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Mają nowy wóz
Podatki wzrosną,
ale mniej
niż u sąsiadów

W numerze...

str. 2
NASZA HISTORIA

str. 4
Gmina podpisała umowę z wykonawcą na remont kolejnego
odcinka ulicy Szkolnej w Połomi.
Droga ma być gotowa już za
rok... STR.5

Uciążliwości, jakie czekają nas
w związku z generalną przebudową DW933 - ul. Wodzisławskiej, to dla nas duże wyzwanie... STR. 6

Start Mszana mistrzem jesieni...
Piłkarze B-klasowej drużyny Startu Mszana rewelacyjnie zakończyli rozgrywki rundy jesiennej, wygrywając swój ostatni mecz
i pokonując ówczesnego lidera. Od wczesnej wiosny czeka ich
ostry bój... STR. 13

Wobec rosnących wydatków
z budżetu, zwłaszcza w działach
oświata i administracja oraz
mniejszych wpływów podatkowych związanych z ulgami
wprowadzonymi przez państwo, na przyszły rok zaproponowano wzrost podatków:
w niektórych pozycjach jedynie
o wskaźnik inflacji, czyli 1,8 %,
w innych nieco więcej tak, by
nasza Gmina miała stawki podobne, ale nadal niższe, niż
gminy sąsiednie.

Wspomnienie niezwykłej
nauczycielki, która mszańskiej szkole oddała całe
swoje życie. I zostawiła
Sosnowiec, by na zawsze
pozostać w Mszanie...
STR. 8 - 9

FOTOMIGAWKI

Strażacy z Połomi mają nowy wóz
Nowy wóz pożarniczy jest już
w Połomi. 6 listopada strażacy
z tutejszej jednostki przeżywali
swoje święto, odbierając kluczyki do nowego auta. Wcześniej
wzięli udział w Mszy św. w ich
intencji, po której samochód
został poświęcony i w uroczystym pochodzie przejechał pod
Ośrodek Kultury. Tam odbyła
się oficjalna gala, z udziałem
zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział: wiceminister
Adam Gawęda (który akurat
tego dnia obchodził urodziny),
zdobywczyni mandatu senatorskiego z naszego okręgu Ewa
Gawęda, poseł Krzysztof Gadowski, przedstawiciele Komendy
Wojewódzkiej PSP i Związku
OSP RP, komendant powiatowy
PSP Marek Misiura, komendanci
zaprzyjaźnionych jednostek
OSP, sołtysi, społecznicy z Połomi i darczyńcy, którzy od lat
wspierają tutejszą jednostkę.
Średni pojazd ratowniczogaśniczy marki volvo kosztował
ok. 760.000,00 złotych, a udało
się go zakupić dzięki dotacji
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, środków
z budżetu Województwa Śląskiego, darowiźnie z Fundacji
JSW S.A. oraz z budżetu Gminy
Mszana.
Wymienione niżej podmioty
współfinansowały zakup samo-

Uroczysty przemarsz do kościoła

chodu pożarniczego w ramach
następującego montażu finansowego: KSRG - 320.000 zł;
NFOŚiGW w Warszawie 50.000 zł; WFOŚiGW w Katowicach - 50.000 zł; Samorząd
Województwa Śląskiego - 40
000 zł; Fundacja JSW S.A. 270.000 zł, Gmina Mszana 30.000 zł. (mk)

Połomscy strażacy dziękują lokalnym sponsorom jednostki.
A są to:
1. Rduch Antoni P.H.U.
2. Rduch Antoni ul. Wolności
3. Karol Juraszek – pizza „LOLO”
4. Damian Musioł – „EDMET”
5. Piotr Soroka – sklep "Groszek”
6. Jerzy Konik – producent odzieży
7. Ignacy Neugebauer i wspólnicy – apteka „FARMEX”
8. Renata Wziętek, Katarzyna Mrokwa – zakład fryzjerski
„NEFRETETE”
9. Piotr Smuda – hodowla owczarka niemieckiego
10. Grażyna Krzyżok – cukiernia
11. Erwin Salamon – hodowla karpia
12. Dom Przyjęć „ VIVA”

Gala w Ośrodku Kultury w Połomi
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Zebrali pieniądze na opał dla rodziny
21 listopada w Szkole Podstawowej w Mszanie obchodzono
Dzień Życzliwości. Jak zawsze
tego dnia uczniowie przyszli ubrani na kolorowo, można było
malować twarze, a na szkolnych
korytarzach pojawiły się stoiska
z pysznymi babeczkami, kanapkami i szaszłykami z owoców.
Kiermasz miał cel charytatywny.
- Podczas Dnia Życzliwości zebraliśmy aż 1900 złotych! Wszystkie pieniążki przeznaczymy na
zakup opału dla rodziny, którą
wybraliśmy do pomocy w akcji

Szlachetnej Paczki. Dziękujemy
raz jeszcze rodzicom i uczniom

za ogromne zaangażowanie cieszą się organizatorzy. (mc)

W Wigilię
Urząd Gminy
nieczynny
Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że w Wigilię, tj. wtorek 24 grudnia 2019
r., Urząd Gminy w Mszanie
będzie nieczynny.
Natomiast w ostatni dzień roku, wtorek 31 grudnia urząd będzie funkcjonował normalnie, tj.
od godz. 7.30 do 15.30. Także
dzień po świętach Bożego Narodzenia, w piątek 27 grudnia,
urząd zaprasza w normalnych
godzinach, tj. od 7.30 do 14.00.

Misiowi powierzali swoje smutki
Miś jaki jest każdy widzi… miły,
pluszowy i sympatyczny. Miś
jednak to coś więcej niż tylko
pluszowa zabawka. Dlatego 25
listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Pluszowego
Misia.
Ciekawy pomysł z tej okazji
zrealizowano w Zespole Szkół
w Gogołowej. Podczas akcji
„Przytul Misia u pani pedagog”
każdy uczeń mógł wyściskać
Misia, zostawić u niego swoje
smutki, podzielić się radościami. Cała akcja mająca wydźwięk zabawy miała również
niebywały walor terapeutyczny.
Dzieci zostawiły Misiowi swoje
słabości, trudności i rozterki,

mogły go uściskać, dać upust
swoim emocjom, a bohater
dnia skrupulatnie zbierał to

wszystko do „koszyczka kłopotów”, którym zajmiemy się
podczas zajęć i warsztatów.

Biblioteka szkolna również
przygotowała wiele atrakcji
z okazji święta misia. Już dwa
tygodnie wcześniej pani Marzena Wawrzyczek, nauczycielbibliotekarz, ogłosiła konkurs,
którego finał odbył się właśnie
w Dniu Misia. Uczniowie mogli
popisać się znajomością misiów
z książek i bajek. Dzieci zostały
również zaproszone na czytanie
misiowych historii oraz kolorowanie misiowych obrazków. Na
koniec dnia powstała wielka
misiowa galeria.
Świetna to była zabawa i piękny wyraz dziecięcych emocji...
Weronika Konieczny, pedagog

Podsumowanie akcji charytatywnej na rzecz Mikołajka
740 zł to kwota, która została
zebrana po podliczeniu datków
z trzeciej puszki w ramach akcji
charytatywnej prowadzonej na
rzecz Mikołaja Steuer, małego
mieszkańca Połomi. Czas zakończyć akcję, którą rozpoczęto
spotkaniem poetyckim 26 września 2019 roku. Łączna suma,
jaką udało się zebrać na leczenie
i rehabilitację poparzonego Mikołajka, to 2.769 złotych. Jest to
bardzo dobry wynik. Rozpiera
mnie duma z tak pięknego od-

zewu na akcję, organizowaną
przeze mnie we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji w Mszanie.
Chciałabym jednocześnie poinformować, że niesprzedane
dzieła zostaną przekazane na
wsparcie innej akcji charytatywnej prowadzącej licytacje prac
przekazywanych przez ludzi
związanych ze środowiskiem
artystycznym.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli

akcję na rzecz chłopca, a także
wspaniałym, wrażliwym na los
potrzebujących artystom, którzy podarowali swe dzieła. Prace
na akcję podarowali: Ks. Andrzej
Gruszka, Medet Otarbay, Zbigniew Janulek, Ewelina Skiba,
Andrzej Las, Julia Majewska, Janusz Krupa, Monika Krupa, Elżbieta Labzik, Zuzanna Karwot,
Katarzyna Prokopczuk, Karol
Prokopczuk, Sonia Prokopczuk,
Beata Kowalczyk, Katarzyna
Wilińska, Beata Rzaczek, Agata

