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Zdrowych, radosnych,
spokojnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei
i miłości
Wesołego Alleluja!!!
życzą:
Wójt Gminy Mirosław Szymanek,
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Liśnikowski
Radni Gminy Mszana,
Sołtysi i Rady Sołeckie

PANAMSKA
przygoda

W numerze...
Jubileusz 10-lecia działalności
obchodziła grupa twórcza Format - sekcja szydełkowa. Do
grupy należy kilkanaście
kobiet w różnym wieku,
które łączy wspólna pasja
- robótki ręczne...
STR. 8

OLI I PATRYKA
Wybierzemy sołtysów
Aleksandra Baran z Mszany i jej młodszy brat
Patryk byli jednymi z nielicznych z naszej okolicy uczestników Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Bujne lasy deszczowe i karaibskie plaże
zapamiętają na zawsze. To była przygoda ich życia... STR. 9 i 15

Na sesji w marcu Rada Gminy ustaliła
terminy wiosennych Zebrań Wiejskich,
których przedmiotem będzie wybór sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
Ważne dla sołectw głosowania odbędą
się: 8 kwietnia w Gogołowej, 9 kwietnia
w Połomi i 10 kwietnia w Mszanie...
STR. 4

FOTOMIGAWKI

Witamy na świecie najmłodszych mieszkańców
Dzieci urodzone w IV kwartale
2018 roku i ich rodzice spotkali
się 7 marca w sali GOKiR
w Mszanie na cyklicznej uroczystości, podczas której władze Gminy wręczają maluchom
pamiątkowe upominki - ręcznie
wykonane maskotki w kształcie
sówek. Ich autorką jest Agata
Wrożyna-Juszczak, wicedyr.
GOKiR Mszana.
- W ten symboliczny sposób
witamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy i zwracamy uwagę, że nasza polityka
jest nastawiona na rozwój
lokalnej społeczności, ma na
celu tworzenie dobrych warunków do życia rodzin - mówi
wójt Mirosław Szymanek. - W
2017 roku zajęliśmy I miejsce
w konkursie wojewódzkim
"Gmina Przyjazna Rodzinie" przypomina.
Od października do końca
grudnia 2018 r. w urodziło się
21 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 9 chłopców. Rodzice,
którzy nie mogli być obecni
w GOKiR, mogą odebrać maskotki w Punkcie Obsługi klienta UG w Mszanie. (mk)

Najmłodsi z rodzicami i rodzeństwem

Julia Andreczko, ur. 3.12.
2018, córka Elżbiety i Mirosława z Połomi. 3560g, 55 cm.
Ma brata Piotra

Igor Hluchnik, ur. 13.12.2018,
syn Patrycji i Łukasza z Mszany.
3550g, 56 cm. Ma siostrę Julię

Roksana Huwer, ur. 20.11.
2018, córka Wiesławy i Zbigniewa z Połomi. 2285g, 51 cm.
Ma siostrę Angelikę i brata
Jakuba

Lena Juraszczyk, ur. 8.11.
2018, córka Mireli i Patryka
z Mszany. 3800g, 56 cm. Ma
siostrę Julię i brata Szymona

Lena Kędziora, ur. 25.10.2018,
córka Barbary i Macieja z Mszany. 3105g, 51 cm. Jedynaczka

Igor Maciończyk, ur. 12.11.
2018, syn Sylwii i Marka z Połomi. 3650g, 55 cm. Ma brata
Wiktora

Martyna Marszałek, ur. 11.12.
2018, córka Anny i Dawida
z Mszany. 2950g, 52 cm. Ma brata
Jakuba

Patryk Pełka, ur. 4.11.2018, syn
Mirosławy i Roberta z Mszany.
3260g, 54 cm. Ma dwóch braci:
Mateusza i Tomasza

Natalia Polok, ur. 19.12.
2018, córka Danieli i Daniela
z Gogołowej. 3725g, 52 cm.
Ma siostrę Emilię

Karolina Sobik, ur. 8.10.2018,
córka Małgorzaty i Damiana
z Mszany. 3980g, 61 cm. Jedynaczka

Piotr Zoremba, ur. 10.12.
2018, syn Magdaleny i Pawła
z Gogołowej. 3290g, 53 cm. Jedynak

Galeria zdjęć na: www.mszana.
ug.gov.pl i na fb
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Nowy zarząd KGW Mszana. Podziękowania dla ustępującego
Eugenia Rduch została nową
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanie.
W skład zarządu weszły również: Blandyna Grzegoszczyk
(z-ca przewodniczącej), Renata
Pisarek (skarbnik), Zofia Orszulik, Katarzyna Król i Iwona
Wawrosz.
Wybory nowego zarządu KGW
Mszana odbyły się 13 marca br.
na zebraniu zorganizowanym
z okazji Dnia Kobiet. Panie
z poprzedniego zarządu, na
czele z przewodniczącą Renatą
Korcelą, nie kandydowały.
Koleżanki z Koła, a także wójt
Gminy Mirosław Szymanek,
dziękował im za wieloletnią
pracę społeczną.
Renata Korcela przewodziła
KGW Mszana od 25 lat! Wraz
z nią zarząd tworzyły: wiceprzewodnicząca Aurelia Karkoszka, skarbnik Ewa Tatar-

R. Korcela i A. Karkoszka

Od lewej: Katarzyna Król, IwonaWawrosz, Renata Pisarek,
Eugenia Rduch, Zofia Orszulik i Blandyna Grzegoszczyk

czyk oraz Krystyna Firut i Celina Zerzoń. Ponad 20-letni
staż we władzach Koła miały
również Janina Reclik i Halina
Nogły. Panią Janinę kilka lat
temu w zarządzie zastąpiła
Agnieszka Berger.
Obecnie KGW Mszana zrzesza około 90 członkiń, w wieku

Złoty kucharz z Mszany!
Łukasz Skowron, 19-latek
z Mszany, znów wrócił z medalem z prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Gastronomicznego Gastro Kromeřiž
Cup 2019 w Czechach, gdzie
reprezentował Zespół Szkół
Ekonomicznych z Wodzisławia
Śląskiego. Łukasz, obecnie
uczeń III klasy Technikum
Gastronomicznego w ZSE, już
w ubiegłym roku na tych
zawodach zdobył brązowy
medal. Tym razem sięgnął po
złoto!
Konkurs odbył się w dniach 1415 marca 2019 roku, uczestniczyły w nim reprezentacje
z Czech, Słowacji, Włoch i Polski. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu w ciągu 45 minut dania
głównego włącznie z dekoracją,
składającego się z czterech
porcji. Młodzi kucharze musieli
wykorzystać filet z kurczaka
w dwóch różnych obróbkach
termicznych. Reprezentanci
Polski (Łukasz oraz młodsza od
niego o rok koleżanka) zachwycili jury, serwując roladki
drobiowe z rukolą i wieprzo-

od 40 do ponad 80 lat. Panie
spotykają się na cyklicznie
organizowanych imprezach
w Ośrodku Kultury, organizują
wspólne wycieczki i biorą aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym gminy.
Podczas spotkania na scenie
wystąpiła młodzież ze Szkoły

Spektakl uczniów SP Mszana

Podstawowej w Mszanie, ze
spektaklem "O rozkapryszonej
królewnie". Zaśpiewał także
zespół folklorystyczny Mszanianka. (mk)

Paluszkowe wygibaski
W ramach innowacji pedagogicznej pt. "Paluszkowe
wygibaski” w przedszkolu
w Połomi odbyły się zajęcia
z sensoplastyki, oparte na
produktach i barwnikach
spożywczych. Przedszkolaki
miały okazję stymulować
wszystkie swoje zmysły:
węchu, wzroku, dotyku,
słuchu oraz smaku. Dzieciaki
poszukiwały i odkrywały nowe mikstury oraz zapachy. Mogły
eksperymentować z kolorem oraz świetnie sprawdzić się
w samodzielnych i twórczych działaniach. (kw)

Nasz facebookowy profil lubi już 2000 osób

Łukasz ze swoim daniem

winą, roladki drobiowe z wątróbką w bekonie, kuleczki
mięsne, gołąbka drobiowego
z kaszą, puree marchewkowodyniowe i puree ziemniaczanoburaczkowe, marynowane
i duszone warzywa, fondanta
ziemniaczanego, siano z pora,
pianki z ziołowego jogurtu,
karmelizowane żółte buraki,
sosy grzybowe i żurawinowe.
Gratulujemy! (mk)

