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24 stycznia w Woli odbył się X Wojewódzki 
Wieczór Kolędowy i XVIII Gminny Wieczór 
Kolędowy pod patronatem Wójta Gminy 
Miedźna.

W radosnym spotkaniu udział wzięło 10 zespo-
łów folklorystycznych, dzięki którym jeszcze przez 
chwilę mogliśmy wspólnie cieszyć się okresem bożo-
narodzeniowym. Podczas imprezy wysłuchaliśmy 
pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu: Zespołu 
Pieśni i Tańca „Swojanie”, Zespołu Integracyjnego 
„Folkowianie”, Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”, Zespołu Śpiewa-
czego „Jelenianki”, Zespołu Śpiewaczego „Wręczynki 
plus”, Zespołu Śpiewaczego „Mszanianki”, Zespołu 
Śpiewaczego „Ćwikliczanie”, Zespołu Regional-
nego „Dankowianie” oraz Zespołu Regionalnego 
„Strumień”. Nie zabrakło pastorałek z dawnych 
czasów, często już zapomnianych. Nasze zespoły 
dbają o pielęgnowanie naszej tożsamości i kultywują 
śląskie tradycje.

We wspólnym kolędowaniu udział wzięli przedstawi-
ciele lokalnych organizacji, zespołów, a także starosta 

Barbara Bandoła, wójt Jan Słoninka oraz Andrzej Kem-
pny, przewodniczący Rady Gminy. Patronat honorowy 
nad Wieczorem Kolędowym objął wójt gminy Miedźna 
Jan Słonika, a głównymi organizatorami spotkania byli: 
prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Andrzej Krawczyk, prezes Gminnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Łucja 

Krutak, która jest również przewodniczącą Wojewódzkiej 
Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Katowicach. Łucja 
Krutak i Andrzej Krawczyk poprowadzili całe spotkanie. 
W organizację wydarzenia zaangażowały się też panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli i pozostałych gmin-
nych kół, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz sponsorzy. 8pk

Kolędy i pastorałki wypełniły Dom Kultury

Wójt dziękował wszystkim zespołom, 
a także prowadzącym: łucji Krutak i andrzejowi 
Krawczykowi  (FOT. UG)

Na scenie zaprezentowało się 10 zespołów, 
w tym m.in. „Folkowianie”  (FOT. UG)

W OSTaTNIą NIeDZIeLĘ STycZNIa GMINa MIeDŹNa ZaGrała Z WIeLKą OrKIeSTrą ŚWIąTecZNeJ POMOcy!

Orkiestra wspaniałych serc

Dzięki naszym wielkim sercom 
i hojności zebraliśmy łącznie 36 
tys. 547 zł 49 gr!

Chociaż tego dnia było wyjątkowo 
zimno, nasze serca rozgrzały się do 
czerwoności! Ponownie mieszkańcy 
gminy Miedźna chętnie wsparli Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

29 stycznia w całej gminie można było 
spotkać wolontariuszy z charakterystycz-
nymi puszkami. Po południu graliśmy 
z Orkiestrą w Szkole Podstawowej nr 1 
w Woli. Dla dzieci przygotowano zabawy 
i atrakcje z bajkami Disneya oraz bańkami 

mydlanymi. Można było zobaczyć z bliska 
alpaki, a także wziąć udział w warsztatach 
pierwszej pomocy zorganizowanych przez 
dzielnych młodych strażaków z Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej OSP Góra. 
Przed szkołą strażacy OSP Wola często-
wali grochówką, można było nabyć ciasta 
od rodziców uczniów SP nr 1, a także 
podziwiać wozy strażackie naszych jed-
nostek OSP. Nie zabrakło „szczęśliwego 
numeru” i atrakcyjnych nagród, a także 
ciekawych licytacji. Dla wszystkich zgro-
madzonych wystąpił zespół Mega Mix, 
czerpiący swój repertuar z legendarnej 
grupy The Toppers. O godz. 20.00 tra-

dycyjnie rozbłysło „Światełko do nieba” 
– w tym roku w formie wiązki światła 
i świecących balonów.

To było wspaniałe wydarzenie, pod-
czas którego wsparliśmy fundację Jurka 

Owsiaka. W tym roku, w ramach 31. fina-
łu WOŚP graliśmy pod hasłem „Chcemy 
wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich 
– małych i dużych!”.

8pk

Sztab #5279 Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej przekazał na rzecz 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 36 547,49 zł. 
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Miedźna za okazane dobro, pomoc 
i wsparcie. Dziękujemy za każdy miły gest skierowany w stronę Wolonta-
riuszy i każdą złotówkę wrzuconą do ich puszek. Dziękujemy gminnym 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, sponsorom oraz wszystkim 
osobom wspierającym działanie Sztabu za ich bezinteresowną pomoc.

atrakcje dla dzieci cieszyły się dużym powodzeniem  (FOT. GOK)

Pierwszej pomocy uczyli strażacy z MDP OSP Góra  (FOT. PK)

To był radosny dzień!  (FOT. GOK)

Finał zakończyło balonowe „Światełko do nieba”  (FOT. GOK)

aKTUaLNOŚcI
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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: 7.02, 21.02
popiół*: 7.02, 21.02
segregacja: 1.03

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, 
Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, Sko-
wronków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 8.02, 22.02
popiół*: 8.02, 22.02
segregacja: 2.03

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: 9.02, 23.02
popiół*: 9.02, 23.02
segregacja: 3.03

Gilowice (ulice: Dębowa, Granicz-
na, Grzybowa, Kaczeńców, Korfante-
go, Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulice: 
Babudy, Bażantów):
zmieszane: 10.02, 24.02
popiół*: 10.02, 24.02
segregacja: 6.02, 6.03

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: 14.02, 28.02
popiół*: 14.02, 28.02
segregacja: 7.02, 7.03

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościel-
na, Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyń-
ska, Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 15.02, 1.03
popiół*: 15.02, 1.03
segregacja: 8.02

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: 16.02, 2.03
popiół*: 16.02, 2.03
segregacja: 9.02

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 17.02, 3.03
popiół*: 17.02, 3.03
segregacja: 10.02

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

* odbiór wyłącznie z pojemników opisa-
nych napisem „Popiół” 
Odpady biodegradowalne (od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompo-
stownika przydomowego, będą odbierane 
w systemie objazdowym)
Góra, Gilowice, Grzawa, Miedźna: 14.02, 28.02
Frydek, Wola: 13.02, 27.02

BLOKI
wola i i wola ii: 
Odpady segregowane – papier, metale 
i tworzywa sztuczne; bioodpady oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne: 6.02, 9.02, 13.02, 16.02, 
20.02, 23.02, 27.02, 2.03
Odpady segregowane – szkło: 15.02, 1.03
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony z pojazdów samochodowych 
i jednośladów: 8.02, 22.02

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

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie 
informuje, iż na początku roku na tere-
nie naszego powiatu doszło do włamania 
do domu jednorodzinnego. W związku 
z opublikowanym nagraniem, na którym 
widoczne są podejrzane osoby, które 
prawdopodobnie obserwują posesje ape-
luje do mieszkańców naszego powiatu 

o zachowanie czujności, ale także i roz-
wagi. Sprawa jest analizowana przez 
pszczyńskich kryminalnych. W przy-
padku zauważenia niepokojących osób 
i sytuacji należy skontaktować się z poli-
cją. Zabezpieczmy się przed kradzieżą 
z włamaniem!