Tomorowicz, Ania Tomica, Daria Jarosz, Urszula Łukianiuk,
Oliwia Smoleń, Dorota Drzal,
Anna Mazur, Gertruda Zerzoń,
Państwo Bednarscy, Monika
Witek, Państwo Hajscy, Anna
Kokot.
Pamiętajmy o jednym, jak
powiedział ks. Józef Tischner:
„zwycięża to, czym się karmimy”. Więc bądźmy zawsze dobrzy, karmmy się tym, co przynosi miłosierdzie drugiemu.
Monika Mrozek
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Tabliczki
z numerami domów
są obowiązkowe!
Urząd Gminy w Mszanie przypomina o obowiązku właścicieli
nieruchomości zabudowanych
umieszczania widocznych tabliczek z numerem domu.
Ostatnio w tej sprawie u radnych interweniowała mieszkanka ulicy Turskiej w Mszanie,
na której posesję notorycznie
przyjeżdżają kurierzy z przesyłkami na adres ulicy Turskiej,
ale... w Wodzisławiu Śląskim.
Problemy z brakiem widocznej
numeracji na posesjach mają
też listonosze. Oni dodatkowo
zwracają uwagę na konieczność
montażu dzwonków na ogrodzeniach, które są zamknięte
lub gdy po posesji biega pies.
Obowiązek umieszczenia numeru na posesji wynika z artykułu 47 b Ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne. Mówi on, że
właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek
umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem
porządkowym w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru domu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, powinna
być zamieszczona również nazwa ulicy. W przypadku, gdy
budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
ogrodzeniu. (mk)

Komisje wspólnie o podatkach
Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020
rok były tematem łączonego
posiedzenia Komisji Budżetu
i Infrastruktury oraz Komisji
Spraw Społecznych Rady Gminy w dniu 7 listopada 2019 r.
Wobec rosnących wydatków
z budżetu, zwłaszcza w działach
oświata i administracja oraz
mniejszych wpływów podatkowych związanych z ulgami
wprowadzonymi przez państwo, na przyszły rok zaproponowano wzrost podatków:
w niektórych pozycjach jedynie
o wskaźnik inflacji, czyli 1,8 %,
w innych nieco więcej tak, by
nasza Gmina miała stawki podobne, aczkolwiek nadal niższe, niż gminy sąsiednie.
- W obliczu malejącej proporcji wpływów do wydatków stopniowe podnoszenie podatków jest niezbędne, by Gmina
mogła realizować swoje ustawowe zadania i jednocześnie
myśleć o inwestycjach - powiedział wójt Mirosław Szymanek.
Propozycje stawek omówiła
Skarbnik Małgorzata Gąsior,
porównując je do lat ubiegłych
oraz do gmin ościennych.
Za budynki mieszkalne, piwnice i garaże w budynku mieszkalnym w 2019 r. stawka wynosi 0,75 zł za m kw., w 2020 ma
wzrosnąć o 2 grosze - do 0,77
zł. Warto dodać, że stawka
maksymalna określona przez
ustawodawcę to 0,81 zł.
Za grunty pozostałe i tereny
zabudowane w 2019 r. płacimy

4 grudnia

Dzień Górnika
Z okazji Barbórki wszystkim Górnikom
najlepsze życzenia bezpiecznej pracy,
szczęśliwych powrotów,
zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności.
Szczęść Boże!
składają:
Wójt Gminy Mirosław Szymanek,
Przewodniczący Rady Gminy Marek Liśnikowski
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0,31 zł za m kw., w 2020 zapłacimy o 2 grosze więcej (0,33
zł). To dużo mniej od stawki
maksymalnej (0,50 zł).
O 34 grosze wzrośnie stawka
za budynki związane z działalnością gospodarczą: obecnie wynosi 19,10 zł za m kw.,
natomiast na 2020 rok radni po
dyskusji ustalili 19,44 zł. Stawka
maksymalna wynosi 23,90 zł.
Dla porównania w Lubomi
przedsiębiorcy mają płacić
23,90 zł, w Świerklanach – 22 zł,
w Godowie – 21 zł, w Pszowie –
22,97 zł.
Podatek za budynki pozostałe, budynki gospodarcze,
garaże wolnostojące i w budynkach gospodarczych obecnie wynosi 4,35 zł za m kw.,
na 2020 ustalono stawkę 5,00 zł.
Stawka maksymalna wynosi aż
8,05 zł. W sąsiednich gminach
wynosi ona od 5 do 7 złotych.
- Propozycja 5 zł na 2020 rok
jest wzrostem o 14% w stosunku
do roku obecnego, a stawka
i tak będzie jedną z najniższych
w regionie. Nasi mieszkańcy
chcą nowych dróg, oświetlenia
i innych inwestycji, a na to potrzebne są środki w budżecie mówiła skarbnik gminy.
Nie zmieni się w 2020 podatek
od posiadania psa - pozostanie
stawka 25 zł na rok (stawka
maksymalna wynosi 125,40 zł).
Bez zmian pozostanie też opłata targowa - 15 zł od metra bieżącego. Stawki podatku od
środków transportu wzrosną
natomiast jedynie o wskaźnik
inflacji – 1,8 %.
Podatek rolny ustala się na
podstawie Komunikatu Prezesa
GUS w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów. Ponieważ cena skupu żyta
była w tym okresie wysoka,
podatek rolny na 2020 rok
wzrośnie o 7,72 %. Oznacza to
wzrost stawki od gospodarstw
rolnych z 135,90 zł w 2019 roku
do 146,15 zł w 2020 r. Podatek
rolny od nieruchomości wzroś-

nie z 271,80 zł w 2019 do 292,30
zł w 2020 r.
Podatek leśny, ustalany na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku wzrośnie o 1,16 %. Oznacza to wzrost stawki z 42,24 zł
do 42,73 zł.
Podsumowując temat podatków wójt gminy wskazał na pogarszającą się sytuację finansów samorządów, na które
państwo nakłada coraz więcej
zobowiązań, a nie wskazuje,
z jakich środków mają być one
pokryte. - Jeśli nie będzie dodatkowych dochodów, gminy
będą zamrażać inwestycje, bo
nie będzie z czego ich realizować - mówił M. Szymanek. Wójt
zwrócił uwagę, że gdyby nie
środki finansowe wynegocjowane w tym roku od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, już teraz
budżet byłby poważnie zagrożony. Za kilka lat finanse samorządów mogą faktycznie się
zachwiać. Dlatego nie można
bać się podejmowania trudnych decyzji.
Skarbnik Małgorzata Gąsior
zwróciła uwagę na tak zwany
wskaźnik G – im bardziej gmina
obniża maksymalnie dopuszczone stawki podatkowe, tym
wskaźnik mniej korzystny.
Wskaźnik G jest brany pod uwagę przy wielu projektach unijnych i często nasza gmina z tego tytułu traci cenne punkty, bo
wysoki wskaźnik oznacza, że
gmina jest zamożna i stać ją na
obniżanie stawek podatkowych.
Obie Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekty uchwał
podatkowych. Zostały one także poddane konsultacjom na
stronie internetowej i w BIP. Do
projektów nie wpłynęły uwagi.
Stawki podatkowe były głosowane na sesji 28 listopada br.,
już po oddaniu tego numeru
Wieści do druku. Informacja na
stronie internetowej. (mk)
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Jakość powietrza mamy ALARMUJĄCĄ
Od końca listopada praktycznie
codziennie pojawiają się informacje o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu ostrzegawczego i niestety alarmowego dla pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu. W momencie wystąpienia III poziomu
alarmowania (alarm smogowy)
Gmina, zgodnie z wytycznymi
Programu Ochrony Powietrza,
przeprowadza tego dnia co
najmniej pięć kontroli kotłowni,
także podczas weekendów czy
świąt.
Kontrole są jednak prowadzone nie tylko w momencie ogłaszania alarmów. W listopadzie
rozpoczęły się na dobre w naszej gminie wizyty wyznaczonych pracownik UG w kotłowniach. Do chwili obecnej zostało
przeprowadzonych 29 kontroli.
W trakcie jednej z nich pobrano
próbę odpadu paleniskowego
celem przekazania do badań do
Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego w Jastrzębiu Zdroju, z którym Gmina

ma podpisaną umowę. Wyniki
badania potwierdziły termiczne
przekształcanie odpadów co
oznacza, że właściciel nieruchomości spala w piecu m.in. płyty
meblowe oraz inne malowane,
lakierowane odpady. Protokół
z przeprowadzonej kontroli
wraz z wynikami badań laboratoryjnych został przekazany do
Komendy Powiatowej Policji
celem ukarania sprawcy wykroczenia.
W większość kotłowni, które
do tej pory zostały sprawdzone,
zainstalowane są stare kotły
węglowe, tylko 8 z owych 29
skontrolowanych nieruchomości ogrzewanych było gazem
bądź ekogroszkiem. W związku
z tym Urząd Gminy przypomina
właścicielom nieruchomości, iż
kotły, które są starsze niż 10 lat
bądź nie posiadają tabliczki
znamionowej, muszą być wymienione do końca 2021 roku.
Przepis ten wynika z uchwały
antysmogowej. Na szczęście
w całej gminie nowoczesnych

