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Wspólnie
W numerze...

Poetka z Połomi, która tworzy
wyłącznie w gwarze śląskiej
i przewodnicząca KGW w Gogołowej wyróżnione w wojewódzkim konkursie... STR. 7

DLA TYMKA str. 2 i 8
120 zawodników z całego Śląska wystartowało w II Wyścigu
Kolarskim o Puchar Wójta
Gminy i Szosowych Mistrzostwach Śląska w Połomi... STR.13

Komisja Rewizyjna wnioskuje
o absolutorium
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mszana przyjęła wniosek
w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2018 rok.
Wniosek został już pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Sesja
absolutoryjna, na której odbędzie się także debata o stanie
gminy, planowana jest na połowę czerwca... STR. 5

Pierwsze od ponad 30 lat
prymicje w Połomi
Na to wydarzenie połomska parafia czekać musiała aż 32 lata,
od czasu święceń ks. Wacława Stencla. 12 maja w miejscowym
kościele swoją Mszę św. prymicyjną odprawił nowy kapłan z tej
parafii, ks. Krzysztof Brejza, wyświęcony dzień wcześniej w katowickiej katedrze... ... STR. 9

FOTOMIGAWKI

Piknik charytatywny „Wspólnie dla Tymka”
26 maja w Mszanie odbył się
piknik charytatywny dla Tymoteusza Pomykoł. Można powiedzieć, że było to pospolite
ruszenie dobroci, zainicjowane
przez naszą mieszkankę Basię
Szymik, a wsparte organizacyjnie przez GOKiR, rzeszę wolontariuszy i ludzi dobrej woli.
Podczas pikniku zebrano
9.533,09 zł na leczenie i rehabilitację ciężko chorego 2,5-latka.
- Składamy wielkie podziękowania dla organizatorów, sponsorów, darczyńców, wolontariuszy, dla wszystkich, którzy
przyczynili się do tego, by ten
dzień tak pięknie wyglądał
i przyniósł takie owoce - mówi
Martyna Pomykoł, mama chłopca.

GOKiR Mszana zajął się organizacyjną stroną pikniku, podczas
którego zagrał zespół Silesian
Brass Quartet, wystąpiły także
dzieci z SP w Mszanie i miało
miejsce wiele innych atrakcji,
w tym pokaz tańca miniformacji
Miraż i pokaz ju-jitsu w wykonaniu Klaudii Mitko z partnerem. Do zakupu chleba z „fetym” zachęcał Remigiusz Rączka. Wolontariusze malowali
dzieciom twarze i zaplatali warkoczyki, organizowali zabawy.
Panie upiekły domowe ciasta,
grupa Enduro organizowała
przejażdżki na motorach crossowych, a strażacy z Mszany
zapraszali dzieci do wozu
gaśniczego. Zbiórkę pieniężną
przeprowadzono pod szyldem

Fundacji Ogniwo, której podopiecznym jest Tymek.
- Dziękuję dyrektorowi Jabłońskiemu za to, że gdy przyszłam
do niego z propozycją imprezy
charytatywnej, okazał entuzjastyczne podejście i zaproponował, aby zrobić wydarzenie na
większą skalę. Dziękuję mu także
za poprowadzenie licytacji.
Dziękuję Monice Mrozek za
ogromne zaangażowanie, a mojej córce Lence, jej koleżance
Julicie i jej mamie Monice za
ogromne wsparcie i zaangażowanie. Składam serdeczne podziękowania paniom od pieczenia ciasta, wolontariuszkom,
które zabawiały dzieci, obsłudze
grilla, panu od dmuchańców,
który wpłacił połowę swojego
dochodu na rzecz Tymka, uczniom naszej szkoły i ich opiekunkom za występy recytatorskie i wokalne oraz pani dy-

rektor szkoły za pomoc techniczną. Nie jestem w stanie
wymienić wszystkich, którzy
okazali wielkie serce i wsparli
imprezę lub przekazali na nią
fanty, ale wszystkim bardzo
dziękuję. Część fantów została,
będą licytowane w internecie
na stronie Tymka - mówi Barbara Szymik.
Jak to mówią, dobro wraca,
a gdy się nim dzieli, ono się
mnoży. Dziadkowie i rodzice
Tymoteusza przekazali niewykorzystane na festynie kiełbaski
i sprzęt grillowy na podobny
piknik, który 1 czerwca odbędzie się w Krostoszowicach na
rzecz chorej na serce Julki.
Rodzice dziewczynki pojawili
się na festynie dla Tymka. (mk)
O życiu rodziny dziecka chorego
na SMA czytajcie na str. 8. Tam
także lista sponsorów i darczyńców
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Integracyjnie w górach

98 rocznica bitwy pod Olzą

23 maja odbyła się wycieczka
dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Wyjazd został zorganizowany w ramach
projektu DziałajMY – Aktywizacja, Integracja oraz Wsparcie
Osób z Niepełnosprawnością –
Mieszkańców Gminy Mszana.
Uczestnicy wycieczki integrowali się w Hotelu Gołębiewski
w Wiśle grając w kręgle, następnie spacerowali po Równicy
i mieli możliwość kosztowania
lokalnych przysmaków.
Wyjazd wywołał wiele radości
wśród uczestników i niewątpliwie pozostanie w ich pamięci

23 maja przypadała 98 rocznica
bitwy pod Olzą, w której wzięli
udział także mieszkańcy naszej
Gminy. Była to jedna z największych bitew III Powstania
Śląskiego. Wzięło w niej udział
blisko stu zweryfikowanych
mieszkańców naszej gminy.
W bitwie pod Olzą zginęli: Alojzy
Błatoń, Jan Nogły, Jan Oślizło
i Wiktor Wala z Mszany oraz Józef Antończyk, Teodor Antończyk, Teodor Białecki, Alojzy

złowione
w sieci
Na facebookowym profilu
wodzisławskiego Ekonomika
wypatrzyliśmy znajomą twarz.
Łukasz Skowron, mieszkający
w Mszanie uczeń Technikum
Gastronomicznego w tej szkole, a obok niego sam Kurt
Scheller, szwajcarski szef ku-

Wizyta na kręgielni

na długo. Organizatorzy - Ośrodek Wsparcia Caritas w Połomi przy współpracy z OPS
składają serdeczne podziękowania właścicielom sklepu „Lewiatan” w Mszanie, który ufundował dla wszystkich uczestników napoje i kołaczyki. (kz)

chni, krytyk kulinarny, szerokiej publiczności znany z licznych programów telewizyjnych. To fotka z warsztatów
kulinarnych z udziałem znamienitego gościa, które odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w połowie maja.
O Łukaszu i jego sukcesach
w konkursach gastronomicznych pisaliśmy na łamach
Wieści już kilkakrotnie. Życzymy, jeśli ma takie marzenia,
pójścia w ślady mistrza. (mk)

Bożek i Leon Wita z Połomi.
W styczniu 2018 roku Gmina
Mszana, w partnerstwie z parafią św. Jerzego w Mszanie
i NNMP w Połomi odnowiła mogiły powstańcze na miejscowych cmentarzach i zorganizowała konferencję historyczną
poświęconą pamięci powstańców. Wydano także folder
edukacyjny, opisujący lata powstań i plebiscytu na Górnym
Śląsku. (mk)

Wyróżniono
bezpieczne gospodarstwo w Połomi
Paweł Salamon z Połomi znalazł
się w finale ogólnopolskiego
konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne", organizowanego przez KRUS, pod patronatem
wojewody śląskiego. W etapie
regionalnym obejmującym województwo śląskie wzięło udział
14 gospodarstw. Komisja była
u połomskiego rolnika na wizji
z końcem kwietnia. Jurorzy oce-

niali stan podwórza, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, maszyn i urządzeń
użytkowych oraz ogólny dobrostan zwierząt i ich bezpieczeństwo, a także zabezpieczenie gospodarstwa pod względem ppoż.
Rolnik z Połomi otrzymał wyróżnienie specjalne, a w nagrodę odkurzacz techniczny. (jw)

