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JAKA PRZYSZŁOŚĆ

SZKOŁY W GOGOŁOWEJ?
str. 5
W numerze...
Z wizytą u jubilatów

Dwie kolejne panie dołączyły do
grona najstarszych mieszkańców naszej Gminy. 90 urodziny
świętowały w lutym Elżbieta
Rotkegel z Połomi i Elżbieta Cichy z Mszany (zdj.)... STR.7

Z kominiarzem na ty
Przeglądy kominów są obowiązkowe, ale kominiarza wybierasz
sobie sam. I płacisz tylko za
faktycznie wykonaną pracę czyli przegląd i czyszczenie
przewodów... STR.4

Walczyli o nas...
Zastanawialiście się, jak to się
stało, że nasi pradziadkowie,
dziadkowie i my sami, mimo
ponad 100 lat bez własnego
państwa, mówimy po polsku
i czujemy się Polakami?
Kogo to interesuje, powinien
sięgnąć po wydawnictwo "Za
wolność Śląska oddali życie
swoje" autorstwa Piotra Hojki,
historyka z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Folder został
wydany przez Gminę Mszana
w ramach projektu "Za wolność
Śląska - upamiętnienie Powstańców Śląskich". .. STR. 8

Jubileusz skromnego mistrza
29 stycznia swoje 80-te urodziny
obchodził Józef Gawliczek, Honorowy Obywatel naszej gminy.
Znakomity w latach 60-tych
kolarz szosowy mieszka w Rybniku. Urodził się w Mszanie
w 1939 roku w rodzinie Rozalii
i Leona Gawliczków. Miał cztery
siostry i młodszego brata. Do dziś
często odwiedza rodzinną miejscowość ... STR. 9

Wchodzą e-dowody.
Stare nadal aktualne
Od 4 marca 2019 r. rozpocznie się proces wydawania nowych
dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. E-dowody będą
stopniowo zastępować obecnie używane - w miarę ich naturalnego procesu wymiany. Oznacza to, że wszystkie dotychczas
wydane dowody osobiste zachowują ważność do terminów
w nich określonych. ... STR. 10

FOTOMIGAWKI

W karnawale czas na bale...
Karnawał to tradycyjny czas na
bale przebierańców. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Połomi zabawa dla najmłodszych
uczniów odbyła się 31 stycznia.
Sala gimnastyczna zamieniła
się w tym dniu w zaczarowaną
krainę pełną wróżek, księżniczek, czarodziejów, kowbojów
i policjantów. Bal poprowadził
wodzirej, który zachęcał dzieci
do wspólnej zabawy i konkursów. - Atmosfera była fantastyczna, dzieci tańczyły w płatkach śniegu, w bańkach mydlanych i w towarzystwie robotów - mówią organizatorzy.
Rodzice przygotowali swoim
pociechom słodki poczęstunek.
W SP w Mszanie bal karnawałowy oraz szkolna dyskoteka
odbyły się 5 lutego. Uczniowie
klas I-IV jak co roku pięknie się
przebrali. Wśród dziewczynek
szczególnie popularny był kostium kota, nie brakowało też

Balik dla młodszych uczniów w Połomi

księżniczek i wróżek, a wśród
chłopców wszelkiej maści wojowników. (ja, mc)

Fantazyjne przebrania
na baliku w Mszanie
Uczestnicy maskarady w Połomi

Koty były w każdej grupie
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Nowi strażacy - ochotnicy w Połomi. Są i dziewczyny!
Siedmiu nowych członków,
w tym trzy kobiety, przyjęto do
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Połomi. Uroczystość miała
miejsce 10 lutego br., podczas
zebrania sprawozdawczego w
jednostce. Uczestniczyło w nim
38 członków, a także członkowie honorowi oraz zaproszeni goście, m.in. wójt Gminy
Mszana Mirosław Szymanek,
komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim mł. bryg.
Marek Misiura, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Śląskiego dh
Piotr Machecki, członek Za-

rządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP dh Mirosław Winkler, sołtys Połomi Magdalena
Herman i radni gminni. Nowi

Na dobry humor

Nie wszystkie przedszkolaki miały ferie. Dzieci z grupy Biedronki przedszkola „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie na zabawy
na śniegu wybrały się na płytę przed muszlą koncertową GOKiR
Mszana. Śniegu wystarczyło na ulepienie małego bałwana.

8 marca

Dzień Kobiet

W dniu Waszego święta
Wszystkim Mieszkankom
naszej Gminy
życzenia miłości, zdrowia,
zrozumienia,
sił i uśmiechu na co dzień
składają:

Mirosław Szymanek, Wójt Gminy Mszana
Marek Liśnikowski, Przewodniczący Rady Gminy Mszana

Pokaż swój talent

Na korytarzu szkoły w Gogołowej można oglądać ciekawą
wystawę pt. „W świecie komiksowych bohaterów”. Prezentowane są prace plastyczne jednej z uczennic - Martyny
Cofalik z klasy VIII b. Jej rysunki są inspirowane komiksami.
Przy okazji nauczyciele zachęcają innych uczniów do podzielenia się swoją pasją. - Jeśli
chcesz pokazać swoje rysunki,
obrazy, szkice, rzeźby, fotoŚlubowanie nowych członków
grafie, własnoręcznie robione
kartki
czy biżuterię - przynieś
członkowie odebrali z rąk preje
do
swojego wychowawcy
zesa, Czesława Rducha, deklalub
do
sali 209. Przygotujemy
racje i przyjęli gratulacje od
kolejną
tematyczną wystawę!
wójta i komendantów. (kr)
Za pomoc w organizacji
obecnej dziękuję klasie II LO mówi pani Weronika Paszkiewicz. (wp)

Martyna i jej prace

Seniorzy na Kubalonce
45 osób wzięło udział
w kuligu zorganizowanym przez Koło Związku Emerytów i Rencistów w Mszanie.
Impreza odbyła się 11
lutego na stokach Kubalonki. Wśród atrakcji był przejazd sa- Kulig w zimowej scenerii
niami w kierunku Stecówki, góralski obiad, kiełbasa ny - mówi Andrzej Parma, prez grilla, grzaniec, kawa i ciasto, zes Koła.
a wieczorem tańce przy mu- W kwietniu seniorzy z Mszany
organizują powitanie wiosny
zyce.
- Śniegu w górach było dużo, przy kawie w sali GOKiR.
trasa kuligu była więc bardzo Zarząd zaprasza wszystkich
malownicza. Humory uczestni- obecnych członków oraz osoby
kom dopisywały, wyjazd mo- chętne do wstąpienia do związżemy więc uznać za bardzo uda- ku. (mk)
-3-
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Przyszedł kominiarz? Płać, ale tylko za uczciwą robotę
W sezonie grzewczym nie
milkną kontrowersje związane
z kominiarzami. Ostatnio mieszkańcy aktywnie dyskutowali
na ten temat na gminnym
facebooku. Oburzające są praktyki, gdy przychodzi kominiarz, żąda opłaty, a nie chce
nawet wejść na dach. Zdarza
się, że pojawia się na posesji
w stanie nietrzeźwości.
Jak reagować na takie sytuacje? Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeglądy
kominów są obowiązkowe, ale
kominiarza, który ma nam
wykonać usługę, każdy wybiera sobie sam. I płaci tylko za
faktycznie wykonaną pracę,
a nie za samo pojawienie się
pana w czarnym uniformie na
podwórku. - Mamy wolny ry-

Kominiarz, żądając opłaty,
musi wykonać usługę

nek, działalność kominiarska
jest taką samą usługą, jak każda
inna firma. Co prawda jako kominiarze staramy się nie wchodzić na rejony od kolegów, ale
jeśli ktoś nie życzy sobie kominiarza ze swojego rejonu, może
zadzwonić do każdego innego,

Kiedy chodnik na ul. Wolności?
Na lutowej sesji radni z Połomi,
Magdalena Herman i Piotr
Kuczera pytali, na jakim etapie
jest sprawa powstania chodnika
na ul. Wolności. Magdalena
Herman, która jest także sołtysem Połomi zwróciła uwagę,
że mieszkańcy piszą już wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyznaczenie wjazdów
na swoje posesje i wyrabiają
mapki, które mają ograniczoną
aktualność, stąd pytanie o termin wykonania tej inwestycji.
Z-ca wójta Błażej Tatarczyk
poinformował, że temat był
poruszany na komisji łączonej,
w której więli udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, gdyż to w wyniku
rozmów z kopalnią ma zostać
wykonany chodnik przy Wolności.
- Kopalnia poinformowała, że
jest na etapie opracowywania
projektu, a równocześnie są
prowadzone rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
ZDW na wniosek Gminy wystąpił do kopalni o likwidację
szkody górniczej powstałej na
tamtym odcinku. Na podstawie
tego wniosku jest prowadzona
procedura związana z naprawą,
która polega na zaprojektowa-4-

niu i później wykonaniu chodnika - wyjaśniał wicewójt.
Obecnie jest projektowany
odcinek od ul. Szkolnej w kierunku Świerklan. Jest to I etap,
II etap (od Szkolnej w kierunku
Podgórnej) ma być realizowany w późniejszym terminie.
B. Tatarczyk zwrócił uwagę,
że kopalnia zadeklarowała, iż
jeśli uda się wyłonić wykonawcę, prace mogą ruszyć
jeszcze na koniec bieżącego
roku. Jednak patrząc realnie
budowa pierwszego odcinka
ruszy prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku.
Na interwencję M. Herman
w sprawie odśnieżania większej części pobocza przy ulicy
Wolności, z-ca wójta odpowiedział, że Gmina interweniowała w tej sprawie już kilka
razy.
- ZDW tłumaczy, że dalej
odśnieżać się nie da z powodu
zabudowanych tam barier
energochłonnych. Interwencje
z naszej strony są jednak co
jakiś czas ponawiane, zarówno
na tej drodze, jak i na ulicy
Wodzisławskiej, która także
jest drogą wojewódzką i na
razie nie ma chodnika - zapewnia B. Tatarczyk. (mk)