Umowa na remont ulicy
Szkolnej w Połomi podpisana
21 października w Urzędzie
Gminy Mszana została podpisana umowa z wykonawcą na
remont kolejnego odcinka ulicy
Szkolnej w Połomi.
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 663103S ul. Szkolnej
w Połomi - od wiaduktu nad A1
do ul. Centralnej” ma być, zgodnie z umową, wykonana do
2 października 2020 roku.
Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INFRAGO z siedzibą w Jankowicach.
Rozpoczęcie prac powinno
nastąpić z początkiem stycznia.
W pierwszej kolejności wykonywane będzie odwodnienie

kotłów jest już coraz więcej. Na
pewno pomagają dotacje przyznawane na wymianę źródła
ciepła na piece gazowe lub
węglowe 5 klasy z podajnikiem
i na pelet. Dotacje mają być
przyznawane także w 2020 r.
Aktualną jakość powietrza mieszkańcy naszej Gminy mogą na
bieżąco śledzić na stronie internetowej, gdzie są przekierowania do danych z czujek pomiarowych w każdym sołectwie.
Z czym wiąże się ogłoszenie
alarmu smogowego? Dla mieszkańców to ostrzeżenie o złej lub
bardzo złej jakości powietrza,
którym oddychamy. Wrażliwe
grupy ludności to zwłaszcza
osoby przewlekle chore, osoby
starsze, kobiety w ciąży i małe
dzieci. Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce
piersiowej, palpitacje serca, brak
tchu, znużenie. Osoby cierpiące

z powodu przewlekłych chorób
układu oddechowego (astma,
przewlekła choroba płuc) mogą
odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości - może pojawić się
u nich kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić
również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń
pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany
jest kontakt z lekarzem.
Zalecenia na czas alarmu
smogowego: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny
bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu,
zaś pozostałe osoby powinny
ograniczyć przebywanie na
wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. (ic, mk)

Jest już harmonogram odbioru
odpadów na 2020 rok
Urząd Gminy Mszana informuje,
że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców naszej gminy po raz
kolejny wygrała firma Eko –
Glob Janusz Kuczaty z siedzibą
w Bełsznicy.

Umowa została podpisana na
okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020.
Nowy harmonogram odbioru
odpadów na rok 2020 dostępny jest w załączniku oraz
w Punkcie Obsługi Klienta
Urzędu Gminy w Mszanie. (ic)

Znika powiatowy Punkt Porad Prawnych
drogi. Koszt inwestycji to
3.508.970,96 zł brutto. Na realizację zadania Gmina pozyskała 50 % dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych. 13 września br. w Urzędzie Miasta w Raciborzu samorządowcy z terenu powiatu
odebrali symboliczne czeki
z przeznaczeniem na remont
dróg gminnych i powiatowych.
Dofinansowanie wyniesie ok.
1,8 mln zł. (mk)

W związku z realizacją przez Powiat Wodzisławski zadań określonych w ustawie o nieodpłatnej
pomocy prawnej, informujemy, iż
ze względu na bardzo małą ilość
porad, która jest udzielana od początku tego roku w punkcie
bezpłatnych porad prawnych
w Urzędzie Gminy Mszana, od 1
stycznia 2020 roku zmieniona
zostanie lokalizacja tego punktu.
Punkt zostanie przeniesiony do
Ośrodka Kultury w Gorzycach.

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach
funkcjonujących w powiecie.
Nadal będą natomiast udzielane
bezpłate porady prawne w Urzędzie Gminy Mszana w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w Ośrodku Kultury w Połomi w każdy
drugi czwartek miesiąca, a w OK
w Gogołowej w trzeci czwartek
miesiąca, w godz. 14.00 - 17.00.
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Musimy przetrwać ten
remont, tak jak budowę A1

Nasza biblioteka z nagrodami!

W związku z przebudową drogi
wojewódzkiej 933, w piątek,
15 listopada został wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku
ulicy Wodzisławskiej od zjazdu
z autostrady w kierunku Jastrzębia Zdrój /do charakterystycznego żółtego mostu nad
autostradą/. Roboty na tym fragmencie mają potrwać do Bożego Narodzenia 2019 r.
Po ostatnim spotkaniu władz
Gminy Mszana z z-cą dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach i przedstawicielami firmy Strabag gmina otrzymała informację, że na przełomie listopada i grudnia 2019 r.
ma zostać zamknięty dla ruchu
ogólnego 2,3-kilometrowy odcinek ulicy, od wyjazdu z autostrady w kierunku Wodzisławia, do stacji Orlen. Droga
będzie jednak udostępniona dla
autobusów, poruszać się po niej
będą mogli mieszkańcy dojeżdżający do posesji, zostanie
również dopuszczony dojazd

do siedzib przedsiębiorców i do
lokali gastronomicznych na
tym odcinku, choć mogą pojawić się chwilowe utrudnienia
w postaci ruchu wahadłowego.
Ten odcinek DW 933 w takiej
formie będzie funkcjonował do
sierpnia 2020 roku.
Przebudowa DW 933 jest
niezbędna i od wielu lat oczekiwana. Odcinek I na terenie
gmin Wodzisław Śląski i Mszana obejmuje w całości odcinek
na terenie zabudowanym. Istniejące tu koleiny, które przenoszą drgania na budynki, brak
chodników i nowoczesnych
skrzyżowań powoduje, że droga jest niebezpieczna i uciążliwa. W ramach przebudowy
na niebezpiecznym skrzyżowaniu dróg wojewódzkich DW
933 /ul. Wodzisławska/ i DW
930 /ul. Wolności/ zostanie
wybudowane rondo, a wzdłuż
całej drogi po obu stronach powstanie chodnik ze ścieżką
rowerową. (mk)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mszanie znalazła się na 103
miejscu w gronie bibliotek z całej Polski, na które oddano najwięcej głosów w akcji Kinder
„Przerwa na wspólne czytanie”.
Akcja miała na celu promocję
wspólnego czytania przez dzieci
i rodziców. To najpiękniejszy
sposób na spędzanie wolnego
czasu, bo nic tak nie uczy empatii, nie rozwija wyobraźni i nie
mówi „kocham Cię”, jak książka
przeczytana razem.
- Jeszcze raz dziękujemy za
wszystkie głosy mieszkańców.
Szczególnie dziękuję tym osobom, które nie tylko codziennie
głosowały, ale i dopingowały do
tego innych oraz udostępniały
nasze informacje o akcji. Jesteście po prostu wspaniali! mówi Eliza Sicińska-Hajska, dyrektor GBP. - Z niecierpliwością
czekamy na nagrodę czyli książki o wartości 300 złotych i dwie
pufy. Gdy tylko je otrzymamy
i podzielimy na nasze placówki –
damy znać, że można już wypożyczać książki - dodaje.

Szanowni Mieszkańcy
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach rozpoczął oczekiwaną od dawna przez nas
wszystkich inwestycję - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
933” Odcinek I i II. Zgodnie
z podpisaną we wrześniu 2019
roku umową pomiędzy ZDW,
a Wykonawcą, firmą STRABAG
Infrastruktura Południe Sp.
z o.o., realizacja projektu potrwa do 30.11.2021 roku.
Zdajemy sobie sprawę, że
realizacja tak dużej inwestycji
z pewnością nie będzie łatwa.
Jako przedstawicieli samorządu
gminnego martwi nas fakt, że
w przebiegu planowania organizacji ruchu na czas przebudowy nie zostały uwgzględnione sugestie Gminy Mszana, by
nie wyłączać żadnego odcinka
całkowicie z ruchu, a jedynie
wprowadzić ruch wahadłowy.

Opinie te niestety nie znalazły
odzwierciedlenia w zatwierdzonej zmianie organizacji
ruchu przygotowanej przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. Nie została
również uwzględniona prośba
władz Gminy Mszana o spotkanie przedstawicieli ZDW i firmy
Strabag z mieszkańcami i przedsiębiorcami działającymi na
wspomnianym odcinku drogi.
Inwestor i Wykonawca poinformowali Gminę, że takie spotkania nie są praktykowane.
Ustalono natomiast, że przedstawiciel Gminy będzie brał
udział w spotkaniach rady budowy, na których może przekazywać wnioski i uwagi zainteresowanych mieszkańców oraz
przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą przy
ul. Wodzisławskiej. Uwagi i problemy możecie Państwo rów-

nież zgłaszać bezpośrednio
w tymczasowej siedzibie Wykonawcy - firmy Strabag, w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 120.
Pomocą służy także Referat
Planowania i Inwestycji Urzędu
Gminy w Mszanie, tel. 32/475 97
45. Na stronie internetowej
Gminy Mszana /www.mszana.
ug.gov.pl/ została utworzona
zakładka "Przebudowa ul. Wodzisławskiej". Jest z niej przekierowanie na oficjalną stronę
internetową: przebudowa-dw
933.pl, w całości poświęconą
kwestiom związanym z inwestycją.
Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy oraz wszyscy Użytkownicy ww. drogi. Przebudowa
DW 933 jest niezbędna i długo
wyczekiwana, zdajemy sobie
jednak sprawę, że jej realizacja
nie będzie łatwym procesem ani
dla Was, ani dla samorządu
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Będzie sporo nowych książek

