedźna.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/123/2019 
Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie zasad przyznawania 
stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe, wójt gminy 
Miedźna Jan Słoninka razem z prze-
wodniczącym Rady Gminy Miedźna 
Andrzejem Kempnym i kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Ireneuszem Mietlińskim 12 grudnia wrę-
czyli stypendia i nagrody sportowe za 
rok 2022 dla najlepszych sportowców.

Wśród laureatów znaleźli się: Ame-
lia Tomala, Daria Jaczyńska, Błażej 
Tomala, Filip Madejski, Wiktor Pan-
czykowski. Nagrodę otrzymali również 
trenerzy: Paweł Ciemierz (GKS Piast 
Wola) oraz Sławomir Formas (MUKS 
Gilus Gilowice). Złożono gratulacje 

i wyrazy uznania za zdobyte sukcesy, 
wysokie wyniki i osiągnięcia sportowe 
w 2022 r., reprezentując gminę Miedźna 
w zawodach na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 
– Każdy sportowy sukces przyjmowany 

jest przez nas z radością, dumą i satys-
fakcją. Gratuluję dotychczasowych 
dokonań, wspaniałej formy, umiejętności 
sportowych i życzę kolejnych sukcesów, 
wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu 
nowych celów, spełnienia sportowego, 

a także pomyślności w życiu osobistym 
– powiedział wójt Jan Słoninka.

Złożono również serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania rodzicom. – Sukcesy 
sportowe Państwa dzieci są powodem 
do dumy, radości i satysfakcji. Wiemy 
wszyscy dobrze, że najważniejsze dla 
młodego sportowca jest wsparcie osób 
bliskich. Dotychczasowe osiągnięcia 
dziecka to kapitał, który inspiruje do 
podejmowania kolejnych, ambitnych 
wyzwań. Życzymy, aby kolejne osiąg-
nięcia młodego sportowca budowały 
kolejne wspaniałe etapy życia, dążąc 
jednocześnie do sportowych sukcesów, 
uwieńczonych wspólnym przeżywaniem 
radości, zarówno z małych, jak i wiel-
kich zwycięstw. Mamy przekonanie, że 
w bliższej i dalszej przyszłości będziemy 
obserwować wielkie sukcesy Państwa 
dzieci w „świecie sportu”. Życzymy dal-
szej wytrwałości, zdrowia i sił w wycho-
wywaniu młodego sportowca – dodał 
wójt. 8 Ug

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy  (FOT. UG)

19 grudnia oficjalnie przekaza-
no Ochotniczej straży pożarnej 
w górze nowy, lekki ratowni-
czo-rozpoznawczy samochód 
pożarniczy. wóz służy strażakom 
od początku grudnia.

Minister – członek Rady Ministrów 
Michał Wójcik oficjalnie przekazał 
samochód naczelnikowi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górze, druhowi Pio-
trowi Kamińskiemu. Minister pogratu-
lował druhom nowego wozu. Podkreślił, 
że zakup samochodu jest wynikiem bar-
dzo dobrej współpracy między władzą 
szczebla państwowego oraz samorządu 
terytorialnego. – Niech służy mieszkań-
com i dba o ich bezpieczeństwo. Niech 
będzie zawsze w gotowości, by nieść 
pomoc – powiedział Michał Wójcik.

Słowa uznania i podziękowania 
na ręce ministra za wsparcie zakupu 
nowego samochodu przekazał Jan Sło-
ninka, wójt gminy Miedźna. – Dziękuję 
za okazane wsparcie i pomoc. Dziękuję 

za przychylność i pochylenie się nad 
bezpieczeństwem mieszkańców naszej 
gminy – przyznał. Wójt podziękował 
również nieobecnej na przekazaniu 
samochodu Beacie Białowąs – byłej 
wicemarszałek Województwa Śląskiego, 
która swoimi działaniami mocno wspie-
rała potrzebę zakupu pojazdu pożar-
niczego dla jednostki OSP w Górze. 
Na zakup samochodu gmina pozyskała 
środki finansowe z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 
z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W uroczystym przekazaniu wozu udział 
wzięli: poseł Grzegorz Gaża, komendant 
KP PSP w Pszczynie st. bryg. Grzegorz 
Kołoczek, prezes zarządu OG ZOSP RP 
w Miedźnej druhna Zofia Fołta, Komen-
dant Gminny OSP w Miedźnej druh 
Krzysztof Sosna, radni Gminy Miedźna: 
Tomasz Nycz, Zofia Białoń, Andrzej Painta, 
prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera, 
sołtys Góry Marian Libera. Składali życze-
nia naczelnikowi OSP w Górze Piotrowi 

Kamińskiemu, prezesa Mateuszowi Faru-
dze, druhom i druhnom OSP w Górze.

Wcześniej, 5 grudnia nowy samochód 
witali mieszkańcy gminy. To były ważne 

dni dla naszych strażaków. Teraz samo-
chód służy mieszkańcom gminy i niesie 
pomoc, kiedy tylko trzeba!

8Ug, pk

WAżNy DZIeń DLA sTrAżAKóW Z Góry! DO jeDNOsTKI TrAFIł NOWy sAmOCHóD

Nowy wóz przekazany do akcji

Nowy samochód oficjalnie trafił do OsP Góra  (FOT. UG)
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podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

DOmy JeDnOrODZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 10.01, 24.01
popiół*: 10.01, 24.01
segregacja: 1.02

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 11.01, 25.01
popiół*: 11.01, 25.01
segregacja: 2.02

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: 12.01, 26.01
popiół*: 12.01, 26.01
segregacja: 3.02

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 13.01, 27.01
popiół*: 13.01, 27.01
segregacja: 5.01

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: 17.01, 31.01
popiół*: 17.01, 31.01
segregacja: 9.01

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 18.01, 1.02
popiół*: 18.01, 1.02
segregacja: 10.01

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: 19.01, 2.02
popiół*: 19.01, 2.02
segregacja: 11.01

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 5.01, 20.01, 3.02
popiół*: 5.01, 20.01, 3.02
segregacja: 12.01

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

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „popiół” 
Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
góra, gilowice, grzawa, miedźna: 17.01, 31.01
Frydek, wola: 16.01, 30.01

BLOKi
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 5.01, 9.01, 12.01, 16.01, 19.01, 
23.01, 26.01, 30.01, 2.02
Odpady segregowane – szkło: 18.01, 1.02
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 11.01, 25.01

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

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

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

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

Telefon do psZOK: 519 347 297
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OFICjALNA sTrONA INTerNeTOWA UrZĘDU GmINy mIeDŹNA www.miedzna.pl
OFICjALNe PrOFILe UrZĘDU GmINy mIeDŹNA NA FACeBOOKU

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

To ambitny budżet na trudne 
czasy. w tym roku na inwestycje 
przeznaczonych zostanie prawie 
14 mln zł.

– Przy konstrukcji ubiegłorocznego budże-
tu mówiliśmy z panią skarbnik, że budżet 
jest trudny. Przy konstrukcji budżetu na rok 
2023, patrząc na uwarunkowania makro 
i mikroekonomiczne, patrząc na szaleją-
cą inflację, nieprzewidywalną podwyżkę 
różnych cen, mogę powiedzieć, że budżet 
jest bardzo, bardzo trudny – mówił wójt 
Jan Słoninka. Jak podkreślała skarbnik 
Ewa Ligenza, problemem są także zmiany 
przepisów podatkowych, przez co wpływy 
z podatku PIT zmalały mniej więcej do 
poziomu z roku 2015. – Budżet pracuje na 
każdej sesji, dostosowujemy go do możli-
wości pozyskania środków zewnętrznych. 
W tej kadencji pozyskaliśmy już ponad 30 
mln zł – przyznał wójt.

Dochody budżetu gminy na rok 
2023 wyniosą 82 mln 190 tys. 313 zł 
38 gr, a wydatki – 89 mln 476 tys. 46 
zł 51 gr. Deficyt w wysokości ponad 7 
mln zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi m.in. z nadwyżki budże-
tu z lat ubiegłych. Planowana kwota 
długu maleje do prawie 5,2 mln zł, czyli 
o niemal 1,2 mln zł.

Wśród wydatków bieżących najwięcej 
pochłoną oświata (ponad 40 mln zł, 53% 

wydatków bieżących), ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna i rodzina (10,4 mln 
zł, 13,8%), administracja publiczna (8,1 
mln zł, 10,7%), gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (7,4 mln zł, 9,7%), 
kultura fizyczna (4 mln zł, 5,3%).

