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Dziedzictwo
na eksport
Pewien rasowy komunista zza miedzy, starszy wiekiem jegomość, podczas spotkań
z młodzieżą zwykł powtarzać, że nawet pies
ma swój… rodowód. Wprawdzie chciał w ten
sposób zaakcentować dokonania proletariuszy, jednak w szerszym kontekście chodziło
mu o to, że każda społeczność ma swoją historię, o którą powinna dbać. Idąc tym tropem warto może spojrzeć na dziedzictwo
śp. Kopalni-Żywicielki. Okazja ku temu jest
wyborna, wszak kroi się nam 60-lecie nadania praw miejskich.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że z roku na rok jakoś
ciszej i smętniej przy okazji Barbórki. Z jednej strony
pewność jutra buńczucznych polityków, bo niezależnego surowca energetycznego
jeszcze u nas dość, z drugiej
zaś czkawką odbijają się niska emisja, globalne ocieplenie i racje ekologów. Zanim
jednak przemysł wydobywczy
znalazł się na cenzurowanym,
rozwój górnictwa był priorytetem – powstawały kopalnie,
rosły osiedla i wszystko dookoła. Wręcz trudno sobie wyobrazić wiele miast i gmin, zresztą nie tylko na Śląsku,
bez kluczowego udziału zakładów górniczych, które
dawały pracę i dobrobyt, będąc przy tym synonimem
cywilizacyjnego postępu i dynamicznego rozwoju na
skalę kraju. Wprawdzie w wielu miejscach oznaczało to
społeczno-gospodarczą monokulturę, ale nawet w tym

przypadku można mówić o wpływie na inne dziedziny
życia, wliczając w to budownictwo, oświatę, kulturę,
sport i rekreację.
Warto spojrzeć oczyma wyobraźni na Czerwionkę
i okoliczne miejscowości… bez kopalni. Tak, teraz to
możliwe, ale kiedyś? Nawet przy największym uznaniu
dla kunsztu architektów, twórców uroczego skądinąd
osiedla familoków, jest sprawą oczywistą, że z górnictwem związana była większość pracujących mieszkańców także z odległych wsi, także w zawodach dalekich
od fedrowania. Tymczasem już nie idzie o to, kto i za ile
srebrników przehandlował i zarżnął miejscową Żywicielkę – to zresztą żadna tajemnica – lecz o dziedzictwo
w szerszym tego słowa znaczeniu; o ludzi, którzy tracili
na „Dębieńsku” życie i zdrowie, o międzypokoleniową
tradycję gwarków i okno… na świat. Swoją drogą to nie
tak, że familoki wyrosły jak grzyby po deszczu, toteż –
dajmy na to – taka zabawa w „Industriadę” ma rację
bytu pod warunkiem, że gdzieś tam pod ziemią drzemie
Skarbnik, strzegąc resztek po kopalni.
Patrząc na Izbę Tradycji
KWK „Dębieńsko” – tak przy
okazji Barbórki – aż się wierzyć nie chce, że również
ona mogłaby zniknąć z powierzchni ziemi. Bynajmniej
nie chodzi o to, aby było gdzie
„inscenizować” karczmy piwne lub przetrzymywać pamiątki, ale o wartość kulturową,
o świadectwo… rodowodu. To coś innego niż stary byfyj, szolki i gorczki z CIT-u lub izby regionalnej. Wprawdzie to, co szkolna dziatwa znosi na prośbę nauczycieli
też ma znacznie, ale to już nieco historia.
Robert Ratajczak
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

Przy podsumowaniu
roku budżetowego
Budżet roku 2021 zrealizowany, kluczowe zadania wykonane, a wszystko to na takim poziomie,
że póki co przyszłoroczny budżet gminy zaplanowaliśmy bez obligacji. Trzeba również podkreślić, że po raz kolejny udało nam się obniżyć
zadłużenie gminy. To bardzo dobrze świadczy
o pracy samorządu. Stąd podziękowania za doskonałą współpracę z Radą Miejską, za zgodę
większości radnych na procedowanie niezbędnych zmian w budżecie – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
Zgodnie z przyjętą filozofią niemal na każdej sesji
Rady Miejskiej procedujemy wspomniane zmiany, aby
wykorzystać okoliczność, która pozwala zwiększyć lub
zmodyfikować budżet. Taki sposób działania znajduje
zrozumienie i poparcie ze strony radnych, co nie tylko
wpływa na higienę pracy, ale jednocześnie pozwala na
taką realizację, w której patrzymy na budżet nie tyle
z perspektywy roku, lecz każdego miesiąca. Myślę, że
warto też zauważyć, iż przy okazji systematycznego obniżania zadłużenia gminy udaje się nam realizować budżet w obszarze środków, które umożliwiają inwesto-

wanie. To bardzo ważne, gdyż
w dalszym ciągu pozyskujemy
duże fundusze zewnętrzne,
które wspomagają wykonanie
zadań, które dla mieszkańców
gminy są niezbędne.
W tym roku udało się także zamknąć największe proobywatelskie, a więc adresowane do statystycznego
mieszkańca zadanie. Mam na myśli 22 miliony zł na
ograniczenie niskiej emisji. Efekt to 765 gospodarstw
domowych, w których zainstalowano pompy ciepła, solary, fotowoltaikę, czyli nowoczesne urządzenia umożliwiające ograniczenie wspomnianej niskiej emisji.
W tym zakresie jako gmina jesteśmy liderem nie tylko
w naszym regionie, ale jak sądzę również na skalę województwa. Oczywiście potrzeby są nadal ogromne,
dlatego w dalszym ciągu będziemy aplikować o środki,
które w jakimś stopniu będą wspomagać tych, którzy
są „pod ścianą”, mając na względzie realizację wytycznych związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
Ubolewam, iż daty wyprowadzania „kopciuchów”
z domów zbliżają się nieubłaganie, natomiast dużego
rządowego programu dla mieszkańców Śląska wciąż
nie ma. Póki co w dalszym ciągu samorząd będzie robił wszystko, żeby wspierać mieszkańców finansowo
w procesie wymiany pieców.
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Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
17 grudnia, w trakcie kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej, uchwalono przyszłoroczny budżet gminy. W porządku obrad znalazło się w sumie dziesięć projektów,
a pierwszy z nich już tradycyjnie dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Obszerne sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami oraz realizacji uchwały Rady Miejskiej złożył burmistrz
Wiesław Janiszewski. Podobnie przewodniczący komisji branżowych i klubu radnych.
Zgodnie z obowiązującą procedurą głosowanie
na projektem przyszłorocznego budżetu poprzedziło odczytanie przez skarbnika gminy Zbigniewa
Wojtyłę uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie przedłożonego projektu
budżetu na 2022 r., a także opinii w sprawie sfinansowania deficytu oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej. W wyniku głosowania przyszłoroczny
budżet gminy został uchwalony jednogłośnie. Planowane w nim dochody mają wynieść ponad 186
mln zł, natomiast wydatki – ponad 207 tys. zł, co
oznacza deficyt na poziomie 21 mln zł. Źródłem
jego pokrycia będą przychody z niewykorzysta-

nych środków na rachunku bieżącym, z rozliczenia środków unijnych oraz nadwyżki wynikającej
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Kolejne z podjętych uchwał dotyczyły m.in. jednostkowych stawek będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zgodny na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (przy
ulicach Mostowej, Ornontowickiej i Orzeszkowej)
oraz przyjęcia Raportu o stanie realizacji Strategii
Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2014-2020. (r)