8 KPP

Policja apeluje o czujność i rozwagę

W poprzednim numerze infor-
mowaliśmy o nowym wozie, 
który trafił do OSP Góra. Teraz 
ponownie wyposażenie naszych 
gminnych jednostek zostało 
wzmocnione.

10 stycznia do Gilowic przyjechał 
fabrycznie nowy lekki samochód ratow-
niczo-gaśniczy z napędem 4x2 i pełnym 
wyposażeniem. Tym samym Ochotnicza 
Straż Pożarna doczekała się nowego, tak 
potrzebnego wozu. Został on kupiony za 
450 tys. zł ze środków gminy Miedźna. 
W uroczystym przywitaniu wozu udział 
wzięli strażacy z całej gminy, mieszkań-
cy sołectwa, władze gminy z wójtem 
Janem Słoninką, radni z przewodniczą-
cym Andrzejem Kempnym.

Sukcesywnie nasze gminne jednostki 
OSP są doposażane, co zwiększa bez-
pieczeństwo wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Nowe wozy zastępują te 
wieloletnie, wysłużone. – Na początku 
kadencji spotkałem się z wszystkim 

zarządami gminnych OSP i obiecałem, 
że jeśli będzie taka możliwość, będą 
środki, we wszystkich jednostkach 
wymienimy pojazdy – mówi Jan Słonin-
ka, wójt gminy Miedźna. – Mamy teraz 
czwarty wymieniony wóz – Miedźna 
otrzymała ciężki samochód, do Woli 
trafiły samochód oraz łódź, niedawno 
wóz otrzymała Góra, a teraz jest nowy 
pojazd w Gilowicach. Warto pamiętać, 
że wyremontowane zostały dwie straż-
nice – w Gilowicach i Miedźnej, także 
dzięki pracy druhów. Obecnie planujemy 
remont strażnicy w Górze, no i myśli-
my o budowie nowej strażnicy w Woli. 
Mamy już teren, teraz szukamy środków 
finansowych na ten cel – zauważa wójt. – 
Robimy to wszystko dla bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. Warto pamiętać, 
że oprócz samochodów udało się kupić 
także inny sprzęt dla naszych jednostek, 
m.in. piły spalinowe, osuszacze – mówi 
Andrzej Kempny, przewodniczący Rady 
Gminy.

8Paweł Komraus

NaSI STraŻacy OTrZyMaLI cZWarTy SaMOchóD W cIąGU DWóch LaT!

Nowy wóz w OSP Gilowice

Fabrycznie nowy wóz kosztował 450 tys. zł  (FOT. PK)

auto przyjechało do Gilowic 10 stycznia  (FOT. PK)
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Sprawdzamy dane demograficz-
ne w gminie Miedźna na koniec 
2022 roku.

W roku 2022 roku w gminie Miedźna uro-
dziło się 153 dzieci, w tym 84 chłopców i 69 
dziewcząt. Zmarło 148 osób. Sporządzono 
51 aktów małżeństwa. Na koniec 2022 roku 
nasza gmina liczyła 15475 mieszkańców, 
w tym 7848 kobiet oraz 7627 mężczyzn.

Jak to wygląda w poszczególnych 
sołectwach? Wola liczy 7095 mieszkań-

ców. W całym ubiegłym roku urodziło 
się tam 60 osób, zmarło tyle samo. 3111 
mieszkańców ma Góra. Tam urodziło 
się 33 dzieci, a zmarło 41 osób. Miedźna 
ma 1728 mieszkańców (19 urodzeń i 17 
zgonów), a Gilowice – 1651 (12 urodzeń 
i 10 zgonów). We Frydku mieszka 1426 
osób (urodziło się tam 24 dzieci, zmarło 
11 osób). Grzawa liczy 464 mieszkańców 
(w 2022 roku w tym sołectwie odnoto-
wano 5 urodzeń i 9 zgonów).

8 pk

Mieszkańcy gminy w liczbach SOŁECTWO
LICZBA MIESZKAŃCÓW 

NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 2022 R.

LICZBA 
URODZEŃ 
W 2022 R.

LICZBA 
ZGONÓW 
W 2022 R.

Grzawa 464 5 9

Miedźna 1728 19 17

Frydek 1426 24 11

Wola 7095 60 60

Góra 3111 33 41

Gilowice 1651 12 10

SUMA 15475 153 148

Ruszyła tak wyczekiwana, 
ogromna inwestycja za prawie 15 
mln zł. Zadanie współfinansowa-
ne jest przez Powiat Pszczyński 
oraz Gminę Miedźna.

Rozpoczęte w styczniu prace to I etap 
przebudowy ul. Miodowej. Droga we 
Frydku zostanie rozbudowana na 2,5-
kilometrowym odcinku od skrzyżowania 
z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowa-
nia z ul. Leśną. Roboty będą polegać na 
przebudowie jezdni o szerokości 5,5 m, 
budowie i rozbudowie oświetlenia drogi, 
kanalizacji deszczowej, przebudowie 
rowów przydrożnych wraz z przepu-
stami pod zjazdami, sieci energetycznej 
i teletechnicznej oraz budowie chodni-
ka dla pieszych. Wykonane zostanie 
oznakowanie poziome i pionowe oraz 
pozostałe roboty towarzyszące.

4 stycznia samorządowcy, w tym 
starosta Barbara Bandoła oraz wójt 

Jan Słoninka, a także przedstawiciele 
Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie 
przekazali plac budowy wykonawcy 
– firmie Drogród z Ćwiklic. Obecnie 
trwają przygotowania terenu pod inwe-

stycję. Wójt Jan Słoninka zapowiedział, 
że w lutym odbędzie się spotkanie dla 
mieszkańców z wykonawcą, podczas 
którego zostaną przekazane najważ-
niejsze ustalenia związane z przebudo-

wą. Dodatkowo, już w trakcie prac raz 
w tygodniu będą się odbywać tzw. rady 
budowy, podczas których mieszkańcy 
będą mogli uzyskać bieżące informacje 
o kolejnych pracach. Zgodnie z zawartą 
z wykonawcą umową, inwestycja powin-
na zostać zrealizowana do końca 2023 
roku.

