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W NUMERZE
Mimo trudnych czasów,
budżet mamy ambitny
29,7 mln złotych
wydatków i 21,3 mln
złotych dochodów - to
budżet gminy Mszana
na 2012 rok, przyjęty
jednogłośnie na
grudniowej sesji.
Deficyt wyniesie 8,4
mln złotych

Czytaj więcej na str. 4

Przekaż swój 1 procent
mieszkańcom naszej gminy
Tomasz Polnik,
Paulinka Skorupa,
Laura Makuch,
Mateusz Wowra
- to potrzebujący
mieszkańcy naszej
gminy, którym
możesz pomóc
wypełniając PIT

Czytaj więcej na str. 6

Połomski magiel odchodzi
w zapomnienie
Królujące w naszych
domach
prześcieradła
z frotte, pościele
z kory i nieplamiące
się obrusy sprawiły,
że hit PRL - parowy
magiel - nie ma już
racji bytu

Czytaj więcej na str. 7

Miłośnicy pieśni biesiadnej
spotykają się na karaoke
Grupa pasjonatów
śpiewu z naszej
gminy repertuar
ma bardzo szeroki:
od kolęd i starych
pieśniczek,
po szlagiery
ze Śląskiej Listy
Przebojów

Czytaj więcej na str. 8

Kto ma dowód z 2002 musi
go wymienić w tym roku
W 2012 roku upływa
10-letni termin
ważności dowodów
osobistych wydanych
w 2002 roku. Nie
warto odkładać tego
na ostatnią chwilę.
Wymiana jest
bezpłatna

Czytaj więcej na str. 12

Fabryka frytek w Połomi
czyli pomysł na biznes
Uczniowie ZS
w Gogołowej wzięli
udział w projekcie
“Moja firma w mojej
gminie”. Wymyślili,
że otworzą zakład
produkcji frytek
i wyrobów
z ziemniaków

Czytaj więcej na str. 15

fotomigawki

NASZE TRADYCJE

Dawniej na szkubaczkach to i grajek zagrał
Stół zasłany białym puchem, a wokół niego
14 kobiet z plastikowymi miskami na
kolanach. Tak wygladała 16 stycznia
wieczorem świetlica w Gogołowej, gdzie
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
urządziło tradycyjne "szkubaczki". - Kiedyś
pierze szkubało się prawie w każdym domu.
Dziś już nikt tego nie robi, połowa z nas ma
alergię na pierze, po poduszki jeździ się do
Jyska i innych sklepów - mówi Elżbieta
Zaremba, jedna z gospodyń.
Panie z Gogołowej nie chcą jednak, żeby
ten zwyczaj umarł, więc postanowiły raz do
roku urządzać szkubaczki w świetlicy. To
było już drugie spotkanie. Pierza
dostarczyła członkini koła, Joanna
Krzyształa. - W tym roku nie hodowałam
gęsi, ale pierze zostało sprzed roku. Będzie
w sam raz na kilka poduszek - mówi.
Kiedyś, jak się w jakimś domu baby na
szkubaczki schodziły, wiadomo było, że się
wesele ścieli - wspomina Anna Białoń,
sumiennie oddzielając miękki puch od
twardego "kłąka". Puch zostanie
wykorzystany do wypełnienia jaśków
i poduch, ale "kłąki" też się nie zmarnują.
- Dawniej gospodynie nic nie marnowały.
Wszystko starały się wykorzystać. I tak
"kłąki" szły na "kłączoki" czyli twarde
poduszki na krzesła czy pod nogi albo na
"stróżaki" czyli materace - opowiada
Mariola Dusza, która pamięta jeszcze, jak

Zaginął pies!
W sobotę 7 stycznia na terenie gminy
Mszana w wyniku, najprawdopodobniej,
utraty pamięci, zaginęła ruda suczka,
wabiąca się Saba. W pierwszych dniach po
zaginięciu widziano ją w okolicy budowanej
autostrady A1.
Na wiernego zwierzaka czekają bardzo
przywiązani do niego domownicy. - Jeśli
ktokolwiek widział tego pieska, prosimy
o kontakt telefoniczny. Każda informacja
może być ważna! Za każdy sygnał
dziękujemy - mówi właściciel Saby.
Za odnalezienie psa przewidziana jest
nagroda! Informacje można zgłaszać pod
numerem telefonu: 501 210 330. (mk)

Na szkubaczkach w świetlicy w Gogołowej zebrało się 14 pań. Miały co robić, bo pierza nie brakowało

Szkubanie pierza to precyzyjna robota, palce bolą

w jej domu i u sąsiadów urządzano
szkubaczki. - To nie było tylko siedzenie
przy misach z pierzem. Na ten czas

wynoszono wszystkie meble z izby, na
środku podłogi rozkładano płótno, na
którym leżały sterty pierza. Roboty było do
nocy, ale jak baby skończyły, zaczynała się
biesiada. I grajki przygrywały i potańczyć
się nieraz zdarzyło - wspominają opowieści
babć dzisiejsze gospodynie.
Dzisiejsze szkubaczki już tak huczne nie
są, ale gogołowianki nie zamierzają
zaprzestać tradycji. - To dobra okazja, żeby
się spotkać, poplotkować i powspominać mówi Danuta Michalik, szefowa KGW. Zjemy pączka, napijemy się kawy, a przy
okazji naszkubiemy puchu na poduszkę czy
dwie - dodaje. (mk)
Więcej zdjęć na: www.mszana.ug.gov.pl

CO W WOKIRACH PISZCZY

Mszańskie gospodynie kolędują
i szykują się do jubileuszu 60-lecia
Zaczęli od kolęd, a skończyli na pieśniach
biesiadnych i muzyce do tańca - tak
wyglądała ostatnia impreza Koła Gospodyń
Wiejskich w Mszanie. 16 stycznia
w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji
zebrało się blisko 80 osób - członkiń koła
i ich mężów. Spotkali się, by wspólnie
śpiewać i biesiadować.
Akompaniowała im pianistka Bożena
Marcol, która uczy gry na fortepianie
w domu kultury oraz akordeonista
z "Mszanianki", Daniel Szkatuła. - Na
styczniowym kolędowaniu spotykamy się
już po raz czwarty. To nasza dodatkowa
impreza, oprócz cyklicznie organizowanego
Dnia Kobiet i innych biesiad - mówi Renata
Korcela, szefowa mszańskiego KGW.
W tym roku nasze gospodynie czeka
jeszcze jedna duża impreza - będą
świętowały 60-lecie istnienia koła. Program
obchodów jest opracowywany. (mk)

Pierwsza z prawej Renata Korcela, szefowa KGW

Na akordeonie przygrywał Daniel Szkatuła

W

Gmina Mszana w liczbach

POZYTYWNI

Zlitował się nad
cierpiącą sarną
Na dzień 31.12.2011 roku
liczba mieszkańców Połomi
wyniosła 2612. To o 32 osoby
więcej niż równo rok wcześniej.
Kobiet w tej liczbie jest 1323,
mężczyzn -1289. W Połomi
przybyło najwięcej osób.

W Gogołowej na dzień 31.12.2011
roku mieszka 1059 ludzi. To o 15
więcej niż w poprzednim roku.
Podział ze względu na płeć przebiega
tutaj mniej więcej po połowie:
mężczyzn jest 527, zaś kobiet o pięć
więcej - 532.

W Mszanie na dzień 31.12.2011 roku
zameldowanych było 3642
mieszkańców. Rok wcześniej ta
liczba była o 4 osoby mniejsza.
W Mszanie, podobnie jak w
pozostałych sołectwach, więcej jest
kobiet - 1829, zaś mężczyzn - 1813.

Zastępca wójta Mszany
doceniony w regionie

Nowy rok - nowe wyzwania, nowa nadzieja
Za nami kolejny
rok, zamknięty
jakiś rozdział
czasu. Ale
jednocześnie
otwarte nowe
szanse, nadzieje
i możliwości, jakie stawia przed nami
początek nowego roku.
W 2012 naszą gminę czekają wielkie
wyzwania. Jako samorząd mamy ambitne
plany i wierzymy, że mimo panującego
światowego kryzysu gospodarczego uda
nam się je zrealizować. Bo budujemy dla
siebie, dla naszych dzieci i wnuków.
Cały czas będę powtarzał, że największym
dobrem naszej gminy są jej mieszkańcy.
Imprezy, jakie w ostatnim miesiącu miały
miejsce w Zespole Szkół w Gogołowej

W czwartek, 12 stycznia rano Czesława
Krystkowiaka, mieszkańca ulicy Górniczej
w Mszanie, zaniepokoiło ciągłe ujadanie
psa. Gdy wyszedł przed dom, na poboczu
drogi zauważył leżącą sarnę.
- Musiała tam leżeć prawdopodobnie
przez całą noc. Ziemia wokół niej była zryta
racicami. Próbowaliśmy ją z żoną podnieść,
ale nie miała sił ustać. Żadnych widocznych
obrażeń nie było widać, jednak zwierzę na
pewno cierpiało. Nie mogłem na to patrzeć.
Zacząłem dzwonić po różnych służbach,
a nawet do gazet - mówi mieszkaniec.
W tej sprawie pan Czesław powinien był
zadzwonić do urzędu gminy. Gdy sygnał
dotarł w końcu do urzędu, po ranną sarnę
przyjechali natychmiast pracownicy
zajmujący się utrzymaniem czystości
i porządku. Zawieźli ją do weterynarza,
który zdecydował, że trzeba ją uśpić.
- Dobre i to, byleby się już nie męczyła.
Choć to tylko zwierzę, było mi jej bardzo
żal - dodaje pan Krystkowiak. (mk)

dowodzą, jak olbrzymi potencjał tkwi
w naszej młodzieży. Biesiady i spotkania
pasjonatów we wszystkich sołectwach, na
które zostałem zaproszony pokazują, jak
jesteśmy zżyci, pełni energii i radośni, mimo
trudnych czasów.
Tej radości i energii do działania życzę
sobie i wszystkim mieszkańcom w 2012
roku. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam
się wiele zrobić. Podobnie, jak było rok
temu. Wprowadziliśmy sporo zmian
w sposobie zarządzania urzędem,
placówkami, drogami. Zrealizowaliśmy
wiele wyznaczonych sobie zadań. Zawsze
jednak można zrobić więcej. To zdanie niech
przyświeca nam w nowym roku, który oby
był jeszcze lepszy, a przynajmniej nie był
gorszy od starego. Tego życzę wszystkim
mieszkańcom.