Ogromną część stanowią wydatki 
majątkowe. Inwestycje pochłoną 13,9 
mln zł, czyli 15,5% łącznych wydatków 
budżetu. Środki zostały skierowane 
głównie na dofinansowanie inwestycji 
realizowanych w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład (w tym na modernizację 
Centrum Kultury w Woli oraz przy-
ległego terenu), pomoc finansową dla 
Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę 
ul. Miodowej we Frydku i Miedźnej, 
dokończenie rozbudowy budynku szkoły 
we Frydku i budowę skateparku w Woli. 
W załączniku inwestycyjnym są rów-
nież zadania zgłoszone do realizacji 
przez mieszkańców wszystkich sołectw 
w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt budżetu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Został przyjęty przez 
Radę Gminy jednogłośnie (15 głosów 
za). Podobny był wynik głosowania 
nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miedźna na lata 
2023-2030.

8paweł Komraus

22 GrUDNIA rADA GmINy UCHWALIłA BUDżeT  
GmINy mIeDŹNA NA rOK 2023

jednomyślnie  
w sprawie budżetu

Podczas sesji budżetowej  (FOT. PK)

Projekt budżetu przedstawili wójt jan słoninka oraz skarbnik ewa Ligenza  (FOT. PK)
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pomagamy szpitalowi

W szpitalu Joannitas w Pszczynie poma-
lowano ściany oddziału ginekologicz-
nego. Dzięki uprzejmości władz gminy 
Miedźna pracownicy Gminnego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej pomagali 
w pracach remontowych szpitala. 8 pk

Świąteczny prezent 
od pg „silesia”

Gmina Miedźna otrzymała talon świą-
teczny od Przedsiębiorstwa Górniczego 
„Silesia” dla osób najbardziej potrzebu-
jących z naszej gminy na 25 ton węgla. 
Węgiel trafi do osób samotnych, potrze-
bujących lub niesamodzielnych z naszej 
gminy. Dziękujemy zarządowi PG „Sile-
sia” za okazane wsparcie i pomoc. 8 Ug

nowy radiowóz dzięki 
wsparciu samorządów

Nowy nieoznakowany radiowóz zasi-
lił tabor Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie. Było to możliwe dzięki 
wsparciu Powiatu Pszczyńskiego oraz 
gmin Miedźna, Suszec i Goczałkowice-
Zdrój. 8 pk

nabór młodych strażaków

OSP Wola prowadzi nabór do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. Jeśli masz 
ukończonych 12 lat, interesujesz się 
tematyką pożarnictwa i ratownictwa, 
chcesz pomagać innym, to propozycja 
dla Ciebie! Spotkanie organizacyjne 
z rodzicami odbędzie się 21 stycznia 
o godz. 10.00 w remizie OSP Wola. 8 pk

szlachetna paczka
działa cuda

W naszej gminie mieszkańcy znów 
zaangażowali się w „Szlachetną Paczkę”. 
Dzięki wielkim sercom wielu ludzi pomoc 
trafiła do potrzebujących osób.  8pk

Cenne, lokalne,
naturalne

Do końca stycznia można składać wnio-
ski o przyznanie certyfikatu cennym 
lokalnie produktom – tradycyjnym, 
naturalnym, wytwarzanym rękami 
producentów z dbałością o najmniejszy 
detal, Lokalnej Marki Ziemi Pszczyń-
skiej. Zapraszamy lokalnych twórców 
i producentów z terenu naszej gminy 
do składania wniosków. Wszystkie 
dokumenty można pobrać ze strony 
internetowej Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie lub otrzymać w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie, w Wydziale 
Promocji Powiatu i Integracji Europej-
skiej (pokój nr 7). Dodatkowe informacje 
związane z naborem można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 449 23 63. 
Koordynatorem Lokalnej Marki Ziemi 
Pszczyńskiej jest Powiat Pszczyński. 
Celem marki jest wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości, ludzi zaangażowa-
nych w rozwój regionu oraz promowanie 
walorów ziemi pszczyńskiej.

8Ug, powiat

spółka Tauron nowe Technologie zainstaluje 23 ty-
siące sztuk oświetlenia ledowego na południu kraju. 
nowoczesne lampy będą także w naszej gminie!

Nowoczesne oświetlenie typu LED zostanie zainstalowane 
do końca sierpnia. To wynik negocjacji, rozmów i dobrej 
współpracy wójta gminy Miedźna ze spółką.

Łącznie nowe oświetlenie trafi do trzynastu gmin na połu-
dniu Polski. Tauron Nowe Technologie wymieni 23 tysiące 

starych lamp sodowych na nowoczesne oświetlenie typu 
LED. Dzięki inwestycji w nowoczesne oświetlenie, samo-
rządy zaoszczędzą w skali roku prawie 8 tys. MWh energii 
elektrycznej, a do atmosfery w tym samym czasie nie trafi 
5,5 tys. ton CO2.

Na prace, które mają być wykonane do końca sierpnia, 
Tauron Nowe Technologie otrzymał pożyczkę z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

8Ug

Zielony Zwrot w samorządach. Także w naszej gminie

w budżecie powiatu pszczyń-
skiego na rok 2023 znalazły się 
dwie ważne inwestycje, które 
będą realizowane przez powiat 
pszczyński i gminę miedźna.

Pierwsza duża inwestycja to rozbudo-
wa dróg powiatowych w miejscowości 
Miedźna i Frydek na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Bieruńską do skrzyżowa-
nia z ul. Górnośląską. Zadanie finanso-
wane będzie z Polskiego Ładu oraz przez 
Powiat Pszczyński i Gminę Miedźna. 
Jego koszt to 14,8 mln zł. Podczas sesji 
Rady Gminy Miedźna 22 grudnia radni 
przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Pszczyń-
skiemu. Zdecydowano o udzieleniu 
powiatowi Powiatowi pomocy w roku 

2023 w wysokości 2,8 mln zł na reali-
zację tego zadania.

Wśród planów inwestycyjnych powia-
tu na ten roku zapisano także projekt 

przebudowy ul. Pszczyńskiej w Woli 
na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. 
Oświęcimskiej (środki Powiatu i Gminy 
Miedźna – 67 tys. zł). 8 pk

Duże  
inwestycje  
wspólnie  
z powiatem

Ul. miodowa doczeka się rozbudowy  (FOT. POWIAT)

na przełomie roku inwestycje nie zwalniają. Zo-
baczcie, jak prowadzone są prace.

Jedna z największych inwestycji gminnych w tej kadencji 
zmierza ku końcowi. Już wkrótce z rozbudowanej szkoły we 
Frydku, nowoczesnej i bezpiecznej, będą mogli korzystać 
uczniowie i nauczyciele. Roboty idą w imponującym tem-
pie. Klasy są już prawie umeblowane. Już teraz jest pięknie 
i kolorowo!

W grudniu podpisana została umowa na wykonanie doku-
mentacji projektowej dla zadania „Modernizacja budynku 
OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra”. Dokumentację 
projektową przegotowuje firma MS Biuro Projektowe Mar-
cin Sieprawski. Zadanie wykonywane jest dzięki wsparciu 
i pozyskanym środkom w ramach Polskiego Ładu. Projekt 
będzie zawierał zakres robót koniecznych do wykonania 
w budynku OSP i Domu Socjalnym w Górze.

Tymczasem w wyremontowanej świetlicy środowiskowej 
w Centrum Kultury w Woli są już nowe meble. Już niebawem 
będzie można korzystać z wyremontowanych, dostosowanych 
do potrzeb społecznych nowych pomieszczeń. Pomieszczenia 
są kolorowe, klimatyzowane. Póki co, otwarcie świetlicy musi 
jeszcze poczekać, ponieważ trwa modernizacja budynku 
Centrum Kultury. Realizacja zadania obejmuje wykonanie: 
robót budowlanych w branżach architektonicznej, zagospoda-
rowania terenu, prac konstrukcyjnych, instalacji elektrycznej, 
instalacji sanitarnej, infrastruktury drogowej. W ramach prac 
przewidziano również m.in. montaż fotowoltaiki, nowego 
ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, wiaty 
koncertowej, fontanny z oczkiem wodnym, miejsca parkin-
gowe. Będzie przeprowadzone również nasadzenie drzew 

i roślinności. Roboty powinny zostać zakończone do 30 czerw-
ca 2023 r. Wartość umowy to 5 mln 305 tys. 648 zł 22 gr. Na 
realizację zadania gmina Miedźna pozyskała dofinansowanie 
z programu Polski Ład w wysokości 4,5 mln zł.