nawet z Warszawy - wyjaśnia
Rafał Badura, kominiarz z powiatu wodzisławskiego, członek Cechu Rzemieślników
w Wodzisławiu Śl.
Jeśli nie odpowiada nam zachowanie kominiarza, który się
do nas zgłosił, możemy mu podziękować. Trzeba jednak pamiętać, że to naszym obowiązkiem, jako właściciela domu,
jest zadbać o sprawność przewodów kominowych. Zgodnie
z prawem budowlanym raz do
roku należy wykonać przegląd
techniczny, a czyszczenie komina jest konieczne 4 razy w ciągu
roku przy piecach na paliwo
stałe (węgiel), także 4 razy
w przypadku kominków oraz
2 razy przy piecach na paliwo
ciekłe (olej) i gazowe. Dbanie

o sprawne przewody kominowe to obowiązek każdego
właściciela budynku, a nie
tylko tych, którzy potrzebują
kontroli kominiarskiej do ubezpieczenia domu.
- Brak wizyty kominiarza
przez dwa lata nie znaczy, że
jesteśmy zwolnieni z tego
obowiązku. Jeśli kominiarz nie
zjawia się u nas dłuższy czas,
sami musimy go poszukać podkreśla Badura.
Stan techniczny, ewentualne
zalecenia oraz fakt przeprowadzenia czyszczenia komina kominiarz potwierdza wpisem do
książki kominiarskiej. Jeśli
właściciel jej nie ma, może poprosić o nową albo fachowiec
wystawia protokół z przeprowadzonego przeglądu. (mk)

Sprawozdanie Gminnej Spółki
Wodnej za 2018 rok
Gminna Spółka Wodna Mszana obejmuje swoim działaniem
sołectwa Połomia i Gogołowa,
a reprezentuje ją przewodniczący Łukasz Mura. Rok 2018
był dla nas bardzo udany pod
względem finansowym, co za
tym idzie - ilości wykonanych
prac. Pamiętać należy, że nie
działamy w celu osiągnięcia
zysku, tylko dla dobra lokalnej
społeczności. Za dotację przyznaną z Urzędu Gminy Mszana
dzięki przychylności Rady
Gminy i wójta (15.000 zł) wykonano 655 mb na rowie w Gogołowej. Zostały podpisane
dwie ugody za szkody górnicze
(JSW/GSW Mszana), w wyniku których wykonano 2 roboty:
700 mb za 20.500 zł i 1240 mb
za 46.570 zł.
W roku 2018 dzięki moim staraniom udało się pozyskać dotację z Urzędu Wojewódzkiego
w kwocie 19.400 zł (w 2017 r. 8000 zł). Dzięki tej dotacji
i składkom mieszkańców udało
się wyczyścić 1978,5 mb na rowach jako roboty statutowe za
kwotę 34 393,66 zł. Pozostałość
niewykorzystana przechodząca
na 2019 r. to ok. 1700 zł.

Łukasz Mura

Podsumowując - w 2018 roku
wyczyściliśmy rowy o łącznej
dł. 4.873,5 mb i wypracowaliśmy budżet w wysokości
124.320,71 zł, co jest dla nas
ogromnym sukcesem i cieszy
nas to, że możemy się tym
faktem z Państwem podzielić.
W imieniu swoim i delegatów
GSW Mszana chciałbym podziękować mieszkańcom naszej Gminy, w szczególności
płatnikom składek za zrozumienie i poszanowanie naszej
ciężkiej społecznej pracy.
Łukasz Mura
Przewodniczący Gminnej
Spółki Wodnej Mszana
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Rodzice chcą osobnej podstawówki w Gogołowej
W mijającym tygodniu odbyły
się spotkania z nauczycielami
i rodzicami uczniów szkół
w Gogołowej i Połomi w związku ze zmianami w funkcjonowaniu sieci placówek oświatowych od 1 września 2019 r.
Zgodnie z przepisami w tym
roku należy ogłosić rekrutację
do klasy I SP w Gogołowej. Od
2002 r. budynek funkcjonował
jako Zespół Szkół składający
się wyłącznie z Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcacego.
Po reformie oświaty od dwóch
lat uczą się tu także uczniowie
klas VII i VIII szkoły podstawowej, zarówno z Gogołowej,
jak i Połomi (oba sołectwa
wchodziły w skład jednego
obwodu szkolnego). Młodsze
roczniki z kolei realizowały
obowiązek szkolny w Połomi.
Dzieci z drugiego sołectwa
miały zapewniony dowóz do
szkoły przez Gminę.
--- Taki system oświaty wydawał nam się optymalnym rozwiązaniem. W Gogołowej zawsze problemem była zbyt mała
liczba dzieci. Jest też coraz
mniej chętnych do nauki w tutejszym liceum. Zmiany w prawie oświatowym dwa lata temu
zlikwidowały gimnazja i z automatu utworzyły wszędzie
szkoły podstawowe. Żeby nie
powodować większych problemów w naszej oświacie, próbowaliśmy zachować stan istniejący do tej pory. Biorąc pod
uwagę małą liczbę dzieci w Gogołowej, a także chcąc zwiększać dostępność miejsc przedszkolnych w gminie, zdecydowaliśmy wówczas, że w Połomi
będą się uczyć młodsze klasy
i będziemy zwiększać oddziały
przedszkolne, a w szkole w Gogołowej jest miejsce dla klas
starszych - wyjaśnia wójt
Mirosław Szymanek.
Na początku lutego br. władze
gminy, po konsultacji z kuratorem oświaty, wyszły z pomysłem, aby formalnie zlikwidować SP w Gogołowej (zanim
jeszcze zostanie ogłoszona rekrutacja do klasy I), natomiast
SP w Połomi przekształcić
w szkołę w dwóch lokali-

zacjach. Wtedy w gogołowskiej placówce nadal uczyłyby
się dzieci z klas VII i VIII, a być
może także V i VI z obu sołectw i licealiści. W Połomi
uczyłyby się młodsze klasy i
funkcjonowałoby przedszkole,
które liczy już 6 oddziałów.
- Ten pomysł przedstawiłem
radnym i dyrektorom szkół,
z którymi spotkałem się dwukrotnie. Dyrektorzy po naszych wyjaśnieniach wyrazili
akceptację. Obiecałem im, że
nikt z nauczycieli nie straci
pracy, nie straci na wynagrodzeniu ani inne warunki im się
nie pogorszą. Niestety, okazało
się, że środowiska szkolne są
tej koncepcji przeciwne - mówi
wójt.
--Najpierw, 25 lutego, odbyło
się spotkanie w Gogołowej.
Przyszło wielu mieszkańców
i choć nie wszyscy zabierali
głos, z większości wypowiedzi
wynikało, że chcą pozostawienia podstawówki w Gogołowej, poczynając od klasy I.
Rodzice woleliby zlikwidować
istniejące tu liceum, a zamiast
tego utworzyć przedszkole.
Wójt wyjaśniał, że wadą takiego rozwiązania są po pierwsze wysokie koszty, a po
drugie konieczność szukania
nowej pracy przez obecnie
zatrudnionych w liceum nauczycieli. Zwracał też uwagę na
największy problem - małą
liczbę dzieci. Wg danych
z ewidencji ludności dzieci
w Gogołowej z rocznika 2012,
które mają od września pójść
do I klasy jest 13. W młodszych
rocznikach ta liczba waha się
od 10 do 17. Od wielu lat praktyką jest, iż rodzice zamieszkujący na obrzeżach Gogołowej - najczęściej przy ulicach
Bocznej i Jastrzębskiej - posyłają dzieci do szkół podstawowych w sąsiednim Jastrzębiu,
a uczniowie zamieszkujący
przy ul. Wiejskiej (pierwsze
numery) bliżej mają do SP
w Świerklanach. W obecnym
roku szkolnym 4 uczniów klasy I, zamieszkujących w Gogołowej, zamiast do swojego
obwodu w SP w Połomi