Na początku
stycznia "Nowiny
Wodzisławskie" n a j w i ę k s z y
tygodnik regionalny
w powiecie opublikowały swój
własny ranking najważniejszych
i najciekawszych wydarzeń oraz ludzi,
którzy wyróżnili się (pozytywnie lub
negatywnie) w ubiegłym roku. Doceniony
w tym podsumowaniu został zastępca wójta
Mszany, Błażej Tatarczyk.
Najmłodszy samorządowiec w powiecie
wodzisławskim zdobył zaszczytny tytuł
“Samorządowca Roku”. Lokalni
dziennikarze docenili go za "skupienie się
na rozmowach z ludźmi i wspieranie ich
w nawet najdrobniejszych sprawach. Jest
do ich dyspozycji o każdej porze dnia
i nocy" - napisano w uzasadnieniu. (mk)
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BUDŻET 2012

Mimo trudnych czasów budżet mamy ambitny
29,7 mln złotych wydatków i 21,3 mln
złotych dochodów - to budżet gminy
Mszana na 2012 rok, który na grudniowej
sesji jednogłośnie uchwalili radni. Deficyt
w wysokości 8,4 mln złotych ma zostać
pokryty z nadwyżki budżetowej i wolnych
środków (2,7 mln złotych) oraz kredytu
bankowego (5,7 mln zł).
- Jednak w trakcie roku może się okazać,
że kredyt może być niższy w związku
z wpłatą przez Jastrzębską Spółkę Węglową
ponad 2 milionów złotych zaległego
podatku za 2006 rok - mówi skarbnik gminy,
Małgorzata Gąsior.
To budżet trudny, ale ambitny, w 2012
roku czeka nas kilka dużych inwestycji,
z rozbudową urzędu gminy na potrzeby
nowego przedszkola i rozpoczęciem
rewitalizacji centrum Połomi na czele.
Na rozbudowę i adaptację budynku
wielofunkcyjnego w Mszanie przeznaczono
w tegorocznym budżecie 2,5 mln złotych.
Na rewitalizację centrum Połomi, która
będzie realizowana przez dwa kolejne lata
zabezpieczono aż 4,3 mln złotych (na tę
inwestycję gmina dostanie jednak 85 proc.
dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego). - W trudnych czasach
mamy budżet nastawiony na inwestycje, ale
jeśli chcemy, aby gmina się rozwijała, innej
decyzji nie można było podjąć - komentuje

DOCHODY

Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2012 rok było jednomyślne

wójt Mirosław Szymanek. Największe
pozycje w tegorocznych wydatkach to,
oprócz inwestycji, podobnie jak w gminach
ościennych, oświata i wychowanie. Na
szkoły wydamy 9,2 mln zł.
Około 3,6 mln złotych potrzeba na
administrację publiczną. Sporo pochłoną też
dotacje na kulturę - 980 tysięcy złotych na
działalność dwóch naszych ośrodków
kultury, w Połomi i Mszanie. 1,1 mln złotych
przeznaczono w budżecie na działalność
Gminnego Ośrodka Sportu. Oprócz tego 140

tysięcy złotych przeznaczono na kluby
sportowe Start Mszana i Płomień Połomia,
a 30 tysięcy złotych na zadania z pożytku
publicznego, które od lat realizuje UMKS
Delfin.
88 tysięcy złotych w budżecie
przeznaczono na tegoroczny Fundusz
Sołecki, a trzy nasze Ochotnicze Straże
Pożarne dostaną w sumie 147 tys. złotych.
Na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej przeznaczono kwotę 622 tys.
złotych. (mk)

WYDATKI

DEFICYT

21,3 mln zł

29,7 mln zł

8,4 mln zł

to planowane dochody w budżecie na
2012 rok. Dwie największe pozycje to
w tym dziale wpływy z podatków i opłat
lokalnych - 11,6 mln złotych oraz
subwencja oświatowa z budżetu państwa
- 5,2 mln złotych;

tyle wynoszą wydatki na 2012 rok.
Główna pozycja to wydatki na oświatę
i wychowanie - 9,2 mln zł, a także dział
gospodarka mieszkaniowa (rewitalizacja)
- 4,3 mln złotych oraz administracja
publiczna - 3,6 mln zł;

to deficyt budżetowy w 2012 roku.
Niedobór w kasie ma zostać pokryty
z nadwyżki budżetowej za lata
poprzednie i wolnych środków (w sumie
2,7 mln zł) oraz kredytu (5,7 mln zł, może
być mniejszy o ponad 2 mln zł);

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2019
Wraz z budżetem radni uchwalili też
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2012 - 2019. Za uchwałą głosowało 11
radnych, jeden był przeciwny, a jeden
wstrzymał się od głosu. Nie wszyscy radni
byli zgodni co do tego, by rozbudowywać
budynek remizy strażackiej w Gogołowej.
Zadanie to zapisane jest w prognozie na
lata 2013-2014, a przeznaczono na nie 440
tys. zł. W 2013 roku ma zostać wydane 40
tys. na opracowanie projektu, zaś rok
później ruszyłyby prace budowlane.
Planowana jest rozbudowa obiektu poprzez
zmianę konstrukcji dachu
i zagospodarowanie poddasza użytkowego.
Wątpliwości dotyczą gruntu pod remizą,
-4-

który jest grząski i budynek naciąga
wilgocią. Niewykluczone, że przed
inwestycją zlecone zostaną dodatkowe
badania.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej
znalazły się też tegoroczne inwestycje.
Najważniejsza to rewitalizacja centrum
Połomi, na którą w tym roku przeznaczono
4,3 mln złotych. Na zagospodarowanie
terenu wokół boiska w Gogołowej
przeznaczono 521 tys. zł. Zapisano też 200
tysięcy na plan zagospodarowania
przestrzennego sołectw Mszana
i Gogołowa. 140 tysięcy złotych jest
przeznaczone na budowę drogi łącznika
ulicy Kopernika w Mszanie, a 50 tysięcy na

projekt kompleksowej modernizacji ulicy
Szkolnej w Połomi. (mk)

Rewitalizacja centrum Połomi obejmie starą farę

Z ŻYCIA GMINY

Przedstawiciel “Drabasa” przeprasza
pasażerów i obiecuje poprawę
2 stycznia wszedł w życie nowy rozkład
jazdy firmy "Drabas", która od dwóch
miesięcy obsługuje linię WodzisławPołomia-Gogołowa-Jastrzębie Zdrój.
W nowym rozkładzie kursów jest mniej, za
to, jak zapewnia przewoźnik, autobusy mają
jeździć regularnie i zgodnie z rozkładem.
Nowy rozkład jazdy znajduje się na stronie
internetowej www.mszana.ug.gov.pl.
Te m a t k o m u n i k a c j i a u t o b u s o w e j
w gminie, w kontekście problemów
z nowym przewoźnikiem na liniach
w sołectwach Połomia i Gogołowa, był
dyskutowany na grudniowej sesji Rady
G m i n y. N a z e b r a n i e z a p r o s z o n o
przedstawiciela firmy “Drabas”. Ten nie
krył skruchy z powodu zamieszania, jakie
panowało szczególnie w pierwszym
miesiącu objęcia linii przez firmę, a więc
w grudniu 2011 roku.
- Przepraszamy mieszkańców za wszystkie
niedociągnięcia. Komunikacja nie
funkcjonowała tak, jak powinna, zdajemy
sobie z tego sprawę - powiedział Roman
Goraj, odpowiedzialny za kursy “Drabasa”
w naszej gminie.
Reprezentant nowego przewoźnika
przyznał, że pierwszy rozkład został źle
przygotowany. - Kursów było za dużo,
musielibyśmy zatrudnić kilku kierowców, to
było nieuzasadnione ekonomicznie. Osoba,
która źle zaplanowała rozkład jazdy, została
odsunięta od tych obowiązków. W nowym
rozkładzie, obowiązującym od 2 stycznia,
będzie mniej kursów, bez sobót, autobusy
będą natomiast odjeżdżały punktualnie
z przystanków. W ciągu miesiąca okaże się,

Roman Goraj przepraszał za zamieszanie
z rozkładem jazdy autobusów “Drabasa”

jak ten rozkład się sprawdza. Wtedy
będziemy mogli pomyśleć o ewentualnych
przesunięciach lub dołożeniu kursów - dodał
Goraj.
Także od stycznia uruchomiono możliwość
kupowania biletów miesięcznych. Ich koszt
to 80 złotych dla młodzieży szkolnej i 130
złotych dla dorosłych. Bilety są
sprzedawane w autobusach przez
kierowców. - Uruchamianie punktów
sprzedaży to byłyby dodatkowe koszty, a na
nie na razie nie możemy sobie pozwolić wyjaśniał Roman Goraj.
"Drabas" jest prywatnym przewoźnikiem,
który jako jedyny zgłosił się do obsługi linii
autobusowej przez Połomię i Gogołowę.
(mk)

Warto podłączyć się
do kanalizacji, póki
gmina daje dotację
Mieszkańcy Połomi i Gogołowej, którzy do
tej pory nie podłączyli się do sieci
kanalizacyjnej, a mają taką możliwość,
powinni to zrobić jak najszybciej w tym
roku. Skąd konieczność pośpiechu?
Na terenie sołectw Połomia i Gogołowa
zakończona została budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu
Spójności. - W grudniu 2012 roku upływa
termin osiągnięcia efektu ekologicznego
zakładanego w zatwierdzonym Studium
Wykonalności Projektu. Niespełnienie
warunku uzyskania efektu ekologicznego
skutkować będzie koniecznością zwrotu
środków dofinansowania z Funduszu
Spójności oraz podwyższeniem opłat za
odprowadzenie ścieków w gminach - mówi
Dorota Rajszys, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Funduszy
Zewnętrznych UG Mszana.
W 2012, podobnie jak rok temu, można
się starać o dotację z urzędu gminy. Nadal
obowiązują te same zasady dofinansowania
budowy przyłączy kanalizacyjnych z
budżetu gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr
V/10/2011 Rady Gminy Mszana z dnia
21.02.2011r. Zgodnie z tą uchwałą
mieszkańcy, którzy złożą wniosek,
podpiszą stosowną umowę i zrealizują
zadanie w roku bieżącym mogą otrzymać
zwrot poniesionych kosztów do 70 proc.
Warto też pamiętać, że zgodnie z nowymi
przepisami ma znacznie wzrosnąć cena za
wywóz nieczystości z szamb. Kto ma więc
możliwość podłączenia się do kanalizacji,
nie powinien z tym zwlekać, bo wkrótce
może się ona okazać najtańszą opcją. (mk)