5 marca profil Gminy Mszana
na Facebooku osiągnął 2000
polubień. Obecnie „lubi go” już
2010 osób. Dziękujemy za zainteresowanie, polubienia i komentarze. Na profilu Gminy
Mszana znajdziecie aktualne

wiadomości o najważniejszych
sprawach oraz wiele fotorelacji. Polub nas i bądź na
bieżąco z informacjami ze
swojej gminy! Zapraszamy
także na profil Przedsiębiorcza
Mszana. (mk)

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie

Ś.P. RUFINA MAREK
Rodzinie, Krewnym, Znajomym, Sąsiadom,
Delegacjom, Księdzu Proboszczowi i Służbie Liturgicznej
oraz wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej
Żona i Syn z Rodziną
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W kwietniu
zebrania wiejskie
Wiosenne zebrania wiejskie
w sołectwach Mszana, Połomia
i Gogołowa zwołano na początek kwietnia: 8 kwietnia - w
Gogołowej, 9 kwietnia - w Połomi i 10 kwietnia - w Mszanie.
Wszystkie odbędą się w miejscowych ośrodkach kultury.
Rozpoczęcie o godz. 17.00.
Przedmiotem zebrań będzie
wybór sołtysów i rad sołeckich
na nową, 4-letnią kadencję.
W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie
gminnym uczulamy mieszkańców, iż w wyborach sołtysa i rady sołeckiej mogą brać udział
tylko stali mieszkańcy sołectwa
uprawnieni do głosowania.
Co to oznacza? Stały mieszkaniec to taki, który stale zamieszkuje na terenie sołectwa
i jest ujęty w stałym rejestrze
wyborców. Do rejestru z urzędu
są wpisani ci, którzy są zameldowani na terenie sołectwa,
natomiast osoby zamieszkujące, ale nie zameldowane
mogą dopisać się do stałego
rejestru wyborców na swój
wniosek. Należy go złożyć w
Urzędzie Gminy, w ewidencji
ludności, pok. nr 3. (js)

Podziękowania dla sołtysów na sesji
11 marca odbyła się V w tej
kadencji sesja Rady Gminy.
Podjęto pięć uchwał, w tym:
w sprawie zmiany budżetu
Gminy Mszana na 2019 rok,
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mszana
w 2019 roku.
Rada uchwałą wyznaczyła
terminy wiosennych zebrań
wiejskich, których przedmiotem będzie wybór sołtysów
i rad sołeckich.
Podjęto również uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży
Pożarnych. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży
pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Wysokość ekwiwalentu ustala
rada gminy w drodze uchwały.
Zgodnie z obowiązującą od
1 grudnia 2008 roku uchwałą

Z okazji swojego święta panie sołtyski otrzymały kwiaty

Rady Gminy Mszana wysokość
ekwiwalentu za godzinę udziału
w działaniu ratowniczym oraz
szkoleniu pożarniczym wynosiła 16,00 zł. Stawka ta nie była
zmieniana od 10 lat. Na ostatnim posiedzeniu zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych przeanalizowano tę kwestię i padła propozycja, aby
stawkę zmienić i zróżnicować
na: 20 zł za godzinę udziału
w działaniu ratowniczym oraz
10 zł za godzinę udziału
w szkoleniu pożarniczym.
Radni większością głosów
przegłosowali tę propozycję.

Pod koniec sesji, z okazji przypadającego na 11 marca Dnia
Sołtysa, wójt Mirosław Szymanek i przewodniczący Rady
Gminy Marek Liśnikowski
złożyli życzenia, podziękowania i wiązanki kwiatów na
ręce sołtysów: Mszany – Pani
Ilony Mura, Połomi – Pani
Magdaleny Herman i Gogołowej – Pani Wiolety Szotek.
Sesje Rady Gminy są transmitowane na żywo w Internecie. Dostęp między innymi
przez stronę www.mszana.ug.
gov.pl - zakładka po prawej
stronie „Transmisja sesji Rady
Gminy”. (mk)

Po zebraniu Gminnej Spółki Wodnej
5 marca odbyło się zebranie
delegatów Gminnej Spółki
Wodnej w Mszanie. Sprawozdanie złożył przewodniczący
Łukasz Mura. 9 delegatów jednogłośnie udzieliło zarządowi
absolutorium.
Szef spółki dziękował mieszkańcom Połomi i Gogołowej
(sołectwo Mszana nie należy do
GSW) za odprowadzane składki. Wzorem są tu mieszkańcy
Gogołowej - w 2018 roku ze
składek zebrano 4,9 tys. zł,
nawet więcej niż zaplanowano.
W Połomi, z zaplanowanych
14,9 tys., ze składek wpłynęło
10,1 tys. złotych.
Mura podziękował także
wszystkim delegatom, sołtysom Połomi i Gogołowej,
członkom zarządu i komisji
rewizyjnej. - Tworzymy zgraną
-4-

Głosowanie nad absolutorium dla zarządu

ekipę, która razem potrafi wiele zdziałać. Gdy w 2013 roku
obejmowałem to stanowisko
nie miałem za bardzo pojęcia,
na czym to polega. Widzę, jak
trudna jest to praca, jak wiele
zadań przed nami. Postaram się
w przyszłości jeszcze lepiej je
realizować - powiedział. Sam
Łukasz Mura otrzymał pamiąt-

kowy dyplom jako podziękowanie za swoją pracę społeczną
i czas poświęony sprawom
spółki. Jak obliczono, w ciągu
ostatnich pięciu lat, odkąd
zaczął kierować GSW, wykonano prace na 17 tys. metrów
bieżących rowów za kwotę prawie 394 tys. złotych. Podczas
zebrania delegaci zapoznali się

również z planem działań
w 2019 roku na rowach w sołectwie Połomia i Gogołowa.
Wstępny harmonogram przedstawił Zygmunt Migas z Rejonowego Związku Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. Na jaki budżet w
tym roku może liczyć GSW?
Spółka otrzymała już 15 tys. zł
dotacji z Urzędu Gminy, ze
składek planowanych jest 14,9
tys. zł (Połomia) i 4,7 tys. zł
(Gogołowa). Dotacja z województwa ma wynieść 12 tys. zł,
z PZD - 6,1 tys. zł, a pozostałość z 2018 to 1,7 tys. zł.
W sumie w Połomi planuje się
wykonanie robót za kwotę 40,9
tys. zł, a w Gogołowej za 13,5
tys. zł. Być może dojdą jeszcze
dodatkowe roboty ze szkód
górniczych. (mk)
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Wylosowano kolejność dotacji na wymianę pieca
18 marca br. w Urzędzie Gminy
odbyło się losowanie kolejności wniosków do realizacji
na wymianę kotła z certyfikatem ekologicznym z dotacją
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Losowaniu przyglądało się około 30
zainteresowanych mieszkańców. Dla większej transparentności jeden z nich prowadził
losowanie.
Nabór deklaracji chętnych,
którzy chcą wymienić piec
w bieżącym roku, odbywał się
w dniach od 11 do 15 marca br.
Wpłynęło 106 deklaracji: 50
mieszkańców chce wymienić
stary piec węglowy na gazowy,
52 na węglowy V klasy (z
podajnikiem), a 4 na pellet.
Gmina będzie w pierwszej
kolejności realizować dotacje
z umorzenia pożyczki z
WFOŚiGW z lat ubiegłych
w kwocie 267.732 zł. Tych
środków wystarczy na 53
dotacje w kwocie po 5 tys.
złotych (taka sama dotacja była
w roku ubiegłym). Tak więc
mieszkańcy wylosowani od
numeru 1 do 53 mają już
praktycznie pewne dofinansowanie. W tej grupie 28 osób
chce wymienić piec na gazowy,
23 na węglowy V klasy, a 2 na
pellet.
Osoby z kolejnymi numerami
na liście mogą jednak także