uczęszcza do szkół poza granicami Gminy. Prawdopodobnie
tak będzie i w kolejnych latach,
a dodatkowo część rodziców
przyszłych pierwszaków z Gogołowej chce posłać dzieci do
Połomi, bo tam chodzi ich starsze rodzeństwo. Może się więc
okazać, że w Gogołowej, z 13
potencjalnych pierwszoklasistów, do I klasy pójdzie tylko 6.
Tworzenie nowych małolicznych klas w SP Gogołowa
nie spowoduje natomiast, iż
zmniejszy się liczba oddziałów
w SP Połomia.
Biorący udział w dyskusji rodzice uważali jednak, że nie
można z góry zakładać, że klasa
I będzie tak mało liczna. Ostatecznie wójt zadeklarował, że
rekrutacja do I klasy w SP w Gogołowej się odbędzie.
- Plan, który przedstawiliśmy
to moim zdaniem optymalne
rozwiązanie, ale nie chcę działać wbrew woli mieszkańców,
więc nie będziemy się decydować na ten krok - zapowiedział.
Dzień później podobne zebranie z rodzicami i kadrą pedagogiczną odbyło się w Połomi.
Wójt poinformował mieszkańców, że po rozmowach w Gogołowej nie będzie przygotowywał uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji SP w Gogołowej
(byłaby to uchwała intencyjna,
Rada Gminy musiałaby ją podjąć do 28 lutego, na pół roku
przed planowaną likwidacją).
--Co teraz? W SP w Gogołowej
ruszy rekrutacja do I klasy. Ilu
ostatecznie uczniów będzie
miała, okaże się we wrześniu.
Władze gminy muszą przygotować nową sieć szkół. Na pewno
będą trzy obwody szkolne - dla
każdego sołectwa osobno. Będą
istnieć 3 szkoły podstawowe,
2 przedszkola i liceum ogólnokształcące (w którym w tym roku
nie było już naboru do I klasy).
Mury szkoły w Gogołowej opuszczą ostatni gimnazjaliści,
więc od września będzie tam
1 oddział klasy I SP oraz po 2
oddziały klas VII i VIII SP
z Połomi.
W kolejnych latach SP w Gogołowej będzie się zapełniać

kolejnymi klasami. Jeśli jednak
będą one mało liczne, istnieje
ryzyko ich łączenia. Nie można
będzie wykluczyć konieczności zwolnień nauczycieli. Z kolei w Połomi, po roku 2023,
kiedy to uczniowie starszych
klas nie mogą już być przesuwani do Gogołowej, zrobi się
ciasno. Może dojść do wprowadzenia systemu zmianowego, a także niestety ograniczenia liczby oddziałów przedszkolnych, które wygospodarowano w dawnych klasach. (mk)

Zbadaj się!
29 marca br. w Połomi panie
w wieku 50-69 lat będą mogły
skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych
w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Dotyczy to mieszkanek, które są
ubezpieczone, nie są leczone
z powodu raka piersi, nie miały
wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu
ostatnich 24 miesięcy lub są
w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy.
Aby uniknąć oczekiwania
w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania należy się
wcześniej zarejestrować pod nr
tel. 58 666 24 44 lub na
http://www.mammo.pl/formularz. Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na
podstawie podanego numeru
PESEL. Prosi się o przygotowanie dowodu osobistego
przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga
skierowania lekarskiego.
Mammobus zaparkuje przy
Krytej Pływalni, ul. Szkolna
17a, w godzinach od 8.30 do
15.00. Badanie wykonywane
jest przez doświadczony
personel medyczny LUX
MED. Jest szybkie i całkowicie
bezpieczne, a wielu kobietom
uratowało życie. W przypadku
wcześniejszych mammografii
należy zabrać zdjęcie.
-5-

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA GMINY

Zebrali ponad 2 tysiące z aukcji lalek
2420 złotych wyniósł dochód
z finału akcji "Wszystkie
kolory świata", który odbył się
7 lutego w Szkole Podstawowej
w Mszanie. Zlicytowano ponad
50 ręcznie wykonanych lalek.
- Od października szyli je uczniowie i nauczyciele po lekcjach i w domach. Dużą pracę
wykonali także rodzice. Uczestnicy akcji poświęcili na nią
sporo czasu i wysiłku. Bardzo
im za to dziękujemy - mówią
organizatorzy. - Niektóre lalki
wyglądały jak małe dzieła
sztuki, a każda była piękna
i niepowtarzalna. O niektóre
licytacja była bardzo zacięta.
Uczniowie zaangażowali się
nie tylko w szycie lalek - przygotowali też występy artystyczne, które towarzyszyły finałowej licytacji.
W akcję UNICEF, której w Polsce patronuje Majka Jeżowska, mszańska szkoła włączyła
się już po raz trzeci. W zeszłym
roku szyto poduszki. Zebrane
środki pomogą w zakupie
szczepionek dla dzieci w najbiedniejszych krajach. (mk)
Więcej zdjęć na: mszana.ug.gov.pl,
i facebooku

Występ Natalki Komarek

Każdy wylicytował lalkę. Często tą, którą wykonał

Czyta Wiktoria Szymańska

Śpiewa Magda Komarek

Martyna Krótki

Marta Cieślik i Monika Pinior

Występ Zuzi Płaczek

Wiktoria Greszkiewicz

Ośrodek Kultury w Połomi po gruntownym remoncie
Zakończył się remont Ośrodka
Kultury w Połomi. Mieszkańcy
mogą już korzystać z odnowionego obiektu.
Remont rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku i w zasadniczej części trwał do grudnia.
W ośrodku przeprowadzono
modernizację dolnej i górnej
kuchni, pojawiły się odnowione pomieszczenia dla grup
artystycznych i organizacji społecznych oraz dodatkowe toalety. Jest także przestronny hol
z nową szatnią.
Wyremontowano także dach
i odnowiono salę główną taneczną. Powiększono scenę
i przeprowadzono renowację
parkietu. Przed budynkiem pojawiły się nowe schody i podjazd dla matek z dziećmi
w wózkach czy osób niepełnosprawnych.
-6-

Przebudowane wejście do Ośrodka Kultury

Zadanie to kosztowało ponad
478 tys. złotych. Remont
dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. GOKiR pozyskał na
ten cel 250 tys. zł w ramach
programu Infrastruktura Domów Kultury.

W styczniu i lutym, oprócz
prac, które zostały wykonane
w ramach projektu, wykonano
również dodatkowe roboty, aby
kompleksowo przeprowadzić
remont i w pełni zmodernizować obiekt. - Dodatkowe prace
zostały sfinansowane z własnych środków - mówi wicewójt
Błażej Tatarczyk. Te roboty ko-

sztowały 98,6 tys. zł. W odnowionym ośrodku odbyły się
już dwie imprezy prywatne
oraz spotkanie Koła Gospodyń
Wiejskich w Połomi, zorganizowane z okazji Tłustego
Czwartku i Dnia Kobiet.
Dodajmy, że Gmina stara się
jeszcze o pozyskanie dodatkowych środków na utworzenie
w ośrodku w Połomi Klubu
Seniora, podobnego, jaki niedawno powstał w Mszanie. Do
urzędu wpłynęła dobra informacja, że projekt uzyska
dofinansowanie. Obecnie trwa
przygotowywanie umowy.
Dofinansowanie będzie pochodzić z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior plus” na
lata 2015-2020 i ma wynieść
142 tys. złotych. (mk)

TO CIEKAWE

Długowieczność ma w genach
Mamy kolejne mieszkanki gminy, które ukończyły 90 rok życia. 22 lutego ten piękny jubileusz obchodziła pani Elżbieta Cichy z Mszany.
Urodziła się w Czyżowicach,
jako jedna z dwóch córek
Franciszka i Julii Zając. Dzieciństwo i młodość spędziła na
Wilchwach, gdzie rodzina
przeprowadziła, się gdy pani
Elżbieta miała jakieś 7 lat.
Najgorszym okresem w jej
życiu były czasy II wojny światowej, zwłaszcza początek
1945 roku, gdy przez nasze
tereny przechodził front. - Jak
wszystkie młode dziewczyny
musiałam ciągle się ukrywać
przed sowieckimi żołnierzami.
3 dni bez przerwy przesiedziałam w piwnicy, wiedząc
tylko, że na zewnątrz dzieją się
straszne rzeczy. Na szczęście
w naszym domu swoją kwaterę
miał jakiś wyższy rangą oficer,
więc pijani żołdacy nie śmieli
tam wchodzić. Dlatego do naszej piwnicy chroniło się bardzo dużo ludzi - wspomina
jubilatka.
Pamięta też, jak razem z koleżankami musiała sprzątać
w szpitalu na Cyganku, gdzie

Pani Ela z zięciem i córką Bożeną oraz sekretarz gminy i kierownik USC

zwożono rannych. - Poznałyśmy tam jednego Ukraińca,
który miał dobre serce i dawał
nam chleb. Dzieliłyśmy potem
ten chleb z innymi w naszej
piwnicy - mówi.
W czasie walk ucierpiał ich
dom. - Obok wszystko się paliło, od tego ciepła popękały

szyby w oknach - wzdycha.
Dziś starego domu, pamiętającego czasy wojny, już nie ma.
Na ojcowiźnie na Wilchwach
pozostała siostra pani Eli. Ona
sama natomiast, po wyjściu za
mąż, przeprowadziła się do
Mszany, na ulicę Krótką (tuż
przy osiedlu 1 Maja). Tu wybu-

