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Przyrodniczy diament
Niemal dwustu uczestników i laureatów projektu „Przyrodniczy diament regionu” pojawiło się na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego podczas jego uroczystego podsumowania. Projekt współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaś w jego
realizację włączyli się m.in. bibliotekarze oraz pracownicy Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych.
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W Święto Niepodległości
Od spotkania na ul. Wolności i złożenia symbolicznych wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Powstań
Śląskich rozpoczęły się obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości. Po mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny,
w pobliskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbył się uroczysty koncert Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” z udziałem solistów.
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Kolejna kampania
już podsumowana

Dowody uznania
dla pszczelarzy

Uczniowie naszych szkół, podopieczni
Placówki Wsparcia Dziennego i ich opiekunowie wzięli udział w podsumowaniu
16. edycji ogólnopolskiej kampanii promującej zdrowy styl życia. Przedstawiciele władz samorządowych gminy
i miasta wręczali specjalne podziękowania i nagrody.

Z udziałem przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego i miejscowych
władz samorządowych obchodziliśmy
niedawno 90-lecie Koła Pszczelarskiego
„Ambroży”. Stąd wysokiej rangi wyróżnienie w postaci odznaki honorowej
„Za Zasługi dla Województwa
Śląskiego”.
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65-lecie Koła „Raróg”
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13 Koło krwiodawców
w sołectwie Bełk
W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa świętowano 10-lecie Koła HDK
w Bełku. Warto jednak przypomnieć, że
czerwonokrzyska działalność ma tu
znacznie bogatsze tradycje. Obecnie
Koło zrzesza ponad 50 członków, którzy
wyjątkowo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.
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Tradycji stało się zadość, stąd uroczysty „Hubertus” – doroczne polowanie i obchody Dnia św. Huberta, patrona myśliwych
– w tym roku powiązane z jubileuszem 65-lecia Koła
Łowieckiego „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy.
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Poczet ludzi
zasłużonych
Z pewnym przekąsem wspominam własnych mentorów, którzy z perspektywy
dziennika o zasięgu regionalnym gotowi
byli bez zmrużenia oka wyciąć w pień
poczet nazwisk, jaki pojawiał się w materiałach prasowych przygotowanych do
adiustacji. Nie chodziło jednak o „listę
obecności” w postaci stale powtarzających się VIP-ów i osobistości, lecz
o (nie)zwykłych ludzi, którzy tworzyli historię… – dla przykładu organizacji społecznych.
Kiedy minęły czasy reglamentacji papieru, to już
nie tylko dzienniki pokusiły się o dodatki i mutacje dedykowane lokalnym społecznościom. Pomnożyła się
również ilość tygodników, nie wspominając o lokalnych tytułach, które nie
miałyby prawa zaistnieć,
gdyby nie ewidentna nisza
na rynku prasowym. Ta zaś
wzięła się m.in. stąd, że nie
doceniano mrowia ludzi
z małych środowisk. Nie
powinni pozostawać anonimowi skoro tak ofiarnie angażowali się w życie społeczne. Wręcz przeciwnie – mieli być zauważani, wymieniani z imienia i nazwiska, wręcz hołubieni. Wszak
bezinteresownie stali niemal za każdym wydarzeniem
i przedsięwzięciem dla wspólnego dobra. Na uwagę
zasłużyli wreszcie ci, bez których nie byłoby co świętować. W galerii zasłużonych pojawili się zapomnia-

ni prekursorzy i społecznicy, inicjatorzy i wykonawcy,
zwycięzcy i darczyńcy. Oczywiście to nie tak, że wcześniej nie było o nich ani widu, ani słuchu. Zmieniła
się jednak optyka i skala, bowiem na łamach prasy –
zwłaszcza lokalnej – bohaterem inaczej niż „tylko we
własnym domu” mógł się stać również ten, którego
praca lub pasja, zaangażowanie lub ofiarność nie budziły dotąd większego zainteresowania.
Daleko nie szukać… Mamy u nas dla przykładu
samorządowców z dzielnic i sołectw, krwiodawców
i pszczelarzy, hodowców kanarków i papug, seniorów
i emerytów, czy też dla odmiany wysyp młodocianych
laureatów konkursów plastycznych. A gdzie sportowcy, gdzie pozostała młodzież? Czy można przecenić
dar krwi niesiony przez członków czerwonokrzyskiej
organizacji? Z drugiej zaś strony nie sposób umniejszyć tym, którzy działają na rzecz podtrzymywania
aktywności starszej części naszej lokalnej społeczności. Raptem okazuje się więc, że gdzie nie spojrzeć, tam widać ludzi zasłużonych, którym należy się
posłuch, uznanie i szacunek. Dlatego też ich pokazujemy i staramy się jak najwięcej wymieniać, właśnie
z imienia i nazwiska.
W świecie mediów powiada się, że złe informacje
sprzedają się same… – te
o tragediach, katastrofach
i nieszczęściach. Zaiste tak
jest, bo przecież lotem błyskawicy takie informacje docierają do nas za pośrednictwem mediów elektronicznych i społecznościowych serwisów. Można się nimi
karmić i nakręcać do woli. Gorzej z przekazem, który
w równym stopniu ma pokazywać lepszą stronę życia
i zapewniać, że świat nie stanął jeszcze na głowie.
Robert Ratajczak
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10 lat dla gminy
i jej mieszkańców
16 listopada 2014 r. odbyły się w Polsce kolejne wybory samorządowe. Mija więc właśnie półmetek kadencji, biorąc pod uwagę
również drugą turę wyborów. Jeszcze bardziej skłania mnie do refleksji to, iż w moim
przypadku połowa kadencji przekłada się na
dekadę sprawowania obecnej funkcji – komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
!" $" %&'(%()" *+,- ./ 0(0& '"12($"%(3/ 4 '(50&
3( 6" % "7*8(28/ "9%+(6& 4 %2($( 6/2(8 5(: 7;0/2(3<=
!" 3+/ 6&>:" *12(%( *(0/<" 2/?"20"%(3+(- (>/ 6/01(
80+(3- 72(:; *1@53"9$+ + 128/1+*@% %&:"3(%$8&$A- :6@B
2/ % :"3*/:%/3$5+ %12"%('8(5C 8(0,6 + $A("*= D(.'(
2/?"20( 1"628/7;5/ *1":"5; + $8(*;= !28/7( 7"%+/0 128&
8()"./3+;- ./ '":"3( *+, >+:%+'($5+ <+03(85@%- 128&<"B
6"%(E 0=+3= 3"%C *+/E *8:@)= FA$+()7&0 128& 6&0 8(1/%B
3+E- ./ "7/$3/ *+/'8+7& <+03(85@% 7,'C 0+/5*$/0 3(;:+
'>( 3(*8&$A ;$83+@%= !" 6&>/ 3( 6/2(8= G *8$8/<@)($A
7,'8+/0& +3?"20"%(E 92"'"%+*:" *8:">3/ + 2"'8+$@%
% 3(57>+.*8&$A 6&<"'3+($A- 7"%+/0 %*8&*6:+/ '/$&85/
*(0"28C'; 0;*8C 8(1('(E % "1(2$+; " "7"%+C8;5C$/
128/1+*& 12(%( "9%+(6"%/<"= !; >+$8, 3( $+/21>+%"9E + %&B

2"8;0+()"9E 2"'8+$@% + 3(;$8&B
$+/>+ "2(8 0C'2"9E 2('3&$A
% 12"$/'"%(3+; $8/:(5C$&$A
3(* 80+(3=
H/'3(: *(0"28C' ;7+/<)&$A
IJ >(6 6" 3+/ 6&>:" *12(%& "9%+(B
6&= K"%C 5(:"9E '()( 1">+6&:(
82@%3"%(."3/<" 2"8%"5;- $()&
*8/2/< %(.3&$A '/$&85+ % 2@.B
3&$A +33&$A "7*8(2($A ?;3:$5"3"%(3+( <0+3&- (>/ 6/.
:2/"%(3+/ (:6&%3/5 1"*6(%& % 1/2*1/:6&%+/ ;3+53/5 $8&
%"7/$ 0".>+%"9$+- 5(:+/ 0+()& *+, 1"5(%+E % 8%+C8:;
8 "''(3+/0 '" ;.&6:; (;6"*62('& LBI= F" %+,$/5- 3+/5(B
:" 3( 128/:@2 6/0;- ./ 1"$A"13+/ 8>+:%+'"%(3" :"1(>B
3+,- 3(;$8&>+90& *+, '(%(E *"7+/ 2(', 7/8 <@23+$6%(=
D">/53" 0"'/23+8"%(>+90& "7+/:6&- 3+/ %*1"0+3(5C$
" 6(: *86(3'(2"%&$A +3%/*6&$5($A 5(: A(>( *1"26"%( 128&
M+03(85;0 32 N $8& O28/'*8:">/ % P/):;=
D+/'& 0+(2C '"72/<" 8(28C'8(3+( % *(0"28C'8+/ 0+()"
*+, ":(8(E *:;6/$83/ *+,<(3+/ 1" ?;3';*8/ ;3+53/- 0+/>+B
90& 5;. 8( *"7C :"3:2/63/ /?/:6& % 1"*6($+ F/362;0 D;>B
6;2(>3"BQ';:($&53/<"- %+/>"?;3:$&53/5 A(>+ 6(2<"%/5- $8&
2/%+6(>+8($5+ 8(7&6:"%/<" "*+/'>( ?(0+>":@%- %>+$8(5C$
% 6" +3?2(*62;:6;2, '2"<"%C- 0+/5*$( 2/:2/($5+ + %+8/2;B
3/: :"01>/:*; *8:">3/<"= !(: "6" % :(.'/5 '8+/'8+3+/% :(.'&0 *")/$6%+/ + '8+/>3+$&- 128& %&12($"%&%(3&0
:"012"0+*+/- %)(9$+%&0 2"8;0+/3+; 1"628/7 + 8((3<(B
."%(3+; %+/>; >;'8+ 8%+C8(3&$A 8 *(0"28C'/0- '"*8)"
'" 1"8&6&%3&$A 80+(3- :6@2&$A 62;'3" 3+/ 8(;%(.&E
% 1"$8;$+; '"728/ %&:"28&*6(3/<" $8(*;=

MIESIĘCZNIK LOKALNY
GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
REDAKTOR NACZELNY
Robert Ratajczak
SEKRETARZ REDAKCJI
Anna Cieśla
STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Paweł Grzybek, Julia Iskra,
Aleksandra Ostroch
Hanna Piórecka-Nowak
Katarzyna Siwczyk, Sabina Zarzycka
REDAKCJA
ul. 3 Maja 36A
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 4311-634 wew. 18
e-mail: kuriercl@gazeta.pl
SKŁAD: PUK „KompART”
DRUK: ZP „GREG”, Gliwice
WYDAWCA
Miejski Ośrodek Kultury
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Wolności 2, tel./fax 32 4311-634
www.mokcl.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca
materiałów niezamówionych oraz zastrzega
prawo dokonywania skrótów i redagowania
nadesłanych tekstów.