Losowaniu przyglądało się ok. 30 mieszkańców

mieć nadzieję na dotację. - Zależy nam na systematycznej
poprawie jakości powietrza,
dlatego postaramy się poszukać w budżecie dodatkowych
pieniędzy. Jeśli wpływy z podatków będą wystarczająco
duże, chcemy znaleźć środki
na realizację kolejnych dofinansowań do wymiany pieców. Jeśli się uda, to do wszystkich, którzy złożyli deklarację
- powiedział mieszkańcom tuż
po losowaniu z-ca wójta Błażej
Tatarczyk.
W tym drugim przypadku
trzeba jednak liczyć się z tym,
że będzie mniej czasu na wykonanie inwestycji, bo kolejne
umowy byłyby podpisywane
najpewniej w połowie roku.
Natomiast 53 pierwsze umowy będą mogły być podpisane
prawdopodobnie już za około
miesiąc, gdy tylko Gmina

Absolutorium dla zarządów OSP
3 marca br. w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych w Mszanie i Gogołowej
odbyły się zebrania sprawozdawcze, na których Zarządy
jednogłośnie otrzymały absolutorium oraz przyjęto plany na
rok bieżący.
W zebraniach brali udział
zaproszeni goście: przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim: kpt.
Krzysztof Ograbek i kpt. Łukasz Przybyła, a także przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego Związku
OSP RP. (kr)

Zebranie OSP w Mszanie

Zebranie OSP w Gogołowej

zakończy niezbędne procedury
związane z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW.
O swoim numerze na liście do
dofinansowania zainteresowani

mieszkańcy mogą się informować w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG (pokój 24) lub
telefonicznie pod numerem
telefonu 32/ 475 97 59.
W związku z tym, że w 2018
roku niektórzy mieszkańcy
pod koniec roku rezygnowali
z wykonania inwestycji, co naraziło Gminę na straty związane z umową podpisaną
z WFOŚ, w nowym regulaminie przygotowany jest zapis
o karze umownej za wycofanie
się z realizacji inwestycji po
podpisaniu umowy. Kara ma
wynieść 10% kwoty dotacji,
czyli 500 złotych. (mk)

Spotkanie gospodyń wiejskich
w Połomi
22 marca w Połomi odbyło się
spotkanie gospodyń wiejskich
z terenu gminy z zaprzyjaźnionym kołem z opolskiego. Przedstawiciele wszystkich trzech
KGW działających w gminie
Mszana spotkali się w Ośrodku
Kultury z koleżankami z Dobrzenia Wielkiego koło Opola.
To młoda organizacja, zarejestrowana w grudniu ubiegłego
roku. Jej częścią jest grupa śpie-

wacza „Dobrzenianki”. W połomskim spotkaniu wzięły
udział także nasze zespoły:
„Połomianka” i „Mszanianka”.

Z Subregionem
o turystyce
12 marca w GOKiR Mszana
odbyło się posiedzenie grupy
roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego, do którego należą gminy
powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, żorskiego, jastrzębskiego i raciborskiego.
Subregion chce stworzyć nową wersję przewodnika "Witaj
przygodo", adresowanego głównie do rodzin z dziećmi - ma
zawierać propozycje wycieczek, atrakcji turystycznych
w gminach, ciekawych miejsc
i szlaków, na które warto
wybrać się całą rodziną. Omawiano także przygotowania do
największych w Polsce targów
turystycznych, które odbędą się
wiosną w Katowicach. (jw)

Przewietrz szafę!
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie, podobnie jak
przed rokiem, zorganizował
akcję pod hasłem "Wiosenne
Wietrzenie Szaf".
Od 25 marca zbierane są
przedmioty takie jak: odzież,
obuwie, biżuteria, zabawki,
gry itp. Można je jeszcze
przekazać na rzecz osób
bardziej potrzebujących,
przynosząc w dniach 1-3
kwietnia w godz. 8.00 - 16.00
do Ośrodka Kultury w Gogołowej. (ps)
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WIEŚCI Z BIBLIOTEK

Najaktywniejsi czytelnicy nagrodzeni
Gminna Biblioteka Publiczna
w Mszanie uroczyście podsumowała konkurs „Czytelnik
Roku 2018”. Spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami
pracownicy biblioteki zorganizowali w sali GOKiR Mszana.
Klasyfikacja przeprowadzona
była osobno dla czytelników
z Mszany, Połomi i Gogołowej.
Nagrodami były dyplomy,
kubki oraz ekologiczne torby
z hasłem przewodnim „Kocham czytać!”.
W Mszanie laureatami zostali:
w kat. dorośli: I - Anna Mrozek
(451), II - Barbara Błatoń (401),
III - Grażyna Gawinkowska
(257), w kat. dzieci i młodzież:
I - Jan Tatarczyk (117), II Amelia Stanich (106), Emilia
Książek i Michał Tatarczyk (po
87). W Filii nr 1 w Połomi
wygrali: w kat. dorośli: I - Sonia
Molenda (189), II - Irena Witoszek (152), III - Andrzej Herman (57), w kat. dzieci i młodzież: I - Nadia Rduch (124), II
- Anna Ogiela (94), III - Daria
Krakowczyk (80).
Laureatami w Filii nr 2 w Gogołowej zostali: w kat. dorośli:
I - Barbara Matuszczyk (138),
II - Elżbieta Janicka (83), III Grażyna Chachulska (69),
wśród dzieci: I - Lena Honisz
(76), II - Hania Maciończyk, III
- Aleksander i Maksymilian
Siwek (po 20). Pełna lista
finalistów dostępna jest na stronie www biblioteki.
Po raz pierwszy nagrody przyznano także w kategorii „Młody Czytelnik” (dla dzieci, które
przynajmniej 10 razy wypożyczały książki) oraz „Mały czytelnik” (dla 3-latków, biorących
udział w ogólnopolskiej akcji
„Mała książka, wielki człowiek”).
- Celem akcji czytelniczych
jest zachęcenie mieszkańców
gminy do regularnych spotkań
z książką, rozbudzenie zainteresowań literaturą oraz promocja usług bibliotecznych
w lokalnym środowisku. Spotkaliśmy się z naszymi Czytelnikami, aby podkreślić, jak bardzo cieszymy się z ich obecności i nagrodzić zapał w zgłębianiu tajników literatury - mówi
-6-

Najmłodsi czytelnicy z dyplomami
Randka w ciemno z książką

Dorośli „Czytelnicy Roku 2018"

Eliza Sicińska-Hajska, dyrektor Biblioteki. - Szczególnie
cieszy nas czytelnictwo wśród
najmłodszych dzieci, które
wraz z rodzicami bardzo
aktywnie wypożyczały książki - dodaje pani dyrektor.
***
W bibliotece dużo się ostatnio
dzieje. 14 i 15 lutego z okazji
Walentynek zorganizowano
„Randkę w ciemno z książką”.
Czytelnicy mogli wypożyczyć

świeżo zakupione nowości, nie
znając ich tytułu. Akcja spotkała się z zainteresowaniem
i sympatycznym przyjęciem.
***
Z okazji Dnia Kobiet, w piątek
8 marca Biblioteka w Mszanie
zaprosiła panie do udziału
w quizie na temat znanych
kobiet w literaturze. Nagrody
książkowe zdobyły: I miejsce –
Mirosława Książek-Rduch
(14/15 pkt), II miejsce –

Elżbieta Wita (12/15 pkt), III
miejsce – Anna Kaptur (11/15
pkt). Na panie, które tego dnia
wypożyczyły przynajmniej
3 książki czekało również słodkie co nieco, tulipan i drobny
upominek. W bibliotece przygotowano również tematyczną
wystawę książek poświęconą
kobietom z różnych stron świata i wyeksponowano sentencje
o kobietach (na poważnie i z
przymrużeniem oka). (eh)

Artystyczna świetlica w Połomi
Świetlica szkolna w Połomi zaprasza wszystkich uczniów na ciekawe zajęcia plastyczne, artystyczne i hafciarskie. Można tutaj także zagrać w gry planszowe
i komputerowe. Młodsi uczniowie chętnie bawią się zabawkami na dywanie i przy tablicy. Dużą popularnością
cieszą się również piłkarzyki. Pod okiem wychowawców chętni odrabiają zadania domowe i przygotowują
się do lekcji.
Więcej o działalności świetlicy możecie przeczytać na
blogu „artystyczna świetlica”, do którego link znajduje
się na stronie internetowej SP w Połomi. (ja)

Uczestnicy zajęć plastycznych

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Uszyli laleczki
na wsparcie
dla Afryki

Uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Połomi pod
okiem p. Barbary Konsek,
Jagny Adamek i Anny Brzenczek przystąpili już po raz ósmy
do akcji organizowanej przez
UNICEF Polska „Wszystkie
Kolory Świata”.
W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Dzięki tej współpracy
międzypokoleniowej powstały
małe szmaciane dzieła sztuki.
Laki zaprezentowane zostały
na wystawie. Następnie uczniowie mogli zaopiekować się
wybraną lalką w zamian za
przekazanie darowizny na
rzecz ratowania życia dzieci.
W wyniku przeprowadzonej
zbiórki uzyskano kwotę 290 zł.
Suma ta przelana została na
konto organizacji UNICEF
Polska. - Bardzo dziękujemy
rodzicom, dziadkom i uczniom
za uszycie przepięknych lalek.