KAMPANIA POLSKIEGO ALARMU SMOGOWEGO

Zobacz czym oddychasz
W poprzednim wydaniu „Kuriera” obszernie informowaliśmy naszych Czytelników
o kampanii Polskiego Alarmu Smogowego, zapowiadając uruchomienie mobilnej instalacji na terenie miasta. Tak też się stało – przy szerokim udziale mediów zwracamy
uwagę na fatalną jakość powietrza w naszym regionie, co przekłada się na kondycję
zdrowotną wielu mieszkańców, także gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Mobilna instalacja przypominająca ludzkie płuca
stanęła w połowie grudnia na parkingu w pobliżu
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce.
Ma się tu znajdować przez dwa tygodnie, co każdemu pozwoli unaocznić skalę wspólnego, ważnego
dla zdrowia problemu, o czym podczas spotkania
z dziennikarzami informował Leszek Szejka, jeden z liderów Rybnickiego Alarmu Smogowego.
W nawiązaniu do zbliżających się świąt i składanych sobie życzeń zdrowia zwracał uwagę, że
my też jako społeczność musimy dla tego zdrowia
coś zrobić, a przede wszystkim powinniśmy mieć
świadomość, co wisi w powietrzu i zagraża temu,
by świąteczne życzenia zdrowia mogły się spełnić.
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Zasada działania wspomnianej na wstępie instalacji jest bardzo prosta – dwa wentylatory zasycają
powietrze i przepuszczają je przez białą tkaninę, by
po pewnym czasie wskazać, jaki jest skład… tego,
czym oddychamy. Co więcej, dzięki specjalnej
platformie na bieżąco wyświetlany jest odczyt, informujący o aktualnym stanie powietrza przy jednoczesnym wskazaniu normy dobowej. A stan tego
powietrza póki co jest fatalny, przyznał Grzegorz
Wolnik, podkreślając szkodliwość utrzymującego
się od kilku dni smogu.
Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego, zwracając się do dziennikarzy przypomniał, że do 1 stycznia powinny zostać wyeliminowane najstarsze „kopciuchy”, a takich kotłów – jak
się szacuje – jest w naszym regionie jeszcze kilkadziesiąt procent w stosunku do ogółu. – Samorządy dysponują dosyć skutecznymi narzędziami,
żeby zakaz uchwały antysmogowej egzekwować,
a my będziemy samorządy wspierać. Od 1 stycznia
eksploatacja takiego kotła będzie wykroczeniem
zagrożonym grzywną do 5000 zł, a mandatem do
500 zł. Ponadto organ administracji, czyli w tym
przypadku burmistrz, prezydent albo wójt mogą
w trybie administracyjnym wydać decyzję zakazującą eksploatacji kotła, a w następstwie tej decyzji
zmusić właściciela do jego wymiany.
Przypomnijmy, iż w ramach kampanii Polskiego
Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz”
takie instalacje jak w Czerwionce pojawią się
w sumie w czterdziestu miejscowościach na terenie dziewięciu województw. Oczywiście ich wybór
nie jest przypadkowy, wskazania urządzeń i wyniki
prowadzonych badań też z pewnością nie będą napawać optymizmem, natomiast najistotniejsze wydaje się to, aby efektem prowadzonej kampanii były
takie rozwiązania – przede wszystkim finansowe
– które umożliwią gorzej sytuowanym mieszkańcom miast i gmin sprostanie wymogom uchwały
antysmogowej. (r)

Trwa nabór projektów do Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+. Zarząd
Województwa Śląskiego pod koniec
listopada złożył do PKP PLK wniosek
o wartości 300 mln zł dotyczący przywrócenia ruchu kolejowego z Jastrzębia
Zdroju do Katowic przez Pawłowice,
Żory i Czerwionkę-Leszczyny.

Kolej+
przez Palowice?
– To projekt partnerski z udziałem lokalnych
samorządów i Województwa Śląskiego, które pełni rolę lidera tego przedsięwzięcia – informuje
Grzegorz Wolnik, radny wojewódzki, zarazem
pełnomocnik burmistrza ds. planowania, rozwoju
i gospodarki. – Wybrany został wariant przez Palowice po starej linii kolejowej, a więc najmniej
inwazyjny, biorąc pod uwagę zagospodarowanie
terenu i jego otoczenie. Ma tu powstać linia jednotorowa z szynami bezstykowymi przeznaczonymi do ruchu pociągów z prędkością do 120 km/h.
W ciągu doby zaplanowano 24 kursy, licząc „tam
i z powrotem”.
Pasażerowie z Jastrzębia Zdroju do Katowic
mogliby się dostać w ciągu 74 minut, co oczywiście oznacza, że czas ten będzie się sukcesywnie
skracać dla wsiadających w kolejnych miejscowościach. Zgodnie z założeniem inwestycja powinna
być zrealizowana do 2028 r.
– Jeżeli projekt ten zostanie wybrany do dalszych prac przez jednostkę zarządzającą, czyli PKP
PLK, to na wiosnę przyszłego roku powinniśmy już
wiedzieć, czy zaplanowana w takim kształcie linia
kolejowa na szansę powstać. Jak na razie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ofert – dodaje G.
Wolnik.
Niezależnie od Programu Kolej+, w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzone są przymiarki do budowy linii szybkiej kolei, która ma przebiegać przez teren gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. W grę wchodzi trasa
wzdłuż autostrady A1. – Kilka dni temu do naszego
Urzędu wpłynęła informacja o planowanych przez
CPK konsultacjach społecznych w tej sprawie, które mają się odbyć w lutym przyszłego roku. Oczywiście udostępnimy odpowiednie do tego miejsce,
będzie to zapewne sala widowiskowa naszego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, ale też przyjmiemy
na siebie rolę adwokata mieszkańców – podkreśla
burmistrz Wiesław Janiszewski. – Chcemy, aby
ich głosy zostały wysłuchane i uwzględnione przez
CPK, skoro szybka kolej ma przez nasz teren prawdopodobnie tylko i wyłącznie przebiegać, nie dając
mieszkańcom żadnych korzyści. (r)

Nowy wóz strażacki
dla OSP Leszczyny
Jednostka OSP Leszczyny dokonała odbioru nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Benz Atego.
Zwiększa on zdolność bojową jednostki,
ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i umożliwić szybkie i skuteczne
prowadzenie działań ratowniczych.
Samochód kosztował 829.907 zł. Na jego zakup
pozyskano dotacje: 400.000 zł ze Skarbu Państwa,
329.907 zł przekazała Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 100.000 zł – Województwo Śląskie.
10.000 zł na doposażenie samochodu przekazało
także Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Nowego zakupu pogratulowali strażakom burmistrz Wiesław Janiszewski oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Adrian Strzelczyk.
– Wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu
nowego wozu bojowego oraz jego wyposażenia serdecznie dziękujemy – powiedział Grzegorz Swinka, prezes OSP Leszczyny. HPN

189 zawodników wzięło udział w dziewiątej edycji Biegu po Moczkę i Makówki, który 18 grudnia już tradycyjnie
odbył się w Stanowicach. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jest miejscowe Stowarzyszenie Luxtorpeda, zaś
jego współorganizatorami są Szkoła Podstawowa w Stanowicach oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

9. BIEG PO MOCZKĘ I MAKÓWKI
W klasyfikacji kobiet pierwsze miejsca zajęła
Agata Długosz, II miejsca zajęła Elżbieta Lewicka, III – Monika Bogacz. W grupie mężczyzn
zwyciężył Mikołaj Kluczniak. Prócz niego na podium znaleźli się również kolejno Grzegorz Szymura i Aleksander Zięba. Uhonorowano również
grupę przebierańców, gdzie indywidualnie najważniejsze miejsca na podium zajęli Agnieszka
Łyczak, Leszek Machura i Arkadiusz Imiołek,
a zbiorowo… Grupa U40 RR – niejako Czterej
pancerni i pies, choć wesoła gromadka z Rybnika
i okolic była znacznie liczniejsza.
‑Nagrody wręczał burmistrz Wiesław Janiszewski, warto natomiast podkreślić akcent charytatywny tej imprezy, bowiem w ceremonii dekoracji uczestniczyła również niepełnosprawna Hania
Bednarczyk wraz z rodzicami. Na jej rzecz prowadzona jest zbiórka, a darowizny m.in. w formie
1% można przekazać poprzez Fundację „Piastun
– Wyrównywanie Szans” – nr konta 51 1050 0099
7651 9300 0000 0000, tytułem: Hanna Bednarczyk
nr 9300. (r)

GRUDZIEŃ 2021 | KURIER

5

Święto
Makówek

18 grudnia na terenie hali targowej
w Czerwionce odbył się jarmark bożonarodzeniowy, który przyciągnął tłumy mieszkańców, chcących skosztować
wyjątkowego, świątecznego deseru, jakim
są makówki. Mak, bułka, bakalie, mleko
z masłem – to przepis na tę tradycyjna śląską potrawę wigilijną, jednak każda z gospodyń przyrządza ją tak naprawdę na
swój sposób.