Noworoczne spotkanie z liderami stowarzyszeń i organizacji
9 stycznia w sali obrad urzędu gminy odbyło
się spotkanie noworoczne wójta z szefami
placówek gminnych i liderami organizacji
oraz stowarzyszeń działających na naszym
terenie. - Silne i sprawnie działające
organizacje przekładają się na rozwój
i poprawę komfortu życia całej
społeczności, w której funkcjonują - mówił
wójt Mirosław Szymanek.
Pełna sala najlepiej świadczyła o tym, że
działaczy i społeczników u nas nie brakuje.
W każdym sołectwie działa, i to prężnie,
KGW i OSP. W Mszanie i Połomi
funkcjonują piłkarskie kluby sportowe, w
Połomi na zasadzie organizacji pożytku
publicznego działa UMKS "Delfin Gmina
Mszana". Przy ośrodkach kultury
w Mszanie i Połomi działają też zespoły

śpiewacze, koła
Związku Emerytów
i Rencistów, kluby
skatowe. Prężnie
działa Związek
Hodowców Gołębi
Pocztowych.
Na spotkaniu nie
zabrakło też
dyrektorek trzech
naszych zespołów
szkół i przedszkola
gminnego, dyrektor
biblioteki, szefa
GOS, dyrektorów
ośrodków kultury i OPS oraz sołtysów. - Chcemy takie spotkania organizować co roku, by
zacieśniać wzajemną współpracę i rozmawiać o potrzebach oraz spostrzeżeniach
mieszkańców, z którymi wy się na co dzień spotykacie - powiedział wójt do liderów. (mk)
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Z ŻYCIA GMINY

Twój 1% podatku może pomóc któremuś
z potrzebujących mieszkańców naszej gminy
Niespełna 30-letni Tomek Polnik z Mszany
po ubiegłorocznym tragicznym wypadku
samochodowym leży przykuty do łóżka
i każdego dnia walczy o życie i powrót do
zdrowia. Paulinka Skorupa, zaledwie
dwuletnia mieszkanka Mszany, wymaga
systematycznej rehabilitacji, bo urodziła się
z niskim napięciem mięśniowym, musi
zażywać leki przeciwpadaczkowe i dużo
ćwiczyć, by zacząć chodzić. Laura Makuch

z Gogołowej, obecnie gimnazjalistka, także
od urodzenia zmaga się z ciężkim
kalectwem. Od lat rehabilitowana, ma
nadzieję, że któregoś dnia stanie na
własnych nogach. Mateusz Wowra, uczeń II
klasy gogołowskiego liceum ma
czterokończynowe porażenie spastyczne.
Dzięki ogromnemu wysiłkowi zaczął już
chodzić, ale ciągła rehabilitacja jest w jego
przypadku koniecznością.

To mieszkańcy naszej gminy, którym
każdy z nas może pomóc w zasadzie nic
wielkiego nie robiąc. Wystarczy podczas
składania rocznego rozliczenia w Urzędzie
Skarbowym poświęcić parę minut
i wypełnić rubrykę, w której przekazuje się
1% swojego podatku fundacjom
opiekującym się chorymi. Akcja składania
PIT-ów właśnie ruszyła, więc pamiętajmy
o takiej możliwości! (mk)

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

W imieniu uczniów i ich rodzin
dziękujemy za każdą
przekazaną złotówkę - mówi
Weronika Konieczny, pedagog
szkolny w Zespole Szkół w
Gogołowej, gdzie uczą się
LAURA MAKUCH, rodowita
gogołowianka oraz jej starszy
kolega MATEUSZ WOWRA
(chłopak pochodzi z naszej
gminy, a od niedawna mieszka
w Jastrzębiu Zdroju).
Społeczność szkoły co roku
włącza się w kampanię
promocyjną. Uczniowie pod
okiem nauczycieli roznoszą
ulotki i organizują akcje na
rzecz kolegów. Laura cierpi na
porażenie mózgowe, podczas
porodu doszło do
niedotlenienia mózgu.
Dziewczyna jest pod opieką "Fundacji Polsat". Mateuszem,
borykającym się z porażeniem czterokończynowym, opiekuje się
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą". (mk)

Jeśli chcesz pomóc Laurze, wpisz w formularzu PIT:
KRS: 0000135921 - dla Laury Makuch
Jeśli chcesz pomóc Mateuszowi, wpisz w PIT:
KRS: 0000037904, cel szczegółowy: Mateusz Wowra
PAULINKA SKORUPA 18 stycznia,
a więc niespełna dwa tygodnie temu
skończyła dwa latka. W swoim
krótkim życiu przeszła już jednak
w i ę c e j n i ż n i e j e d e n d o r o s ł y.
Dziewczynka urodziła się
z niskim napięciem mięśniowym,
trzeba ją stale rehabilitować, aby
przyspieszyć opóźniony rozwój
psychoruchowy. Dodatkowo cierpi na
padaczkę, wymaga opieki 24 godziny
na dobę.
- W tej chwili Paulinka raczkuje,
wstaje z pomocą dorosłych, ale sama
-6-

Ta tragedia wstrząsnęła całą Mszaną. W sierpniu zeszłego roku na
ulicy Wodzisławskiej na granicy z Jastrzębiem kierowca opla
calibry wyprzedzając na podwójnej ciągłej zderzył się
z volkswagenem polo, który następnie dachował. Kierowca polo
w wyniku odniesionych ran zmarł.
Pasażerem auta był TOMASZ POLNIK, wówczas świeżo po
ślubie, młody mężczyzna, przed którym życie stało otworem.
27-latkowi nie dawano szans przeżycia. Miał w kilku miejscach
złamany kręgosłup i liczne obrażenia wewnętrzne.
Między innymi dzięki ogromnej determinacji rodziny przeżył.
Od miesięcy jego domem jest szpital. Teraz jego najbliżsi zbierają
środki finansowe na zakup lekarstw,
sprzętu rehabilitacyjnego oraz
opłatę turnusów rehabilitacyjnych
niezbędnych do usprawnienia
Tomka. - Za okazaną pomoc
serdecznie dziękujemy - mówią.
Tomasza Polnika można wesprzeć,
przekazując 1% swojego podatku na
rzecz Fundacji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Zdroju. (mk)

Jeśli chcesz pomóc Tomkowi, wpisz w PIT:
KRS: 0000051209
z dopiskiem: Na leczenie Tomasza Polnik

nie chodzi. Niestety nadal nie ma ostatecznej diagnozy jej
schorzenia. Byliśmy już dwa razy w klinice, wkrótce pojedziemy
trzeci raz. Czekamy na diagnozę - mówi mama dziewczynki,
Iwona.
Cała rodzina, w tym o kilka lat starsza siostrzyczka Paulinki
wierzy mocno, że wszystko będzie dobrze. Niestety, nakłady
finansowe na stałą rehabilitację i leczenie córeczki przekraczają
możliwości rodziców. - Cztery razy w tygodniu jeżdżę z nią na
rehabilitację, w tym są dwie wizyty prywatne. Jedna wizyta
kosztuje 50 złotych. Dochodzą koszty paliwa i leków - mówi pani
Iwona. Paulince można pomóc, przekazując swój 1% podatku na
rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". (mk)

Jeśli chcesz pomóc Paulince, wpisz w PIT:
KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 14831 Skorupa Paulina

SWEGO NIE ZNACIE

Frottowe prześcieradła i pościel z kory sprawiły,
że połomski magiel odchodzi w zapomnienie
Jest takie miejsce w Połomi, przy Centralnej
62, które przed laty tętniło życiem, a dziś
pamiętają o nim już tylko sąsiedzi i dawni
klienci. To stara stodoła na posesji Józefa
i Teresy Pękałów, w której przed ponad 30
laty istniejący wówczas GS ulokował
jedyny we wsi i jeden z trzech w gminie,
magiel. Dziś magiel Pękałów jest nie tylko
jedynym w całej gminie, ale i jednym
z ostatnich w regionie. A na pewno
najstarszym działającym.
- Nasz magiel pochodzi z końca lat 70-tych.
Pamięta te tłumy kobiet, które ustawiały się
do niego zwłaszcza przed świętami,
z koszami pełnymi damasowych obrusów
i pościeli z dobrego, mocnego płótna wspomina Teresa Pękała, właścicielka
magla. - Dziś ludzie kupują frottowe
prześcieradła, pościel z kory i nieplamiące
się obrusy, których nie trzeba nawet
prasować. Magiel nie jest już potrzebny wzdycha.
Maszynę uruchamia więc tylko
sporadycznie, gdy poproszą sąsiedzi albo
w domu nazbiera się więcej pościeli do
prasowania.
Historia połomskiego magla swoje
początki ma w roku 1978. Na prośbę
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich GS
zakupił trzy maglownice, po jednej do
Połomi, Mszany i Gogołowej. - Szukano
miejsca, gdzie by je umieścić. Myśmy
dawniej w stodole trzymali kury, ale
przestałam je hodować, więc lokum było.
Wybetonowaliśmy strop, żeby nie doszło do
pożaru i tak kilkusetkilogramowy kolos
stanął w naszej stodole - wspomina pani
Teresa.
Na tamte czasy to było cacko techniki elektryczny, z parą. - Ludzie zapisywali się
na listę i przychodzili na daną godzinę.
Każdy maglował sam, ja z córką byłam do
obsługi, włączania urządzenia i czuwania,
by sprawnie działało - opowiada
właścicielka.
Córka pani Teresy, Bernadeta Pawela,
zaczęła właśnie naukę w średniej szkole w
Cieszynie, gdy uruchomiono u nich magiel.
Szybko zaczęła pomagać mamie. Najgorsze
były czasy stanu wojennego. - Tamtego
grudnia nie zapomnimy nigdy. Przed
świętami chętnych do maglowania było
mnóstwo, a tu co chwilę wyłączali prąd.
Kolejka rosła. Wieczorem wprowadzano
godzinę policyjną, więc ludzie musieli iść
do domów. Myśmy z mamą do drugiej
w nocy w tej stodole siedziały i maglowały
sterty pościeli. Całe w strachu, że milicja nas
nakryje i pomyśli, że po nocy jakieś ulotki
drukujemy - wspomina dziś ze śmiechem

