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Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń
WESOŁYCH ŚWIĄT
życzą
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
Radni, Kierownictwo oraz Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Oraz Wydawca i Redakcja „Kuriera”

Turniej KGW, czyli
wesoło i po śląsku

Ukraiński partner
Czerwionki-Leszczyn
Wzorem innych samorządów rozwija się
również współpraca gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z kolejnymi partnerami, którzy reprezentują dość odległe regiony. Tym razem stosowne porozumienia podpisano z Dubnem.
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Festiwal piosenki
w 100-lecie powstań

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich od lat
budzą szczery podziw, a to za sprawą pomysłowości, jaką wykazują się na scenie
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego. Rywalizują tu między sobą ku uciesze wielu widzów.

12

Szkoła Podstawowa nr 5 po raz kolejny
gościła uczestników festiwalu piosenki
o patriotycznym przesłaniu. Tym razem
okazją ku temu stały się okrągłe rocznice powstań śląskich. Pomyślano
również o szczytnym celu.
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Malarz Józef Hetman
i jego twórczość

Edukacja Obywatelska
w dębieńskiej szkole
Jaki jest wpływ Unii Europejskiej na kraj
i region, jakie pożytki wynikają z udziału
we Wspólnocie i co w związku z tym możemy zaobserwować w najbliższym otoczeniu? – odpowiedzi dało spotkanie w Dębieńsku.

Józef Hetman może się poszczyć bogatym
dorobkiem w postaci obrazów, które zdobią wiele miejsc. Część z nich można było
podziwiać w Czuchowie podczas wystawy, cieszącej się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
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Leszczyńska „Jedynka”
w niezwykłej książce
Dzieje „Jedynki” to oryginalna i bardzo
ważna publikacja książkowa autorstwa
Mireli Kluczniok. Jej książka w ciekawy sposób ukazuje historię szkoły, która
kształtowała kilka pokoleń mieszkańców Leszczyn.
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Na manowcach
dróg społecznych
Nikt nie umarł, nikomu nawet włos z głowy
nie spadł, a tu taka solidarność… - w rzeczy
samej ponad podziałami, to i godna podziwu! Oto bowiem opublikowano informacje,
które pozwalają sądzić, że u steru samorządu jedni się lenią, a inni niemal brylują.
Byłoby może się nad czym zastanawiać,
gdyby nie kompletnie chybione kryterium
aktywności i obecności na sesjach. No bo
niestety, w samorządzie tak to nie działa,
czego radna J. Szejka z Bełku jest najlepszym przykładem.

Skoro nasz Kurier towarzyszy radnym od 1990 r., to
perspektywa prawie trzydziestu lat wydaje się wystarczająca, aby pokusić się o kilka uwag. Tak więc można
by wspomnieć kilka postaci,
które niczym trybuni ludowi grzmiały, wytykały i pouczały. Można by też popełnić kilka zdań na temat
osób, które dla odmiany…
– delikatnie rzecz ujmując
– były mało zauważalne
lub oszczędne w słowach,
choć potrafiły to i owo dla elektoratu wydeptać. W gruncie rzeczy jednych i drugich łączy(ła) ta sama troska
o miasto-gminę i jej mieszkańców, choć bez potrzeby
licytowania się na palce w górze przy okazji interpelacji.
Całe szczęście, bo aż strach pomyśleć o wykładaniu
„mądrości” dawnych trybunów w dobie transmisji samorządowych igrzysk na żywo. Owszem, taka pokusa
zawsze gdzieś drzemie, ale w naszym przypadku nie ma
jeszcze znamion chorobowych.

Łącząc się w bólu lub goryczy z tymi, którzy (naiwnie) liczyli na pełne uznanie wyborców, warto mieć na
względzie, że praca społeczna, czy też praca na rzecz
szerszej społeczności, nie zawsze była, jest i będzie doceniana. Czasem o zwykły szacunek trudno, a cóż dopiero o splendor i uznanie. Z tego też względu zwycięzcom wyborczych bojów nie wszyscy chcą gratulować;
mimo życzliwego nastawienia wolą – niejako z góry
– złożyć wyrazy… współczucia. A to w myśl powiedzenia,
że jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził.
Gorzej z refleksją, która każe spuścić zasłonę milczenia
i nie dogadywać, skoro już samemu nie raczyło się pochylić nad problemami lub potrzebami innych. Tyle że
nie na każdą głowę taka refleksja. A szkoda, bo przed
świętem Narodzenia Pańskiego byłoby jak znalazł.
Nic zdrożnego w tym, że chce się ktoś pokazać, bo
ma akurat taką wewnętrzną potrzebę. Możliwości jest
wiele i żadne RODO nie stanie temu na poprzek. Gdy
jednak nie chodzi o prywatną, lecz publiczną sprawę,
trudno o jedną miarę, łatwo zaś o dość krzywdzące oceny i uproszczenia,
które działają jak krzywe
zwierciadło. W nim bowiem największe nawet
dokonania, prawość,
ofiarna służba i oddanie
wypadną pokrętnie, czy
wręcz ohydnie. Byłoby zatem nie od rzeczy spojrzeć na
samorządowych wybrańców z większym dystansem
– im dalej od krzywego zwierciadła, tym lepiej. Żyjąc
jednak w przeświadczeniu, że to sam miód, warto go
spróbować – społecznych celów, wyzwań i organizacji
ci u nas dostatek. Po chrześcijańsku, z dobrym słowem
na ustach i szczerymi intencjami, tylko działać!
Robert Ratajczak
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Budżet rekordowy,
ale bardzo trudny
Za nami jedno z najważniejszych posiedzeń
Rady Miejskiej, czyli sesja budżetowa. Warto
odnotować, że to największy w historii gminy
i miasta budżet w wysokości ponad 230 mln zł,
a jednocześnie budżet bardzo trudny ze względu na jego ewentualne niedoszacowanie. Mam
takie obawy, co podpowiada wiele czynników,
o których mówi się ostatnio coraz częściej – komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Niedoszacowana może być subwencja oświatowa, nie
wiemy jakie będą skutki obniżenia wpływów z podatków
PIT i CIT, nie wiemy jak skutkować będzie zwolnienie
z podatków do 26 roku życia, ale też trzeba się liczyć
z konsekwencjami podniesienia najniższej płacy – to
tylko niektóre ze wspomnianych na wstępie czynników.
Pewne jest, że rosnąć będą wydatki bieżące gminy, które trzeba uzupełniać dochodami. Trzeba też założyć, że
mimo wszystko rosnąć będą koszty stałe, dlatego z pewnym dystansem patrzę na przyjęty niedawno budżet roku
2020. Jakie natomiast będzie wykonanie tegorocznego

budżetu okaże się w lutym, przy
czym należy pamięć o tym, że
poziom subwencji oświatowej
wynika z ilości uczniów, a tych
nam przecież znacznie ubyło.
Mam tu na myśli cały rocznik
szkolny w placówkach oświatowych, których wszakże nie ubyło. Innymi słowy pewne koszty
związane z funkcjonowaniem szkół zostały na tym samym
poziomie, ale z powodu całego rocznika, który przejęło
szkolnictwo ponadpodstawowe, ubywa z naszych szkół
około 350 uczniów, co oczywiście przekłada się na mniejszą subwencję. Można to porównać do średniej wielkości
szkoły, a koszt jednej takiej placówki to około 3,5-4 mln zł.
W związku z powyższym po raz kolejny możemy mówić o budżecie konieczności lub możliwości, a nie budżecie potrzeb, choć chcę podkreślić kwotę 70 mln zł na
pomoc społeczną. Poniekąd każdy budżet można tak rozpatrywać, trzeba jednak pamiętać, że ten przyszłoroczny
w stopniu znacznie większym niż zwykle znamionować
będzie wdrażanie polityki państwa. Na swój sposób to
paradoks polegający na tym, że z jednej strony mamy budżet rekordowo najwyższy, z drugiej zaś strony będzie on
poddawany wpływom, które w znacznym stopniu mogą
zmienić jego realizację i ostateczny kształt. Nie ukrywam,
że tego typu obawy podziela znakomita większość samorządowców, którzy czują zagrożenie dla zaplanowanych
wcześniej inwestycji.
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Dubno zostało kolejnym miastem partnerskim gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 30 listopada podpisano
porozumienie o współpracy pomiędzy
miastami.
– Współpraca z miastami partnerskimi Czerwionki-Leszczyn – Sokołowem Podlaskim i Miastem Jekabpils – rozwija się od wielu lat. Zaowocowała wyjątkowymi projektami w postaci wymiany
kulturowej czy sportowej. Dzisiaj podpisujemy porozumienie z naszymi przyjaciółmi z Dubna. Myślę,
że ten dokument będzie służył nie tylko nam, sprawującym władzę w imieniu społeczności lokalnej,
ale także pozwoli nawiązać wieloletnią współpracę
naszym mieszkańcom – mówił burmistrz Wiesław
Janiszewski.
– Miasto Dubno jest miejscem przecięcia wielu
kultur. Mieszkają tam ludzie z różnych krajów, między innymi z Polski, Czech czy Rosji. Nasze miasto
ma długoletnią historię, w tym roku obchodziliśmy 918-lecie jego istnienia, przy czym cały czas
się rozwijamy, a dzisiejsze wydarzenie wejdzie do
historii naszego miasta – mówił sekretarz Rady
Miasta Dubno Wiktor Niedaszkowskyj.