Na etap I inwestycji Powiat Pszczyń-
ski pozyskał 11,4 mln zł dofinansowa-
nia w ramach funduszu „Polski Ład”. 
Najniższa kwota złożona w przetargu 
wyniosła 14 mln 881 tys. zł. Wkład włas-
ny pokryją wspólnie Powiat Pszczyński 
i Gmina Miedźna.

II etap zadania zakłada rozbudowę 
dalszego odcinka ul. Miodowej oraz 
ulicy Wiejskiej w Miedźnej aż do skrzy-
żowania z ul. Bieruńską. Aby dalsza 
inwestycja mogła być realizowana, 
niezbędne będzie pozyskanie środków 
zewnętrznych na ten cel.

8powiat, pk

Miodowa do przebudowy

Plac budowy został przekazany wykonawcy 4 stycznia  (FOT. POWIaT)

Zakończyła się jedna z największych w tej 
kadencji inwestycji w gminie Miedźna. Roz-
budowana placówka we Frydku jest już pełna 
uczniów!

Ambitny plan się ziścił! Niespełna dwa lata po podpisa-
niu umowy z firmą odpowiedzialną za wykonanie prac 
stało się – uczniowie z Frydku i Gilowic mogą korzystać 
z pięknego, nowoczesnego, zadbanego obiektu, który 
zmienił się nie do poznania! Koniec tegorocznych ferii 
zimowych był dla nich początkiem szkolnej przygody 
w rozbudowanej placówce. Prace porządkowe trwały 
niemal do ostatniej chwili, ale udało się. Dziś z efektów 
tej dużej inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa 
i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości ponad 12,3 
mln zł korzystają dzieci, młodzież, nauczyciele oraz 
kadra Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny 
we Frydku.

W ramach zadania w części dobudowanej zago-
spodarowano pomieszczenia m.in. na pomieszczenia 
dydaktyczne wykorzystywane dla potrzeb szkoły, 
pomieszczenia przedszkola 3-oddziałowego, szatnie 

dla uczniów, pomieszczenia administracji, techniczne 
i porządkowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
W części istniejącej rozbudowano budynek w zakresie 
powiększenia kompleksu kuchennego, przebudowy 
istniejących szatni i pomieszczeń magazynowych zaple-
cza sali gimnastycznej, dostosowano pomieszczenia 
sanitarne do obowiązujących przepisów i wymogów 
higieniczno-sanitarnych. Wykonano też kompleksowy 

remont istniejącego budynku wraz z przystosowaniem 
go do przepisów przeciwpożarowych. W oczy rzuca się 
imponująca grafika na elewacji budynku od strony ul. 
Miodowej. Przedstawia członków zespołu „Frydko-
wianie” w strojach regionalnych. W piękny sposób 
podkreślono charakter placówki, której patronem 
jest założyciel oraz wieloletni kierownik artystyczny 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 8 Paweł Komraus

PO FerIach ZIMOWych DZIecI WrócIły  
DO rOZBUDOWaNeJ, PIĘKNeJ,  
NOWOcZeSNeJ SZKOły We FryDKU

Szkoła 
jak nowa!

Trwają inne inwestycje na terenie gminy Miedźna. Zgodnie z planem realizowana jest „Modernizacja Cen-
trum Kultury w Woli oraz przyległego terenu”. Roboty o wartości 5,3 mln zł (z udziałem dofinansowania 
z Polskiego Ładu) powinny zakończyć się w czerwcu. Ku końcowi zbliża się termomodernizacja budynku 
przy ul. Księża w Grzawie. Ze względu na problemy z wykonawcą konieczne będzie ogłoszenie przetargu na 
wybór nowej firmy, która dokończy termomodernizację budynku przy ul. Szkolnej w Woli. Oba te zadania 
są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

30 stycznia uczniowie wrócili do szkoły  
we Frydku  (FOT. SP FryDeK) Obiekt zmienił się nie do poznania!  (FOT. SP FryDeK)



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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Z nowym rokiem zaktualizowany został harmo-
nogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w powiecie pszczyńskim. Tylko w ubiegłym roku 
z darmowej pomocy w całym powiecie skorzystało 
1577 osób.

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna oraz 
poradnictwo obywatelskie udzielane są na terenie każdej 
gminy. Organizacją tego zadania zajmuje się Powiat Pszczyń-
ski. Lokale na ten cel nieodpłatnie udostępniają samorządy 
gminne. Mieszkańcy mogą korzystać także z bezpłatnych 
mediacji.

Wachlarz pomocy jest bardzo szeroki. Do usług miesz-
kańców są prawnicy, doradcy obywatelscy oraz mediatorzy. 
Liczba osób, które korzystają z darmowej pomocy stale rośnie. 
Tylko w 2022 r. na terenie całego powiatu pszczyńskiego 
nieodpłatnych porad prawnych udzielono 1577 osobom (589 
porad w Pszczynie, 369 w Pawłowicach, 229 w Woli, 160 
w Goczałkowicach, 114 w Kobiórze i 116 w Suszcu).

Darmowa pomoc adwokatów i radców przysługuje osobom, 
które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową 
działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrud-
niali innych osób.

Jak skorzystać z pomocy? Punkty nieodpłatnych porad 
prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w powiecie pszczyńskim działać będą w trybie hybrydowym, 
to znaczy, że porady mogą być udzielane stacjonarnie oraz 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. 
telefonicznie, w dotychczasowych godzinach pracy punktów. 
Wystarczy wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 
78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub 
wysyłać e-mail na adres: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl. 
W umówionym terminie z numeru zastrzeżonego zadzwoni do 
nas adwokat, radca prawny lub doradca obywatelski.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.
8powiat

Lokal biurowy przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na rzecz 

Poradnictwa Obywatelskiego DOGMa
Poniedziałek 13.00-17.00. Wtorek 11.00-15.00

czwartek 8.00-12.00

Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, 
obywatelskich i mediacji

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych i I klas szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Miedźna na rok szkolny 2023/2024.

Proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych składa się z dwóch etapów. Na 
pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria 
określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe, wynikające z konstytucyjnego obo-
wiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym 
tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełno-
sprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Każde z wyżej wymienionych kryteriów posiada taką samą 
wagę punktową.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 
zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowa-
dzący w uchwale Rady Gminy Miedźna.

Celem kryteriów zaproponowanych uchwałą jest zapewnie-
nie w pierwszej kolejności jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 
dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami 
rodzinnymi. Wskazane kryteria odpowiadają również na 
potrzeby dziecka i rodziców w zakresie premiowania dodat-
kowymi punktami uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do 
wskazanej placówki lub ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie 
do tego samego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych. 
Dzięki temu zlikwidowana zostanie konieczność dowożenia 
przez rodziców rodzeństwa do dwóch różnych jednostek, jeśli 
nie ma takiej potrzeby.