ISSN 1232-8707
Oddano do druku 21.11.2016

LISTOPAD 2016 KURIER

3

Patriotyczne obchody w Czerwionce
11 listopada pod tablicą ku czci Bohaterów Powstań Śląskich, przy której wartę
honorową pełnili harcerze z miejscowego Hufca ZHP, kwiaty z okazji Święta Niepodległości składali m.in. przedstawiciele środowiska kombatantów oraz miejskich
i powiatowych władz samorządowych. Chwilę później uroczystej koncelebrze w intencji Ojczyzny przewodniczył w miejscowym kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa ks. Antoni Szczypka, dziekan Dekanatu Dębieńsko.
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Nowe boisko Zespołu Szkół
Młodzież ucząca się w czerwieńskim
Zespole Szkół (ponadgimnazjalnych) od
końca października może rozwijać
swoje talenty sportowe na nowym profesjonalnym boisku lekkoatletycznym.
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Dobiega końca kadencja Rad i Zarządów Dzielnic oraz Rad Sołeckich. Burmistrz Wiesław Janiszewski zaprosił
przedstawicieli jednostek pomocniczych, aby podziękować im za dotychczasową pracę, zaangażowanie na rzecz
mieszkańców oraz życzyć wielu dalszych sukcesów.
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Święto Makówek

i nowe atrakcje

Świąteczny klimat zagości 17 grudnia
na terenie osiedla familoków w Czerwionce. Już po raz ósmy gmina organizuje jarmark bożonarodzeniowy –
„Święto Makówek”. Jak podkreślają organizatorzy, ta edycja wydarzenia będzie wyjątkowa i pełna atrakcji.
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Koniec kadencji – trwają wybory
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Jest nowy, z napędem na cztery koła, wyposażony w zbiornik na 3,5 tysiąca litrów
wody oraz 350 litrów piany. Teraz będzie służył Ochotniczej Straży Pożarnej w Palowicach. Mowa o średnim wozie ratowniczo-gaśniczym Man, który trafił do jednostki akurat w roku jubileuszu 100-lecia jej działalności.

Nowy wóz strażacki
dla OSP w Palowicach
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Integracja osób starszych
20 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbył się Gminny
Zjazd Seniorów. Wydarzenie służące integracji starszych mieszkańców gminy, a także
zaprezentowaniu oferty skierowanej do tej grupy społecznej, zorganizowano już
po raz drugi. Honorowy patronat nad spotkaniem objął burmistrz Wiesław Janiszewski.
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Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom
20 października na sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą programu „CzerwionkaLeszczyny przyjazna seniorom”. Celem programu jest poprawa jakości
życia seniorów poprzez zaspokojenie ich psychicznych, społecznych
i duchowych potrzeb, podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie
dostępności m.in. w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Pomysłodawcy i koordynatorzy programu wskazują niezwykle
istotną rolę działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmującą wykłady o różnorodnej tematyce, kursy języków obcych, kursy obsługi komputera i korzystania z internetu, zajęcia rekreacyjno-usprawniające oraz
wiele innych. W siedzibie UTW przy ul. Wolności 2 już od stycznia
będzie można odbierać Ogólnopolską Kartę Seniora – CzerwionkaLeszczyny.
Szczegóły dotyczące zasad korzystania z karty oraz celu jej utworzenia na terenie gminy omówiła podczas „II Gminnego Zjazdu Seniorów” Aleksandra Chudzik – pełnomocnik ds. społecznych.
– W ramach programu Ogólnopolska Karta Seniora wprowadzona
zostaje karta miejska, uprawniająca do korzystania z szeregu ulg pro-
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ponowanych przez partnerów, którymi będą jednostki organizacyjne gminy
i miasta oraz podmioty i instytucje prywatne, które zawrą z gminą i miastem
Czerwionka-Leszczyny porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu – wyjaśniała Aleksandra Chudzik.
Ponadto pełnomocnik ds. społecznych omówiła wprowadzenie „Koperty
Życia” dla seniorów z naszej gminy.
– Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach
na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które
jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne – wyjaśniała.
Koperta życia ułatwia pracę służb ratowniczych, przyspiesza diagnozę, dlatego ma także duży wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie seniorów. Koperty
można odbierać w siedzibie UTW.
Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” zakłada także działania promocyjno-informacyjne realizowane na rzecz seniorów, m.in. poprzez imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mające na celu prezentację dorobku i potencjału seniorów, zachęcające do aktywnego życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, ukazywanie osiągnięć seniorów i ich wkładu w rozwój gminy oraz
eksponowanie więzi międzypokoleniowych. (h)

Artystyczne oblicze
młodego pokolenia
Dobiega końca projekt „Przyrodniczy diament regionu”, którego celem była promocja miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i rekreacyjnie, położonych na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny. 8 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym, organizowanym w ramach kompleksowego projektu.
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28&0& 9$+/.:+ 6;2&*6&$83/- (7& 7&)& %&1/)3+"3/
0+)"93+:(0+ (:6&%3/5 2/:2/($5+ R $/'-+*29)B $/'8
0(%5 .+/0(154/20) ;+30(*,)% ,%<+X' ; -/,-.+5)*
7.+6)54+( 6%,57"+ /"&%52,+51%? R H/*6 3(0 3+/B
80+/23+/ 0+)"- ./ 8/$A$+/>+9$+/ "'1"%+/'8+/E 3(
3(*8/ '8+()(3+( 12"0;5C$/ ;2"', :2(5"72(8; F8/2B
%+"3:+Ba/*8$8&3= F+/*8&0& *+,- ./ "'%+/'8(5C
O(]*6%" 9$+/.:+ 128&2"'3+$8/ + 2/:2/($&53/ <0+3&'"*628/<(5C +$A %(26"9E + $" 3+/8%&:>/ %(.3/
;%2(.>+%+(5C O(]*6%" *%"5/ '8+/$+ + %3;:+ 3( 1+,:B
3" 92"'"%+*:( 3(6;2(>3/<"?
E/'0(%5 .+/0(154/20) (B/A/,/ $/'()3-/;%,)%
(% ;5$XB$+%03 ,% +30* '1+*-4/+ Q)79)/4*-) E.8
79)0(,*> ; L(*+;)/,0* FA,15"&9)= 3%,;)<52,+#
51%,M /+%( $+%0/;,)0 $9%0X;-)? E*B,/6/0,)e? @/9,)- $/'()3-/;%B 4%-A* $/615B/'%;0/6
) +*%9)(%4/+/6 -/6$9*-5/;*</ $+/>*-4. $+/6/8
01>,*</ R +(*0(,)- T+(3'. O? E)X+*0-)*>8W/;%/+%( $+%0/;,)-/6 @1'()%B. E+/<+%6/;%,)%
) b.,'.5(1 J*;,34+(,10N R ,%0(*9,)-/;) j? @:8
0)+(/;) /+%( F&&%, 6%;"A, ) K")*A%&%, /"$%*7#
1*+51%,M? W% +*%9)(%0>3 $+/>*-4. .+(3',)01 $/8
(15-%9) 4%-A* 2+/'-) G),%,5/;* ( @/>*;X'(8
-)*</ b.,'.5(. H0N+/,1 [+/'/;)5-% ) e/5$/8
'%+-) @/',*> ; I%4/;)0%0N? h4i

Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali (równorzędne I miejsca):
– w kategorii przedszkola: Paweł Kania, Alicja Byczkowska i Nikodem Warzecha (Przedszkole
nr 10 w Czerwionce), Dawid Grabowski i Anna Gałązka (P nr 8 w Dębieńsku), Maciej Janużyk
i Eliza Sokalska (oddział „0” przy SP Palowice), Miłosz Kapusta i Julia Frytz (P nr 3 w Leszczynach), Łukasz Oszajca, Natalia Padoł, Paulina Machura i Hubert Łazorczyk (P nr 7 w Czuchowie), Oliwia Brząkalik i Zuzanna Sziler (P nr 1 w Leszczynach), Julia Sergiejuk (P nr 19 w Żorach);
– w kategorii szkoły podstawowe – klasy I-III: Filip Skóra, Maja Augustyn, Nadia Komor, Laura
Gamoń i Sonia Jania (SP Przegędza), Agnieszka Izdebska-Polczyk, Wiktoria Ryszka i Małgorzata Bogucka (SP nr 5 przy ZS nr 3 w Czerwionce), Wiktoria Portka i Bartosz Janużyk (SP Palowice), Klaudia Morawiec (SP Bełk przy ZS nr 5);
– w kategorii szkoły podstawowe – klasy IV-VI: Rafał Szopniewski (SP nr 8 w Dębieńsku),
Martyna Jonda i Nicole Tułak (ZSP Stanica), Natalia Bończyk i Wiktoria Kowol (SP Przegędza),
Bartosz Paszek i Sebastian Paluch (SP Wilcza), Paweł Niedobecki i Amelia Markiewka (POPP
przy SP Książenice), Kamil Śmietana i Łukasz Jureczko (SP Palowice), Emilia Grzegorzek (POPP
przy SP Palowice), Oliwia Brandys, Wiktoria Mikosz i Emilia Garbacz (SP nr 5 przy ZS nr 3
w Czerwionce), Andrzej Smolorz (SP Stanowice), Marta Orlińska, Magdalena Szuca, Paulina
Gruszkiewicz Julia Lenartowicz, Karolina Kubieniec i Sandra Szlachta(SP nr 3 w Leszczynach).
Równorzędne wyróżnienia przyznano następującym autorom prac:
– w kategorii przedszkola: praca zbiorowa – Antoni Gamza, Franciszek Stano, Julian Derechowski, Laura Moroń, Wiktoria Kędzierska, Aleksander Blinda, Paulina Mosz, Barbara Talik,
Lena Cofalik, Jakub Sokalski, Patryk Bujoczek, Alicja Strzelczyk, Dariusz Wielosik, Tobiasz Srokol, Alicja Kołtunowska, Paulina Niedobecka, Wiktor Knapczyk (oddział przedszkolny przy SP
Palowice), Bogumiła Sornek, Mateusz Przygodzki, Mikołaj Oszajca i Emilia Paszek (P nr 7 w Czuchowie), Wiktoria Brykalska, Natalia Przybyłek, Allan Apaydin, Patrycja Libowska, Tatiana Loska i Mateusz Kraska (P nr 3 w Leszczynach), Kacper Frelich, Weronika Kania, Jan Słaboń,
Anna Kupczyk, Sonia Wrona, Maria Lipińska, Natalia Perlińska, Noemi Schier, Bartosz Łapiń-