– Cieszę się, że po rocznej przerwie znów spotykamy się na jarmarku bożonarodzeniowym, żeby
skosztować świątecznego deseru – makówek, przygotowywanych przez panie z Kół Gospodyń. Niech
nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłyną
w spokojnej, rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok
przyniesie spełnienie marzeń – mówił burmistrz
Wiesław Janiszewski. Do jego życzeń przyłączyli
się również radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz radni Rady Miejskiej.
Wszystkich zgromadzonych na terenie hali targowej w Czerwionce w świąteczny nastrój wprowadziły występy zespołów „Światło” i „Małe Światło”. Na scenie zaprezentował się również Jacek
Silski. Jak co roku uczestnicy jarmarku mogli zakupić ozdoby i dekoracje świąteczne na stoiskach
z rękodziełem artystycznym, na najmłodszych czekała świąteczna kolejka szynowa, mogli również
spotkać się ze szczudlarzami i kuglarzami oraz Mikołajem, który częstował ich słodkościami. Tradycyjnie nie zabrakło konkursów, w których można
było wygrać jedną ze stu choinek. Wręczono także nagrody laureatom konkursu „Najpiękniejsza
ozdoba bożonarodzeniowa”. KM
Nagrodzeni równorzędnym pierwszym miejscem: Natalia Wojtakowska, Zuzanna Lewandowska, Mateusz Szwan,
Filip Cieplechowicz, Kornelia Przywara, Gloria Grundaj, Filip
Wojtakowski, Emilia Pabiś, Emilia Labudda, Jakub Szewczyk,
Adrianna Wileoch, Szymon Gorzawski, Feliks Płonka, Franciszek Tarnecki, Maria Zgoll, Laura Wojciechowska, Roksana
Szczyrbowska, Magdalena Szwan, Michalina Jarska, Magdalena Jarska, Jagoda Garbacz, Emilia Płonka, Emilia Kubiczek,
Małgorzata Przywara, Agata Okun, Milena Toman, Blanka
Borkowska, Maja Bojarska, Ola Bojarska, Oliwia Balcerek,
Agata Kuchta, Franciszek Kuchta, Mateusz Pluciński, Natalia
Latacz, Mateusz Słupik, Emilia Krawczyk, Maja i Julia Królak,
Maja i Antoś Palus, Paulina Pabiś
Wyróżnieni w konkursie: Natalia Tkocz, Paulina Zieleźny,
Emilia Kubaszak, Jan Rainko, Szymon Buchcik, Nina Małachowska, Natalia Ślosarek, Maja Kos, Milena Cieślik, Artur
Kisiel, Klaudia Zaremba, Michał Dobczyński, Natan Płanica,
Lena Wiencek, Bartosz Gudzik, Jakub Mitura, Franciszek
Okun, Nadia Płanica, Lilianna Balcerek, Lilianna Płonka,
Justyna Kuchta, Oliwia Sicicarska, Julia Płonka, Hanna Siciarska, Julia Siciarska, Dawid Grabowski, Antoni Tarnecki,
Dawid Rysiak
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– Serdeczne gratulacje, wszak stanął Pan na
czele Związku Kynologicznego w Polsce. Czy
Aleje Jerozolimskie w Warszawie, gdzie ma
siedzibę Zarząd Główny, to Pana nowe miejsce
pracy?
– Dziękuję za gratulacje. Wszystkie funkcje
w Zarządzie Związku Kynologicznego w Polsce,
w tym ta moja, są pełnione społecznie. W siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie jestem przynajmniej raz w miesiącu, żeby wspólnie z członkami Zarządu kierować organizacją.
Obecnie jest łatwiej niż kiedyś, bo dużo spraw
można załatwiać zdalnie. Wyjaśnię Czytelnikom,
że nasza organizacja kynologiczna powstał w 1938
roku i obecnie posiada 48 oddziałów na terenie
całego kraju. Zrzesza ponad 25 tysięcy członków
zainteresowanych hodowlą, szkoleniem i propagowaniem psa rasowego. Dodam, że jako jedyna
polska organizacja kynologiczna należy do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI z siedzibą w Belgii.
– W lokalnym środowisku jest Pan znanym lekarzem pediatrą, ale także społecznikiem, biorąc pod uwagę, iż tylko Pan i burmistrz Wiesław
Janiszewski macie najdłuższy, trwający nieprzerwanie od 1990 roku staż działalności w samorządzie. Kiedy więc i jak znajduje Pan czas na
aktywność w Związku Kynologicznym?
– Zebrania organizujemy w dni wolne od pracy.
Nie koliduje to z pracą zawodową i działalnością
samorządową. W weekendy odbywają się wystawy
psów rasowych. Jestem międzynarodowym sędzią
kynologicznym i oceniam psy na wystawach. Mam
uprawnienia do oceny ponad trzystu ras psów oraz
wyszkolenia psów myśliwskich, towarzyszących
i obronnych.
– Związek Kynologiczny – jak czytamy – to
„najstarsza polska organizacja kynologiczna
zrzeszającą miłośników i hodowców psów rasowych”. W jaki sposób dochodzi się od miłośnika
czworonogów do pozycji najważniejszej persony w tym środowisku?

Cały urok psa polega
na głębi jego przyjaźni
i sile więzi duchowych…
Rozmowa z LESZKIEM SALAMONEM
– Przewodniczącym Zarządu Głównego
Związku Kynologicznego w Polsce
– Od kilkunastu lat mam posokowce hanowerskie.
Są to psy o wyjątkowej psychice i doskonałym
węchu, zrównoważone, posłuszne, niestrudzone
w pracy w łowisku. Lubię oceniać wszystkie psy,
dużo przyjemności sprawia mi sędziowanie ras
polskich. Polska posiada pięć ras narodowych,
uznanych przez kynologię światową. Są to: polski
owczarek nizinny, polski owczarek podhalański,
gończy polski, ogar polski i chart polski. Natomiast moje ulubione rasy to również te, które hodowałem pod przydomkiem Survival Poland FCI.
Hodowałem akity, akity amerykańskie, alaskany
malamute, sznaucery olbrzymie, rhodesiany ridgeback, gończe słowackie, posokowce hanowerskie.
Posiadałem również polskiego owczarka podhalańskiego, karelskiego psa na niedźwiedzie, hokkaido.
Aktualnie oprócz posokowców hanowerskich mam
golden retrievera, alpejskie gończe krótkonożne
i bischon frise.
Wprawdzie „wielorasowce” nie mogą być pokazywane na wystawach psów rasowych, jednak
nasze Stowarzyszenie zajmuje się również szkoleniem takich psów. Pies wielorasowy jest tak samo
wiernym przyjacielem swojego właściciela jak
pies rasow i również musi być otoczony wszechstronną opieką.