Kryterium, które kolejno będzie decydowało o przyję-
ciu dziecka jest zamieszkanie przez rodziców/opiekunów 
prawnych na terenie gminy Miedźna i jednocześnie bycie 
podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz tej gminy. Wpływy z tego podatku są, obok podatku od 
nieruchomości, jednym z głównych źródeł dochodów gmin. 
Dochody pozwalają na realizację wszystkich zadań nałożonych 
na gminę, jak również na realizację zadań inwestycyjnych, 

czyli umożliwiają rozwój samorządu. Dzięki temu kryterium, 
które pozwala na uzyskanie dodatkowych dwóch punktów, 
wzrośnie świadomość wpływu, jaki ma każdy mieszkaniec 
gminy Miedźna na jej kształt i funkcjonowanie. Dlatego tak 
ważne jest, aby przyznanie dwóch punktów za spełnienie tego 
kryterium dotyczyło obojga rodziców (lub osoby samotnie 
wychowującej dziecko) rozliczających podatek dochodowy 
od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest 
przeprowadzana rekrutacja, którzy jednocześnie wskazują 
jako miejsce zamieszkania miejscowość znajdującą się w obrę-
bie gminy Miedźna.

Najmniejszą liczbę punktów można otrzymać za spełnienie 
kryterium dochodowego, którego wprowadzenie jest zgodne 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe. Nie ma obowiązku korzystania z tego kryterium i tym 
samym przedstawiania oświadczenia o wysokości dochodu 
na osobę w rodzinie.

Jeśli Twoje dziecko ubiega się o miejsce w przedszkolu 
w roku, w którym kończy 3 lata, to takie miejsce zostanie mu 
zapewnione, nawet jeśli nie dostało się do żadnego z trzech 
przedszkoli wskazanych w karcie zgłoszenia. Wójt gminy 
Miedźna rokrocznie otrzymuje informacje o dzieciach, dla 
których zabrakło miejsca w wybranych przez nich placów-
kach, wskazując rodzicom inne placówki, w których takie 
miejsce jest.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie opublikowa-
ny w lutym na stronie internetowej Urzędu Gminy – miedzna.pl 
oraz Zespołu Oświaty i Wychowania – zoiw.miedzna.pl.

8ZOiW, UG

SPraWDŹ, Na JaKIch ZaSaDach ODBĘDZIe SIĘ reKrUTacJa DO SZKół I PrZeDSZKOLI

rekrutacja od marca
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WOLA

GRZAWA

GILOWICE

MIEDŹNA

GÓRA

FRYDEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedź-
nej z/s w Grzawie zaprasza dwuosobowe 
drużyny z klas II szkół podstawowych 
gminy Miedźna do udziału w konkur-
sie czytelniczym pt. „Nie do pary czyli 
perypetie skarpetek”. Każda ze szkół 
może zgłosić dwie drużyny. Konkurs 
swym zakresem obejmuje treść lektu-
ry J. Bednarka „Niezwykłe przygody 

dziesięciu skarpetek…”. Odbędzie się 22 
marca 2023 r. w sali Domu Socjalnego 
w Grzawie. Zadanie do przygotowania 
na konkurs – praca plastyczna: stworek 
– maskotka wykonany ze skarpetki/
skarpetek. Zgłoszenia należy nadsyłać 
na adres Biblioteki faxem, tradycyjną 
pocztą lub e-mailem w terminie do 6 
marca. 8 GBP

Nie do pary, czyli perypetie skarpetek

2 stycznia w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Górze gościło 
Mobilne Laboratorium Przyszłości z war-
sztatami Druk 3D. Młodzież zapoznała 
się z budową drukarki, własnościami 
wydruków oraz typami materiałów, 
z których można drukować. Ponadto 
w ramach ćwiczeń przygotowano drob-

ne modyfikacje w opracowanym projek-
cie 3D. Drugie warsztaty wprowadziły 
młodzież w świat sztucznej inteligencji. 
Uczniowie zapoznali się z zagadnieniami 
związanymi z rozpoznawaniem obrazów 
oraz zasadami wykrywania kształtów 
z użyciem sieci neuronowej.

8SP Góra

Druk 3D i sztuczna inteligencja

W ramach Międzynarodowego Tygo-
dnia Osób Niepełnosprawnych ucznio-
wie klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Woli przygotowali piktogra-
my osób niepełnosprawnych, które nosili 

przez cały tydzień. Wspólnie wykonali 
również plakat. Ponadto, zapoznali się 
z podstawowymi zwrotami języka migo-
wego i obejrzeli film pt. „Klasa pana 
Tourette’a”.

8SP 2 Wola

Zrozumieć osoby  
z niepełnosprawnościami

6 stycznia w Święto Trzech Króli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny we Frydku pięknie przebrani 
kolędowali misyjnie odwiedzając domy 
w Gilowicach i we Frydku. Chodziło 
aż 68 uczniów w 9 grupach pod opieką 
rodziców i starszej młodzieży. Przedsta-
wiali scenkę misyjną z udziałem Anioła, 
Maryi, dziecka Papuaskiego i misyjnego 

oraz króla radośnie kolędując. Byli ser-
decznie przyjmowani przez społeczność 
lokalną. Kolędowanie zakończyło się 
wspólnym poczęstunkiem i ciepłą her-
batką w Domu Socjalnym we Frydku. 
W tym roku zebrane pieniążki zostały 
przekazane na misje w Papui – Nowej 
Gwinei.

8SP Frydek

Kolędowanie w szczytnym celu

W kolędowaniu udział wzięło 68 uczniów  (FOT. SP FryDeK)

W styczniu uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Miedźnej zaangażo-
wali się w akcję „Mistrzowie Energii”  
mającą na celu promowanie zdrowych 
cyfrowych nawyków oraz poszerzenie 
wiedzy na temat znaczenia oszczędzania 
energii oraz korzyści płynących z takich 
działań. Najmłodsi z klas 1-3 uczyli się 
oszczędzać energię poprzez zabawę – 
słuchając piosenek, wierszy, rozwiązując 
zagadki na temat oszczędzania energii 
oraz wykonując ciekawe eksperymenty. 
Przygotowali również proporce i prace 
przedstawiające sposoby na oszczędza-
nie energii w domu. Starsze klasy wysłu-
chały prelekcji, obejrzały film i przepro-

wadziły dyskusje na temat sposobów 
wytwarzania i przesyłania energii, 
alternatywnych (ekologicznych) źródeł 
pozyskiwania energii, celowości i spo-
sobów oszczędzania energii w naszych 
gospodarstwach domowych. Owocem 
przeprowadzonych zajęć były przygoto-
wane plakaty propagujące oszczędność 
energii. Zwieńczeniem pracy uczniów 
było przygotowanie makiety „Eko 
osiedla” zasilanego energią odnawial-
ną – dzieci wykonały makiety domów 
zaopatrzonych w zbiorniki retencyjne 
gromadzące wodę deszczową, zasila-
nych energią z paneli fotowoltaicznych 
i farmy wiatrowej. 8 ZSP Miedźna

Mistrzowie energii

Uczniowie pokazali, jak ważne jest oszczędzanie energii  (FOT. ZSP MIeDŹNa)

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religii ponownie znalazło się 
wśród najlepszych tego typu placówek 
w kraju. Świadczy o tym uzyskanie 
Brązowej Tarczy w Ogólnopolskim 
Rankingu Liceów Ogólnokształcących 

2023 „Perspektyw”. Gilowickie liceum 
w zestawieniu najlepszych „ogólnia-
ków” w województwie śląskim zajęło 
96. miejsce. Gratulujemy sukcesu kadrze 
placówki oraz uczniom!