ski, Daniel Klimczyk, Zuzanna Ksepko, Kamil Spandel, Nikodem Stanek, Maja Schier, Piotr Gwozdek, Olivier Kelner, Hubert Pańczyk, Amelia Kelner, Szymon Chunek, Magdalena Ledwoń, Jagoda Sokalska, Klaudia Kuś, Laura Piksa, Oliwia Balcerek, Magdalena Ślosarek, Zofia Brejza i Alicja Rutkowska (P nr 10 w Czerwionce), Małgorzata Szewczyk, Kacper Wnęk, Emilia Rot, Blanka Wita i Dawid Aleksa (P nr 8 w Dębieńsku), Wiktoria Górecka, Roksana Kolorz, Lena Lenartowicz, Paulina Wasielewska i Karolina Kurpan (P nr 11 w Leszczynach), Eliza Lasia, Zuzanna
Danyłko i Martyna Kubasa (P w Bełku), Anna Niedobecka i Julianna Fuks (P nr 1 w Leszczynach), Mateusz Dzień (oddział przedszkolny przy SP Szczejkowice), Julia Krawczyk i Igor Polus
(P nr 19 w Żorach), Rafał Kurpanik, Miriam Pręgowska i praca zbiorowa – Paulina Grzegorzek,
Emilia Brych i Blanka Bieniek („O” przy SP Palowice);
– w kategorii szkoły podstawowe klasy I-III: Piotr Jasiulek, Amelia Wolnik, praca zbiorowa –
Emilia Łuczak i Milena Lacheta (SP Palowice), praca zbiorowa – Agata Kuchta, Justyna Kuchta
i Marcelina Palmowska (Zuchy – 5 Gromady Zuchowej), praca zbiorowa – Marta Goszyc, Maria Goszyc, Zofia Ścibik, Kasjan Podlejski i Maksymilian Podlejski (Zuchy – 10 Gromady Zuchowej), praca zbiorowa – Amelia Dzbanuszek, Amelia Wójcik, Kamil Wójcik, Oliwia Marcol i Karolina Witała (Zuchy – 10 Gromada Zuchowa), Agata Sitek, Aleksandra Gawkowska, Justyna
Kuchta, Natalia Maciaś i Anna Żołna (SP nr 6 przy ZS nr 4 w Czuchowie), Kamil Perliński (SP
nr 4 przy ZS nr 2 w Czerwionce), Oskar Koczor, Magdalena Turczyńska, Julia Cichoń, Patrycja
Urbanowicz i Bartosz Fojcik (SP Przegędza), Emilia Chrószcz i Piotr Hulboj (SP Książenice), Piotr
Grzybek (SP nr 8 w Dębieńsku), Bartek Stokłosa (SP Bełk przy ZS nr 5);
– w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI: Monika Ryszka, Kamila Potempa, Oliwia Herdzina, Emilia Janecka, Karolina Korus i Julia Machulik (SP nr 8 w Dębieńsku), Kacper Muller oraz
praca zbiorowa – Eliza Winch i Nikola Tic (SP Stanowice), Martyna Radka (SP nr 6 przy ZS nr 4
w Czuchowie), Michał Zientek, Anna Bielińska i Nikola Popiołkiewicz (ZSP Stanica), Mateusz
Duda, Martyna Marszałkowska, Apolonia Ludwik i Szymon Baluch (ZSP Wilcza), Aleksandra
Mika i Mateusz Marek (POPP przy SP Palowice), Sylwia Malinowska, Julia Smolarz, Patryk
Wawrzynek, Witold Żak i Adela Żak (SP nr 3 w Leszczynach), Ewelina Zarzycka (SP nr 4 przy
ZS nr 2 w Czerwionce), Mariusz Zgol i Aleksandra Morawiec (SP Przegędza).
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rzy całym szacunku dla „akordyji” i grających wciąż na żywo na weselach muzykantów, w latach 50. „wróciło”, odstawione na czas wojny, radio. Wróciło coraz
śmielsze, w „nowoczesnej” postaci małej skrzynki już bez słuchawek, uwodząc „magicznym okiem”. W tym czasie byliśmy już na ogół zelektryfikowani, więc można było
radyjko podłączyć normalnie do sieci. Oczywiście nie od razu każdy je miał, ale kto
miał, to chętnie się dzielił z innymi, zapraszał do posłuchania w mieszkaniu, a nawet… wystawiał po prostu za okno. Aby siedzący w laubach obok też mogli skorzystać. Wtedy nikomu to nie przeszkadzało – przeciwnie.

L(*</ 5B.0N%,/o W% $+(1-B%' 4+%,56)5>) ( $/8
0N/'. E)*+;5(/6%>/;*</= %97/ ( @120)<. E/8
-/>.? m/ 71B% $+(*'* ;5(154-)6 +%'/2P `.0(*548
,)04;%a? T9.7)/,: $+(*( 'B.<)* 9%4% %.'10>: ,%8
5(10N 7%7P 71B `I/,0*+4 A10(*\a R 6/A,% 71B/
;15B%P '/ +%')% 4*-54 (.$*B,)* $+1;%4,10N A10(*\
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( '/B:0(*,)*6 54/5/;,*> $)/5*,-)? `K%;%B/ 5)3
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<;)%('%6) 410N %.'10>) 719) ,%>6)95) '9% )0N
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$+*-.+5/+%6) 5*+)%9/;10N 4%5)*60X;? Q1B1 4/
7/;)*6 5B.0N/;)5-% ; ;)*9.= ;)*9. /'0),-%0N=
% 7/N%4*+%6) 71B% >%-%2 +/'(),%= >*> 5:5)*'()
) $+(1>%0)*9*? J 4: 6/A* 419-/ +XA,)0:= A* '()2 F/8
54/;)%- +/(-+30% ;B%5,1 7)(,*5 >%7B-/;1= (%2
F%415)%-/;)* *6/0>/,/;%9) 5)3 +/(-+30%,)*6
S$XB'()*9,) E+/'.-01>,*>? K.0N 0(%5. 71B ,)*0/
),,1= %9* $/$.9%+,/2P 4% 5%6%= % 5B.0N%0(-) 6/08
,/ $+(*A1;%B1 $*+1$*4)* 7/N%4*+X;= /$/;)%'%8
>:0 5/7)* $/4*6 ;+%A*,)% $+(1 5-.7%,). $)*+(%?
E+(*'* ;5(154-)6 >*',%- 5B.0N%B/ 5)3 R /0(18
;)20)* R `2$)1;*-a ) 6.(1-)? m.4%> 7%70)* +X;8
,)*A 6)%B1 5$/+/ .0)*0N1= 7/ X;0(*5,* +%')/
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+/7/0)*= / 5;/>5-)*> ;)*>5-)*> 4*6%410*? `eB37/8
-% 54.'()*,-%= <B37/-/ -/$%,%= % $+(1 ,)*> I%8
5)*\-%a= `J%7+%9) 6) 0NB/$0%= % >% ; 2;)*0)*
/70%ca *40? W%>$/$.9%+,)*>5(* ;X;0(%5 (*5$/8
B1 4/ 71B `[9:5-a ) `F%(/;5(*a? W%'%;%,/ $/(%
416 .+/-9);* $)*2,) ,%5(10N ;50N/',)0N 5:5)%8
'X;= >%- ,% $+(1-B%' / <),:016 `; 0.'(*> 54+/8
,)*a I/(%-.= 0(1 .;)*97)%,: $+(*( 7%70)* `S.9)8
-/a= -4X+% 71B% $/,/P +X;,)*A .9.7)/,% $)/5*,-:
S4%9),%? Y%- 4/ 6.(1-% $/4+%G) 9.'() B:0(1Pc
@ 416 0(%5)* 0*,)/,/ >*5(0(* $)3-,*= 5)9,* <B/8
51= ;)30 ,%>;)3-5(: $/$.9%+,/20): 0)*5(19) 5)3
4%01 ;1-/,%;01 >%- b/<< 0(1 I/4*+75-%? F/'8
,* 71B1 $)/5*,-) ; ;1-/,%,). '()*0) R `F%6%=
5/, 4%,4/ G*9)0*a= 29)0(,)* 2$)*;%,% $+(*( ;B/8
5-)*</ 0NB/$0%= ) ,)*;),,% $)/5*,-%c +%'()*08
-%C `J%;5(* ,)*0N 73'()* 5B/\0*= (%;5(* ,)*0N
73'()* 6%6%a ,%'%;%,% . ,%5 4%-A* ; $/95-)*>
;*+5>)?
FB/'()*A >.A ;4*'1 ;/9%B% </+345(* +1461 R
4+).6G1 2;)30)B ;B/5-) $)/5*,-%+( F%+),/ F%+)8
,)? @ /<X9* 7%+'(/ 9.7)%,/ ; 416 0(%5)* +1461
$/B.',)/;*= % 4*-20)%+(* ,%>;1+%&,)*> -/0N%9) *<8
(/410(,* 4*6%41= 7/ ,)*6%9 -%A'% $)/5*,-% $+(*8
,/5)B% ; >%-)2 '%9*-) -+%>? Y%- ,)* `I.7%= ;15$%
>%- ;.9-%, </+:0%a= 0(1 `Q%1% 7/,</a= 4/ `E%8
6)34%5( L%$+)oa= `@ V54%67.9* 5$/4-%B 6B/'().4-)
-5)3A10 <;)%('-3 ,)*(,%,:a= % ,%;*4 `D1A/;*
$/9% ; ;/'()* 6/-,:= 7%;/B1 '+/<: 0):<,: ;X(a
R 0(19) V,'/,*(>%d
j-.+%4 -4/2 4%6 ;4*'1 `$%6)34%B L%$+)ac j9*
G%-4= A* +%')/ ;,/5)B/ >%-)2 $/;)*; '%9*-)*</
2;)%4%? @154%+0(%B/c '/7+(* 6. 5)3 $+(1>+(*P?
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T>:P <%B-3 ) 5.,:P 0(*+;/,: -+*5*0(-: $/ <354/
(%$)5%,*> `5-%9)a= <'()* ;)',)%B1 4%-)* 54%0>*= >%F%'+14= F/,4* L%+9/= M% p%9*44%c S%6% 6129
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-/9*A%,-) ( *54+%'1 +%0(*> 6.5)%B1 5)3 0N/;%P?
H0(1;)20)* ; 5-+14/20) 5;*</ 6)*5(-%,)% -%A8
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0.,-. $/'0N/'() '/ 4*</= 0/ >*54 `G*415(*6a '9%
54%+5(10N ) ; 416 ;1$%'-. ,)* 71B/ ),%0(*>? K9%
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Aleksandra JJ.. Ostroch

Krótka historia słuchania muzyki cz.III
71B/ >.A $/ $+/54. $)3-,*= '.A*= ;)*9-/20) ,)*8
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(,%,* 0(%+,* $B141 %,%9/</;*= 6%+-) `F.(%a
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Jubileusz 65-lecia

Koła Łowieckiego „Raróg”
5 listopada myśliwi z Koła Łowieckiego „Raróg” świętowali Dzień św. Huberta. Jak co roku „Hubertus” rozpoczął
się od mszy polowej, którą odprawił
ks. Szczepan Wilczek. Tym jednak razem
zwieńczeniem myśliwskich obchodów
był nie tylko pokot.
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)*+%,- ) F%+)%, ?*7*$E,1? W)* (%7+%-B/ '+/78
,10N .$/6),-X; '9% -%A'*</ .0(*54,)-% $/9/;%8
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B% 4+%'101>,% 7)*5)%'% 6129);5-% $/' ;5$X9,16
,%6)/4*6? 3*5

Kolejny zespół z terenu naszej gminy, tym razem Zespół
Folklorystyczny „Karolinki”, za sprawą zwycięstwa w Regionalnym Konkursie „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa Dygacza, gościł w Koszęcinie na trzydniowych warsztatach
wokalnych.

„Karolinki” w Koszęcinie
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Już można strzelać gole
Od roku 2002, kiedy społeczność szkolna cieszyła się oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej w Szczejkowicach,
czyniono starania o doposażenie tej sali w bramki. Wieloletnie
marzenia zakończyły się sukcesem na początku listopada.
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Z końcem października, a konkretnie od 28 do 30 października, Śląskie Stowarzyszenie Ornitologiczne „ARA” zorganizowało w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce wystawę kanarków i papug. Współorganizatorem wystawy był Miejski Ośrodek Kultury. Wystawa była uwieńczeniem tegorocznych obchodów 50-lecia działalności Związku Hodowców Kanarków i Papug w Czerwionce-Leszczynach.
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Ptasie piękności na Jubileusz
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KANARKI Kanarki kolorowe czerwone intensywne: I miejsce – Krzysztof Panek (oddziału Żory), II
miejsce – Adam Nitner (oddział Wodzisław), III miejsce – Joachim Czech (Stowarzyszenia „ARA”);
kanarki czerwone nieintensywne: I miejsce – K. Panek, II – Jan Pakuła (ŚSO „ARA”), III – kanarki
Zygmunt Wilczek (oddział Rybnik); kanarki Agatowe: I – Leszek Mryka (oddział Knurów), II – Zbigniew Kwapuliński (oddział Knurów), III – Jan Łączyńśki (ŚSO „ARA”); kanarki żółte i białe: I –
Michał Marszałek (ŚSO „ARA”), II i III miejsce – Z. Kwapuliński; kanarki kształtne: I – Stefan Palka
(oddział Żory), II – Wiesław Grabowski (oddział Rybnik), III – Bronisław Jasiulek (oddział Knurów);
kanarki Harceńskich (jedyne kanarki oceniane przez sędziego za śpiew): I miejsce – Zygmunt Szymczyk (ŚSO „ARA”), II – Stanisław Wolny (ŚSO „ARA”), III – Marian Reich (ŚSO „ARA).
PAPUGI Egzotyka drobna (papużki nierozłączki czarnogłówki oraz papużki nierozłączki Fischera):
I, II i III miejsce – Benedykt Muras (ŚSO „ARA”); egzotyka średnia (Świergoty seledynowe odmiany orange, opal i rubino): I miejsce – Eugeniusz Kupczak (ŚSO „ARA”); II i III miejsce – B. Murasa;
egzotyka wielka (krasnopiórki czerwonoskrzydłe, Aleksandretty obrożne): I – Jacek Sobik (ŚSO
„ARA”), II – Eugeniusz Kupczak, III – Jacek Sobik.