Nagroda dla Kabel System
10 maja odbyła się uroczysta
gala wręczenia tytułów Lidera
Przedsiębiorczości 2018 Powiatu
Wodzisławskiego. Z naszej gminy to wyróżnienie otrzymała
firma Kabel System Sp. z o.o. To
konfekcjoner wiązek kablowych,
adapterów testowych, przewodów pomiarowych i diagnostycznych głównie dla przemysłu
samochodowego. Firma działa
w Mszanie od 2015 roku.
Statuetkę odebrał prezes Eugeniusz Pyrchała. W gali, która Lider Przedsiebiorczości 2018
w tym roku odbyła się w Rogowie, uczestniczyli przedstawi- we wdrażaniu innowacyjnych
ciele władz Gminy - wójt Miros- technologii - powiedział wójt.
Organizatorem konkursu jest
ław Szymanek i przewodniczący
Powiat Wodzisławski oraz Cech
Rady Gminy Marek Liśnikowski.
- Gratuluję prezesowi Kabel Sys- Rzemieślników i Innych Przedtem oraz wszystkim pracowni- siębiorców w Wodzisławiu
kom i życzę kolejnych sukcesów Śląskim. (mk)
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Policja zapewnia: u was jest bezpiecznie
Bezpieczeństwo było głównym
tematem VI sesji zwyczajnej
Rady Gminy Mszana, która odbyła się 29 kwietnia. Informację
o stanie bezpieczeństwa przedstawili: z-ca komendanta wodzisławskiej policji podinsp.
Grzegorz Matuszek, z-ca komendanta PSP w Wodzisławiu mł.
bryg. Rafał Adamczyk, komendant gminny OSP w Mszanie
Henryk Rduch i pełnomocnik
ds. Zarządzania Kryzysowego
UG Mszana, Władysław Bielasiński.
Ze sprawozdań policji wynika,
że gmina (podobnie jak w latach poprzednich) należy do
najbezpieczniejszych w powiecie. W 2018 roku nie doszło
u nas do najpoważniejszych
przestępstw (rozboje, bójki,
pobicia). Miało miejsce 6 włamań i 14 w większości drobnych
kradzieży. Wzrosła liczba wypadków drogowych z 4 do 8,

wencji związanych z zapaleniem się instalacji grzewczych
w budynkach (kominów).
Na sesji wójt poinformował
także, że pojawiła się szansa
pozyskania nowego wozu gaśniczego dla OSP Połomia ze
środków ministerialnych oraz
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Warunkiem jest jednak dołożenie
z budżetu gminy ok. 300 tys. zł.
- Trzeba się zastanowić, gdzie
znaleźć takie środki, ponieważ
obecny rok jest rokiem dużych
inwestycji, na prawie 8 milionów złotych - informował radnych Mirosław Szymanek. Podkreślił też, że w kolejnych latach
będzie się starał doposażyć
pozostałe jednostki.
Z końcem maja Rada Gminy
miała się zająć zmianami w budżecie, dotyczącymi m.in. środków na wóz strażacki. (mk)

Obrady VI sesji Rady Gminy

natomiast kolizji było 130 - o 6
mniej niż w roku 2017. Podinsp.
Matuszek podziękował w imieniu komendanta Policji za współpracę z Gminą w różnych
obszarach, zarówno za wsparcie
finansowe, jak też dobrą atmosferę, poprawną komunikację
i wzajemne zrozumienie.
Z kolei wójt w imieniu mieszkańców podziękował za działania policji mające na celu poprawę bezpieczeństwa, udział
w kontrolach przydomowych

kotłowni i patrolach ponadnormatywnych.
Wójt dziękował również strażakom, zarówno zawodowym,
jak i ochotnikom. Strażacy interweniowali u nas w zeszłym roku
127 razy, w tym 33 razy byli wzywani do gaszenia pożarów, 86
razy do usuwania miejscowych
zagrożeń i 8 razy w sprawie
fałszywych alarmów. Liczba
pożarów wzrosła w porównaniu
z 2017 rokiem i to w całym powiecie. Przybyło zwłaszcza inter- Czyt. na str. 5: „Zmiany w budżecie”

Nagroda Wójta dla tancerza i sportsmenki

Dawid z mamą Mirosławą odbiera nagrodę

Na kwietniowej sesji zostały
wręczone Nagrody Wójta Gminy Mszana. Laureatami zostali:
Dawid Gajdera - za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej i Klaudia Mitko - za
osiągnięte wyniki sportowe.
Dawid ma 16 lat, mieszka
w Mszanie. Tańcem pasjonuje
się od III klasy SP. We wrześniu
2018 r. wraz z partnerką Julią
Pacharzyną z Raciborza zajął
dwukrotnie 1 miejsce w turnieju o Puchar Okręgu Śląskiego
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Dla Klaudii Mitko to było kolejne wyróżnienie

w Radzionkowie. Jego sukces
był tym większy, że startował
ze starszymi od siebie. W październiku ub. roku w Pucharze
Klas w Bieruniu awansował do
wyższej klasy B w tańcach
standardowych. Stanął też na
najwyższym stopniu podium na
turnieju tanecznym w Siemianowicach. W tym roku ma już za
sobą kilka dobrych występów,
w tym I miejsce na kwietniowych
Międzynarodowych Otwartych
Mistrzostwach Wrocławia.

Klaudia Mitko od 5 lat trenuje
jiu-jitsu i osiąga w tej dyscyplinie
spektakularne sukcesy. Nie po
raz pierwszy została laureatką
Nagrody Wójta. Do jej ostatnich
osiągnięć należy m.in.: I miejsce
Mistrzostw Polski w grapplingu
z listopada 2018 roku, I miejsce
Mistrzostw Polski Jiu-Jitsu z października 2018 oraz II miejsce
Drużynowych Mistrzostw Świata
Jiu-Jitsu Seniorów w Szwecji,
w listopadzie 2018. Laureaci
otrzymali nagrody i kwiaty. (mk)

Wybory ławników
na nową kadencję
Upływa kadencja ławników
sądowych wybranych w roku
2015 na kadencję 2016 - 2019.
Rada Gminy w Mszanie do końca października 2019 r. dokona
wyboru ławników na lata 2020 2023.
Wybierani będą: 1 ławnik do
Sądu Okręgowego w Gliwicach,
1 ławnik do Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju (do orzekania ws. z zakresu prawa pracy) oraz 1 ławnik do Sądu
Rejonowego w Wodzisławiu Śl.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa
najpóźniej 30 czerwca 2019 r.
Karty zgłoszenia i szczegółowe
informacje można pobrać ze
strony www.mszana.ug.gov.pl
i BIP. Informacje związane z wyborami ławników udzielane są
pod numerem tel.: 32/47-59744 lub 32/47-597-40. (mk)
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Eurowybory: Połomia
z najwyższą frekwencją
W Gminie Mszana w wyborach
posłów do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyniosła
47,64 procent, czyli była bardzo
wysoka, podobnie jak w całym
kraju. Rekordową frekwencję
mieliśmy w OKW nr 3 - sołectwo
Połomia, gdzie do urn poszło
50,58 proc. uprawnionych! Najmniej wyborców poszło do urn
w OKW nr 4 - Gogołowa (42,39
proc.). W OKW nr 1 w Mszanie
frekwencja wyniosła 46,39
proc., a w OKW nr 2 w Mszanie
47,81 proc.
W naszej gminie na kandydatów KWW Prawo i Sprawiedliwość oddano aż 1498 głosów
(na 2071 wszystkich oddanych).
Na kandydatów Koalicji Europejskiej oddano 366 głosów. 86
głosów zdobyła lista KWW Kukiz 15, 58 głosów KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy, 35 głosów KWW

Wiosna Roberta Biedronia, 18
głosów KWW Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski i 10 głosów
KWW Lewica Razem.
Procentowo przedstawia się to
następująco: PiS - 72,3 %, KE 17,7 %, Kukiz 15 - 4,2 %, Konfederacja - 2,8 %, Wiosna - 1,7 %,
Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,8
%, Lewica Razem - 0,5 %.
Najwięcej głosów zdobyli u nas:
Grzegorz Tobiszowski - 661,
Jadwiga Wiśniewska - 552,
Izabela Kloc - 461, Bolesław
Piecha - 196 (z PiS), Jerzy Buzek
- 390 i Jan Olbrycht - 68 (KE),
Jacek Wilk - 45 (Konfederacja),
Łukasz Kohut - 39 (Wiosna).
Z okręgu nr 11 (Katowice) mandat do Brukseli zdobyli: Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski i Izabela Kloc (PiS),
Łukasz Kohut (Wiosna) oraz
Jerzy Buzek, Marek Balt i Jan
Olbrycht (KE). (mk)