8 pk

Gilowickie liceum wśród najlepszych

Pod takim tytułem pierwszy raz po 
pandemii uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. prof. Zbigniewa Religii 
w Gilowicach zorganizowali 5 stycz-
nia wyjątkowy Koncert Noworoczny. 
Tą tradycyjną dla liceum uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością m.in.  poseł 
Mirosława Nykiel, starosta Barbara 
Bandoła, wójt Jan Słoninka, skarbnik 
gminy Ewa Ligenza, przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny, 
dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania 

Marzena Mandala, dyrektorzy gmin-
nych placówek oświatowych oraz wielu 
rodziców, absolwentów i uczniów. Było 
magicznie – zabawnie, ale też reflek-
syjnie. I udało się faktycznie zajrzeć 
w anielskie sny. Okazuje się, że anio-
ły śnią o ludziach, którzy byli i którzy 
przyjdą. Ale jedynie Ci ludzie, którzy 
żyją, mogą wciąż realnie zmieniać świat 
na lepsze. Z takim przesłaniem społecz-
ność liceum weszła w 2023 rok...

8LO Gilowice

Czy aniołowie mają sny?

To był piękny koncert noworoczny  (FOT. LO GILOWIce)
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W OBIeKTyWIe

W styczniu „Folkowianie” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie 
zaprosili na spotkania kolędowe w Górze i Grzawie. Podczas koncertów pro-
wadzona była zbiórka na rzecz ośrodka  (FOT. ŚDS)

W trakcie ferii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Góra zorganizowała 
pouczające spotkanie z udziałem podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Grzawie dotyczące m.in. pierwszej pomocy  (FOT. MDP OSP Góra)

Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego na 
kadencję 2023-2027 zainaugurowało dzia-
łalność. W jego składzie znaleźli się przedsta-
wiciele wszystkich gmin powiatu.

Powołane przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego Forum 
Seniorów ma sprawić, żeby aktywni seniorzy dzia-
łający na rzecz innych seniorów na terenie naszego 
powiatu mieli przestrzeń do współpracy, wymiany 
doświadczeń.

W skład Forum zostało powołanych 16 seniorów – 
osób powyżej 55. roku życia, które cieszą się zaufaniem 
społecznym – zostały skierowane przez organizacje 
senioralne lub otrzymały poparcie osób starszych.

Członkami Forum zostali także Łucja Krutak z Woli 
oraz Andrzej Morkisz z Gilowic, przedstawiciele gminy 
Miedźna. Pani Łucja od kilkudziesięciu lat zajmuje się 
działalnością społeczną. Od 2003 roku jest prezeską Gmin-
nego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Miedźnej. Jest również przewodniczącą Wojewódzkiej 
Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Katowicach oraz człon-
kinią założycielką Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyńska, wiceprzewodniczącą Rady Rynku Pracy 

przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, a także 
członkinią KGW w Woli. Pan Andrzej to członek Rady 
Sołeckiej w Gilowicach oraz członek Zarządu Miedźniań-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  8pk, powiat

Forum Seniorów już działa

członkowie Forum Seniorów, w tym dwoje mieszkańców naszej gminy  (FOT. POWIaT)

Za kościołem pw. św. Klemensa 
w Miedźnej znajduje się mogiła 
zbiorowa 42 ofiar oświęcimsko-
wodzisławskiego marszu.

Był styczeń 1945 r. Naziści podejmują 
decyzję o rozwiązaniu obozu Auschwitz-
Birkenau. Hitlerowcy zaczęli bowiem 
ponosić klęski na froncie, na ziemie pol-
skie wkraczała radziecka armia. Niemcy 
chcieli zatrzeć ślady swojej zbrodniczej 
działalności. 17 stycznia 1945 r. z obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do 
Wodzisławia Śląskiego wyruszył Marsz 
Śmierci. W momencie zarządzenia tzw. 
ewakuacji rozkaz dotyczył aż 56 tys. 
więźniów, mimo że zima 1944/45 była 
wyjątkowo śnieżna i mroźna. Na samej 
trasie marszu zginęło co najmniej 600 
osób, znacznie więcej zostało zamor-
dowanych przez Niemców poza drogą 
przemarszu i w masowych egzekucjach. 
Badacze szacują, że łącznie podczas mar-
szu zginęło około 15 tys. więźniów.

Ciała 42 ofiar, w tym zwłoki 29 kobiet 
i szczątki kilkorga dzieci, odnalezio-

ne pomiędzy Miedźną a Ćwiklicami, 
zostały złożone w zbiorowej mogile na 
cmentarzu w Miedźnej, za kościołem 
parafialnym. O mogiłę na co dzień dbają 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Miedźnej. Na nagrobku widnieje 
napis: „W miejscu tym spoczywają ciała 
czterdziestu dwóch kobiet, mężczyzn 
i dzieci, więźniów niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz, zamordo-
wanych przez nazistów 18 stycznia 1945 
roku w okolicy wioski Miedźna podczas 
„Marszu śmierci”. Cześć Ich pamięci”.

13 stycznia samorządowcy, przedsta-
wiciele lokalnych instytucji, stowarzyszeń 
i organizacji oraz uczniowie złożyli na 
mogile kwiaty i zapalili znicze. W uroczy-
stości udział wzięli m.in.  starosta Barbara 
Bandoła oraz Jan Słoninka, wójt gminy 
Miedźna. Podczas oddania hołdu ofiarom 
tamtych dni przypomniano te tragicz-
ne wydarzenia. Upamiętniono je także 
poprzez „Marsz Życia”, który przeszedł 
trasą tragicznego marszu z 1945 roku, 
także przez naszą gminę. Nocleg dla 
uczestników zorganizowano w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej. 20 
stycznia, przed wyruszeniem w dalszą 
drogę, wspólnie z mieszkańcami naszej 
gminy, przedstawicielami samorządu, sto-
warzyszeń i młodzieży szkolnej z nauczy-
cielami i dyrekcją szkoły uczestnicy mar-
szu uroczyście złożyli hołd na cmentarzu 
w Miedźnej przy mogile poległych. O tra-
gicznych wydarzeniach sprzed 78 lat opo-
wiedział Tomasz Waloszek. Specjalnie na 
tą okazję przywiózł oryginalny drewniany 
but, w którym więźniowie przemierzali 
drogę. 8pk

13 STycZNIa W GMINIe MIeDŹNa UcZcZONO 78. rOcZNIcĘ MarSZU ŚMIercI

Oddaliśmy hołd ofiarom Marszu Śmierci

Wspólnie oddaliśmy hołd ofiarom marszu  (FOT. POWIaT)

Tomasz Waloszek pokazuje drewniany 
but uczestnika Marszu Śmierci  (FOT. UG)
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W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie 
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 MarMasz Rafał Maryjosz z siedzibą 43-227 Grzawa, ul. Nad Wisłą 4.