90 lat pszczelarstwa w gminie
29 października w Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90-lecia Koła
Pszczelarskiego „Ambroży”. Obecnie
Koło liczy 40 członków, którzy mają pod
swoją opieką 680 rodzin pszczelich.
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40 lat minęło…
Szczejkowickie Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodziło 12 listopada jubileusz swego 40-lecia. Z tej okazji w Wiejskim Domu Kultury odbyła się
piękna uroczystość, nie tylko z udziałem członków tej organizacji. Wcześniej jednak wraz gośćmi wzięli oni udział we mszy św. odprawionej w ich intencji w miejscowym kościele Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask.
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Q"&91*-2= O)&" VA,L= C,A,5;=&" 6*9*1= F&&"
/"15%1= FAE%& :2+,9"= K)=5;=&" /"5%-2,1= W2"#
E,A" 0,5A<1= !"&<;" KA%$,1= (")%" X*M-%1= W&@"
:%,$%"&*+51"= :7"+*$%) ?*7*$E= K*)&,A%"
K"-2$")-2=1= !*)*;" 6*9*1= Q%9%" X*M-%1=
F&&" ?*)2"+51"= 0,),5" 3*A*1= K<&,@<&9"
:2=$<)"= O<@,&%" N*A<52= (")%" K*&5,1= :;,#
4"&%" ("15,A*&= F&&" :2<A%1= N<E,); :2=$"#
7"= F&&" 01*-2 ) 8)*&%57"+" 3*A*1?
S$/4-%,)* 4/ 71B/ +X;,)*A /-%(>: (B/A*,)% 4+%8
'101>,10N A10(*\ 5(0(*>-/;)0-)6 >.7)9%4/6 ) 5/8
9*,)(%,4/6= % $+(*'* ;5(154-)6 '/ 6)B*> (%7%;1
$+(1 6.(10*? @5(%- *6*+10) $/4+%G): 2;)*0)P
$+(1-B%'*6 ; 6129 (%5%'1= A* ,)* ;%+4/ 4+%0)P
0(%5. ) 4+(*7% 0)*5(1P 5)3 A10)*6?

Dekada HDK „Fenix” w Bełku
Prekursorem krzewienia idei czerwonokrzyskich w latach 1978-2005 na terenie Bełku był Przewodniczący Koła
PCK Ryszard Siepielewski. To on jako
pierwszy organizował akcje honorowego oddawania krwi na tym terenie… –
czytamy w kronice Klubu HDK „Fenix”
w Bełku, który świętował swoje
dziesięciolecie.

E/ 4+%<)0(,*> 26)*+0) D? S)*$)*9*;5-)*</
; !ffl +? (%,)*0N%,/ ; Q*B-. /+<%,)(/;%,)% %-8
0>) N/,/+/;*</ /''%;%,)% -+;) %A '/ 0(%5. $%8
6)34,*> -%4%54+/G1 $/'0(%5 @154%;1 e/B37) ,%
4*+*,)* O%9) m%+</;*> ; I%4/;)0%0N? m/ ;X;8
0(%5= $/ 5$/,4%,)0(,*> %-0>) -+;)/'%;54;%
; 6)*>50/;16 J*5$/9* S(-XB ,+ l= (+/'()B% 5)3
6129= %71 G/+6%9,)* ;+X0)P 4.4%> '/ '%;,*> '()%8
B%9,/20) ) .4;/+(1P I/B/? m%- /4/ ( ),)0>%41;1
!"&<;= K")$"Y51%,M ( $/6/0: 6?),? DLI)I
; D%0)7/+(. '()*5)3P 9%4 4*6. $/;54%B/ I/B/
OKI8ELI ; Q*B-.?
H70N/'(,1 ]! 9)54/$%'% >.7)9*.5( ]f89*0)% 71B
/-%(>: ,)* 419-/ '/ $+(1$/6,)*,)% /-/9)0(,/20)
(;):(%,10N ( $/;54%,)*6 4*</ I/B% ) '/410N0(%8
5/;*> '()%B%9,/20)= %9* 4*A .N/,/+/;%,)% (%5B.A/8
,10N 0(B/,-X;? @2+X' ,)0N (,%9%(B1 5)3 ?"E)%,A"
?%29*Y ) 8")E")" ?*-2"7#3;"1 ;1+XA,)/,* H'8
(,%-: O/,/+/;: ELI Vp 54/$,)% /+%( 3%*;) K"#
5G,)51% ) F);<) 6*M&")*+51%= -4X+(1 /4+(16%9)
/'(,%-) J%5B.A/,1 O/,/+/;1 K%;0% I+;)? 3*5
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W Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy
w Leszczynach po raz kolejny odbył się
konkurs recytatorski pod nazwą „W krainie wierszy Jana Brzechwy”. Celem
konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci oraz popularyzacja literatury dziecięcej wśród dzieci.

W krainie wierszy Jana Brzechwy
I/,-.+5 (/54%B +/($/0(341 .+/0(15416 /'2$)*8
;%,)*6 N16,. $+(*'5(-/9% $4? `@)4%>0)* ; Y*'*8
,%540*a? K()*0) +*014/;%B1 ;)*+5(* $%4+/,% $+(*'8
5(-/9%= Y%,% Q+(*0N;1I E/5(0(*<X9,* <+.$1 $+(*'8
5(-/9,* (%$+*(*,4/;%B1 ,%543$.>:0* .4;/+1C `"B
6&>:+ `JHHa= D2(*3">;':+ `v%7%a= P+/'2"3:+ `E/8
6)'/+a= O6(*8:+ `j+7.(a= D($8;*8:+ `Z,49)0(*$*,49)0(*-a= `+*+(:+ `v.+%; ) 0(%$9%a /+%( k(7:+
`I%4%+a? E+(*+;1 6)3'(1 ;1543$%6) ;1$*B,)B1
>*5)*,,* (%<%'-)= ( -4X+16) ,%5) $+(*'5(-/9%01
2;)*4,)* 5/7)* $/+%'()9)? E/ ,%+%'()*= >.+1 R '18

+*-4/+ Z;% m-/0( /+%( $+(*'54%;)0)*9* D%'1 D/8
'()0X; R /<B/5)B/= A* (;10)3(0%6) /-%(%9) 5)3 71P
;5(1501 ;1543$.>:01= -4X+(1 '/5-/,%9* 5$+%;'()9)
5)3 >%-/ %-4/+(1? W%<+/'1 -5):A-/;* ) '1$9/61
0(*-%B1 ,% ;5(154-)0N .0(*54,)-X; -/,-.+5.= ,)*
(%7+%-B/ +X;,)*A $%6):4-/;*</ ('>30)%?
e+%4.9.>*61 '()*0)/6 $)3-,10N ;1543$X; /+%(
/<+/6,*> /';%<)? K()3-.>*61 +X;,)*A ;10N/8
;%;0(1,)/6= $*+5/,*9/;) /+%( @%6 K+/'(1
D/'()0*= (% $/6/0 ; $+(1</4/;%,). -/,-.+5.?
:-"''" ;*<=/&+

Bal świętych w Stanowicach
28 października już po raz drugi w Szkole Podstawowej w Stanowicach odbył
się „Bal świętych”. W tym dniu dzieci
przyszły przebrane za postaci świętych.
E/'0(%5 $+(*+; .0(,)/;)* 7+%9) .'()%B ; +XA8
,10N (%7%;%0N /+%( 6/<9) ;1-%(%P 5)3 ;)*'(:
/ 2;)3410N 7)/+:0 .'()%B ; -/,-.+5)* R `L.-)*8
+*- (% 2;)34*</a ) /'$/;)%'%>:0 6?),? ,% $14%,)%C
Y%-) 2;)341 $/6%<% (,%9*&P +(*0(1 (%<.7)/,*o Y%-

,%(1;%B% 5)3 2;)34% R 7%70)% E%,% Y*(.5%o Y%-%
2;)34% 6% -/+/,-3 (%6)%54 -/+/,1o
Q%9 /'71B 5)3 ,% >*',*> ( 9*-0>)? D/($/0(:B 5)3
$%+%': 2;)3410N R ;5(154-)* '()*0) $+(*5(B1 ; -/8
+/;/'()* $+(*( -/+14%+(* 5(-/9,* ,% 5%93 <)6,%8
5410(,:= 4%6 71B ;5$X9,1 2$)*; $)/5*,*- / 2;)38
410N ( +*$*+4.%+. `j+-) W/*</a ) 4%,)*0 ;5(1548
-)0N 2;)3410N? EX&,)*> (630(*,) `2;)30)a ;15B.8
0N%9) /$/;)%'%,)% `H G)/B-. ,% j,4%+-41'()*a 0(18
4%,*</ $+(*( (%$+/5(/,*</ </20)%= Z;*9),3 J%8
7B/0-:? W%543$,)* -5? $+/7/5(0( Z.<*,).5( K.+8
0(/- /$/;)*'()%B / 2;)34/20)? E+(*7+%,) .0(*548
,)01 ;()39) .'()%B ; -/,-.+5)* ,% ,%>7%+'()*> /+18
<),%9,1 54+X>= % ,%<+/': 71B 7)9*4 '/ -),%?
m*, '()*\ ; 5(-/9* 71B /-%(>: '/ ;5$X9,*> (%8
7%;1= % 4%-A* '/ $/(,%,)% A10)% ,)*-4X+10N 2;)38
410N? I%A'* '()*0-/ 6)%B/ 6/A9);/2P '/ $/'()*8
9*,)% 5)3 ),G/+6%0>%6) ,% 4*6%4 $/54%0)= (% -4X+:
71B/ $+(*7+%,*? V6$+*(% .$B1,3B% ; 6)B*>= ;*5/8
B*> ) -/9*A*\5-)*> %46/5G*+(* /+%( '/54%+0(1B%
.0(*54,)-/6 ;)*9. ;+%A*\? !797