Dubno miastem partnerskim
W celu dalszego zacieśniania kontaktów obie
strony uzgodniły, że będą rozwijać wymianę
i współpracę na zasadach równości i wzajemnych
korzyści w zakresie kultury, oświaty, gospodarki,
wnosząc pożyteczny wkład w pomyślny rozwój
obu stron. Współpraca będzie realizowana m.in.
poprzez wymianę doświadczeń samorządowych
czy wspieranie różnych przedsięwzięć w zakresie
kultury, edukacji i sportu.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele miasta Jekabpils oraz Sokołowa Podlaskiego,
z którymi gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
współpracuje już od lat w ramach współpracy miast
partnerskich. – Cieszę się, że możemy dzisiaj stanąć
w tym miejscu i być świadkami sformalizowania
współpracy, pomiędzy Czerwionką-Leszczynami
a Dubnem. Waszym miastem partnerskim jesteśmy
już 5 lat i nadal zachwycamy się kulturą, kuchnią
i rozwojem Śląska – podkreśliła sekretarz gminy
Sokołów Podlaski Maria Truszkowska. – Przykład Czerwionki-Leszczyn, Sokołowa Podlaskiego,
Jekabpilsu i Dubna pokazuje jak bardzo efektywna
może być współpraca i partnerstwo samorządów
europejskich w budowaniu relacji obywatelskich.
Nie zależy nam wyłącznie na spotkaniach władz
miast, ale także na organizowaniu kontaktów naszych mieszkańców. Pokazujemy swoją historię,
kulturę i tradycje, wymieniamy się doświadczeniami, jednocześnie poznając naszych przyjaciół
– dodała. – Nasza przyjaźń z Sokołowem Podlaskim
trwa już 25 lat, z Czerwionką-Leszczynami 15 lat,
a porozumienie pomiędzy tymi dwoma miastami
podpisano 5 lat temu. Myślę więc, że obecny rok
jest wyjątkowy dla nas wszystkich – mówił mer

Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
13 grudnia, a więc w kolejną rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyła
się sesja zwyczajna Rady Miejskiej. W związku z tym symboliczną minutą ciszy uczczoną pamięć o ofiarach represji z tego okresu. Obradom przewodniczył Bernard Strzoda.
W porządku obrad grudniowego posiedzenia
znalazło się dziewięć projektów uchwał, w tym
jeden z najważniejszych, czyli w sprawie budżetu
gminy na kolejny rok. Za jego przyjęciem opowiedziało się 16 radnych, natomiast pięciu wstrzymało się od głosu. Przyjęcie uchwały budżetowej na
2020 r. poprzedziły głosowania w sprawie zmian
w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny. Następnie podjęto uchwałę w sprawie
stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Czerwionce-Leszczynach. Kilka uwag poprzedziło głosowanie projektu
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji stanowickiej filii Biblioteki Publicznej. W dalszej kolejności przegłosowano uchwałę w sprawie warunków
przyznawania i ustalania odpłatności za usługi

miasta Jekabpils Aivars Kraps. – W ciągu tych
lat podjęliśmy się wielu wspólnych projektów, życzę nam wszystkim, żeby było ich jeszcze więcej
– dodał.
Dubno to miasto na Ukrainie, w obwodzie rowieńskim. Położone jest na Wyżynie Wołyńskiej,
nad rzeką Ikwą, liczy 38 tys. mieszkańców. Dodajmy, iż w uroczystości uczestniczyli także radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik,
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda,
wiceburmistrz Andrzej Raudner, pełnomocnik
burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik,
sekretarz gminy Justyna Domżoł, wicemer miasta
Jekabpils Kristīne Ozola, kierownik Departamentu Polityki Wewnętrznej Public Relations i Mediów
Miasta Dubno Erna Szewczuk, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Krystyna Jasiczek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kornelia Warzecha
oraz radni i delegacje miast partnerskich. (k)
opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania. Ostatnia z uchwał dotyczyła przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 r.
Podczas sesji radni tradycyjnie mieli też okazję wysłuchać sprawozdania burmistrza Wiesława
Janiszewskiego z realizacji uchwał i działalności.
Ponadto informacje na temat działalności komisji
branżowych ich przewodniczący, podobnie w przypadku klubu radnych. Biorąc natomiast pod uwagę,
że była to ostatnia sesja przed świętami Bożego
Narodzenia, radni i wszyscy obecni mieli na koniec okazję do złożenia sobie życzeń, które przewodniczący Rady jak i burmistrz kierowali pod
adresem wszystkich mieszkańców gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Wszystkim Mieszkańcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
aby ten czas przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków oraz energię
i pomyślność na cały następny rok.
Stowarzyszenie
Wspólnota Śląska „Ciosek”
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SZLACHETNA PACZKA

Weekend Cudów
Za nami kolejny ogólnopolski finał Szlachetnej Paczki. Niezwykła, poruszająca akcja organizowana jest także na terenie Czerwionki-Leszczyn. Dzięki wolontariuszom i darczyńcom w miniony weekend przedświąteczne upominki trafiły do 23 potrzebujących rodzin z naszej miejscowości.
Liderka Szlachetnej Paczki w Czerwionce-Leszczynach Katarzyna Ciołek organizowała
zaplecze logistyczne Paczki w swoim rejonie, budowała zespół wolontariuszy i koordynowała jego
pracę. Następnie, wolontariusze wraz z liderem,
wspólnie dotarli do rodzin. Spotykali się z potrzebującymi i podejmowali decyzję o włączeniu ich
do projektu.
Chorzy, niepełnosprawni, rodziny wielodzietne,
starsi, samotni, ludzie, których spotkały nieoczekiwane zdarzenia losowe, tuż przed świętami mogą
liczyć na uśmiech od losu i wsparcie. – Bo to w całym projekcie jest najważniejsze – pokazać potrzebującym, że nie są sami, że komuś na nich zależy, że
ktoś kibicuje im, by wyszli z biedy. I wielu rodzinom
to się udaje, a w kolejnej edycji sami angażują się
i pomagają potrzebującym – mówią pomysłodawcy.
Stare łańcuchy, koła zębate, tarcze hamulcowe,
świece zapłonowe… – z tego niejako złomu po zespawaniu, skręceniu i malowaniu powstają przedmioty, które poprzez licytację znajdują hojnych nabywców, a uzyskane w ten sposób fundusze zasilają konto WOŚP. Wszystko to za sprawą kilkunastu
osób skupionych w grupie moto-turystów, którzy
w ciągu dziesięciu lat poprzez aukcje zebrali dla
Orkiestry ponad 539 tys. zł! Dość wspomnieć, że
w ubiegłym roku podobna gitara wykonana z motocyklowych części przez mieszkańca Dębieńska

Dzięki ofiarności mieszkańców oraz instytucji
działających na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny żadna z rodzin nie pozostała bez
darczyńcy. Swoją paczkę przygotowali także pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, jednostek organizacyjnych oraz radni Rady Miejskiej. – Cieszę
się, że ludziom chce się pomagać, działać, zmieniać świat. Wspólnie przyczyniliśmy się do tego,
by choć na chwilę ulżyć cierpieniom tych, którzy
często z przyczyn niezależnych od nich samych
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej – mówi
liderka.
Magazyn Szlachetnej Paczki mieścił się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Tam właśnie docierały paczki od darczyńców, które zawierały
w większości żywność i środki czystości. Wszystkie podarki stanowią odpowiedź na potrzeby ob-

darowanych. – Najczęściej to właśnie artykuły potrzebne do codziennego życia. Niektórym brakuje
żywności, chemii, ubrań, inni nie mają pralki czy
butów dla dzieci. Ale w ankiecie jest też pytanie
o marzenia, coś, co sprawi obdarowanym przyjemność – wyjaśniają wolontariusze.
Z CKE wolontariusze rozwozili podarunki bezpośrednio do zgłoszonych rodzin. 7 i 8 grudnia
wszystkie dary trafiły do potrzebujących, wywołując emocje, uśmiech i łzy szczęścia.
Podziękowania na ręce grupy 15 wolontariuszy
złożył także burmistrz Wiesław Janiszewski, odwiedzając magazyn Szlachetnej Paczki w CKE.
– Na Wasze ręce składam podziękowania i słowa
uznania, ale także życzenia, by blask wolontariatu
powodował, że będzie Was coraz więcej. (k)

Prawdziwe dzieła sztuki z… recyklingu po raz kolejny trafią na aukcje Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gitarę, skrzypce w ramie i łódź z logo WOŚP wykonał
w swym warsztacie motocyklowym Piotr Szubert z Dębieńska, niegdyś zawodnik sekcji
motocrossowej „Górnika” Czerwionka.