Osobami bezpośrednio nadzorującymi 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 zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 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
Producent rolny może składać 
do wójta właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego produ-
centa rolnego (w tym dzierżawy) 
wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2023 roku.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi 
132 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48 
zł x średnia roczna liczba dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła. W terminie 
od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT 

(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 
Natomiast w terminie od 1 sierpnia 2023 
r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek za okres od 1 lutego 
2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limi-
tu zwrotu podatku określonego na 2023 
r. Dotacje będą wypłacane w terminach: 
3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w pierwszym terminie oraz 
2-31 października 2023 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 
roku obowiązuje nowy wzór wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. Szczegóły 
na miedzna.pl.

8UG

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Zmiany w polskim prawie wynikają z imple-
mentacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, 
Towarowej oraz Cyfrowej. Dodatkowo z ini-
cjatywy Prezesa UOKiK wprowadzono regu-
lacje, które mają ukrócić nieuczciwe praktyki 
na pokazach handlowych. Oto przewodnik 
po najważniejszych zmianach.

DLA WSZYSTKICh KUPUJąCYCh

obniżki cen. Każdy przedsiębiorca, który ogłasza 
promocję lub wyprzedaż, musi podawać oprócz aktu-
alnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających 
obniżkę. W przypadku produktów szybko psujących 
się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedaw-
ca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierw-
szego zastosowania obniżki, natomiast w przypadku 
produktów będących w ofercie przedsiębiorcy krócej 
niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży 
do wprowadzenia obniżki. Nie ma takiego obowiązku, 
jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, 
bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

nowe zasady reklamacji. Zmienia się nazewni-
ctwo: zamiast „rękojmi” mamy „odpowiedzialność za 
niezgodność towaru z umową”. W pierwszej kolejności 
konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany 
wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub cał-
kowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia 
roszczeń. Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie 
do 2 lat terminu domniemania, że niezgodność z umową 
istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca będzie odpo-
wiadał za wady – tak jak dotychczas – przez 2 lata od 
wydania towaru. Nowością jest, że w przypadku rzeczy 
używanych nie będzie mógł skrócić tego czasu do 
roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych 
zostanie wydłużony do sześciu lat.

Podwójna jakość. Zakazane jest wprowadzanie 
na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest 
sprzedawany w innych krajach UE, jeśli będzie się 
istotnie od niego różnił np. składem, a nie będzie to 
obiektywnie uzasadnione.

DLA KUPUJąCYCh ON-LINE

informacje na platformach handlowych. Konsu-
menci będą jasno informowani, czy podmiot oferujący 

na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest 
przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym drugim 
przypadku dowiedzą się także, że w tej relacji nie 
mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów 
np. możliwość odstąpienia od umowy. Platforma musi 
też informować, jak się podzieliła ze sprzedającym 
obowiązkami związanymi z realizacją umowy.

Plasowanie ofert. Jeśli przedsiębiorca umożliwia 
wyszukiwanie produktów musi informować o głównych 
parametrach, które decydują o kolejności pojawiania 
się wyników. Konieczne będzie też wyraźne ujawnienie 
płatnej reklamy lub płatności dokonanej w celu uzy-
skania wyższego plasowania produktów w wynikach 
wyszukiwania.

opinie konsumentów. Każdy przedsiębiorca, który 
zapewnia dostęp do recenzji produktów, musi podawać 
informacje, czy i w jaki sposób weryfikuje ich auten-
tyczność, a także czy zamieszcza wszystkie opinie, czy 
tylko te pozytywne. Wprost zakazane jest też zamiesz-
czanie fałszywych lub zniekształconych opinii.

indywidualne dostosowywanie ceny. Jeśli przedsię-
biorca je stosuje, to będzie musiał o tym jasno poinfor-
mować konsumenta. Dotyczy to np. sytuacji, gdy cena 
jest automatycznie ustalana dla konkretnego odbiorcy 
w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia, z któ-
rego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny) czy 
historii przeglądanych stron. Nie dotyczy natomiast 
dynamicznego profilowania cen lub ustalania cen w cza-
sie rzeczywistym, czyli mechanizmów, które opierają 
się na czynnikach niezwiązanych z osobą konkretnego 
użytkownika, np. zmianą popytu na dany towar.

Bilety na koncerty i mecze. Zakazane jest wyku-
pywanie przez przedsiębiorców za pośrednictwem 

botów, a potem odsprzedawanie konsumentom biletów 
na imprezy kulturalne lub sportowe.

Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi 
cyfrowe. Jasno wskazano, że można je reklamować 
podobnie jak wszelkie inne towary czy usługi. Przed-
siębiorca będzie odpowiedzialny także za zgodność 
takiego cyfrowego towaru, np. gry, programu kom-
puterowego, z jego wersją próbną czy zapowiedziami. 
Będzie miał też obowiązek dostarczania konsumentom 
aktualizacji przez co najmniej 2 lata.

Umowy opłacone danymi osobowymi. Konsumen-
ci są chronieni nie tylko, gdy zapłacą za treści lub 
usługi cyfrowe, np. dostęp do aplikacji, pieniędzmi, 
ale także swoimi danymi osobowymi. Obowiązują 
takie same zasady, jak w odniesieniu do odpłatnych 
usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 
14 dni.

LEPSZA OChRONA SENIORÓW 
– DLA KUPUJąCYCh NA POKAZACh 

I WYCIECZKACh

wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie 
od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty 
w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku 
pokazów nadal będzie to 14 dni.

zakaz zawierania umów finansowych podczas 
pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji 
umowa, np. umowa pożyczki, będzie nieważna i nie 
będzie wywoływać skutków dla konsumenta.

zakaz przyjmowania płatności przed upływem 
terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów 
zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumó-
wionej wizyty u konsumenta. Rozwiązanie pozwoli na 
podjęcie świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci 
nie będą narażeni na straty finansowe, gdy z niego 
zrezygnują w ustawowym terminie.

Możliwość odstąpienia od niektórych umów 
o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi 
przede wszystkim o tzw. umowy obejmujące abona-
menty medyczne.