Rodzinnie
w Dębieńsku
Mimo różnych przeciwności losu, które
zmusiły do zmiany ustalonego wcześniej terminu, festyn szkolno-rodzinny, zorganizowany 25 września przez
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Dębieńsku można zaliczyć
do udanych.
K()*0) (%$+*(*,4/;%B1 5;/>* 4%9*,41 ; .+/(8
6%)0/,16 $+/<+%6)* %+415410(,16 $+(1</4/;%8
,16 $/' -)*+.,-)*6 ,%.0(10)*9)? @)*+5(*= ),50*8
,)(%0>*= $)/5*,-)= % ,%;*4 4%\0* .6)9)B1 </20)/6
0(%5? @ $+/<+%6)* ;154:$)B% </20),,)* %75/98
;*,4-% ,%5(*> 5(-/B1 W%4%9)% e)*+9)0N /+%( (%8
4%\0(1B (*5$XB 4%,*0(,1 `S4%,'%+'a? E.,-4*6
-.96),%01>,16 $+/<+%6. 71B/ $%5/;%,)* $)*+;8
5(/-9%5)54X; ,% .0(,)X; $+(*( '1+*-4/+% 5(-/B1
j9*-5%,'+% E15(,*</ (% $/6/0: 4+%'101>,*</ /98
7+(16)*</ /BX;-%? E+X0( 4*</ 6/A,% 71B/ (>*2P
0/2 56%0(,*</ ; (%9*A,/20) /' .$/'/7%\ $/'8
,)*7)*,)% R 0)%54% ;1+/7. +/'()0X;= $15(,* $9%08
-) >%- . 7%70)= -)*B7%5-% ) -%+0(*- ( <+)99%= 5;/>8
5-% $%>'% `0N917% (* 5($1+-/6a= (%$)*-%,-)=
N%67.+<*+1= % 4%-A* ('+/;1 2;)*A1 5/- 6%+8
0N*;-/;/8>%7B-/;1 ) -/-4%>9 4+.5-%;-/;1 /+%(
),,* 56%-/B1-)? K()*0) 6/<B1 ;():P .'()%B
; -/,-.+*,0>%0N 5$/+4/;10N= -/,-.+5)* $9%8
5410(,16 /+%( 5-/+(154%P ( ;)*9. ),,10N %4+%-8
0>) R -/,-.+5 79%7*+5X;= '6.0N%\0* ) ),,*? D/(8
54+(1<,)341 4*A (/54%B= /<B/5(/,1 ( /-%(>) G*5418
,. -/,-.+5 G/4/<+%G)0(,1= /7>341 $%4+/,%4*6
$+(*( ;)0*54%+/543 $/;)%4. +17,)0-)*</ F%+-%
E+/G%5-3= -4X+1 $+(1</4/;%B ) /5/7)20)* ;+30(1B
,%<+/'1 (;10)3(0/6?
K1+*-0>% ) ,%.0(10)*9* SE ,+ _ 7%+'(/ 5*+'*0(8
,)* '()3-.>: D%'()* D/'()0X; /+%( ;5(154-)6=
-4X+(1 ; >%-)-/9;)*- 5$/5X7 $+(10(1,)9) 5)3 '/
/+<%,)(%0>) G*541,.? I/9*>,1 +%( ;1-/,%,1 (/54%B
-%;%B '/7+*> +/7/41? @ 416 +/-. '/0NX' ( )68
$+*(1 $+(*(,%0(/,1 (/54%,)* ,% '/$/5%A*,)* -9%8
51 $+(1+/',)0(/8N)54/+10(,*>? !7>7

Imieniny biblioteki w ZS nr 3
W 1971 r. powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych, które w 1999 r. zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest zawsze w październiku. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną
rolę bibliotek w życiu szkoły, nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W Zespole Szkół nr 3 hucznie świętowano imieniny biblioteki 25 października.
@ +%6%0N /70N/'X; ',)% -5):A-) ) 7)79)/4*-)
/'71B1 5)3 ; JS ,+ k /-/9)0(,/20)/;* %$*9*= $/'8
0(%5 -4X+10N .0(,)/;)* -9%51 pV% S(-/B1 E/'54%8
;/;*> /+%( -9%5 VVV <)6,%(>.6 $+*(*,4/;%9) ,%
+XA,* 5$/5/71 5;* .9.7)/,* 9*-4.+1= (%0N30%9) '/
0(14%,)% ) /';)*'(%,)% 7)79)/4*- 5(-/9,10N= % $+(1
416 '/5-/,%9* 5)3 7%;)9)? K1+*-4/+ JS ,+ k F%B8
</+(%4% F%+0),)%- ;+30(1B% .0(,)/6 (%%,<%A/8
;%,16 ; %-0>) W%+/'/;* L(14%,)* '1$9/61
) 5B/'-)* .$/6),-) (% .'()%B ; -/,-.+5%0NC ;)*8
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'(1 / -5):A0* R `w./ r%')5a= ,% )9.54+%0>3 $9%8
5410(,: '/ $/;)*20) S)*,-)*;)0(% /+%( 9%$7//$/2;)30/,1 A10). ) 4;X+0(/20) $%4+/,% 5(-/B1?
E/'0(%5 4*</ 2;)34% -%A'1 .0(*\ 6X<B $+(1>2P
'/ 5(-/B1 ; 54+/>. '/;/9,*> $/54%0) 9)4*+%0-)*>=
$+(1,)*2P 5;/>: .9.7)/,: -5):A-3 ) (%$+*(*,4/;%P
>: $+(*' 0%B: -9%5:? H'71B 5)3 4*A 6%+%4/, 0(14%8
,)%= -/,-.+5 $+/>*-4/;%,)% /-B%'*- ) $9%-%4X; '/
-5):A*-? @5(1501 2;)*4,)* 5)3 7%;)9) ) (%0N30%9)
5)3 ,%;(%>*6 '/ 0(14%,)%?

Bajkowe postacie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Bibliotece Publicznej w Czerwionce odbył się wspaniały pokaz bajkowych postaci przygotowany przez
uczestników miejscowych Warsztatów
Terapii Zajęciowych z Czerwionki.
T0(*54,)01 @mJ $+(1</4/;%9) /+1<),%9,: %'%8
$4%0>3 7%>-) $4? `Y%2 ) F%B</5)% *-/9/<)0(,)*a /+%(
`I/$0).5(*- ;5$XB0(*2,)*a? E+(*'5(-/9%-) $+(*8
7+%,* (% $/54%0) ( 7%>*- ( +%'/20): .0(*54,)0(19)
; $+(*'54%;)*,).= 54%+5) (%2 .0(,)/;)* ( (%0N;18
4*6 /7*>+(*9) $*B,* N.6/+. 7%>-)?
@ -.94.+%9,10N )6$+*(%0N ( /-%(>) F)3'(1,%+/8
'/;*</ K,)% E/54%0) ( Q%>*- ; Q)79)/4*0* E.79)0(8
,*> .'()%B ;()39) .0(,)/;)* J*5$/B. S(-XB ,+ !
; L(*+;)/,0* /+%( JS ,+ " ; L(.0N/;)*= % 4%-A*
'()*0) ( E+(*'5(-/9% ,+ n `E/' Y%+(37),:a ) E+(*'8
5(-/9% ,+ ]f )6? Y.9)%,% m.;)6% ; L(*+;)/,0*?

Trzeźwy Umysł nagrodzony
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny po raz kolejny włącza się
w ogólnopolską kampanię promującą zdrowy, wolny od uzależnień
styl życia – „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kampanii, organizatorzy zachęcili do udziału w konkursie plastycznym. W gronie
laureatów ogólnopolskich zmagań nie zabrakło uczniów z gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny. Uroczystość wręczenia dyplomów
i upominków odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.
I%6$%,)% `J%0N/;%> m+(*&;1 T615Ba /+<%8
,)(/;%,% >*54 >.A /' ]n 9%4 ; 0%B16 -+%>.? I%68
$%,)% +*%9)(.>* 0*9* $/$+(*( 20)5B: ;5$XB$+%03 ( 5%8
6/+(:'%6) 9/-%9,16) ; 0%B16 -+%>.? @ 416 +/-.
-//+'1,%4/+(1 -%6$%,)) /<X9,/$/95-)*> (%0N30)9)
'()*0) '/ ()9.54+/;%,)% N%5B% `E/' '/7+: /$)*-:a?
@ +%6%0N +*%9)(%0>) $+/<+%6. ; 5(-/B%0N (/54%8
B1 $+(*$+/;%'(/,* +/(6/;1 ,% 4*6%4 $/+.5(%8
,10N ; $+/>*-0)* (%<%',)*\= .0(,)/;)* /4+(16%8
9) 6%4*+)%B1 -/,-.+5/;*? H'71;%B1 5)3 4%-A* )68
$+*(1 $+/6.>:0* ('+/;1 5419 A10)% ) (%0N30%>:0*
6B/'()*A '/ '7%,)% / ;B%5,1 +/(;X> /+%( ;+%A9)8
;/20) ,% $/4+(*71 ),,10N?

K1$9/61 ) ,%<+/'1 '9% 9%.+*%4X; -/,-.+5.
$9%5410(,*</ ( <6),1 ) 6)%54% L(*+;)/,-%8M*5(8
0(1,1 (/54%B1 ;+30(/,* (;10)3(0/6 $+(*( 7.+8
6)54+(% 6%,57"+" /"&%52,+51%,@*= $*B,/6/0,)'5? 5$/B*0(,10N FA,15"&9)H CD<92%1= '1+*-4/+
H2+/'-% E/6/01 S$/B*0(,*> C,A%&H C=$*),1
/+%( <6),,*</ -//+'1,%4/+% -%6$%,)) `J%0N/8
;%> m+(*&;1 T615Ba K"2%$%,)2" U=7H? W%<+/8
'1 $+(1(,%,/C (*&%-, CD*<-D"&% hJ*5$XB S(-XB
,+ li= (%-D"7*+% ("M92%1*+% hJS ,+ li= K")*#
A*+% !*E)*+*A51%,$< hJS ,+ li= O+%, 8<52-,
hSE ,+ ni= VA92, 87*Y51%,M ZJS ,+ !i= :,E"5;%"#
&*+% :2"E*&%*+% hJS ,+ !i= J";"A%% C2=> he)68

Familoki na Art Camp
15 października w Warszawie odbyło się jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych tej jesieni! Z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowany został
Art Camp – spotkanie praktyków edukacji kulturalnej. W spotkaniu tym uczestniczyły – w charakterze zaproszonych gości – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Małgorzata
Marciniak oraz nauczycielka języka polskiego Małgorzata Pyszny z racji wyróżnionego przez CEO Kulthurra projektu „Szkoła wśród familoków”.
H+<%,)(%4/+(1 5$/4-%,)% 0N0)*9) (<+/6%'()P
; >*',16 6)*>50. ,%>0)*-%;5(10N $+%-41-X;
*'.-%0>) -.94.+%9,*> ( 0%B*> E/95-)? j+4 L%6$ 5-.8
$)B $+(*'54%;)0)*9) !f $+/>*-4X; ( (%-+*5. *'.-%8
0>) -.94.+%9,*> ( 4*+*,. -+%>.? E+(*'54%;)0)*9) JS
,+ k ,)* 6/<B/ (%7+%-,:P $/'0(%5 j+4 L%6$. (*
;(<93'. ,% +*%9)(%0>3 $+(*( 5(-/B3 ;)*9. $+/>*-8
4X; ( (%-+*5. *'.-%0>) -.94.+%9,*>= 6?),? `I.4N.+8
+%a= `E%4+( ) (6)*,)%>a= `F)B/5( /' W/;%a= `M)4*8
+%0-) j49%5 E/95-)a= `b)96/4*-% 5(-/9,%a? K/7+*
$+%-41-) +*%9)(/;%,* ; 5(-/9* ;1-/+(1541;%,*
) $+/6/;%,* 5: ; $.79)-%0>%0N LZH= ,$? <+% 4*8
+*,/;% ( F)B/5(*6= '*7%4% @b ( -9%5:= .0(,)/8
;)* ( -9%5:? E+/>*-4 `S(-/B% ;2+X' G%6)9/-X;a
;16129/,1 (/54%B ( /-%(>) 54.9*0)% 5(-/B1 ) 71B
-/,41,.%0>: ;)*9. ;0(*2,)*>5(10N $+/>*-4X; / 4*8
6%410* +*<)/,%9,*>? Q1 (/54%P (%.;%A/,16 $+(*(

Różnorodność językowa umożliwia osiągnięcie wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, dlatego zgodnie z celami Europejskiego
Dnia Języków Obcych w Zespole Szkół
nr 4 w Czuchowie promowano wartości istotne dla każdego Europejczyka.
I9%51 V8VVV /+%( Vp8pV S(-/B1 E/'54%;/;*>
,+ n= % 4%-A* V8VVV e)6,%(>.6 ,+ l $/' -)*+.,-)*6
5;/)0N ;10N/;%;0X; $/'>3B1 /<+/6,1 4+.'
$+(1</4/;%\ '/ 4*</ $+(*'5)3;()30)%? !" ) !l $%&8
'()*+,)-% 7+? 6/<9)261 $/'();)%P -/9/+/;* ) $/8
615B/;* $+*(*,4%0>*?