Bernadeta Pawela i jej mama, Teresa Pękała przy swoim maglu stojącym w stodole za domem

pani Bernadeta. Wtedy jednak do śmiechu
im nie było. Ale pranie, wcześniej
wykrochmalone i już pokropione przez
gospodynie, trzeba było wyprasować.
Inaczej by zapleśniało.
Zdarzało się, że kiedy z powodu braku
prądu kolejki za bardzo się wydłużały
i ludzie musieli stać długo na zimnie, pani
Teresa z córką zapraszały ich do domu. Na
kawę albo herbatę.
Po ponad 10 latach GS uznał, że magiel jest
już nieopłacalny i zaproponował Pękałom
jego odkupienie. Kończył się komunizm,
raczkowała gospodarka wolnorynkowa.
Pani Teresa miała obawy, ale w końcu
zdecydowała się na zgłoszenie własnej
działalności gospodarczej. Odkupiła też
maglownicę z Mszany, gdzie coraz mniej
mieszkańców korzystało z magla. Miała
służyć głównie na części zamienne. - Ale
kiedy w zeszłym roku przy wymianie dachu
na stodole deszcz zalał nasz stary magiel,

zaczęliśmy korzystać z tego mszańskiego.
Jest identyczny jak nasz, chociaż
doczyszczenie go po latach stania w kącie
wymagało nie lada pracy - mówi Teresa
Pękała. Magiel jest, ale klientów coraz
mniej. Pękałowie musieli odgłosić
działalność, bo nie starczało na opłaty.
Coraz trudniej też utrzymać urządzenie w
dobrym stanie. - Filc, w który obleczony
jest wałek, szybko się zużywa. Teraz nie
można już dokupić nowego. Wyniosłyśmy
z domu wszystkie stare zasłony z płótna,
prosimy po znajomych o tkaniny bez
domieszki syntetyków. Tylko takie się
nadają, bo wytrzymują temperaturę ponad
100 stopni - wyjaśnia pani Bernadeta.
Co się stanie, gdy coś się zepsuje?
Właścicielka kiwa głową. - Zniknie magiel
w Połomi. Pewnie nie trzeba będzie na to
nawet dziesięciu lat.
Dodajmy, że już kilka lat temu został
zamknięty magiel w Gogołowej. (mk)

“Pięknie żyć, znaczy kochać świat”
W styczniu 93 lata świętowała Marta Oślizło z Połomi. 89 lat skończyła Marta Macura z Mszany.
88 urodziny obchodziła Gertruda Sosna z Mszany. 87 lat skończyli Zygfryd Adamczyk z Gogołowej
oraz Pelagia Wieczorek i Franciszek Stęchły z Mszany.
84-lecie świętowali: Gertruda Rzazonka z Mszany oraz Herbert Salamon z Połomi.
82 urodziny obchodziły: Adelajda Holesz i Marta Rduch z Mszany, Gertruda Strączek z Gogołowej
oraz Gertruda Klepek z Połomi. Jubileusz 81-lecia obchodzili: Gertruda Białecka z Gogołowej
oraz Ignacy Sitek z Mszany. Zaś okrągłą rocznicę 80-tych urodzin świętowali: Łucja Zmuda,
Elżbieta Kłosek i Rozalia Kulik z Mszany oraz Zygfryd Szotek z Połomi.
Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia,
radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom
Mirosław Szymanek
Wójt Gminy Mszana
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NASI PASJONACI

Miłośnicy pieśni biesiadnej spotykają się na karaoke
Repertuar mają niezwykle szeroki: od
starych ludowych „pieśniczek” po
najnowsze szlagiery ze Śląskiej Listy
Przebojów, od biesiadnych przyśpiewek po
kolędy i pastorałki. Skład osobowy jest
równie swobodny - przyjść na ich spotkanie
może każdy kto lubi śpiewać i wspólnie
spędzać czas przy muzyce.
Mowa o miłośnikach pieśni biesiadnej,
którzy co prawda nie są oficjalnie zrzeszeni,
ale już od wielu lat działają w Mszanie
i organizują regularne, comiesięczne
spotkania.
- Raz jest nas mniej, raz więcej, jednak
nasze drzwi są otwarte dla każdego, komu
w duszy gra muzyka. Wiadomo, że w grupie
śpiewa się lepiej, stąd i nasze stałe spotkania
- mówi Jolanta Marek, nieoficjalna szefowa
tej nieoficjalnej grupy.
Przed około dziesięcioma laty pani Jola
wzięła udział w spotkaniu miłośników
pieśni biesiadnej w niedalekiej
Moszczenicy. Wraz z nimi śpiewała
i prowadziła biesiady mszanianka
Mirosława Sikora. Oprawę muzyczną
zapewniali wtedy Adam i Adrian. - Na
początku spotykaliśmy się w kawiarni "U
Marka i Anieli". Gospodarze i zarazem
inicjatorzy tych spotkań wydali w 2000 roku
specjalny śpiewnik z piosenkami
biesiadnymi. To wokół niego się spotykamy
- opowiada pani Jolanta.
Do wspólnego śpiewania zachęciła wielu
znajomych z Mszany i wkrótce spotkania na

Pasjonaci spotkali się ostatnio w połowie stycznia

stałe przeniosły się do naszej gminy. Pierwszą biesiadę w Mszanie
zorganizowaliśmy w 2006 roku.
Spotykaliśmy się raz na miesiąc w kawiarni
„Klubowa” - opowiada pasjonatka.
Po zamknięciu „Klubowej” miłośnikom
pieśni biesiadnej dachu nad głową użyczył
WOKiR w Mszanie. Ostatnie spotkanie
odbyło się tu w czwartek, 12 stycznia.
Przyszło blisko 30 osób. Każdy przyniósł
jakieś kanapki, chleb ze smalcem, ciasto
i napoje. - I tak bawimy się we własnym
gronie. A ponieważ to karnawał, oprócz
wspólnego śpiewu są też tańce, więc kto
może, przychodzi w parach - opowiadają
Janina Mitko i Waleria Brudny.
Ale i dla “singli” to duża atrakcja. - Staram
się nie opuścić żadnego spotkania, czekam
na nie z niecierpliwością - przyznaje Maria

Pojechały z makówkami do Katowic
Tylko trzy Koła Gospodyń Wiejskich ze
Śląska miały okazję zaprezentować się
podczas grudniowego Zjazdu
Spółdzielczości i Kółek Rolniczych
w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
W tym gronie znalazły się panie z Połomi.
Na spotkanie, połączone z wystawą potraw
świątecznych zawiozły swoje specjały.
- Zaprezentowałyśmy tradycyjne potrawy
wigilijne i świąteczne. Chętnych do
kosztowania nie brakowało - mówi Maria
Trojan z KGW Połomia.
Na naszym stoisku dumnie prezentował
się smażony karp, kapusta zasmażana
z fasolą i grzybami, żurek rybny, moczka,
makówki, kruche ciasteczka, kołocz, a także
kaczka nadziewana jabłkami i gęś z farszem
z suszonych owoców.
- Moczę i makówki miałyśmy tylko my,
choć inne koła też były ze Śląska - z
Miedźnej i Wilamowic. Tam jednak tych
potraw nie robią - dodaje Aniela Szulik,
członkini KGW.
-8-

Nasze gospodynie promowały
w Katowicach nie tylko własne
umiejętności kulinarne, ale całą gminę. Ich
stoisko ozdabiały dzwonki szydełkowane
przez pasjonatki z mszańskiej grupy
twórczej „Format”. (mk)

Nasze panie z Andrzejem Krawczykiem, szefem
Związku Kółek Rolniczych w Katowicach

Krzyształa z Mszany. - Można się spotkać
i przyjemnie spędzić czas wśród innych
ludzi o podobnych pasjach - dodają Lidia
Ta t a r c z y k i J a d w i g a W z i e n t e k ,
mieszkanki Moszczenicy.
Wśród stałych bywalców spotkań są:
Jolanta Marek z mężem, Barbara Sula
z mężem, Bożena Wala z mężem, Celina
Mizia, Celina Smyczyk, Janina Mitko
z mężem Józkiem, który nie opuścił żadnej
biesiady, Waleria Brudny, Maria
Krzyształa, Henryka Heliosz z mężem,
Ilona Hluchnik z mężem, Lidia Tatarczyk,
Magdalena Antończyk, Zygmunt Wolny
z żoną, Stanisława Papierok, Bogumiła
Papierok z mężem, Bogusława Brzoza.
Oprawę muzyczną zapewnia im Lucjan
Antończyk, muzyk z Połomi. (mk)

Muzyczne wieczory z miłośnikami śpiewu prowadzi
Lucjan Antończyk z Połomi

Kolędy w kościołach
W Połomi i Mszanie odbyły się w styczniu
cieszące się dużym zainteresowaniem
koncerty kolędowe. 14 stycznia w kościele
NNMP można było wysłuchać
organowych aranżacji kolęd i pastorałek.
Przy instrumencie zasiadł znany wirtuoz,
profesor katowickiej Akademii
Muzycznej, Julian Gembalski, któremu
towarzyszyła sopranistka Elżbieta
Grodzka-Łopuszyńska. Usłyszeliśmy
najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Słuchacze mogli podziwiać utwory,
których uniwersalny kształt brzmieniowy
można było usłyszeć dzięki
niepowtarzalnej atmosferze połomskiej
świątyni. Ważnym elementem koncertu
było wspólne śpiewanie kolęd.
Z kolei 22 stycznia w kościele pw. św.
Jerzego w Mszanie odbył się koncert kolęd
"Bóg się rodzi..." Wystąpił krakowski
zespół w składzie: Janusz Baran,
Agnieszka Fijołek, Justyna Baran i Marcin
Konieczny, a oprawę techniczną zapewnił
Bogdan Czeremuga.
Monika Woryna

Ich szlak prowadził z Oświęcimia przez Brzeszcze, Pszczynę, Studzionkę, Pawłowice,
Jastrzębie i Mszanę. W piątkowy wieczór grupa dotarła w okolice wodzisławskiego dworca
kolejowego, by pod pamiątkową tablicą zakończyć tę „pielgrzymkę”

Przeszli trasę “marszu śmierci”

Spotkanie opłatkowe
“Mszanianki”
Na tradycyjnym opłatku spotkali się
w ostatnich dniach grudnia członkowie
zespołu śpiewaczego "Mszanianka"
i przyjaciele grupy. Spotkanie miało
miejsce w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, w którym na co dzień działa
zespół i w każdą środę przeprowadza tu
próby.
Na stole królowały wigilijne potrawy,
a cały wieczór, jak na biesiadę śpiewaków
przystało, wypełniała muzyka. (mk)

Gogołowa: pierwszy
taki Sylwester
Na cmentarz do Mszany doszło dziewięciu uczestników wyprawy, z 16, którzy wyruszyli z Oświęcimia