Z Dębieńska na rzecz WOŚP
– dodatkowo sygnowana podpisami Jurka Owsiaka i członków zespołu Stare Dobre Małżeństwo
– została wylicytowana za 15.100 zł!
Tymczasem już na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia Piotr Szubert i Bożena Zieleźny
dostarczyli recyklingowe dzieła sztuki do wielkopolskiego Raszkowa, gdzie mieści się baza moto-turystów.pl i prowadzona jest aukcja na rzecz
WOŚP. Co roku padają tu rekordy (w ubiegłym
było to ponad 136 tys. zł!), toteż wypada trzymać
kciuki za kolejne. Oczywiście można też już niebawem wziąć udział we wspomnianej aukcji, wszak
szczytne cele WOŚP nie podlegają dyskusji. (r)

Kuchnie i stołówki szkolne zmieniły się nie do poznania. Wszystko za sprawą pozyskanych przez placówki, we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Gminy i Miasta,
środków z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szkolne kuchnie i jadalnie
po remontach
Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez poprawę warunków umożliwiających spożywanie przez
uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki pozyskaniu środków udało się przeprowadzić
remonty i doposażyć szkolne kuchnie i jadalnie
w SP nr 5 w Czerwionce (pozyskana kwota to
30.000 zł), SP w Książenicach (48.184 zł), SP
w Bełku (100.000 zł). Łączna wartość zadania wyniosła ok. 180 tys. zł, w tym wkład własny gminy
stanowi 20% sumy wydatków.
W Szkole Podstawowej nr 5 zakupiono nowe
krzesła, stoły, a także kolorową zastawę – talerze płytkie i głębokie, kubki, łyżki, widelce, łyżeczki, termosy. Dyrekcja szkoły dołożyła starań,

aby nowe meble pojawiły się w odremontowanej,
atrakcyjnej i komfortowej jadalni, koszt tego dodatkowego zadania sfinansowano z budżetu Gminy
i Miasta. W Książenicach zakupiono stoły, krzesła,
garnki, tablicę korkową, widelce, noże, łyżki, miski, dzbanki, noże kuchenne, robot planetarny oraz
szafkę na uczniowskie plecaki. Szkolna kuchnia
wzbogaciła się także o zmywarkę, piec konwekcyjno-parowy i patelnię uchylną. Największe środki
pozyskała szkoła w Bełku. Jadalnia przyciąga tu
uwagę kolorowymi, wygodnymi krzesłami i stolikami, a także nową posadzką. W kuchni pojawiły
się zmywarka, szafa magazynowa, kuchnia gazowa
sześciopalnikowa, a także szereg innych sprzętów.
Wymieniono drzwi wejściowe do jadalni, okna
podawcze, a także instalację elektryczną. Przeprowadzone inwestycje podniosły standard stołówek
szkolnych i usprawniły pracę w kuchni. (k)
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– Każdy z 365 dni w roku powinien być Waszym dniem. Wasze zasługi, przywiązanie
do naszej małej ojczyzny, zaangażowanie oraz chęć dzielenia się doświadczeniem są
największym bogactwem naszej gminy. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję – mówił
burmistrz Wiesław Janiszewski podczas spotkania z okazji Gminnego Dnia Seniora
zorganizowanego 20 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.

Gminny Dzień Seniora
Burmistrz Wiesław Janiszewski wraz z wicestarostą rybnickim Markiem Profaską i przewodniczącym Rady Miejskiej Bernardem Strzodą
wręczyli podziękowania dla firm i instytucji, które
włączyły się w Gminną Kartę Seniora. Na terenie
gminy są to: Firma „Lesz” Sp. z o.o., Studio Fryzjerskie „Anna”, Sklep odzieżowy „Mija”, Piekarnia Ciastkarnia Tomasz Barański, Restauracja „Kibic”, Medipoz Sp. z o.o., Restauracja „Arkadia”,
Intermarche Czerwionka-Leszczyny, KS „Decor”
Bełk, FUH „Wulkanex”, Centrum Zapoznawcze
„Zolyty”, Firma Handlowa „Natalia”, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Lesz-

czynach, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Fundacja „Mimitonia”.
Po wręczeniu podziękowań uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu Tomasza Kuty pt. „Relacje receptą na…”. Z kolei w części artystycznej na
scenie zaprezentował się Chór Żeński Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach,
Zespół Śpiewaczy „Książeniczanki” oraz „Kapela
z Naszego Miasteczka”.
Oprócz wspomnianych osób w wydarzeniu
uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji,
stowarzyszeń i fundacji, zespoły śpiewacze, przedsiębiorcy i osoby, które działają na rzecz seniorów.

Młodzi Europejczycy
Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębieńsku
bierze udział w ogólnopolskim projekcie
Centrum Edukacji Obywatelskiej – Europejski Uniwersytet Latający.

SP nr 8 została w tym roku zakwalifikowana
do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej –
Europejski Uniwersytet Latający. Uczniowie poprzez praktyczne lekcje mają dostrzec wpływ Unii
Europejskiej na swe życie i najbliższe otoczenie.
W ramach zajęć projektowych dzieci zapoznają się
z materiałami na temat Unii Europejskiej, dyskutują, tworzą przemówienia, gazetki, prezentacje dotyczące wybranych państw członkowskich.
Szkoła rozpoczęła udział w projekcie z początkiem listopada br., zaś zakończenie, podsumowanie
licznych konkursów i rozdanie nagród placówka
planuje w 16. rocznicę wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej, czyli przed majem 2020 r.
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Aby poznać wpływ i korzyści, jakie osiągnęli
mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn dzięki środkom unijnym, 5 grudnia uczniowie spotkali się
z Andrzejem Wącirzem, naczelnikiem Wydziału
Programowania i Funduszy Zewnętrznych UGiM.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wystąpienia na temat inwestycji zrealizowanych dzięki pozyskanym środkom, a suma pozyskanych dotacji z UE
wynosi w Czerwionce-Leszczynach ok. 110 mln zł.
Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się
10 grudnia. – Szkoła Podstawowa nr 8 postanowiła
dołączyć do projektu Europejskiego Uniwersytetu
Latającego organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki udziałowi w programie
oraz realizacji zadań, które z tego wynikają, nasi
uczniowie mają możliwość lepszego poznania działalności Unii Europejskiej – zaznaczył dyrektor SP
nr 8 Aleksander Pyszny. – Cieszymy się z faktu,
że mieszkamy tuż obok autostrady, która w każdej
chwili może nas szybko, wygodnie i bez kontroli
granicznej doprowadzić do Europy. Zapoznaliśmy
się już z materiałami otrzymanymi w ramach projektu, spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta, ale wpływ Unii Europejskiej
na nasze życie możemy także sami dostrzec, chociażby spacerując po najbliższej okolicy – mówili
uczniowie.
Na spotkanie przybyli m.in. burmistrz Wiesław
Janiszewski, Magdalena Świderska – koordynator programu Europejski Uniwersytet Latający
Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy oraz
dr Błażej Choroś z Uniwersytetu Opolskiego. Realizację zadań wynikających z projektu w SP 8 koordynują nauczyciele: Monika Brząkalik, Zofia
Kochan-Pietras, Mirosława Stempień oraz dyrektor placówki A. Pyszny. (h)

Muzyka i poezja
27 listopada w Bibliotece Publicznej
w Czerwionce miał miejsce poetycki
wieczór, podczas którego swoje wiersze
zaprezentowały mieszkanki naszej gminy –
Genowefa Błaut oraz Ilona Kwitek.
Obie panie dokonały interpretacji wierszy
oraz opowiedziały o swej twórczości i pasji, jaką
jest poezja. Wszystkie wiersze utrzymane były
w jesienno-melancholijnym klimacie, który został
wzbogacony występami solistek Stowarzyszenia
Artystyczno-Muzycznego w Czerwionce-Leszczynach. Zwieńczeniem poetyckiego wieczoru był
niezwykły występ zespołu wokalnego Miejskiego
Ośrodka Kultury – „Ale Babki”. BP

5 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się Gala Wolontariatu,
podsumowująca działania instytucji i organizacji pozarządowych w roku 2019.
Uroczystość przygotowali i prowadzili
operatorzy Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach
– Fundacja GaSzo oraz Klub Sportowy
„Decor” Bełk.
Celem obchodów święta jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, ich czasu i pracy,
które poświęcają na rzecz społeczeństwa. W Czerwionce-Leszczynach co roku to święto obchodzą
wszyscy, którzy otwierają swoje serca na potrzeby
innych i spieszą im z pomocą.
– Bezinteresowna, dobrowolna i świadoma praca na rzecz innego człowieka, bądź całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne
i koleżeńskie – to definicja istoty wolontariatu. Co
niezwykle ważne, to nie praca okazjonalna, a ustawiczna i permanentna, często wykonywana „za
plecami” innych osób, praca nieoceniona, a często także niedoceniona. Dla Was, Drodzy Wolontariusze, trwa ona 365 dni w roku, my zaś, w tym

Gala Wolontariatu
jednym, symbolicznym dniu, pragniemy Wam za
nią podziękować – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. W podobnym tonie wypowiadał się
wicestarosta rybnicki Marek Profaska, podkreślając znaczenie wszystkich osób zaangażowanych
w działalność na rzecz drugiego człowieka.
Uroczystość była nie tylko okazją do podsumowania minionego roku, ale również wręczenia
nagród Wolontariuszom i Darczyńcom Roku. Organizacje i instytucje działające na terenie naszej
gminy same decydowały, kto może otrzymywać
taką nagrodę, nominując ze swych szeregów jedną
osobę, najbardziej zaangażowaną w działalność na
rzecz innych.
Wolontariuszami Roku 2019 zostali: Stanisław Breza (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach), Waldemar Mitura
(Stowarzyszenie Wspólnota), Grzegorz Mucke
(Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
– Koło „Ramża”), Michał Toman (Stowarzyszenie
Aktywni Społecznie), Katarzyna Pepel (Stowarzyszenie Luxtorpeda), Joanna i Leszek Rasek
(Sołtys i Rada Sołecka Palowice), Wiesław Jazgar
(OSP Leszczyny), Zuzanna Horny (SP im. Stanisława Ligonia w Książenicach), Zespół Muzyczny
„Baba z Chopym” (Warsztat Terapii Zajęciowej
w Czerwionce-Leszczynach), Natalia Niedobecka (SP w Szczejkowicach), Agata Hildebrandt
(Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
w Leszczynach), Sebastian Garbacz (Stowarzyszenie Redukowania Bierności), Natalia Kubasa
(Przedszkole „Bajkowy Ogród” w Bełku), Izabela
Dobiecka (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