LZH ,%9*A%B/ ,)* 419-/ 54;/+(1P $+/>*-4= $*+G*-8
01>,)* </ (+*%9)(/;%P= '/-.6*,4/;%P= %9* +X;8
,)*A .0(*54,)0(1P ; -.+5)* 0/%0N),</;16?
j+4 L%6$ +/($/0(34/ '*7%4: / *'.-%0>) -.94.8
+%9,*>? K15-.4/;%,/ / 416 >%-)* 5: 0*9* *'.-%0>)
-.94.+%9,*>= >%-= <'()* ) -)*'1 >: +*%9)(/;%P= % ,%8
;*4c 0(1 ;0):A $/;),,% ,%(1;%P 5)3 `-.94.+%98
,%ao E/'*>6/;%,/ +X;,)*A 4*6%4 $/'54%;1 $+/8
<+%6/;*>= 4;X+0(10N <)6,%(>X;= (%%,<%A/;%,)%
) +/(;/>. ,%.0(10)*9) /+%( 9/5X; *'.-%0>) -.94.8
+%9,*> ; -/9*>,10N 9%4%0N? S(0(*<X9,)* 0*,,* 71B1
;%+5(4%41 ( (%-+*5. *'.-%0>) G)96/;*>= $*'%</<)8
-) 4*%4+.= 4%+<) $+/>*-4X;= $/-%(1 '()%B%\ *'.-%8
01>,10N /+%( +/(6/;1 ( $+%-41-%6) *'.-%0>) -.98
4.+%9,*>? @%+4/ '15-.4/;%P= 71 (,%9*&P /'$/;)*'&
,% $14%,)*C >%-)*> -.94.+1 '()2 $/4+(*7.>*61
; 5(-/9*o

Europejski Dzień
Języków Obcych
W)* (%7+%-B/ %.54+)%0-)*</ %(>$(= 0(*5-)*> 1"B
>:+= 0(1 G)\5-)*</ 4%\0% >/6*:+? W% 50*,)* (,%9%(B1
5)3 +*-;)(141 0N%+%-4*+15410(,* '9% ;19/5/;%8
,10N $%\54; *.+/$*>5-)0N= 4%-)* >%-C N/9*,'*+5-)
+/;*+= 0(1 5(;%>0%+5-) (*<%+*-? E.79)0(,/20) (<+/8
6%'(/,*> ; 2;)*49)01 5(-/9,*> $+*(*,4/;%B1 5)3
(,%,* $/54%0)* 9)4*+%0-)*= 4%-)* >%-C 5(;*'(-% E)$8
E)= 0(*5-) D.60%>5= 0(1 G)\5-) F)-/B%>? H -.9),%+8
,* *9*6*,41 4*</ ',)% (%'7%9) +/'()0* ,%5(10N
.0(,)X;= -4X+(1 $+(1</4/;%9) $+(*$15(,* 0)%54%=
0)%54*0(-%= 0(1 ,%;*4 5(;%>0%+5-) 54XB $15(,/20)?
H+<%,)(%4/+(1 ;1+%A%>: 5(0(*<X9,* $/'()3-/;%8
,)% ;10N/;%;0/6= +/'()0/6 /+%( .0(,)/6 (%
,)*5%6/;)41 ;-B%' $+%01 ; $+(1</4/;%,)* 4*</
$+(*'5)3;()30)%? W%9*A1 ;5$/6,)*P +X;,)*A / D%8
'()* D/'()0X;= -4X+% .G.,'/;%B% ,%<+/'1 ; -/,8
-.+5)*? E/'>39)261 4%-A* ;5$XB$+%03 ( ;/9/,4%8
+).5(%6) $+/<+%6. EDHYZImHD= '9%4*</ 4*,
'()*\ ; N)54/+)) ,%5(*> 5(-/B1 (%$)5(* 5)3 >%-/ 7%+8
'(/ -/9/+/;1?
b/*1@) '*= 5,8&:@% "7$&$A

,%(>.6 ,+ ni= ("% C2,)&,-1%,M hS(-/B% E/'54%8
;/;% E%9/;)0*i= K"$%A*+% [$%,;"&%, hSE E%8
9/;)0*i /+%( 6%1;*)%% B<A-,= !*$%&%-, (,G5=
K"$%A% :;<9,&;= /"1<E*+% ?"&1%,+%-2*+%=
K*)&,A%% :2-2H5&= hE9%0X;-% @5$%+0)% K()*,8
,*</i? TN/,/+/;%,/ +X;,)*A ,%.0(10)*9)= -//+8
'1,.>:010N ) $/$.9%+1(.>:010N '()%B%,)% JmT
; 5(-/B%0N?
R F8/2%+"3:(Ba/*8$8&3& 7+/28/ ;'8+() % (:$5+
ib($A"%(5 !28/l%& m0&*)j "' NJJI 2= R ;1>%8
2,)B K"2%$%,)2 U=7"? R D(1+6;)( 1"%")(3( 128/8
_6"%(28&*8/3+/ O2"';$/36@% + Z8+/33+:(28& ^(B
'+"%&$A *:)('( 6(:./ */2'/$83/ 1"'8+,:"%(3+( 3(
2,$/ 7;20+*628( M0+3& + `+(*6( F8/2%+"3:(Ba/*8B
$8&3& 8( 8((3<(."%(3+/ %/ %'2(.(3+/ 3(5>/1*8&$A
12(:6&: 12"?+>(:6&$83&$A % *8:")($A + 3( 6/2/3+/
*(0"28C';- 8( %&*+):+ % %&$A"%(3+; :">/53/<"
1":">/3+( 628/l%&$A- 6%@2$8&$A + "'1"%+/'8+(>B
3&$A O">(:@%? h4i

Warsztaty
kodowania
W Bibliotece Publicznej w CzerwionceLeszczynach 27 października zagościły roboty, które zostały wykorzystane
podczas warsztatów z kodowania.
W zajęciach uczestniczyło w sumie
ponad trzydziestu uczniów.
J%'%,)*6 6B/'10N 9.'() 71B/ 54;/+(*,)* $+/8
<+%6. '/ 54*+/;%,)% b),0N*6 R +/7/4*6= $+(18
$/6),%>:016 ,)*;)*9-: $B%5(0(-3 ,% -XB-%0N?
F/A,% </ 71B/ (%$+/<+%6/;%P 4%-= 71 $/+.5(%B
5)3 ;* ;5(154-)0N -)*+.,-%0N= 2;)*0)B ) +*%</;%B
,% 2;)%4B/? W% (%-/\0(*,)* 5$/4-%,)% ;5(154-)*
+/7/41 ;()3B1 .'()%B ; ;120)<. ; 9%7)+1,0)* .B/8
A/,16 ( -5):A*- ) $.'*B*- R 6.5)%B1 /6),:P
;5(154-)* $+(*5(-/'1 ) >%- ,%>5(170)*> '/4+(*P '/
0*9.? @%+5(4%41 $/$+/;%'()B% <+%G)0(-% -/6$.8
4*+/;%= $+/>*-4%,4-% <+%G)-)= $+/<+%6)54-%= %75/98
;*,4-% ),G/+6%41-) ) G/4/<+%G))= (;):(%,% ( b.,8
'%0>: D/(;/>. S$/B*0(*\54;% V,G/+6%01>,*</=
T+5(.9% I9.(8I,/$*-?
T6)*>34,/2P $+/<+%6/;%,)% $/(;%9% (+/(.8
6)*P= >%- '()%B%>: /4%0(%>:0* ,%5 4*0N,/9/<)*= 71
6X0 7%+'()*> 2;)%'/6)* ( ,)0N -/+(154%P= % 71P
6/A* +X;,)*A >* 4;/+(1P ) +/(;)>%P? @(6%0,)%
4*A -+*%41;,/2P ) ('/9,/2P 9/<)0(,*</ 6129*8
,)%? FB/'() 9.'()* $/'0(%5 ;%+5(4%4X; ('/719)
;)30 -/6$*4*,0>*= -4X+* (%$+/0*,4.>: ; $+(18
5(B/20)= % 6/A* 4%-A* $+(10(1,): 5)3 '/ ;17/+.
54.')X; 0(1 (%;/'. (;):(%,*</ ( ,/;16) 4*0N8
,/9/<)%6)?
@%+5(4%41 /'71B1 5)3 '()3-) .'()%B/;) ; $+/8
>*-0)* `M),- '/ $+(15(B/20)? J%$+/<+%6.> 5;/>:
-%+)*+3a= '/ -4X+*</ Q)79)/4*-% E.79)0(,% (%-;%8
9)G)-/;%B% 5)3 >%-/ >*',% (* 54. ),5414.0>) ; 0%B*>
E/950*? E+/>*-4 >*54 +*%9)(/;%,1 $+(*( b.,'%0>3
D/(;/>. S$/B*0(*\54;% V,G/+6%01>,*</ (* 2+/'8
-X; F)0+/5/G4= ; +%6%0N ),)0>%41;1 q/.4N8
S$%+-? J/54%B /7>341 $%4+/,%4*6 N/,/+/;16 F)8
,)54*+54;% L1G+1(%0>)= F),)54+% Z'.-%0>) W%+/8
'/;*> /+%( F),)54+% D/'(),1= E+%01 ) E/9)41-)
S$/B*0(,*>? 3?95
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21 października w Domu Kultury w Czerwionce odbyły
się Szachowe Mistrzostwa
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Turniej był zorganizowany przez
miejscowy Zespół Szkół nr 3
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
@ +/(<+1;-%0N ;()3B/ .'()%B kf
(%;/',)-X; +*$+*(*,4.>:010N $/'8
54%;X;-) ) !^ <)6,%(>%9)54X;? m.+8
,)*> 5-B%'%B 5)3 ( g +.,'? E/()/6 +18
;%9)(%0>) 71B 7%+'(/ ;1+X;,%,1?
L%B* 6)54+(/54;% 53'()/;%B (%-D"7
C%-D*Y ( FHS)D8. ; L(*+;)/,0*?
J%;/'1 (/54%B1 /0(1;)20)* $/'8
5.6/;%,* (%+X;,/ -9%51G)-%0>: ),8
'1;)'.%9,:= >%- ) '+.A1,/;: ; -%8
4*</+)) 5(-XB $/'54%;/;10N ) <)6,%8
(>%9,10N? V 4%- ;2+X' 5(-XB $/'54%8
;/;10N ),'1;)'.%9,)* ,%>9*$)*>
;1$%'9)C 0NB/$01 R ]? K"$%A 6")#
-D*7 hSE ,+ _ ; K37)*\5-.i= !? Q,*&
!<9" hSE I5):A*,)0*i= k? 8");7*$%,M
:<)$" hSE ,+ l ; L(*+;)/,0*iu
'()*;0(1,1 R ]? J"9%" K*&1*A hSE
Q*B-i= !? /<A%" C%-D*Y hSE E+(*<38
'(%i= k? 6%1;*)%" ?)2,@*)2=-" hSE
,+ li? @ -%4*</+)) <)6,%(>% ,% $/8
').6 54%,39)C 0NB/$01 R ]? !"&%,A
:A,2%*&" he ,+ ! ; M*5(0(1,%0Ni=
!? ("),1 K)"51" he ,+ !i= k? !*#
)%"& 8"M*),1 he ,+ l ; L(.0N/;)*iu