Świętowali jubileusz
Polonii francuskiej w Houdain
W dniach 3-5 maja wójt Gminy
Mszana i przewodniczący Rady
Gminy Mszana wzięli udział
w obchodach jubileuszu Polonii
we francuskim Houdain, które
jest gminą partnerską Mszany.
Obchodzono tam 100. rocznicę
podpisania porozumienia pomiędzy Francją i Polską o warunkach wyjazdów polskich robotników do Francji oraz 70lecie Komitetu Towarzystw
Miejscowych w Houdain. Francuska Polonia uczciła również
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Jubileusze te były
wielkim wydarzeniem w naszej
partnerskiej gminie. Podczas
wielu spotkań panowała atmosfera patriotyzmu, życzliwości
i nostalgii za Polską. Nasi przyjaciele z Houdain prosili o przekazanie pozdrowień i życzeń

dla wszystkich mieszkańców
oraz podziękowań za otrzymane upominki - mówi wójt Mirosław Szymanek, który wraz z
przewodniczącym rady Markiem Liśnikowskim i żonami
gościli we Francji na zaproszenie Regine Wawrzyniak - Malik,
przewodniczącej Komitetu Towarzystw Miejscowych oraz mer
Isabelle Levent-Ruckebusch (na
zdj. poniżej).
Ręcznie wykonane upominki
w postaci serwetek przygotowała grupa Format. (mk)

Komisja Rewizyjna „za”
absolutorium

Posiedzenie komisji 7 maja br.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Mszana podjęła wniosek w/s
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2018 r.
Na swoim posiedzeniu 7 maja
komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za
2018 rok, przedstawione przez
skarbnik gminy, Małgorzatę Gąsior. Radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
na temat wykonania budżetu
Gminy Mszana w 2018 rok
oraz sprawozdaniami finansowymi i kształtowaniem się
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Badali także: bilans z wykonania budżetu, bilans łączny
jednostek budżetowych, łączny

rachunek zysków i strat oraz
łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek, a także informację dodatkową.
Uchwałę w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Komisja podjęła jednogłośnie.
Wniosek został zgodnie z procedurą wysłany celem zaopiniowania do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach,
która uchwałą z dnia 13 maja br.
wydała pozytywną opinię
o przedłożonym wniosku.
Wniosek został też skierowany
do przewodniczącego Rady
Gminy. Sesja absolutoryjna, na
której odbędzie się także debata o stanie gminy, planowana
jest na połowę czerwca br. (mk)

Zmiany w budżecie
Na kwietniowej sesji uchwalono
zmiany w budżecie związane
z koniecznością dokapitalizowania PKM. Gmina Mszana, jako
członek MZK dołoży 76 tys. zł do
ratowania lokalnej komunikacji.
Jest to niezbędne, aby autobusy
wożące naszych mieszkańców
do szkół i zakładów pracy mogły
normalnie funkcjonować.
Kolejne zmiany w budżecie,
omawiane na Komisji Budżetu
i Infrastruktury 22 maja, dotyczą
konieczności wykonania dodatkowych prac na obiekcie szatni
sportowej w Mszanie, m.in. dodatkowych ścianek działowych,
grzejników, zwiększenia powierzchni z kostki brukowej, wywozu i utylizacji gruzu i innych prac.
Łączny koszt dodatkowych robót ma się zamknąć w kwocie 90

tys. zł. W uchwale budżetowej
konieczne są także przesunięcia
związane z koniecznością wygospodarowania 300 tys. zł jako
wkład własny Gminy do zakupu
nowego samochodu pożarniczego dla OSP Połomia. Samochód będzie w sumie kosztował
ok. 760 tys. zł. Oprócz środków
z budżetu gminy, 100 tys. zł
przekaże WFOŚiGW, 320 tys. zł
to dotacja Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, a 40
tys. zł ma pochodzić z budżetu
województwa.
Komisja Budżetu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Był on następnie procedowany
przez Radę Gminy na sesji 29
maja (już po zamknięciu tego
numeru NWG). Informacje
w kolejnych wydaniach. (mk)
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Odwiedziny
w banku

Wyróżnieni za teledysk w Opolu
Dzieci z Przedszkola "Wesoły
Dzwoneczek" w Mszanie zdobyły wyróżnienie w grupie 3-4 –
latków za najlepszy teledysk do
nowo napisanej piosenki
w I K raj o wym F e s ti wal u
Piosenki Muzyki Przedszkolnej
organizowanym przez Muzeum
Muzyki w Opolu.
- Poziom był bardzo wysoki,
należało napisać tekst piosenki
oraz skomponować linię melodyczną, nagrać utwór w profesjonalnym studiu nagrań oraz
nakręcić teledysk do piosenki mówi Bożena Sitek z mszańskiej
placówki. Udało się! 7 czerwca
delegacja przedszkolaków pojedzie do Opola na oficjalne
wręczenie nagród!

Przedszkolaki w studio nagrań

Piosenka nosi tytuł "Zabawy na
łące". Autorką słów i muzyki jest
Bożena Sitek. Wokalistkami są:
Milena Mieszaniec, Anna Obracaj i Oliwia Tuczyńska. Utwór
był nagrywany w Studio nagrań

MAGNUM - Muzyczna Agencja
Reklamowa Adam Danek. Natomiast teledysk to dzieło
Łukasza Wyputy z Mszany,
właściciela effectstudio.eu.
Gratulujemy!!! (mk)

Dostali odpowiedź na list do Kate i Williama
Takiej korespondencji się nie
spodziewali! Uczniowie klas VI
Szkoły Podstawowej w Mszanie
podczas zajęć dodatkowych
„Angielski – oknem na świat”
napisali w marcu br. list do
brytyjskiej pary książęcej księcia Williama i księżnej Kate.
- W liście opisali swoje zainteresowania, szkolny dzień, a także zaprezentowali miejscowość, w której mieszkają. Dołączyli również kilka pocztówek
oraz ulotek o Mszanie. Uczniowie wyrazili także słowa wsparcia i podziw dla pracy książęcej
pary - opowiada opiekun szkolnego koła j. angielskiego, pani

List z Pałacu Kensington

Anna Cuber. Ku wielkiej i raczej
niespodziewanej radości, 20
maja szóstoklasiści otrzymali

Haftowane cudeńka w świetlicy
Od kilku już lat w świetlicy
szkolnej w Połomi pod okiem
pani Barbary Konsek uczniowie
uczą się haftu matematycznego
i krzyżykowego.
Dzieci wyszywają na dziurkowanym kartonie lub na kanwie.
Haftują kartki na różne okazje
i obrazki do kolorowych ramek.
Zajęcia hafciarskie uczą precy-
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zji, cierpliwości, systematyczności i estetyki. (ja)

odpowiedź z Pałacu Kensington! W imieniu pary książęcej
odpisała im Claudia Spens książęca para podziękowała za
miłe słowa oraz za trud, jaki
młodzież z Mszany zadała sobie,
pisząc wiadomość. Zachęciła
również do odwiedzenia strony
internetowej, gdzie można na
bieżąco śledzić informacje na
temat brytyjskiej rodziny królewskiej.
- Jak wynika z naszego doświadczenia, warto pisać listy! śmieje się Anna Cuber. (mk)

41-osobowa grupa najmłodszych SKO-wiczów z Mszany
odwiedziła bank w Jastrzębiu Zdroju. Uczniowie zostali miło
przyjęci przez personel, a także
maskotkę banku - żyrafę Lokatkę. Uczestniczyli w lekcji o oszczędzaniu, poznali urządzenia
do liczenia pieniędzy i do
sprawdzania oryginalności
banknotów.
- Nasze SKO liczy 184 członków. Organizujemy konkursy,
akademie, wyjazdy, spotkania
z przedstawicielami banku PKO.
Zachęcamy do wstąpienia
w nasze szeregi, bo warto uczyć
się oszczędzania już od najmłodszych lat. Od kilku lat za
swoją działalność SKO zdobywa corocznie nagrody przyznawane przez bank PKO - mówi
Mirosława Bura, opiekun koła
w Mszanie. (mk)

Z żyrafą Lokatką

Ogłoszenie
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 09.05.2019 r. sygnatura sprawy
GLX NS-REJ KRS/006208/19/864, została wykreślona
z Krajowego Rejestru Sądowego Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Mszanie z/s w Połomi
w likwidacji ul. Szkolna 19 /KRS 0000113903/
w związku z zakończeniem procesu likwidacji.
Akta osobowe i księgowe Spółdzielni zostały złożone
w Archiwum: ARCH - DOK Sp. z o.o.
43-300 Bielsko Biała, ul. Kaliska 57/1,
nr tel. 606 383 041, 338 114 645
Likwidator Stanisław Piecha