Trwają termomodernizacja budynków przy ul. Szkolnej 
w Woli i ul. Księża w Grzawie, a także przygotowania do 
budowy skateparku w Woli. 8 pk

sPrAWDZAmy sTAN GmINNyCH INWesTyCjI

Klasy prawie umeblowane

jedna z klas w rozbudowanej szkole we Frydku  (FOT. UG)



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

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

piątek 7.30-14.00

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

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

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

wójt gminy miedźna przyjmuje 
mieszkańców w każdy poniedziałek 

od godz. 15.00 do godz. 17.00.

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

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

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

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

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

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

Filia w Woli, ul. Pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

Filia nr 2 w Woli, ul. Przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

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

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

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

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

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 611 53 00

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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pośród wielu decyzji władz samo-
rządowych, które służą rozwojowi 
naszej gminy i wykonywaniu 
bardzo wielu zadań na rzecz po-
lepszania warunków życia i miesz-
kania w naszej gminie, zdarzają 
się także i momenty trudne oraz 
smutne. Uchwalanie podwyżek 
kosztów do nich należą.

Radni na grudniowej sesji Rady Gminy 
stanęli przed koniecznością uchwalenia 
nowych stawek z uwagi na rozstrzyg-
nięcie przetargu. Ten zgodnie z ustawą 
z 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach musiał 
zostać ogłoszony. Powodem był kończą-
cy się okres obowiązywania dotych-
czasowej umowy. Obowiązek przetar-
gowego trybu udzielenia zamówienia 
wynika wprost z regulacji zawartych 
w w/w ustawie.

Postępowanie o udzielenie zamó-
wienia zostało przygotowane w opar-
ciu o następujące dane: ilość odbiera-
nych i prognozowanych do odbioru 
odpadów komunalnych (zabudowa 
jednorodzinna, wielorodzinna oraz 
PSZOK), liczba mieszkańców obję-
tych systemem gospodarki odpadami, 
ewentualny wzrost ilości generowa-
nych odpadów przez statystycznego 
mieszkańca gminy, częstotliwość 
odbioru odpadów wynikającą z prze-
pisów prawa. Należało też zagwaran-
tować odbiór wszystkich odpadów 
komunalnych objętych systemem oraz 
tak zbilansować opłatę za gospoda-
rowanie odpadami dla mieszkańców, 
by środki z niej pochodzące w 100% 
pokryły wydatki związane z organi-
zacją i funkcjonowaniem systemu. 
Cały gminny system gospodarki odpa-
dami powinien się samofinansować. 
Tymczasem za okres obowiązywania 
poprzedniej umowy z budżetu gminy 
do systemu odbioru śmieci dopłacono 
ok. 500 tys. zł.

Na grudniowym posiedzeniu wspól-
nych komisji radni wraz z wójtem roz-
patrywali trzy opcje cenowe: 27 i 29 zł 
– w tej wersji system już w dniu podej-
mowania uchwały z założenia na samym 
wstępie skutkowałby tym, że środków 
na obsługę „śmieciową” byłoby za mało 
o około 700 tys. zł; 28 i 30 zł od osoby 
– w tej wersji podobnie jak powyżej 
środków byłoby za mało w systemie, 
jednak na szacunkową kwotę około 500 
tys. zł; 30 i 32 zł od osoby – to wersja, 
w której można prognozować, że system 
powinien co najmniej przez znaczący 
okres czasu obowiązywania umowy 
domykać się.

co zrobiła gmina, żeby było taniej? 
Wydzielono frakcję popiołu z frakcji nie-
segregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych. W zabudowie wieloro-
dzinnej ustawiono specjalne pojemniki 
na szkło, żeby zbierany surowiec był jak 
najlepszej jakości. Ponadto, wydzielono 
ulgę na kompostowanie i zrealizowano 

dodatkowy pakiet kompostowników 
dla mieszkańców. Uruchomiony został 
też PSZOK.

ceny znacząco kształtuje rynek 
krajowy. Rynek gospodarki odpada-
mi kieruje się twardymi zasadami. 
A to mocno rzutuje na oferowane przez 
wykonawców ceny zarówno za odbiór, 
jak i za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Uwarunkowania kra-
jowe, niezależne od radnych, wójtów, 
burmistrzów czy prezydentów, stawiają 
samorządy w całym kraju przed wid-
mem podwyżek. To problemy z rynkiem 
zbytu na surowce wtórne i frakcję ener-
getyczną, stale rosnące koszty pracow-
nicze, galopująca inflacja, podatki i inne 
wydatki związane z wprowadzanymi 
przepisami prawa.

W zakończonym postępowaniu prze-
targowym wszystkie oferty przekraczały 
cenowo obowiązujące dotąd stawki za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Po wyłonieniu wyko-
nawcy przygotowano analizę wysokości 
stawek opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na podstawie ilo-
ści oddawanych odpadów w 2022 roku. 
Radni Gminy Miedźna na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji po wni-
kliwej analizie danych i dyskusji, gdzie 
wybrzmiały także obawy niemożności 
wykluczenia wzrostu ilości generowa-
nych odpadów, wypracowali wspólny 
wniosek. Uznali, że wobec kwoty prze-
targu optymalną opcją będzie podnie-
sienie opłaty podstawowej za odpady 
do wysokości 32 zł na osobę. Podjęto 
również decyzję o obniżeniu ceny o 2 zł 
dla mieszkańców posiadających kompo-
stownik przydomowy.

Podwyżka ta, przy założeniach gene-
rowania ilości odpadów na poziomie 
z roku 2022, pozwoli na pełne sfinanso-
wanie systemu w ramach opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
przy jednoczesnym braku finansowania 
wydatków z innych środków budżetu 
gminy. Decyzja ta powinna zabezpie-
czyć środki na wspomniane wcześniej 
samofinansowanie się systemu.

Władze Gminy Miedźna uchwala-
jąc podwyżkę, obdarzyły zaufaniem 
mieszkańców zakładając, iż nadal, 
jeszcze staranniej niż do tej pory, będą 
segregować odpady we własnych gospo-
darstwach domowych. Przyjęto także 
optymistyczną prognozę, że nie nastąpi 
istotny dla ceny wzrost ilości genero-
wanych odpadów. Najgorsze w tym 
względzie jest podrzucanie i porzuca-
nie śmieci (dzikie wysypiska). Jest to 
zjawisko nieprzewidywalne i trudne 
do oszacowania, a gmina na koszt nas 
wszystkich musi je usuwać. Ich ilość 
i tonaż zagrażają utrzymaniu poziomu 
cen. Nie wspominając o szkodliwym 
wpływie na środowisko.

Wójt oraz Radni postawili także na to, 
żeby nie limitować mieszkańcom ilości 
w oddawaniu odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zużytych opon z samochodów 

osobowych i jednośladów, co nierzadko 
zdarza się  innych gminach. Określając 
nowy cennik podtrzymano odbieranie 
wszystkich śmieci bez limitu.

wzrost stawki za odbiór i zago-
spodarowania odpadów nie dotyczy 
tylko i wyłącznie Gminy Miedźna, 
ale ma wydźwięk o wymiarze ogól-
nokrajowym. Jedynymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, których 
system pokrywany jest z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
o stosunkowo niższych kosztach, to 
jednostki posiadające własne instala-
cje do zagospodarowania odpadów lub 
instalacje do termicznego przekształ-
cania odpadów oraz gminne jednostki 
świadczące usługi odbioru odpadów 
komunalnych. Także limitowanie ilości 
odpadów bywa rozwiązaniem mającym 
służyć obniżeniu ceny.

Analizy porównawcze z sąsiadujący-
mi dla nas gminami zawsze będą zależ-
ne od momentu ich dokonywania. Kiedy 
ustalano poprzednie stawki w Gminie 
Miedźna, wiele gmin miało najpierw 
niższe, a potem wkrótce niejednokrotnie 
wyższe cenniki. Te wahania cenowe 
były, są i będą zależne od momentu 
w jakim dokonywane są przetargi. 
Tendencja cenowa jest niestety jedno-
znacznie wzrastająca. Dlatego wszystkie 
gminy, które będą ogłaszały przetargi 
po nas, będą podlegały dokładnie tym 
samym czynnikom, które dzisiaj skut-
kują podwyżką cen dla mieszkańców 
naszej gminy.