Zdj. Grzegorz Leszczyński

Szach, mat

'()*;0(1,1 R ]? F&;*&%&" ("2<)
he ,+ li= !? J";"A%" K)2=52;*4*)51"
he ,+ li= k? (");=&" UT71%,+%-2
he ,+ " ; Q*B-.i? @ -9%51G)-%0>)
'+.A1,/;*> 5(-XB $/'54%;/;10N
(;10)3A1B% SE ,+ _= ,% VV 6)*>50.
.$9%5/;%B% 5)3 SE Q*B-= (%2 ,% VVV SE
,+ l? @2+X' <)6,%(>X; ,%>9*$5(:
/-%(%B% 5)3 +*$+*(*,4%0>% e ,+ l=
VV 6)*>50* (%>3B/ e ,+ "= (%2 6)*>50*
VVV e ,+ !?
e/20)*6 5$*0>%9,16 F)54+(/54;
S(%0N/;10N 71B% FA,15"&9)" CD<#
92%1 R $*B,/6/0,)- 7.+6)54+(% '5?
5$/B*0(,10N= -4X+% ,%5(16 (;10)3(8
0/6 ;+30(%B% $.0N%+1= 6*'%9*= '18
$9/61 /+%( ,%<+/'1 +(*0(/;* .G.,8
'/;%,* $+(*( FHS)D /+%( G)+63
j.4/ R mDjWS jSbjMmq? J%;/'8
,)01 +X;,)*A /4+(16%9) 5B/'-) $/0(38
54.,*-? K;)* $)*+;5(* '+.A1,1 5(-XB
$/'54%;/;10N ) ';)* $)*+;5(* '+.8
A1,1 5(-XB <)6,%(>%9,10N +*$+*(*,8
4/;%B1 ,%5(: <6),3 ,% G),%9* +*>/8
,/;16 ; D%0)7/+(.?
b/ *1"26"%&0 1"8'2"%+/3+/0n
@A" B'#%-/ 4 3(;$8&$+/> \X
b_ 32 o % F8/2%+"3$/

Nasze szpadzistki
na arenie krajowej
Wraz z inauguracją roku swój sezon rozpoczęły szpadzistki
z naszej gminy – Kinga Zgryźniak i Alicja Klasik. Nasze utalentowane szermierki dominują na arenie krajowej, a w wewnętrznej rywalizacji pomiędzy przyjaciółkami górą póki co
ta druga.
K()*;0(1,1 (%;5(* 4+(16%>: 5)3
+%(*6 R 4+*,.>: ; >*',16 -9.7)*
DFIS D17,)-= ;5$X9,)* >*A'A: ,%
(%;/'1= '()*9: 5)3 5.-0*5%6) ) $/8
+%A-%6) R 0N/P 410N $)*+;5(10N >*54
/ ;)*9* ;)30*>? H' ;+(*2,)% ;()3B1
>.A .'()%B ; -)9-. 4.+,)*>%0N ; -%8
4*</+)) 6B/'()-? EX-) 0/ ]k89*4,)%
I),<% R ,%>9*$5(% 5($%'()54-% ; E/98
50* ;2+X' 6B/'()0(*- ( .7)*<B*</
5*(/,. R 6.5)%B% .54:$)P $/9% 6B/'8
5(*> / +/- j9)0>) >.A 4+(1-+/4,)*? W%8
5(* G*0N6)54+(1,)* 5$/41-%B1 5)3
; G),%B%0N 4.+,)*>X; ; L(354/0N/8
;)* hF)3'(1,%+/'/;1 m.+,)*> S(*+8
6)*0(1 I6)0)0 L.$= ]g ;+(*2,)%i=
D%'9),)* hUpVV F)3'(1,%+/'/;1
m.+,)*> S(*+6)*+0(1 ( /-%(>) K,)%
Z'.-%0>) W%+/'/;*>= ]l $%&'()*+,)8
-%i /+%( S(0(*0),)* hE.0N%+ J)*6
EXB,/0,10N= l 9)54/$%'%i ) ; -%A'16
( ,)0N (;10)3A%B% j9)0>%? I),<% ;18
;%90(1B% >*5(0(* >*',/ '+.<)* 6)*>8
50* R ; m.+,)*>. S(*+6)*+0(16
/ E.0N%+ F)%54% @%'/;)0* ! $%&8
'()*+,)-%? j9)0>% ( -/9*) '/+(.0)B% '/
5;/>*</ )6$/,.>:0*</ '/+/7-. '+.8

Piłkarska jesień dobiegła końca
Znakomitą jesień mają za sobą piłkarze
KS Decor Bełk, którzy walczą o powrót
do III ligi. O triumf w A-klasie wiosną
będzie walczyć MKS Czerwionka. W klasie B w pierwszej piątce plasują się aż
cztery drużyny z naszej gminy. Na boiska
piłkarze powrócą w połowie marca.
IV LIGA – GRUPA ŚLĄSKA II

E/ >*5)*,) >%-: .G.,'/;%9) ,%6 $)B-%+(* IS
K*0/+ Q*B- $+(10N/'() 419-/ A%B/;%P= A* 0(*-%
)0N 4+(16)*5)30(,% $+(*+;%? I)*$5-) $/0(:4*- (+*8
-/6$*,5/;%9) 5/7)* $%55: ]k 6*0(X; 7*( $/+%A8
-)= (%4+(16%,: '/$)*+/ ; /54%4,)*> -/9*>0* ; M38
'(),%0N= <'()* 4%64*>5(1 FIS $/-/,%B )0N ]Ck?
@ $/-/,%,16 $/9. 419-/ ; /54%4,)6 6)*5):0. ,%5)
(%;/',)01 (/54%;)9) 7*($/2+*',)0N +1;%9) ; ;%98
0* / %;%,5 '/ VVV 9)<) R MIS L(%,)*0 hlCfi ) K+(*8
;)%+(% Y%5)*,)0% hlC]i /+%( ,)A*> ,/4/;%,10N +18
;%9) R Q*5-)' f^ S-/0(X; h"C]i ) @)9-) @)90(%
h!C]i= % ,% (%-/\0(*,)* >*5)*,) . 5)*7)* L/,0/+')3
I,.+X; lCf? J)63 IS K*0/+ Q*B- 5$3'() ,% ;18
</',16 G/4*9. 9)'*+% Vp 9)<)? m+(16%61 -0).-) 71
.4+(16%9) 4/ (%5(0(14,* 6)*>50* '/ -/\0% 5*(/,.?

LIGA OKRĘGOWA – GRUPA KATOWICE II

S/9)',)* 0N/P 7*( G%>*+;*+-X; R 4%- 5;: $)B8
-%+5-: >*5)*\ 6/<: $/'5.6/;%P (%;/',)01 T,))
I5):A*,)0*? Y%-/ 7*,)%6),*- .,)0) 6)*9) 2;)%'/8
6/2P ;1(;%,)% >%-)* 0(*-%B/ )0N ,% $/()/6)*
`/-+3<X;-)a ) 5.66% 5.66%+.6 5$*B,)%>: /0(*8
-);%,)%? F/0,%= $):4% $/(10>% $/ +.,'()* >*5)*,8
,*> <;%+%,4.>* )6 5$/-/>,: ()63? H %;%,5)* ,)*8
54*41 ,)* 6% 6/;1 R 9)'*+ ( e%5(/;)0 /'>*0N%B
>.A ,% ]^ $.,-4X;= % ; $/>*'1,-%0N ( 5:5)%'%6)
( 4%7*9) '/+/7*- T,)) $/(/54%;)% ;)*9* '/ A10(*8

14

KURIER LISTOPAD 2016

<)* 6)*>50* ( I+%-/;% ( m.+,)*>.
/ E.0N%+ M%>-/,)-% h]f ;+(*2,)%i?
K()*;0(1,1 $/54%,/;)B1 +X;,)*A
5$+X7/;%P 5)B ; (%;/'%0N ;1A5(*>
-%4*</+)) R VV E.0N%+(* E/95-) Y.,)/8
+X; FB/'5(10N ; e9);)0%0N +/(*8
<+%,10N _ $%&'()*+,)-%? m%6 $/>*8
'1,-/;%B1 5)3 ( +1;%9-%6) ,%;*4
/ " 9%4% 54%+5(16) /' 5)*7)*? @1,)-)
$+(*5(B1 )0N ,%>26)*95(* /0(*-);%8
,)% R j9)0>% (%-/\0(1B% +1;%9)(%0>3
,% 4+(*0)6= % I),<% ,% $):416 6)*>8
50.? K()3-) 4*6. /7)* (%-;%9)G)-/8
;%B1 5)3 '/ (%;/'X; ( 01-9. E.0N%8
+. Z.+/$1 I%'*4*- '/ ]g 9%4?
@ $)*+;5(10N (%;/'%0N ; %.54+)%08
-)6 I9%<*,G.+0)* h!^8kf $%&'()*+,)8
-%i= ; -4X+10N /$+X0( *9)41 *.+/$*>8
5-)*> 5($%'1 ;()3B1 .'()%B 4*A (%$+/8
5(/,* *-)$1 ( TSj= I%,%'1 0(1 Y%8
$/,))= ,%5(* (%;/',)0(-) .$9%5/;%8
B1 5)3 ; '+.<)*> 5*40* (%;/',)0(*-?
W%>;%A,)*>5(* >*',%- 71B/ (*7+%,)*
0*,,10N '/2;)%'0(*\? K+.<)* (%;/8
'1 ( 01-9. E.0N%+. Z.+/$1 /'73':
5)3 ; 9)54/$%'()* ; ,)*6)*0-)6 O*8
)'*,N*)6? hC#i

Y*29) $/+X;,%P 5*(/, $)B-%+5-) '/ ;120)<. -/8
9%+5-)*</= FIS L(*+;)/,-% >*0N%B ; 0(/BX;0*=
%9* 4.A $+(*' 6*4: *4%$. ;1;+X0)B 5)3 ) 54+%0)B
'154%,5 '/ 9)'*+%? K/ 4+(1,%54*> -/9*>-) ;5(154-/
5(B/ <B%'-/= $)B-%+(* FIS $+(*;/'()9) 54%;0* j8
-9%51 $*;,)* 7)>:0 -/9*>,10N +1;%9)? @4*'1 '/
L(*+;)/,-) $+(1>*0N%B eX+,)- Q/<.5(/;)0*
) 5$+%;)B ;)*9-: ,)*5$/'()%,-3 ;1<+1;%>:0 !Cf?
@:4$9);/20) ;-+%'B1 5)3 ; 5(*+*<) (*5$/B. ) (*8
7+%B1 A,);% R -/9*>,* ';% 6*0(* -/\0(1B1 5)3 )0N
$/+%A-%6) h!C" $+(*0);-/ E)*+;5(*6. LN;%B/8
;)0* /+%( fC] $+(*0); FIS k! D%'()*>X;i? W%
5(0(320)* 4.A $+(*' G),)5(*6 *4%$. .'%B/ 5)3 ;5):2P
,% +/;*+ ) +.5(1P ; $/20)<? @1<+%,% ( MIS Q%8
+%,/;)0* "C! ; /54%4,)*> -/9*>0* +.,'1 >*5)*,,*>
$/(;/9)B% ;+X0)P ,% '+.<)* 6)*>50* ; 4%7*9)?