TO CIEKAWE

Nasze swojskie Lady D.
Poetka z Połomi, która tworzy
wyłącznie w gwarze śląskiej
i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gogołowej
zdobyły wyróżnienie w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek. Konkurs ten został zainicjowany w 2002 roku w Katowicach przez europosła Marka Plurę. Polega on na przyznaniu tytułu honorowego "Lady
D." (z ang. Lady Disabled, czyli
Dama Niepełnosprawna) kobietom o różnym stopniu niepełnosprawności, które są
szczególnie aktywne w różnych
dziedzinach życia.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie zgłosił do konkursu
dwie energiczne, mimo nękających je kłopotów zdrowotnych, mieszkanki naszej gminy:
Jolantę Spielman-Gajda i Danutę Michalik.
***
Pani Jola mieszka w Połomi,
z wykształcenia jest modniarką,
natomiast pracuje jako sekretarka i woźna sądowa. Krótsza
noga nigdy nie przeszkadzała
jej w aktywnym życiu. Jej wielką
pasją jest gwara śląska, którą
kultywuje pisząc w wolnym czasie zabawne wiersze i rymowane opowiadania, a nawet scenariusze spektaklów. W 2018
roku wydała tomik wierszy
w ramach projektu realizowanego przez GOKiR Mszana
"Kultura - Interwencje 2018
Etnopolska". Jej utwory były
także zamieszczane w "Wieściach". Jest bardzo wesołą i pogodną osobą, co potwierdzi
wielu jej znajomych i osób, dla
których napisała jakieś jubileuszowe życzenia. Każdy kto z nią
rozmawiał musi przynać, że
gwara w jej ustach to "prawdziwe godani".
***
Dankę Michalik w Gogołowej
oraz sąsiedniej Połomi zna
prawie każdy. W 2000 roku
reaktywowała Koło Gospodyń
Wiejskich w Gogołowej. Od po-

przemówiyni, ale że mi kluska
w karku stoła, toch go nie
poczytala. Ino podziękowałach
tak, jak się to u nas downij
robiło.
Specjalnie napisane, choć nie
odczytane na gali zwrotki publikujemy poniżej. (mk)
Tak przedstawić sie tu moga/
na miano mi Jola i mom krótszo
noga
Laureatki z Markiem Liśnikowskim i Mirelą Ledwoń

czątku jest jego przewodniczącą. Mimo przebytej operacji kręgosłupa stawia sobie ciągle nowe wyzwania. Jest inicjatorką
powstania Izby Regionalnej, do
której zdobyła większość eksponatów. Stary kredens kuchenny odnawiała przez wiele tygodni, podobnie jak inne zgromadzone tam sprzęty. Dziś w Izbie
Regionalnej odbywają się lekcje
o śląskich tradycjach, na które
przyjeżdżają dzieci z całego
regionu. Pani Danka organizuje
w niej także co roku szkubaczki
i inne okolicznościowe spotkania. Izba była również scenerią
kilku programów kulinarnych.
Od 1998 roku Danuta Michalik
jest przełożoną zespołu charytatywnego w parafii NNMP
w Połomi. Od 2018 roku działa
w Radzie Parafialnej. Podobnie
jak Jolanta Spielman, również
pisze okolicznościowe wierszyki
w śląskiej gwarze.
***
Gala rozdania nagród Lady D.
odbyła się 9 maja w Sosnowcu.
Obie panie zostały docenione
w kategorii kultura i sztuka oraz

zaangażowanie społeczne. Otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci torebek.
W spotkaniu uczestniczył także
poseł Marek Plura i córka
Krystyny Bochenek. Nasze panie były jedynymi reprezentantkami gmin wiejskich z powiatu
wodzisławskiego. - Oprócz
Mszany, na gali był Radlin i Rybnik. Poza tym miasta z okolic
Katowic i Częstochowy - mówi
Mirela Ledwoń, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie. Z ramienia gminy
w gali uczestniczył też przewodniczący Rady Gminy Marek
Liśnikowski.
Obie wyróżnione są pod dużym
wrażeniem uroczystości. - Dziękujemy pani kierownik OPS, że
zgłosiła nas do konkursu. Nie
uważamy się za wyjątkowe, ale
robimy to, co lubimy i angażujemy się do tych działań - mówi
Danuta Michalik.
Pani Jola powtarza to, co powiedziała na gali, oczywiście
w gwarze śląskiej: - Pon Boczek
zapłoć. I gwoli wyjaśnienia dodaje: - Miałach przygotowane

Przijechałach tu pedzieć Wom
moi mili/
coście mnie tukej dzisioj zaprosili
Żeby żech za długo nie rzegotała/
toch se to wszystko na kartce
spisała
Pisza po ślonsku rozmajte ody/
podle dzisiejszej mody
Na urodziny i jubileusze/
tak tromfnyć do wicu muszę
o babskim swiyncie i o plecyniu
korony/
hymn Maryjny i o tym komu trza
dać bombony.
A oprócz tego łaża do roboty/
chocioż nikiedy wcale ni mom
ochoty
Papióry przekłodom, bo robia
w gerichcie/
i za wachtyrza dorobiom sie po
szychcie
Robia taki rozmajte laurki na
śluby, geburstaki /
ważne coby z tego kupa śmiechu
było i draki
Choć roz misjo miałach ważno do
wykonanio/
robiłach z pozłotki i ścinków
kartki z choinkami/
na jarmark do sprzedanio
Szła z tego kasa na zdrowotne
cele/
nawet farorz o tym głosioł w
kościele
I taki to moji społeczne działanie
wszystko z serca prosto wyssane

Uroczystość wręczenia nagród

Jolanta Spielman - Gajda
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Tymek dziękuje za każdą pomoc
Tymek Pomykoł, główny bohater pikniku charytatywnego
w Mszanie, urodził się 20 października 2016 r. Pierwsze cztery miesiące życia spędził w szpitalach. Cierpi na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) typu I, czyli
najcięższą postać choroby.
SMA powoduje postępujące
upośledzenie mięśni. W ciężkich przypadkach może prowadzić do śmierci.
- Choroba zabrała już wiele
naszemu syneczkowi. Karmiony
jest sondą, oddycha za niego
respirator. Na chwilę obecną
jedynym sposobem na walkę
z chorobą Tymusia jest intensywna rehabilitacja oraz specjalistyczny sprzęt, ponieważ Tymek
nie może być poddany terapii
Nusinersenem, pierwszym lekiem na tę nieuleczalną do tej
pory chorobę, ze względu na
występujące przeciwwskazania
medyczne - mówi Martyna
Pomykoł, pochodząca z Mszany mama chłopca.
Życie codzienne młodej
rodziny przy SMA wygląda tak,

Tymek na festynie

że Tymuś potrzebuje opieki 24
godziny na dobę. Ponieważ
samodzielnie się nie rusza,
potrzebuje opieki także w nocy,
bo sam nie potrafi zmienić
pozycji, odkryć się czy przykryć.
- Doglądamy go na zmianę z
mężem także w nocy. Zrezygnowałam z pracy, żeby móc się
nim zajmować. 5 razy w tygodniu Tymuś ma rehabilitację
ruchową, 1-2 razy terapię wzroku, 1 raz zajęcia z neurologopedą. Poza tym ćwiczymy z nim
codziennie logopedycznie

i sensorycznie - opowiada mama. Oprócz intensywnej rehabilitacji potrzebny jest niezbędny,
specjalistyczny sprzęt, który pomaga Tymkowi w codziennym
funkcjonowaniu, zabezpiecza
odpowiednio jego kręgosłup
i pomaga w tym, by rozwijał się
najlepiej, jak to tylko możliwe.
Gorset, ortezy, specjalistyczny
wózek, fotelik są kosztowne,
a Tymuś szybko rośnie, więc
trzeba je często wymieniać, żeby
spełniały swoją funkcję.
Martyna podkreśla, że choć
Tymek jest tak bardzo chory, to
to jest on małym 2,5-letnim
chłopcem, ciekawym świata
i wszystkiego, co dzieje się wokół niego.
- Tymuś ma chore mięśnie, ale
poza tym, jak każdy mały
chłopiec, chce się bawić i poznawać świat. To my jesteśmy
jego rękami i nogami, więc staramy się, żeby pomimo swojej
niepełnosprawności mógł jak
najbardziej "normalnie" funkcjonować. Dać mu namiastkę
dzieciństwa, które zostało mu

Mistrzowskie srebro Zuzi i Emilki
Zespół taneczny "Miraż" został
wicemistrzem Polski w tańcu
modern zdobywając srebrny
medal podczas Krajowych
Mistrzostw IDO Modern/Balet,
które w ostatnich dniach kwietnia odbyły się w Rawie Mazowieckiej.
To najbardziej prestiżowy konkurs w tej kategorii tanecznej
w kraju organizowany przez
Międzynarodową Organizację
Tańca IDO oraz Polską Federację Tańca. Tancerki mini formacji juniorskiej, do której
należą Emilia Krzyształa i Zuzanna Halfar (mieszkanki Mszany) wywalczyły srebro.
- Konkurencja na takich zawodach jest bardzo duża. Biorąc
pod uwagę, że jesteśmy już
juniorkami, a nasze kategorie