 8UOKiK

1 STycZNIa 2023 r. WeSZłO W ŻycIe WIeLe WaŻNych DLa KONSUMeNTóW PrZePISóW

Konsumencie, oto Twoje nowe prawa!
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W OBIeKTyWIe

Na czas ferii zimowych Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji zaprosił dzieci i młodzież na turniej w kręgle oraz turnieje piłkarski i siatkówki. Przez dwa tygodnie 
można było korzystać również codziennie z godziny bezpłatnej kąpieli na Krytej Pływalni  (FOT. GOSIr)

BIJEMY REKORD NA BASENIE

Do 31 marca 2023 roku trwa XI edycja współzawodni-
ctwa sportowego „Bijemy rekord na basenie w Woli”, 
organizowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Celem jest przepłynięcie najdłuższego dystansu 
na basenie sportowym. Przystąpienie i udział należy 
zgłaszać ratownikom pracującym na zmianie. 8 GOSiR

SUKCESY MŁODYCh PIŁKARZY

Mamy niezwykle zdolnych młodych sportowców! 
Trampkarze Sokoła Wola wygrali XV Klubowe Mistrzo-
stwa Powiatu Pszczyńskiego w Futsalu. W innych 
zawodach piłkarze Junior Football Frydek z rocznika 
2011/2012 po raz drugi z rzędu zdobyli wicemistrzostwo 
powiatu w turnieju halowym rozegranym w Pszczynie. 
Gratulujemy! 8 pk

Skaciorze  
podsumowali sezon
Końcem roku w Domu Kultury w Woli odbyło 
się zakończenie sezonu 2022 sekcji skata 
Sokoła Wola.

W spotkaniu udział wzięli wójt gminy Miedźna Jan Sło-
ninka, prezes Sokoła Wola Radosław Rozmus oraz prezes 
Polskiego Związku Skata, Krzysztof Kołodziejczyk.

Była to okazja do wręczenia nagród i odznaczeń. Sta-
tuetką za brązowy medal mistrzostw Polski wyróżniony 
został Artur Sobczuk. Puchar otrzymał Bogdan Stawowy. 
Odznaczenia sportowe oraz za działalność otrzymali 
Jan Klekot, Jan Goc, Bogdan Stawowy, Wiktor Noras 
i Czesław Buczkowski. Po podsumowaniu roku 2022 
omówiono plany na rok 2023. Rozegrano również turniej 

3x24. Turniej wygrała drużyna Instalbud Góra w składzie 
Mirosław Maśka, Marek Wieczorek, Krzysztof Morkisz. 
Indywidualnie najlepszy był Mirosław Maśka. 8UG, pk

Skaciorze turniejem i nagrodami  
zakończyli 2022 rok  (FOT. PZ SKaT)

Pamiętajmy, aby rozliczać podatek docho-
dowy zgodnie z miejscem zamieszkania. 
Dzięki temu w budżecie gminy będzie więcej 
środków na ważne dla nas inwestycje.

Podatek dochodowy to jedno z najważniejszych 
zobowiązań względem fiskusa. Muszą je regulować 
osoby osiągające podlegający opodatkowaniu dochód 
– zarówno osoby fizyczne (PIT), jak i osoby prawne 
(CIT).

Roczny podatek dochodowy od osób fizycznych 
(PIT) nie trafia w całości do budżetu państwa. Duża 
jego część zostaje przekazana do gminy, w której 
został rozliczony. Jak podaje Ministerstwo Finansów, 
udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 r. 
wyniesie 38,4%. Taka część naszych podatków wraca 
do gminy. W budżecie gminy Miedźna na rok 2023 
zaplanowano wpływy z PIT w wysokości ponad 13,5 
mln zł. To ogromna kwota, choć mniejsza niż rok 
wcześniej, jednak to z powodu zmian w przepisach 
podatkowych.

Wpływy z PIT to duża część wszystkich dochodów 
gminy. To nasz wkład w rozwój lokalnego samorzą-
du. Zadbajmy, abyśmy mieli jak najwięcej środków 
na inwestycje, które poprawiają nasz komfort życia 
w gminie, poprawiają nasze bezpieczeństwo! Dzięki 
tym pieniądzom z budżetu gminy finansowane są 

m.in. budowy, remonty i utrzymanie: dróg i chodni-
ków, szkół, przedszkoli, infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Każda kolejna osoba rozliczająca swój 
podatek dochodowy w gminie Miedźna to potencjalnie 

więcej sfinansowanych przedsięwzięć z których korzy-
stają wszyscy mieszkańcy!

Według ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w Urzę-
dzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania podatnika, a dokładnie według miejsca 
zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. W przypadku 
gminy Miedźna właściwym Urzędem Skarbowym jest 
US w Pszczynie.

Przypominamy, że deklaracje PIT-37, PIT-38 , PIT-36 
lub PIT-28 w łatwy sposób możemy sprawdzić, edyto-
wać i wysłać do „skarbówki” przez internet. Od 15 lute-
go dostępna będzie usługa Twój e-PIT przygotowana 
przez Ministerstwo Finansów. Od tego dnia podatnicy 
mogą logować się do profilu na portalu podatkowym 
i uzyskać przygotowaną dla nich deklarację.

8 pk

ZBLIŻa SIĘ cZaS, W KTóryM BĘDZIeMy SKłaDać ZeZNaNIa PODaTKOWe

Podatek dochodowy to nasz wkład 
w rozwój gminy!

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
Od tego roku już nie 1%, a 1,5% podatku możemy przekazać w zeznaniu podatkowym na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego. Pełny wykaz opp uprawnionych do otrzymania części naszego podatku 
dochodowego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – niw.gov.pl. Warto 
pamiętać, że także wiele ogólnopolskich organizacji wspiera potrzebujących mieszkańców naszej gminy czy 
powiatu. Sprawdźmy wcześniej w internecie, kto potrzebuje naszego wsparcia.

Co istotne, przekazując 1,5% z własnego PIT, nie tracimy ani złotówki – rozdysponowujemy jedynie kwotę, 
którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Jednocześnie wspieramy ważny cel!
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Wyruszyliśmy z trzech różnych 
miejsc, żeby wspólnie podążać 
do Betlejem.

Orszak Trzech Króli to coroczna trady-
cja, która gromadzi całe rodziny chcące 
wspólnie świętować 6 stycznia. W tym 
roku organizatorzy, czyli Gminny Ośro-
dek Kultury, Parafia Matki Bożej Piekar-
skiej w Woli i Parafia św. Urbana w Woli, 
przygotowali nieco inne spotkanie.