Jak mieszkańcy wpływają na kształ-
towanie się kosztów wywozu i zago-
spodarowania odpadów? Segregacja 
prowadzona przez wszystkich miesz-
kańców gwarantuje systematyczny 
odbiór odpadów oraz brak dodatko-
wych kosztów związanych z odbiorem 
źle posegregowanych odpadów, jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. Większość mieszkańców 
prowadzi wzorową segregację odpa-
dów, przyczyniając się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego. Niestety w dal-
szym ciągu nie wszyscy mieszkańcy 
rozumieją zasady poprawnej segregacji 
odpadów. W przypadku niewłaściwego 
segregowania odpadów przez miesz-
kańców są naliczane kary za niewłaś-
ciwą, niedokładną segregację odpadów 
(wówczas ma zastosowanie podwyższo-
nej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi). Pamiętajmy 
więc, że również od jakości segregacji 
odpadów zależy wysokość opłat, jakie 
wszyscy ponosimy i będziemy ponosić 
za ich odbiór i zagospodarowanie!

Mieszkańcu! Odpady wrzucaj do 
oznakowanych pojemników lub wor-
ków według ich rodzaju. Nie bądź obo-
jętny – zwróć uwagę osobie, która nie 
respektuje zasad. Nie stawiaj śmieci 
obok pojemników. Zgniataj butelki i kar-
tony przed ich wyrzuceniem. Zadbajmy 
wspólnie o jakość naszego życia oraz 
estetykę otoczenia. 8 Ug

DLACZeGO sTAWKI ZA ODPADy mUsIAły ULeC ZmIANIe?

Nowe stawki za odpady
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7 grudnia po raz kolejny można było 
przekonać się, że uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Zbignie-
wa Religi władają językiem angielskim, 
niemieckim czy włoskim na równi 
z ojczystym, a ich wiedza geogra-
ficzna, historyczna czy kulturowa na 
temat tych krajów sięga szczytów i to 
co najmniej alpejskich. Podczas Dnia 
Języków Obcych nie zabrakło quizów, 
zabaw i konkursów. Główną atrakcją 
były jednak stoiska tematyczne pre-
zentujące wybrane przez poszczególne 
klasy kraje. W oka mgnieniu można 
było przenieść się z Japonii do Izraela 
lub USA, do Holandii i reszty Europy. 
Wszędzie czekały lokalne przysmaki 
i najbardziej charakterystyczne symbole 
tych krajów.

Wyjątkowo ciekawym punktem 
imprezy była debata na temat technolo-
gii, w trakcie której sześcioro uczniów 
z klas 3a, 3b i 4b miało okazję zaprezen-
tować swoje wybitne umiejętności języ-
kowe. Czapki z głów dla ich odwagi!

Swoją obecnością imprezę uświetni-
ły przedstawicielki Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego, dzię-
ki którym można było przeprowadzić 
debatę, a uczniowie zapoznali się z moż-
liwościami wyjazdów na zagraniczne 
wymiany młodzieżowe i wolontariaty. 
Zostali także hojnymi sponsorami 
nagród rzeczowych.

Rywalizację klas wygrała klasa 4b. 
Zwycięzcami są jednak wszyscy ucznio-
wie. Połączono naukę ze świetną zabawą, 
a to nie lada sztuka!   8 Joanna Kocioła

Języki obce? wcale nie!

Uczniowie wykazali się kreatywnością  (FOT. LO GILOWICe)

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 10 tys. 769 
zł w ramach Programu Wieloletniego 
Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 
1 Poprawa oferty bibliotek publicznych 
Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdal-
ny dostęp do nowości wydawniczych. 
Celem programu jest wzmocnienie 
potencjału bibliotek w środowiskach 
lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności 
i dostępności do zbiorów. Pozyskane 

środki przeznaczono na zakup książek. 
Zbiory naszych bibliotek wzbogaciły się 
o 425 egzemplarzy książek z literatury 
pięknej dla dzieci i dorosłych oraz lite-
ratury popularnonaukowej.

W związku z przystąpieniem GBP do 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Priorytet 
1, w 2023 roku biblioteka w Grzawie 
będzie czynna w dwie soboty w miesiącu 
– pierwszą sobotę, jak było do tej pory, 
oraz w ostatnią sobotę, a także w dodat-
kowe dwie soboty w ciągu roku. 8 gBp

nowe książki w bibliotekach

Klasa 3a Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Miedźnej w ramach drugiej edycji 
programu ekologicznego „Piątka dla 
natury” otrzymała pakiet startowy 
w postaci książeczek edukacyjnych, dłu-
gopisów oraz gry przyrodniczej w for-

mie quizu. Szkoła znalazła się wśród 
pierwszych szkół zarejestrowanych 
w programie, stąd ta nagroda. Ucznio-
wie mieli dobrą zabawę poznając tajniki 
przyrody na podstawie quizowych pytań 
i odpowiedzi. 8 Zsp miedźna

piątka dla natury

Rada Rodziców oraz społeczność 
szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli 16 grudnia zorganizowały 
przepiękny jarmark. Goście obejrzeli 
jasełka, w których wystąpili najmłod-
si uczniowie. Rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo oraz nauczyciele mogli 
podziwiać umiejętności artystyczne 
i wokalne małych aktorów. Gromkimi 
brawami nagrodzono również występ 
Jana Lewandowskiego i Oliwiera Woj-
tyczki, laureatów konkursu gwarowego 

zorganizowanego przez GOK w Goczał-
kowicach-Zdroju.

Dla gości przygotowano kiermasz 
z ozdobami, kartkami świątecznymi, 
stroikami, upominkami. Korytarze 
szkolne wypełnił zapach świątecznych 
wypieków oraz przysmaków serwowa-
nych przez rodziców, przy wsparciu 
sponsorów. Gościem specjalny była 
uczestniczka programu MasterChef, 
Zofia Masny-Klimczak z Pszczyny.

8Zsp wola

Jarmark z niespodziankami

16 grudnia w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Hadyny we Frydku odbył 
się po raz pierwszy kiermasz świątecz-
ny. Spotkanie rozpoczął Zespół Pieśni 
i Tańca „Frydkowianie”, który zaśpiewał 
piękne polskie kolędy wprowadzając 
wszystkich w miły, świąteczny nastrój.  
Można było również obejrzeć przedsta-
wienie pt. „Królowa Śniegu” w wyko-
naniu teatrzyku szkolnego „Zabójcza 
10” oraz występ uczennic klas drugich 

i trzecich w przygotowanych tańcach. 
Swoje prace zaprezentowała również 
Anna Bugajska, która jest mamą ucz-
nia szkoły. Oczywiście jak na kiermasz 
przystało nie zabrakło stroików, bombek,  
świątecznych przysmaków, tradycyjnego 
barszczu i krokietów z kapustą i grzyba-
mi. Organizatorzy dziękują wszystkim 
za zaangażowanie i zebrane fundusze 
na rzecz Rady Rodziców.

8sp Frydek

Świąteczne spotkanie

FryDeK

12 grudnia w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze goszczono 
wyjątkową osobę, Katarzynę Orzechow-
ską. Pani Kasia jest wicemistrzynią 
świata w strzelectwie pneumatycznym 
osób niewidomych. Mimo niepełno-
sprawności jest samodzielna, aktywna 
zawodowo i na co dzień realizuje swoje 
pasje (oprócz strzelectwa jeździ rów-

nież na torze kolarskim w tandemie). 
Pani Kasia jest niesamowicie pozytyw-
ną i uśmiechniętą osobą. Uczniowie 
z wielkim zainteresowaniem słuchali 
opowieści o jej życiu codziennym, pracy, 
osiągnięciach sportowych. Poznali też 
psa przewodnika i dowiedzieli się, jaka 
jest jego rola w życiu osoby niewidzącej.
 8 sp góra

wyjątkowy gość

12 grudnia do Zespołu Szkół w Woli 
zawitały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Woli. Przedszkolaki miały oka-
zję poznać strój śląski oraz usłyszeć 
o zwyczajach świątecznych w naszym 
regionie. Maluszki udekorowały pier-

niczki, a z pomocą gospodyń wykonano 
świąteczne stroiki. Gości zaproszono do 
obejrzenia izby regionalnej mieszczącej 
się w szkole. Nie zabrakło też wspólnego 
kolędowania.
 8 Zs wola

gospodynie w szkole

To było miłe spotkanie  (FOT. Zs WOLA)



pani Helena była naszą gminną 
poetką, przez wiele lat zaan-
gażowana w działalność Kgw 
góra oraz Zespołu Śpiewaczego 
„górzanie”, którego była współ-
założycielką.