-8-

Zuzia Halfar (pierwsza z lewej i Emilka Krzyształa (trzecia u góry)

wiekowe są najbardziej obsadzane, to drugie miejsce jest dla
nas ogromnym sukcesem. Ciężko trenowałyśmy przed mistrzostwami, spędzałyśmy na sali
treningowej każdą wolną chwi-

lę i w efekcie mamy ten upragniony medal - mówią Emilka
i Zuzia. - Jesteśmy wdzięczne
naszym trenerom za przygotowanie do turnieju, za ich ciężką
pracę i wsparcie - dodają. (ok)

odebrane. Wymyślamy mu
więc różne zabawy, malujemy,
kleimy, tworzymy, jeździmy na
wycieczki, chociaż takie wyjazdy to wielkie przedsięwzięcie,
bo trzeba ze sobą zabrać cały
potrzebny sprzęt. Gdy widzimy
jak bardzo go to cieszy, to daje
nam siłę do działania. Tymuś
jest przeszczęśliwy, gdy coś się
dzieje - mówi mama. (mk)
Darczyńczy i sponsorzy:
Zuzanna Karwot, Centrum Dekoral
Professional Rybnik, World of
Paintball Jastrzębie Zdrój, Zoolandia Dybiec Krzysztof, Alfasynapsis z Rybnika, Salon fryzjerski
Alex Pielgrzymowice, Stylizacja
paznokci i rzęs Kinga Zielonka,
Oriflame, Manufaktura urody
Klaudia Dziendziel-Heczko, Restauracja Pielgrzymówka, Restauracja Astoria Mszana, Basen
Nautica Gorzyce, Basen Pawłowice
Wodny Raj, Park linowy Leśna
Przygoda Radlin, Kino Pegaz
Wodzisław Śl., Ośrodek Jazdy
Konnej Gosław - Jedłownik, Ania
Cisło - robótki ręczne, Lewiatan
Mszana - Klapuch, Lewiatan os.
1 Maja - Chrobok, Gryfny Kraiczek państwo Marek, NSPPP Bursztynek
- Dorota Płaczek, Piekarnia Tatarczyk Mszana, Masarnia Tatarczyk
Roman i Bernarda, Sklep Wielobranżowy "Twój Dom" - państwo
Sierny, Monika Wrzosek, Naturhouse Ewa Eljasińska, fotograf
Marcelina Sosna, fotograf Agnieszka Kaźmierczak, Crossfit Black
Ground Rybnik, Sklep spożywczy
Mszana - Barbara i Adam Bugiel,
Piekarnia Kozielski Mszana - Zdzisław i Mariola Kozielski, Usługi
budowlane Leszek Nogły i pracownicy Jastrzębie Zdrój, Fotobudka Mistrzów, masterbudka.pl,
Firma "Niebieski"- Andrzej Zenker
Mszana, Artis - Kozłowscy Rybnik,
Katering Rzemieślniczy Rybnik,
Klaudia Mitko, Maria Tusińska,
Violetta Ćwik, Mariola i Mirosław
Cieśla, Maria Trojan, Urszula Rduch
- Kołeczko, Maria Małysz, Monika
Pomykoł, Anna Kijewska, Edyta Zimonczyk, Danuta Nowak, Przemysław Gąsior, Krzysztof i Katarzyna
Mucha oraz inni anonimowi
darczyńcy.
Dziękujemy!!!

TO CIEKAWE

Pierwsze od 30 lat prymicje w Połomi!
Na to wydarzenie połomska
parafia czekać musiała aż 32 lata, od czasu święceń ks. Wacława Stencla, rodem z Gogołowej. 12 maja 2019 roku w miejscowym kościele swoją Mszę
św. prymicyjną odprawił nowy
kapłan z tej parafii, ks. Krzysztof
Brejza, wyświęcony dzień wcześniej w katowickiej katedrze.
***
Pamiętam tego małego, czarnego chłopaka, który przyszedł do mnie razem z mamą
zapytać, czy może uczestniczyć
w lekcjach religii ze swoją
starszą siostrą - rozpoczął homilię prymicyjną ks. Jan Joszko,
były proboszcz połomski. Przyznam, że nie byłem zwolennikiem takich pomysłów, ale
zgodziłem się pod warunkiem,
że nadąży za resztą uczniów. Na
pierwszych lekcjach z tyłu klasy
siedziała jego mama i pomagała mu w notatkach. Jednak dał
radę. Po I Komunii Świętej został ministrantem. Duży wpływ
na jego powołanie miała z pewnością rodzina, to tam przekazano mu wiarę - zaznaczył
pierwszy opiekun powołania ks.
Krzysztofa. - Gdy wiele lat później przyszedł mi powiedzieć, że
wybiera się do seminarium, nie
zdziwiłem się. Zdziwiłbym się,

Procesja do kościoła

gdyby się nie wybierał - dodał
były proboszcz.
***
Krzysztof Brejza urodził się
4 sierpnia 1993 roku. Jego rodzice, Grażyna i Jerzy, mają
jeszcze pięcioro dzieci. Przyszły
ksiądz wychowywał się z trzema
siostrami i dwoma braćmi.
Niektórzy z nich mają już własne
rodziny.
Brejzowie, jak wielu mieszkańców Połomi, są rolnikami, Krzysztof od dziecka pomagał w polu, nic więc dziwnego, że na
motto swojej posługi wybrał
fragment z Ewangelii św. Łukasza: "Ktokolwiek przykłada rękę
do pługa, a wstecz się ogląda,
nie nadaje się do królestwa
Bożego". Szczególny sentyment
ma do świętego Franciszka z
Asyżu, który był patronem jego
rocznika.

Udekorowany dom rodzinny neoprezbitera

Bliscy i znajomi czekają na ks. Krzysztofa

Ks. Brejza (z prawej) z rodzicami

Ks. Krzysztof od pierwszego roku w seminarium uczył się języka
migowego i choć ufa głęboko,
że Kościół pośle go tam, gdzie
będzie potrzebny cieszyłaby go
posługa wśród osób z niepełnosprawnością lub głuchoniemych
(wypowiedź dla Gościa Niedzielnego).
Swoją pracę magisterską poświęcił proboszczowi, który pracował w połomskiej parafii w latach 1966 - 1992, a w zeszłym
roku został wyróżniony pośmiertnie tytułem Honorowy Obywatel Gminy Mszana. Jest to
praca biograficzna pt. „Ksiądz
Franciszek Pisula (1918–1993)”.
Ksiądz Pisula w 1990 roku powiedział do swoich parafian:
„Kiedy bierzesz własny krzyż
i idziesz za Chrystusem, Twoje
życie nabierze odpowiedniej
harmonii”. Te słowa dla mło-

Dekoracje na trasie to też dzieło rady sołeckiej

Neoprezbiter z Dziećmi Maryi

dziutkiego kapłana są umocnieniem i wskazówką życiową.
***
Uroczystość prymicyjna miała
bardzo podniosłą oprawę. Rada
Sołecka udekorowała całą trasę
procesji od domu neoprezbitera do samego kościoła, zaś
w nabożeństwie uczestniczyły
poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji społecznych,
sołtysi Połomi i Gogołowej, wójt
Gminy, orkiestra i wielu innych
zaproszonych gości.
Sołtys Magdalena Herman
dziękuje członkom Rady Sołeckiej, paniom z grupy Złote Rączki, członkiniom KGW, strażakom, osobom, które szyły chorągiewki, dostarczyły drzewka
i paliki potrzebne do dekoracji,
firmie PHU Jerzy Konik oraz
wszystkim, którzy okazali pomoc. (mk)