Z Oświęcimia wyruszyło ich 16, do celu
w Wodzisławiu Śląskim doszło dziewięciu to najlepiej świadczy, jak trudne zadanie
przed sobą postawili i jak ciężką była trasa,
którą sobie wyznaczyli. 6 stycznia,
w święto Trzech Króli, zatrzymali się na
krótko na mszańskim cmentarzu, przed
grobem Ofiar Marszu Śmierci. Niektórzy
już skrajnie zmęczeni. - Większość
uczestników naszej wyprawy to starsi
ludzie, a trasa i pogoda nas nie rozpieszczały
- mówił Jan Stolarz, inicjator przejścia trasy
słynnego "marszu śmierci" z Oświęcimia
do Wodzisławia Śląskiego.
Kilkunastoosobowa ekipa pasjonatów
z całego regionu wyruszyła 5 stycznia rano
spod bramy obozu oświęcimskiego. Po
całym dniu marszu, przy deszczu i bardzo
dokuczliwym wietrze, uczestnicy tej
niezwykłej pielgrzymki zatrzymali się na
nocleg w Studzionce między Pszczyną,
a Pawłowicami.
- Mieliśmy tam umówiony nocleg
w szkole, ale okazało się, że mieszkańcy
zaprosili nas do siebie i każdy spędził noc w
ciepłym domu, w wygodnym łóżku.
Byliśmy zaskoczeni aż tak serdecznym
przyjęciem - opowiada pan Jan,, znany
piechur, mieszkaniec Radlina, członek
miejscowego klubu turystyki "Sokół".
Dla niego intencja marszu była podwójna.
Po pierwsze chciał uczcić więźniów
Oświęcimia, którzy zginęli w styczniu 1945
roku pędzeni na mrozie z ewakuowanego
Auschwitz na dworzec w Wodzisławiu
Śląskim, gdzie ładowano ich do wagonów
i wywożono w głąb Rzeszy. Po drugie, pan
Jan chciał w ten sposób zapomnieć o
tragedii, jaka dotknęła go podczas ostatnich

świąt Bożego Narodzenia. - Nagle zmarła
mi żona. To był straszny cios. Chciałem
nawet dać sobie spokój z tym marszem, ale
inni uczestnicy mnie przekonali, żebym nie
siedział w pustym domu - wspomina ze
łzami w oczach.
Choć trasa z Oświęcimia do Wodzisławia
wynosi nieco ponad 60 kilometrów, oni
nadłożyli prawie 10 dodatkowych,
odchodząc z głównego szlaku pod pomniki
i groby, gdzie pochowano ofiary tragicznego
"marszu śmierci" ewakuowanych więźniów
obozu w Auschwitz.
- O tych wydarzeniach trzeba pamiętać,
a taka niecodzienna akcja na pewno na długo
wbije się w pamięć mieszkańców tych
miejscowości, przez które przechodziliśmy.
Jedynie nad sprawami organizacyjnymi
będziemy musieli jeszcze popracować,
gdybyśmy planowali podobną trasę także
w przyszłym roku. Niedokładnie
obliczyliśmy czas, stąd też na cmentarz
w Mszanie przyszliśmy ponad cztery
godziny później, niż było w pierwotnym
planie, a do celu w Wodzisławiu doszliśmy
już grubo po zmroku - wyjaśnia Robert
Furtak, mieszkaniec Połomi, jeden
z uczestników marszu.
W tę wyprawę zaangażowała się cała jego
rodzina. Żona towarzyszyła mu przez
większą część trasy, a teściowie stanowili
zaplecze techniczne - podwozili tych
uczestników, którym zabrakło już sił, wieźli
w samochodzie zapasy jedzenia i odzież na
zmianę.
- Zięć jest pasjonatem historii, a my
popieramy takie akcje. Nie mogliśmy nie
pomóc - mówią z uśmiechem Irena i Jerzy
Cwankowie, także mieszkańcy Połomi. (mk)

18-19 stycznia 1945 roku ok. 2500 więźniów Auschwitz-Birnekau hitlerowcy wywiedli z obozu i rozpoczął
się najtragiczniejszy marsz w dziejach Europy. Przy mrozach dochodzących do -20 stopni na wpół nadzy,
wygłodniali i chorzy ludzie byli pędzeni różnymi trasami w kierunku dworca kolejowego w Wodzisławiu.
Śmierć szła krok w krok za tym pochodem – ludzie umierali z wycieńczenia albo zabijani przez SS-manów.
W Mszanie życie straciły 33 osoby. Zostały pochowane na tutejszym cmentarzu. Tylko u 14 udało się
odczytać numery obozowe. W czerwcu zeszłego roku na naszym cmentarzu odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy z nazwiskami czterech kolejnych więźniów, zidentyfikowanych przez archiwistów
oświęcimskiego obozu i izraelskiego Instytutu Pamięci Yad Vashem.

Ciepłe kurtki i szaliki w miejsce
karnawałowej kreacji i czapki na głowach
zamiast wystrzałowej fryzury - uczestnicy
pierwszego w Gogołowej Sylwestra pod
chmurką nie musieli specjalnie natrudzić
się z przygotowaniami, a jednak bardzo
miło powitali Nowy Rok.
Kilkudziesięciu mieszkańców Gogołowej
przyszło 31 grudnia na plac za remizą
strażacką, by wspólnie się bawić i odliczać
minuty do nadejścia roku 2012. Zabawę
zorganizowała Rada Sołecka. Na tę okazję
świątecznie udekorowano altanę sołecką.
- Pogoda dopisała wyśmienicie i mimo
kilkustopniowego mrozu wszyscy bawili
się świetnie - mówi Mirosław Winkler
z Gogołowej.
O północy w niebo poleciały korki
z butelek od szampanów oraz lampion
szczęścia, wróżący pomyślność na cały
nadchodzący rok. - Słyszałam wiele
pozytywnych opinii na temat imprezy,
więc postaramy się zorganizować podobną
także w przyszłego Sylwestra - zapowiada
Wioleta Szotek, sołtys Gogołowej. (mk)

Humory uczestnikom Sylwestra dopisywały
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Początek nowego roku to czas podsumowań starego. Ze sprawozdań poszczególnych referatów Urzędu Gminy wybraliśmy
działania i wydarzenia, które warto nagłośnić lub przypomnieć. Miała miejsce reorganizacja urzędu, wprowadzono udogodnienia
dla mieszkańców, a przepływ informacji między samorządem a społecznością lokalną, mamy nadzieję, stał się lepszy

Promocja gminy

Działania na rzecz mieszkańców
* W czerwcu 2011 r. w Urzędzie Gminy * Na terenie Gminy Mszana pojawiło się

Nasze promocyjne ręcznie szydełkowane dzwonki

W 2011 roku nasza gmina promowana była
w wieloraki sposób i w różnych miejscach.
Najlepszą promocją były oczywiście duże
imprezy, na czele z Dożynkami Gminnymi,
na których wystąpił zespół Łzy, a które
odwiedziło wielu mieszkańców nie tylko
naszej gminy, ale i miejscowości
ościennych.
Nasze materiały promocyjne, takie jak
kubki, długopisy, czapeczki, zegary itp.
z hasłami promocyjnymi Gminy Mszana
oraz unikatowe gadżety w postaci
szydełkowanych dzwonków, własnoręcznie
wykonanych przez mieszkanki gminy
skupione przy WOKiR w Mszanie, były
rozdawane podczas wystaw i targów
turystycznych (np. Europikniku
Tu r y s t y c z n e g o w C h o r z o w i e , n a
Międzynarodowych Targach Turystycznych
TT Warsav oraz Targach Regionów
i Produktów Turystycznych Tour Salon
Poznań, na stanowiskach przygotowanych
przez biuro Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku). Były też wręczane
podczas zagranicznych wizyt władz gminy
we Francji, Brukseli i Czechach.
W ramach działań promocyjnych wydane
zostały kalendarze gminne na rok 2012.
18 lipca 2011 r. ruszyła nowa strona
internetowa Gminy Mszana. Nowoczesna
szata graficzna, przejrzysty układ i aktualne
informacje mają zachęcić do częstego jej
odwiedzania tak mieszkańców naszej
gminy, jak i gości spoza jej granic.
We wrześniu 2011 r. Rada Gminy przyjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia logo
Gminy Mszana. Przyjęcie logo gminy
umożliwia wdrożenie opartego na nim
systemu identyfikacji wizualnej gminy.
W konsekwencji ujednolicone zostaną
wydawnictwa i artykuły promocyjne, które
będą konsekwentnie opracowywane według
stałych wzorów, układów kompozycyjnych
po to, by budować pozytywne wyobrażenia
o gminie Mszana oraz utrwalać pożądany
wizerunek wśród mieszkańców, gości
i turystów. Logo służy także realizacji
kampanii promocyjnej gminy.
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uruchomiono Bezpłatne Biuro Porad
Prawnych i Obywatelskich. W ramach Biura
w każdy czwartek udzielane są bezpłatne
porady prawne przez radców prawnych
w zakresie między innymi: spraw
rodzinnych, majątkowych, ZUS, przemocy
w rodzinie, zadłużeń, pomocy w pisaniu
wniosków i pism procesowych. Biuro
powstało w ramach projektu “Świadomy
Obywatel”, realizowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

* W czerwcu 2011 r. we współpracy
z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
Żory zorganizowane zostało w WOKiR
w Mszanie bezpłatne szkolenie dla
przedsiębiorców i osób zainteresowanych
założeniem własnej działalności
gospodarczej na temat pozyskiwania
środków zewnętrznych na rozwój firmy.
* W lipcu 2011 r. w Mszanie ruszyła
pierwsza strefa darmowego Internetu, tak
zwany hot-spot.
Zainstalowany został
w obrębie Wiejskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji. Najłatwiej połączyć się
z Internetem można siedząc z laptopem lub
innym urządzeniem z dostępem do sieci
w pobliżu sceny koncertowej i basenu.
Docelowo na terenie gminy mają powstać
trzy strefy darmowego Internetu. Druga
pojawi się w okolicach WOKiR w Połomi,
a trzecia przy remizie OSP w Gogołowej.

15 tablic informacyjnych, dzięki którym
mieszkańcy mają łatwiejszy i szybszy
dostęp do informacji zarówno urzędowych,
jak i ogłoszeń lokalnych. Lokalizację
tablic wyznaczali sołtysi, po opiniach
mieszkańców. Gabloty służą umieszczaniu
ogłoszeń z urzędu, od Rad Sołeckich,
informacji lokalnych stowarzyszeń
i klubów. Kosztowały 17.973,99 złotych.