Kaziuki i Kaziuczki rozdane
Panie Wiesława TatarczykSitek i Marta Cieślik zostały
laureatkami tegorocznych
"Kaziuków". To nagrody przyznawane przez uczniów dla
nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mszanie, w dniu 4 marca, kiedy to przypada święto
patrona szkoły - Królewicza
Kazimierza.
„Kaziuczek”, czyli nagroda
dla wyróżniającego się i lubianego ucznia, powędrował
w tym roku do uczennicy klasy
III a gimnazjum – Wiktorii
Greszkiewicz.
Z okazji święta patrona,
w szkole odbyła się uroczysta
akademia (poprzedzona Mszą
św. w kościele), podczas której
uczniowie zaprezentowali
przedstawienie teatralne. Zostały również rozdane nagrody
za udział w konkursie plastycznym pt. „Atrybut św. Kazimierza – lilia”. Dyplomy
i książki otrzymali: Sandra
Gawlica, Justin Trzeciak, Julia
Dziękujemy także tym wszystkim, którzy je zakupili. Zebrane pieniądze pozwolą na zakup szczepionek, a tym samym
uratują życie wielu dzieciom mówią ucieszone organizatorki. (ja)

Gminni mistrzowie recytacji

Marta Cieślik, Wiktoria Greszkiewicz i Wiesława Tatarczyk-Sitek
Spektakl teatralny

Nagrody za lilie

Rduch, Hania Urbanek, Dawid
Klaja, Alicja Gajdosz, Bartosz
Głuchowski, Błażej Kruczek,
Natalia Komarek, Milena Stus,
Nadia Sarach, Julia Marcini-

szyn, Piotr Brudny, Paweł
Mrozek, Julia Knura, Julita
Sitek.
Konkurs zorganizowała pani
Ewa Blanik. (mk)

Aktywnie na nartach i łyżwach
W ramach propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego Szkoła Podstawowa w Połomi zorganizowała dla uczniów klas IV-VI wyjazd na lodowisko w Pszowie oraz na
narty do ośrodka Stok w Wiśle Jaworniku.
Po zabawie na lodzie i stoku był
czas na gorącą czekoladę i posiłek. Uczniowie już nie mogą
się doczekać następnych aktywnych zajęć. Organizatorem wyjazdów była Jagna Adamek. (ja)

Pogoda na stoku w Wiśle
była wymarzona

Finaliści konkursu gminnego

8 marca w Połomi odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski
klas IV-VI. Startowało po troje
uczniów z Połomi i Mszany,
wyłonionych w eliminacjach
szkolnych. I miejsce zajął Filip
Sokołowski (Mszana), II Grzegorz Brożek (Połomia),
III - Zuzanna Marek (Połomia).

Wszyscy laureaci otrzymali
przepustkę do etapu powiatowego.
Komisja konkursowa miała
bardzo trudne zadanie, ponieważ umiejętności interpretacyjne dzieci i ogólne wrażenie
artystyczne były na wysokim
poziomie. (ja)
-7-
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Pasjonatki z Formatu szydełkują już od 10 lat!
Jubileusz 10-lecia działalności
obchodziła 27 lutego br. grupa
twórcza "Format” - sekcja szydełkowa.
Do grupy należy kilkanaście
kobiet w różnym wieku, które
łączy wspólna pasja - robótki
ręczne. Trzeba przyznać, że za
pomocą szydełka i specjalnych
nici potrafią wyczarować prawdziwe cuda - od elementów
ubioru, takich jak bluzki, sukienki, kamizelki, czy ubranka
dla lalek, przez misterne ozdoby świąteczne wszelkich kształtów, po artystyczną biżuterię.
„Formatowi" przewodzi pani
Wanda Smyczyk, prowadzi ona
także kronikę stowarzyszenia.
Z okazji jubileuszu nasze „heklowaczki” spotkały się w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji, z którym współpracują.
Na uroczystości gośćmi byli:
dyrektor GOKiR Rafał Jabłoński, przewodniczący Rady
Gminy Marek Liśnikowski
i wójt Mirosław Szymanek z
żoną. - Dziękuję Wam za dotychczasową działalność na

Członkinie Formatu z zaproszonymi gośćmi

Kwiaty i upominki na ręce pani Wandy Smyczyk, szefowej sekcji

rzecz promocji naszej Gminy
i życzę kolejnych jubileuszy mówił wójt. (mk)

Dzień Kobiet w Gogołowej

Operetka zawitała do Mszany
W sobotę, 9 marca, w Ośrodku
Kultury w Mszanie z okazji
Dnia Kobiet odbył się koncert
operetkowy. Na scenie wystąpili: Aleksandra Dyrna (śpiew
klasyczny) i Piotr Karzełek
(tenor). Akompaniował Karol
Lucjan, którego latem ubiegłego roku mieliśmy okazję po-

dziwiać podczas koncertu
fortepianowego w mszańskim
parku.
Koncert pt. „Usta milczą, dusza śpiewa” był dedykowany
wszystkim paniom. Z okazji
Dnia Kobiet GOKiR przygotował dla gości drobny poczęstunek. (rj)

Dla zebranych zaśpiewał zespół
Adagio
Kwiaty na ręce pani Danki Michalik

Aleksandra Dyrna i Piotr Karzełek

14 marca w Ośrodku Kultury w Gogołowej panie z Koła
Gospodyń Wiejskich świętowały Dzień Kobiet. Życzenia i kwiaty
na ręce przewodniczącej Koła, pani Danuty Michalik, złożyli wójt
Gminy Mszana Mirosław Szymanek i przewodniczący Rady
Gminy Marek Liśnikowski oraz prezes gogołowskiej OSP
Mirosław Winkler. Spotkanie uświetnił występ miejscowego
zespołu Adagio. (mk)
-8-
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Mrówki i jaszczurki pod prysznicem to nic takiego.
Dżungla i karaibskie plaże zapierały dech
Aleksandra Baran z Mszany
i jej młodszy brat Patryk byli
jednymi z nielicznych z naszej
okolicy uczestników 34. Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie młodych katolików z całego świata z papieżem Franciszkiem odbyło się w dniach 2327 stycznia tego roku w egzotycznej dla Polaków Panamie.
Młodzi mszanianie pojechali
tam z grupą z Katowic. Mimo
początkowych problemów
z dotarciem do stolicy Panamy,
oboje przeżyli podróż życia. Do
domu wrócili z niezapomnianymi wrażeniami zarówno
duchowymi, jak i turystycznymi.
***
Ich podróż zaczęła się wybitnie
pechowo. Zamiast 12 godzin
lotu z Frankfurtu do Panama
City, najpierw czekali półtorej
dnia na lot do Buenos Aires. Lot
trwał ponad 13 godzin, potem
prawie 4 godziny czekali na
lotnisku na kolejny z Buenos do
Panamy City. Trwał on ponad 6
i pół godziny. Czyli na dzień
dobry mieli jakieś 50 godzin
opóźnienia. Okazało się jednak,
że to był dobry czas. - Mieliśmy
lecieć z grupą zupełnie nam
nieznanych osób. Dzięki koczowaniu na lotnisku, jeszcze
zanim stanęliśmy na panamskiej ziemi, już byliśmy zżyci mówi Patryk, uczeń I klasy
szkoły ponadgimnazjalnej
w Wodzisławiu.
- Najlepiej człowieka można
poznać w trudnych sytuacjach,
czyli właśnie takiej, jaka nam
się przydarzyła. Nie ma miejsca
na udawanie kogoś, kim się nie
jest. Potrzebne jest wsparcie,
dobre słowo i cierpliwość. Prawie dwa dni spędziliśmy w takiej atmosferze, więc mogliśmy
nawzajem poznać prawdziwych siebie - dodaje Ola, studentka Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Jadąc do Panamy, w głowie
miała tylko strach przed lotem
i trochę zdjęć obejrzanych w Internecie. Teoretycznie wiedziała, na co ma uważać, jakiej
temperatury się spodziewać,