Członkinie organizacji w strojach ludowych

Poczty sztandarowe w kościele
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Jesień życia trzeba zaakceptować
i godnie przeżyć
„Twórczość łączy pokolenia” seminarium pod takim tytułem
zorganizowała 14 maja Gminna
Biblioteka Publiczna w Mszanie.
Spotkanie odbyło się w sali Ośrodka Kultury w ramach Tygodnia Bibliotek oraz X konferencji
„Przeszłość dla Przyszłości”.
Dr Wiesława Walkowska, mieszkanka Mszany, pracownik
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wygłosiła prelekcję nt.
wydanej 20 lat temu książki
"Gdzie historia przeplata się
z legendą". - Porządkując półki
natknęłam się na prace moich
byłych uczniów i wzruszyłam
się. Odczułam też podziw, że
miałam taką zdolną młodzież.
Myśl o spotkaniu narodziła się
spontanicznie - mówiła.
Zwracała uwagę, że coraz większy odsetek społeczeństwa stanowią ludzie starsi, dlatego tak
ważne jest ich aktywizowanie,
ale i okazywanie szacunku oraz
uczenie się od nich.
Druga z prelegentek, dr Ewa
Piaskowska, założycielka Stowarzyszenia Aktywni Silesia,
dała wykład nt. aktywności i aktywizacji starszego pokolenia.
- Trzeba zaakceptować fakt, że
czas upływa i pogodzić się ze
"srebrnym wiekiem". Do jesieni
życia powinniśmy się przygotować i dobrze ją przeżyć. Być aktywnym fizycznie i intelektualnie. Dbać o zdrowie, kontakty
z innymi ludźmi i rozwijać swoje
pasje i zainteresowania. Przełamywać stereotypy dotyczące
wieku 60 plus - apelowała do
seniorów.
Seminarium towarzyszyła wystawa prac plastycznych i rękodzieła twórców różnych pokoleń. Zaprezentowano rysunki
byłych uczniów mszańskiej
podstawówki, którzy 20 lat temu pomogli swojej ówczesnej
nauczycielce Wiesławie Wal-
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kowskiej przygotować książkę
o rodzimych legendach, tworząc
do niej ilustracje.
Jak na międzypokoleniowe wydarzenie przystało, na wystawie
wyeksponowano również prace
starszych twórców. Można było
obejrzeć m.in. przepiękne wyszywane haftem krzyżykowym
obrazy Teresy Kanafek, koronkę
klockową Grażyny Buchta, rękodzieło Grażyny Paszenda, prace
malarskie Jerzego i Edyty Bednarskich czy Gertrudy Zerzoń.
- W naszej gminie nie mamy się
czego wstydzić, bo nasi seniorzy
są ogromnie aktywni. Działają
na różnych frontach, spełniają
się w wielu twórczościach podsumowała Eliza SicińskaHajska, dyrektor biblioteki, organizatorka spotkania.
Co mogą robić seniorzy w gminie Mszana? Pasje artystyczne
mogą realizować w grupach
twórczych takich jak Format
w Mszanie, Złote Rączki w Poło-

Wiesława Walkowska, Eliza Sicińska-Hajska i Ewa Piaskowska

mi czy Magiczne Paluszki w Gogołowej. Prężnie działa także
amatorski teatr Kredens otwarty
na nowych aktorów, złożony
głównie z seniorów.
Spotkania przy kawie i zabawy
taneczne organizują wiele razy
w ciągu roku nasze Związki
Emerytów i Rencistów, działające we wszystkich trzech sołectwach, podobnie jak Koła Gospodyń Wiejskich. Organizacje te
zapraszają również na wspólne
wycieczki. Kto lubi śpiewać,
może dołączyć do jednego
z dwóch zespołów folklorystycznych: Mszanianka lub Poło-

mianka (występująca też jako
chór Cecylia) lub do mszańskiej
grupy Miłośniczek Pieśni Biesiadnej.
Nad wszystkimi tymi stowarzyszeniami patronat sprawuje
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, udostępniając pomieszczenia i współpracując przy
organizacji różnych imprez.
W Ośrodku Kultury w Mszanie
działa także Klub Seniora, gdzie
na starszych mieszkańców
czeka wiele ciekawych spotkań,
wykładów i zajęć. Trwają
starania o utworzenie podobnego klubu w Połomi. (mk)

Seminarium towarzyszyła wystawa prac twórców w różnym wieku

O wspólnej historii nad Grobem Ofiar
1 i 26 maja Mszanę odwiedzili
turyści z Izraela. Goście zapalili
znicze na Grobie Ofiar Marszu
Śmierci na tutejszym cmentarzu. 1 maja 40-osobowa grupa
wzięła także udział w spotkaniu
w sali GOKiR, gdzie wójt Mirosław Szymanek przedstawił
gościom historię grobu i współpracy z izraelskim przewodnikiem Yakim Ganzem.

Grób w Mszanie jest miejscem
wycieczek z Izraela od 2011 roku.
Marsz śmierci miał miejsce w styczniu 1945 r. Przez dzisiejszą
ulicę Wodzisławską w Mszanie
przeszła kolumna pędzonych z
Oświęcimia przez hitlerowców
więźniów obozu zagłady. Na
trasie pozostały ciała 33 ofiar.
Mieszkańcy Mszany, mimo groźby śmierci, pomagali więźniom,

rzucając chleb i chroniąc niektórych uciekinierów. Ciała tych,
którzy zmarli na trasie, przewieźli i pochowali na miejscowym cmentarzu. (mk)

TO CIEKAWE

Dzień Matki u gospodyń i Szlagierowych Babek
Kilkadziesiąt pań wzięło udział
w spotkaniu w GOKiR Mszana,
zorganizowanym 21 maja przez
miejscowe KGW z okazji Dnia
Matki. Były życzenia, wspólny
obiad i zabawa przy muzyce.
Była to też okazja do oficjalne-

go podziękowania ustępującym
członkiniom starego, wieloletniego zarządu Koła. Kwiaty,
upominki i podziękowania
przekazały koleżanki z nowego
zarządu oraz z-ca wójta gminy
Błażej Tatarczyk.

Podziękowania dla starego Zarządu Koła

Wcześniej, bo 17 maja, swoje
spotkanie z okazji Dnia Matki już
po raz ósmy zorganizowały
Szlagierowe Babki. Przewodnicząca grupy Jolanta Marek złożyła wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
sił, pogody ducha i spełnienia
marzeń. - Dzień Matki to takie
święto, w których chce się
powiedzieć wszystkim mamom,
jak bardzo je kochamy. Czasem
najlepiej mówią o tym słowa
piosenek, takich jak: "Najmilejsza w życiu jest mi Mama",
"Mamo dla Ciebie jestem", "Na
zawsze mamo" czy "Mamo, Ty
Serce Mi dosz" - mówi pani Jola.

Spotkanie Szlagierowych
Babek

Te wszystkie piosenki i wiele
innych zabrzmiało podczas

Zabawa przy muzyce

Pierwszy taki wieczór poetycki
23 maja w mszańskim Ośrodku
Kultury miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Przy pełnej sali zaproszonych gości,
których ilość ku ogromnej
radości przerosła nasze oczekiwania, rozpoczął się wieczór
poetycki. Było to pierwsze, lecz
mam nadzieję, nie ostatnie
tego typu spotkanie. Podczas
„Wieczoru z poezją” został zaprezentowany dialog dwóch
poetów: Henryka Pasternego
z Cieszyna z Andrzejem Ślakowskim z Jastrzębia Zdroju.
Miałam zaszczyć jako pomysłodawczyni tego spotkania
poprowadzić je z dyrektorem
GOKiR Rafałem Jabłońskim.
Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie, podczas którego

Spotkanie z poetami poprowadzili R. Jabłoński i M. Mrozek

nie zabrakło momentów radości, przemyśleń i wzruszeń.
Ponieważ poezja nie ogranicza
się do jednego wątku, dialog
poetycki został podzielony na
kilka części. Zaproszeni poeci
najpierw przedstawili swoje
wiersze patriotyczne, następnie

utwory dedykowane matce,
kolejno słuchacze mogli wysłuchać wierszy miłosnych i religijnych. W ostatniej odsłonie
dialogu Pasterny, będący członkiem grupy twórczej Cieszyńska
Studnia Literacka, zaprezentował wiersze w gwarze cieszy-

ńskiej. Natomiast Ślakowski,
członek Jastrzębskiej Grupy
Poetyckiej "Poetów 11" prezentował przekłady z rosyjskiego.
Uwieńczeniem całości spotkania był czas dla chętnych,
odważnych poetów-amatorów,
którzy pragnęli się podzielić
swoimi wierszami. Tutaj kolejnym jakże miłym zaskoczeniem
była spora ilość wystąpień i prezentacji.
Jestem przekonana, że wydarzenie to utkwiło w pamięci i w
sercach zebranej na sali publiczności. Mam nadzieję, że słuchacze wrócili do swych domów
z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu oraz przekonaniem, że oto doświadczyli sztuki
wyższej.
Monika Mrozek
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WIEŚCI Z URZĘDU

Bądź na bieżąco z alarmami
W związku ze zbliżającym się
okresem obfitującym w ekstremalne zjawiska pogodowe tj.
gwałtowne wichury, wyładowania atmosferyczne, intensywne
opady deszczu, susze i wysokie
temperatury, Wójt Gminy,
realizując ustawowe zadanie
nadzoru nad funkcjonowaniem
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności (ustawa
z dnia 26 kwietnia 2013 r. o
zarządzaniu kryzysowym /Dz.
U. z 2018 poz. 1401 z późn. zm/
przypomina o możliwości korzystania z usługi systemu teleinformatycznego Pogodynka.
System daje możliwość otrzymywania na swoją komórkę
SMS-ów z informacjami o zagrożeniach pogodowych i lokalnych, a także z ważnymi informacjami urzędowymi.
Co trzeba zrobić, żeby dostawać takie powiadomienia?
Wyślij SMS-a o treści:
Dla mieszkańców Mszany:
SWD009.nazwaulicy.mszana.
start
Połomia: SWD009. nazwa
ulicy.połomia.start
Gogołowa: SWD009. nazwa
ulicy.gogołowa.start
pod numer: 787-330-112.