Na naszą bibliotekę oddano
w tym konkursie 3.667 głosów.
- To znakomity wynik, pokonaliśmy dużo większe biblioteki,
a na Śląsku zajęliśmy 3 miejsce
po bibliotece w Radlinie i w Pyskowicach. Ciekawostką jest, że
podobne do naszego miejsce
zajęła Miejska Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej. Być
może mieszkańcy naszej gminy
głosowali na tę właśnie bibliotekę? - śmieją się pracownicy
naszej placówki.
A póki co, do Mszany dotarła
nagroda za konkurs związany
z akcją promocyjną thrillera
„Szeptacz”. 10 książek wydawnictwa Muza S. A. trafi do naszych 3 bibliotek i w najbliższym
czasie będą udostępnione do
wypożyczenia. (es-h)

gminy. Przepraszamy za mogące wystąpić uciążliwości i problemy i jednocześnie prosimy
o wyrozumiałość. Mamy już
wiele doświadczeń, zarówno
pozytywnych, jak i niestety
negatywnych, związanych z budową na terenie naszej gminy
autostrady. Obecna inwestycja
jest tylko o nieco mniejszej skali
i dotycząca osób z innego
rejonu gminy, ale na pewno
równie mocno skomplikowana.
Przetrwaliśmy perturbacje
związane z budową A1, dziś jesteśmy z niej zadowoleni Musimy również przetrwać obecne
uciążliwości. Kompleksowa modernizacja ulicy Wodzisławskiej,
będącej ważną arterią łączącą
nas z otaczającymi większymi
miastami i stanowiącą najszybszy dojazd do autostrady A1,
leży w interesie nas wszystkich.
Wójt Mirosław Szymanek

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Wyśpiewali nagrody w piosence patriotycznej
14 listopada w Zebrzydowicach
odbył się XX Przegląd Pieśni
Patriotycznej, zorganizowany
przez Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej Diecezji BielskoŻywieckiej. Wzięli w nim udział
uczniowie SP w Mszanie: Zuzanna Płaczek, Magdalena Komarek, Anastazja Sokołowska,
Natalia Komarek, Marlena Grabiec i Jakub Zając. Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie wspaniali sobie poradzili,
zdobywając najwyższe laury.
I miejsce w kategorii klas I-III
zdobyła Magda Komarek, która
zaśpiewała „Rozkwitały pąki
białych róż” oraz „Dziewczyna
z granatem”. Na II miejscu
w tej kategorii uplasowała się
Anastazja Sokołowska, prezentując utwory „Orlątko” oraz „Ojczyzno ma”. Duet: Marlena Gra-

Magda, dzięki zdobyciu I miejsca, zakwalifikowała się do etapu diecezjalnego. Serdecznie
gratulujemy uczniom. Jesteśmy
z Was dumni! Wokalistów do
konkursu przygotowała pani
Lucyna Tkocz-Ułanowicz. (mc)

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.

Reprezentanci SP Mszana w Zebrzydowicach

biec i Jakub Zając zajął II miejsce
w kategorii klas IV-VI. Wykonali
piosenki „Wojenko, wojenko”
oraz „O mój rozmarynie”. W tej
samej kategorii wyróżnienie
zdobyła Natalia Komarek, śpie-

wając „Taka jest moja modlitwa” oraz „Marsz Polonia”. Zuzanna Płaczek zaprezentowała
piosenki pt. „Biały Krzyż” oraz
„Miasto 44”. Zajęła II miejsce
w kategorii klas VII-VIII.

Szkolne koło SKO w Mszanie zachęca do oszczędzania
30 października w SP w Mszanie
świętowano Światowy Dzień
Oszczędzania. Akademię przygotowali uczniowie klasy II a
i V a pod opieką pani Mirosławy
Bura. Obecni byli na niej nauczyciele i uczniowie klas I-V.
Zaproszeni zostali również goście specjalni – przedstawicielki
Banku PKO BP w JastrzębiuZdroju: pani Jolanta Kurek oraz

pani Renata Kaczmarek. Akademia była również okazją do
powitania nowych członków
SKO. W poczet oszczędzających
wstąpiło 24 uczniów (11 z klasy
I a, 13 z klasy I b oraz 1 z klasy II
b). Każdy z nich otrzymał
statuetkę z żyrafą Lokatką oraz
książkę. Podsumowano także
konkursy organizowane przez
szkolne koło SKO. W ubiegłym

roku szkolnym uczniowie zebrali 3297 kg makulatury. I miejsce zajęła Magdalena Komarek
z klasy III b (302 kg), II miejsce –
Damian Głuchowski z klasy V b
(186 kg), a III – Julia Gajo z klasy
II a (145 kg). Wyróżnieni zostali:
Adrian Mitko (V c), Zuzanna
Piszczek (VI a) oraz absolwentki
szkoły: Aleksandra Kowalska
i Martyna Krótki. (mc)

Lekcja pokory i radości życia
Uczniowie klasy VIII Szkoły
Podstawowej w Gogołowej
mieli niebywałą przyjemność
uczestniczyć w warsztatach organizowanych na terenie Ośrodka Wsparcia w Połomi. Młodzież poznała specyfikę pracy
Ośrodka, a także wraz z podopiecznymi przygotowywała
małe dzieła sztuki... mydełka,
ozdobne butelki itp...
Jak mówią uczniowie, było to
piękne spotkanie. Młodzież
chętnie wróciłaby w to miejsce.

Warsztaty ceramiczne

Dla całej społeczności szkolnej
była to niebywała lekcja pokory
i czerpania radości z życia. (wk)

Przed Ośrodkiem Wsparcia

Listopad - nazwa jedenastego
miesiąca roku jest bardzo prosta do wytłumaczenia – listopad
to po prostu czas, kiedy liście
opadają z drzew (dawniej poprawne było słowo list, a nie
liść). Wśród innych narodów
słowiańskich spotykamy podobne nazwy, np. Czesi mają listopad, Białorusini listapad, a Ukraińcy lystopad.
W czasach, gdy polski kalendarz nie był jeszcze unormowany, listopad był nazywany
mianem października bądź
nawet września (pajęcznika).
Natomiast Kaszubi jedenasty
miesiąc określają jako lëstopadnik bądź smutan.
Listopad to zatem czas opadania liści, melancholii, zimna.
Spadająca w tym czasie temperatura dobrze komponuje się
z opadającymi liśćmi, przez co
nawet i nastrój człowieka upodabnia się w tym czasie do listopadowego krajobrazu. Nie należy się tym jednak przejmować
– w życiu człowieka jest pora na
wszystko, dlatego w ciągu roku
musi się też znaleźć czas na odrobinę smutku i wyciszenia.
Skoro listopad jest okresem
sprzyjającym tego typu nastrojowi, to może nie warto z tym
walczyć. Wszakże już miesiąc
później przyjdzie nam cieszyć
się ze świąt, odpoczynku i wielkiego tryumfu słońca.
Monika Woryna,
Eliza Sicińska-Hajska
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Trzeba życie przeorać - pora wracać do pracy
Artykuł ten poświęcony jest pamięci Wandy Sitek - nauczycielki, lokalnej patriotki i działaczki,
której dokonania były tak liczne,
że można by napisać o nich całą
książkę.
Mamy to szczęście, że w dawnych czasach ludzie podejmujący pracę musieli własnoręcznie napisać swój życiorys. W aktach osobowych pani Wandy
Hanuszkiewicz-Sitek znajdują
się spisane przez nią dzieje życia. Oto one:
***
Urodziłam się dnia 29 stycznia
1916 r. w Sosnowcu jako dziecko robotników z ojca Franciszka
i matki Marii z domu Ociepa. We
wczesnym dzieciństwie, bo mając zaledwie lat cztery, posłano
mnie do miejscowej ochronki
parafialnej. W siódmym roku
życia uczęszczałam do Publicznej Szkoły Powszechnej w Sosnowcu, którą ukończyłam, wychodząc z klasy VII w roku 1930.
W tym też roku wstąpiłam do
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im.
Marii Konopnickiej w Sosnowcu. Egzamin dojrzałości i dyplom na nauczycielkę szkół powszechnych otrzymałam w roku
1935.
Po roku przymusowej bezczynności z powodu braku posady,
od września 1936 r. Kuratorium
Okręgu Szkolnego Śląskiego
zatrudniło mię jako nauczycielkę płatną od godzin w Lasowicach (powiat Tarnowskie Góry)
w wymiarze godzin 16 tygodniowo. W ciągu następnych
miesięcy liczbę godzin podniesiono do 30 tygodniowo z tym,
iż uzupełniać je musiałam
w trzech szkołach powszechnych w Tarnowskich Górach,
dochodząc każdodziennie do
trzech różnych punktów miasta.
W nowym roku szkolnym
1937/38 zostałam zakontraktowana w Szkole Powszechnej
w Pniowcu (powiat Tarnowskie
Góry). Na własną prośbę, ze
względów rodzinnych, przenie-
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Wanda Hanuszkiewicz - Sitek

siona zostałam w roku 1938 na
powiat rybnicki do Szkoły Nr 1
w Mszanie, gdzie przepracowałam do chwili wybuchu wojny w roku 1939.
***
Z chwilą wybuchu wojny wróciłam do Sosnowca kompletnie
pozbawiona swego mienia,
które zajęły władze okupacyjne
i zatrzymałam się u matki. Tutaj
głodowałam pierwsze miesiące
straszliwie, utrzymując się wyłącznie z potajemnie udzielanych lekcji. W maju 1940 r. zostałam aresztowana przez gestapo pod zarzutem nielojalności wobec władz niemieckich. Z aresztu zwolniono mię
i pozostawałam w dalszym
ciągu w straszliwej nędzy razem
z matką i niezdolną do pracy