Z wizytą u jubilatki w Połomi
14 lutego swoje 90 urodziny
świętowała pani Elżbieta Rotkegel z Połomi. Z tej okazji
odwiedzili ją przedstawiciele
władz gminy: z-ca wójta Błażej
Tatarczyk oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna
Porwoł.
Jubilatka urodziła się w Połomi, w starym domu, na którego miejscu dziś stoi nowy.
Mieszka tu ze swoim synem
Hilarym, synową Danutą i piątką wnucząt. Drugie dziecko
pani Elżbiety - córka Aurelia na stałe mieszka w Niemczech.
Jubilatka pochodzi z rodziny
Macionczyk. Miała jeszcze
brata i siostrę (już nie żyją). Od
dziecka pracowała na gospodarstwie, do dziś mają 2,5
hektara pola. Po ślubie zajmowała się domem. Od 26 lat jest

dowali dom, w którym jubilatka mieszka do dziś. Mąż Elżbiety pochodził z Jedłownika,
był górnikiem na kopalni "Anna" w Pszowie, potem na KWK
"1 Maja". Nie żyje od 16 lat.
Natomiast jubilatka pracowała głównie na gospodarstwie,
wychowywała dzieci i dorabiała jako kucharka, obsługując
uroczystości rodzinne.
Ma 2 córki, 5 wnucząt i 8 prawnuków. Mieszka z córką
Bożeną, zięciem Norbertem
i wnuczką Justyną. Wolny czas
najbardziej lubi spędzać z książką.
Na zdrowie nie narzeka, choć
do dziś czuje skutki wypadku,
jakiemu uległa ponad 20 lat
temu - jadąc na rowerze we
mgle zderzyła się z samochodem i to niedaleko domu.
W szpitalu spędziła 6 długich
tygodni. Obecnie chodzi z pomocą balkonika, ale cieszy się,
że wciąż może sama zrobić
sobie śniadanie czy kolację. Ma
nadzieję jak najdłużej pozostać
sprawną. Jej bliscy podziwiają
energię starszej pani. - My
mamy po 60 lat, a już nas
wszystko boli. A mama wciąż
na chodzie. Kiedyś ludzie mieli
ciężej, ale żyli długo. Chyba
byli z jakiejś innej gliny. Mama
mojej mamy też późno zmarła,
więc długowieczność mamy
chyba w genach - mówi córka,
Bożena Czarnota.
W dniu urodzin jubilatkę ze
słodkim upominkiem odwiedziły przedstawicielki Urzędu
Gminy: pani sekretarz Joanna
Szymańska i kierownik USC
pani Krystyna Porwoł. (mk)

Maskotki dla maluchów

Jubilatka, jej syn z synową, wnuczki: Edyta, Martyna, Emilia i goście z UG

wdową, mąż górnik budował
szyby pobliskich kopalń. Również jej syn był górnikiem.
Mimo wieku, jubilatka jest
sprawna fizycznie i nie licząc
kłopotów z pamięcią, na nic się

nie skarży. Doczekała się
6 wnucząt, w tym 2 wnuków
i 4 wnuczek. W kwietniu, gdy na
święta zjedzie rodzina z Niemiec, najbliżsi szykują dla niej
dużą imprezę urodzinową. (mk)

7 marca odbędzie się kolejne
spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy i ich rodzicami. Zaproszenia otrzymali
rodzice dzieci urodzonych w
IV kwartale 2018 roku. Spotkanie rozpocznie się o godz.
12.00 w sali GOKiR Mszana.
Maluchy otrzymają promocyjne maskotki Gminy Mszana. (mk)
-7-
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Skąd ty jesteś Polaku (Ślązaku) mały?
Na przełomie XIX i XX wieku
(lata 1890 - 1910) Polski nie
było na mapie Europy, Mszana,
Połomia i Gogołowa stanowiły
część zaboru pruskiego, a mieszkańcy tych miejscowości byli
poddanymi cesarza Niemiec
Wilhelma II. Zastanawialiście
się, jak to się stało, że nasi
pradziadkowie, dziadkowie
i my sami, mimo ponad 100 lat
bez własnego państwa, mówimy po polsku, myślimy po
polsku i czujemy się Polakami?
***
Kogo to interesuje, powinien
sięgnąć po wydawnictwo "Za
wolność Śląska oddali życie
swoje" autorstwa Piotra Hojki,
historyka z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Folder został wydany przez Gminę Mszana w ramach projektu "Za
wolność Śląska - upamiętnienie
Powstańców Śląskich".
Na dzień dobry dowiadujemy
się z niego na przykład, że
ostoją polskości w czasach tzw.
kulturkampfu (wojna o kulturę
i germanizacja polskojęzycznej
ludności) były wiejskie parafie
dekanatu wodzisławskiego.
Posługę duszpasterską w Połomi pełnił wówczas ks. Ludwik
Sandanus, a w Mszanie ks.
Wilhelm Tusker. Choć nauka
religii była przedmiotem w
szkole, ks. Tusker katechezę
prowadził tylko w kościele,
wyłącznie w języku polskim,
"nie nadzorował nauki religii
w szkole, bo nie chciał być pomocnikiem germanizatorów".
Nawet podczas I wojny światowej, jak wynika z protokołów
wizytacyjnych, przygotowanie
do sakramentów w Mszanie
odbywało się wyłącznie w języku polskim.
***
Nic dziwnego, że mimo akcji
germanizacyjnych tutejsza ludność w domach i w kościele
mówiła językiem przodków,
czyli po polsku. W 1910 roku na
terenie obecnej gminy Mszana
mieszkało ok. 3600 ludzi,
w tym 3533 spośród nich deklarowało się jako polskojęzyczni, a tylko niespełna 70 jako
niemieckojęzyczni. Deklarowanie polskości nie uchroniło
-8-

naszych pradziadków przed
walką za Niemcy. Po wybuchu
I wojny światowej mężczyzn
dosięgnął pobór do niemieckiego wojska. Piotr Hojka
ostrożnie szacuje, że obowiązek ten dotyczył ok. 400
mieszkańców Mszany, Połomi
i Gogołowej. Za unikanie
obowiązkowej służby wojskowej groziły surowe konsekwencje: "6 miesięcy więzienia
za samo niestawiennictwo
przed komisją poborową, a za
dalsze unikanie poboru nawet
3 lata odsiadki". Nasi przodkowie przymusowo walczyli na
wszystkich frontach I wojny.
Część z nich przypłaciła to
życiem lub kalectwem.
***
Po przegranej przez państwa
centralne I wojnie światowej
i osłabieniu struktur państwowych zaborcy, na terenie ziemi
wodzisławskiej miejscowa ludność zaczęła się organizować w różne związki i komitety. Działalność ta nabrała
rozpędu, gdy w listopadzie
1918 roku pojawiło się niepodległe państwo polskie. Na
przełomie 1918 i 1919 roku
zawiązała się Polska Organizacja Wojskowa (POW). Według
danych, jakie historycy znaleźli w źródłach, zaprzysiężonych
członków POW w Mszanie
było 12, a w Połomi 27. Z tej
grupy wywodzili się późniejsi
powstańcy śląscy.
W połowie 1919 roku konflikt
narodowościowy i polityczny
nasilał się, w sierpniu 1919
roku wybuchło I powstanie
śląskie. Objęło ono swoim zasięgiem również ziemię wodzisławską, jednak głównie
południe powiatu w pobliżu
granicy z Zaolziem. Powstanie
szybko upadło, ale doprowadziło do radykalizacji nastrojów na Górnym Śląsku. Miejscowości naszej gminy wyka-

zywały sympatie zdecydowanie propolskie. W przeprowadzonych w listopadzie 1919 r.
wyborach komunalnych do rad
gmin, w Mszanie Polacy uzyskali 8 z 12 mandatów. W Połomi
wszystkie 12 mandatów przypadło liście polskiej, tak samo
w Gogołowej.
Po wyborach wrzenie nie
ustawało. Wprawdzie władzę
w gminach przejęli Polacy, ale
administracja powiatowa i władza policyjna nadal należały do
stronnictwa niemieckiego. To
m.in. doprowadziło do wybuchu II powstania na Górnym
Śląsku (sierpień 1920). Jego
konsekwencją była zapowiedź
plebiscytu, w którym mieszkańcy regionu mieli się opowiedzieć, czy chcą należeć do państwa polskiego, czy niemieckiego.
***
Piotr Hojka przewertował dokumenty Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu,
gdzie znalazł wiele ciekawych
danych statystycznych dotyczących szkół w naszych miejscowościach z tamtego okresu.
W mszańskiej szkole (nieistniejący już budynek obok
kościoła przy ul. Mickiewicza,
gdzie później mieścił się urząd
gminy i ośrodek zdrowia)
w dwóch klasach uczyło się 129
dzieci. Główny nauczy-ciel,
Niemiec, "zna język pol-ski
tutejszy dobrze, a polski
literacki trochę (...) Dzieci bierą chętnie udział w lekcjach".
Ponad 82 % uczniów uczyło się
języka polskiego, a 86 % religii po polsku.
W szkole w Połomi (dzisiejsza
siedziba OPS, ośrodka zdrowia
i banku) było aż pięć klas i 322
dzieci! Prawie 97 % z nich
w 1920 roku uczyło się religii
po polsku, a 89 % chodziło na
lekcje języka polskiego. Nauczyciele byli Niemcami, ale
"zachowywali postawę neutralną".
W szkole w Gogołowej
w dwóch klasach uczyło się 130
uczniów, w tym 124 języka
polskiego, a prawie wszyscy
religii po polsku. Nauczyciel
"władał językiem tutejszym",