Aktywacji można dokonać też
osobiście w Urzędzie Gminy
w Mszanie, podając niezbędne
dane w Punkcie Obsługi Klienta
bądź w pokoju nr 27.
Opłata za SMS-a z komendą
aktywacji jest zgodna z cennikiem Twojego operatora
GSM. Natomiast samo otrzymywanie komunikatów jest bezpłatne.
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego przypomina także
o możliwości uzupełnienia
ankiety przez opiekunów osób
lub pacjentów użytkujących
w warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące oraz wspomagające funkcje życiowe. Uzyskane dane
pozwolą podjąć działania informacyjne i ostrzegawcze w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej długotrwałym brakiem prądu. Ankieta dostępna
jest na stronie mszana.ug.gov.pl
w zakładce „Komunikaty i ostrzeżenia” oraz w Punkcie
Obsługi Klienta Urzędu Gminy
w Mszanie. Uzupełnioną ankietę należy dostarczyć lub odesłać
pocztą do Urzędu Gminy
w Mszanie, ul. 1 Maja 81, 44-325
Mszana. (kr)

GKRPA
W przypadku obecności problemu uzależnienia w rodzinie
z pomocy specjalisty może korzystać uzależniony, ale też każdy członek jego rodziny, który
ma kontakt z konsekwencjami
wynikającymi z tej sytuacji.
Jeszcze dwie dekady temu był
z tego rodzaju pomocą ogromny problem, obecnie oferta
poradni i ośrodków jest szeroka, a pomoc profesjonalna.
Kobiety mogą się odtruwać
oraz przejść terapię w Szpitalu
Psychiatrycznym w Rybniku lub
w Gorzycach w WOLO. Mężczyźni mogą się detoksykować
w Szpitalu Psychiatrycznym
w Rybniku lub w Gorzycach,
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Od lipca 500+ na każde
dziecko
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie informuje, że od lipca br. świadczenie
wychowawcze (500+) będzie
przysługiwało na każde dziecko
do ukończenia 18 roku życia,
niezależnie od dochodów rodziny. Wnioski można składać
od 1 lipca drogą elektroniczną
(za pośrednictwem bankowości
elektronicznej, ZUS PUE i portalu
Empatia), a od 1 sierpnia również
w formie papierowej w OPS oraz
w Urzędzie Gminy w czasie
dyżuru pracownika OPS.
Aby uzyskać prawo do świadczenia na nowych zasadach tj.
od 1 lipca, rodzic, który obecnie
nie pobiera tego świadczenia,
musi złożyć wniosek w okresie
od 1 lipca do 30 września 2019 r.
Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje,
że świadczenie wychowawcze
na nowych zasadach zostanie
wypłacone z wyrównaniem od
lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży
wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają obecnie
przyznane świadczenie wycho-

wawcze na drugie i kolejne
dzieci do 30 września 2019 r.,
składają od 1 lipca 2019 r. jeden
wspólny wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na
wszystkie dzieci. W ten sposób
otrzymają od 1 lipca prawo do
świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już
przyznane do 30 września br.).
Świadczenie wychowawcze nie
będzie już uzależnione od dochodu - rodzice nie będą musieli dokumentować swojej
sytuacji dochodowej, formularz
wniosku zostanie więc znacznie
uproszczony, dlatego warto
złożyć go drogą elektroniczną.
Uwaga! Gdy wnioskodawca lub
drugi z rodziców jest zatrudniony za granicą, należy to
zaznaczyć we właściwej części
wniosku, ponieważ te sprawy są
przekazywane do wojewody.
Informację o przyznaniu świadczenia OPS prześle na adres
poczty elektronicznej lub wnioskodawca będzie mógł odebrać
ją w OPS. (mw)

Gdzie się leczyć w regionie

terapię mogą odbywać tylko
w Gorzycach. Alternatywnie
osoby uzależnione mogą skorzystać z pomocy ambulatoryjnej. W Wodzisławiu takie usługi
świadczą poradnie Al-med
i Feniks. W Jastrzębiu: Neuromed i Salus. Rybnik daje cztery
możliwości: poradnie Integrum
i Gastromed, oddział przy
Szpitalu Psychiatrycznym oraz
poradnię na ul. Chełmońskiego.
Bliscy uzależnionych otrzymają
poradę we wszystkich wyżej
wymienionych poradniach. Odbywa się ona w ramach NFZ.
Poradnie działają często do
godzin wieczornych. Osoby,
które z różnych względów nie

chcą korzystać z pobliskich ośrodków mogą udać się do
poradni/ośrodków bardziej oddalonych lub też skorzystać
z oferty w ramach ośrodków
prywatnych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Mszanie zaprasza osoby uzależnione i ich bliskich do bezpłatnej, anonimowej możliwości odbycia konsultacji telefonicznej lub osobistej w Punkcie
Konsultacyjno- Informacyjnym.
Agnieszka Brańczyk
Certyfikowany specjalista
terapii uzależnień

HARMONOGRAM NA CZERWIEC:
4 czerwca: godz. 15.30 - 16.30 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi, pokój na II piętrze, godz. 16.40 - 17.40 - Urząd Gminy Mszana,
pokój nr 10.
HARMONOGRAM NA LIPIEC:
2 lipca: godz. 15.30 - 16.30 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi,
pokój na II piętrze, godz. 16.40 - 17.40 - Urząd Gminy Mszana, pokój
nr 10.
Dyżur telefoniczny:
w każdy pon. i wtorek, godz. 16.00 - 19.00. Tel. 603 333 703

WIEŚCI SPORTOWE

Wyścig kolarski ulicami Połomi
W niedzielę 26 maja odbył się II
Wyścig Kolarski o Puchar Wójta
Gminy Mszana łączony z Szosowymi Mistrzostwami Śląska
ze startu wspólnego. Na starcie
stanęło 120 zawodników w kat.
żak, żakini, młodziczka, młodzik, juniorka młodsza oraz
juniorka. Trasa przebiegała na
dystansach 6,4 km, 19,2 km
oraz 32 km. Najlepsi zawodnicy
z każdej kategorii otrzymali
pamiątkowe medale Mistrzostw Śląska oraz puchary Wójta
Gminy Mszana. Nagrody rzeczowe otrzymali laureaci od I do
V miejsca każdej kategorii, a do
do X miejsca dyplomy. Dla
najmłodszych przygotowano
pamiątkowe dyplomy i słodki
poczęstunek. GOS dziękuje zawodnikom za wspaniałą zaba-

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

wę i dobrą sportową rywalizację, strażakom z Połomi i Gogołowej za pomoc w zabezpiecze-

niu trasy, paniom z KGW Połomia przygotowującym posiłek
oraz Antoniemu Rduch. (aa)

Rajd rowerowy z Mszany do Marklowic
Przy pięknej pogodzie odbył się
25 maja VI Gminny Rajd Rowerowy. Trasa wiodła z Mszany do
Marklowic. Na mecie na Słonecznej Wyspie odbyła się biesiada. W imprezie wzięło udział
50 osób. Organizatorem był
GOKiR Mszana. (mk)

Szkoła Podstawowa w Mszanie
www.zs-mszana.com,
tel. 32/ 472 02 01,
e-mail: gim-mszana@wp.pl
Zespół Szkół w Gogołowej
www.zsgogolowa.cp9.vpsi.pl
tel./fax: 32/ 476 04 77,
e-mail: zs.gogolowa@wp.pl
Zespół 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

Jubileuszowy
Maraton Rowerowy
Jubileuszowy, X Śląski Maraton
Rowerowy odbędzie się 15-16
czerwca w Mszanie. Zawodnicy
zmierzą się z dystansami: od 50
km do 750 km. Zasadą jest pokonanie trasy w ciągu 24 godzin.
Organizatorami są GOKiR Mszana i Stowarzyszenie Promocji
Aktywnego Wypoczynku. Szczegóły na: http://maratonmszana.
hw7.pl/