Szkolne koło teatralne

siostrą. Dopiero w grudniu 1940
r. przyjęta zostałam do urzędu
nieruchomości w Sosnowcu.
Wkrótce jednak wezwano mnie
ponownie na gestapo i zmuszono pod presją do podpisania
listy narodowościowej. W roku
1942 zaszeregowano mnie do
grupy III. W urzędzie nieruchomości przepracowałam
do zakończenia okresu wojennego. Po skończonej pracy wieczorami udzielałam bezinteresownie lekcji języka polskiego
i historii.
Z chwilą wyzwolenia spod okupacji niemieckiej Tymczasowy
Zespół Szkolny w Mysłowicach
powierzył mi zakontraktowanie
z dniem 7 lutego 1942 r.
Dopiero po oswobodzeniu ziemi rybnickiej wróciłam do Mszany, a Zespół Szkolny w Rybniku
zakontraktował mię z dniem
5 czerwca 1945 r. w Szkole Nr 1
w Mszanie. Dnia 13 października
wyrokiem Sądu Okręgowego
w Sosnowcu zostałam uniewinniona od zarzutu odstępstwa od
narodowości w czasie okupacji
niemieckiej. Do chwili obecnej
pracuję w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Mszanie.
Sitek Wanda
z domu Hanuszkiewicz
***
Wanda Hanuszkiewicz zawarła
związek małżeński z Janem Sitkiem 9 sierpnia 1947 r. w Urzę-

dzie Stanu Cywilnego w Połomi. 25 maja 1948 r. na świat
przyszła ich córka – Janina.
Dokonania mszańskiej nauczycielki dla lokalnej społeczności
są ogromne. Należy tu podkreślić przede wszystkim bezinteresowną pomoc w odbudowywaniu zniszczonej przez wojnę
szkoły. Sama pani Wanda
w swoich zapiskach tak wspomina te trudne czasy:
***
Rok 1945. Pofrontowe ruiny.
Z rozrzewnieniem wspominam
te czasy łatania śladów wojny.
Pod koniec kwietnia tegoż roku
pieszo z Rzędówki przywędrowałam przez wysadzony w Paruszowcu most i zdruzgotany
Rybnik do Mszany. Zastałam
totalnie spustoszoną wieś.
Szczególnie wstrząsający dla
mnie był widok okaleczonej
szkoły. Pociski artyleryjskie
uczyniły wyłomy w murach
i dachu. Wybito wszystkie szyby. W niektórych klasach podłożono ogień, który je doszczętnie zniszczył. Pastwą płomieni padły urządzenia szkolne, akta, kronika szkolna i pomoce naukowe. Z dala już budynek straszył pustymi oczodołami okien. Z trwogą w sercu
przekraczałam te piękne niegdyś mury. Dziś – totalnie zdewastowane wnętrza bez drzwi.
Pozostawione resztki słomy,
rumowiska, puszki z konserw –
wszak kwaterowało tu wojsko.
Przerażona stanęłam bezradnie z pytaniem sobie zadanym:
Co począć? Jestem tu pierwsza
na posterunku odbudowy
szkoły. Od czego zacząć? Trzeba życie przeorać – pora wracać
do pracy - dyktowało serce a młode ręce są silne. Zaczęłam
więc od spisu dzieci w wieku
szkolnym. Wędrując przez
wieś, spotykałam młodzież,
mych dawnych uczniów, a z
niektórymi łączyły mię listy
wojenne. Trudno było prosić
o pomoc w odgruzowaniu...
dok. na str. obok

NASZA HISTORIA
szkoły, skoro ci starsi odgruzowywali własne domy. Mimo to
znaleźli się chętni na czele z Jerzym Hermanem – pomocniczym nauczycielem. Była już pomoc, a wnet zjawił się mianowany kierownik Ernest Sztojer,
który pochodził z sąsiedniej wsi
Świerklany, a wrócił z obozu jenieckiego jako były polski oficer
i nauczyciel.
Stanęliśmy przed ogromem
zadań. Gdyby choć czternastolatków nauczyć pisowni polskiej, gdyby choć jedną klasę –
salę uruchomić. Skąd wziąć fundusze na szkło do okien? Padł
pomysł. Zróbmy tyjater – ludzie
przyjdą – będzie trochę funduszy na szkło. Zgoda… ale scena?
– u Polnika na beczkach z piwa.
I zaczęły się próby wieczorami
przy karbidkach. Powstało widowisko pt. „Dla Boga i Ojczyzny!” Główne role odegrali:
Trudka Fojcik i Alojz Szpandel.
Już kiedy ze sceny na widownię
padły słowa: „Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj, to lasy i pola
i ogród i gaj, to szereg tych
chat, gdzie mieszka chłop
szczery, rodzinny nasz brat!”
Sromotne brawa huknęły z widowni, zaszkliły się oczy i grającym i widowni. „O mowo polska
– tyś arką przymierza między
starymi, a nowymi laty”.
Z biletowej kasy na ręce
kierownika Sztojera wpłynęła
kwota 1 tysiąc złotych na oszklenie choć jednej klasy. Potem
były następne datki… dalsze
tyjatry i tańce ludowe i wyjazd
do Opola na konkurs taneczny
i wyróżnienie naszej grupy zespołowej. To właśnie ta wieś, ta
odbudowa szkoły, ten entuzjazm wspólnej pracy w odbudowie wsi i szkoły sprawił, że „tu
jest moje miejsce, to jest mój
dom”.
***
Tu – w Mszanie – było jej miejsce, z którym w pełni się identyfikowała. Działała na wielu
płaszczyznach. Z poświęceniem
nauczała dzieci, założyła i prowadziła koło teatralne, a dochód z przedstawień przeznaczony został na wprawienie

Dzieci z rocznika 1955 w odbudowanej mszańskiej szkole

szyb w zrujnowanym budynku
szkoły. Przez kilka miesięcy
pełniła funkcję kierownika
Publicznej Szkoły Powszechnej
nr 1 w Mszanie. Była także
Radną Prezydium Gminnej
Rady Narodowej, ławnikiem
Sądu Rejonowego oraz członkiem zespołu redakcyjnego gazetki parafialnej „Wiesiadnik”.
Prężnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich. W 1969 r. została
odznaczona złotym krzyżem
zasługi.
Dzięki uprzejmości jej córki –
pani Janiny Zając – dysponujemy listami, które Wanda Hanuszkiewicz - Sitek miała w zwyczaju pisać między innymi do
kolegów i koleżanek z grona
nauczycielskiego, do kobiet
z Koła Gospodyń Wiejskich, do

Zdjęcie portretowe

matek, do dzieci. Przebija z nich
zawsze życzliwość i troska
o dobro społeczne.
Wanda Hanuszkiewicz-Sitek
z wielką miłością i literackim
zacięciem opisywała swoją małą ojczyznę. Dzięki stworzonej
przez nią kronice możemy
szczegółowo poznać historię
Mszany z czasów II wojny
światowej i po jej zakończeniu,
a także losy „swojej” szkoły.
***
Rok 1945. Po sześciu tygodniach frontowego życia w piwnicach naszej wsi, z chwilą przesunięcia się działań wojennych,
pozostało życie w totalnie spustoszonych mieszkalnych domach. Brak inwentarza gospodarskiego żywego i martwego,
brak męskich rąk do pracy
w odbudowie domów i na roli,
niepewność o losy zabranych
do wojska i reszty mężczyzn –
starszych wziętych do Volkszturmu, dręczyło niepewnością
mieszkańców. Słońce tej wiosny
budziło ziemię, bo czas rolę skibami rwać, a ruinom wyrywać
cegłę, domy budować i sercem
trwać przy Niepodległej! Powołana do życia Milicja Obywatelska samorzutnie zajęła się uporządkowaniem administracyjnym wsi i ochroną mienia obywateli. Komendantem początkowym został były więzień oświęcimski Alojzy Sobala, a następnie obywatel Krzyżok. Liczba

mieszkańców wsi po dokonanym spisie wyniosła 1836 osób.
Zewsząd powracać zaczęli
mężczyźni, rozpoczynając prowizoryczną gospodarkę na roli
przy pomocy jednego, sprowadzonego do wsi wołu. Był czerwiec, należało orać i obsadzić
pola ocalałymi ziemniakami,
które nad podziw obrodziły
jesienią. W maju już spisu dzieci
w wieku szkolnym dokonała
powracająca po tułaczce wojennej nauczycielka. Przy pomocy rodziców, Milicji Obywatelskiej oraz młodzieży przystąpiono do odgruzowania budynku szkolnego. Wstrząsający
widok zniszczenia. Przerażała
szkoła, gruzy, rumowiska, balast pozostawiony po kwaterującym tu wrogim wojsku. Mury
bez okien, osmalone pociskami, drzwi przeniesione do
bunkru, a przecież choć jedna
sala lekcyjna była konieczna, by
czternastolatków choć zaznajomić z pisownią języka polskiego...
***
W 1971 roku, w wieku 55 lat,
pani Wanda przeszła na tak
zwaną „rentę starczą”, ale nadal
pracowała w szkole. Zmarła 10
czerwca 2001 roku, przeżywszy
85 lat. Do końca swojego życia
była aktywna, a losy Mszany
bardzo leżały jej na sercu.
Oprac. Marta Cieślik,
Szkoła Podstawowa w Mszanie
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Innowacje i pomysły szansą na poprawę życia na wsiach
Zaangażowana społecznie mieszkanka Mszany, Monika Mrozek,
jako jedna z nielicznych w regionie wzięła udział w konkursie
"Moja SMART Wieś", zorganizowanym przez Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk we współpracy z Fundacją
Wspomagania Wsi.
Mimo, że nie została laureatką,
otrzymała zaproszenie na Międzynarodowe warsztaty na temat
Inteligentnych Wsi (tzw. Smart
Villages - SV) pod hasłem: "Inteligentne Wsie jako skuteczny
sposób na kluczowe wyzwania
obszarów wiejskich".
Poniżej jej relacja.