"zażaleń przeciwko nauczycielom nie było" - podawał
inspektor szkolny Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego.
***
Niespokojne i wypełnione agresywną propagandą były
miesiące kampanii przed plebiscytem. Na Górny Śląsk masowo zjeżdżali emigranci, którzy mieli prawo zagłosować
w miejscu urodzenia, choć od
lat tu nie mieszkali. Ich głosy
chciała pozyskać zarówno
strona niemiecka, jak i polska.
Miejscowi bacznie im się przyglądali. Nieufność i napięcie
sięgały zenitu. W kościołach
okolicznych, m.in. w Mszanie,
odbyły się nabożeństwa błagalne o szczęśliwy dla Polski wynik głosowania.
Plebiscyt odbył się 20 marca
1921 roku. We wszystkich
trzech sołectwach gminy
Mszana wygrała zdecydowanie opcja propolska. O tym, jak
ważne były to dla naszych
przodków wybory, może świadczyć frekwencja. W Mszanie
na 1146 uprawnionych do
głosowania do urn poszły 1122
osoby (marzenie dzisiejszych
polityków i samorządowców)
994 osoby (88,59 %) chciały
przyłączenia Mszany do II RP,
126 osób (10,99 %) opowiedziało się za Niemcami. 2 głosy
były nieważne.
W Połomi uprawionych do
głosowania było 767 osób. Nie
zagłosowało tylko 9! Oddano
682 (89,97 %) głosy na stronę
polską oraz 75 (9,89 %) głosów
za Niemcami. Jeden głos był
nieważny.
W Gogołowej uprawnionych
do głosowania było 326 osób.
Oddano 323 głosy. Za Polską
opowiedziało się 268 (82,97
%), a za Niemcami 54 (16,72
%). Jeden głos był nieważny.
Jak zauważa autor wydawnictwa, wyniki te nie odbiegały
od danych z pozostałych wsi
i osiedli robotniczych położonych na ziemi wodzisławskiej,
przy czym w samym Wodzisławiu inaczej niż w innych
miejscowościach tej ziemi wygrali Niemcy...
... dok. na str. obok
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Nasz skromny mistrz skończył 80 lat!
29 stycznia swoje 80-te urodziny obchodził Józef Gawliczek, Honorowy Obywatel naszej gminy. Urodzony w Mszanie znakomity w latach 60-tych
kolarz szosowy mieszka w Rybniku. Mimo przejściowych
dolegliwości zdrowotnych pan
Józef tryska energią, humorem
i optymizmem. Pozytywne
podejście do wszystkiego, czego się łapie, to zresztą jego życiowe motto. Na koncie ma nie
tylko karierę sportową - przez
lata tworzył władze rybnickiego Cechu Rzemieślników,
działał w radzie dzielnicy, a do
tego jest słynną w rodzinie
"złotą rączką". Wszystko w domu robi sam, od zbrojenia pod
budowę, po kładzenie płytek.

drewno. To byli zwykli, skromni ludzie. Tak samo jak ich
syn.

Z okazji urodzin pana Józefa i jego żonę odwiedzili goście z Gminy

się w piwnicach, które najmniej ucierpiały. Wchodziło się
do nich przez wielkie okna opowiada.
Od dziecka kochał sport, marzył o karierze na boisku piłkarskim. Problemem był jego
niski wzrost. Okazało się jednak, że w drobnej postury
chłopaku drzemią ogromne siły i możliwości, które ujawniły
się na trasach wyścigów kolarskich, zwłaszcza w górach. Po
rewelacyjnych startach w Tour
de l Avenir, wyścigach dookoła
Austrii, Serbii czy Słowacji
Gawliczka okrzyknięto nawet
"królem gór". W latach 1966 1969 trzykrotnie wygrywał
Górskie Mistrzostwa Polski.

Urodził się w Mszanie w 1939
roku w rodzinie Rozalii i Leona
Gawliczków. Miał cztery siostry i młodszego brata. Mieszkali na ulicy Wodzisławskiej,
pan Józef do dziś pamięta
"marsz śmierci" więźniów
oświęcimskich, który przeszedł
pod ich oknami w styczniu
1945 roku. Miał wtedy 6 lat, ale
tamte złe wspomnienia nigdy
go nie opuszczą. Pamięta też
pierwsze dni w szkole, tuż po
wojnie. Dopiero co wybudowany w 1938 roku budynek przy
dzisiejszej ulicy Sportowej po
przejściu frontu w 1945 był
w opłakanym stanie. - Jak wyszliśmy na korytarz i popatrzyli
w górę, przez dziurę w dachu
widać było niebo. Wiele klas
było zagruzowanych. Przez
pierwsze tygodnie uczyliśmy

Przygodę z wyczynowym kolarstwem zaczął od klubu LZS
Czernica, jako 21-latek dostał
się do kadry narodowej i przez
14 lat nieprzerwanie reprezentował Polskę w najważniejszych imprezach kolarskich
w kraju i Europie. Jego największe sukcesy to wygrany
wyścig dookoła Rumunii

... dok. ze strony obok...
Wyniki plebiscytu nie zadowoliły żadnej ze stron narodowościowego konfliktu. Istniała coraz bardziej realna
groźba podziału Górnego Śląska na dwie części – niemiecką
i polską. Coraz więcej zwolenników zdobywała opcja militarnego rozwiązania tej kwestii.
Do kolejnego zrywu Polacy
przygotowali się już znacznie
lepiej niż do wcześniejszych.
III powstanie śląskie wybuchło, kiedy upubliczniono
aliancki projekt przyznania

Niemcom prawie trzech czwartych obszaru plebiscytowego.
3 maja 1921 r. o godzinie 2.00
w nocy rozpoczęto działania
zbrojne. W szeregach powstańczych znalazło się kilkudziesięciu mieszkańców trzech
naszych miejscowości. Dziewięciu z nich zginęło w bitwie
pod Olzą.
Ostatecznie cała ziemia wodzisławska została włączona
do II Rzeczpospolitej 4 lipca
1922 r. „Tego dnia Wojsko
Polskie wyruszyło ze Strumienia i przez Pawłowice

Z kolegami, z którymi wygrywał Tour de Pologne, ma kontakt do dziś. Niektórzy, jak
Janek Kudra, Franek Surmiński czy Stasiek Gazda przyjadą na jego urodziny, które
urządza kilka dni po naszej
rozmowie. Ma też być Henryk
Grzonka, znany radiowiec
z Katowic. To wszystko serdeczni przyjaciele naszego Honorowego Obywatela. - Zaprzyjaźniliśmy się w latach 60-tych
i tak to trwa - cieszy się jubilat.
- Jak się spotykają, to się cały
czas ścigają. Wspomnieniom
nie ma końca - śmieje się jego
żona.
Z Elżbietą poznali się na stacji
kolejowej w Wodzisławiu.
Ona, urodzona w Chorzowie,
trafiła tu za wujkiem, który był
naczelnikiem stacji. Pierwsze
spotkanie z Józefem zaczęło
się od... kłótni. - Pracowałam
w kasie i nie chciałam mu
sprzedać biletu, bo mówił, że
jest w wojsku, a nie był w mundurze. Więc najpierw się pokłócilismy, a potem omówiliśmy
na kawę - wspomina żona
Józefa Gawliczka. To było
w czasach, gdy Józef odbywał
służbę wojskową, ale nie w koszarach, tylko jako zawodnik
Legii Warszawa.
Gawliczkowie są już razem 56
lat. Mają 2 córki i jedną
wnuczkę.

(1965), zwycięstwo w wyścigu
dookoła Anglii (1966) i triumf
w Tour de Pologne (1966).
Były to czasy, kiedy kolarstwo
było nadzwyczaj popularne.
Dzisiaj byłby sportowym celebrytą. - Pieniędzy z tego nie było,
ale na trasie takiego na przykład
Wyścigu Pokoju stały całe rzesze ludzi. Jeździło się dla
kibiców - opowiada były mistrz.
Jego żona dodaje, że za wygrane
zawody czasem Józef dostał...
prodiż. I to raz dobry, raz zepsuty.
Żaden sukces nie uderzył Gawliczkowi do głowy. Owszem,
był szczęśliwy, gdy po wyścigu
do Warszawy przyjechała do
niego cała rodzina i koledzy
z klubu z Czernicy. - Nie spodziewałem się. Dla rodziców to
była pierwsza wizyta w stolicy opowiada.
Po wygranej Tour de Pologne
prasa rozpisywała się o Gawliczku. Jakaś gazeta przyjechała
nawet do jego rodzinnego domu
w Mszanie. Józef pamięta duże
zdjęcie mamy... z kurami w rękach. Ojciec gdzieś z boku rąbał Pan Józef od 1962 mieszka
w Rybniku, do dziś jednak odwiedza Mszanę. Ma tu rodzinę
i Jastrzębie Górne i Dolne i wielu znajomych, jest też
dotarło do Mszany, skąd przez częstym gościem na imprezach
Wilchwy weszło do Wodzis- organizowanych przez Gminę,
ławia”. W Mszanie podobno odkąd w 2015 roku został jej
przybycie wojska upamiętnio- Honorowym Obywatelem.
no w charakterystyczny sposób: Przez lata prowadził warsztat
ksiądz Pojda zasadził lipę na samochodowy, działał w zrzełące proboszczowskiej.
szeniu rzemieślników - dwie
Czy jest jeszcze dzisiaj mie- kadencje był Starszym Cechu.
szkaniec, który pamięta te wy- Nadal angażuje się w imprezy
darzenia lub o nich słyszał? Jeśli sportowe i społeczne, ostatnio
tak, prosimy o kontakt. Być aktywnie walczy o poprawę
może lipa, którą ksiądz Pojda stanu powietrza. Był nawet
uczcił włączenie naszych ziem twarzą kampanii "Nadchodzi
do Polski, jeszcze stoi?
błękit". Marzy o Śląsku bez
Mirosława Książek-Rduch smogu. (mk)
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WIEŚCI Z URZĘDU

Dowody osobiste po nowemu. Stare zachowują ważność
Od 4 marca 2019 r. rozpocznie
się proces wydawania nowych
dowodów osobistych z warstwą
elektroniczną. E-dowody będą
stopniowo zastępować obecnie
używane - w miarę ich naturalnego procesu wymiany. Oznacza to, że wszystkie dotychczas
wydane dowody osobiste zachowują ważność do terminów
w nich określonych. Natomiast
każdy obywatel, który będzie
chciał wymienić swój dotychczasowy dowód na nowy,
z warstwą elektroniczną, może
to zrobić w dowodnym urzędzie
gminy/miasta na terenie kraju.
E-dowód posiada wszystkie
dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza
tożsamość posiadacza i jego

obywatelstwo oraz uprawnia do
przekraczania granic niektórych
państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie
elektronicznej, będzie można
używać e-dowodu do:
• uwierzytelniania się w e-usługach,
• podpisywania dokumentów
elektronicznych,
• korzystania z automatycznych
bramek granicznych na lotniskach,
• komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą
zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi.
Nowe dowody będą z zewnątrz
podobne do obecnych, natomiast wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci
znajdą się m. in. dane do
identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej,

Nową informacją jest w edowodzie nr CAN. Będzie
potrzebny do korzystania
z elektronicznych
funkcji e-dowodu

Szkolenie z obrony cywilnej
Wójt Gminy Mszana - szef Obrony Cywilnej Gminy, zgodnie
z „Programem szkoleń podstawowych z zakresu obrony
cywilnej w roku 2019” uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu powszechnej
samoobrony w formie samokształcenia. Tegoroczne szkolenie obejmuje następujące
zagadnienia:
1. Międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących ochrony ludności
i ochrony dóbr kultury.