0NX;? W)*54*41 -9.0(/;1 ; ;%90* / %;%,5 6/A*
/-%(%P 5)3 7)9%,5 $+(*0); 7*($/2+*',)6 +1;%9/6
( 0(/BX;-)= % 4*, ,)* >*54 '9% ,)0N -/+(154,1? m198
-/ ; /54%4,)6 6)*5):0. $+(*<+%9) ( V5-+: D/;)*\
h]Cki ) IS VV K*0/+ Q*B- h!Cgi? H7*0,)* H+(*B $9%8
5.>* 5)3 ,% 0(;%+416 6)*>50.? H >*',/ /0(-/ ,)8
A*> ()63 5$3'() ;5$/6,)%,1 >.A EB/6)*\ L(.8
0NX;= -4X+1 0/ $+%;'% 2;)*4,)* +%'() 5/7)* (* 5B%78
5(16) '+.A1,%6) h;1<+%,* lCf ( b/+4*0: VV [;)*+8
-9%,1 ) ]fC] ( E/9%+)5*6 v/+1i= %9* ,)*'/6%<%
; 54%+0)%0N ( 6/0,)*>5(16) '+.A1,%6) h$/+%A-)
fCk ( Q/+/;)-)*6 S(0(*>-/;)0* ) !C" ( H+B*6 E%8
9/;)0*i? F)6/ 4*</ )0N 54+%4% '/ 9)'*+% ;1,/5)
419-/ l $.,-4X;= ;)30 ;)/5,: >*54 / 0/ ;%90(1P?
W% 5(X54*> $/(10>) (%2 (%-/+(*,)B 5)3 K:7 K37)*\8
5-/? [;)*4,1 '/+/7*- /54%4,)0N 41</',) hk (;18
0)354;% ) +*6)5i $/$5.B% $/+%A-% . 5)*7)* ( 9)'*8
+*6 (* S(0(*>-/;)0= $+(*( 0/ 54+%4% '/ 9)'*+% .+/8
5B% '/ ]f $.,-4X;? J%;/',)01 ( K37)*\5-% 6/<:
71P >*',%- .6)%+-/;%,)* (%'/;/9*,) (* 5;/>*>
$/54%;1 4*> >*5)*,) R $/ 4+.',16 $/0(:4-. $/(7)*8
+%9) 5)3 ) 5(17-/ $+(*</,)9) 0(%+,* 0N6.+1= >%-)*
(%;)5B1 ,%' )0N -9.7*6= '/7+: <+: ) $/(141;,18
6) ;1,)-%6)?

KLASA B

KLASA C

,)%? Y*29) ;)/5,: /7+/,): $):4* 6)*>50* 4/ 5*(/,
73'()* 6/A,% 26)%B/ .(,%P (% .'%,1?

KLASA A

D.,'% >*5)*,,% '/7)*<B% -/\0% ]k 9)54/$%'%
; 4*> -9%5)* +/(<+1;-/;*>? W% $XB6*4-. 6)B/ >*54
5$/<9:'%P ,% 4%7*93 R $+(*;/'() Q/+/;)- S(0(*>8
-/;)0* ( 4+(1$.,-4/;: $+(*;%<: ,%' IS VV K*8
0/+ Q*B-? J 4*> $%+1 9*$5(1 6)*5):0 6%>: (% 5/7:
0) '+.'(1 R (<%+,39) -/6$9*4 $.,-4X; ; 0(4*+*0N
+/(*<+%,10N 6*0(%0N h>*',: -/9*>-3 $%.(/;%9)i
54+(*9%>:0 $+(1 416 %A !! 7+%6-)d L/ $+%;'% 9)8
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Filmowa promocja
klubu sportowego
O piłce nożnej w Bełku, a co za tym idzie o miejscowym klubie sportowym, nie
raz można przeczytać, usłyszeć chociażby za sprawą osiągnięć drużyny piłkarskiej, która spośród wszystkich drużyn z naszej gminy występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. A że sukces goni sukces, działacze bełkowskiego
Klubu postawili na szereg działań zmierzających do jego dalszego rozwoju.
Rzec można, że to właśnie awans drużyny z Bełku do III ligi stał się motorem
napędowym do dalszych działań.
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DYREKTOR

OBWIESZCZENIE

ogłasza

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.353 z późn.zm.) informuję, że na sesji w dniu 30 września 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/295/16 Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na najem lokali użytkowych położonych w:

1. budynku przy ul. Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na
działalność handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne:
– całkowita powierzchnia lokalu – 105,60 m2, w tym sala sprzedaży – 59,95 m2,
zaplecze – 45,65 m2. Cena wywoławcza – 5,00 zł/m2; za zaplecze 70% stawki
Wadium 3 896,64 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r.
o godz. 9.00,
– wylicytowana stawka czynszowa za 1 m2 obowiązywała będzie przez okres
3 lat. Po tym okresie wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obecnie 10 zł/m2;
2. budynku przy ul. ks.Pojdy 98A w Książenicach z przeznaczeniem na działalność
biurową, usługową, gabinety medyczne: całkowita powierzchnia lokalu –
9,00 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 332,10 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9.30.
3. budynku przy ul. ks.Pojdy 98A w Książenicach, z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, gabinety medyczne: całkowita powierzchnia lokalu –
5,60 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 206,64 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 10.00.
4. budynku przy ul. ks.Pojdy 98A w Książenicach z przeznaczeniem na działalność
biurową, usługową, gabinety medyczne: całkowita powierzchnia lokalu –
11,70 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 782,73 zł. Przetarg
odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 10.30.
5. budynku przy ul. ks.Pojdy 98A w Książenicach z przeznaczeniem na działalność
usługową, biurową, gabinety medyczne: całkowita powierzchnia lokalu –
42,74 m2. Cena wywoławcza – 6,00 zł/m2. Wadium – 1 577,11 zł. Przetarg
odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 11.00.
6. budynku przy ul. Broniewskiego 6A (przejście klatkowe) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową: powierzchnia lokalu – 15,03 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 554,61 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 11.30.
Do wartości czynszów będzie doliczany podatek VAT.
Przetargi odbędą się w siedzibie zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c. Przystępujący do przetargów zobowiązani są złożyć wniosek oraz wpłacić
odpowiednie wadium w kasie ZGM w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do
godz. 13.00. Więcej informacji na temat w/w lokali można uzyskać pod numerem
telefonu 32 43-11-440 lub 43-11-232 wew. 47.
Dostosowanie lokali do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych pozwoleń należy do Wynajmującego. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Do uchwalonego dokumentu zostały dołączone:
– uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu
oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
– podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod
i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień
dokumentu.
Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach dokumentu oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania można zapoznać się w Wydziale
Ekologii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach, w godzinach pracy Urzędu.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.353 z późn.zm.) informuję, że na sesji w dniu 30 września 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/296/16 Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach przyjęła „Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Do uchwalonego dokumentu zostały dołączone:
– uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu
oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
– podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości
przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.
Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach dokumentu oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania można zapoznać się w Wydziale
Ekologii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach, w godzinach pracy Urzędu.
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny – ul. Parkowa 9 – w okresie od 23 listopada do 14 grudnia
2016 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w obrębie Leszczyn przy ulicach Konopnickiej oraz
Ligonia przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
Wykaz ten został również zamieszczony na stronie internetowej
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl
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STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Oferujemy indywidualne lekcje gry na:
! FORTEPIANIE ! ORGANACH ELEKTRYCZNYCH
! FLECIE POPRZECZNYM ! PERKUSJI
! GITARZE BASOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
Ponadto: NAUKA ŒPIEWU KLASYCZNEGO

N O W O Ś Ć !!!

NAUKA ŒPIEWU ROZRYWKOWEGO
Z PODSTAWAMI EMISJI
!
!

Leszczyny – Dom Kultury, ul. Ligonia 2a ! tel. 609-600-854
Czerwionka – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2

GABINET LARYNGOLOGICZNY
!"#$%"&$ ()*++* ,!)-./0#
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ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
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Malowanie, tapetowanie,
kasetony, panele,
g³adzie gipsowe, p³yty
gipsowe itp.
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ORTODONCJA
aparaty stałe dla dzieci i dorosłych

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

STOMATOLOGIA
znieczulanie komputerowe, chirurgia
leczenie zębów, korony, licówki
lek. stom. H. Golinowska-Porwo³
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Serwis RTV
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tunery i anteny cyfrowej
telewizji naziemnej DVB-T
montaż anten TV, SAT,
zbiorcze instalacje antenowe

Czuchów, ul. Kościelna 38a
tel. 32 4311-555, 692 825-300
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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

US£UGI ASENIZACYJNE
Micha³ Szpik, Wies³aw Szpik
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44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Ornontowicka 1B
tel. 513-037-988, 604-235-694
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K ALENDARZ I MPREZ
K U LT U R A L N Y C H 2 016
24.11 SPEKTAKL TANECZNY „KANAPA – SZCZĘŚCIE” W WYKONANIU SENIOREK ZESPOŁU TAŃCA NOWOCZESNEGO
„RYTM”, godz. 18.30 – CKE Czerwionka, wstęp wolny
25.11 SPOTKANIE Z HIMALAISTĄ JACKIEM CZECHEM,
godz. 18.00 – CKE Czerwionka; wstęp wolny
27.11 BUKOWSKI´S MAGIC TOUR 2016 – POKAZ ILUZJI,
godz. 18.00 – CKE Czerwionka; bilety: 20 i 25 zł
4.12

KONCERT BARBÓRKOWY W WYKONANIU ORKIESTRY
MIEJSKIEJ „DĘBIEŃSKO”, godz. 13.00 – CKE Czerwionka;
wstęp wolny

5.12

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU, godz. 17.00
– CKE Czerwionka; wstęp wolny

6.12

HALO! HALO! MIKOŁAJU, godz. 17.00 – CKE Czerwionka;
bilety: dzieci – 10 zł, dorośli – 15 zł

11.12 IX TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH „GWARA
ŚLĄSKA NA WESOŁO”, godz. 15.00 – CKE Czerwionka;
bilety: 15/20 zł
17.12 ŚWIĘTO MAKÓWEK, godz. 17.00 – Czerwionka, Plac
Rekreacyjno-Wypoczynkowy przy ul. Szkolnej
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" 25 listopada, godz. 16.00

JESIENNE INSPIRACJE – wieczór poetycko-muzyczny w Piwnicy
pod Biblioteką. Wiersze czytać będą m.in. Genowefa Błaut, Krystyna Piasecka i Krystyna Niegel; oprawę muzyczną zapewnią
Helena Niećko i Ewelina Dominik

" 5 grudnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – spotkanie kulturalne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
z dziećmi z przedszkola, w celu pełniejszej integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi

" 6 grudnia

MIKOŁAJOWA NIESPODZIANKA DLA MAŁYCH CZYTELNIKÓW
BIBLIOTEKI – wystarczy zapisać się do biblioteki lub wypożyczyć
książkę aby otrzymać w prezencie kolorowankę lub książeczkę

" 8 grudnia

SKĄD SIĘ BIORĄ ANIOŁY – kreatywne warsztaty literackie dla klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 4 w Czuchowie

" 12-21 grudnia, godz. 12.00-18.00

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI DO LAT 10 – przygotowywanie kartek świątecznych, ozdób bożonarodzeniowych itp.