Pani Helena napisała ok. 50 wierszy 
i piosenek. Opowiadała w nim o swoim 
życiu, o otoczeniu. A wiele w życiu 
doświadczyła. Urodziła 15 dzieci, ale 
troje szybko zmarło. 20 lat pracowała 
w tuczarni. To była ciężka, fizyczna 
praca. Jednocześnie wychowywała 12 
dzieci, opiekowała się chorym mężem, 
dorabiała na polu. Mąż zmarł w wieku 
53 lat. Sama też ciężko chorowała. 
Ogromnym ciosem była dla niej śmierć 
dwóch synów, którzy zginęli w katastro-
fie budowlanej w Chorzowie, w 2006 r., 
kiedy zawaliła się hala Międzynarodo-
wych Targów Katowickich, gdzie trwała 
wystawa gołębi.

Wielkim oparciem była wiara 
w Boga. – Jak coś chciałam żeby się 
stało, to zawsze uprosiłam. Panu Bogu 
dziękuję za każdy dzień – mówiła nam 

w kwietniu 2019 r. Dawała temu wyraz 
w swoich wierszach. „Wyznanie wiary 
jest najważniejszym wątkiem mojej 
twórczości. W wierszach przenoszę się 

w inny wymiar czasu, odrywam się od 
codzienności, czyli to wszystko, co boli, 
przenoszę z serca w słowa. To pozwala 
mi wciąż zaczynać od nowa. Chciałabym 

miłością ogarnąć cały świat, wtedy przy-
pominam sobie, że wszystko, co piękne, 
rodzi się w cierpieniu. Również miłość” 
– pisała w jednym z wierszy.

Pani Helena była zaangażowana 
w życie społeczności lokalnej. Od 1968 
r. działała w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Górze, była jego wieloletnią prze-
wodniczącą, potem została Honorową 
Przewodniczącą. Pani Helena była 
współzałożycielką Zespołu Śpiewacze-
go „Górzanie”. To dzięki jej staraniom 
zespół może pochwalić się pięknymi, 
autentycznymi strojami śląskimi. Zosta-
ła uhonorowana Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Orderem Serca Matkom Wsi, jest 
laureatką Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej, 
a także Miedźniańskiego Ula, nagrody 
gminy Miedźna za działalność kultu-
ralną, zaangażowanie w pracę na rzecz 
kultury, jej upowszechnianie i ochronę. 
Zawsze troszczyła się o lokalne obyczaje 
i tradycje. Brała czynny udział w uroczy-
stościach gminnych i kościelnych.

Pani Helena zmarła 26 grudnia. Miała 
87 lat. Jej pogrzeb odbył się 29 grudnia 
w Górze. 8 paweł Komraus
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12 grudnia do naszej gminy dotarło Betlejemskie 
Światło Pokoju. Zostało ono przekazane na ręce 
wójta jana słoninki i przewodniczącego rady 
Gminy Andrzeja Kempnego przez harcmistrza 
marka rybickiego z Hufca ZHP Ziemi raciborskiej. 
Światło to symbol ciepła i pokoju. Oby towarzyszy-
ły nam zawsze!  (FOT. UG)

Urząd Gminy składa podziękowania za wszystkie 
serdeczności, życzenia oraz kartki świąteczne, 
które zostały przesłane do urzędu w okresie świą-
teczno-noworocznym. mamy nadzieję, że choć 
część z tych życzeń w naszej gminie się spełni. 
Dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności 
i zdrowia w nowym 2023 roku  (FOT. UG)

18 grudnia przy kościele św. Klemensa w miedźnej 
odbył się charytatywny kiermasz świąteczny dla 
Kacperka Chodury z miedźnej. rodzina zbiera 
pieniądze na kosztowną operację ucha, która już 
niebawem zostanie przeprowadzona w stanach 
Zjednoczonych. Dzięki wielkim sercom mieszkań-
ców zebrano prawie 7 tys. zł (FOT. ZsP mIeDŹNA)

W OBIeKTyWIe

Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. HELENY MALCHER
Rodzinie i Najbliższym 

składamy wyrazy współczucia
i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci 
najbliższej osoby.

Ze szczerymi kondolencjami

Jan Słoninka
Wójt Gminy Miedźna

Andrzej Kempny
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Radnymi

Sołtysi Gminy Miedźna

rODZina

Rodzina to moje królestwo
Oświetlone 15 lampami o bardzo silnej mocy,
Budowane przez nieprzespane noce
Przez pot płynący z czoła
I pełnia nicość
nikt go nie zburzy, bo stoi na fundamencie miłości.
Rodzina to fundament świata i każdego człowieka
To najwspanialsze dzieło
Choć tyle wieków minęło
Rodzina to najwspanialszy kwiat
bez którego nie istniałby świat

mOJa OJCZyZna

Na małej bocznej cichej przystani
Moja Ojczyzna mała leży
Piękne kapliczki przy drogach stoją
Wieczorne śpiewy łąki stroją
Z wieży Kościoła wśród gwaru ulic

Zegar odmierza miniony czas
I rozmodlone dźwiękiem pieśni chwały
Od pokolenia głoszą dzwony
Pielgrzymce wiary szlakiem od wieków
Budowali na wspólny dom
W codziennym trudzie nasi przodkowie
A wiatr unosił modlitwy woń
W porannych zorzach w szarości ciszy
Wśród śpiewu ptaków, lasów, pól
Nadal miłością bije ich serce
W ciernistych krzewach pachnących róż
Epoka ducha i czas historii
Zbiera okruchy minionych lat
Spocone drzewa puste kościoły
Płaczą jak dziecko w samotną noc
Gdziekolwiek będziesz, pójdziesz przez życie
Zawsze wspominaj rodzinny dom
Jak ziarnko piasku wciąż Twoje stopy
W Ojczystą ziemię wgniecione są

wiersze autorstwa śp. Heleny Malcher

W WIeKU 87 LAT ZmArłA HeLeNA mALCHer Z Góry, KOBIeTA NIeZWyKłA

Teraz gdzie indziej recytuje swoje wiersze...



8 gminne sprawy – styczeń 2023 AKTUALNOŚCI

państwowe gospodarstwo wod-
ne „wody polskie” ustaliło nowe 
ceny wody i odprowadzania 
ścieków w gminie miedźna. Od 
2018 r. zarówno wójt, jak i rada 
gminy nie mają wpływu na te 
ceny.

Od 2018 roku zmieniły się przepisy 
prawne i zasady ustalania cen wody. 
Zgodnie  z Ustawą z 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej z 27 
lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, Rada Gminy i Wójt nie 
mają już wpływu na cennik wody.

Przed 2018 rokiem cennik wody 
opiniował Wójt, a Rada Gminy podej-
mowała co do tego stosowne uchwały. 
Po zmianach prawnych władze gminy 
zostały pozbawione tych kompetencji. 
W chwili obecnej, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, w całym kraju cena 
wody ustalana jest przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 
na wniosek przedsiębiorcy.

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o. o. prowadząc gospodarkę 
wodno-ściekową nie jest nastawiony na 
zysk. GZGK mając na uwadze dobro 
mieszkańców zawnioskował do Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” o zmianę obowiązującej 
taryfy w związku z panującą sytuacją na 
rynku i dynamicznie rosnącymi koszta-
mi o możliwie najniższą taryfę.

Ustalenie nowych cen za dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków uzasad-

nione jest bowiem zmianą warunków 
ekonomicznych, w których musi funk-
cjonować Spółka. Przy konstruowaniu 
wniosku taryfowego oparto się na zało-
żeniach makro i mikroekonomicznych, 
prognozie zmian warunków ekonomicz-
nych oraz wielkości usług i warunków 
ich świadczenia. W przypadku spółki 
GZGK od momentu wprowadzenia obo-
wiązującej taryfy koszty dostarczania 
wody i oczyszczania ścieków wzrosły 
prawie o 28%.

Mając na uwadze troskę o dobro 
mieszkańców oraz świadomość, że 
każda podwyżka cen stanowi dodat-
kowe obciążenie dla gospodarstw 
domowych i pozostałych odbiorców 
zdecydowano, iż nowe ceny wzrosną 
tylko jedynie o faktyczną cenę zakupu 
wody, a ścieki o koszt podwyżki zago-
spodarowania osadu. Natomiast wszyst-
kie pozostałe koszty tj: amortyzacja, 
zużycie energii, podatki, opłaty, wyna-
grodzenia, spółka pokryje w ramach 
swojej działalności.