Bełk), Mateusz Sulejczak (Szkolne Koło Wolontariatu przy SP im. Stefana Żeromskiego w Palowicach), Agnieszka Nowak (Fundacja GaSzo),
Danuta Korus (harcmistrzyni Hufca ZHP Janina
Binda), Adrian Skrzypek (KS Decor Bełk), Alina
Plaza-Kiersztyn (Bożena Bierowiec-Chrustek),
Milena Majewska (SP nr 3 im. Wł. Broniewskiego
w Leszczynach).
Tytuł Darczyńca Roku 2019 otrzymali: Andrzej
Marcol (SP nr 3 w Leszczynach), ks. Konrad
Opitek (SP im. F. Rducha w Bełku) i Lech Pastuszka (Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Leszczynach).
Operatorzy Centrum Organizacji Pozarządowych złożyli również podziękowania na ręce osób,
wspierających działania Centrum: burmistrza Wiesława Janiszewskiego, wicestarosty rybnickiego
Marka Profaski, pełnomocnik burmistrza ds.
społecznych Aleksandry Chudzik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marioli Czajkowskiej,
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Krystyny
Jasiczek oraz inspektora Wydziału Spraw Społecznych Katarzyny Strzelczyk.
Część artystyczną wypełnił recital Mateusza
Wróbla, od 2010 roku należącego do zespołu VOCCATA, zaś oprócz wspomnianych osób
w tegorocznej Gali uczestniczyli również burmistrz miasta Rydułtowy Marcin Połomski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda,
radni miejscy i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy jednostek samorządowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji działających na
terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. (k)
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obaczyłam wczoraj na fb zdjęcie jakiejś postaci w lśniącym czerwonym płaszczu,
prowadzoną przy obu bokach przez dwie dziewczyny w… stringach – podpis: „Św.
Mikołaj już w drodze.” Dość często widuje się na przeróżnych forach „zabawne fotki” pupili,
psów i kotów, w „czapce św. Mikołaja”, a w reklamach roznegliżowane osoby w „mikołajowym” niby przebraniu. Postać, która dziś oficjalnie odwiedza dzieci, podając się za św.
Mikołaja, nosi strój krasnoludka. Wśród zabawek lego u jednej tylko firmy można kupić
figurkę św. Mikołaja w szatach biskupa, usadowionego na koniu, plus figurki aniołków.
Wypada więc zacząć od przynudzania, czyli od wyjaśnień, że Mikołaj, który krąży dziś
w reklamach, kreskówkach, po marketach i ulicach, to postać czysto fikcyjna.
Św. Mikołaj nie mieszkał w Laponii, nie miał
tam fabryki zabawek i nie latał po niebie saniami
w zaprzęgu z reniferów. Nie nosił nawet czerwonego jak mak stroju krasnala. Nosił szaty w tzw.
biskupich fioletach, a na głowie sztywną spiczastą
czapkę z krzyżem, był bowiem biskupem miasta
Myra, gdzie żył w VI wieku. Jeżeli chcemy szukać
jego śladów to nie w Laponii, lecz w Turcji. Był
natomiast dobry, bowiem jak mógł, tak spieszył
z pomocą. A mógł naprawdę wiele. Ratował zbłąkanych żeglarzy, uwolnił niesłusznie uwięzionych
żołnierzy, a raz nawet wskrzesił umarłych. Innym
razem dowiedział się, że trzy ubogie siostry nie
mają szans wyjść za mąż z powodu braku posagu.
Podłożył im więc wieczorem na okno trzy sakiewki z pieniędzmi wystarczającymi na godne wiano.
Stąd później zwyczaj podrzucania prezentów na
pamiątkę tego świętego…
Święty o wielkim sercu został włączony do
grona Czternastu Wspomożycieli i obrany patronem m.in. więźniów, żeglarzy, pasterzy, panien
i dzieci. Na Śląsku św. Mikołaj był w dawnych
czasach patronem gospodarskiej trzody, jego wizerunki umieszczano w stajniach, a 6 grudnia
niesiono do kościoła hojne ofiary. Chronił owce
i wszelkie bydło, a także pasterzy przed wilkami.
Wilki były wtedy liczne i groźne, co rusz porywały
jakąś sztukę, a nawet człowieka, więc była to ważna
i poważna sprawa.
Zwyczaj obdarzania dzieci drobnymi prezentami
w dniu św. Mikołaja pojawił się dopiero w drugiej
połowie XIX wieku. Niestety, nie wszystkie dzieci
coś dostawały. Nic nie słychać, żeby do naszych
pradziadków przychodził św. Mikołaj do domu.
Spotkania z dobrym świętym urządzano początkowo tylko zbiorowo, dla rzeczywiście najuboższych dzieci w sierocińcach i ochronkach, a czasem
urządzały je zaangażowane charytatywnie damy
dla biednych dzieci w swoim majątku. Dzieci dostawały zazwyczaj podstawowe i praktyczne rzeczy
– ubrania, w tym bieliznę i wełniane pończochy, do
tego jabłka i orzechy, a może i trochę pierników,
jeśli sponsor był hojny. W latach międzywojennych
św. Mikołaj zaczął odwiedzać już dzieci w domach,
co było wielką frajdą dla dorosłych i ekscytującym
przeżyciem dla dzieci. Już długo naprzód straszono
łobuzów – „Czekej, jak Mikołaj przidzie, to dopiero dostaniesz! Bydom same wongle a łoszkrabiny
w miyszku!”
Wiadomo było, że tylko dobre i pobożne dzieci mogą liczyć na miłe prezenty, bo kto się źle
sprawował, mógł dostać paczkę obierek, drzazg
itp. śmieci, a nawet lanie rózgą. Była więc radość
i strach w tym oczekiwaniu. Kiedy z daleka odzywał się tajemniczy dzwoneczek – znak, że nadchodzi – dziecięce serca zamierały z emocji, a bywały przypadki ucieczek pod stół czy pod maminy
fartuch. Nie ma się co dziwić, że dzieci bały się
Mikołaja – dziwna postać ze sztuczną brodą i rumieńcami z buraka mogła przecież przestraszyć.
W latach 30. można już było i u nas kupić gotowe maski (tzw. larwy) św. Mikołaja i diabła. Taki
zamaskowany gość jeszcze bardziej przerażał.
W dodatku przychodził w towarzystwie diabła,
który dzwonił łańcuchami, turlał się po podłodze
i kogo dopadł, tego ciągnął z sobą do sieni… Zdarzało się, że pakował łobuziaka do wora i taszczył
do piwnicy! Takie to były środki wychowawcze
w owe czasy. Dziś za takie traumatyczne straszenie
dziecka byłby kryminał jak nic. Nie zawsze jednak
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chciało się dorosłym urządzać przebieranki i rwetes z diabłami. W wielu domach Mikołaj, jak ten
prawdziwy z Myry, zostawiał prezenty na oknie
i znikał. Przejęte dzieciaki wyglądały przez okno
i… nic nie było widać, a już po chwili mama wołała
z drugiej izby, że był! Choć nie wolno było podglądać, wiele co śmielszych dzieciaków czatowało zza

się i duże spotkania z Dziadkiem Mrozem. Udział
w takim spotkaniu w Pałacu Młodzieży w Katowicach, zwanych wtedy Stalinogrodem, to był – uwaga! – wyróżnieniem i zaszczytem dla najlepszych
uczniów! Impreza była organizowana w skali wojewódzkiej. „31. XII. 1954 r. staraniem Wydziału
Oświaty 15 dzieci (z klas VI i VII) wzięło udział
w uroczystości choinkowej w Pałacu Młodzieży
w Stalinogrodzie” – czytamy w leszczyńskiej kronice szkolnej. „Specjalny pociąg popularny przewiózł dzieci z pow. rybnickiego i wodzisławskiego.
Uczestnicy zostali obdarzeni słodyczami, jabłkami
i posiłkiem w pociągu, a na miejscu śniadaniem.
Liczne niespodzianki, zabawy, przedstawienie teatru Sierotka Marysia wzbudziła ogromne zainteresowanie młodzieży”.
Kolejna „Choinka” w Stalinogrodzie odbyła