* W 2011 Gmina Mszana, wspólnie
z Centrum Edukacyjnym Twister
z Jastrzębia-Zdroju, rozpoczęła starania
o organizację darmowych szkoleń z języka
angielskiego dla około 45 mieszkańców
Gminy z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Wniosek przeszedł już pozytywnie
ocenę formalną. Drugim etapem będzie
ocena merytoryczna. Wyników można
spodziewać się około maja. Szanse na
darmowy kurs będzie miało ok. 45 osób,
ruszy on prawdopodobnie po wakacjach.
* Od 4 kwietnia 2011 r. zmianie uległy
godziny pracy urzędu. Zmiana ta polegała
na wydłużeniu czasu pracy w poniedziałki
do godz. 17.00 i skróceniu, zgodnie
z Kodeksem Pracy w piątki do godz. 14.00.
Pozostałe dni tygodnia urząd pracuje osiem
godzin. Pozwala to na łatwiejsze
załatwienie spraw osobom pracującym. Od
13.01.2012 dodatkowo Punkt Obsługi
Klienta nawet w piątki czynny jest do 15.30

Reorganizacja urzędu gminy
Z początkiem kwietnia 2011 roku wszedł w życie
nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.
Dokonane zmiany usprawniły zarówno pracę
wewnętrzną komórek, jak i pozwoliły na
załatwienie przez interesantów pewnych spraw
kompleksowo w jednym referacie. Przed
reorganizacją pewne zadania, jak chociażby
sprawy związane z drogami, czy gospodarką
nieruchomościami podzielone były nie tylko
pomiędzy kilku pracowników, ale także
pomiędzy referaty. Wprowadzało to lekki chaos
w organizacji i realizacji tych zadań.
Kolejnym plusem reorganizacji, pomimo
zwiększenia zatrudnienia łącznie o jeden etat, są
oszczędności finansowe. Wynikły one z niższych
pensji kierownictwa urzędu oraz redukcji
stanowisk kierowniczych, po połączeniu
referatów.
Połączone zostały dwa dotychczasowe referaty
Organizacyjno-Administracyjny i Kontroli
Wewnętrznej, Edukacji i Informacji w Referat
Administracji, Edukacji i Informacji, którego
pracą kieruje p. Katarzyna Bylicka. W ramach
ogłoszonych naborów do referatu przyjęte
zostały dwie osoby, na stanowiska: podinspektor

ds. kontroli oraz podinspektor ds. promocji
i informacji. Zmianie uległa też nazwa Referatu
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa na Referat Gospodarki
Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. W
ramach tego referatu z ogłoszonego naboru
przyjęte zostały dwie osoby na stanowiska:
podinspektor ds. funduszy zewnętrznych oraz
inspektor ds. dróg. W zakres czynności tego
referatu dodano całokształt zadań drogowych.
Skąd wzięły się nabory na nowe stanowiska
urzędnicze? Po pierwsze, po odejściu skarbnika
i sekretarza, wójt gminy awansował na te
stanowiska osoby spośród dotychczasowych
pracowników: panią Joannę Szymańską i panią
Małgorzatę Gąsior. Z jedną osobą wójt
rozwiązał stosunek pracy. Takim sposobem
zwolniły się w urzędzie trzy etaty.
W ramach reorganizacji zostały inaczej
rozdysponowane zakresy czynności, niektóre
osoby zmieniły referaty, co pozwoliło na
stworzenie nowych stanowisk pracy. Został
zwiększony z połowy do pełnego etat z-cy
wójta, które to stanowisko objął p. Błażej
Tatarczyk.

Najwięcej wysiłku włożono w poprawę estetyki gminy, czystość chodników i poboczy, bezpieczeństwo na drogach. Udało się także
zrealizować projekty dofinansowane z różnych programów Unii Europejskiej. Jak na nowoczesną gminę przystało, rozwijamy
kontakty z partnerami z Europy - zarówno sąsiadami zza sąsiedniej granicy, jak i gminami z dalszych części kontynentu

Bezpieczeństwo i porządek
- W 2011 roku podjęto współpracę z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich
w zakresie porządkowania terenów w pasach drogowych, czyszczenia rowów, wykaszania
i czyszczenia poboczy, naprawy mostów, dzięki czemu znacznej poprawie uległ wizerunek
naszej gminy. Przez cały 2011 rok trwało też porządkowanie terenów wzdłuż dróg
gminnych. W ramach tak zwanych prac społecznie użytecznych powołano brygadę złożoną
z osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W 2011 było to 16 osób, wykonujących prace porządkowe i drogowe: wykaszanie,
zamiatanie, uprzątanie śmieci, wycinka drzew i krzewów, sprzątanie po „Akcji Zima”.
- W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym udało się ograniczyć tonaż samochodów
poruszających się ul. 1 Maja w Mszanie.
- Partycypowaliśmy w kosztach montażu sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na
skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Sportowej w Mszanie. Celem głównym było zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci uczęszczających do pobliskiego Zespołu Szkół.
- W ramach umowy eksploatacyjnej wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie całej gminy. Roboty polegały na demontażu, montażu i dobudowie opraw
oświetleniowych i miały na celu wyeliminowanie z użytku przestarzałych lamp rtęciowych,
zastąpienie istniejących opraw sodowych oprawami z redukcją mocy oraz
usystematyzowanie oświetlenia na wszystkich ciągach drogowych. Działania te pozwolą
uzyskać znaczne oszczędności energii elektrycznej, poprawę jakości i standardu
oświetlenia oraz wizerunku naszej gminy. Łącznie wymienionych zostało 857 opraw,
dobudowanych 46 i zdemontowanych 108 opraw oświetleniowych. W obecnym roku
zamierzamy wymienić jeszcze w ramach konserwacji oświetlenia będące na majątku gminy
około 100 opraw.
- W związku z dalszymi pracami przy budowie odcinka autostrady A1 gmina przystąpiła do
rozmów z wykonawcą robót - firmą Alpine, w sprawie naprawy dróg gminnych
zniszczonych przez poruszający się po nich sprzęt. Wykonawca zinwentaryzował drogi,
którymi poruszał się sprzęt budowlany. Ponadto czynimy starania i współpracujemy
z wykonawcą robót, aby na bieżąco pomagać mieszkańcom mającym problemy związane
z budową autostrady.

Projekty współfinansowane ze środków unijnych
* Rewitalizacja centrum Połomi - wniosek

* Zagospodarowanie terenów wokół boiska

złożony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - umowa podpisana została
20.12.2011r. Udało się dokonać korekt
w zakresie projektu szatni sportowej, a tym
samym została ona dostosowana do
powszechnie obowiązujących wymogów.
Realizacja zadania potrwa do grudnia 2013r.

w Gogołowej - wniosek złożony w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W lipcu 2011 została podpisana umowa.
Realizacja zadania potrwa do 31.05.2013r.

* Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie -

solarów w domach mieszkalnych - wniosek
złożony został 06.06.2011r. w ramach RPO,
przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną, jednak obecnie jest na 63
miejscu na liście rezerwowej.

wniosek złożony w ramach PROW. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną,
jednak z uwagi na zbyt niskie bezrobocie
oraz wysoki wskaźnik dochodu na
mieszkańca nie uzyskał wymaganych
3 punktów kryterium regionalnego i tym
samym nie zaklasyfikował się do
dofinansowania.

* Indywidualizacja nauczania w klasach
I-III - wniosek finansowany będzie w 85
proc. ze środków unijnych oraz 15 proc.
z budżetu państwa, zatem gmina nie
poniesie z tytułu realizacji umowy żadnych
dodatkowych kosztów. Realizacja projektu
potrwa do 30.06.2012r.

* Remont placu zabaw przy OSP Gogołowa
- wniosek złożony i rozliczony ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zgodą Instytucji Zarządzającej
wymieniony został żwirek wokół boiska na
chodnik z kostki brukowej. Obiekt przeszedł
pomyślnie kontrolę PROW.

* Redukcja niskiej emisji - zakup i montaż

Współpraca zagraniczna
3 czerwca 2011 r. Gmina Mszana podpisała
z czeską Gminą Frycovice umowę partnerską.
Dzięki zawarciu umowy możliwa stała się
wspólna realizacja projektów w ramach
Euroregionu Silesia. Pierwszym wymiernym
efektem umowy jest napisany wspólnie przez
Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie
oraz partnerów z Gminy Frycovice projekt
pt.:”Frycovice-Mszana. Smaczności bez
granic”. Rozpoczęcie realizacji projektu – luty
2012 r. Wysokość pozyskanych środków –
22.500 euro z unijnego Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Silesia.
19 czerwca 2011 r. na cmentarzu parafialnym
przy kościele pw. św. Jerzego, w obecności
ponad 30-osobowej delegacji z Izraela
odsłonięta została nowa tablica na grobie Ofiar
Marszu Śmierci z 1945 roku. Odsłonięcie
tablicy związane było z odszukaniem nazwisk
niektórych bezimiennych do tej pory ofiar.
Żmudne poszukiwania w archiwach
przeprowadzili pracownicy Ministerstwa
Edukacji w Izraelu przy pomocy archiwistów
Muzeum w Oświęcimiu i Instytutu Yad Vashem
w Jerozolimie. Na podstawie m.in. numerów
obozowych udało się ustalić cztery nazwiska
pochowanych na mszańskim cmentarzu byłych
więźniów obozu w Oświęcimiu. 6 lipca 2011 r.
grób Ofiar Marszu Śmierci odwiedziła blisko
100-osobowa wycieczka z Izraela.
W dniach 12-15 października 2011 r. delegacja
sześciu burmistrzów i wójtów Stowarzyszenia
Gmin Górniczych w Polsce, w tym wójt gminy
Mszana wzięła udział w seminarium
podsumowującym pierwszy etap projektu
PROSPECTS (Wsparcie rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w regionach
górniczych). Seminarium odbyło się w mieście
Arras we Francji. W projekcie biorą udział
partnerzy z Hiszpanii, Czech, Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Słowenii, Węgier i Polski.
Podczas wizyty we Francji wójt gminy Mszana
odwiedził władze samorządowe i Polonię
z miasta Houdain, zainteresowanego
nawiązaniem współpracy z gminą w Polsce.
Współpraca opierałaby się przede wszystkim
na kontaktach kulturalnych, wymianie
młodzieży, a z czasem mogłaby się rozszerzyć
na inne dziedziny. Oprócz rozmów z Polonią,
wójt gminy spotkał się również z burmistrzem
Houdain, któremu przekazał list intencyjny
w tej sprawie.
Wójt gminy Mszana
był członkiem
reprezentacji gmin górniczych, która na
początku grudnia 2011 r. gościła w Brukseli na
zaproszenie europosła Bogdana
Marcinkiewicza. Ubrani w górnicze mundury
samorządowcy i przedstawiciele kopalń
z naszego regionu próbowali zwrócić uwagę
Parlamentu Europejskiego na wagę węgla, jako
źródła taniej energii, tak potrzebnej w dobie
kryzysu.
W kolejnym numerze NWG podsumowanie
przetargów i dotacji proekologicznych za 2011
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PRAWNIK ZA DARMO
W ramach projektu “Świadomy obywatel”
w Urzędzie Gminy Mszana działa
Bezpłatne Biuro Porad Prawnych, w którym
w każdy czwartek przyjmuje radca prawny.
Publikujemy odpowiedzi na najczęściej
zadawane prawnikowi pytania. Cykl
“Prawnik za darmo” ukazuje się
co
miesiąc.