– Od najmłodszych lat w mojej rodzinie zawsze były psy. Początkowo były to
foksterier szorstkowłosy i wyżeł niemiecki krótkowłosy, potem owczarki niemieckie. Do Związku Kynologicznego w Polsce zostałem przyjęty 46 lat temu. Moim
pierwszym psem rasowym był owczarek
niemiecki, suka wilczasta Arisa znad
Strumyka, z którą jeździłem na wystawy
i sam ją wyszkoliłem jako psa towarzyszącego, tropiącego, obronnego. Potrafiła pokonywać przeszkody nawet do wysokości 2,60 metra oraz odnaleźć ludzi po
kilkukilometrowym śladzie w lesie.
Jestem od 13 lat przewodniczącym
Zarządu rybnickiego Oddziału Związku
Kynologicznego w Polsce. Organizujemy wiele wystaw, m.in. międzynarodowe,
myśliwskie, specjalistyczne, pokazy psów
rasowych. Przez wiele kadencji byłem
członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a do ostatniego Zjazdu Delegatów
jej przewodniczącym. Jak przewodniczący tej Komisji zdobyłem duże zaufanie
w środowisku kynologicznym i jak sądzę
dlatego 10 października wybrano mnie
na przewodniczącym Zarządu Głównego.

– Zgodzi się Pan chyba, iż wciąż trzeba przypominać, że pies to nie zabawka lub zachcianka,
lecz odpowiedzialność i sporo obowiązków. Na
co szczególnie chciałby Pan zwrócić uwagę zarówno tym, którzy mają pieska lub chcą wejść
w jego posiadanie.
– Decydując się na nabycie psa, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę będzie on pełnił
w naszej rodzinie. Czy chcemy psa towarzyszącego, psa obronnego, myśliwskiego, pasterskiego, zaprzęgowego czy do dogoterapii. Należy pamiętać,
że musi być to odpowiedzialna decyzja na kilkanaście lat, z którą wiąże się wiele obowiązków, ale
też dużo przyjemności i radości. Konrad Lorenz –
laureat Nagrody Nobla powiedział, że „Cały urok
psa polega na głębi jego przyjaźni i sile więzi duchowych, które łączą go z człowiekiem”. Myślę, że
warto jego słowa wziąć sobie do serca.
– Zarówno Pan, jak i Pana małżonka – nawiasem mówiąc także pediatra i radna, tyle że na
szczeblu powiatowym – od wielu lat jesteście
kojarzeni z wystawami psów organizowanymi
w pobliskim Kamieniu. Teraz mają już one format międzynarodowy. Jakie jest ich znaczenie?
Skąd ich tak duża popularność?
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kamieniu dyspnuje pięknym terenem,
idealnym do organizowania imprez także o randze międzynarodowej. Ma doskonałe położenie. Podczas wystawy
zwiedzający mają okazję, żeby zobaczyć około 2000 przedstawicieli różnych ras, porozmawiać z hodowcami,
obejrzeć pokazy, na przykład wyszkolenia, handlingu, psów ratowniczych,
zaganiania owiec, dogoterapii itp. Co
roku naszą wystawę odwiedza kilka tysięcy osób – miłośników czworonogów.
– Jako samorządowiec cieszy się Pan
wyjątkowym zaufaniem, toteż korzystając z okazji wypada zapytać, skąd
to wynika? Jak Pan sądzi?
– Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzieliby mieszkańcy naszej gminy. Na zaufanie na pewno wpływa moja
praca zawodowa, działalność w Radzie
Dzielnicy i Radzie Miejskiej. Mamy się
czym pochwalić – w naszej gminie powstało wiele ważnych inwestycji i nowych miejsc pracy. Tyle w tej kwestii,
natomiast korzystając z okazji, wszystkim Czytelnikom Kuriera – najlepszej
gazety samorządowej – z okazji świąt
Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia.

– Jaka rasa jest Pana „specjalnością”
i dlaczego? I może od razu jeszcze jedno pytanie: czy w Pana ocenie „wielorasowce” nie są godne stanąć obok
tych z rodowodami?
zdj. Adam Frycz

Rozmawiał
Robert Ratajczak
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ajemnicą świąt Bożego Narodzenia jest m.in. to, że choć się powtarzają rok w rok,
to nigdy się nie nudzą. Przeciwnie, właśnie koniecznie chcemy, żeby były „takie jak
zawsze”, żeby ta radość się powtarzała; ma być wszystko tak samo – te same potrawy,
zapachy, ozdoby, zwyczaje… Staramy się o to, staramy, a jednak na przestrzeni lat widać, że coś się zmieniło, coś nam te święta i wzbogaciło, a może i zubożyło? Zróbmy
małą podróż w czasie przez Wigilie ostatnich lat.
Rok, powiedzmy, 1898. Szykują się święta jeszcze w „staryj chałupie”, przytulnej i ciepłej, bo
drewnianej, pod przysypaną śniegiem strzechą. Rodzina żyje często w jednej izbie i jada z jednej miski, więc jest to wspólnota zżyta w niespotykanym
dziś stopniu. Dzieciaki przez cały grudzień biegały
ciemnymi rankami na roraty, żeby tam, przy pieśni
„Spuście nam na ziemskie niwy” lub podobnej,
przeżywać dreszczyk czekania na wielką radość
i cud. Chłopaki wieczorami kleili korony i wielką
kolorową Gwiazdę, bo przecież będą chodzić „za
Pastuszków” lub „Trzech Króli”. Przez cały Wigilijny dzień wszyscy biegają głodni – jest ścisły
post! – ale pogodni i robotni jak nigdy. Przecież
„jako we Wilijo, tak bez cały rok!”. Nikt nie chce
być przez cały rok zły i nadąsany, nie chce zalegać
z robotą. A tu jeszcze trzeba i jakiś zapomniany
dług prędko oddać, i pójść z siekierką do ogrodu
drzewa postraszyć, żeby lepiej rodziły… Wigilia
to dzień pełen wróżb i zaklęć… Mama pogania
wszystkich do pomocy w kuchni, także „chłopów”,
którzy choć nie gotują, ale muszą nosić więcej niż
zwykle wody ze studni, drew do pieca… W kuchni
od rana pachnie mocno zupą „konopiotką”, i to jest
ten niepowtarzalny zapach dawnych śląskich świąt.
W niektórych chałupach pod sufitem wisi „podłaźniczka”, czyli, jak by dziś powiedziano – „stroik” z gałązek świerku i wstążek. W niektórych stoją na honorowym miejscu wyrzezane w drewnie
„szopki”, „betlejki”, czyli małe stajenki, mające
przedstawiać scenę Bożego Narodzenia. Kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, rodzina klęka przed
świętym obrazem i odmawia modlitwę, potem siada do stołu, który tym razem koniecznie przykryto
białym płótnem… Potrawy są bardzo proste i wcale nie musi ich być dwanaście. Zupa z konopi lub
z grzybów, ziemniaki, kasza, śledzie lub ryby, maślanka, i może jeszcze groch z kapustą lub kapusta
z grzybami. Na deser coś słodkiego – „mama zrobiyli bryja”. I jeszcze makówki. Na zakończenie
wieczerzy pojadało się jabłka i orzechy. Na drugi
dzień, na święta czekały słodkie ciasta – kołacze
i strucle.
Dzieci po wieczerzy idą bardzo chętnie spać,
albo udawać, że śpią – jest nadzieja, że kiedy usną,
naprawdę lub na niby, pod poduszką znajdzie się
„Dzieciątko”, czyli przyniesiony przez „Aniołki”
podarek – papierowa torba pełna pierników, orzechów i jabłek. Objedzone piernikami nareszcie
usną, a starsi będą czekać do Pasterki śpiewając
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kolędy lub zabawiając się wróżbami. Zwłaszcza
młode dziewczyny muszą wybiegać na dwór, posłuchać szczekania psów, policzyć kołki w płocie
itd. Gospodarz zaś pójdzie do obory podzielić bydło resztkami wieczerzy, no i podsłuchać, o czym
krowy gadają… O północy rozświetlony w ciemnościach kościół przyciągnie ludzi na Pasterkę.
We wsi będzie słychać kolędy i muzykowanie do
późna…
A teraz dla odmiany zajrzyjmy na „familoki”,
w jakieś trzydzieści lat później, w rok na przykład
1928. Na „familoki”, bo to tu najprędzej przyjmowały się nowinki w kuchni i zwyczajach, podpatrywane z góry, czyli od sfer urzędniczych. Tutaj