Aleksandra J. Ostroch

Święty Mikołaj i jego zamienniki

firanki, żeby go choć raz zobaczyć! Zawsze jednak
jakoś okazywał się sprytniejszy.
Co przynosił św. Mikołaj tym grzecznym?
Przede wszystkim słodycze, kupne lukrowane lub
domowej roboty pierniki, jakieś skromne cukierki, słodkie pieczki, orzechy, jabłka, w latach powojennych bywały już pomarańcze. Jeśli prezenty,
to zwykle praktyczne – rękawice, szaliki, czapki
wydziergane na drutach. Zabawki i książki to już
był rzadki gest!
W tym czasie św. Mikołaj wyglądał tak jak powinien, starano się w miarę możliwości przyodziewać
go w szaty zbliżone do kapłańskich lub biskupich,
białe lub purpurowe, oraz biskupią spiczastą czapkę, przeważnie z tektury. Niezbędna była broda
i wąsy, z waty lub pakuł, i jakieś jeszcze elementy
charakteryzacji, jak okulary, domalowane rumieńce, czasem gotowa maska.
Maski, niestety, rozzuchwalały łobuzów i dochodziło do tego, ze Mikołajowe przebieranki były
wykorzystywane do zupełnie nieświętych porachunków i bójek typu „nasz plac na wasz plac”. Na
familokach w mikołajkowy wieczór sienie i schody
tętniły od gonitw poprzebieranych w „larwy” wyrostków, a spokojni ludzie woleli nie wychodzić na
ulice, żeby przypadkiem nie oberwać, choćby dla
„kawału”. Te brewerie i nadużycia Mikołajowego
„image’u” skończyły się z nastaniem okupacji.
W połowie XX wieku św. Mikołaj przeobraził
się na jakiś czas w Dziadka Mroza. Przybywał on
do nas z ZSRR, gdzie nie było od pewnego czasu mowy o świętych i Bożym Narodzeniu. Jednak
nawet tam uznano, że dzieci nie mogą być pozbawione świątecznych radości, więc pojawiał się
z prezentami siwobrody staruszek Dziadek Mróz,
i była wielka kolorowa choinka w Domu Pioniera. U nas św. Mikołaj przychodził prywatnie do
mieszkań jak i dawniej, ale oficjalnie odbywały

się na początku stycznia 1956 r. W niej również
uczestniczyły dzieci z Leszczyn, nawet w znacznie
większej liczbie: „3. I. 35 dzieci z tutejszej szkoły
(z klas VII, VI i V), przodujących w nauce i zachowaniu, bierze udział w Powitaniu Nowego Roku
w Pałacu Młodzieży w Stalinogrodzie”. Być może
tym razem prezenty rozdzielał jakiś Nowy Rok?
Nie wiemy.
W 1957 r. nie ma już mowy o Stalinogrodzie,
za to była wspólna choinka w nowej leszczyńskiej
szkole na Osiedlu. Widać doczekaliśmy się w końcu Dziadka Mroza na miejscu. Dzisiaj wspomina
się go z przekąsem, ale mam wrażenie, że i taki był
lepszy od Mikołaja-buldożka, od Mikołaja, który
jest kobietą, czy od Mikołaja kulturysty w obszytych futerkiem stringach. Przynajmniej mógł się
pokazać dzieciom.
Skoro już o postaciach podszywających się pod
św. Mikołaja, czy próbujących go zastąpić, to trzeba wspomnieć, że w niektórych regionach Polski
odwiedza dzieci bardzo tajemniczy Gwiazdor. Nie
tylko zresztą odwiedza dzieci, ale nawet, w jakimś
powiedzeniu, „Gwiazdor zięcia w dom wprowadza”! Naprawdę bardzo trudno jest dociec, kim jest
Gwiazdor, bo nawet mieszkańcy tych okolic – Kaszub, Pomorza, Wielkopolski – nie bardzo wiedzą.
W każdym razie też jakiś „zamiennik” św. Mikołaja. Jak dobrze prześledzić, to chyba tym razem…
protestancki. Jego tradycja jest silna w regionach,
pozostających niegdyś pod władzą Szwedów i Prusaków. Jak wiemy, Marcin Luter skasował czczenie
świętych, więc św. Mikołaj musiał wypaść ze świadomości wiernych. Dopuszczalne jednak zostały
ludowe zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem,
głoszenie radosnej nowiny przez kolędników odwiedzających domy z wielką Gwiazdą. Gwiazdor
to właśnie ten co niesie Gwiazdę. To właśnie jemu
przypadło rozdzielać przy okazji dzieciom prezenty. Dziś przychodzi tam św. Mikołaj – 6 grudnia,
jak u nas – a Gwiazdor jest oczekiwany w Wigilię.
Kolędnik z Gwiazdą nie przebierał się. Gwiazdor
pierwotnie był ubrany tak, jak zwyczajnie zimą
się ubierano, w kożuch i futrzaną czapę. Obecnie
jednak podobno chętnie „wciska się” w strój Mikołajowy.
Wśród tego wszystkiego jest coś zawsze takie
samo – dobra wiara dziecka, które pisze list do św.
Mikołaja. Dreszczyk emocji, kiedy w grudniowy
wieczór niebo płonie zorzami, a ktoś ze starszych
powie: „Mikołaj już piecze pierniki!”. I ta piękna
chwila, kiedy w oknach ukazują się dziecięce łebki wpatrzone w niebieski zmierzch, szron skrzy
się w świetle lamp na ulicach, a z daleka dobiega
delikatny dźwięk dzwoneczka – Idzie!

11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Leszczynach odbyło
się wyjątkowe spotkanie z historią placówki, połączone z promocja książki Mireli Kluczniok pt. Dzieje „Jedynki” najstarszej leszczyńskiej szkoły.
– Wszystko zaczęło się od przypadkowego zdarzenia. W 2012 r. podczas rozbiórki starej szkoły
znaleziono butelkę, wewnątrz której zachował się
kawałek kartki z informacją skreśloną ołówkiem
„Ta szkoła budowoł w 1877 murorz”. Być może
taką właśnie informację przekazał kolejnym pokoleniom sam mistrz murarski o nazwisku Jaroschek, któremu powierzono budowę szkoły jesienią
1877 r. To znalezisko sprawiło, że pochyliłam się
nad dziejami leszczyńskiej szkoły. Było również sygnałem, że warto je spisać i opowiedzieć przyszłym
pokoleniom – mówiła Mirela Kluczniok podczas
spotkania. – Książka przedstawia historię szkoły
od jej początków, aż do dnia dzisiejszego. Ale to
jeszcze nie koniec. Wraz z kolejnym wrześniem
rozpocznie się nowy rok szkolny i otworzy kolejny
rozdział szkolnej kroniki. Każdego dnia uczniowie
i nauczyciele dopisywać będą do tej wyjątkowej
historii nowe karty, tworząc dalszy ciąg dziejów
leszczyńskiej „Jedynki” – szkoły, której wielu
absolwentów może dziś, za naszym patronem Janem Pawłem II, z dumą powiedzieć – to właśnie tu
wszystko się zaczęło” – podkreślała.

Spotkanie z historią
Szkoły Podstawowej nr 1
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać historii szkoły, którą przedstawiły M. Kluczniok oraz
Ewa Skorupa. Prezentacji towarzyszył występ
szkolnego chóru pod kierunkiem Jolanty Sprus
oraz Gertrudy Kurpanik – najstarszej absolwentki leszczyńskiej szkoły, która uczęszczała do placówki na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
M. Kluczniok i dyrektor SP nr 1 Krzysztof Kalinowski złożyli również podziękowania na ręce
wszystkich osób, które wspierały pomysł wydania
książki i mieli wkład w jej powstawanie: burmistrza Wiesława Janiszewskiego, dyrektora Muzeum w Rybniku Bogdana Klocha, a także najstarszych absolwentów placówki: G. Kurpanik, Łucji
Kurpanik oraz Edwarda Rożka. – Bez Waszej
pomocy, ta książka nigdy by nie powstała – podkreśliła M. Kluczniok.
– Szkoła to nie tylko budynek, to drugi dom dla
ucznia, w którym spędza bardzo dużo swojego
czasu. Tym bardziej pragnę złożyć na ręce autorki książki gratulacje i podziękowania, że podjęła
się spisania historii placówki tak ważnej dla wielu pokoleń. To wyjątkowa pamiątka, która wielu
czytelnikom przypomni ich szkolne lata – mówił
burmistrz W. Janiszewski.
Spotkanie było również okazją do podsumowania projektu „Tradycja-Pamięć-Troska”, realizowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły

wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Leszczyn
„Dzwon”. Wręczono również dyplomy oraz nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego zorganizowanego w ramach projektu. – Przy wszystkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” zawsze możemy
liczyć na pomoc społeczności Szkoły Podstawowej
nr 1. Tak było i tym razem. Projekt „Tradycja –
Pamięć – Troska” w wyjątkowy sposób angażował
zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców,
integrował ich, udowadniając, że musimy pamiętać o naszych tradycjach i troszczyć się o to, żeby
przetrwały dla przyszłych pokoleń – mówił prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”
Krzysztof Kluczniok. (k)

Światy poetyckie

Barbary Gruszki-Zych

6 grudnia odbyła się konferencja literacka poświęcona twórczości Barbary Gruszki-Zych. To kolejna odsłona projektu „Światy poetyckie” utworzonego w 2014 r. przy
współpracy Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
Spotkanie otwarła dyrektor MOK-u Mariola
Czajkowska, witając wszystkich prelegentów oraz
słuchaczy. Podczas spotkania Barbara Gruszka-Zych odczytała kilka swoich wierszy, a przybyli
prelegenci przedstawili aż siedem wykładów poświęconych jej twórczości. W konferencji wzięli
udział pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i zaproszeni krytycy, wśród nich prof. dr hab. Marian Kisiel, dr hab. Joanna Kisiel, dr hab. Paweł Majerski, dr Ewa Bartos, dr Katarzyna
Niesporek, dr Janusz Nowak, dr Paweł Sarna,
Grzegorz Hajkowski, Marek Rapnicki i Piotr
Zaczkowski.