OSP w Mszanie
tel. 32/472 00 79
OSP w Połomi
tel. 32/476 04 21
OSP w Gogołowej
tel. 32/476 04 26
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Jerzego w Mszanie
www.parafiamszana.pl
tel. 32/ 472 00 93
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Połomi
www.parafiapolomia.prv.pl
tel. 32/ 476 04 70
TAURON Polska Energia
tel. 32/ 303 03 03
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WARTO WIEDZIEĆ

Nowa strona GOKiR Dzień Dziecka z megadmuchańcami.
GOKiR ma nową stronę internetową, na której wprowadzono
ułatwienia dla osób zainteresowanych jego ofertą.
Witryna to m.in. łatwiejszy
dostęp do najważniejszych informacji, zmodyfikowany panel
rezerwacji sal oraz system informacji sms. Pojawił się także panel komunikatora Messenger,
dzięki któremu istnieje bezpośredni kontakt z pracownikami
GOKiR. Ponadto nie trzeba już
pojawiać się w ośrodku kultury
w celu wypełnienia części dokumentów - można je pobrać
ze strony, podpisać i wysłać
pocztą elektroniczną. Strona
jest także dostosowana do
potrzeb osób niedowidzących.
Jest też przekierowanie na
portale: Facebook, Twitter
i Instagram, a także do kanałów
YouTube ośrodków kultury i orkiestry rozrywkowej Gminy
Mszana. Strona działa pod dotychczasowym adresem: www.
gokir-mszana.pl (rj)

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

1 czerwca zabierz pociechę do Gogołowej
GOKiR Mszana oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Morawskie Wrota” zapraszają
na wyjątkowy plac zabaw, który
stanie 1 czerwca na boisku sportowym w Gogołowej.
Pojawią się m.in. dwa tory po 60
metrów każdy z drabinkami
i zjeżdżalniami o wysokości ponad 5 metrów. Będzie można
również skoczyć bezpiecznie
z wieży o wysokości prawie
7 metrów, a także rywalizować
w konkurencji sprawnościowej
pn. „Strzała Zeusa”.
- Dla nieco młodszych przygotowaliśmy gigantyczny tor

przeszkód „Potwory i Spółka”,
w którym czeka na dzieci mnóstwo wspaniałej zabawy. Można
skorzys-tać z dwóch dużych
zjeżdżalni i ścigać się z kolegą
lub koleżanką. Ponad 20 metrów
długości i 12 metrów szerokości
daje około 250 metrów kwadratowych super zabawy. Ponadto
proponujemy stoiska tematyczne dla najmłodszych - zaprasza Rafał Jabłoński, dyrektor
Ośrodka.
Początek zabawy w Dzień Dziecka o godz. 12.00. Zakończenie
zaplanowano ok. 20.00. Wstęp
bezpłatny. (rj)

INSTALACJE SKOWRON
WYKONUJEMY:
PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE:
WODNE
KANALIZACYJNE ELEKTRYCZNE
GAZOWE ODWODNIENIA DRENAŻE
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
ELEKTRYCZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WODNE I KANALIZACYJNE
GAZOWE – METODĄ ZACISKOWĄ
CENTRALNEGO ODKURZACZA
SYSTEMY ALARMOWE I MONITORINGU
USŁUGI MALARSKIE
INSTALACJE SOLARNE:
MONTAŻ NOWYCH ZESTAWÓW
PRZEGLĄDY WRAZ Z WYMIANĄ GLIKOLU
W STARSZYCH INSTALACJACH
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
WYMIANA I MONTAŻ KOTŁÓW WĘGLOWYCH
ORAZ GAZOWYCH
GRZEGORZ SKOWRON, Mszana, ul. Mickiewicza 35
e-mail: grzegorz_skowron@wp.pl tel. 791 821 114
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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
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
32 4759767, 32 4759758
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

Mocne Alleluja wybrzmiało w kościele
W ostatnią niedzielę kwietnia
w połomskim kościele odbył się
niezwykły Koncert Wielkanocny. Wystąpiła Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana pod
dyrekcją Aleksandra Knury z solistami: Emilią Szczypką i Rafałem Kozikiem oraz rybnicki zespół 6na6. Grupa powstała 25 lat
temu i ma za sobą szereg osiągnięć na arenie krajowej i zagranicznej. Naszej Orkiestry
specjalnie przedstawiać nie
trzeba, bo choć młoda, ma już
na koncie mnóstwo wspaniałych występów i niezapomnianych koncertów.
Organizatorem wydarzenia był
GOKiR Mszana. Czekamy na
więcej. Fotorelacja z koncertu
do obejrzenia na stronach:
mszana.ug.gov.pl, gokir-mszana.pl oraz na facebooku. Orkiestra ma również własny kanał na You Tube. (mk)

Wrażenie robiła nie tylko muzyka, ale i efekty świetlne

Olek Knura

Prowadzący koncert

Soliści Rafał Kozik i Emilia Szczypka

Strażacy podziękowali św. Florianowi
4 maja przypadał Dzień Strażaka. Z tej okazji ochotnicy
z Gogołowej, ich rodziny i inni
mieszkańcy sołectwa wzięli
udział w polowej Mszy św., odprawionej w kapliczce przy ul.
Wiejskiej. Nabożeństwo odprawił proboszcz połomski, ks.
Marek Długajczyk.
Strażacy z Połomi i Mszany
świętowali 11 maja. W obu jednostkach po Mszy św. odbyły
się spotkania przy kawie i ciastku. Dzień Strażaka jest obchodzony we wspomnienie św. Floriana, patrona pożarników. (kr)

Przemarsz strażaków w Połomi

Msza św. polowa przy kapliczce w Gogołowej

FOTOMIGAWKI

Internetowa premiera „Pod Hołdom”
W niedzielę, 12 maja, punktualnie o godzinie 18.00 miała
miejsce internetowa premiera
amatorskiego filmu "Pod Hołdom" - odcinek 1. "Gardiny".
"Pod Hołdom" to film familijny
opowiadający o perypetiach
typowej śląskiej, górniczej rodziny w humorystycznej oprawie. Głównym zamysłem twórców (pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji na
czele z wicedyrektor Agatą
Wrożyną - Juszczak) było ukazanie śląskiej codzienności
w jak najbardziej autentyczny
sposób, do czego kluczem była
obsada złożona w 100 procentach z rdzennych mieszkańców
Gminy Mszana, dla których
gwara i śląski folklor stanowią
codzienność. W role wcielili się:
Danka Michalik, Bernardy Maciończyk, Jakub Bassek, Patrycja
Sobik, Aniela Skupień, Ola Wita,
Stanisława Juraszek, Irena Krótki, Urszula Maciończyk, Stanisław Andreczko, Teresa Buczek,

Kadry z trwającego 49 minut filmu

Mirosław Winkler, Bogumiła
Szafrańska, Ryszard Szafrański
i Marta Klyszcz.
"Pod hołdom" udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu

Psie piękności w Gogołowej
W niedzielę, 26 maja, na boisku sportowym w Gogołowej odbyła
się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Można było
podziwiać wiele ras psów i porozmawiać z hodowcami.
Współorganizatorem wydarzenia był GOKiR Mszana. (rj)

z Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu KulturaInterwencje 2018.EtnoPolska".
Zdjęcia kręcono głównie w Izbie
Regionalnej w Gogołowej. Swoją tradycyjną premierę film miał
19 listopada ub. roku w sali
kinowej Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Film trwa 49 minut.
Jest do obejrzenia na you tube.

Istnieje również profil facebookowy Pod Hołdom, który
polubiło już prawie 300 osób.
- Liczymy na to, że uda nam się
w przyszłości zrealizować odcinkową serię "Hołdy", bo pomysłów nie brakuje - mówi
Agata Wrożyna - Juszczak, reżyserka i scenarzystka w jednej
osobie. (mk)

Festiwal kolorów i Tabu
w czerwcu w Mszanie
W niedzielę, 16
czerwca, GOKiR
organizuje Festiwal Kolorów
i koncert zespołu Tabu. Wszystko odbędzie
się przy scenie
plenerowej tuż
obok Ośrodka
Kultury w Mszanie (ul. Mickiewicza 92). Początek o godzinie 17.00.
Podczas Festiwalu Kolorów na publiczność posypią się setki
woreczków z barwnym proszkiem. Ta bardzo popularna ostatnimi
czasy impreza u nas odbędzie się po raz pierwszy. Koncert będzie
zakończeniem Śląskiego Maratonu Rowerowego. Jubileuszowy,
X ŚMR odbędzie się w dniach 15-16 czerwca. (mk)