2. Zasady i organizacja ewakuacji ludności, zwierząt i mienia
na wypadek wystąpienia
masowego zagrożenia na terenie gminy.
Szkolenie organizowane jest
metodą e-learningową i dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: www.
szkoleniaoc.mszana.ug.gov.pl
w zakładce „Szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności” - po rozwinięciu
katalogu należy wybrać pozycję „Szkolenia 2019”. (kr)

GKRPA
Był na leczeniu, a dalej pije? Jak
to jest? Oto jest pytanie.
Po pierwsze wiele osób podejmujących leczenie wcale nie
chce przestać pić, dlatego po
wyjściu z ośrodka powracają do
picia. Jeśli ktoś nie chce przestać,
to z pewnością nie przestanie.
Często motywem podjęcia leczenia jest przysłowiowy nóż na
gardle. Często osoba uzależniona
spowoduje tak kryzysową sytuację, że po prostu lepiej jest na
jakiś czas zniknąć, wynika to
wtedy z lęku i kalkulacji.
Ale gdyby wziąć pod uwagę
tylko osoby, które podjęły leczenie z własnej woli, szczerze
chcąc zmienić siebie i swoje ży-
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w tym zdjęcie biometryczne.
Użycie warstwy elektronicznej
dowodu będzie się odbywało
przez włożenie lub przyłożenie
dokumentu do czytnika.
Dodatkowe informacje, w tym
jak korzystać z e-dowodu,
można znaleźć na stronie
www.e-dowod.gov.pl.
Informujemy również, że
w piątek, 1 marca, nastąpi
przerwa techniczna w działaniu
Rejestru Dowodów Osobistych. Tego dnia obywatele
mogą składać wnioski o dowód
maksymalnie do godz. 11.30.
Do końca godzin otwarcia
urzędu nie będzie możliwości
załatwienia spraw dotyczących
dowodów osobistych, w tym
złożenia wniosków o dowód
osobisty oraz wydania już
spersonalizowanego dowodu.
(rs)

Możesz zapłacić podatek u sołtysa
Sołtys sołectwa Mszana będzie
pobierać podatek w Urzędzie
Gminy Mszana - sala ślubów na
parterze, w dniach od 4 do 15
marca, w godzinach: poniedziałek: od 8.00 do 17.00, wtorek czwartek: 8.00 - 15.00, piątek
8.00 - 14.00.
Sołtys Połomi pobiera podatek
od 7 do 15 marca od godziny
7.30 do 15.00 w budynku starej
szkoły (II piętro) oraz 9 marca

(w sobotę) w godz. 8.00 - 12.00
na krytej pływalni.
Sołtys Gogołowej będzie pobierać podatek w dniach od
6 do 8 marca oraz 11 - 15 marca
w godzinach od 8.00 do 12.00,
a także w sobotę, 9 marca, od
8.00 do 10.00 w świetlicy
Ośrodka Kultury w Gogołowej
przy ul. Wiejskiej.
Prosi się o zabranie decyzji
podatkowych. (mk)

Był na leczeniu, a dalej pije...

cie, to przyczyną główną powrotu do picia jest jeden konkretny
czynnik. Otóż alkoholizm to
choroba przewlekła wymagająca
dużej uważności i konsekwencji
w postępowaniu leczniczym.
Alkoholik z ośrodka wychodzi
z dwoma długimi listami, na
jednej znajdują się wskazania, co
należy robić, by chorobę zatrzymać, a na drugiej znajdują się
przeciwskazania, czyli czego nie
należy robić. Wiadomo, że tak
jak nikt z nas nie lubi być
obarczony nakazami i zakazami,
tak i alkoholik nie pała entuzjazmem na widok tych list.
Niestety najczęściej realizacja
tych list działa na zasadzie posta-

nowienia noworocznego - chwilę
jakoś to idzie, potem się rozmywa, aż w końcu znika. Choroba
alkoholowa cieszy się z takiego
obrotu sprawy, bo może znowu
dojść do władzy. Dalszy scenariusz jest łatwy do przewidzenia.
Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych
w Mszanie zaprasza do korzystania z Punktu Konsultacyjnego,
który dla mieszkańców jest
nieodpłatny.
Agnieszka Brańczyk
Certyfikowany specjalista
terapii uzależnień

HARMONOGRAM NA MARZEC:
5 marca: godz. 15.30 - 16.30 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi, pokój
na II piętrze, godz. 16.40 - 17.40 - Urząd Gminy Mszana, pokój nr 10.
HARMONOGRAM NA KWIECIEŃ:
2 kwietnia: godz. 15.30 - 16.30 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi,
pokój na II piętrze, godz. 16.40 - 17.40 - Urząd Gminy Mszana, pokój nr 10.
Dyżur telefoniczny:
w każdy poniedziałek i wtorek, godz. 16.00 - 19.00. Tel. 603 333 703

WIEŚCI Z URZĘDU

Urząd i policja razem w walce o czyste powietrze
Już kilkadziesiąt kontroli w tym
sezonie grzewczym przeprowadzili wspólnie wodzisławscy
policjanci i pracownicy Urzędu
Gminy Mszana. Kontrolują oni
nieruchomości sprawdzając,
czym palimy w piecach.
W większości przypadków nie
stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
Policjanci wspólnie z przeszkolonymi urzędnikami kontrolują wyrywkowo domy na
terenie naszej gminy. Sprawdzają, co mieszkańcy spalają
w piecach. Mają ku temu kon-

kretne podstawy. - Odbieramy
bardzo dużo zgłoszeń z prośbą
o interwencję dotyczącą spalania śmieci w kotłowniach domowych. W tym sezonie grzewczym sprawdziliśmy kilkadziesiąt posesji. W większości
przypadków nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości.
Ostatnio w jednej z posesji
pobrano próbkę materiału z paleniska, została ona przekazana do specjalistycznych
badań, które wskażą, czy
doszło do naruszenia przepisów prawa - informuje komen-

Opłata za deszczówkę
- przeczytaj, czy musisz płacić
Urząd Gminy informuje
o wprowadzonej przez ustawę
Prawo wodne nowej opłacie za
zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Opłata ta,
potocznie zwana „opłatą za
deszczówkę” jest jedną z opłat
za usługi wodne wynikającą
z art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo wodne, zaś obowiązek
związany z jej poborem został
nałożony na samorząd, czyli
wójta Gminy.
Opłata na szczęście dotyczy
tylko właścicieli działek o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych, jeśli co
najmniej 70% tej powierzchni
jest zabudowane lub utwardzone w sposób uniemożliwiający
czy też zaburzający naturalną
retencję.
Na stronie internetowej Gminy zostało umieszczone oświadczenie na wzór, który zaproponowały Wody Polskie. Każdy
mieszkaniec, który ma działkę
łącznie o powierzchni powyżej
3500 m kwadratowych i spełnia
kryteria podane na końcu tekstu, jest zobowiązany do ponoszenia opłaty. Według tej ustawy działka rozumiana jest jako
zbiór nieruchomości - jeśli
właściciel ma kilka działek
o różnych areałach, sumuje się
ich powierzchnię.
90% opłaty stanowi dochód
Wód Polskich, 10% pozostaje
w budżecie Gminy.