B. Gruszka-Zych to poetka, dziennikarka, reporterka. Pracuje w tygodniku „Gość Niedzielny”. Debiutowała w piśmie „Świat Młodych”. Należy do
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Ponadto wchodzi w skład grupy
literackiej Magnus Ducatus Poesis na Litwie. Jest
autorką wielu tomików poetyckich. Ostatni z nich
pt. „Basiu, wróciłem” ukazał się w tym roku. Wielokrotnie nominowana do nagrody poetyckiej „Orfeusz”, w 2011 r. otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

GRUDZIEŃ 2019 | KURIER

9

19 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach miała
miejsce uroczystość Żelaznych, Diamentowych i Złotych Godów. Burmistrz Wiesław Janiszewski odznaczył Jubilatów z 50-letnim stażem małżeńskim medalami „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP.

Jubileusze małżeńskie
W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, sekretarz
gminy Justyna Domżoł, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Kornelia Warzecha, pracownik USC
Barbara Płaza oraz przedstawiciel duchowieństwa
– proboszcz parafii św. Jana Sarkandra w Bełku
ks. Konrad Opitek. Oprócz życzeń zacni Jubilaci

otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty, albumy
oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek,
podczas którego Jubilatów bawiła Kapela z Naszego Miasteczka. W imieniu Jubilatów podziękowania złożył Ginter Weirauch.

ŻELAZNE GODY OBCHODZILI:
Maria i Hubert Miketa z Czuchowa
Hermina i Wilhelm Szymura ze Szczejkowic

ZŁOTE GODY:
Stefania i Jan Ciarachowicz z Czuchowa
Maria i Bolesław Horny z Czerwionki
Wijania i Bronisław Janik z Leszczyn
Magdalena i Zygmunt Kluczniok z Książenic
Barbara i Jerzy Kmita z Książenic
Krystyna i Leon Kopaczewscy z Dębieńska
Janina i Marian Kranc z Przegędzy
Ernestyna i Ryszard Krupa ze Szczejkowic
Agnieszka i Fryderyk Król z Książenic
Teresa i Emil Kurpanik z Leszczyn
Lidia i Ernest Kurpanik z Leszczy
Wanda i Wilhelm Miketa z Czuchowa
Irena i Andrzej Możdżeń z Bełku
Krystyna i Alojzy Musioł z Palowic
Urszula i Tadeusz Skowrońscy z Dębieńska
Krystyna i Rudolf Szala ze Szczejkowic
Elżbieta i Józef Tabaka z Leszczyn
Janina i Jerzy Warzecha z Leszczyn
Łucja i Andrzej Widerscy z Bełku

DIAMENTOWE GODY:
Róża i Józef Baron z Leszczyn
Róża i Henryk Cieśla z Bełku
Aniela i Kazimierz Ciołek z Leszczyn
Maria i Eugeniusz Dyla z Leszczyn
Urszula i Ewald Grzegorzek z Bełku
Rozalia i Wilhelm Kondziołka z Dębieńska
Pelagia i Józef Krząkała z Bełku
Bernadeta i Jan Malcharek z Bełku
Eryka i Alojzy Pikuliccy z Czuchowa
Róża i Franciszek Pozimscy z Leszczyn
Lidia i Józef Sobota z Leszczyn
Krystyna i Ginter Weirauch ze Szczejkowic
Gertruda i Ryszard Wiechuła z Bełku
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Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
24 listopada odbył się XII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na
wesoło”, który jak zwykle zagwarantował
wszystkim zebranym w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym sporą dawkę dobrej
zabawy. W tegorocznej edycji zmierzyły się gospodynie z Bełku, Dębieńska,
Czuchowa, Książenic i Palowic, prezentując scenkę kabaretową „Oma fit” oraz
piosenkę lub taniec ludowy.
Wszystkie występujące Koła otrzymały pamiątkowe puchary, natomiast po podliczeniu głosów
widowni okazało się, że Nagroda Publiczności trafiła w ręce pań z Bełku. Podczas turnieju gościnnie
wystąpił Zespół Śpiewaczy „Leszczyny”, a całość
poprowadziła „Kapela z naszego miasteczka”.
- Dzisiaj gospodynie dbają o nasz dobry humor,
jednak w całej swojej działalności w wyjątkowy
sposób troszczą się o gwarę śląską, tradycje, zwyczaje, kulturę i dziedzictwo naszego regionu. Za tę
działalność kieruję w ich stronę słowa podziękowania - mówił burmistrz Wiesław Janiszewski, składając gratulacje członkiniom KGW. Podziękowania
i słowa uznania przekazali również wicestarosta

rybnicki Marek Profaska, przewodniczący Rady
Miejskiej Bernard Strzoda i dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska.
Celem Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich jest
zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, integracja środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń, umiejętności, promocja gmin i miast
oraz prezentacja najcenniejszych wartości kultury
ludowej Śląska. Turniej ma także na celu zachowanie tradycji, folkloru, obrzędów i zwyczajów
ludowych oraz przekazywanie ich młodym pokoleniom. (h)

O moim Śląsku

– pod takim tytułem 21 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Czerwionce odbył się
już po raz trzeci Szkolny Festiwal Piosenki. Głównymi ideami przyświecającymi temu
wydarzeniu były rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie
powstań śląskich. Dodatkowym celem była akcja charytatywna niosąca pomoc w leczeniu i rehabilitacji 3-letniej Amelki Kałużny.

– W tym roku rozpoczynamy obchody stulecia
powstań śląskich. W latach 1919, 1920, 1921 miały
miejsce trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku.
Dla naszych przodków był to trudny czas, wielu
straciło życie w walce o wolność. Chcemy o tym
pamiętać i wyrazić szacunek, miłość do naszej małej Ojczyzny – powiedziała dyrektor szkoły Małgorzata Marciniak, witając zgromadzonych gości.
Na to wydarzenie muzyczne zaproszeni zostali
dziadkowie najmłodszych uczniów szkoły, którzy
dla swoich „starków i starzyków” zaprezentowali
się w pierwszej części festiwalu. Po nich w drugiej
części wystąpili uczniowie klas V-VIII. W programie były stare, śpiewane od pokoleń śląskie piosenki: „Piykła baba chlyb”, „Dzióbka dej”, „Karliku”,
„Poszła Karolinka”, „Szła dzieweczka do laseczka”, „W Mikołowie na jarmarku”, „Jo ci powiadom” i „Starzyk”.
Dodatkowo uczniowie popisywali się piękną
gwarą w tekstach mówionych i recytacjach wierszy. Uczniowie starszych klas prezentowali pieśni
śląskie, ale także legionowe i partyzanckie. Festiwal zakończyło międzypokoleniowe wspólne śpiewanie. Nie zabrakło emocji i wzruszeń.
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Koncert był sprawdzianem muzycznych umiejętności uczniów. Z tego zadania uczniowie wywiązali się wzorowo, a pomagała im w tym nauczycielka
muzyki Anna Jędrzejak oraz wychowawcy klas.
Wszyscy artyści otrzymali od Rady Rodziców
słodki poczęstunek. Zarówno dzieci, jak i goście
mogli kupić swojskie, domowe ciastka upieczone przez mamy z poszczególnych klas. A cel był
szczytny! Cały dochód bowiem został przeznaczony na rehabilitację Amelki.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 listopada, przedstawiciele szkół oraz
młodzieży uczącej się poza terenem Czerwionki-Leszczyn odebrali zaświadczenia
o wyborze do Młodzieżowego Forum Samorządowego.

Młodzieżowe Forum Samorządowe

Czerwionki-Leszczyn już działa
Inicjatywa Młodzieżowego Forum Samorządowego została zaproponowana na sesji Rady Miasta
przez radnego Michała Tomana, przy poparciu
burmistrza Wiesława Janiszewskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Bernarda Strzody.
Wybory do Forum w poszczególnych szkołach odbyły się 11 października.
– W tym roku obchodzimy 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia postanowiliśmy zachęcić młodzież, żeby
włączyła się czynnie w ideę samorządności i powołaliśmy Młodzieżowe Forum Samorządowe, będące
formą istniejącej kilka lat temu w naszej gminie
Młodzieżowej Rady Miasta – mówił W. Janiszewski – Głos młodzieży to głos potrzeb, które można
realizować na terenie naszej gminy. Chcielibyśmy,
żeby opinia Młodzieżowego Forum Samorządowego była ważna dla Rady Miejskiej i miała wpływ
na podejmowane przez nią decyzje. Niezmiernie
cieszę się, że zdecydowaliście się odpowiedzieć na
nasz apel. Dziękuję, że w to ważne przedsięwzięcie
włączyły się wszystkie szkoły naszej gminy – dodał burmistrz. – Mam nadzieję, że tworzenie Młodzieżowego Forum Samorządowego naszej gminy
będzie dla każdego z Was nie tylko wyróżnieniem,
jako reprezentanta szkoły, ale również okazją do
nauki i zawarcia nowych znajomości – podkreślił
przewodniczący Rady Miejskiej B. Strzoda.
– W najbliższych miesiącach będziecie pracować
w formie warsztatowej. Czekają na Was warsztaty

W Domu Parafialnym w Czuchowie
odbyło się niedawno kolejne z cyklicznych spotkań poświęcanych ciekawym
ludziom i ich pasjom – tym razem jego
bohaterem był Józef Hetman z Czerwionki, artysta z kręgu śląskich malarzy nieprofesjonalnych zwanych malarzami intuicyjnymi.

na temat tego, jak się prezentować i wypowiadać,
będziemy również dyskutować o tym, co w gminie
można zrobić, żeby młodym ludziom żyło się tutaj
po prostu lepiej. My, jako radni możemy obiecać,
że postaramy się, aby te z Waszych pomysłów, które
będą możliwe do zrealizowania zostały wdrożone
– mówił radny Rady Miejskiej Michał Toman. –
Gratuluję Wam zaangażowania w życie szkoły i lokalnej społeczności oraz chęci do działania. Dzięki
Młodzieżowemu Forum Samorządowemu młodzież
będzie mogła przekonać się, jak działa samorząd,
nauczyć się tego jak funkcjonuje. Często nawet
osoby dorosłe takiej wiedzy nie posiadają – dodał.
Burmistrz W. Janiszewski, przewodniczący
Rady Miejskiej B. Strzoda oraz radny M. Toman
wręczyli młodzieży zaświadczenia o wyborze do
Młodzieżowego Forum Samorządowego Czerwionki-Leszczyn. Złożono również podziękowania
dla osób, które włączyły się w prace nad jego utworzeniem: zastępcy burmistrza Andrzeja Raudnera, sekretarz gminy Justyny Domżoł, Hanny
Pióreckiej-Nowak i Katarzyny Mazur z UGiM,
a także dla przedstawicieli szkół i rodziców.
Młodzieżowe Forum Samorządowe to forma
Rady Młodzieży działającej przy burmistrzu i Radzie Miejskiej. Celem inicjatywy jest wsłuchanie
się w głos młodych mieszkańców i umożliwienie
im komunikowania swoich potrzeb i problemów
władzom. Forum będzie również pierwszym krokiem do utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta.