Odcinek 2.
Ogrodzenie zgodnie z prawem
Każdy właściciel może ogrodzić swoją
nieruchomość. Nie może jednak tego zrobić
całkowicie dowolnie. W przypadku, gdy
ogrodzenie ma być postawione od strony sąsiada,
najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu
dokładnie w osi granicy działek. Jednakże na
takie rozwiązanie konieczna jest zgoda obydwu
właścicieli gruntów sąsiednich.
Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia
z sąsiadem w sprawie budowy ogrodzenia i nie
będzie to inwestycja wspólna, to należy je tak
usytuować, aby nie przekraczało granicy
nieruchomości należącej do inwestora.
Unikniemy wtedy konfliktów i oskarżeń
o naruszenie granic działki.
W niektórych przypadkach budowa ogrodzenia
wymaga dopełnienia warunków formalnych
przewidzianych przez przepisy prawa. Zgodnie
z przepisami art. 29 ust. 1 pkt 23 prawa
budowlanego budowa ogrodzenia nie wymaga co
do zasady uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę. Jednakże osoba zamierzająca
wybudować ogrodzenie od strony dróg, ulic,
placów, torów kolejowych i innych miejsc
publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m –
bez względu na to, czy są sytuowane od strony
drogi, czy od strony działki sąsiada musi dokonać
zgłoszenia, czyli zawiadomienia starostwa
o zamiarze wykonania ogrodzenia. W zgłoszeniu
trzeba określić rodzaj, zakres i sposób
wykonywania robót budowlanych oraz termin
ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć
oświadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, a także
– w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice
lub rysunki.
Do budowy ogrodzenia można przystąpić,
jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia
zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji i nie później niż w ciągu dwóch
lat od określonego w zgłoszeniu terminu, gdyż po
upływie powyższego terminu konieczne będzie
nowe zgłoszenie.
Powodem ewentualnego sprzeciwu może być
naruszenie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub innych
przepisów. Należy też zaznaczyć, że właściwy
organ czyli starosta może nałożyć w drodze
decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na
budowę ogrodzenia, jeżeli jego realizacja
mogłaby naruszać ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,
pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
lub zwiększyć uciążliwość dla terenów
sąsiednich.
Mec. Michał Gebel
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DLA MIESZKAŃCÓW

Kto ma dowód osobisty wydany w 2002,
musi go wymienić w tym roku
Przypominamy, że w 2012 roku upływa 10letni termin ważności dowodów osobistych
wydanych w 2002 roku.
Data ważności dowodu osobistego
umieszczona jest w prawym dolnym rogu
dokumentu, na stronie ze zdjęciem.
Każdy, kto ma dokument tożsamości
wydany w tym terminie, powinien jak
najszybciej dopełnić tej formalności. Czas
oczekiwania na nowy dokument wynosi
jeden miesiąc, nie warto więc czekać
z wymianą na ostatnią chwilę.
W celu wymiany dowodu należy zgłosić
się osobiście w Urzędzie Gminy (pokój
nr 3) i złożyć odpowiedni wniosek. Do
wniosku trzeba dołączyć dwie aktualne
fotografie oraz dowód osobisty, którym
obecnie się posługujemy. Więcej informacji

można uzyskać w urzędzie pod numerem
tel.: 32/475 97 68.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2010
roku dowody osobiste wydawane są
bezpłatnie. (mk)

Zmiany w “becikowym”

Urząd czynny dłużej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
informuje, że zaszły zmiany odnośnie prawa
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, tzw.
„becikowego”.
Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego oraz prawo do
“becikowego” ponownie uzależnione
będzie od przedstawienia przez osobę
ubiegającą się zaświadczenia, że matka
dziecka pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do
porodu.

Od 13.01.2012 roku wydłużono godziny
funkcjonowania Punktu Obsługi Klienta
w każdy piątek do 15.30. Godziny
funkcjonowania pozostałych referatów
urzędu pozostają bez zmian.
Wydłużone godziny otwarcia POK
pozwolą interesantom m.in. na złożenie lub
pobranie wniosków, a także złożenie lub
odbiór dokumentów po wcześniejszym
uzgodnieniu tego faktu w odpowiednim
referacie urzędu.
Przypominamy godziny otwarcia urzędu:
pn: 7.30 - 17.00, wt-czw: 7.30 - 15.30, pt:
7.30 - 14.00, POK do 15.30. (mk)

Zawodnicy z dwóch okręgów spotkali się na II Turnieju Skatowym o Puchar Wójta Gminy Mszana

Grają tak, jak ich przed laty uczyli dziadkowie
66 zawodników z okręgu Śląsk Południe
i okręgu Rybnik wzięło udział w II Turnieju
Skatowym o Puchar Wójta Gminy Mszana.
Zawody odbyły się w sobotę, 7 stycznia,
w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Mszanie.
Niestety, mimo sporej reprezentacji
mszańskich skaciarzy, w czołowej ósemce
nie znalazł się ani jeden reprezentant
gospodarzy. Pierwsze miejsce, puchar
i robot kuchenny wygrał Bolesław Gajda
z klubu Forteca Świerklany.
Puchar za drugie miejsce i radioodtwarzacz
wygrał Henryk Herok z Jubilata
Moszczenica. Trzeci był Grzegorz
Stachurski z klubu 1 Maja Wodzisław.
W nagrodę dostał puchar i frytkownicę.
Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD
otrzymało w sumie ośmiu najlepszych
zawodników.
Skat to tradycyjna śląska gra w karty, której
niełatwe zasady w naszych rodzinach
przekazywano sobie z pokolenia na
pokolenie. - Gramy tak, jak nauczyli nas nasi
dziadkowie. Do dziś skat cieszy się ogromną
popularnością. Chcemy podobny turniej

W II Turnieju o Puchar Wójta Gminy Mszana wzięło udział ponad 60 zawodników z całego regionu

organizować co roku - mówi Jerzy Polnik,
szef klubu SC WOKiR Mszana,
pomysłodawca i główny organizator
zawodów.
A już wkrótce przed naszymi skaciarzami
inauguracja rozgrywek w nowym sezonie

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

Komunikat w sprawie e-Deklaracji
W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych
w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok
2011 przypomina się podatnikom o obowiązku
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego
w 2011 roku. Ostateczny termin składania zeznań i
zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia
2012 roku.
Rozliczenia można dokonać na formularzach: PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Załącznikami do
zeznań są: PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K,
PIT/Z, PIT/ZG.
Tak jak w roku ubiegłym, rozliczając się z podatku
dochodowego za 2011 r. podatnicy mogą złożyć swoje
zeznanie PIT drogą elektroniczną bez podpisu
kwalifikowanego, korzystając z systemu eDeklaracje.
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest
najprostszym i najszybszym sposobem złożenia
zeznania. Można to zrobić bez wychodzenia z domu
lub z dowolnego, najwygodniejszego dla siebie
miejsca. W tej formie możliwe jest złożenie
zeznania:
-indywidualnie
- wspólnie z małżonkiem
- w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących dzieci.
Do wysłania zeznań trzeba: posiadać dostęp do
Internetu, przygotować dane takie jak: NIP/PESEL,
imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu
wykazana w zeznaniu rocznym za 2010 rok
zabezpieczają one autentyczność składanej
deklaracji.

Dalej wystarczy 5 kroków:
1.wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl
i pobrać z zakładki Do pobrania aplikację desktopową
e-Deklaracje lub pobrać właściwy formularz z zakładki
Formularze,
2. wypełnić formularz,
3.podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną
w zeznaniu rocznym za 2010 r.,
4. wysłać dokument,
5.pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi
z dowodem nadania listu poleconego czy
potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze
można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań
„krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.edeklaracje.gov.pl
System e-Deklaracje to prosty sposób na złożenie
zeznania bez konieczności wypełniania papierowego
formularza oraz uniknięcie w nich błędów
rachunkowych. Rozwiązanie takie nie wymaga
stawienia się w urzędzie skarbowym ani ponoszenia
jakichkolwiek opłat, system działa 24 godziny na dobę i
7 dni w tygodniu.
Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja
Podatkowa (pomoc w sprawie procedur składania
deklaracji) tel. 801 055 055, 22/330 03 30 czynna od
pon. do pt. w godz. 7.00-18.00.
Pomoc techniczna (w sprawie problemów technicznych
przy obsłudze systemu) tel. 22/694 49 74 e-mail: info.edeklaracje@mofnet.gov.pl czynna od pon. do pt.
w godz. 8.15 16.15.

I ligi. Pierwsze mecze odbędą się 12 lutego.
Poprzedni sezon SC WOKiR Mszana
skończył na czwartym miejscu. - Mamy
nadzieję i będziemy dążyć do tego, by w
tym sezonie zająć jeszcze lepsze miejsce dodaje Jerzy Polnik. (mk)

Uwaga rolnicy!
W 2012 roku producenci rolni mogą składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej do
wójta, burmistrza, prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce położenia
gruntów w terminach :
- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz
z fakturami VAT za zakup paliwa w okresie od
1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
wraz z fakturami VAT za zakup paliwa w okresie
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Dłuższy macierzyński
Od 2012 r. zwiększa się długość urlopu
macierzyńskiego. Będzie mógł trwać 24 tygodnie
w przypadku urodzenia jednego dziecka. Część
podstawowa urlopu macierzyńskiego
w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi
20 tygodni, natomiast dodatkowy urlop od 2012 r.
wynosi 4 tygodnie, czyli został zwiększony o dwa.
W przypadku podstawowej części urlopu matka
dziecka nie musi wypisywać wniosku o jego
udzielenie - urlop rozpoczyna się z datą porodu.
Trzeba jednak wypisać wniosek o udzielenie
dodatkowej części urlopu z zaznaczeniem, że
chcemy go wykorzystać bezpośrednio po części
podstawowej. Ustawodawca nie przewidział
innego terminu. Wniosek musi być złożony
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.
Rodzice, którzy rozpoczęli urlopy przed
1 stycznia 2012 i kontynuują je po tej dacie, też
mogą skorzystać z dodatkowych tygodni
macierzyńskiego.
Beata Kopczyńska
rzecznik ZUS w Rybniku
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CO NAS CZEKA CIEKAWEGO - LUTY

To będzie rok pod znakiem gotowania i sportu
Pysznie i ciekawie zapowiada się ten rok
w naszych domach kultury i świetlicach.
Będzie też sportowo i rekreacyjnie. A
wszystko za sprawą dwóch dużych
projektów, które ruszają już w lutym.
Już 4 lutego Wiejski Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mszanie zaprasza na zabawę
karnawałową (początek o godz. 19.00). Zaś
7 lutego odbędzie się spotkanie emerytów
przy kawie, a 16 lutego balik przebierańców
przedszkolaków (początek o godz. 10.00).
21 lutego WOKiR organizuje Festiwal
Śledzia - pierwsze z działań w ramach
projektu „Frycovice-Mszana. Smaczności
bez granic”, dofinansowanego
z Euroregionu Silesia. W spotkaniu
kulinarnym wezmą udział gospodynie
wiejskie i emeryci z Mszany oraz partnerzy
z Frycovic. Końcowym efektem projektu
będzie wydanie książki kucharskiej.