Jednocześnie chcemy przypomnieć, 
że obecny zarząd GZGK musiał uregulo-
wać roszczenia z tytułu złej jakości wody 
pozostawione po poprzednim zarządzie. 
Roszczenia na kwotę 1 mln 69 tys. 492 
zł w wyniku negocjacji zredukowano do 
kwoty 376 tys. 142 zł 96 gr i spłacono 
je w całości. Aktualnie GZGK także 
musi regulować i płacić zobowiązania 
poprzedniego zarządu z tytułu nałożo-
nych kar przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska na ogólną kwotę 1 
mln 278 tys. 630 zł za naruszenie zasad 
sposobu pobierania próbek do badań 
jakości oczyszczonych ścieków odpro-
wadzanych z oczyszczalni „Lemna”. 
Aktualnie do spłaty pozostała kwota 
1 mln 27 tys. 603 zł 25 gr. W swojej 

działalności spółka musi niestety także 
uwzględniać te obciążenia.

Aktualnie określone nowe ceny przy-
jętą taryfą wzrosną w naszej gminie 
o 9,2% w zakresie dostarczania wody 
oraz o 6,12 % w zakresie odprowadzania 
ścieków i będą takie same przez cały 
okres jej obowiązywania tj. 3 lata. GZGK 
jednocześnie informuje, że w przypadku 
wystąpienia niezależnych od Spółki, 
a istotnych zawirowań rynkowych, 
cena może ulec zmianie. Opłata abona-
mentowa pozostanie na takim samym 
poziomie.

Usługi prowadzone w ramach podsta-
wowej działalności operacyjnej wykony-
wane przez GZGK nie były, nie są i nie 
będą wydatkowane dla zysku spółki. 
Były i będą przeznaczane na pokrycie 
wszystkich bieżących kosztów. Taka 
filozofia spółki pozwoliła ustanowić 
nową taryfę, która obciąży mieszkań-
ców w możliwie minimalnym zakresie. 
Powody podwyżki taryfy są niezależne 
od spółki GZGK. Są to rosnące koszty 
zakupu wody z GPW. Cena zakupu wody 
z GPW  uległa zmianie z kwoty 2,32 zł 
netto w czerwcu 2021 r. na 2,51 zł  netto 
i ona obowiązywała do końca 2022 roku. 

Od 1 stycznia 2023 r. jest to kwota 3,32 
zł netto.

Wszelkie wyjaśnienia niejasności czy 
też pytań dotyczących zmiany stawki za 
wodę i ścieki można uzyskać w siedzibie 
GZGK oraz telefonicznie: GZGK – tel. 32 
448 94 43, Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
– tel. 697 070 624, 603 362 397, podawanie 
odczytów wodomierzy – tel. 32 211 71 60, 
mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl. 8gZgK

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 1 stycznia 2023 r.:
<  w przypadku pierwszej grupy odbiorców cena wody ulega zwiększeniu 

o 0,75 zł/m3  (z kwoty 8,15 zł brutto do kwoty 8,90 zł brutto),
<  w przypadku drugiej grupy odbiorców cena wody ulega zwiększeniu  

o 0,75 zł/m3  (z kwoty 8,51 zł brutto do kwoty 9,26 zł brutto).

Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian (wynosi 11,12 zł brutto dla obu 
grup odbiorców).

Wysokość cen za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków od 1 stycznia 2023 r.:
<  w przypadku obu grup odbiorców cena odprowadzania ścieków ulega 

zwiększeniu o 0,54 zł/m3  (z kwoty 8,82 zł brutto do kwoty 9,36 zł brutto).

Zmiany cen wody i odprowadzenia ścieków

patrole policji to codzienny, normalny widok 
na drogach, ale w asyście mikołaja to już 
sprawa niecodzienna.

6 grudnia patrole policji na drogach naszej gminy 
sprawdzały trzeźwość kierowców. Wszystko to 
w ramach profilaktyki zachowania trzeźwości na 
drogach i rozwiązywania problemów alkoholowych 
zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Policjanci prowa-
dzili kontrole pojazdów, a Mikołaj życzył kierowcom 
wesołych świąt i przekazywał upominki. Towarzyszyli 
im druhowie OSP Wola.

W naszej gminie bardzo prężnie działa Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Do zadań Komisji należy inicjowanie i monitorowanie 
działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwią-
zywania problemów alkoholowych. Celem działań 
jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej 
osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związ-
ku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie 
oraz zwiększanie umiejętności osób do radzenia sobie 
z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmo-

wane działania mają za zadanie wsparcie osób uza-
leżnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu 
życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach 
życiowych.

Kontakt: Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola, 
Przewodniczący GKRPA: Mirosław Jaroszewski, tel. 
519 877 769. 8 Ug

WyjąTKOWA AKCjA POLICjI OrAZ GmINNej KOmIsjI rOZWIąZyWANIA PrOBLemóW ALKOHOLOWyCH

Patrole z mikołajem

Podczas mikołajkowych patroli  (FOT. UG)
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Trwa sezon grzewczy, a wraz 
z nim wzrasta zagrożenie zatru-
cia czadem. Ostrzegamy przed 
jego zabójczym działaniem.

Pamiętajmy, że czad (tlenek węgla), to 
silnie toksyczny gaz, który jest bezbar-
wny i bezwonny. Człowiek nie jest w sta-
nie go wyczuć ani zobaczyć. Najbardziej 
zagrożone są osoby, które korzystają 
z wszelkiego rodzaju pieców, kotłów 
gazowych lub CO. Jeśli nie ma dostatecz-
nej ilości tlenu podczas spalania powsta-
je śmiertelny gaz. W odpowiednim stęże-

niu potrafi najpierw uśpić, a potem zabić 
ofiarę w kilkanaście minut.

Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla 
można zminimalizować poprzez zain-
stalowanie w domu lub mieszkaniu 
czujnika tlenku węgla oraz poprzez 
stosowanie kilku zasad. Pamiętaj, aby:

– przeprowadzić kontrole techniczne, 
w tym sprawdzenie szczelności przewo-
dów kominowych, ich systematyczne 
czyszczenie oraz sprawdzanie występo-
wania dostarczanego ciągu powietrza,

– użytkować sprawne technicznie 
urządzenia, w których odbywa się 

proces spalania, zgodnie z instrukcją 
producenta,

– nie zaklejać i nie zasłaniać w inny 
sposób kratek wentylacyjnych,

– w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność działa-
nia wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynkach i mogą pogarszać wen-
tylację,

– systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu bądź krat-

ki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć 
do wyżej wspomnianego otworu lub 
kratki,

– często wietrzyć pomieszczenia, 
w których odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet 
niewielkie, rozszczelnienie okien.

Pamiętajmy o niebezpieczeństwie, 
jakie niesie ze sobą tlenek węgla i właś-
ciwie zabezpieczmy nasze domy i miesz-
kania, pozwoli to ochronić nasze życie 
oraz życie naszych bliskich. 8 psp, Ug

Czad – cichy zabójca

Masz profil zaufany? Jeśli tak, to 
załóż konto w elektronicznym urzę-
dzie eUrząd  i korzystaj z ułatwień. Już 
dziś złóż wniosek o konto w naszym 
eUrzędzie. Jeśli nie masz profilu 
zaufanego, a twój bank nie obsługuje 
tej funkcjonalności, już dziś możesz 
złożyć wniosek na platformie Profilu 
zaufanego i potwierdzić swoją toż-
samość w Kancelarii Urzędu Gminy 
w Miedźnej (ul. Wiejska 131 – I piętro 
budynku). Uzyskasz wtedy możliwość 
złożenia wniosku o dostęp do eUrzędu 
i wiele korzyści z możliwości załatwie-
nia spraw online bez wizyty osobistej 
w Urzędzie Gminy.

eUrząd to elektroniczny urząd dostępny 
24h/dobę! Jeśli posiadasz konto w eUrze-
dzie, w każdej chwili masz dostęp do infor-
macji o swoich zobowiązaniach (podatki 
i opłaty) oraz o stanie Twojej korespon-
dencji prowadzonej z Urzędem. Poprzez 
portal możesz zapłacić online za swoje 
zobowiązania oraz zobaczyć deklaracje 
złożone poprzez platformę ePUAP.