Warsztaty odbyły się w dniach
21-22 października 2019 r.
w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy prezentacji laureatów
konkursu. Przeplatane one były
wystąpieniami przedstawicieli
11 krajów Unii Europejskiej,
obecnych na konferencji.
Najciekawsze prezentacje biorące udział w konkursie umieszczone zostaną na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:
www.ksow.pl. Zachęcam do odwiedzenia, gdyż realizowane
projekty były niezwykle interesujące, warto się z nimi zapoznać.
Smart Villages to innowacja,
wykorzystująca nowe technologie do poprawy życia wiejskiego. Chodzi o wykorzystanie
istniejących i powstających
technologii oraz innowacji społecznych, aby wnieść wartość
dodaną.
Drugiego dnia odbyły się międzynarodowe warsztaty organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Oddział w Warszawie. Obecny
na nich minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że dla obecnego rządu rozwój obszarów
wiejskich jest zadaniem priorytetowym.
Uczestnicy zostali podzieleni
na trzy grupy tematyczno – dyskusyjne, podczas których szuka-
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Autorka z certyfikatem SV

no odpowiedzi na pytania: jak
obszary wiejskie mają się rozwijać oraz jak poprawiać wieś,
poprzez szukanie pomysłów,
aby ludzie, którzy tu mieszkają
czuli się w niej dobrze, czerpali
inspirację oraz mieli poczucie
spełnienia.
Ja zapisałam się do grupy dyskutującej na temat: „SV w rozwiązywaniu problemów edukacji, wykluczenia osób starszych
i zdrowia na obszarach wiejskich”. Udział w warsztatach był
dla mnie niezwykle cennym
i inspirującym doświadczeniem. Moje uczestnictwo z założenia miało się opierać jedynie na robieniu notatek
i przysłuchiwaniu się. Jednak
jako osoba, która ma bezpośrednią styczność z poruszanymi
problemami współczesnej wsi
zabierałam również głos w dyskusjach. Przedstawiłam swoje
sugestie, pomysły oraz rozwiązania, które już funkcjonują
w naszej gminie jako wyjście
naprzeciw problemom w zakresie poruszanych tematów. Jak
zaznaczył minister: „Pomysłu
dla konkretnej miejscowości
nie wypracujemy odgórnie. To
musi odbywać się przy udziale
danej społeczności".
Jestem zadowolona z tego, że
mogłam uczestniczyć w tym
wydarzeniu, jako głos społeczności wiejskiej. Problemy,
z którymi borykają się osoby
starsze oraz prezentacja wniosków będących wynikiem półtoragodzinnej dyskusji, przedstawione zostaną podczas

listopadowego Kongresu w Hiszpanii. Te najważniejsze umieszczam poniżej:
- rozwiązania smart w zakresie
dostępu do usług zdrowotnych
(specjalistycznych),
- mobilne kliniki (dostępem do
opieki zdrowotnej),
- wątek edukacji, połączenie
działania z edukowaniem społeczności lokalnych (wizje, metody, rozwiązania),
- samotność,
- informowanie starszych pacjentów o możliwości korzystania
z narzędzi e-zdrowia,
- seniorzy w działaniu połączeni
z młodym pokoleniem (wymiana doświadczeń, współpraca
międzypokoleniowa).
Poprzez propagowanie pozytywnych idei dążmy do tego,
aby nasza wieś była integracyjna. Rozwijajmy to, co w naszym
miejscu zamieszkania mamy
najlepszego. Zasadnicza jest
otwartość na współdziałanie.
Nie czekajmy na rozwiązania
Państwa, realizujmy pomysły
w obrębie sołectw. Podstawą
jest głos lokalnego mieszkańca.
Pomocne są rozmowy z przed-

stawicielami innych wiosek,
wymiana doświadczeń. Szersze
spojrzenie poza administracyjne granice grup działania.
Village jest smart, kiedy potrafi
wykorzystać swoje wewnętrzne
zasoby oraz sięgnąć po zewnętrzne.
Można myśleć, że są pieniądze
i trzeba znaleźć sposób na ich
wydanie. Jednak w pierwszej
kolejności musi być pomysł/
inicjatywa. Dopiero w kolejnej
musimy pozyskać środki finansowe, które będą wykorzystane
na konkretną pomoc, tzn. służące zwiększeniu wartości dodanej.
Warsztaty w Polsce miały na
celu stworzenie możliwości wymiany informacji o inicjatywach
i społecznościach działających
zgodnie z ideą Smart Villages
w szczególności w Europie Środkowej. Celem było omówienie, w jaki sposób te doświadczenia można przenieść do
naszego kraju oraz zwiększyć
znaczenie tej idei w nowej perspektywie finansowej.
Monika Mrozek

Projekt na 25-lecie
Naszych Wieści Gminnych
W tym roku minęło 25 lat od pojawienia się pierwszego numeru biuletynu "Nasze Wieści Gminne".
Gazetka wydawana przez GOKiR
przez lata ewoluowała, zmieniała
formę i szatę graficzną, zawsze
jednak informowała mieszkańców
o bieżących wydarzeniach, ważnych
dla życia społeczności lokalnej
działaniach, a przede wszystkim
o ciekawych projektach, pasjach
i zainteresowaniach mieszkańców.
Szukając tematów do kolejnych
numerów odkrywaliśmy ogromne
pokłady inwencji i kreatywności
ludzi z Mszany, Połomi i Gogołowej. Pokazywaliśmy i pokazujemy, że z małej wioski można
wypłynąć na szeroki świat oraz że
mała wioska to również szeroki
świat dla ludzi, którzy mają szerokie
horyzonty. Na łamach gazety sporo
miejsca poświęcano również naszej

lokalnej historii. Już wkrótce najciekawsze artykuły opisujące niezwykłe pasje, przejmujące historie
oraz nietuzinkowe pomysły realizowane przez naszych pasjonatów
i społeczników zostaną wydane
w formie publikacji książkowej.
GOKiR w Mszanie, we współpracy
z redakcją Wieści, zrealizuje projekt
"NASZE opoWIEŚCI GMINNE", na
który pozyskał darowiznę z Fundacji JSW. Wartość całego projektu to
18 tys. złotych. Darowizna w kwocie
15 tys. złotych pozwoli na zrealizowanie najbardziej kosztownego
etapu zadania – druku ok. 200stronnicowej publikacji.
Projekt będzie realizowany od
grudnia 2019 do końca lutego 2020
roku. Na zakończenie odbędą się
spotkania w bibliotekach poszczególnych sołectw Gminy Mszana.
(mk)

WIEŚCI Z URZĘDU

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - kampania edukacyjna
W okresie jesienno-zimowym każdego roku w naszych domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów
i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz
dom jest miejscem, w którym każdy
z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie
największa liczba osób, a ofiarami
pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz.
Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla nie
usłyszysz, nie zobaczysz, nie poczujesz! Źródłem emisji tlenku węgla są
urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna
rekomenduje instalowanie czujek
dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego
utrzymania stanu technicznego
czujek dymu i tlenku węgla (m.in.
wymianę baterii). Osobom starszym
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub
wymianie w nich baterii. Równocześnie PSP zwraca uwagę na fakt,

że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje
podczas procesu niecałkowitego
spalania materiałów palnych. Ma
silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy
długotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych:
wentylacyjnych i dymowych. Ich
wadliwe działanie może wynikać z:
- nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego sy-

GKRPA
Statystyki dotyczące ofiar pijanych kierowców przerażają i od
10 lat mają tendencję wzrostową. Tylko w tym roku przez
pijanych użytkowników dróg
zginęło 370 osób, a ponad 3 tysiące zostało rannych. Według
jednego z ugrupowań politycznych receptą na zatrważające
statystyki ma być przygotowany projekt ustawy o odpowiedzialności finansowej pijanych
sprawców wypadków.
W myśl zaproponowanych rozwiązań każdy kierowca – nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków – zapłaci z własnej kieszeni za leczenie poszkodowanych, a o zwrot kosztów leczenia będzie mógł wystąpić do
sprawcy wojewódzki oddział
NFZ. Większość ofiar doznaje

stemu wentylacji do standardów
szczelności stosowanych okien
i drzwi, w związku z wymianą starych
okien i drzwi na nowe.

w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Strażacy przypominają
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów, w obiektach, w których
odbywa się proces spalania paliwa
stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach
opalanych paliwem stałym (np.
węglem, drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią
inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
- co najmniej raz w roku usuwamy
zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli
i zarządców bloków mieszkalnych
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz

Strażacy radzą
Aby uniknąć zaczadzenia:
- Systematycznie czyść, sprawdzaj
szczelność i wykonuj przeglądy
techniczne przewodów kominowych.
- Użytkuj tylko sprawne techniczne
urządzenia, zgodnie z instrukcją
producenta.
- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek
wentylacyjnych.
- W przypadku wymiany okien na
nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich
jak: bóle i zawroty głowy, duszność,
senność, osłabienie, przyspieszona
czynność serca, mogą one być
sygnałem, że ulegamy zatruciu
tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast
przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Odpowiedzialność pijanych kierowców

bardzo ciężkich urazów. Konieczna jest szybka akcja ratunkowa, specjalistyczne leczenie,
długotrwała rehabilitacja i opieka psychologiczna. Jak tłumaczą pomysłodawcy - to
wszystko kosztuje i płacić za to
powinni pijani sprawcy wypadków, a nie społeczeństwo.
Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla budżetu publicznego. Koszty leczenia ofiar, ale
często i sprawców wypadków,
według szacunków Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego wynoszą ponad
2 miliony złotych w przypadku
jednej ofiary śmiertelnej, 2,3
miliona zł przy ofierze ciężko
rannej i około 26 tysięcy złotych
przy lekko poszkodowanym.
Jeśli pozostałe ugrupowania

poprą w Sejmie projekt, wejdzie
on w życie w 14 dni od publikacji
w Dzienniku Ustaw. Pozostaje
zatem czekać, jak postanowią
decydenci, czy ten projekt upadnie, czy też pijani kierowcy
naprawdę będą mieli się czego
bać, bo na ich ręce zostanie
złożona także odpowiedzialność ekonomiczna za czyn.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Mszanie zaprasza do
korzystania z nieodpłatnych
porad dotyczących problematyki uzależnienia, a także apeluje o trzeźwość za kierownicą.
Każdy poniedziałek i wtorek
tygodnia dyżur telefoniczny
w godz. 16.00 - 19.00 . Tel. 603
333 703.
Agnieszka Brańczyk
Certyfikowany specjalista
terapii uzależnień

HARMONOGRAM NA GRUDZIEŃ:
3 grudnia: 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 pon. i wtorek, godz. 16.00 - 19.00
Tel. 603 333 703
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Po październikowej sesji Rady Gminy Mszana
Komunikacja na terenie Gminy i dołożenie w budżecie środków na remonty dróg były głównymi tematami październikowej sesji Rady
Gminy Mszana.
W posiedzeniu uczestniczyli: Roman Foksowicz, przewodniczący
i Grażyna Kuczera, wiceprzewodnicząca Zarządu Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Goście omówili aktualne zmiany wprowadzone
w rozkładach i reorganizację linii
oraz plany restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej,
który po nagłym zaprzestaniu realizacji zadań przez firmę Warbus,
stał się głównym przewoźnikiem na
terenie działania MZK.
Roman Foksowicz podziękował
również za udział w pracach Zarządu wójtowi Mirosławowi Szymankowi, a także radnemu Romanowi Bura, który jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej MZK.
Przypomnijmy, że po rezygnacji
Warbusa, co miało miejsce wczesną
wiosną tego roku, MZK stanął przed

Sesja odbyła się 28 października
dylematem, jak ma nadal funkcjonować komunikacja. Na szczęście
w ciągu 3 dni stworzono komunikację zastępczą, której ciężar spoczął na barkach głównie PKM oraz
innych lokalnych przewoźników.
Przez jakiś czas nie było możliwości
pobierania opłat za przejazdy. Od
maja udało się zamontować system
kasowania biletów, sytuacja zaczęła
się stabilizować. MZK stara się
o odzyskanie poniesionych kosztów od firmy Warbus, nie wiadomo
jednak, czy środki te uda się wyegzekwować.

reklama
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W nowej sytuacji MZK odszedł od
pomysłu likwidacji PKM, obecnie
działania zmierzają do tego, żeby
PKM uznać za podmiot wewnętrzny. - Trzeba sobie zdawać
sprawę, że taniej komunikacji już nie
będzie, natomiast PKM jako podmiot wewnętrzny jest stabilizatorem cen. Na wolnym rynku stawki
systematycznie wzrastają - mówił
Roman Foksowicz.
W przetargach na wolnym rynku
stawki praktycznie wszędzie przekraczają już 7 zł. Na terenie MZK
stawka wynosi obecnie 5,04 zł.

W budżecie na przyszły rok skalkulowano stawkę na poziomie 5,88
zł za wozokilometr.
Na sesji przyjęto również zmiany
do budżetu na 2019 rok, co było
konieczne w związku z otwarciem
ofert w przetargu na przebudowę
i remont dróg gminnych. Na wykonanie remontów cząstkowych
dróg gminnych firma zaproponowała kwotę 81.672 zł brutto,
a w budżecie na ten cel było przeznaczone 50.000 zł, zatem zaszła
konieczność zwiększenia kwoty
o ok. 32 tys. zł.
Natomiast na zadanie przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej
najtańsza oferta to ponad 273 tys. zł
brutto. W budżecie było zaplanowane 300 tys. zł, w tym na przebudowę dróg o nawierzchni z tłucznia. Zaszła konieczność podwyższenia kwoty, aby móc po raz drugi
ogłosić przetarg na przebudowę
dróg o nawierzchni z tłucznia, gdyż
firma wycofała się z podpisania
umowy. Na wydatki inwestycyjne
dołożono kwotę 60 tys. zł. (mk)

WIEŚCI SPORTOWE

Czekają na wiosnę z nowymi nadziejami i strojami
Piłkarze B-klasowego Startu
Mszana rewelacyjnie zakończyli
I rundę rozgrywek, wygrywając
9 listopada 1:0 z ówczesnym
liderem KS Kleszczów i zdobywając tytuł mistrza jesieni. Na
facebooku można zobaczyć filmik z mszańskiej szatni pokazujący radość naszych piłkarzy po
tej wygranej.
Tydzień później zespoły B klasy
rozegrały jeszcze jedno spotkanie - awansem z rundy wiosennej. Start ten pojedynek odłożył
już na wczesną wiosnę, ostatecznie więc w tabeli zajmuje
2 miejsce, tracąc do lidera, którym został Orzeł Jankowice,
tylko 2 punkty, ale mając na koncie o 1 rozegrany mecz mniej.
Także drużyny młodzieżowe
LKS START Mszana zakończyły
swoje zmagania ligowe. - Chcemy bardzo podziękować wszystkim młodym piłkarzom za zaangażowanie i walkę do końca
sezonu. Dziękujemy trenerom:
Mariuszowi Niemczykowi, Rafałowi Nowakowi, Robertowi
Dzierżędze oraz trenerowi bramkarzy Pawłowi Wilczewskiemu. Dziękujemy również kierownikom drużyn: Jarkowi Kroczkowi, Piotrowi Mamcarzowi
i Krzyśkowi Szypulskiemu. Dziękujemy także rodzicom, spon-

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

sorom oraz wszystkim naszym
przyjaciołom - mówi prezes
Startu Marek Haśko.
W nowym sezonie mszański
klub wzbogaci się o dodatkowe
stroje i sprzęt sportowy. Wszystko dzięki darowiźnie z Fundacji
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Klub złożył projekt pn. "Fundacja JSW wspomaga młodych
piłkarzy Startu Mszana" i otrzymał środki na doposażenie
w odzież i sprzęt sportowy.
- Cieszymy się, że dzięki fundacji mogliśmy doposażyć grupy dziecięce, których w klubie
z Mszany działa już cztery. Teraz
już każda grupa ma własne
stroje, dresy, ortaliony i torby
na mecze. A jeszcze planujemy
na wiosnę dodatkowe zakupy
strojów na zajęcia treningowe dodaje Marek Haśko. Prezes
wraz z całym zarządem składają

podziękowania Fundacji JSW za
darowiznę na rzecz klubu.
Seniorów czeka teraz odpoczynek, ale krótki. Przed rundą
wiosenną zaplanowano już
8 sparingów, pierwszy odbędzie
się 25 stycznia 2020 r., przeciwnikiem mszanian będzie Płomień Ochojec. Zaległy mecz
z Ruchem Stanowice Start rozegra u siebie 21 marca. A tydzień
później ruszy runda wiosenna,
pierwszym rywalem Startu będą
Sygnały Gotartowice.
Dodajmy jeszcze, że V-ligowy
Płomień Połomia, po 17 meczach rundy jesiennej, z 20 punktami na koncie zajął 11 miejsce
w tabeli. Do lidera, Unii Turza
Śląska, traci 22 punkty. Rundę
wiosenną, prawdopodobnie
w połowie marca, połomianie
rozpoczną od spotkania na wyjeździe z Rymerem Rybnik. (mk)

Świetne wyniki zawodniczki LKK GOS Mszana
Ostatnie dni października były pełne
emocji dla Ludowego Klubu Kolarskiego
GOS MSZANA FUJI. 26 października w
Huciskach odbył się Ogólnopolski Wyścig Przełajowy, były to również Mistrzostwa Śląska LZS w kolarstwie przełajowym. Natomiast dzień później miał
miejsce Ogólnopolski wyścig przełajowy
w Mikołowie.
W obu startowała zawodniczka naszego
klubu kolarskiego Paulina Hojka. W Hucisku w kategorii młodziczka wywalczyła
10 miejsce, a w Mistrzostwach Śląska LZS
w Kolarstwie Przełajowym - 2 miejsce
i srebrny medal! Natomiast w Mikołowie
na trudniejszej trasie zajęła 5 miejsce.
Gratulujemy!