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu
nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Mszana informuje, że
zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21
s i e r p n i a 1 9 9 7 r. o g o s p o d a r c e
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651) w siedzibie Urzędu Gminy
w Mszanie na tablicy ogłoszeń
wywieszono na okres 21 dni wykaz
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie
działkami:
- nr 1658/279 o powierzchni 2379m2
położoną w Mszanie przy ul. Kopernika
- nr 1660/273 o powierzchni 2523m2
położoną w Mszanie przy ul. Kopernika
- nr 1667/286 o powierzchni 1971m2
położoną w Mszanie przy łączniku
pomiędzy ul. Kopernika i ul. Mickiewicza
- nr 1668/286 o powierzchni 1443m2
położoną w Mszanie przy łączniku
pomiędzy ul. Kopernika i ul. Mickiewicza.
reklama

Certyfikaty energetyczne,
przeglądy budowlane,
kom. 796 532 565

Mszańskim gospodyniom gotowanie nie straszne

Sporo będzie się działo także w połomskim
ośrodku kultury. 8 lutego na wieczornicę
z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprasza
Związek Emerytów i Rencistów. Początek
spotkania o godz. 17. Koszt udziału to 35
złotych dla członków koła i 40 złotych dla
pozostałych. W cenę wliczono poczęstunek
i zabawę przy muzyce.
Są też propozycje dla młodszych. 11 lutego
ośrodek w Połomi zaprasza na zabawę
walentynkową, a 14 lutego na Koncert
Walentynkowy (zapisy pod numerem
telefonu: 32/476 04 15).
16 lutego panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Połomi organizują Tłusty
Czwartek, podczas którego będą smażyły
pączki.
Ciekawy będzie też początek roku
z Gminnym Ośrodkiem Sportu. 13 lutego
rusza tu projekt współfinansowany
z Euroregionu Silesia pn. „Razem w górach,
na łące i w wodzie”. W jego ramach blisko
100-osobowa grupa uczniów z naszej gminy
i szkół z czeskiej Ostrawy pojedzie
w połowie miesiąca na sześciodniowy obóz
narciarsko-snowboardowy w Brennej.
W programie będzie nauka jazdy na deskach
oraz zwiedzanie Chlebowej Chaty i muzeum
Kossaków. (mk)
Podziękowania za udział w pogrzebie

Śp. Heleny
Leśnikowskiej
wszystkim Delegacjom, Pocztom
sztandarowym, Chórowi, Znajomym,
Przyjaciołom, Bliskim

składa Rodzina

Numery telefonów
Urzędu Gminy

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
PION ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
32 4759767, 32 4759758
URZĄD STANU CYWILNEGO
Ewidencja ludności
32 4759769
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fotomigawki

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Fabryka frytek w Połomi czyli projekt “Moja firma w mojej gminie”
Miałaby stanąć w samym centrum Połomi na terenie starej fary, niedaleko budynku,
gdzie znajduje się OPS, bank i ośrodek
zdrowia. Zatrudnienie w niej znalazłoby
siedem osób przy produkcji, dwie przy
transporcie i dyrektor przedsiębiorstwa.
Wysyłałaby towar nie tylko do rodzimych
sklepów, ale i na cały region.
Mowa o fabryce frytek - pomyśle uczniów
gogołowskiego liceum na założenie
własnego biznesu. 25 uczniów i dwójka ich
nauczycieli, od października zeszłego roku
realizowało projekt "Moja firma w mojej
gminie", organizowany przez katowicką
fundację Viribus Unitis w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy projektu mieli zbadać rynek
i wymyślić firmę, która miałaby szanse na
rozwój. Młodzi gogołowscy przedsiębiorcy
po przeanalizowaniu Strategii Rozwoju
Gminy Mszana i przeprowadzeniu ankiet
wśród mieszkańców wymyślili, że założą
zakład produkcji frytek i wyrobów
z ziemniaków. - Pomysłów mieliśmy więcej,
jak prywatne przedszkole, motel czy
centrum obsługi pojazdów. Padło na firmę
"Frytka", bo w naszej gminie dobrze
prosperuje rolnictwo, więc ziemniaków nie
reklama

Ania i Wiktoria z makietą lokalizacji fabryki

brakuje - opowiadają Anna Ślosarek
i Magda Strączek, młodzieżowe liderki
projektu. Dorosłymi koordynatorkami były
nauczycielki Teresa Pająk i Agnieszka
Nosal.
Podsumowaniem całej akcji był Dzień
Przedsiębiorczości, który odbył się 20
stycznia. Uczniowie zaprosili do szkoły
lokalnych biznesmenów: Edwarda Rducha właściciela firmy produkującej
mechanizmy do dzwonów, Aleksandrę
Getler - właścicielkę sklepu spożywczego,
Aleksandrę Mertę-Woryna, która od
dziesięciu lat prowadzi uprawę borówki
amerykańskiej oraz Halinę Tobiczyk,

współwłaścicielkę firmy zajmującej się
skupem i transportem tuczników. Zdaniem
fachowców, pomysł młodzieży przy
odpowiednim kapitale mógłby wypalić. Najważniejsze, żeby się nie zrażać i szukać
szerokich rynków zbytu. A niepowodzenia
traktować jako nowe doświadczenia i iść
dalej - mówiła Halina Tobiczyk.
Przedsiębiorcy, a także zaproszeni
samorządowcy w osobach wójta Mirosława
Szymanka i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Mirosława Andreczko, wzięli
również udział w debacie na temat
warunków i perspektyw rozwoju
działalności gospodarczej w naszej gminie.
W Mszanie w 2011 roku zarejestrowanych
było 355 podmiotów gospodarczych, o
cztery więcej niż w 2010 r. Utrzymanie
działalności tak, by przynosiła dochód, nie
jest jednak proste. Coraz większe znaczenie
ma właściwe przygotowanie. - Gdy
przedmiot “podstawy przedsiębiorczości”
wchodził do programu liceum, niektórzy
pytali, po co? Na przykładzie naszych
uczniów i ich pomysłów widać, że warto
takie lekcje prowadzić - podsumowuje
Danuta Wita, nauczyciel w ZS Gogołowa.
(mk) Więcej zdjęć na: www.mszana.ug.gov.pl

TAK SIĘ BAWIMY

Studniówka 2012 gogołowskich maturzystów!
Wystrzałowa kreacja, dobrane modne buty,
torebka, uczesanie prosto z salonu
fryzjerskiego, wynajęcie sali i inne opłaty
kosztowały ich około 500 złotych na osobę,
ale wszyscy zgodnie podkreślają, że taki
wydatek się opłacił. 21 stycznia w domu
przyjęć "Astoria" w Mszanie ponad
20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Gogołowej bawiło się na najważniejszym
balu w swoim dotychczasowym życiu studniówce.
- Niektóre kupowały sukienki ze sklepu,
inne dawały je szyć na specjalne
zamówienie. Na tej imprezie trzeba było
wyglądać wyjątkowo - mówią Martyna
Piechaczek i Marta Oczadły, przyszłe
maturzystki.
Do matury pozostało im tylko sto dni, ale
w ten niezwykły wieczór nikt nie myślał
o nauce i czekających ich egzaminach. Dzisiaj nikt nie martwi się czekającym nas
wkuwaniem.. Dziś się bawimy - mówiła
"Wieściom" Patrycja Poloczek.
- Ale od poniedziałku będzie dużo nauki.
Już ja tego dopilnuję - zapowiedziała ze
śmiechem wychowawczyni klasy
maturalnej, Weronika Paszkiewicz.
Na imprezie, oprócz uczniów z osobami
towarzyszącymi byli też zaproszeni przez
nich nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół
w Gogołowej, którzy otrzymali specjalne
podziękowania i kwiaty. Wszyscy bawili się
do białego rana przy dźwiękach
młodzieżowych przebojów. Bal rozpoczęli
jednak, jak tradycja nakazuje, od
staropolskiego poloneza. - Przygotowania
do studniówki trwały długo, bo wszystko
musiało być zapięte na ostatni guzik. To
musiał być bal idealny. I taki był - mówią
Roksana Dudzińska i Katarzyna Kłosek.
(mk) Więcej zdjęć na: www.mszana.ug.gov.pl

Klasa maturalna Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej ze swoją panią Weroniką Paszkiewicz

Uczniowie złożyli podziękowania wychowawcom
Licealiści tego dnia byli wyjątkowo szarmanccy

W zabawie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele

Pierwszym tańcem był staropolski polonez

Dziewiąta biesiada rolnicza za nami. Spotkali się rolnicy z całej gminy
Dziewiąta biesiada rolnicza w gminie Mszana już za nami. 130 gości tej
imprezy - rolników z wszystkich trzech naszych sołectw - bawiło się w
sobotę, 21 stycznia, w sali WOKiR w Połomi. Zabawa z zespołem
"Wesołe Gizdy" trwała do godziny drugiej w nocy. - Podziękowania za
zaangażowanie w organizację należą się pani sołtys Magdalenie Herman
i całej Radzie Sołeckiej. Zaś rolnikom dziękujemy, że stawili się tak
licznie. Mam nadzieję, że było warto - podsumowuje zastępca wójta,
Błażej Tatarczyk, współgospodarz biesiady.
Rolnicze spotkanie rozpoczęło się od szkolenia na tematy związane
z dopłatami i uprawą ziemi, przeprowadzone przez przedstawicieli
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śląskim.
Później głos zabrał wójt Mirosław Szymanek, który życzył rolnikom
wytrwałości w trudnej pracy i obfitych plonów. Następnie rozpoczęła się
część biesiadna: goście wspólnie śpiewali ze śpiewników
przygotowanych na imprezę, a potem rozpoczęły się tańce. Kolejna
biesiada za rok! (mk) Więcej zdjęć na: www.mszana.ug.gov.pl

Goście biesiady mieli śpiewniki przygotowane specjalnie na imprezę