mów. - Przez cały pobyt nie
spotkało nas jednak nic, o czym
nie chcielibyśmy pamiętać, no
może oprócz kilku jaszczurek
czy karaluchów pod prysznicem - śmieje się studentka.
Jej brat wspomina, jak pod
bluzą, którą na kilka dni
odłożył w kącie, zadomowiły
się myszy, a po ścianach
biegały mrówki, ale generalnie
chłopakowi wychowanemu na
wsi aż tak bardzo to nie
Paryk i Ola przed powitaniem Papieża na Campo Santa Maria La Antigua
przeszkadzało.
***
jakie rośliny rosną w tamtej leźliśmy noclegi, z niedowiestrefie klimatycznej. - Ale i tak rzaniem, że można tak żyć, Mieszkańcy Mszany mieli okabyło to miejsce dla mnie kom- przejechałby ją szukając cze- zję w jednym miejscu spotkać
pletnie egzotyczne, nieznane, goś innego dalej. My też pielgrzymów z wszystkich kratakie, o którym myśli się z oba- w pierwszej chwili przeraziliś- jów świata. - Najwięcej było
wą, ale i dreszczykiem emocji. my się, widząc okratowane oczywiście młodych z AmeryWszystko było dla mnie nowe. okna, karteczki z zakazem ki Południowej, chociaż zaskoPrzyroda, kuchnia, sposób wnoszenia broni do sklepów, czeniem było to, że na każdym
życia mieszkańców - wszystko druty kolczaste wieńczące po- kroku spotykaliśmy też Polaodkrywaliśmy z ciekawością, zamykane ogrodzenia i bramy, ków. Naprawdę wszędzie pociągle chcąc więcej - mówi.
psy biegające praktycznie na wiewały biało-czerwone flagi!
***
każdym kroku, no i wóz poli- Wszyscy bez wyjątku byli
Terytorium Panamy stanowi cyjny czekający już na nas na podekscytowani, uśmiechnięwąski pas lądu, łączący Ame- placu kościoła, który wraz ci, pełni energii, słowem:
rykę Południową z Północną. z plebanią również był otoczo- szczęśliwi - opowiadają AlekW najwęższej części, zwanej ny wysokim murem, z bramą sandra i Patryk. - Oczekiwanie
Przesmykiem Panamskim, zamykaną na noc - opowiada na Papieża to był czas wypełznajduje się Kanał Panamski, Ola. - Jednak po wyjściu z busa, niony głównie podekscytowadzięki któremu kursujące tam już po pięciu minutach rozmo- niem. Organizowano koncerty,
statki mogą znacznie skrócić wy z mieszkańcami, którzy wspólny śpiew i zabawę. Jedsobie drogę. Panama należy do czekali, żeby zaprosić nas do nak dla młodych Polaków
krajów rozwijających się i na swoich domów, wiedzieliśmy, najpiękniejszym momentem
tle innych, niestabilnych poli- że przy takich życzliwych lu- było usłyszeć znajomą „Barkę”
tycznie i gospodarczo państw dziach nic złego nam się tu stać w miejscu tak bardzo oddalonym od kraju. Same spotkania
Ameryki Środkowej pozytyw- nie może - dodaje.
nie się wyróżnia, jednak po- Po dzielnicy co prawda nie poz- z Papieżem odbywały się już
ziom życia społeczeństwa jest wolono pielgrzymom chodzić w zupełnie innym klimacie.
niski – szacuje się, że ok. 50% samodzielnie, zawsze towarzy- Droga Krzyżowa, Czuwanie,
ludności żyje w ubóstwie.
szyła im grupka wolontariuszy, Msza Święta - wszędzie pano- Przeciętny Europejczyk wi- która wieczorami odprowadzała wało skupienie, modlitwa, łzy
dząc dzielnicę, w której zna- młodych przybyszów do do- wzruszenia. Każdy w tym momencie uświadamiał sobie, po
co tak naprawdę tam jest,
o co się modli - dodaje Ola.
***
Oprócz przeżyć duchowych,
niezapomniane były wrażenia
związane z poznawaniem egzotycznego kraju. Panama,
położona nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym,
jest przepiękna. Podobnie jak
sąsiednia Kostaryka. Jest tu
wszystko: wyżyny i góry z licznymi stożkami wulkanów...
dok.
na str. 15
Widok jak z prospektu na karaibską plażę
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Gminny Konkurs
Ortograficzny

Kamil, Alicja i Emilka

18 marca w szkole w Połomi
odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. II-III. Spośród 7 finalistów najlepsza okazała się uczennica klasy III SP
w Połomi - Emilia Wawrzyczek, która będzie reprezentowała naszą gminę na szczeblu
powiatowy. II miejsce zajęła
Alicja Sowisz z Mszany, III był
Kamil Krawczyński z Połomi.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Konkurs
przygotowały: p. Bożena Szmid
- Jarzombek i p. Agnieszka
Kuczka. (ja)

Sukcesy uczniów mszańskiej SP
Uczniowie SP w Mszanie, mimo nie najłatwiejszych warunków związanych z trwającym
w placówce remontem, świetnie wypadli w ostatnich konkursach na szczeblu ponadgminnym.
Magdalena Komarek z klasy II
b zajęła I miejsce w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim dla
klas I-III. W konkursie wziął
również udział Amadeusz
Szmuk z kl. III. Uczniów przygotowała pani Sylwia Probierz.
Madzia zajęła także II miejsce
w kategorii klas I-III podczas
przesłuchań finałowych XIX
Przeglądu Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek, które
odbyły się 15 i 16 marca w Domu Kultury w Hałcnowie. Jury
wysłuchało i oceniło ponad
1200 występujących. Uroczyste podsumowanie odbędzie się
27 kwietnia w Wilkowicach.

Paweł Mrozek

Magda Komarek

Z kolei Paweł Mrozek z klasy
III SP zajął III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas II
i III. Dzięki zajęciu tak wysokiej lokaty będzie reprezentował szkołę podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie
się w Czerwionce. Do konkursu

przygotowała go pani Danuta
Bura. Natomiast uczeń klasy
VIII b - Sergiusz Wrożyna został laureatem VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczego. Przygotować pomagała
mu się pani Wiesława Tatarczyk-Sitek. Serdecznie gratulujemy! (mc)

Dziecko w internecie. Nie milcz - tym krzywdzisz!
Czy zdajesz sobie sprawę
z tego, co Twoje dziecko robi
w sieci? Czy jesteś świadomy,
że Twoja pociecha może w Internecie nawiązać kontakty
z osobami dorosłymi, nie mającymi dobrych intencji? Pozostawienie dziecka samego,
bez kontroli osoby dorosłej
realnie naraża małego internautę na wiele przykrości, na
kontakt z obraźliwymi wiadomościami. Co jednak istotniejsze, może być przyczyną tego,
że dziecko stanie się ofiarą całkiem rzeczywistych i poważnych zagrożeń: internetowych
przestępstw oraz kontaktu z pedofilami.
Różnorodność informacji zawarta w Internecie jest jego
największą zaletą, ale jednocześnie i największą wadą. Nie
wszystkie z nich są dobre,
zwłaszcza dla dzieci. Można
wymienić wiele rodzajów treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka. Należą do nich treści pornograficzne, ukazujące przemoc, a także zachowania nietolerancyjne.
-10-