łatwopalna i nieraz dochodzi do małych pożarów…
Zanim jednak świeczki zapłoną, siada się do
wieczerzy. Na stole, prócz dawnych potraw, pojawiły się nowe przysmaki. Przede wszystkim smażona ryba, dawniej wcale nie obowiązkowa. No
i moczka… W odróżnieniu od „bryji”, w moczce podstawą jest rozgotowany specjalny korzenny
piernik. Do tego, zależnie od gustu i zasobności
portfela dodawało się różnego rodzaju bakalie,
a nawet czekoladę, owoce i przyprawy, na przykład pasternak, no i – podobnie jak do „bryji” –
zasmażkę. Asortyment świątecznych słodyczy też
się powiększył. Prócz pierników dzieciaki dostają
czekoladki, cukierki, figi. A raczej to, co z nich zostało, ponieważ nie było lepszej zabawy dla małych
łobuziaków, jak wyszukiwanie przed świętami pochowanych przez matkę słodyczy. Nie tylko cukierki, ale i rodzynki, migdały i figi do moczki znikały
z zakamarków szaf, nieraz trzeba było w ostatniej
chwili uzupełnić zapasy.
Po wieczerzy idzie się pod choinkę, gdzie czeka-

Aleksandra J. Ostroch

Krótka historia świętowania
Święta zaczynają się już od początku grudnia, od
hucznie obchodzonej Barbórki i bardzo żywiołowych „Mikołajów”. Przebieranie się za „Mikołaja” było powszechną zabawą wyrostków i młodych
mężczyzn, spotykało się całe gromady Mikołajów,
i to nieraz niezupełnie trzeźwych, a nawet – o zgrozo! – bijatyki „Mikołajów”, którzy w gromadzie
i przebraniu załatwiali typowe spory na zasadzie
„nasz plac na wasz plac”. Młódź szkolna jednak
wciąż przykładnie uczęszcza na roraty, a resztę
długich grudniowych wieczorów spędza na klejeniu ozdób choinkowych. Bo oto w mieszkaniach
pojawiają się już śmielej choinki – te żywe, kłujące,
pachnące… Dzieci ozdabiają je same – klejonymi
z papierków łańcuchami, gwiazdkami itp. Przygotowanie takich ozdób wymagało wiele czasu i cierpliwości. Takie na przykład złocone orzechy. Żeby
to cacko zrobić, trzeba idealnie równo rozłupać
orzech, wyjąć jądro, włożyć do środka nitkę, obie
części łupiny skleić, potem pomalować złotą lub
srebrną farbką, ewentualnie owinąć pozłotką. Taki
orzech gotów jest do zawieszenia. Wieszało się
też na nitkach cukierki i pierniczki, a nawet małe
jabłuszka. Bombki rzadko, bo drogie i się tłuką. Na
specjalnych klamerkach przyczepia się świeczki,
które podświetlały całość tym cudownym, niezapomnianym blaskiem… Całość, niestety ogromnie

ją na dzieci – tylko na dzieci – prezenty. Prezenty
praktyczne – czapki i rękawiczki, wełniane skarpety, szaliki. Ale czasem bywają i łyżwy! Maluchy
dostają lalki i misie, i wciąż jeszcze drewniane koniki. Choinka jest dla całej rodziny wielką radością, daje tak piękne chwile, że nawet… uwiecznia
się je na zdjęciu. Nie pstryka się zdjęć ot tak, byle
kiedy. Rodzinna fotografia to specjalna okazja,
a jednak już wtedy niektóre rodziny robią sobie
zdjęcie przy choince, z tą lalką, z tym konikiem,
które przetrwa i będzie świadczyć o ważności tych
Świąt za kilkadziesiąt lat… Potem, po wieczerzy,
wyciągnie się akordeon i będzie się kolędowało
przez resztę wieczoru. Familoki zawsze były muzykalne, więc w Święta tym bardziej. W te święta
i po, chodzą jeszcze kolędnicy, zarówno na wsi jak
po familokach, Pastuszki i „Trzej Króle”. Ksiądz
po kolędzie na wsi jeździ saniami…
Rok 1944, czyli w kilkanaście lat później. Wigilię robi się „z kartek”, czyli jakby z niczego, bo
przydziały kartkowe już dawno zmniejszono do
granic możliwości. Mąki starcza na małą babkę
drożdżową, te kartofle i śledź jakoś się zdobyło.
Dzieci dostaną z przydziału trochę więcej mleka
i pomarańczę, a pod choinkę niemiecką grę planszową „Zbieracz węgla”, która uczy oszczędzania
opału i prądu. Są święta, ale jakby niezupełnie.
Pierwszy chyba raz święta nie są już najważniejsze
– najważniejsza jest wojna, okupacja i ci, których
brakuje przy stole. Warszawa jest w ruinie, bombardowany jest już i Berlin. Na kartkach świątecznych z choinkami pod śniegiem i gwiazdą na mroźnym, różowym niebie, prócz świątecznych życzeń
pisze się takie teksty: „Kochani! Mama jest u nas,
bo jej mieszkanie zniszczyła bomba… Wszystko zniszczone… Czy macie jakąś wiadomość od
X? …”. Niepewność losu i pewność bliskich już
wielkich rozstrzygnięć ciąży wszystkim, okupantom i okupowanym… Matkom nie chce się robić
Wigilii, „bo się niczego człowiekowi nie chce”.
Myślą o tych, co mieli siedzieć przy stole, a są na
froncie, na robotach, albo w ogóle nie wiadomo
gdzie. Żołnierze na froncie nadrabiają miną, wieczerzając w gronie „kamratów”, ale gdyby tylko
mogli, w jednej chwili uciekliby do domu… Ich
Wigilia nie różni się wiele od codziennego posiłku. Owszem, z okazji święta dostali jedną bułkę
więcej… Mimo świątecznych dni, wsie i miasteczka są ciche, nie ma grania kolęd, nie chodzą Pastuszkowie, w oknach nie świecą choinki, bo jest
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Gotowanie na ekranie.
Telewizja internetowa KGW.tv
zaciemnienie. Za szybami zasłoniętymi na czarno
można najwyżej „zalewać robaka”. A „robaków”
jest wyjątkowo dużo… Od tych ponurych świąt
lepiej uciec jak najdalej.
Rok, powiedzmy, 1965. Też może nie wszystkim odpowiadać epoka, ale święta są w miarę normalne. Wiele się zmieniło, także na wigilijnym
stole. Już nie wszyscy gotują zupę z konopi, za to
jest rybna, grzybowa lub barszcz. Karp w panierce niemal obowiązkowy, choć i śledź trzyma się
niejako obok. Jest i moczka, i makówki, jak dawniej. Z pewną ciekawością podgląda się potrawy
przywiezione na Śląsk przez przybyszów zwanych
„gorolami” – jakieś łamańce, jakaś kutia, uszka do
barszczu? … Wigilia jak zawsze nadal zaczyna się
od klękania przed świętym obrazem i od opłatka.
Jest choinka już prawie u wszystkich, przynajmniej
tam, gdzie są dzieci. Sztuczna. Pierwsze sztuczne
choinki nie przypominają szczotki do butelek, są
zrobione staranniej, każdą gałązkę wtyka się osobno w przeznaczony we właściwym miejscu otwór.
Choinka ma ładny stożkowaty kształt i naturalny
ciemnozielony kolor. Zawiesza się na niej szklane
bombki, okrągłe lub w kształcie cytryny i lampki
połączone drucikiem, które świecą żółto, czerwono
i zielono. Można więc nie używać świeczek i na
gałązkach ułożyć „śnieg”, czyli watę oraz zawiesić
„anielskie włosy” z nylonu i lamety. Przy świeczkach takie dekoracje bardzo często szły z dymem,
a bywało, że przy okazji całe mieszkanie.
Dzieci pod choinką znajdą lalki z celuloidu lub
szmaciane z celuloidową głową, a może nawet już
z winylu i z „prawdziwymi włosami”, konie na biegunach wypchane trocinami, zabawki nakręcane,
plastikowe mebelki oraz planszowe gry. Dostaną
też pomarańcze, czekoladę marki „Śnieżka” lub
„22 Lipca”, no i cukierki czekoladowe, „Koncertowe” z różowym nadzieniem lub brązowe w środku
„Maniany”. Za pastuszków już się nikt nie przebiera i nawet na Pasterkę nie każdy pójdzie. Nikt też
nie przyzna się głośno do wróżb o zamążpójściu.
Ale za to jest coś nowego. Telewizor. Na małym,
srebrno świecącym ekranie, często zaśnieżonym
jak zimowa aura, pokaże się red. Kozyra, Irena
Dziedzic, Jan Suzin… Odświętnie odziani poprowadzą program, obok stroika z bombkami i świecą. Specjalnie świąteczny program, żadne tam
amerykańskie mordobicie i latające auta, tylko na
przykład „Kabaret Starszych Panów…” lub „Wielokropek”. Kobiety tymczasem będą po cichu marzyć o Sylwestrze, na który się wybiorą w sukience
z metalową nitką, z ogromną, tlenioną fryzurą, zaś
babki ze zgorszeniem usłyszą, że podobno „jedni”
spędzają święta nie w domu, ale na wczasach…
Następny rok „w dwadzieścia lat później” to byłoby może 1985… I Następny – 2000… Lecz te już
każdy wspomina sobie sam…