Według ustawodawcy zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej utwardzenie na przykład kostką
brukową czy asfaltem (ale już
niekoniecznie płytami ażurowymi) zaburza naturalną
wegetację roślin i retencję wód
opadowych.
Wobec powyższego UG prosi
podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane
w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą,
o złożenie do tutejszego urzędu
wypełnionego oświadczenia
(w terminie do 28.02.2019 r.)
Opłatę ustala się, jeżeli
zostają spełnione przesłanki
zawarte w artykule 269 ust. 1
pkt. 1 ustawy Prawo wodne,
czyli:
1) powierzchnia nieruchomości powyżej 3500 m2,
2) wykonywanie określonych
czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie
robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale
związanych z gruntem,
3) lokalizacja nieruchomości
na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej
lub zamkniętej,
4) wyłączenie powyżej 70%
nieruchomości z powierzchni
biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

Zdjęcie z jednej z kontroli

da na swojej stronie internetowej. Mundurowi już niejednokrotnie uczestniczyli w czynnościach przeprowadzanych
przez pracowników Urzędu
Gminy Mszana i działania te
z pewnością będą kontynuowane.
Pamiętajmy – dbanie o czyste
powietrze leży w interesie nas
wszystkich. (kpp)

Studium uchwalone
Na sesji w dniu 6 lutego Rada
Gminy Mszana podjęła uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To pierwszy krok do
wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na co
czeka wielu mieszkańców.
Chodzi głównie o zmianę
przeznaczenia działek z terenów rolnych na budowlane.
Studium jest dokumentem
określającym w sposób ogólny
zagospodarowanie całego terytorium gminy. Zawiera informacje o położeniu obszarów
przeznaczonych pod zabudowę
i inne funkcje. Prace nad zmianą
studium trwały od dawna i nie
obyło się bez perturbacji. Początkowo wójt postanowił
uwzględnić wszystkie wnioski
zgodne z prawem, które wpłynęły od mieszkańców. Jednak
w trakcie uzgadniania projektu
studium Gmina otrzymała negatywne uzgodnienie Urzędu
Marszałkowskiego ze względu
na wyznaczenie wielu nowych
terenów zabudowy na gruntach
rolnych dotychczas niezainwestowanych, w tym także obejmujących III klasę gruntów rolnych, a także na terenach
otwartych, w oddaleniu od
obecnej zabudowy oraz na
terenach objętych wpływami
eksploatacji górniczej. W Katowicach zwracano uwagę, że
Gmina już obecnie posiada nadmiar terenów pod zabudowę.
- Kilkakrotnie byłem w Urzędzie Marszałkowskim, tłumacząc, że chcemy iść na rękę
mieszkańcom i uwzględnić jak

największą liczbę wniosków,
dotyczących zmiany przeznaczenia terenu na budowlany.
Jednak nie zawsze było to możliwe. Zwracano nam uwagę, że
już obecnie mamy nadmiar
terenów budowlanych. Nie
pomagały tłumaczenia, że
część z tych terenów jest zdegradowana górniczo lub leży
w bliskości autostrady. Jeśli te
tereny Gmina chciałaby wyłączyć spod zabudowy, musielibyśmy zapłacić właścicielom
odszkodowanie za spadek wartości gruntu - wyjaśnia wójt
Mirosław Szymanek.
Gmina dokonała korekty projektu studium zgodnie z wytycznymi Biura ds. Planowania
Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Następnie miało
miejsce publiczne wyłożenie
studium (w dniach od 25 lipca
do 16 sierpnia ub. roku). Uwagi
można było składać do 31 sierpnia - w tym czasie wpłynęło
30 uwag. Po ich rozpatrzeniu
pozostało 15, które wójt odrzucił. Zgodnie z procedurą,
każdą nieuwzględnioną uwagę
mieszkańca głosowała następnie Rada Gminy. Wszystkie
zostały odrzucone ze względu
na wspomniane wcześniej
zarzuty: wnioskowane tereny
są narażone na bardzo duże
szkody górnicze lub leżą na
terenach podmokłych lub
ochronnych, powodują rozproszenie zabudowy lub są na III
klasie gruntów, co powodowałoby konieczność uzyskania
zgody ministra i wyłączenia
z produkcji rolnej. (mk)
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WIEŚCI SPORTOWE

Start Mszana zaprasza na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
Zarząd LKS Start Mszana
zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 17 marca br. w sali Ośrodka Kultury w Mszanie,
o godz. 12.30. Dla pełnoletnich
piłkarzy i działaczy - udział
obowiązkowy. Na zebraniu
zostaną złożone sprawozdania
z mijającej kadencji i odbędą
się wybory nowego zarządu

Szusowali
na Chopoku

Trzy autokary chętnych wzięły
udział w wyjeździe na narty do
Ośrodka Jasna Tatry Niskie
(Chopok) na Słowacji. Gminny
Ośrodek Sportu przygotował tę
atrakcję na początek ferii
zimowych, 9 lutego. W sumie
z uroków szusowania po świetnie przygotowanych trasach,
w bajecznej górskiej scenerii,
skorzystało 145 osób. (aa)

klubu. - Serdecznie zapraszamy również rodziców młodych
piłkarzy i wszystkich sympatyków naszego klubu - mówi
prezes Marek Haśko.
Działacze zachęcają również
do zapisywania chętnych dzieci do grupy naborowej. Mile
widziane są już przedszkolaki.
Do grupy przyjmowane są
dzieci w wieku 5-8 lat. Obecnie
trenuje w niej ok. 10 dzieci,
w tym 2 dziewczynki. Najmłodszy adept piłki ma 5 lat.
Trenerem najmłodszych sympatyków ruchu i futbolu jest
Rafał Nowak.
Natomiast drużyna seniorska
(B klasa) od początku roku
trenuje i rozgrywa sparingi. 26
stycznia w meczu kontrolnym
na sztucznym boisku z Górnikiem Boguszowice było 5:5.
W spotkaniu z MKS Żory
2 lutego, Fortecą Świerklany
6 lutego oraz Odrą Nieboczowy padły bezbramkowe remisy. Wszystkie te drużyny grają
w wyższych klasach rozgrywkowych, były więc dla Startu
silnym przeciwnikiem.
23 lutego nasi piłkarze zmierzyli się jeszcze z Czarnymi
Gorzyce, przegrywając 1:2.
Już 2 marca jadą na sparing
z ZET Tychy, w kolejny weekend zmierzą się z LKS Wisła

Mała, a 16 marca mają zagrać
z Baranowicami.
Przypomnijmy, że rundę jesienną sezonu 2018/2019 Start
zakończył na 4 miejscu, zdobywając w 13 meczach 25 punktów (8 zwycięstw, 1 remis,
4 porażki). W rundzie wiosennej
zmieni się nieco skład zespołu.
Treningów nie wznowili: Leszek Święcki, Przemysław Oślizło, Dominik Jóźwiak, Piotr
Mamcarz, Aleksander Gwiszcz
i Janusz Muszyński. Na wiosnę
nie zagra też Błażej Waniek,
którego czeka operacja. - Trenuje natomiast ze Startem kilku
nowych zawodników: Kamil
Szypulski, Łukasz Smyczyk
i Mariusz Niemczyk. Mam nadzieję, że wzmocnią skład -

mówi prezes. Pierwsza wiosenna kolejka zostanie rozegrana
23 marca. Start zagra na
wyjeździe z Żarem Szeroka.
Tydzień później czekają nas
derby - Start kontra Płomień II
Połomia. Klub z Mszany
wystąpi w roli gospodarza, ale
z powodu remontu szatni sportowej mecz zostanie rozegrany na boisku w Połomi. Na
tym obiekcie Start będzie rozgrywał wszystkie swoje mecze
aż do końca remontu. W następnej kolejce, 6 kwietnia, nasi
pojadą na mecz do Palowic.
W związku z okresem
rozliczeń podatkowych działacze proszą o wsparcie dla klubu
poprzez przekazanie 1 procenta podatku. (mk)

reklama

Przeróbki dachów
Docieplenia budynków
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Więźby dachowe
Elewacje

Dom od podstaw

WIEŚCI SPORTOWE

Płomień zwiera
szyki
22 lutego odbyło się zebranie
sprawozdawcze KS Płomień
Połomia, na którym udzielono
absolutorium zarządowi klubu
za miniony rok.
Trwają również treningi i sparingi przed ruszającą w marcu
rundą wiosenną. Płomień wygrał ostatnio 5:2 sparing z Polonią Marklowice i zremisował
2:2 z Unią Turza Śl. Jednak
w tabeli Haiz IV ligi po 15
kolejkach zajmuje niestety ostatnie miejsce. Zespół po 13 porażkach, 1 remisie i 1 wygranej
ma na koncie tylko 4 punkty, ale
też drużyny, z którymi musi się
mierzyć, do łatwych przeciwników nie należą.
Runda wiosenna w IV lidze
rusza już 16 marca. Piłkarze
z Połomi na inaugurację jadą na
mecz z Unią Racibórz. Tydzień
później podejmują u siebie
MRKS Czechowice-Dziedzice. W 18 kolejce na koniec marca nasi pojadą szukać punktów
z Wilkami Wilcza, a 6 kwietnia
podejmą u siebie rezerwy GKSu Tychy.
Znacznie lepiej wygląda pozycja w tabeli rezerw Połomi.
Płomień II jest na trzecim
miejscu w grupie rybnickiej
rozgrywek B klasy (w tej samej
lidze gra Start Mszana). Po 13
kolejkach ma na koncie 26
punktów i może realnie myśleć
o awansie do A klasy. W pierwszym meczu na wiosnę, 23
marca, zmierzy się u siebie
z Ruchem Stanowice. Tydzień
później, także na boisku w Połomi, odbędą się lokalne derby
ze Startem Mszana (godz.
13.00). 6 kwietnia Płomień II
podejmuje u siebie Orła Jankowice. Działacze klubu zapraszają na mecze obu drużyn oraz
zespołów młodzieżowych.
Proszą także o wsparcie klubu
poprzez przekazanie 1 procenta
swojego podatku - nr KRS:
000000 1685. Wszystkie pozyskane z tego tytułu środki
pieniężne są przeznaczone na
cele statutowe klubu. Dzięki
temu wsparciu w 2018 roku
udało się zakupić dla podopiecznych klubu sprzęt sportowy za kwotę 10,1 tys. zł. (mk)