Młodzieżowe Forum Samorządowe Czerwionki-Leszczyn tworzy dwadzieścia osób – trzynaście reprezentujących szkoły podstawowe (jedna
osoba z każdej szkoły), czterech przedstawicieli
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, jedna
osoba z Zespołu Szkół Specjalnych oraz dwóch
reprezentantów młodzieży uczącej się poza granicami naszej gminy. Są to: Julia Kaliściak, Natalia
Mikołajczyk, Monika Bogocz, Karolina Wyrobek, Bartłomiej Wróbel, Julia Piasecka, Paulina Gruszkiewicz, Ewelina Zarzycka, Vanessa
Burakowska, Szymon Paszko, Piotr Klose, Damian Pikulicki, Joanna Zgryźniak, Kinga Glina,
Maja Szczyrba, Anna Musioł, Martyna Pająk,
Natalia Badaczewska.
Do form działania MFS będą należeć m.in.
konsultacje i opiniowanie działań władz, dyskusja
o sprawach dotyczących młodzieży i gminy, realizacja projektów na rzecz społeczności.
Młodzieżowe Forum Samorządowe w latach
2019/2020 funkcjonować będzie bez komisji branżowych. W ciągu roku odbywać będą się spotkania
warsztatowe (np. dotyczące działalności samorządu i Rady Miejskiej, wypracowujące mapę problemów, komunikację i rozwiązywanie konfliktów),
członkowie Forum będą również wizytować komisje Rady Miejskiej i sesje.

Wieczór z… Józefem
Prace J. Hetmana znajdują się w wielu kolekcjach, muzeach i świątyniach, pokazywane też były
podczas szeregu wystaw, a ostatnio w czuchowskim Domu Parafialnym, którego gospodarzem
jest miejscowy proboszcz, ks. Andrzej Marcak.
Prócz niego gratulacje zaproszonemu artyście składali m.in. wicestarosta rybnicki Marek Profaska,
wiceburmistrz Andrzej Raudner, radne Stefania
Szyp i Gabriela Grochla, zaś dodatkową atrakcją spotkania był występ duetu Claudia i Kasia
Chwołka, do których dołączył bohater tego wieczoru jako… akordeonista.
Warto dodać, iż J. Hetman jest emerytowanym
górnikiem kopalni „Szczygłowice”, jako malarza
interesują go portrety, pejzaże, architektura i scenki rodzajowe związane ze Śląskiem. Założył u nas
Grupę Plastyków Nieprofesjonalnych. (r)
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Turniej Piłki Nożnej Halowej
27 listopada w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbył się Turniej
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
– Dzisiejszy turniej to nie tylko zacięta walka
o jak najlepszy wynik i zwycięstwo, ale przede
wszystkim przykład współzawodnictwa w duchu
zasady fair play. Cieszę się, że pamiętacie o tym
za każdym razem, kiedy wychodzicie na boisku –
mówił burmistrz Wiesław Janiszewski, dzięku-

jąc wszystkim, którzy włączyli się w organizację
turnieju.
Poziom rywalizacji był niezwykle wyrównany,
a walka o zwycięstwo zacięta. Wyniki turnieju
ostatecznie prezentowały się następująco: SP nr 3
w Leszczynach – I miejsce), SP nr 5 w Czerwionce – II, SP w Palowicach – III. Wręczono również
nagrody indywidualne: Królem Strzelców został
Bartosz Rokita, Najlepszym Bramkarzem – Szymon Dominek, Najlepszym Zawodnikiem – Kacper Niemyjski.

Sukces MKS MOSiR

PZPN przyznał Złotą Gwiazdkę w systemie certyfikacji szkółek piłkarskich Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu MOSiR
Czerwionka-Leszczyny.

– To spory sukces. Jesteśmy jedną ze 117 szkółek w całej Polsce,
które otrzymały od PZPN certyfikat
w kolorze złotym i jedyną w powiecie rybnickim – zaznacza menedżer
sportu w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, a zarazem trener młodych
piłkarzy Sławomir Paluch.
Program Certyfikacji Szkółek
Piłkarskich to innowacyjny projekt
skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki

nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie
standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz
weryfikacja szkółek.
Przyznanie danemu podmiotowi
Certyfikatu PZPN na jednym z trzech
poziomów (złotym, srebrnym lub
brązowym) jest równoznaczne ze
spełnieniem przez niego szeregu
kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski
Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla
dzieci sprawdzonym miejscem do
rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.
Dzięki Programowi Certyfikacji Szkółek, rodzice i dzieci grające
w piłkę nożną uzyskują pewność,
że certyfikowana szkółka piłkarska
spełnia standardy szkoleniowe, jest
bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić
zawodników.
– Prowadzimy nabór uzupełniający do naszych drużyn w rocznikach
od 2006 do 2013. Więcej informacji
znajdą Państwo na naszym profilu
facebookowym MKS MOSiR Czerwionka oraz telefonicznie pod nr 502348-098. Zapraszamy! – zachęca S.
Paluch.

Hurtownia Spożywcza „MULTIPAK” z Palowic
poszukuje pracowników na stanowisko

Magazynier i kierowca-magazynier
Wymagania:
• prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C
• komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
Prosimy o wysyłanie CV pod adres mariusztomas@gmail.com.
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7 grudnia w Tarczynie odbył się turniej XIII European Cup Mazovia Cup International organizowany przez Polską Federację
Kickboxingu oraz Polskie Zrzeszenie MMA. Zawody odbyły się
pod patronatem czterech międzynarodowych federacji – UFR,
WTKA, WKSF, AFSO, współtworzących Zunifikowane Mistrzostwa Świata – największą tego typu imprezę na świecie.

Puchar Europy w Kickboxingu
zdobyty przez Guardians Team
Rywalizacja przebiegała na sześciu matach i oktagonie pod hasłem
„Łączy nas sport nie narkotyki”. Jest
to ogólnopolska kampania profilaktyki społecznej, która poprzez sport buduje charakter i uodparnia młodych
ludzi na patologiczne zachowania.
Autorami kampanii są Piotr Bąkowski i Łukasz Makarewicz.
Wyjazd na Puchar Europy wiązał
się m.in. z nominacją na Ambasadora tej akcji trenera Guardians Team
Tomasza Perlińskiego. W turnieju
XIII European Cup Mazovia Cup International uczestniczyła reprezentacja Stowarzyszenia Guardians Team
w składzie: zawodnicy – Maksym
Voitiuk, Alan Rutyna, trener – T. Perliński, asystent – Damian Finkielman.
Obaj zawodnicy wystąpili w dwóch
formułach: UFR i K1. A. Rutyna jako
debiutant w kategorii junior (94 kg)
zdobył pierwsze miejsce w obydwóch
kategoriach, co zaowocowało powołaniem na Zgrupowanie Kadry Polski kolejnego zawodnika Guardians
Team. M. Voitiuk w kategorii starszy
kadet (63 kg), najbardziej obleganej
kategorii na tych zawodach, zdobył
złoto w UFR i brązowy medal w K1.
Bardzo wysoki poziom i dobre
przygotowanie zaprezentowali zawodnicy wszystkich klubów, dlatego

każdy z zawodników musiał dawać
z siebie wszystko do ostatniej sekundy w drodze na szczyt. Zdaniem trenera T. Perlińskiego po takim sprawdzianie zawodnicy Guardians Team
są gotowi do walki o Mistrzostwo
Świata.
Korzystając z okazji trener Guardians Team składa za naszym pośrednictwem podziękowania sponsorom reprezentacji: Związkowi
Zawodowemu „Jedność” za pokrycie kosztów transportu, Firmie „Tecom” z Rybnika za pokrycie kosztów
noclegu, Centrum Zapoznawczemu
„Zolyty” za pokrycie kosztów wyżywienia. Szczególne podziękowania
składa przyjaciołom i sympatykom
sportów walki za doping i wsparcie
Guardians Team.