Elektroniczne formularze, powiado-
mienie e-mail, płatności online – dzięki 
nowym narzędziom wykorzystywa-
nym w kontaktach pomiędzy urzędem 
a mieszkańcem, urzędowe sprawy zała-
twiane są szybciej i bez konieczności 
wychodzenia z domu. 8 Ug

Przez internet  
łatwiej i szybciejW związku z podpisaną umową na 

wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzy-
manie dróg administrowanych przez 
gminę Miedźna w sezonie zimowym 
2022/2023” w zakresie dróg gminnych 
wykonawcą jest wyłoniona w drodze 
przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania ofertowego firma Mar-
Masz Rafał Maryjosz z siedzibą 43-227 
Grzawa, ul. Nad Wisłą 4.

Osobami bezpośrednio nadzorujący-
mi wykonywaną usługę odśnieżania są 
sołtysi poszczególnych sołectw. Numery 
kontaktowe:
<  Miedźna – Bronisław Śmieja,  

tel. 697 691 176
<  Grzawa – Barbara Maroszek,  

tel. 697 447 603

<  Frydek – Janusz Pławecki,  
tel. 519 347 293

<  Gilowice – Jan Nowak, 
tel. 519 347 294

<  Góra – Marian Libera, 
tel. 519 347 299

<  Wola – Anna Nycz, tel. 502 317 809
<  Wola I – Andrzej Nelec,  

tel. 519 347 296
<  Wola II – Andrzej Biszkant,  

tel. 519 347 295
Drogi powiatowe znajdujące się na 

terenie gminy Miedźna w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2022/2023 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. 
Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, tel. 
32 212 80 68, całodobowy numer telefonu 
501 716 376. 8 Ug

akcja Zima 2022/2023

Od 1 stycznia 2023 r. nocna i świątecz-
na opieka zdrowotna na terenie powiatu 
pszczyńskiego jest realizowana w szpitalu 
Joannitas w pszczynie, ul. antesa 11.

Świadczenia są udzielane w pomieszczeniach poradni 
specjalistycznych pszczyńskiego szpitala (na parterze 
budynku). Wchodzić należy wejściem głównym. Do 
rejestracji, a następnie do gabinetu i pokoju zabiego-
wego, prowadzi niebieskie oznaczenie (taśma). Numer 
telefonu: 32 611 53 01.

Od 2023 roku Szpital Joannitas w Pszczynie funk-
cjonuje w ramach systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli 
w tzw. sieci szpitali. Zgodnie z przepisami, placówki 
zakwalifikowane do sieci szpitali organizują punkty 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

nocna i świąteczna opieka zdrowotna udziela-
na jest od godziny 18.00 po południu do 8.00 rano 
w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od 
pracy. dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad 
w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie (nr tel. 32 
611 53 01), a w przypadkach medycznie uzasadnionych 
w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej 
w punktach nocnej i świątecznej pomocy można 

skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia: gdy nie ma obja-
wów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub 
grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, zastoso-
wane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie 
przyniosły spodziewanej poprawy i zachodzi obawa, że 

oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogor-
szenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc 
do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja). 8 powiat

WAżNA INFOrmACjA W sPrAWIe OPIeKI meDyCZNej!

Nocna i świąteczna opieka medyczna 
znów w szpitalu



10 gminne sprawy – styczeń 2023 AKTUALNOŚCI  I  sPOrT

grudzień był owocny dla zawod-
ników mUKs „gilus” gilowice. 
Kolejne zawody dały wspaniałe 
wyniki i nowe rekordy!

W dniach 30 listopada-4 grudnia w Byd-
goszczy odbyły się Zimowe Mistrzostwa 
Polski Seniorów, Młodzieżowców i Junio-
rów 17, 18 lat w pływaniu. Wystartowało 
w nich 551 zawodniczek i zawodników 
ze 113 klubów. „Gilusa” reprezentowały 
dwie zawodniczki z rocznika 2005, Anna 
Mayerberg i Maja Kryza. Anna Mayer-
berg w swoich pięciu startach ustanowiła 
nowe rekordy życiowe. Na 100 m stylem 
motylkowym wystąpiła w Finale C, co 
dało jej 26. miejsce w Polsce, rocznikowo 
9. miejsce. Na dystansie 200 m stylem 
motylkowym płynąc w Finale A zajęła 9. 
miejsce w Polsce, rocznikowo 4. miejsce. 
Na 200 m stylem zmiennym awansowała 
do finału B. Maja Kryza wystartowała 
czterokrotnie na: 50 m stylem dowolnym 
ustanawiając nowy rekord życiowy, 50 

m stylem klasycznym, 100 m stylem kla-
sycznym oraz 200 m stylem klasycznym, 
kwalifikując się do Finału C i poprawia-
jąc swoją życiówkę .

Troje zawodników „Gilusa” wzięło 
udział w Zimowych Mistrzostwach Polski 
14-latków, które rozegrano w Olsztynie 
w dniach 9-11 grudnia. Byli to: Oliwia 
Nawara, Maja Górecka i Wiktor Pan-
czykowski. Podczas trzydniowej rywali-
zacji nasi zawodnicy 12 razy ustanawiali  
nowe rekordy życiowe, pięć razy pływali 
w finałach. Wiktor Panczykowski na 
200 m stylem grzbietowym w finale 
A z nowym rekordem życiowym zajął 9. 
miejsce w Polsce, na 100 m stylem dowol-
nym w finale A zajął 7. miejsce w Polsce 
z nową życiówką, podobnie na dystan-
sie 50 m stylem grzbietowym tu rów-
nież zajął 7. miejsce w Polsce z nowym 
rekordem życiowym, na dystansie 50 
m stylem dowolnym płynąc w finale B 
zajął ostatecznie 13. miejsce w Polsce 
z nowym rekordem życiowym, 100 m 

stylem grzbietowym w finale B zakończył 
na 18. miejscu w Polsce. Bardzo dobrze 
spisały się dziewczęta. Oliwia Nawara na 
50 m stylem motylkowym, 50 m stylem 
dowolnym oraz 100 m zmiennym wypły-
wała swoje nowe rekordy życiowe. Maja 
Górecka na dystansach 100 m stylem 
zmiennym, 100 m stylem grzbietowym, 
100 m stylem klasycznym oraz 50 m sty-
lem grzbietowym zakończyła swój start 
na Mistrzostwach z nowymi rekordami 
życiowymi.

To nie koniec sukcesów! W Zimo-
wych Mistrzostwach Polski w kategorii 
Masters, które odbyły się w dniach 16-
18 grudnia w Poznaniu udział wzięło 
prawie 500 zawodników ze 168 klubów. 
Zawodnik masters i trener  MUKS Gilus 
Gilowice Sławomir Formas zdobył 4 
złote medale ustanawiając 3 rekordy Pol-
ski w kategorii F (50-54 lata). W klasy-
fikacji na najlepszy wyniki wg punktów 
FINA zajął  5. miejsce.

8mUKs „gilus”

Grudniowe sukcesy pływaków

nasza zapaśniczka triumfowała 
na międzynarodowym turnieju.

W dniach 2-4 grudnia w miejscowości 
Boguszów-Gorce odbył się XVII Między-
narodowy Turniej Heros Lady Open 2022. 
W zawodach walczyło 290 zawodniczek 
z 48 klubów, w tym 18 ekip z zagranicy. 
GKS „Piast” Wola reprezentowała Ame-
lia Tomala w kategorii do 53 kg. Amelia 
wywalczyła złoty medal, pokonując dwie 
zawodniczki z Ukrainy, zawodniczkę z Nie-
miec. W finale wygrała z reprezentantką 
Szwajcarii. Gratulujemy! 8gKs „piast”

amelia z medalem

Amelia ze złotym medalem 

(FOT. GKs „PIAsT”)

Już sam tytuł książki piotra Dąbkowskiego 
daje do myślenia: „O budowaniu prawDZi-
wyCH relacji z dzieckiem. Czy dzieci i ryby 
faktycznie głosu nie mają?”. no właśnie, 
mają czy nie?

Piotr Dąbkowski na co dzień pracuje z dziećmi. Jest 
nauczycielem wychowania fizycznego i edukacji dla 
bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju. W ubiegłym roku ukazała się jego 
książka, w której staje w obronie dzieci, w środowisku 
szkolnym oraz rodzinnym.