W miniony wtorek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się podsumowanie projektu „Gotowanie na ekranie.
Telewizja internetowa KGW.tv”. Projekt
opracowali i zrealizowali przedstawiciele Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.
– Od czerwca tego roku nasze gospodynie brały udział w nagraniach programu kulinarnego czy
warsztatach, które dla nich zorganizowaliśmy.
Dziękuję za to, że wszystkie Koła Gospodyń działające na terenie gminy zdecydowały się wziąć udział
w naszym projekcie. Składam również podziękowania na ręce wszystkich, bez których realizacja
projektu „Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv” nie byłaby możliwa
– podkreśliła sołtys Bełku i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Jolanta Szejka.
Podziękowania na ręce gospodyń złożyła również pełnomocnik burmistrza ds. społecznych
Aleksandra Chudzik: – W imieniu burmistrza
serdecznie gratuluję Wam pomysłu na projekt oraz
dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały
się w jego realizację. Od wielu lat bierzecie udział
w wielu działaniach i wydarzeniach. Dziękuje Wam
za to, że zawsze możemy liczyć na Wasze zaangażowanie.
– Za nami pół roku wspólnej pracy nad programem kulinarnym czy spotkań podczas warsztatów
kulinarnych. Od samego początku projektu wiedzieliśmy, że chcemy do współpracy zaprosić panie
z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie
gminy, natomiast same gospodynie decydowały,
jakie potrawy chcą ugotować przed kamerami, czy
w jakiej lokalizacji gotować. Cały projekt został
napisany z myślą o nich i chcieliśmy, żeby miały
w nim jak największy wkład – tłumaczy Katarzyna
Mazur, koordynator projektu. – Dziękuję Wojciechowi Janisiewiczowi oraz Łukaszowi Spyrze, którzy stali po drugiej stronie kamery i mieli ogromny
wkład w realizację projektu.

Dodajmy, iż podczas oficjalnego podsumowania
projektu wystąpił Marek Szołtysek i Michalina
Starosta z zespołem.
„Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa
KGW.tv” to projekt, na którego realizację środki
pozyskało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Bełk w ramach programu „Aktywni +”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu powstał cykl
programów kulinarnych profil na Facebooku poświęcony projektowi, strona internetowa, wydana
zostanie również książka kucharska zawierająca
przepisy wykorzystane podczas kręcenia odcinków
programu. Dla seniorek zaangażowanych w projekt
odbył się również cykl warsztatów kulinarnych:
„Leśna kawa – warsztaty przetwarzania i wykorzystywania żołędzi i innych nasion drzew”, „Zapomniane owoce lasu – warsztaty przetwarzania
i wykorzystywania jesiennych owoców”, „Ekstrakty i nalewki w kuchni i ziołolecznictwie”, „Wróćmy do ziół, czyli jak zbierać, przechowywać i wykorzystywać dzikie rośliny”. KM
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XIV TURNIEJ KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH

Teściowa i zięć
Po rocznej przerwie wynikającej z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych na
scenę Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce wrócił Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich „Gwara Śląska na
wesoło”. W jego XIV edycji zmierzyły się
reprezentacje Bełku, Czuchowa, Dębieńska, Książenic i Palowic.
Zgodnie z formułą tego Turnieju należało przygotować scenkę kabaretową i śląską piosenkę. Tym
razem temat do żartów wybrano wręcz… klasyczny – „Teściowa i zięć”. Jak nie trudno się domyślić,
był on wyjątkowo wdzięczny, a przede wszystkim
twórczy i zabawny, co potwierdziły reakcje widowni.
Ostatecznie Nagroda Publiczności przypadła
Kołu Gospodyń Wiejskich w Palowicach, choć
każda z reprezentacji została uhonorowana pucharem, który wręczał burmistrz Wiesław Janiszewski w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej
Bernarda Strzody i wicestarosty rybnickiego
Marka Profaski. Gratulacje składała również
Anna Szymik – wicedyrektor Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, który od początku patronuje temu artystycznemu przedsięwzięciu. Dodajmy,
iż gościnnie zaprezentował się Zespół Regionalny „Pisarzowianki” pod wodzą Jakuba – juniora
z rodu Żemłów – a całość poprowadził jego ojciec
Czesław stojący na czele rodzimej Kapeli z Naszego Miasteczka. (r)
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Weekend Cudów
Szlachetnej Paczki
Weekend Cudów to czas spotkań, przekazywania Szlachetnych Paczek i dzielenia się radością.
W tym roku paczkowe cuda działy się 11 i 12
grudnia. Darczyńcy, którzy przygotowali dedykowaną pomoc wybranej rodzinie, dostarczali gotowe
paczki do magazynu w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Następnie za pośrednictwem 25 wolontariuszy upominki trafiały
do konkretnych rodzin na terenie gminy i miasta.
To niezwykły czas, ponieważ paczki, oprócz
materialnego prezentu, pełne są empatii, wsparcia i radości z obecności drugiego człowieka oraz
wielkiej chęci dzielenia się dobrem.