Mieszkańcom Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych z bliskimi w rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.
Członkowie Stowarzyszenia
Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu spokój, radość i wiarę w lepsze jutro.
Niech gwiazdka pomyślności, co zabłyśnie znów o zmroku,
zaprowadzi Was do szczęścia w Nowym 2020 Roku.
Adam Karaszewski

Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wraz z Radą Dzielnicy Czuchów

Niech Nowonarodzony
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych Świąt
życzy
Radna Stefania Szyp

Rodzinnych, pełnych ciepła i życzliwości

Świąt Bożego Narodzenia,

wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie
oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku
życzą
Sołtys i Radny Gabriel Breguła
oraz Rada Sołecka Przegędzy

Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość, pokój,
nadzieję i miłość.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dębieńsko
i Radny Benedykt Krzyżowski

Zdrowych i spokojnych,
pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Narodzenia Pańskiego,

odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy
życzy

Sołtys i Radna Jolanta Szejka

spędzonych w gronie najbliższych i przyjaciół
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku
życzy Radny Bogdan Knopik
ŚWIĄT wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
NOWEGO ROKU
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego wiary, optymizmu i szczęścia
życzą

Sołtys i Radny Henryk Fuchs
oraz Rada Sołecka Szczejkowic

Na zbliżające się Święta

pragniemy życzyć Wszystkim Mieszkańcom
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Radni Marcin Stempniak i Michał Toman
oraz przedstawiciele stowarzyszenia
Aktywni Społecznie ASy
GRUDZIEŃ 2019 | KURIER
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WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

Oferuje: • wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
		
		
• usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20

32 431-81-80, 32 431-10-87
32 431-14-57, 0-602 786 043

www.pwikcl.pl
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Rodzinie zmarłego

śp. BOLESŁAWA PROSTACKIEGO
najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Marii Staniczek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
śp. GERARDA LISA

składają
Burmistrz, Kierownictwo oraz Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Agacie Burnagiel i Rodzinie

Kancelaria Radcowska

RADCA PRAWNY PAWEŁ PIOTROWICZ
ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 603 380 766, 603 380 706

e-mail: piotrowicz@jpkancelaria.com, sekretariat@jpkancelaria.com

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ks. EUGENIUSZA DURCZOKA
byłego Proboszcza Parafii św. Jacka w Stanowicach
Wszystkim Jego bliskim wyrazy współczucia
składają
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

głębokie wyrazy współczucia
po śmierci

Leszkowi Rakojcowi i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

składają
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

MATKI

OJCA

GRUDZIEŃ 2019 | KURIER
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GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 7C
www.gabinetylejtman.pl








 elektrochirurgia zmian skórnych  usuwanie kępek żółtych z powiek  wycinanie znamion barwnikowych z badaniem histopatologicznym  usuwanie kaszaków, tłuszczaków, wrastających paznokci
 kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn
dolnych: diagnostyka i leczenie zakrzepicy żylnej, skleroterapia żylaków, leczenie obrzęków kończyn dolnych  leczenie zachowawcze oraz skleroterapia hemoroidów  anoskopia – wziernikowanie
odbytu u leczenie owrzodzeń podudzia i stóp cukrzycowych  USG
Doppler żył kończyn dolnych, tętnic kończyn dolnych i szyi oraz
jamy brzusznej


 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis
ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pn–pt 8.00-16.00
tel. 509599103, 506129395

Oczyszczanie, likwidacja zawartości mieszkań i domów
oraz skup staroci – tel. 505–397-420
 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 
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Ferie

2020

z MOKiem
13 stycznia, poniedziałek

godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)

14 stycznia, wtorek
godz. 7.30-19.00

Wycieczka do Wrocławia

W programie:
- punkt widokowy Sky Tower (wysokość 212 m)
- Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery - wyjątkowe eksponaty
techniki, możliwość gry na dawnych komputerach, konsolach,
maszynach arcade
- Afrykarium
koszt: dzieci 70 zł, dorośli 130 zł
cena obejmuje: bilety wstępu, przewodnika, transport
godz. 10.00-11.30

Poranek z filmem „Biały Kieł” (85 min.)
bilety: dzieci 10 zł, dorośli 15 zł (CKE)
godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)

15 stycznia, środa
godz. 10.00-12.00

Pokaz węży

bilety: dzieci 10 zł, dorośli 15 zł
godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)
godz. 12.00-14.00
Warsztaty – tworzymy maski inspirowane obrazami
Picasso dla dzieci od 8 lat
koszt: 15 zł (CKE)

16 stycznia, czwartek

godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)
godz.10.00-11.30
Warsztaty – tworzymy pacynki z drewnianych łyżek
na Dzień Babci i Dziadka dla dzieci od 8 lat
koszt: 15 zł (CKE)

17 stycznia, piątek
godz. 7.30-18.30

Wycieczka do Bochni

W programie:
- Kopalnia Soli Bochnia - zwiedzanie z przewodnikiem
oraz podziemna przeprawa łodzią
- Muzeum Motyli Arthropoda - największa stała ekspozycja
motyli świata w Polsce licząca ponad 5 tys. okazów
koszt: dzieci 60 zł, dorośli 90 zł
cena obejmuje: bilety wstępu, przewodnika, transport
godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)

Informacje i zapisy:

tel. 32 43-11-634 wew. 16 i 19

20 stycznia, poniedziałek

godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)
godz. 10.00-11.30
Warsztaty - tworzymy serduszka wiklinowe dla dzieci od 8 lat
koszt: 15 zł (CKE)

21 stycznia, wtorek
godz. 7.30-17.00

Wycieczka do Krakowa

W programie:
- Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha - prezentacja „Opowieść
o Japonii”, warsztaty „Grafika inspirowana sztuką japońską”, zwiedzanie
wystawy
- Żywe Muzeum Obwarzanka – poznanie historii i tradycji wypieku
obwarzanka oraz jego własnoręczne wykonanie
- spacer po krakowskim Rynku
koszt: dzieci 40 zł, dorośli 50 zł
cena obejmuje: bilety wstępu, przewodnika, transport
godz. 10.00-11.30

Poranek z filmem „Kaczki z gęsiej paczki” (91 min.)
bilety: dzieci 10 zł, dorośli 15 zł (CKE)
godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)

22 stycznia, środa

godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)
godz. 10.00-11.30

Pokaz iluzjonistyczny „Magiczna Podróż”
w wykonaniu Rafała Mulki
bilety: dzieci 15 zł, dorośli 20 zł
godz. 11.30-13.30
Warsztaty - obrazy na szkle dla dzieci od 8 lat
koszt: 15 zł (CKE)

23 stycznia, czwartek
godz. 10.00-13.00

Karnawałowy Bal Przebierańców z Teatrem
Edukacyjnym „GABI ART” (CKE)
W programie: animacje i zabawy

24 stycznia, piątek
godz. 8.00-16.00

Wycieczka – Toszek, Palmiarnia, Kolejkowo

W programie:
- zwiedzanie zamku w Toszku oraz Palmiarni i Kolejkowa w Gliwicach
- warsztaty „Papierowe zabawki”
koszt: dzieci 30 zł, dorośli 60 zł
cena obejmuje: bilety wstępu, przewodnika, transport
godz. 10.00-12.30
Gry i zabawy dla dzieci od 6 lat (DK)

Oferta będzie realizowana w placówkach:
CKE – Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36D
DK – Dom Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2
Na wszystkie wycieczki i warsztaty ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prowadzimy zapisy.

Zapisy od 12 grudnia 2019
W przypadku gier i zabaw obowiązuje obuwie zmienne.
Wyjazd dziecka poniżej 10 lat tylko z opiekunem.
Wymagana jest pisemna zgoda na wyjazd dziecka
(druki do pobrania na stronie www.mokcl.pl).
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Dziękujemy
za cały 2019 rok wyjątkowej współpracy.
Obdarzonej zaufaniem,
przypieczętowanej małymi i wielkimi sukcesami.
Życzymy Państwu szczególnego świątecznego czasu,
spędzonego w gronie najbliższych
w atmosferze należnego odpoczynku.
Nadchodzący Nowy 2020 rok
niech sprawi, że wszelkie Państwa marzenia,
plany i projekty będą miały szanse zaistnienia.
Być może jeszcze nieśmiało kreślone dzisiaj,
zrealizowane z powodzeniem
w najbliższej przyszłości.
Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy
O.K. Banku Spółdzielczego

K ALENDARZ I MPREZ
K ULTURALNYCH 2020
21.12 ŚWIĘTO MAKÓWEK, godz. 17.00 – Czerwionka, Plac Rekreacyjny, wstęp wolny, (org. UGiM, MOK, ZDiSK)
5.01

KONCERT KOLĘD W WYKONANIU ORKIESTRY MIEJSKIEJ „DĘBIEŃSKO”, godz. 16.30 – Czerwionka, kościół
św. Józefa Oblubieńca NMP, al. św. Barbary 3, wstęp wolny,
(org. UGiM)

11.01

GALA NOWOROCZNA – KONCERT WIEDEŃSKI, godz.
16.30 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 80/90 zł

12.01 KONCERT CHÓRÓW DEKANATU DĘBIEŃSKO, godz.
17.00 – Bełk, kościół św. Jana Sarkandra, ul. Kościelna 6,
wstęp wolny, (org. MOK)
18.01 KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH, godz. 20.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 60/70 zł
24.01 KONCERT – KLAPA ŠUFIT & MUZYKANTY, godz. 18.00 –
Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 75 zł
25.01 KONCERT – U STUDNI, godz.19.00 – Czerwionka, CKE,
ul. 3 Maja 36D, bilety: 35 zł
26.01 SPEKTAKL DLA DZIECI „RÓŻOWY KAPTUREK”, godz.
16.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: dorośli –
20 zł, dzieci – 15 zł
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