Po święcelnik po raz drugi!
Ruszyły zapisy na II Bieg po
Święcelnik Wójta Gminy
Mszana. Impreza odbędzie się
6 kwietnia 2019 r. Będzie to
druga już edycja biegu o niepowtarzalnym charakterze,
gdyż oprócz sportowej satysfakcji na najlepszych zawodników na mecie czeka połomski
świąteczny przysmak. Ten
tradycyjny wypiek wielkanocny to półsłodkie ciasto drożdżowe nadziewane szynkami,
boczkiem i swojską kiełbasą.
Jego receptura przekazywana
jest z pokolenia na pokolenie.
- Poprzez bieg chcemy kultywować tradycję i zdrowy tryb
życia oraz promować naszą
Gminę. Trasa biegu przebiega
przez malownicze tereny sołectwa Połomia drogami asfaltowymi i polnymi. Zapisywać
mogą się zarówno biegacze,
jak i "kijkarze", gdyż organizujemy również start w nordic
walking - zachęca Adam Antończyk, dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu w Mszanie.
reklama

TELEADRESY
Ośrodek Zdrowia w Mszanie
tel. 32/ 472 00 28
Ośrodek Zdrowia w Połomi
tel. 32/ 476 04 29
Poczta Polska Oddział w Mszanie
tel. 32/ 472 00 90

Tak powstaje święcelnik

Biegacze mogą zmierzyć się
z dystansem na 5 i 10 kilometrów, "kijkarze" na 5 km. Zapisy
internetowe odbywają się przez
stronę: https://dostartu.
pl/ii-bieg-po-swiecelnik-wojtagminy-mszana-v3005.pl.html
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają pamiątkowy
medal i pakiet startowy i będą
mogli skosztować święcelnika,
a zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach otrzymają świeżo
upieczone ciasto. Na uczestników czeka również ciepły
posiłek.
Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej:
www.gosmszana.pl (mh)

Bank Spółdzielczy Jastrzębie
Zdrój/Oddział Mszana
tel. 32/ 475 18 92
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
/Filia Połomia
tel. 32/ 478 90 59
Szkoła Podstawowa w Mszanie
www.zs-mszana.com,
tel. 32/ 472 02 01,
e-mail: gim-mszana@wp.pl
Zespół Szkół w Gogołowej
www.zsgogolowa.cp9.vpsi.pl
tel./fax: 32/ 476 04 77,
e-mail: zs.gogolowa@wp.pl
Zespół Szkolno-Przedszk. w Połomi
www.zsppolomia.pl
tel./fax: 32/ 476 04 93
e-mail: dyrektor.zsp.polomia@op.pl
Przedszkole Gminne w Mszanie
tel. 32/ 472 00 78, 885 980 000
mail: przedszkole.mszana@gmail.com
GOKiR w Mszanie
www.gokir-mszana.pl
tel./fax: 32 4720076
e-mail: kontakt@gokir-mszana.pl
Ośrodek Kultury w Połomi
tel.(32) 4760415, 4752935
e-mail: polomia@gokir-mszana.pl
Ośrodek Kultury w Gogołowej
tel. 533098051
e-mail: i.lisnikowska@gokirmszana.pl
Gminna Biblioteka w Mszanie
tel. 32/472 00 20,
e-mail: biblioteka.mszana@onet.pl
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
www: gosmszana.pl
tel. 32/ 476 00 12,
e-mail: biuro@gos.mszana.finn.pl
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mszanie
tel. 32/472 00 79
OSP w Połomi
tel. 32/476 04 21
OSP w Gogołowej
tel. 32/476 04 26
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Jerzego w Mszanie
www.parafiamszana.pl
tel. 32/ 472 00 93
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Połomi
www.parafiapolomia.prv.pl
tel. 32/ 476 04 70
TAURON Polska Energia
Telefoniczna Obsługa Klienta
tel. 32/ 303 03 03
Oświetlenie uliczne - 303 23 72
Zgłaszanie awarii - 991
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WARTO WIEDZIEĆ
reklama

Zastanawialiście się kiedyś, skąd
pochodzą niektóre wyrazy, którymi posługujemy się na co
dzień? Czy kilkanaście wieków
temu nasi przodkowie używali
tych samych słów i czy miały
takie samo znaczenie jak dziś?
Sprawdźcie.

WÓJT GMINY
Mirosław Szymanek
32 4759740
Zastępca Wójta Gminy
Błażej Tatarczyk
32 4759751
Sekretarz Gminy
Joanna Szymańska
32 4759742

Alkohol, „wyskok” - z arabskiego al (rodzajnik, w wielu
wyrazach: alkowa, alchemia,
algorytm) i kohl „proszek do
malowania powiek” i inne
sublimaty.
Bełsznica - nazwa wywodzi się
od słowa bełch, które w języku
staropolskim oznaczało błoto,
głębię lub wir wodny. (mw)

REFERAT ADMINISTRACJI,
EDUKACJI, INFORMACJI
Kierownik - Katarzyna
Bylicka
32 4759753
Obsługa Rady Gminy
32 4759744
Dowody, działalność gosp.
32 4759768
Promocja, informacja
32 4759754

Obrona cywilna dla każdego
UG Mszana informuje, że na stronie: www.szkoleniaoc.mszana.ug.
gov.pl można śledzić bieżące
ostrzeżenia meteorologiczne (zakładka „Ostrzeganie i alarmowanie”) oraz grafik całodobowych
dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zakładka
„Gotowość alarmowa”).
Wyżej wskazana strona internetowa w 2018 r. poddana została
modernizacji ze środków finansowych Wojewody Śląskiego. (kr)

Cennik opłat za reklamę
w „Naszych Wieściach
Gminnych”
cała strona A4 - 500 złotych
1/2 strony A4 - 250 złotych
1/3 strony A4 - 150 złotych
1/4 strony A4 - 100 złotych
1/8 strony A4 - 50 złotych
ogł. drobne w ramce - 10 zł
Na stronę tytułową
reklam nie przyjmujemy!
Reklamę w wersji elektronicznej
należy przesłać na adres:
promocja@mszana.ug.gov.pl
Więcej informacji pod nr tel.:
32 475 97 44.

REFERAT FINANSÓW
I BUDŻETU
Skarbnik - Małgorzata Gąsior
32 4759750
Podatki
32 4759765
Podatki od środków
transportu
32 4759764

reklama

Foto Blysk
tam, gdzie bajka staje sie rzeczywistoscia
Fotografia dziecięca, rodzinna, ślubna i okolicznościowa
44-323 Gogołowa ul.Wiejska 35
tel. 660015017
e-mail fotoblysk@interia.pl

Opłatę należy wpłacić
na konto
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Mszanie
34 8470 0001 2001 0050 0089
0001

Miesięcznik społeczno-kulturalny

REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Kierownik - Dorota Rajszys
32 4759748
Wycinka drzew
32 4759759
Gospodarka komunalna
32 4759747
Drogi
32 4759741
REFERAT PLANOWANIA
I INWESTYCJI
Kierownik - Aleksandra
Tkocz
32 4759746
Planowanie przestrzenne
32 4759745
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
32 4759767, 32 4759758

NASZE WIEŚCI GMINNE

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, 44-325 Mszana
Redaktor naczelny: Mirosława Książek-Rduch
Kontakt: tel. 32/475 97 54, e-mail: promocja@mszana.ug.gov.pl
Druk: LEGIS, ul. Jastrzębska 157, 44-304 Wodzisław Śl.
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega się prawo skracania i redagowania.
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Numery telefonów
Urzędu Gminy

URZĄD STANU CYWILNEGO
Ewidencja ludności
32 4759769
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Kierownik - Mirela Ledwoń
ul. Centralna 93, 44-323
Połomia, tel. 32 472 00 42
www.ops.mszana.ug.gov.pl

FOTOMIGAWKI

W ferie nie było czasu na nudę!
Około 500 osób uczestniczyło
w zajęciach przygotowanych
przez GOKiR w Mszanie podczas ferii. Zorganizowano
sześć wycieczek, w tym wyjazd
do Zimowego Placu Zabaw
w Wiśle, do kina, do Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach
oraz Muzeum Komputerów
w Katowicach. Był też kulig
w Brennej i wyjazd do Teatru
Miejskiego w Gliwicach. W ośrodkach kultury odbywały się
warsztaty ceramiczne, gry i zabawy logiczne, bal karnawałowy.
GOS zorganizował wyjazd do
parku trampolin, zabawy na
dmuchanym torze przeszkód na
basenie oraz rozgrywki sportowe. Z zajęć w świetlicy
środowiskowej skorzystało 20
dzieci. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych i kulinarnych. Stworzyły makietę
bieguna, malowały solą, tworzyły piasek kinetyczny. (mk)

Kulig w Brennej z GOKiR Mszana

Uczestnicy ciekawych zajęć w świetlicy OPS w Połomi

reklama

nowe biuro
iny
w budynku Urzędu Gm
Mszana już czynne!
.00,
poniedziałek: 9.00 – 17
wtorek: 8.00 – 16.00,
środa: 8.00 – 16.00,
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 17.00

FOTOMIGAWKI

W ferie nie było czasu na nudę!

Zimowy plac zabaw w Wiśle
Zimowy plac zabaw w Wiśle z GOKiR

Warsztaty w Gogołowej

Warsztaty ceramiczne w Połomi i Mszanie

Zajęcia „Taniec i teatr” w Gogołowej
Dzień gier planszowych w Mszanie

GOKiR: wycieczka do muzeum komputerów
Wyjazd z GOKiR do Muzeum Pożarnictwa

GOS: wyjazd do Fly Parku