– Od początku października w gminach Czerwionka-Leszczyny i Ornontowice odwiedziliśmy
84 rodziny, do udziału w projekcie, po szczegółowej weryfikacji, przyjęliśmy 44. Samotność, starość, choroba to najczęstsze problemy, z którymi
zmagają się nasi podopieczni – wyjaśnia Natalia
Kubasa, liderka Szlachetnej Paczki w Czerwionce-Leszczynach i Ornontowicach.
Paczki najczęściej przygotowywane są przez
większe grupy osób – najczęściej szkoły, przedszkola, firmy, instytucje, a także przez grupy przyjaciół i znajomych.
– To wspaniałe i budujące, że tak wiele osób
chce pomagać, wspierać, wyciągać dłoń. Dobrze
się składa, że mamy taką inicjatywę, szczególnie
w tym przedświątecznym czasie. Za serca otwarte na drugiego człowieka chciałbym bardzo ser-

decznie podziękować inicjatorom, wolontariuszom
i wszystkim darczyńcom – podkreślił burmistrz
Wiesław Janiszewski.
W gronie darczyńców są także radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych. – To już tradycja, że Rada Miejska angażuje się w Szlachetną Paczkę. Nie jesteśmy obojętni i cieszymy się, że możemy wspólnie przyczyniać
się do niesienia dobra – dodaje Bernard Strzoda,
przewodniczący Rady Miejskiej.
– Dzięki wielkiej mobilizacji osób, które zaangażowały się w przygotowanie paczki dla wybranej przez nas rodziny, udało się spełnić nie tylko
wszystkie jej prośby, ale nawet podarować wiele
więcej. Radość i moc dobrej energii udzieliła się
także nam, darczyńcom – podsumowuje Hanna
Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM.
Każda edycja projektu trwa od czerwca do
czerwca, co oznacza, że grudniowy Weekend
Cudów nie jest ostatnim punktem w kalendarzu
Szlachetnej Paczki. Wolontariusze po przekazaniu wsparcia nadal pozostają w kontakcie z rodzinami, aby je wspierać, służyć radą i dodawać
otuchy. HPN

6 grudnia najmłodszych mieszkańców Palowic odwiedził Mikołaj. Choć wydarzenie
to ma tutaj krótką tradycję, bo odbyło się po raz drugi, to jednak – jak podkreślają organizatorzy – cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Palowic.

Mikołajki w Palowicach
– Już w listopadzie zapowiedzieliśmy, że zamierzamy powtórzyć ubiegłoroczny przejazd Mikołaja
ulicami naszego sołectwa, co spotkało się z entuzjazmem mieszkańców, zwłaszcza dzieci. Mieliśmy
więc pod raz drugi ogromną przyjemność oglądać
radość najmłodszych obdarowanych słodkimi upominkami – podkreśla sołtys Palowic Dominika
Baranowicz, składając podziękowania: – Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie mikołajkowej akcji: Ochotniczej Straży
Pożarnej w Palowicach, Fundacji GaSzo, Stajni
Benedyktynka w Palowicach, Markowi Kubasie,
Ani Łuczak i Agnieszce Ganiek.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Po pandemii świat się zmieni…” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka
Działaj Lokalnie – Centrum Społecznego Rozwoju.

zdj. Piotr Malcharek

To był pracowity, ale pełen cudów weekend. Za nami kolejna edycja Szlachetnej
Paczki w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
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20 lat minęło…
Zgodnie z naszą zapowiedzią 5 grudnia
na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego odbył się Koncert Barbórkowy.
Co ważniejsze był on okazją do uczczenia aż trzech jubileuszy związanych
z występującymi na scenie artystami.
W ramach Koncertu Barbórkowego 20-lecie
działalności świętowały Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny” oraz Zespół „Trojoki”, z kolei 30-lecie pracy dyrygenta obchodził Wojciech Pukowiec. Stąd serdeczne gratulacje, które pod ich adresem kierowali goście specjalni – przedstawiciele
władz samorządowych w osobach burmistrza Wiesława Janiszewskiego, przewodniczącego Rady
Miejskiej Bernarda Strzody, wiceburmistrza Andrzeja Raudnera i pełnomocnika burmistrza ds.
społecznych Aleksandry Chudzik oraz starosty
rybnickiego Damiana Mrowca i przewodniczącego Rady Powiatu Jana Tokarza.
Dodajmy, iż gościnnie wystąpiły dzieci z grupy
„Słowiki” Przedszkola nr 10 w Czerwionce oraz
Zespół Śpiewaczy „Leszczyny”. Koncert zakończył się po trzech bisach i owacji na stojąco w dowód uznania dla muzyków i dyrygenta, którzy od
kilku dekad są chlubą gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. (r)

Pięć kół łowieckich z naszego regionu
jak co roku postanowiło włączyć się w dobroczynne akcje, jakie przed świętami
Bożego Narodzenia organizowane są na
rzecz różnych osób i środowisk.

Z potrzeby serca

W tym roku delegacja myśliwych, reprezentująca m.in. Koło Łowieckie „Raróg” z Przegędzy,
zawitała do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Palowicach. Po wcześniejszej konsultacji z kierownictwem przekazała podopiecznym tego domu
rodzinkowego pięć kompletów biurek i krzeseł,
które polepszą warunki do nauki. W spotkaniu
z mieszkańcami palowickiego ośrodka uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda, przedstawiając przybyłych wraz z nim
przedstawicieli darczyńców w osobach łowczego
Koła Łowieckiego „Raróg” Ryszarda Jonderko, łowczego okręgowego Ryszarda Paszendy
i Ewy Dmuchowskiej. W imieniu podopiecznych
podziękowania składała koordynująca placówką
Anna Sadowska, której towarzyszyła pedagog
Monika Konieczny. (r)
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W świątecznym klimacie
9 grudnia na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce wystąpili soliści Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego oraz zespoły Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Jako pierwsi swe muzyczne i wokalne talenty
zaprezentowali podopieczni wspomnianego Stowarzyszenia – uczniowie Krystyny Zaskórskiej
i Magdaleny Grzegorzek, a wśród nich: Amelia
Hanak, Hanna Koźlik, Lena Dudek, Jakub Badura,
Julia Foteiter, Alicja Rutkowska, Karolina Kubica,
Anna Lanuszny, Lena Gamza, Jan Kowol, Kinga
Winkler, Paulina Fuchs, Julia Przybyłek i Madgalena Jarska. Następnie wystąpił zespół „Ale Babki”

Wszystkim Mieszkańcom Czuchowa
pragnę życzyć zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech błogosławieństwo
Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe życie.
Radna
Stefania Szyp

działający pod kierunkiem Magdaleny Grzegorzek.
Wspólnie z nią zaśpiewały: Beata Babilas, Katarzyna Hajduk, Agnieszka Mitura, Justyna Płanica, Iwona Przybyłek, Zofia Stawowska i Wiktoria
Stawowska.
W ostatniej części tego świątecznego koncertu podziwialiśmy zespół „Małe Światło”, a więc
Magdalenę Jarską, Julię Nowak, Julię Sztajgli, Julię Przybyłek, Lenę Gamza, Nadię Komor i Dawida Kubika oraz zespół „Światło” –
Katarzynę Kulejewską, Anitę Procek, Antoniego
Grzybka, Kamilę Sobczak, Kamila Piskorza, Vanessę Grzybek i Aleksandrę Kisiel. Część utworów
wykonano przy akompaniamencie Doroty Jezior
i Krystyny Zaskórskiej. (r)

Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość.
Sołtys i Radny Gabriel Breguła
oraz
Rada Sołecka Przegędzy
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VIII WORLD CHAMPIONSHIP IN MAJORETTES SPORT