Orszak wyruszył bowiem z trzech 
różnych miejsc. Orszak europejski – 
z Parafii Matki Bożej Piekarskiej, orszak 
afrykański – z ulicy Stawowej, a orszak 
azjatycki – z ulicy Powstańców. Uczest-
nicy zadbali o stroje i nakrycia głowy 
charakterystyczne dla danej grupy. Były 
również orszakowe chorągiewki, balony 
i korony. Wszyscy spotkali się przy Cen-
trum Kultury w Woli. Połączone orszaki 
przy śpiewie kolęd, przy akompania-

mencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Silenzio” przeszły ulicami Woli, pod 
hasłem „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. 
Do stajenki, aby oddać pokłon Nowona-
rodzonemu Jezusowi! Na trasie można 
było podziwiać scenki walki dobra ze 
złem, dwór Heroda, brama anielska, 
pokłon Trzech Króli, było także wspólne 
świętowanie przy stajence.

Orszak był pięknym wydarzeniem 
duchowym, okazją do wspólnego prze-

żywania okresu bożonarodzeniowego. 
W tym roku frekwencja była niezwy-
kle wysoka, a atmosfera naprawdę 
gorąca! Więcej zdjęć publikujemy na 
str. 12.

6 stycznia mniejszy orszak zorgani-
zowano także w Górze. Uczestnicy prze-
szli od probostwa do kościoła wspólnie 
śpiewając kolędy, a potem uczestnicząc 
we mszy świętej.

8pk

NIeZWyKLe raDOSNy, BarWNy I GłOŚNy Był TeGOrOcZNy OrSZaK TrZech KróLI W WOLI

Barwny orszak z trzech stron!

Wspólnie przeszliśmy ulicami Woli. Było kolorowo i radośnie  (FOT. PK) Orszak zorganizowano także w Górze  (FOT. ParaFIa Góra)

W tym roku nasze gminne 
biblioteki zaprosiły dzieci na 
dziewięć zajęć, które odbywały 
się w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Grzawie oraz w filii 
nr 2 w Woli.

Spotkania były zróżnicowane tematycz-
nie. Poszczególne zajęcia miały różne 
motywy przewodnie: balony, książki, 
zimowe zabawy ruchowe, dinozaury, 
słodkości, eksperymenty, mydełka, plan-
szówki i masa solna. W czasie tegorocz-
nych ferii organizatorzy zabrali uczest-
ników na „dmuchany spacer”, rozegrano 
też mecz balonowej siatkówki. Dzieci 
ścigały się z książkami na głowie, odga-
dywały tytuły bajek, układały książki od 
najmniejszej do największej. Powstały 
także lapbooki dla babć i dziadków oraz 
pięknie pachnące mydełka.

Goście biblioteki przygotowali też 
przepyszne czekoladowe lizaki „cake 
pops” i częstowali się czekoladowym 
fondue z owocami. Były zabawy pt. bieg 
kelnerski, skaczący cukier oraz przebie-
ranki. Dzieci kodowały i rozwiązywały 
sudoku z dinozaurami, wykonywały 
skamieliny śladów tych prehistorycz-
nych gadów i rozpuszczały jajo dino-

zaura. Podczas dnia z eksperymentami 
powstał tańczący olej, deszcz w słoiku 
oraz chemiczne jo-jo. Nie zabrakło też 
rywalizacji podczas dnia z planszówka-
mi. Na zajęciach z masą solną powstały 
kolorowe figurki.

W czasie tych ferii było wesoło, ener-
getycznie, słodko i zabawnie! 8 GBP

Ferie, ferie i po feriach 
w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w cza-
sie ferii zimowych zaprosiła dzieci  
na dziewięć ciekawych spotkań 
tematycznych  (FOT. GBP)
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Na czas ferii dla uczniów przygotowano sze-
reg ciekawych wydarzeń. Wspólnie bawiliśmy 
się podczas kreatywnych zajęć, inspirujących 
wycieczek, spotkań w bibliotece oraz wyda-
rzeń sportowych.

Niezwykle ciekawą ofertę dla mieszkańców gminy 
przygotował Gminny Ośrodek Kultury. Na miejscu 

można było wziąć udział w warsztatach i stworzyć 
maskę karnawałową, poznać cyrkowy świat, odwie-
dzić zaczarowaną rafę dzięki planetarium Orbitrek, 
stworzyć makramę czy sklejkowe przeplatanki.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wyjazdy. Sporo radości dała wizyta w parku trampo-
lin, a interaktywne centrum pszczelarstwa Apilandia 
pokazało, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywają 

pszczoły. Uczestnicy wycieczki do Funzeum poznali 
magię światła i kolorów. Grupa z gminy Miedźna 
obejrzała także spektakl teatralny „Królowa śniegu” 
oraz film „Zadziwiający kot Maurycy”. Zdjęcia z ferii 
z GOK-iem można znaleźć na str. 12.

Ferie z GOK-iem były współfinansowane z Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Miedźna na rok 2023. 8 pk

To były aktywne i ciekawe ferie

Półkolonie dla uczniów klas I-VIII 
wszystkich szkół podstawowych 
w gminie zorganizowano w dniach 
16-20 stycznia w dwóch szko-
łach podstawowych w Woli oraz 
w szkołach w Górze i Miedźnej.

Dla dzieci przygotowano posiłek, zapew-
niono opiekę wykwalifikowanej kadry 
wychowawców, a także ciekawy program. 
Każdego dnia działo się coś interesujące-
go! Były wycieczki, zajęcia sportowe, cie-
kawe spotkania. Dzieci odwiedziły m.in. 
Kolejkowo z niezwykłą makietą kolejową, 
Panteon Górnośląski prezentujący historię 
naszego regionu, muzeum w Oświęcimiu, 
Zagrodę Wsi Pszczyńskiej, zorganizowa-
no też wyjazdy do parku trampolin, na 
basen w Woli czy do kina. Nie zabrakło 
inspirujących spotkań i ciekawych zajęć 
w szkole. Przygotowano np. seans filmowy 
w szkole z popcornem. To był dla dzieci 
wspaniały czas! 8pk

FOT. SP 1 WOLa, ZSP WOLa,  

SP Góra, ZSP MIeDŹNa

W cZTerech PLacóWKach OŚWIaTOWych W GMINIe ODByły SIĘ PółKOLONIe ZIMOWe

Ferie w szkole mogą być super!
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Niezwykle radosny, barwny i głośny był tegoroczny Orszak Trzech Króli w Woli. 6 stycznia wyruszyliśmy z trzech różnych miejsc, żeby wspólnie podążać 
do Betlejem   (FOT. PK)

Barwny orszak przeszedł ulicami Woli
do Betlejem   do Betlejem   do Betlejem   do Betlejem   do Betlejem   

To były aktywne i ciekawe ferie
Na czas ferii dla uczniów przygotowano szereg ciekawych wydarzeń. Wspólnie bawiliśmy się podczas kreatywnych zajęć, inspirujących wycieczek, spot-
kań w bibliotece oraz wydarzeń sportowych   (FOT. GOK)