Jak podkreśla, dorosły nie może stwarzać relacji, 
w której dziecko nie ma nic do powiedzenia. – Dzie-
cku należy się dokładnie taki sam szacunek jak nam 
dorosłym, ani grama mniejszy. Jak mówi Janusz Kor-
czak „nie ma dzieci, są ludzie”. W szkole, a nawet 
w domach rodzinnych zdarza się mimo wszystko, że 
o tym zapominamy. Stereotyp „dzieci i ryby głosu nie 
mają” nadal funkcjonuje w pewnym stopniu w naszym 
społeczeństwie. Jeśli dzieci słyszą zbyt często tylko 
z czego są słabe i co robią źle, a tak rzadko są doce-
niane, to nie będą wyrastały na ludzi o optymalnym 
poczuciu własnej wartości. To poczucie własnej war-
tości będzie mocno zaniżone, a efektem będzie to, że 
młody człowiek straci wiarę w swoje możliwości. Mamy 
uskrzydlać młodych ludzi, a nie podcinać im skrzydła 
– podkreśla pedagog.

Podaje też przykład nieodpowiednich relacji nauczy-
ciela z uczniem. – Młodzi ludzie często mówią to, co np. 
nauczyciel chce usłyszeć, a nie to co naprawdę myślą. 
Dlaczego? Bo to się opłaca, tak skonstruowany jest 
system, lepiej opłaca się powiedzieć coś, co mi abso-
lutnie nie zaszkodzi, a może pomóc. Zrobiłem kiedyś 
test wśród uczniów. Przeprowadziłem celowo bardzo 
nudną lekcję, następnie zadałem proste pytanie: czy 
nudziła Was ta lekcja? Odpowiedzieli w większości, że 
nie. Zapytałem więc, czy mówią to żeby nie narobić 
sobie problemów i się przypodobać, czy faktycznie 
tak czują i tak myślą. Co odpowiedzieli? Ma pan rację, 
mówimy w ten sposób, ponieważ jesteśmy wyuczeni, 
że tak należy mówić, ale niekoniecznie tak myślimy. 

Uczniom nie opłaca się być autentycznym, bo celem jest 
nie zaszkodzić sobie, to burzy prawdziwość i szczerość 
relacji. Gdybyśmy nauczyli dzieci mówić w sposób 
bardzo świadomy i mieliby poczucie, że nic nie stracą 
myślę, że było by bardziej spójnie z tym, co tak napraw-
dę myślą, a co za tym idzie nie tłumiliby często swoich 
trudnych emocji w sobie – zauważa.

Piotr Dąbkowski widzi też wady systemu ocenia-
nia w szkole. Jak przyznaje, motywacja zewnętrzna, 
czyli oceny staje się często ważniejsza dla uczniów od 
motywacji wewnętrznej, czyli dążenia do zdobywania 
wiedzy. – Specjaliści alarmują iż, gubimy dzieci, bo 
często skupiamy się tylko na cyferkach, rankingach, 
słupkach, statystykach. Rodzice również powinni 
zrozumieć, że oceny nie są najważniejsze na świecie, 
tylko człowiek i jego problemy, rozterki, potrzeby. 
Jeśli mówimy o ocenach to przytoczę tylko ciekawost-
kę z najlepszych edukacji na świecie np. Finlandia, 

gdzie nie ma w ogóle ocen, osiąga najwyższe wyniki 
nauczania – zauważa nauczyciel. – Jeśli słyszę od 
młodych ludzi, że muszę mieć szóstkę lub piątkę, bo 
mama mnie okrzyczy i będę miał w domu ciężko, to 
coś tu jest nie halo. Najgorsze jest to, że jak niektórzy 
uczniowie mają teraz czwórkę, to jest tragedia, a jak 
trójkę to koniec świata. Zamieniłbym formę cyferki 
na inną metodę, których jest wiele, żeby zapalić do 
prawdziwego zdobywania wiedzy, bo ona jest bardzo 
ważna i potrzebna – dodaje.

Mieszkaniec Frydku podkreśla jednocześnie, że 
coraz więcej rodziców i nauczycieli dostrzega ten 
problem. Jak stwierdza, uczeń potrzebuje doceniania, 
wsparcia, obecności, rozmowy, a nie tylko oceniania. 
I także o tym jest jego książka, którą warto przeczytać. 
Osoby zainteresowane jej nabyciem mogą kontaktować 
się mailowo – wydawnictwo.dabek@gmail.com.

8paweł Komraus

mIesZKANIeC FryDKU WyDAł WArTOŚCIOWą KsIążKĘ, W KTórej PIsZe O Tym, jAK WAżNe jesT BUDOWANIe PrAWDZIWyCH reLACjI Z DZIeCKIem

Nie ma dzieci, są ludzie

Piotr Dąbkowski na co dzień pracuje z dziećmi  (FOT. ArCHIWUm)

Nie ma dzieci, są ludzieNie ma dzieci, są ludzie
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wystawa pn. „widziane z górki 
Klemensowej – od Lędzin po 
miedźną” została przygotowana 
przez Klub plastyka „Kontrast” 
z Lędzin.

Wystawa to rezultat pleneru malarskie-
go w Górze, podczas którego powstały 
wyjątkowe prace namalowane przez 
członków Klubu Plastyka „Kontrast”. 

Wspaniałe widoki w naszej gminie stały 
się inspiracją dla artystów zrzeszonych 
w klubie działającym w Lędzinach.

8 grudnia w Urzędzie Gminy odbył 
się wernisaż wystawy – wyjątkowe 
spotkanie ludzi sztuki, artystów, którzy 
zaprezentowali swoje dzieła. Zachęcamy 
do ich obejrzenia! Wystawa jest dostępna 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
jeszcze do 15 stycznia. 8 pk

DO 15 sTyCZNIA W UrZĘDZIe GmINy DOsTĘPNA jesT WyjąTKOWA WysTAWA

Wyrazili piękno naszej gminy

Obrazy można oglądać w sali konferencyjnej urzędu  (FOT. UG)

W OBIeKTyWIe

W grudniu rozstrzygnięty został konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”, zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury. Nadesłano 86 prac, pięknych i pomysłowych, 
wykonanych różnymi technikami. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę  (FOT. GOK)

Św. mikołaj w grudniu odwiedził mieszkańców naszej gminy. 4 grudnia przyjechał 
niezwykłym ekspressem, zatrzymując się w każdym sołectwie (o jego wizycie 
pisaliśmy w poprzednim numerze). Ponadto, odbyły się też spotkania sołeckie. Na 
zdjęciu – spotkanie w Górze  (FOT. UG)

Babcia – dziedzictwo intencji, nadzieje i marzenia, odpoczynek serca w pieszczocie, 
niekończąca radość przeglądania się w jej oczach…    

/Stephen Littleword/

W tym szczególnym dniu – Dniu Babci
składamy Wszystkim naszym najukochańszym Babciom

serdeczne życzenia zdrowia, miłości, optymizmu
i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń.

Niech radość zawsze gości na Waszych twarzach,
a miłość w sercach.

Dziękujemy za Waszą troskę, ciepło i opiekę.
 Dziękujemy za bezgraniczną miłość.  

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

wraz z Radnymi i Sołtysami

Dziadek to ktoś kto ma srebrne włosy i złote serce… 

Drogi Dziadku!

Z okazji Twojego święta życzymy Ci
wielkiej radości i pociechy z wnucząt.
Aby dobre zdrowie i pogoda ducha 

nigdy Cię nie opuszczały.
Abyś zawsze był szczęśliwy i spełniony.

Życzymy długiego i pięknego życia.
Dziękujemy za Twoją troskę i miłość.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny

Wójt Gminy Miedźna
Jan Słoninka

wraz z Radnymi i Sołtysami

10 grudnia w Domu Kultury w Woli można było 
obejrzeć wyjątkowy spektakl tańca współczesnego 
„Kwiecie węgielny”, opowiadający historię św. 
Barbary, patronki górników, w wykonaniu aktorów 
Teatru Cordis. Wydarzenie zostało zorganizowane 
przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Parafii św. Urbana w Woli  (FOT. GOK)



12 gminne sprawy – styczeń 2023 W OBIeKTyWIe

radość okresu 
przedświątecznego

W grudniu w naszych placówkach oświatowych uczniowie 
przygotowali piękne jasełka oraz spotkania wigilijne. To był czas 
oczekiwania na te najpiękniejsze święta – Boże Narodzenie 

(FOT. PLACóWKI OŚWIATOWe)(FOT. PLACóWKI OŚWIATOWe)