Sukcesy naszych mażoretek
na Mistrzostwach Świata
W innych niż przed laty warunkach,
w innym czasie, za to jak zwykle z medalami wróciły z czeskiej Pragi dziewczęta
z Formacji Tanecznej „Zygzak” reprezentujące nasz kraj oraz gminę i miasto
Czerwionka-Leszczyny na VII Mistrzostwach Świata Mażoretek.
– Ze względu na trwającą pandemię i liczne
ograniczenia nie mieliśmy możliwości organizacyjnych oraz finansowych na zaprezentowanie w stolicy Czech wszystkich nominowanych po Mistrzostwach Polski choreografii konkursowych. Mimo to
nasza swoista „delegacja” wróciła z Mistrzostwa
Świata w Pradze z pięcioma medalami – podkreśla
Katarzyna Grzegorzek, kierownik i choreograf
Formacji Tanecznej „Zygzak”. – Jestem zachwycona występem naszych dziewcząt, wszyscy natomiast
powinniśmy być dumni i pełni uznania dla pracy,
jaką włożyły w przygotowana i występ podczas
tej najbardziej prestiżowej imprezy, która zresztą
wszędzie poza granicami naszego kraju traktowana
jest w kategoriach sportowych.
A oto wyniki naszych poszczególnych reprezentantek: złote medale – Kinga Warzecha (kategoria
solo flaga juniorki), Izabela Borkowska (kategoria

solo flaga seniorki), Agata Palenga, Alicja Stajer,
Kinga Warzecha (kategoria trio flaga seniorki);
srebrne medale – Izabela Borkowska (kategorie
solo baton seniorki oraz solo 2xbaton seniorki); IV
miejsce – Agata Palenga (kat. solo baton seniorki), V miejsce – Kinga Warzecha (kat. solo baton
juniorki), VIII miejsce – Alicja Stajer (kat. solo
2xbaton juniorki). Gratulujemy! (r)

Sportowa współpraca
z Jastrzębskim Węglem
11 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju
odbyło się wydarzenie Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, połączone z konferencją prasową pod nazwą „Przyszłość
zaczyna się dzisiaj”. Podczas wydarzenia podpisany został list
intencyjny pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Gminą i Miastem
Czerwionka-Leszczyny.
List intencyjny podpisany przez
burmistrza Wiesława Janiszewskiego oraz prezesa Zarządu Jastrzębskiego Węgla był jednym jedenastu
umów o współpracy z uczelniami
wyższymi oraz innymi jednostkami
edukacyjnymi, z miastami, gminami oraz klubami sportowymi, które
podpisano podczas piątkowego wydarzenia. Oprócz Czerwionki-Lesz-
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czyn wśród nich znalazły się: Klub
Sportowy Skoczów, Klub Sportowy
Rudziniec, Gmina Pawłowice, Starostwo Rybnik, Gmina Racibórz, ATH
Bielsko-Biała, PWSZ Racibórz, AWF
Katowice i Śląski Związek Piłki Siatkowej. List dotyczy rozpoczęcia wieloletniej współpracy w zakresie propagowania i rozpowszechniania piłki
siatkowej wśród dzieci i młodzieży.

W wydarzeniu tym wzięli również udział m.in. prezes Polskiego
Związku Piłki Siatkowej Sebastian
Świderski, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czer-

wionce-Leszczynach Michał Cichoń
oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski
Węgiel” Dariusz Luks. HPN

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Zaś Nowy Rok, niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Stowarzyszenie
Wspólnota Śląska „Ciosek”

Członkowie Stowarzyszenia
Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazją do spędzenia miłych chwil
w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości,
a Nowy 2022 Rok, by stał się czasem
spełnionych marzeń i nadziei

Niech Święta Bożego Narodzenia,
przyniosą wiele szczęścia, wiary i nadziei,
a miłość i pomyślność będzie z Wami,
w każdym dniu nadchodzącego
Nowego 2022 Roku.
Adam Karaszewski
Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wraz z Radą Dzielnicy Czuchów

Wspólnota Samorządowa Subregionu
Leszek Salamon, Józef Szczekała
Waldemar Mitura, Marek Szczech

Najlepsze życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spełnienia
najskrytszych marzeń
w Nowym 2022 Roku.
Sołtys i Radny Henryk Fuchs
oraz Rada Sołecka Szczejkowic

Wspaniałych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2022 roku
życzy
Radny Bogdan Knopik

Niech Święta Narodzenia Pańskiego
przyniosą radość, pokój
i wzajemną życzliwość.
Niechaj staną się źródłem
wzmacniania ducha,
który pomoże spełnić
najskrytsze marzenia.
Radny Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Janusz Szołtysek

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego wiary, szczęścia i optymizmu
życzą
Cezary Rajca

Izabela Rajca

Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu w Rybniku

Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
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Firma Inflandia Sp. z o.o.
zajmuje się produkcją
eventowych nośników reklamowych.
Celem naszej firmy jest dostarczanie
kompleksowych rozwiązań
w zakresie reklamy zewnętrznej.

Zatrudnimy osobę na stanowisko:
krawcowa/szwaczka.
Opis stanowiska:
– szycie namiotów, toreb z gotowych elementów.
Wymagania:
– umiejętność pracy na maszynie przemysłowej,
– zdolności manualne,
– dyspozycyjność oraz punktualność.
Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
w systemie jednozmianowym + premie,
– dobrą atmosferę w pracy,
– niezbędne narzędzia pracy.
CV prosimy wysyłać za pośrednictwem
adresu e-mail: rekrutacja@inflandia.pl
lub pod numerem telefonu: 730 132 398
Prosimy o dopisanie w treści aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Centrum Dystrybucji Wędlin
„MULTIPAK” z Palowic

poszukuje pracowników na stanowiska:
Księgowa/wy

Wymagania: dobra znajomość pakietu ms office
		
komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
		
mile widziana znajomość programu Comarch

Pracownik administracyjno-biurowy

Wymagania: znajomość pakietu ms office
		
komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Kierowca-magazynier

Wymagania: prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C

Prosimy o wysyłanie CV pod adres mariusztomas@gmail.com.

16

KURIER | GRUDZIEŃ 2021

Oferuje: • wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
		
		
• usługi sprzętem

Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
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
pwikcl@pwikcl.pl

www.pwikcl.pl

Usługi
asenizacyjne
Wywóz
nieczystości
płynnych
Wypożyczalnia
sprzętu
budowlanego

FHU Kamil Musiałowicz

tel. 666-110-716

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

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
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Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp. KS. ZBIGNIEWA GLENCA
byłego wikariusza
Parafii Wniebowzięcia NMP w Czuchowie

Wszystkim Jego bliskim
wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Czesławowi Żemle i Rodzinie
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Beacie Brychcy i Rodzinie

Rodzinie zmarłej

śp. GENOWEFY DEDA

najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bożenie Żemła i Rodzinie

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

składa
Radny i Sołtys Przegędzy

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

Serdeczne podziękowania
za złożone kondolencje, kwiaty
i udział w ceremonii pogrzebowej

TEŚCIA

Michałowi Kiesiowi i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

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

śp. JERZEGO GRAJNERA
składa
Żona Bronisława z Rodziną

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
 OGŁOSZENIA DROBNE 

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. KLARY FIGURA

Burmistrzowi i Kierownictwu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Pani Dyrektor i Pracownikom Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
oraz wszystkim krewnym,
przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
składają
Córka z Rodziną
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KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

NAPRAWA SPRZĘTU
RTV, MONTAŻ ANTEN
ŁUKASZ GÓRNY
tel. 501-347-984
Czerwionka-Leszczyny,
ul. Rynek 5/9
Szczejkowice, ul. Gliwicka 58

www.czerwionka-leszczyny.pl
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Dziękujemy
za cały 2021 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 2022 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

Radosnych świąt Bożego Narodzenia
ciepła i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole,
życzliwości i wszelkiego dobra.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Nadchodzący czas to nie tylko okres radości,
ale również zadumy nad tym, co minęło
i nad tym, co nas czeka.
Niech Nowy 2022 Rok będzie czasem
spełnienia, nadziei i oczekiwań,
a życie osobiste i zawodowe
będzie pełne sukcesów,
które każdemu z nas przyniosą
radość i satysfakcję.
Zarząd
Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża
im. lek med. Antoniego Bery
w Czerwionce-Leszczynach

Niechaj Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu spokój i ukojenie,
a wszelka pomyślność i ciepło rodzinne
niech Was nie opuszczają przez cały
Nowy 2022 Rok.
Sołtys i Radna
Jolanta Szejka
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