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 S-P w Połomi
www.zsppolomia.pl
tel./fax: 32/ 476 04 93
dyrektor.zsp.polomia@op.pl
Przedszkole Gminne w Mszanie
tel. 32/ 472 00 78, 885 980 000
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
i.lisnikowska@gokir-mszana.pl
Gminna Biblioteka w Mszanie
tel. 32/472 00 20,
e-mail: biblioteka.mszana@onet.pl
Gminny Ośrodek Sportu
www: gosmszana.pl
tel. 32/ 476 00 12,
e-mail: biuro@gos.mszana.finn.pl
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
Państwowa Straż Pożarna
w Wodzisławiu Śl.
tel. 32/453 93 93
Komenda Powiatowa Policji
w Wodzisławiu Śl.
453 72 00
TAURON Polska Energia
tel. 32/ 303 03 03
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We wszystkich sołectwach Sylwester pod chmurką
W tym roku we wszystkich
trzech sołectwach naszej gminy
można będzie powitać Nowy
Rok na imprezie plenerowej.
W Gogołowej "Sylwestra pod
chmurką" już od godziny 22:00
organizują wspólnie Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna
i Koło Gospodyń Wiejskich. Impreza odbędzie się na placu za
Ośrodkiem Kultury, przy tamtejszej altanie. W programie: muzyka, wspólne grillowanie, kawa,
herbata i ciepły poczęstunek.
Szampan we własnym zakresie.
O północy w niebo polecą fajerwerki. Zakończenie zabawy planowane jest na godz. 2:00
w nocy. Impreza w Gogołowej
została dofinansowana ze środków Fundacji JSW.
W Połomi pożegnanie starego
roku rozpocznie się o godz.
23:00 przy scenie plenerowej
i położonej w pobliżu nowej altanie sołeckiej. Będzie muzyka,
drobny poczęstunek, ciepłe na-

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

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

poje oraz szampan. O północy
zaplanowano pokaz sztucznych
ogni. Zabawę organizuje Rada
Sołecka. W Mszanie "Sylwester
pod chmurką", na który zapra-

sza Rada Sołecka, rusza o godz.
21:00 przy altanie w Parku.
Szczegóły na plakacie powyżej.
Na wszystkie imprezy wstęp jest
wolny. (mk)

Spotkania z Mikołajem
GOKiR Mszana organizuje spotkania
z Mikołajem,
które tradycyjnie odbędą się 6 grudnia w trzech sołectwach gminy Mszana. O godz.
15.00 Mikołaj pojawi się w Oś-

rodku Kultury w Mszanie,
godzinę później przy krytej pływalni w Połomi, zaś ok. godz.
17.00 w Ośrodku Kultury w Gogołowej.
Zapisy w ośrodkach /Mszana,
tel. 32 472 00 76, Połomia -32
476 04 15, Gogołowa - 607 343
300. Cena paczki - 30 zł. (rj)

GOKiR zaprasza na kulig w Milówce
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na kulig, który
odbędzie się w sobotę, 18 stycznia. Tym razem zaplanowano
go w Milówce. Wyjazd autokarem o godz. 16.00, kulig zaprzęgiem konnym z saniami,
ognisko, zadaszona góralska
wiata, obiadokolacja, kapela
góralska.

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

Cena 150 zł od osoby. Zapisy
w Ośrodku Kultury w Mszanie,
tel. 32 472 00 76.

Miesięcznik społeczno-kulturalny 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

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
32 4759767
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

Uczciliśmy 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości
Kilkadziesiąt osób zgromadziło
się w poniedziałek, 11 listopada,
w samo południe przy pomniku
w parku w Mszanie, aby w 101
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie
odśpiewać hymn narodowy.
Tego dnia w całej Polsce, a także w wielu miejscach na świecie
zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Przy pomniku 100-lecia
Odzyskania Niepodległości
w mszańskim parku podczas
akcji „Niepodległa do Hymnu”
zebrali się Radni Gminy Mszana,
strażacy OSP Połomia, starsi
i młodsi mieszkańcy gminy.
Wójt Mirosław Szymanek i zastępca wójta Błażej Tatarczyk
złożyli kwiaty i zapalili znicze na
pomniku. - Dziękuję za to, że
jesteście tu dziś z nami. Miejmy
nadzieję, że te uroczyste obchody wpiszą się na stałe do naszej
gminnej tradycji - powiedział
Mirosław Szymanek, zapraszając już na kolejne spotkanie
w przyszłym roku. (ok)

Wspólne odśpiewanie hymnu

Warta honorowa strażaków

Kwiaty złożyli wójt i z-ca

Cecyliada czyli spotkanie zespołów śpiewaczych z Gminy Mszana
Trzy zespoły śpiewacze reprezentujące gminę Mszana spotkały się na imprezie integracyjnej wspominając swoją
patronkę, św. Cecylię.
W piątek, 22 listopada, w Ośrodku Kultury w Mszanie zjawiło
się blisko 60 członków zespołów: Połomianka, Mszanianka
i Adagio. Gośćmi byli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mszanie,
którzy zaprezentowali spektakl
o tematyce patriotycznej. (rj)

Połomianka

Występ uczniów SP w Mszanie

Prezesi zespołów otrzymali pamiątkowe statuetki

Mszanianka

Adagio

FOTOMIGAWKI

Zebrali orzechy i żołędzie dla śląskiego ZOO
I miejsce zdobyła klasa III a, która uzbierała 61 kg orzechów
i żołędzi. Na miejscu II uplasowali się uczniowie z klasy V b,
którym udało się zebrać 42 kg,
a III miejsce zajęła klasa I b z 34
kg przyniesionych darów jesieni. Na tle klas wyróżniło się
kilka osób, które najbardziej zaangażowały się w akcję. Bez-

kkonkurencyjny okazał się Paweł Szymański z klasy I b, który
przyniósł 30 kg orzechów włoskich. Wyróżnić należy również:
Julię Marciniszyn, Mateusza
Sumarę, Alicję Gajdosz, Julię
Gajo, Kamilę Skrzyszowską,
Bartosza Głuchowskiego, Filipa
Myszko, Zuzannę Steczek oraz
Liliannę Wodecką. (mc)

Kisili kapustę, jak kazała babcia

Pakowanie zebranych darów jesieni

Bardzo ciekawą i pożyteczną
akcję przeprowadziła Szkoła
Podstawowa w Mszanie. W październiku uczniowie zbierali
i przynosili do szkoły orzechy
i żołędzie na potrzeby zwierząt
ze śląskiego Ogrodu Zoologicznego. - Dziękujemy ucz-

niom za tak ochocze przystąpienie do akcji! Nasza szkoła
nazbierała łącznie 222 kg orzechów i żołędzi. Zwierzęta ze
śląskiego ZOO będą miały co
jeść! - cieszy się dyrekcja
placówki. Akcja miała formę
konkursu międzyklasowego.

Biedronki z panią Mariolą Bogacką

Pół wieku razem

Eryk i Maria Witowie

Wśród par, które w tym roku
obchodzą Złote Gody, czyli 50lecie pożycia małżeńskiego, są
Maria i Eryk Witowie z Połomi.
Oboje pochodzą z tej miejscowości. Znali się od dzieciństwa,
a parą zostali na jednej z zabaw
tanecznych.
Ślub wzięli 7 lutego 1969 r. Mają
2 dzieci i 4 wnuków.

Państwo Witowie nie byli
obecni na październikowej gali
Złotych Godów z powodu choroby pani Marii. Medale prezydenta RP oraz kwiaty, list gratulacyjny i upominek od wójta
Gminy Mszana wręczyła im
w ich domu pani Krystyna Porwoł, z-ca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Mszanie.

Szatkowanie kapusty

I jej ubijanie

Dzieci z przedszkola „Wesoły
Dzwoneczek” w Mszanie uczyły
się trudnej sztuki kiszenia kapusty. Na super pomysł wpadła
pani Mariola Bogacka, babcia
przedszkolaka Kubusia z grupy
Biedronki. Pod koniec października, podczas lekcji na żywo
pokazała dzieciom, jak należy
kisić kapustę. - Najpierw wszystkie czynności zostały omówio-

ne, zaprezentowane potrzebne
do tego przedmioty i narzędzia, a potem był czas prawdziwej ciężkiej pracy. Dzieci
obierały kapustę z liści, szatkowały, soliły i co najważniejsze ubijały i to na dwa sposoby.
Dziękujemy raz jeszcze babci
Kubusia za poświęcony czas
i zaangażowanie - mówią wychowawczynie. (bs)

Życzenia z okazji 91 urodzin
7 listopada br. 91 lat skończyła pani Maria Pukowiec, mieszkanka
Mszany. Od władz Gminy otrzymała pamiątkowy dyplom i upominek. Jubilatce życzymy zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