Dziecko nie umie odróżnić prawdy od kłamstwa w takim stopniu, w jakim robią to osoby
dorosłe. Zetknięcie się z nieodpowiednimi informacjami może poważnie zaburzyć światopogląd dziecka i jego stosunek
do wielu spraw.
Gdy dziecko korzysta z sieci,
w pobliżu powinien znajdować
się rodzic i dokładnie kontrolować to, co pojawia się na ekranie. Niezbędne jest zastosowanie zasady ograniczonego
zaufania. Jeśli dopuszczasz
możliwość kontaktów dziecka
z osobami poznanymi w Internecie, sprawdzaj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Trzeba uczyć
dzieci ochrony prywatności.
Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów
społecznościowych, pomóż
mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący
jego prywatność.
Pokazanie dziecku wartościowej strony Internetu i wpojenie
mu umiejętności konstruktywnego korzystania z niego, nauczenie odróżniania wartościo-

wych informacji od bzdur – to
bardzo ważna i istotna zręczność korzystania z nowej technologii. Z pomocą rodzicom
przychodzą programy kontroli
rodzicielskiej. Można je zainstalować na domowych komputerach, ale także na smartfonie i tablecie. Dzięki nim decydujesz, do jakich treści Twoje dziecko ma dostęp, a które
powinny zostać przed nim
ukryte.
Blokada rodzicielska stron
internetowych pomaga rodzicom filtrować strony, po których będą mogły poruszać się
pociechy. Umożliwiają one
tworzenie czarnych i białych list
stron internetowych. W tym
pierwszym przypadku oznacza
to, że tworzysz ręcznie czarną
listę adresów stron, których
dziecko nie będzie w stanie
odwiedzić. Biała lista z kolei
oznacza, że po jej aktywowaniu, z danego komputera będzie
można jedynie odwiedzić adresy stron zawartych na tej
liście. Blokada rodzicielska
pozwala także na zablokowanie
możliwości ściągania jakich-

kolwiek plików i dokumentów.
Ciekawą opcją, którą dają programy blokady rodzicielskiej,
jest również możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym z innego urządzenia
aktywności dziecka. Pozwalają
także na ustawienie czasu,
w którym maluch może korzystać z urządzenia, po jego upływie urządzenie automatycznie się blokuje. Kontrola
rodzicielska to nie tylko chronienie dziecka przed niewłaściwymi treściami. To również
ochrona dla Ciebie i danych
przechowywanych na komputerze i każdym innym urządzeniu, z którego korzysta dziecko.
Pamiętajmy! To, czy dzieci są
bezpieczne w Internecie zależy
od nas – dorosłych. Jako rodzice musimy mieć świadomość,
że pozostawione przed ekranem komputera dziecko nie
tylko nie jest bezpieczne, ale
wręcz narażone na różne niebezpieczeństwa. Od tej odpowiedzialności nic nie zwalnia
rodziców.
Monika Mrozek
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Zamieszanie wokół komunikacji autobusowej
7 marca firma Warbus wypowiedziała umowę z MZK i od
poniedziałku 11 marca autobusy tego przewoźnika nie wyjechały na drogi. Władze MZK
błyskawicznie zaczęły organizować komunikację zastępczą,
jednak na niektórych liniach
wystąpiły utrudnienia.
- Sytuacja jest bardzo trudna,
ale nie ma paraliżu komunikacji. Informacje o tymczasowych rozkładach jazdy są na
bieżąco podawane na stronach
internetowych gmin członkowskich i na stronie MZK oraz
w aplikacji MyBus. Około 80
procent linii działa bez zmian,
na niektórych wypadły pojedyncze kursy. Na razie funkcjonować będzie komunikacja
zastępcza, MZK posiłkuje się
firmami zewnętrznymi - wyjaś-

nia wójt Mirosław Szymanek,
który jest członkiem Zarządu
MZK.
11 marca odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia
MZK, gdzie rozważano warianty wyjścia z obecnej sytuacji. Jednym z nich jest odstąpienie od likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. - Będziemy potrzebować PKM, aby móc dalej
realizować komunikację na
naszym terenie. Jeśli delegaci
nie zgodzą się na próby odbudowania PKM, trzeba będzie
rozmawiać z firmami zewnętrznymi, za jaką kwotę i na jakich warunkach mogliby tę komunikację realizować. Na
pewno jednak trzeba będzie się
liczyć z dodatkowymi kosztami, bo stawki idą niestety

w górę - powiedział pytany o to
na marcowej sesji M. Szymanek.
Władze MZK uznają działania
firmy Warbus za bezprawne.
Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca kontraktu nie
ma prawa do wypowiedzenia
jego warunków, jeśli nie doszło
do naruszenia umowy ze strony
zamawiającego, czyli MZK.
Umowa została zawarta po
przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia pub-

licznego w trybie przetargu
nieograniczonego. MZK zwraca uwagę, że PKM w roli podwykonawcy nie zostało narzucone firmie Warbus, ale w momencie podpisania umowy
Warbus nie dysponował wystarczającym zapleczem technicznym, które gwarantowało
sprawną komunikację.
W Biurze MZK uruchomiony
został dyżur. Informacje udzielane są tel. 476 35 77, 476 34 74
i przez Messenger. (mk)

Doradca rolniczy pomoże z wnioskiem
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, iż w każdą
środę, do 15 maja włącznie,
odbywają się dyżury pracownika dotyczące pomocy w wy-

pełnianiu wniosków o dopłaty
obszarowe oraz dopłaty do
materiału siewnego.
Dyżury odbywają się w Urzędzie Gminy Mszana, od
godziny 8.00 do 13.00. (mk)
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Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie informuje, iż w związku ze zmianami w ustawie z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny, poszerzył się krąg osób,
które mogą z niej korzystać.
Karta Dużej Rodziny przysługuje
wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub
mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także
rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny
przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia
– w przypadku dzieci uczących się
w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Wnioski o przyznanie Karty
można składać w OPS, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia. (rb)

GKRPA
Najczęstsze skojarzenie z alkoholizmem to obraz mężczyzny pijącego codziennie, który jest arogancki, agresywny, czuć od niego
alkoholem. Spodziewamy się po
takiej osobie, że może być porywcza, że możemy usłyszeć wulgaryzmy i obelgi. To taki najbardziej rażący profil alkoholika. Nie
wszyscy jednak piją w ten sposób
i w takim stylu.
Chcę dziś napisać o zupełnie
innym stylu picia, któremu można
nadać kryptonim: „Sierotka Marysia”. Ten styl reprezentują osoby
wycofane, z niskim poczuciem
własnej wartości, które mają poczucie skrzywdzenia i bezsilności,
są mało asertywne, chętnie obsa-

Przeróbki dachów
Elewacje

Docieplenia budynków

Dom od podstaw

Więźby dachowe

Inne oblicze alkoholizmu

dzają się w roli ofiary. Wygląda to
tak, że osoba pije w samotności,
wycofuje się z kontaktów, nie
wiadomo w zasadzie o czym
myśli, co czuje. U bliskich budzi
często litość, ale i irytację, gdyż
bierna postawa wobec życia jest
frustrująca dla obserwatorów. Tu
nie usłyszymy krzyków i nie przeleci obok naszej głowy wazon.
Zobaczymy osobę sprawiającą
wrażenie osoby przegranej, często
jest to nieadekwatne do rzeczywistości lub osoba sama prowokuje
taką sytuację swoim funkcjonowaniem. Bliscy są skazani na patrzenie jak taka osoba gaśnie,
prośby nie przynoszą efektu,
można natomiast usłyszeć użala-

nie, obietnice poprawy i zobaczyć
łzy pełne poczucia winy i wstydu.
Bez względu na styl picia alkoholizm należy leczyć, bez leczenia
osoba uzależniona ma nikłe szanse
na poradzenie sobie z problemem.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

w Mszanie zaprasza mieszkańców
do korzystania z Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień zgodnie
z harmonogramem.
Agnieszka Brańczyk
Certyfikowany specjalista
terapii uzależnień

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 – sala
posiedzeń
HARMONOGRAM NA MAJ:
28 maja - godz. 15.30 - 16.30: Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi, pokój
na II piętrze. Godz. 16.40 - 17.40: Urząd Gminy Mszana – sala posiedzeń
Dyżur telefoniczny:
w każdy poniedziałek i wtorek, godz. 16.00 - 19.00. Tel. 603 333 703
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Lubisz święcelnik?
Pobiegnij po niego
Już 6 kwietnia (sobota) w Połomi rusza II Bieg po Święcelnik
Wójta Gminy Mszana. Chętni
zmierzą się z dystansem 5 i 10
kilometrów, zaplanowano także zawody w nordic walking.
"Kijkarze" wystartują na 5 km.
Zapisy internetowe odbywają
się przez stronę: dostartu.pl
Na mecie na najlepszych zawodników, oprócz medali czekać będzie pyszna nagroda połomski święcelnik.
- Poprzez bieg chcemy kultywować tradycję i zdrowy tryb
życia oraz promować gminę.
Trasa przebiega przez malownicze tereny Połomi drogami
asfaltowymi i polnymi. W ramach wpisowego uczestnicy
otrzymają pamiątkowy medal
oraz pakiet startowy. Będzie też
okazja skosztować świątecznego wypieku - mówi Adam
Antończyk, dyr. GOS. (mh)

Dobry początek, dalej już nie tak różowo
W połowie marca kluby piłkarskie z naszej gminy wznowiły wiosenne rozgrywki IV
ligi oraz rybnickiej B klasy.
Pozytywnym zaskoczeniem
była pierwsza od dawna wygrana IV-ligowego Płomienia,
i to na wyjeździe. Podopieczni
trenera Mirosława Szwargi 16
marca pokonali w Raciborzu
miejscową Unię 3:2. To była
wymarzona inauguracja rundy
rewanżowej dla drużyny z Połomi, która po pierwszej części
sezonu jest na ostatnim miejscu
w tabeli. Trochę pomogli rywale - ostatnią, zwycięską dla Płomienia bramkę zdobył po strzale samobójczym Patryk Goły
z Raciborza. Gole dla Płomienia strzelali ponadto: Marcin
Franc w 14 min. i Daniel Lubszczyk w 70 min.
Niestety tydzień później, 23
marca, i to przed własną
publicznością, nasi przegrali aż
1:5 z MRKS Czechowice-

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
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Dziedzice. Po 17 kolejkach
Płomień zajmuje ostatnie, 16
miejsce w tabeli, z zaledwie
7 punktami na koncie. Do drugiej od końca Spójni Lądek połomianie tracą 7 oczek. Do
końca rozgrywek jeszcze 13 kolejek, ale nie ma co ukrywać, że
Płomieniowi nie będzie łatwo
opuścić strefę spadkową. Przed
nimi kolejne pojedynki ze znacznie silniejszymi rywalami:
końcem marca jadą na boisko
Wilków Wilcza, 6 kwietnia podejmują rezerwy GKS Tychy,
a w następny weekend czeka ich
mecz z liderem II grupy IV ligi LKS Czaniec. 20 kwietnia
Płomień podejmie GKS Radziechowy-Wieprz, zaś tydzień
później zagra na wyjeździe
z Dębem Gaszowice. Zapraszamy do kibicowania!
Rezerwy Płomienia oraz Start
Mszana rywalizują natomiast
w klasie B Football Center i na
inaugurację rundy wiosennej

obie drużyny zanotowały bezbramkowe remisy (Płomień II
u siebie z Ruchem Stanowice,
24 marca, a Start na wyjeździe
z Żarem Szeroka, 23 marca).
Po 14 kolejkach Płomień II ma
na koncie 27 pkt i zajmuje 3
miejsce w tabeli, a Start z 26 pkt
jest tuż za nim. 30 marca czekają nas derby: Start Mszana Płomień II Połomia (na boisku
w Połomi). W kolejny weekend
Start jedzie do Palowic, a Płomień II podejmuje Orła Jankowice. Tydzień później połomianie jadą do Kokoszyc, zaś
Start podejmie Olzę Godów.
Mecze, w których mszanianie
są gospodarzami, będą rozgrywane na boisku w Połomi, z powodu remontu szatni sportowej
w Mszanie.
W 18 kolejce, w ostatni weekend kwietnia, piłkarzy Startu
czeka wyjazd do Czuchowa,
zaś Płomień II gra u siebie
z Iskrą Rowień. (mk)
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Po zebraniu wyborczym w Start Mszana
24 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze LKS Start Mszana. Spośród 13 kandydatów wybrano
w tajnym głosowaniu 11-osobowy nowy zarząd klubu. Prezesem pozostał na kolejną kadencję Marek Haśko, w-ce prezesem został Rafał Nowak,
sekretarzem Adam Lasok, zaś
skarbnikiem Jarosław Kroczek.
W skład zarządu weszli również: Krzysztof Szypulski, Jan
Marek, Adam Ledwoń, Piotr
Gonsior, Wojciech Sobala,
Grzegorz Szypulski i Piotr
Mamcarz. Komisję Rewizyjną
tworzą: przewodniczący Roman Jagielski, sekretarz Klaudia Krupińska i członek Kazimierz Bielawski.
Na sali GOKiR Mszana zebrało
się 25 na 28 zdeklarowanych
członków klubu oraz zaproszeni goście, w tym wójt Mirosław
Szymanek i dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu Adam Antończyk. Zebranie rozpoczęto od
uczczenia minutą ciszy pamięci
zmarłych działaczy i piłkarzy.
Ustępujący członkowie zarządu złożyli sprawozdanie
finansowe i merytoryczne za
2018 rok. Marek Haśko dziękował za cztery lata pracy
pozostałym członkom zarządu
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
Bank Spółdzielczy Jastrzębie
Zdrój/Oddział Mszana
tel. 32/ 475 18 92
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
/Filia Połomia
tel. 32/ 478 90 59

Nowe władze klubu. Prezesem pozostał Marek Haśko (drugi z lewej)

i wszystkim, którzy wspierali
klub, sponsorom, darczyńczom
i sympatykom oraz władzom
gminy. Na nową kadencję życzył sobie owocnej współpracy
z innymi działaczami oraz
lokalną społecznością, dobrej
pracy z młodzieżą i awansu
drużyny seniorów, choć w tym
sezonie może być o niego bardzo trudno.
Na zebraniu podjęto uchwałę
w sprawie przyznawania tytułu
Honorowego Członka Klubu.
Tytułem tym wyróżnionych
zostało pierwszych czterech

członków: Jerzy Sobala, Janusz
Marekwica, Franciszek Danus
i Justyn Wuwer. Wyróżnieni
otrzymali gratulacje i drewniane
statuetki. - Chcieliśmy w ten
sposób uhonorować ich wieloletnią pracę społeczną na rzecz
klubu - mówi Marek Haśko.
Tytuł Honorowego Członka
Klubu może otrzymać zaangażowany działacz, który poświęcił minimum 20 lat pracy społecznej dla klubu.
W wolnych głosach omawiano
temat trwającego remontu szatni sportowej. (mk)

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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Wielkanocny Festiwal Palmy

Z ceramiką na ty
GOKiR Mszana zaprasza na
warsztaty ceramiczne. Zajęcia
dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat
organizowane są w każdy
czwartek w godz. 15.30-17.00.
Zajęcia dla dorosłych również
w każdy czwartek od godz.
17.30 do 19.30. Koszt dla dzieci
- 40 zł miesięcznie, dla dorosłych - 50 zł miesięcznie. Zapisy: tel. 32/472 00 76. (rj)

W niedzielę 14 kwietnia GOKiR Mszana organizuje imprezę plenerową w klimacie świątecznym. Festiwal Palmy odbędzie się w Parku Aktywnej
Rekreacji od godz. 15.00.
Dla osób, które wykonają
palmę i się nią pochwalą przewidziano nagrody. Uczestnicy
imprezy ustawią też gigantyczną palmę. Będą konkursy

Festiwal Palmy 2018

dla dzieci i całych rodzin oraz
drobny poczęstunek. (rj)

Mama 4 Plus - kiedy i dla kogo
Od 1 marca obowiązują przepisy
ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. W Oddziale
ZUS w Rybniku złożono ponad
tysiąc wniosków. Jest to drugi w
Polsce, po gdańskim, który przyjął
najwięcej wniosków o RSU.
Kto może skorzystać z Programu?
Świadczenie może być przyznane:
• Matce, która ukończyła 60 lat,
urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci
i nie ma dochodu zapewniającego
niezbędne środki utrzymania,
• Ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci,
w przypadku śmierci matki dzieci
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.

albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego
zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Świadczenie może
być przyznane ojcu, jeśli nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale
także w razie wychowywania
dzieci współmałżonka, dzieci
przysposobionych lub przyjętych
na wychowanie.
Ile wynosi świadczenie?
Świadczenie nie ma stałej kwoty,
lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która
od 1 marca wynosi 1100 zł brutto.
Oznacza to, że osoba, która spełnia
warunki wymagane do przyznania
świadczenia i:

• nigdy nie pracowała i nie ma
prawa do emerytury lub renty może uzyskać prawo do świadczenia w kwocie 1100 zł.
• pobiera emeryturę lub rentę niższą niż wysokość najniższej emerytury - może mieć przyznane RSU
w wysokości dopełnienia do kwoty
najniższej emerytury.
Wniosek o świadczenie
RSU nie jest przyznawane automatycznie, trzeba złożyć wniosek
w ZUS (lub w KRUS). Wniosek
o świadczenie mogą złożyć osoby,
które ukończyły 60 lat (kobiety) lub
65 lat (mężczyźni) i nie mają
wypracowanej emerytury lub renty
w wysokości najniższej emerytury
oraz niezbędnych środków utrzymania. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.
Szczegóły w ZUS i na: mszana.
ug.gov.pl. (bk)

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

WÓJT GMINY
Mirosław Szymanek
32 4759740
Zastępca Wójta Gminy
Błażej Tatarczyk
32 4759751
Sekretarz Gminy
Joanna Szymańska
32 4759742
REFERAT ADMINISTRACJI,
EDUKACJI, INFORMACJI
Kierownik - Katarzyna
Bylicka
32 4759753
Obsługa Rady Gminy
32 4759744
Dowody, działalność gosp.
32 4759768
Promocja, informacja
32 4759754
REFERAT FINANSÓW
I BUDŻETU
Skarbnik - Małgorzata Gąsior
32 4759750
Podatki
32 4759765
Podatki od środków
transportu
32 4759764
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
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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

TO CIEKAWE

Wtorkowe spotkania w Klubie Seniora - przyjdź, bo warto
GOKiR Mszana zaprasza na
cotygodniowe spotkania seniorów. Dwugodzinne zajęcia
odbywają się w każdy wtorek
o godz. 10.00 w Ośrodku
Kultury w Mszanie. W programie jest nie tylko rekreacja,
krótkie wycieczki i spotkania
przy kawie, ale także zajęcia
o tematyce przydatnej życiowo
z punktu widzenia „człowieka
po pięćdziesiątce”.
Wskazówki jak nie dać się
naciągnąć nieuczciwym sprzedawcom, jak sprawnie obsługiwać komórkę czy komputer,
pierwsza pomoc ukierunkowana na opiekę nad dziećmi,
... dok. ze str. 9 ...malownicze
niziny, zjawiskowe zatoki, rafy
koralowe wzdłuż wybrzeży
i około 1600 wysp. A przede
wszystkim bajeczne karaibskie
plaże i lasy równikowe - prawdziwa bujna dżungla.
- Jadąc przez Panamę i Kostarykę dżunglę mieliśmy przez
cały czas po obu stronach drogi,
jednak dopiero kiedy w nią weszliśmy, poczuliśmy co to znaczy naprawdę. Dżungla to przede wszystkim cisza i przyjemny
odpoczynek od słońca. Wyruszyliśmy z miejscowości Boquete w trasę po rezerwacie La
Amistad. Duże pasma górskie,
otoczone lasami deszczowymi,
przecinane licznymi wiszącymi
mostami, z widokiem na najwyższy wulkan będący jednocześnie najwyższym punktem
całej Panamy. Coś pięknego opowiada Ola. Z bliska widzieli
leniwce i pełzające po ścieżkach i w gałęziach drzew węże.
***
Równie egzotyczne jak fauna
było jedzenie. Patryk śmieje się,
że nie mógł już patrzeć na ryż
z bananem i przyjechał do domu
chudszy o prawie 6 kilo. Oli
miejscowa kuchnia smakowała. - Faktycznie w Panamie
banan funkcjonuje jak u nas
ziemniak, dodaje się go do
większości potraw, szczególnie mięsa i ryżu właśnie. Kuchnia panamska nie jest zbyt
urozmaicona, oprócz bananów
i ryżu to przede wszystkim
kiełbasa i kukurydza pod każdą

Zajęcia prowadzone przez animatora Gabrielę Gwiszcz

Seniorzy na wspólnej rekreacji

zdrowe odżywianie i porady
policjantów - to tylko niektóre
zagadnienia poruszane w ramach zajęć, które prowadzą:
Anna Kokot, Gabriela Gwiszcz i Rafał Jabłoński. (mk)

Kostaryka
- widok na wulkan Arenal

Kanał Panamski

postacią. Nie ma w niej zbyt
dużo warzyw, najczęściej dodaje się jedynie paprykę do
różnego rodzaju potrawek
z kiełbasy. Za to w sąsiadującej
Kostaryce kuchnia wygląda
zupełnie inaczej, tam królował
ryż z fasolą, ryby, pomidory,
kolendra, którą dodaje się do
prawie wszystkich dań, a także
świeżutkie ananasy i arbuzy.
Cieszyłam się za każdym razem, gdy mogłam spróbować
czegoś nowego - mówi studen-

tka. - A kiedy wsiadałam
w samolot powrotny z Panamy
wiedziałam, że będę tęsknić
zarówno za tymi smakami, jak
i za długimi karaibskimi plażami, za wszechobecną dżunglą,
ogromnymi plantacjami bananowców i kawy - dodaje.
Podsumowując: cały wyjazd
był niesamowity.
- Nawiązaliśmy przyjaźnie
z ludźmi żyjącymi na drugim
końcu świata, widzieliśmy
małpy, leniwce czy iguany

Sprzedawca owoców wzdłuż drogi w Kostaryce

żyjące w ich środowisku naturalnym, mieszkaliśmy w hotelu
stojącym na palach, wybudowanym w środku dżungli.
Mieliśmy też okazję spróbować całej masy nowych rzeczy
- od spaceru u stóp wulkanu do
raftingu po rwącej rzece na
pontonach, który bardzo przypadł mi do gustu, mimo że
kilka razy prawie wypadłam do
wody. Słowem: przygoda życia
- podsumowuje Aleksandra
Baran. (mk)

Panamska dżungla

FOTOMIGAWKI

Babski Comber i Ostatki w hipisowskich klimatach
2 marca Grupa Szlagierowych
Babek z Mszany zorganizowała
już po raz ósmy Babski Comber. W tym roku impreza odbyła
się w stylu lat hipisowskich. Na
spotkaniu bawiły się same
kobiety. - Na ten wieczór czekałyśmy cały rok. Przy wspólnym
śpiewaniu, tańcach i suto zastawionych stołach przez te kilka
godzin oderwałyśmy się od
problemów dnia codziennego mówi Jolanta Marek, założycielka grupy.
Jak zawsze impreza rozpoczęła się od złożenia przez wszystkie uczestniczki przyrzeczenia: "Przyrzekamy zapomnieć
o troskach i kłopotach i nie
myśleć o swoich chłopach”.
5 marca podobną imprezę dla
swoich członkiń przygotował
zarząd KGW w Gogołowej.
Panie bawiły się do późna
zgodnie z hasłem "Jak ostatki,
to ostatki, niech się trzęsą
babskie zadki". (mk)

Uczestniczki Babskiego Combra w Mszanie

Hipiski z Gogołowej i Mszany

Ostatki gogołowskiego KGW

Spotkanie przy pączku i muzyce Adagio
28 lutego odbyło się spotkanie przy pączku
zorganizowane przed KGW Połomia z okazji
Tłustego Czwartku i Dnia Kobiet.
Panie i zaproszeni goście częstowali się domowymi pączkami, a na scenie wystąpił zespół
Adagio z Gogołowej. Była to pierwsza impreza
naszych stowarzyszeń w odnowionym Ośrodku
Kultury w Połomi. (mk)
Występ grupy Adagio

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób

