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Ukazuje się od 1990 r.

Czerwionka Leszczyny Czuchów Dębieńsko Bełk Książenice Palowice Przegędza Stanowice Szczejkowice

Świąt Bożego Narodzenia wolnych od codziennego pośpiechu i trosk,
pełnych radości, spędzonych w atmosferze rodzinnego ciepła
oraz wielu dobrych dni i wszelkich sukcesów w Nowym Roku
życzą

Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
Radni, Kierownictwo oraz Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Wydawca i Redakcja „Kuriera”

Szlachetna Paczka
Na terenie Czerwionki-Leszczyn po raz
kolejny odbył się finał niezwykłej, poruszającej akcji Szlachetna Paczka. Dzięki
wolontariuszom i darczyńcom przedświąteczne upominki – w większości
żywność i środki czystości – w tym roku
trafiły do 33 rodzin z naszej miejscowości. Słowa podziękowania należą się
zatem wszystkim, którzy przyczynili się
do sukcesu tegorocznej Szlachetnej
Paczki w naszej gminie.

Pamięci kleryka
Brunona Prudla
W Przegędzy odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą klerykowi Brunonowi Prudlowi, który zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Odsłonięcie i poświęcenie monumentu poprzedziła msza św. koncelebrowana
przez Misjonarzy Świętej Rodziny.

Słów wdzięczności nie sposób wyrazić,
bo też we współczesnym świecie trudno przecenić rolę, jaką odrywają wolontariusze, także na naszym terenie. Jednak okazją do podziękowań był II Gminny Dzień Wolontariusza zorganizowany w MOK-u.
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Współzawodnictwo
hodowców gołębi
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II Gminny Dzień
Wolontariusza
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19 listopada współzawodnictwo o Puchar Burmistrza Wiesława Janiszewskiego zakończyli członkowie oddziałów Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych z Czerwionki i Leszczyn. Tytuły mistrzowskie zdobyli: Jan
Wawoczny (I miejsce – o/Leszczyny),
Janusz Cuber (II miejsce – o/Czerwionka) i Roman Szymełka (III miejsce – o/
Czerwionka). Najlepsi przodownicy to
kolejno: Tomasz Jonderko, Janina i Janusz Wendlocha, Marek Gardyjas, Henryk Woźnica, Nikodem Piechaczek, Janusz Wygaś, Domin-Paszek, Marian
i Łukasz Wróbel, Kazimierz Dymarz
i Andrzej Kocur. Gratulujemy!

Jubileusz ZSS
w Leszczynach 13

Noworocznych
postanowień moc

Rzucanie palenia to już noworoczna tradycja dla wielu niepoprawnych palaczy,
podobnie jak obiecywanie sobie powściągliwości od kilku innych używek, przywar
i złych nawyków. Tak przedświąteczna atmosfera, jak i okazja do podsumowania
roku jakoś sprzyja temu, aby zacząć coś
od nowa, zmieniać na lepsze i jeszcze próbować konsekwentnie w tym wytrwać, co
przeważnie jest nie lada sztuką. Życie
bywa jednak przewrotne, toteż wiele
z tych postanowień wraca jak bumerang.
Ilu rodaków, tyle doświadczeń i swojskich mądrości, którymi gotowi jesteśmy sypać jak z rękawa. Czy to we własnej sprawie, czy w sferze publicznej,
zawsze mamy coś do powiedzenia. Co
gorsza uprzejmość czy życzliwość nie
zawsze dobrze nam wychodzą, bowiem
nic lepszego od krytykanctwa, wietrzenia sensacji i dziejowego spisku. Dyżurnie winna wszystkiemu jest zawsze władza (jakakolwiek zresztą), choć krzywym okiem można też spojrzeć na sąsiada, któremu za dobrze się
powodzi lub na gderliwego współmałżonka, co
wszystkiego się czepia. Idąc tym tropem cukier jest
za mało słodki, lekarze nie umieją leczyć, nauczyciele
w szkole niczego nie uczą, zaś w telewizji nie ma czego oglądać. Jak żyć, pani(e) premier(że), jak żyć?
Przy „dobrej zmianie” to już w ogóle nie wiadomo
o co chodzi – było źle, a jest dobrze, albo chociaż lepiej? A może dobrze już było i będzie gorzej? Ci, co

byli dobrzy, to już teraz nie są tacy. A dobrzy to są ci,
tak? Niby nic nowego, ale jakoś na głowie postawione, skoro ćwierćwiecze demokracji poszło w niwecz
i od nowa trzeba to sobie w główce poukładać. Gdzie
nie spojrzeć, tam niemal wszystko do poprawki – od
podręczników, programów i lektur szkolnych, po emerytów. O tak, sporo się zmieniło i przewartościowało
przez ten rok cały, ale też sporo się człek dowiedział
i od razu jakiś mądrzejszy jest, i na duszy jakoś lżej,
i miłować bliźniego chce nawet bardziej…
Od noworocznych postanowień dzielą nas już tylko ostatnie dni. Jeszcze tylko to preludium w postaci
łamania się opłatkiem, Cicha noc i święta zgoda…
Zdaje się jednak, że na krótką chwilę, bo w sylwestrową noc z wybiciem północy odkorkowana zostanie nie tylko piana musujących trunków. Pienić będą
się pieniacze, partyjni działacze i polityczni siłacze,
którzy zawsze wiedzą lepiej jak żyć. Trysną zapewne nowe pomysły
na dogryzanie sobie, na
przeoranie świadomości
i budowanie niemal od
podstaw. Wszak w naczelnej konkurencji, jaką
jest skakanie sobie do
gardeł, nie mamy sobie
równych. Byle tylko dokopać, a najlepiej unicestwić to, co było wcześniej;
za wszelką cenę i po trupach. To taka nasza specjalność niczym firmowe danie.
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Jak to jest, że moc noworocznych postanowień
jest tak nikła? Tu orędzia, tu bratanie się ponad podziałami w chwilach smutku i grozy, życzenia i uściski, a po chwili człowiek człowiekowi wilkiem. Bóg
się rodzi tylko w Betlejem?
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Robert Ratajczak
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Bliska współpraca
samorządowców
Przed dwoma miesiącami namawiałem do
udziału w spotkaniach, które na kolejną kadencję miały wyłonić lokalne samorządy
mieszkańców na szczeblu dzielnic i sołectw.
Cykl tego typu zebrań mamy już za nami, toteż
w pierwszej kolejności chciałbym wspomnieć
o tych, którzy do tej pory działali na rzecz
swoich środowisk – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
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Edward Piórecki
– ostatnia lekcja
„Są takie chwile gdy się nie śmie badać
Swej własnej duszy, bo się człowiek lęknie,
Że ani jednej nie znajdzie w niej struny,
Co potrącona jeszcze tylko dźwięknie.
Lecz trzeba tylko jednego spojrzenia
Pełnymi wielkiej serdeczności oczyma.
Potrzeba jednych oczu…”

– i dobry nauczyciel je właśnie ma,
Pan Edward Piórecki je miał…
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NIE chaosowi w szkole

19 listopada członkowie Oddziału ZNP Czerwionka-Leszczyny, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów udali się do Warszawy, by
wziąć udział w zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole”. Wspólnym celem jej uczestników był protest przeciwko złej reformie, którą wszelkimi sposobami stara się przeprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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\710.0-*-= !< (+.032:5 1,+A7A <%+B# 0$,+<+,7A8
$@ <+ ./,#)# +C7.*7A C-? .0?+*:#7& H,#30:5 F$6
5.0-.#7)12,$ I+)1:#7B+=
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:#7B+ C-?$ 0$%$07& )7:.A3 ,-./+,$,.03 <)$
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0$*7B+ 0&$%?7&5 I7<$B+B+,# +%$0 50*$*#$ <)$
2%5<*7B+8 $)7 # ,<0#4.0*7B+ 0$,+<5 *$5.0-.#7)$
Y ($1A#8 :29%7A (+0+12$? ,#7%*-=
K #&#7*#5 1(+?7.0*+;.# W0:+?- I+<12$,+,7A
, N4C#7G1:5 K#7):#&8 A7A $C1+),7*29,8 *$5.0-6
.#7)#8 )#.0*-./ (%0-A$.#9? +%$0 &#710:$G.9, <0#7)6
*#.- N4C#7G1:+8 <0#4:5A4 I$*5 N-%7:2+%+,# 0$
<+C%+J8 +:$0-,$*3 17%<7.0*+;J8 (%07:$0$*3 ,#76
<04 # ,$%2+;.#8 0$ ,10-12:#7 ./,#)78 :29%7 &#7)#6
;&- 0$10.0-2 0 F#& 1(4<0#J=
*.)(37#) !G -) X $ E2>1(4'35
/,+.0#&1+" 2%0*&%

Dobiegły końca wybory do Rad i Zarządów Dzielnic oraz Rad Sołeckich. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje na
pewno postawa sołeckich społeczności
– frekwencja podczas wyborów była naprawdę zadowalająca.

Po wyborach
w dzielnicach
i sołectwach

K :#):5 1+?7.2,$./ # <0#7)*#.$./ %7(%707*2$*6
.# )+:$)*7B+ 1$&+%03<5 (+0+12$)# C70 0&#$*= g 2$:
, j7?:5 "5*:.A4 1+?2-1$ *$<$) (7?*#J C4<0#7 !"#
$%&'% )*+,-%8 , T1#3@7*#.$./ .%/+- )*0*+018 0$;
, W2$*+,#.$./ )'%&234%5 6/+*%= K <0#7)*#.$./
*$2+&#$12 C70 0&#$* (+0+12$A7 , _05./+,#7 Y
(%07,+<*#.03.-& H$%03<5 *$<$) 78%9 :%/%#
3*+53-28 0$; (%07,+<*#.03.3 X$<- N0#7)*#.- ;/#
3*<$% )=8*2-k , <0#7)*#.- _07%,#+*:$ _7*2%5&
"5*:.A4 (%07,+<*#.03.7B+ H$%03<5 (+*+,*#7 (7?6
*#? C4<0#7 .%/+- >%$<018 0$; (%07,+<*#.03.7B+
X$<- N0#7)*#.- 78%9 ?/*+@"/*A0%k , \710.0-6
*$./ W2$%-./ B+3*+- )%$%9"& :+)7A*- %$0 0+12$?
,-C%$*- *$ (%07,+<*#.03.7B+ H$%03<58 0$; ?/*+#
@"/* C8/*%4+- *$ (%07,+<*#.03.7B+ X$<- N0#7)6
*#.-= I+?+,#.0*7 0&#$*- *$123(#?- , <0#7)*#._07%,#+*:$ T$%+)#*:$ Y !%& D"-%/* (+0+12$?
(%07,+<*#.03.-& H$%03<58 0$; "5*:.A4 (%07,+<6
*#.03.7B+ X$<- N0#7)*#.- (+,#7%0+*+ :/*A3*'"#
E"52 )*%F"&2"528 , <0#7)*#.- N4C#7G1:+ 78%9
.%$2- (+0+12$? (%07,+<*#.03.-& H$%03<58 $ *$
(%07,+<*#.03.7B+ X$<- N0#7)*#.- ,-C%$*+ 6+#
&+8A-'% :/*AG"53-2+@"8 *$2+&#$12 , <0#7)*#.\710.0-*- !1#7<)7 7/'</ )"$% "5*:.A4 (%07,+<6
*#.03.7B+ X$<- N0#7)*#.- h0$&#7*#?i *$ (%07,+<6
*#.03.7B+ H$%03<58 0$; A7B+ <+2-./.0$1+,3 "5*:6
.A4 +CA3? .%/02& )'+9H&2%-=
F$A,#4:107 0&#$*- *$123(#?- , 1+?7.2,$./ I$6
)+,#.78 I%07B4<0$ # W0.07A:+,#.7= W+?2-17& I$6
)+,#. ,-C%$*$ 0+12$?$ :%/"$2&% 6$%01%#I2+J$2-8
1+?2-17& I%07B4<0- 0+12$? ?%F/2+$ 6/+@<4%8 0$;
1(+?7.0*+;J W0.07A:+,#. C4<0#7 %7(%707*2+,$?
K+&/A- L<013= F$ (%07,+<*#.03.7B+ !1#7<)$
D$)7*#7 ,-C%$*+ *$2+&#$12 M%92%&% .%3&+@"=
K (%0-10?-& ,-<$*#5 hT5%#7%$i (%07<12$,#6
&- <+:?$<*7 1:?$<- H$%03<9,8 X$< N0#7)*#. +%$0
X$< W+?7.:#./ *$ )$2$ cMOP6cMcM=

Wiosną 2014 r. zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w lipcu tegoż roku. Głównym celem od powstania Stowarzyszenia, obok
porządkowania starego cmentarza, było
sprowadzenie zrabowanego przez hitlerowców w 1942 r. dzwonu „Maria”.

Zabytek wrócił

N0,+* 0 OeOP %= +.$)$?
# +< O`Lc %= 0*$A<+,$? 1#4
, <+)*+1$:1+G1:#7A ($%$6
"## E)07 , F#7&.07./=
_027%- )$2$ 27&5 50-1:$6
*+ 23 #*"+%&$.A4 # *$2-./6
&#$128 ,1(9)*#7 0 )7106
.0-G1:#& (%+C+10.07&
:1= T%0-102+"7& l5):#7&
# X$<3 I$%$"## ;,= Q*6
<%07A$ j+C+)#8 %+0(+.042+
:%+:# , .7)5 (+,%+25 .7*6
*7B+ 0$C-2:5 <+ \7106
.0-*= N7)7B$.A$ 0 \7106
.0-*8 *$ 0$(%+107*#7 *#7&#7.:#7A ($%$"##8 0?+@-?$
,#0-24 , E)07 # &#$?$ +:$0A4 0+C$.0-J8 <+2:*3J
# (+1?5./$J hD$%##i= b0-1:$*+ 0B+<- 2$&27A107A
X$<- I$%$"## ;,= I#+2%$ , T$A<$*$./8 C#1:5($ m#)6
<71/7#& +%$0 D#*#12%$ W(%$, K7,*42%0*-./ XlF
*$ 0,%+2 <0,+*5= W2%+*$ *#7&#7.:$ *#7 &#$?$ A7<6
*$: (#7*#4<0- *$ <7&+*2$@ <0,+*58 (+?3.0+*0 :+*#7.0*+;.#3 .04;.#+,7A %+0C#9%:# ,#7@- +%$0
2%$*1(+%2 <+ \710.0-*= N0#4:# (+&+.- D#*#127%6
12,$ T5)25%- # N0#7<0#.2,$ F$%+<+,7B+8 W2+,$6
%0-107*#7 I%0-A$.#9? \710.0-* hN0,+*i (+0-1:$?+
]na ;%+<:9, *$ (+:%-.#7 2-./ :+1029,8 %71024 <+6
(?$.#?$ )710.0-G1:$ ($%$"#$= T#):5)72*#7 12$%$*#$
5,#7G.0+*7 0+12$?- 15:.717& # hD$%#$i ,%9.#?$
<+ (+2+&:9, A7A "5*<$2+%9,o

Wydział Gospodarowania
Odpadami Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od
1 stycznia 2017 r. zmienia
się wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
H$ 17B%7B+,$*7 +<($<- 0$(?$.#6
&- OL 0? &#71#4.0*#7 +< +1+C- , *#76
%5./+&+;.#$./ 0$&#710:$?-./ (%070
&$:1-&$)*#7 .027%- +1+C-8 $ OO 0?
&#71#4.0*#7 +< +1+C- 0$ (#323 # :$@<3
:+)7A*3 +1+C4 &#710:$A3.3 *$ *#7%56
./+&+;.#= cL 0? &#71#4.0*#7 0$(?$.3
+1+C-8 :29%7 *#7 (%+,$<03 17)7:2-,6
*7A 0C#9%:# +<($<9,= D#710:$G.- *#7
13 0+C+,#30$*# <+ 1:?$<$*#$ *+,-./

Z wizytą w Czerwionce
by uczcić „Barbórkę”
W związku z uroczystymi obchodami święta górniczego „Barbórka”, w Czerwionce-Leszczynach gościły reprezentacje miast partnerskich – Jekabpils na Łotwie
na czele z zastępcą mera Aiwarsem Krapsem oraz Sokołowa Podlaskiego na czele z Marią Truszkowską, sekretarz miasta.
>+;.#7 +<,#7<0#)# 0$C-2:+,7 +1#7<)7 ($2%+*$.6
:#7 :+($)*# hN4C#7G1:+i8 $ 2$:@7 &#7)# +:$0A4 0+6
C$.0-J8 0*$A<5A3.3 1#4 *$ W0)$:5 H$C-2:9, V7./6
*#:#8 T+($)*#4 W%7C%$ , V$%*+,1:#./ >9%$./=
I+*$<2+ 0+%B$*#0+,$*+ 1(+2:$*#7 B+;.# 0 C5%&#6
12%07& K#71?$,7& Z$*#107,1:#&8 :#7%+,*#.2,7&
b%04<5 +%$0 0 (%07,+<*#.03.-& X$<- D#7A1:#7A
j7%*$%<7& W2%0+<3 # A7B+ 0$124(.$&#8 (+<.0$1
:29%7B+ +&9,#+*+ C#7@3.7 ,-<$%07*#$ <+2-.036
.7 >&#*- # D#$12$ _07%,#+*:$6\710.0-*- +%$0
Z7:$C(#)15 # W+:+?+,$ I+<)$1:#7B+=
K $2&+1"7%07 %7")7:1A# # 0$<5&- +<C-?+ 1#4 2$:6
@7 1(+2:$*#7 j$%C9%:+,7 +%B$*#0+,$*7 (%070
B&#*48 W2+,$%0-107*#7 g*@-*#7%9, # V7./*#:9,
>9%*#.2,$ +%$0 :+*.7%* I%$#%7 D#*#*B= H$0,-6
.0$A %$<+1*7 ;,#42+ B9%*#.078 , 2-& %+:5 +C./+6

Zmiana w opłatach za wywóz śmieci
<7:)$%$.A#8 +2%0-&$A3 A7<-*#7 <+
<+&5 0$,#$<+&#7*#7 + ,-1+:+;.#
*+,-./ 12$,7: +%$0 27%&#*$./ +(?$2=
Y J('7(F@. ,@5',(-1 0#*-1(FA
'7%$31: 0#-1($%= $+1C= >%)*,# $,)%;
'7% 19#FA #*0%*8$ -% 7()(-1( -%',(6
<@1-.? O \[]\ )? #*(>)%91F@. 0#-%*
]\ 7.'? 7#- #*0%*8$: % $ +1C<5 6(*(;
-%'75 @1('12+. 7(<# )#35 %= >91'3#
]X 7.'? 7#- Y &9,# N$GF2+'% )'<8+&'8
*$.07)*#: K-<0#$?5 >+1(+<$%+,$6
*#$ !<($<$&#= Y W 05-375 $1*,(-1%
#+/)#-. F)#*#$1'3% *#>),(: =(
$',.'731( #*0%*. 'C #*>1()%-( 1 $
#*0#$1(*-1 '0#'8> ,%<#'0#*%)#$.;

Porównanie ilości ton odpadów w latach 2014-2016
Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Tworzywa sztuczne
Papier i tektura
Szkło
Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady remontowe
Odpadowa papa
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne
Zużyte opony
Przeterminowane leki
Pozostałe
RAZEM

<0+*7 C-?+ , .#7*#5 2%$B7<##8 :29%$ 0$)7<,#7 :#)6
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<-%7:.A3 K+A.#7./$ I5:+,.$ ,%$0 0 ,+:$)#12$6
&#= R3S

2014 r.

2015 r.

Za 11 m-cy
2016 r.

1.016,70
181,70
625,90
3.853,30
10.217,50
610,40
1.097,90
92,40
26,60

1.179,14
241,26
397,14
2.465,68
11.781,16
495,92
947,40
137,80
16,26

707,12
217,46
749,28
2.759,74
11.652,40
615,60
1.070,0
91,80
8,63

3,00
0,60
6,50
17.732,50

16,70
1,10
6,72
17.686,28

15,14
0,76
4,86
17.892,79
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@1(',3%4+8$: %>. ,%<#'0#*%)#$%91 72
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W %-%91, $.-13% 6(*-%3: =( -1('7(7. 7#
*,1%"%-1( '12 -1( 5*%"#: 19#FA 7(6 B)%3;
+61 #*0%*8$ $+1C= $,)%'7%? W<#*-1(
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$ 01()$',(6 3#9(6-#F+1 $.3#),.'7.$%;
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+1( -#$(<# '.'7(@5 7(- )#*,%6 #*0%;
*8$ >." -1($1*#+,-.? Y.@ )%,(@:
$ -%',.+/ ,('7%$1(-1%+/ *#@1-56(=
K%$0 07 0&#$*3 12$,7: 0&#7*# 1#4
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;.# # (+%03<:5 , B&#*#78 $ ,%$0
0 *#& 0*#71#+*7 0+12$*#7 +B%$*#.076
*#7 +<C#7%$*#$ +<($<9, C#+<7B%$6
<+,$)*-./=
Y W-%+,-. $,)#'7 19#F+1 #*0%*8$
,%-#7#$%91F@. 7%3=( 0# $0)#$%*,(;
-15 0)#<)%@5 H#*,1-% Z[[ 095' Y
<+<$A7 E= W25<7*2= Y O 0#)7B(95 *%;
-(<# @1(',3%4+% 6('7 $12+(6 F)#*38$
B1-%-'#$.+/: $,)%'7% 7(= 19#FA #*0%;
*8$: 378)( $.7$%),%@.=
K$%2+ (+<:%7;)#J8 @7 , %$&$./
+(?$2- >&#*$ # D#$12+ _07%,#+*:$6
\710.0-*- +<C#7%$ +<($<- 0 27%7*5
*#7%5./+&+;.# &#710:$G.$ C70 +B%$6
*#.0$*#$ #./ #)+;.#8 $ , .7*#7 13 27@
,+%:# <+12$%.0$*7 <+ <+&9, &#7106
:$G.9,= I%0-(+&#*$&-8 @7 7)7:2%+6
1(%0428 B%508 +<($<- (+%7&+*2+,7
# 05@-27 +(+*- 0 1$&+./+<9, +1+6
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IX TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Gwara śląska na wesoło
W nieco skromniejszej obsadzie niż zwykle, za to z taką samą dawką humoru
mieliśmy do czynienia podczas tegorocznej, dziewiątej edycji Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na
wesoło”. Tak więc za sprawą reprezentacji sołectw Palowice, Bełk, Przegędza
i Książenice było doprawdy wesoło, jak
co roku o tej porze.
hD- 2-@ &+&- 2$)-*2i Y 2+ /$1?+ (%07,+<*#7
(#7%,107A 0 27B+%+.0*-./ :+*:5%7*.A#8 :29%7
OO B%5<*#$ , "+%&#7 1.7*:# %+<0$A+,7A 2%07C$ C-?+
0$(%707*2+,$J (5C)#.0*+;.# 0B%+&$<0+*7A , _7*6
2%5& T5)25%$)*+6E<5:$.-A*-& , _07%,#+*.7=
I+&-1?+,+;.# &+@*$ 2-):+ (+B%$25)+,$J8 C+6
,#7& ;,#72*#7 1(#1$?$ 1#4 :$@<$ 07 12$%25A3.-./
7:#(= X7$:.A$ %+0C$,#+*7A ,#<+,*# (+2,#7%<0$?$
7%9.-7. .0?+*:#G T>K8 :29%7 (+:$0$?- 1#4 0 A$:
*$A)7(107A 12%+*-=
I+<+C*#7 , <%5B#7A :+*:5%7*.A#8 B<0#7 2%07C$
C-?+ ,-:+*$J (#+17*:4 )5<+,3 0,#30$*3 0 %+)6
*#.2,7&= T29%$ C-?$ *$A)7(10$p Y 2%5<*+ *$&
+%07.8 0$ 2+ B?+1 <7.-<5A3.- *$)7@$? <+ (5C)#.06
*+;.#8 B<-@ 2+ +*$ , 2-& %+:5 &#$?$ 0<7.-<+,$J
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1:%5(5)$2*#7 )#.0+*7 :$%27.0:# <+ B?+1+,$*#$
,1:$0$?- *$ 0,-.#40.9,8 .0-)# :"4" ?"3H"8AO
P2+,3-201 * >%$"520= g ./+J B%$25)$.A7 +< C5%&#6
12%0$ P2+34%5% !%&23*+53-2+@" +%$0 (%07,+<*#6
.03.7B+ X$<- D#7A1:#7A 6+/&%/8% )'/*"8A :#76
%+,$*7 C-?- , (#7%,10-& %04<0#7 , 12%+*4 ($)+6
,#.:#./ B+1(+<-G8 2+ *$)7@3 1#4 +*7 +.0-,#;.#7
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<)$ ,10-12:#./ C-?- (-10*7 ,-(#7:#8 :29%-&#
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&+@*$ C-?+ 1#4 %$.0-J 25@ (+ 0$:+G.07*#5 %-,$)#6
0$.A# *$ 1.7*#7=
F$& *#7 (+0+12$A7 *#. #**7B+8 A$: A5@ 27%$0 0$6
(%+1#J *$ :+)7A*78 A5C#)7510+,7 1(+2:$*#7
0 h>,$%3 ;)31:3 *$ ,71+?+i8 0$ %+: + 27A (+%07 Y
0$(%$10$&-o

25 listopada w Bibliotece Publicznej w Czerwionce odbyło się
nastrojowe spotkanie poetycko-muzyczne, na którym swoje
wiersze zaprezentowały mieszkanki Czerwionki-Leszczyn –
Genowefa Błaut, Krystyna Piasecka i Krystyna Niegel.

Wieczór poetycko-muzyczny
_-:)#.0*7 A5@ 1(+2:$*#$ (+72-.:+6
&50-.0*7 .#7103 1#4 *#70,-:?3 (+6
(5)$%*+;.#3 ,;%9< .0-27)*#.07: j#6
C)#+27:# I5C)#.0*7A= K +<(+,#7<0# *$
,#7)7 (-2$G + 27%&#* *$124(*7B+ 1(+6
2:$*#$ , C#C)#+27.7 #*"+%&5A7&-8 @7

A5@ (%$.5A7&- *$< :+)7A*-&# ,-<$6
%07*#$&# (+72-.:#&# , *$107A C#C)#+6
27.7= \#12+($<+,7 1(+2:$*#7 5;,#726
*#+*7 0+12$?+ ,1($*#$?-& ,-124(7&
&50-.0*-& K+$+&A Q2+R-" # N5+#
$2&A M"92&2-= 4526

WTZ dla przedszkolaków
3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Czerwionce, chcąc zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych, zorganizowała spotkanie grup przedszkolnych
z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Czerwionki.
b.0712*#.- K$%102$29, V7%$(##
H$A4.#+,7A (%07.0-2$)# (%07<10:+)$6
:+& ,0%510$A3.3 +(+,#7;J + 1076
;.#+*+B#7A +;&#+%*#.-8 $ *$124(*#7
(+:$0$)# 1,+A7 :+)7A*7 (%07<12$6
,#7*#7= N0#7.# 0 :+)7# <$?- 5.07126
*#:+& )$5%:#8 0$;(#7,$?- (#+17*:#

# 0?+@-?- @-.07*#$= j#C)#+27:$ I56
C)#.0*$ ,-%$@$ ,<0#4.0*+;J
5.0712*#:+& KVH 0 _07%,#+*:#6
\710.0-* 0$ ,1(9?(%$.4 *$ %07.0
<0#$?$G #*27B%$.A# +19C *#7(7?*+6
1(%$,*-./ 0 %71023 1(+?7.07G12,$=
R52S

24 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy raz bowiem na scenie CKE zaprezentowany został spektakl taneczny.

Słowa Papieża uchwycone tańcem
K-<$%07*#7 2+ C-?+ + 2-)7@ 10.07B9)*78 #@ 1(7:6
2$:) 2$*7.0*- hT$*$($ Y 10.04;.#7i 0$(%707*2+6
,$?- 17*#+%:# H71(+?5 V$G.$ F+,+.071*7B+
hXqVDi <0#$?$A3.7B+ (%0- D#7A1:#& !;%+<:5

T5)25%- , _07%,#+*.76\710.0-*$./= I+&-1?+6
<$,.0-*#3 1(7:2$:)58 $)7 # 0$%$07& A7B+ 1.7*$6
%0-12:3 # %7@-17%7& C-?$ ./+%7+B%$" 071(+?5 6+#
%'% ?<G8%#:/*AG%&2%-= I%07<12$,#7*#7 5%07:$6
A3.7 *#7 2-):+ 07 ,0B)4<5 *$ $1(7:2 $%2-12-.0*A$:# 0$(%707*2+,$?- 17*#+%:# hX-2&5i8 $)7 # (%076
1?$*#7 A$:#7 07 1+C3 *#+1?+= g*1(#%$.A3 1(7:2$:)5
C-?- C+,#7& 1?+,$ I$(#7@$ l%$*.#10:$ A$:#7 ,-6
B?+1#? , &#*#+*-& %+:5 (+<.0$1 U,#$2+,-./ N*#
D?+<0#7@- , I+).7r
hRsS 2%07C$ &#7J 2%+./4 +<,$B#8 2%07C$
0<7.-<+,$J 1#4 *$ 0$&#$*4 :$*$(- *$ ($%4
C529,8 :29%7 (+&+B3 .# ./+<0#J (+ <%+B$./8
+ A$:#./ .# 1#4 *#B<- *#7 ;*#?+8 $*# *$,72 +
A$:#./ *#7 (+&-;)$?7;i= g 2+ (%071?$*#7 *#76
./$A C4<0#7 *$& (%0-;,#7.$?+=
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więta, jakkolwiek się na nie cieszymy i wyczekujemy, są
wielkim wyzwaniem „organizacyjnym”. Żyjemy w przedświątecznej gorączce i lekkiej panice, czy na pewno da się ze
wszystkim zdążyć na czas: sprzątanie, zakupy, gotowanie, prezenty, goście, no i oczywiście kościół… Bardzo często jest tak,
że w Wigilię wieczorem pani domu jest padnięta i zastanawia
się, czy usiedzi przy wieczerzy. Tak jest, będzie i… tak było.
K <$,*-./ .0$1$./ *$107 C$C:#
&*#7A &+@7 &#$?- 0$./+<5 0 0$:56
($&#8 C+ ,10-12:+ (+2%07C*7 <+
;,#327.0*-./ (+2%$, C-?+ 1,+A7= F+8
0$ ,-A32:#7& ;)7<0#8 :29%7 :5(#?+ 1#4
0$,.0$15 , ,#7A1:#& 1:)7(#7= F$,72
:+*+(#7 <+ 1?$,*7A :+*+(#+2:# %+1?+
, +B%9<:5 .0- *$ 0$B+*#78 :,#2*3.
)$27& ,-1+:#&# "#+)72+,-&# ,#7./$6
&#8 # + #)7 ,%9C)7 *#7 ,-<0#+C$?R(%07($<$A3 0$ *#&S8 C-?+ *$ K#B#)#4
1,+A7= H$:5(- 12$?- 1#4 ,-0,$*#7&
<+(#7%+ h0$ :+&5*-i8 :#7<- A5@ ,-6
&$B$*#$ C-?- ,#4:1078 C+ 2+ 1#4 # (+6
&$%$G.0-8 # %+<0-*7: 0$./.#7,$?+8
$ 25 C%$:# *$ %-*:5 # )5< , <?5B#./
:+)7A:$./ (%07< :$@<-& 1:)7(7&8 $@
:$%(#7 *$< B?+,$&# 1+C#7 (+<$,$6
*+= Q)7 0$ 2+ A$:$ C-?$ 1$2-1"$:.A$8
:#7<- .0?+,#7: ,%$.$? <+ <+&5 0 :#)6
:+&$ 5(+)+,$*-&# (+&$%$G.0$&#
# ($.0:3 &#B<$?9, Y &+@*$ C-?+ 1#4
(+.05J A$: <$,*- ?+,.$ .#3B*3.- <+
A$1:#*# .+ *$A&*#7A (+?7J &$&52$=
N$,*#7A 0$:5(- &*#7A $C1+%C+,$6
?-8 $)7 A5@ 1(%032$*#7 # .0-10.07*#7 *$
(7,*+= V5 C$C.#7 &#$?- ,#7)7 :?+6
(+258 C+ (%0- <5@-./ ,#7)+<0#72*-./
%+<0#*$./ # .#$1*-./ &#710:$*#$./8
, +B9)7 2%5<*+ C-?+ 52%0-&$J A$:#;
?$<8 $ 25 A710.07 2%07C$ ,10-12:+
,-.0-;.#J # ,-(5.+,$J <+:?$<*#7
*$ B)$*.= _0-;.#?+ # 10+%+,$?+ 1#4
,10-12:+ Y *#7 2-):+ (+<?+B#8 $)7
,10-12:#7 1(%042-8 12+?:# # %-.0:#8
0<7A&+,$?+ # &-?+ ,10-12:#7 +C%$6
0- # *#75@-,$*7 ($%$<*7 h10+)7.0:#i
12+A3.7 ,-1+:+ *$ h%+&$./i8
K10-12:+ &51#$?+ 1#4 h10:)#Ji= j$8
*$,72 h:$./)+:i *$.#7%$?+ 1#4 2?5106
.07&8 @7C- 1#4 ;,#7.#?= j$C.#7 &#7106
:$A3.7 *$ "$&#)+:$./8 , C)#1:+;.#
:+($)*# # :+:1+,*# &#$?- 10.07B9)6
*#7 <5@7 (+)7 <+ (+(#158 C+ (%07.#7@
(-? # 1$<07 ,<0#7%$?- 1#4 25 <+ &#7106
:$G :$@<3 10.07)#*38 # *$ <+C%3 1(%$6
,4 &-J # (5.+,$J &+@*$ C-?+ *$
+:%3B?+=
T#7<- A5@ ,10-12:+ 1#4 h10:)#?+i8
, ,#7.09% (%07<,#B#)#A*- C%$*+ 1#4
<+ 10+%+,$*#$s .$?7A "$&#)##8 .+ 27@
C-?+ $:.A3 *$ 107%103 1:$)4= H$0,-6
.0$A 0 :3(#7)$&# *#7 (%071$<0$*+8
10.07B9)*#7 0#&38 C+ C)#1:# :+*2$:2
0 ,+<3 B%+0#? (+*+J :$2$%7&8 $ *$6
,72 A710.07 B%+[*#7A10-&# 1:52:$&#8
2+27@ %07(:$ 25 # 9,<0#7 %+1?$8 $)7
:29@ + 2-& ,#7<0#$?8 1:+%+ h.0?+,#7:
C-? ,27<- ,12-<)#,-i # (%$:2-.0*#7
*#B<- 1#4 *#7 %+0C#7%$? 2$: .$?:#7&
<+ *$B$= Q)7 .9@8 *$ ;,#42$ 2+ A5@
,-($<$?+ C-J .0-12- *#7 2-):+ *$

Orszak
Trzech
Króli
8

<5./58 $)7 *$ .#7)7 27@= V%07C$ C-?+
,#4. *$*#7;J # *$B%0$J <+ B+%3.$
,+<-8 %+0($)#J (#7. <+ .07%,+*+;.#8
,2$10.0-J <+ :5./*# .#4@:3 <%7,6
*#$*3 C$)#4 # ,-10+%+,$J ,10-12:#./
<+&+,*#:9,8 (+.03,10- +< *$A6
&?+<10-./= K+<- +10.04<*+;.#+,+
*#7 0&#7*#$*+8 $ A7<-*#7 <+)7,$*+8

Aleksandra JJ.. Ostroch

Trudy świętowania
, &#$%4 A$: 12-B?$= _0$17& ,-A32:+6
,+8 ,?$;*#7 *$ j+@7 F$%+<07*#78
(+0,$)$*+ 1+C#7 *$ +<%+C#*4 )5:156
15 Y ($./*3.3 h10-10:4i8 :29%$ %+06
(510.0$?$ 1#4 , ,+<0#78 *$<$A3. A7A
@-,#.0*3 ,+G= I+*#7,$@ <%0,# *$A6
.04;.#7A 1#4 [)7 0$&-:$?- $)C+ *#7
&+@*$ C-?+ 0*$)7[J :)5.0$8 :2+;
&51#$? 12$J , 1#7*# *$ ,$%.#78 @7C*#:2 (%0-($<:#7& *#7 0$A%0$?= Z7<-6
*#7 &$2:$ 0$0,-.0$A $1-12+,$?$ (%0:3(#7)# .+ &?+<10-./8 <+)7,$A3.
,+<- # (#)*5A3. &-.#$ 10-#8 $ *$ :+6
*#7. A710.07 10+%+,$?$ ()7.- &$?@+*6
:$= I+<+C*+ , *#7:29%-./ <C$?-./
+ (%0-0,+#2+;J <+&$./ :3($*+ 1#4
(%0- 0B$10+*-& ;,#72)78 A7<-*#7
, C)$1:5 +B*#$ #<3.-& +< (#7.$=
H 2-& ,10-12:#& ,#4. C+@+*$%+<076
*#+,$ :3(#7) *$C#7%$?$ ./$%$:27%5
A$:#7B+; *#70,-:?7B+8 (%$,#7 2$A7&6
*#.07B+ h+C%03<:5i=
F$0$A52%08 , ,#B#)#A*- %$*7:8
,12$,$?+ 1#4 + (#327A8 $ *$,72
+ .0,$%27A= F$ <,+%07 C-?+ A710.07
.#7&*+8 $ +B#7G A5@ /5.0$? h(+<
C)$./3i= Z7@7)# 0#&$ C-?$ +12%$ Y $ 2$6
:#7 , ,#4:10+;.# C-?- Y ,+<$ (%0-6
*#71#+*$ 07 125<*# C-?$ <+1?+,*#7 )+6
<+,$2$= I?-,$?- , *#7A B%5<- )+<5
2$: 0#&*78 @7 h$@ ($%0-?-i= >+1(+6
<-*# 0$C#7%$?$ 1#4 <+ B+2+,$*#$ :+6
*+(# *$ :+*+(#+2:48 .+ 2%,$?+ :#):$
B+<0#*8 $ (+27& &51#$?$ A7 52?5.
# <?5B+ (%07(?5:#,$J= Z7@7)# *#7 0<36
@-?+ 1#4 ,.07;*#7A8 2+ A710.07 2%07C$
C-?+ 5(#7. :+?$.0=
V+ 2$:@7 A7<*$ 0 ,#4:10-./ (%07<6
;,#327.0*-./ $:.A#= V%5<*+ 1+C#7
,-+C%$0#J ;,#42$ C70 :+?$.0$= j-?
,%4.0 +C+,#30:+,-= Z7@7)# &#$? C-J
0 &$:#7&8 2+ A5@ 0$,.0$15 2%07C$
C-?+ #;J 07&)7J &$: Y 0,-:?- <+6
&+,- &?-*7: <+ :$,- .0- (#7(%05
25 *#7 ,-12$%.0$?= W0?+ 1#4 ,#4. (+ 24

6 stycznia 2017 roku serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców, a szczególnie rodziny, do udziału w Orszaku Trzech Króli w Bełku.
Początek o godz. 10.00 przy drewnianym kościele św. Marii Magdaleny. Uroczysta msza
św. o godz. 11.00.
ks. Damian Grelik
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51?5B4 <+ (#7:$%0$= _0412+ 252$A (+6
&$B$?- A5@ <0#7.#8 0,-:)7 , 2-& .0$6
1#7 h,-:+%0-12-,$*7i *$ (+1-?:#=
X4.0*7 0$B*#$2$*#7 .#$12$ *$ :+?$.0
A712 (%$.3 *#7)7::3= V-& C$%<0#7A8
A7;)# ,-%$C#$?+ 1#4 *$ :#):$ C)$./=
I%0- <5@7A %+<0#*#7 A7<*$ C)$10:$
+.0-,#;.#7 *#7 ,-12$%.0$?$8 ,#4.
C#7<*$ B+1(+<-*# &51#$?$ 1#4 *#7[)7
*$%+C#J *#& (%0-:%-?$ 1,7 <0#7?+
(+1-(:3= H (#7.07*#7& *#7 C-?+ (%+6
C)7&58 <+(9:# #12*#$?- (#7:$%+:#8
.0-)# (#7.7 ./)7C+,7= V7 A7<*$: 0*#6
:?- B<0#7; , (+?+,#7 tt ,#7:5
# ,27<- (+A$,#? 1#4 :?+(+2= D$?7 (#76
:$%*#:# , :5./7**-./ (#7.$./ *#7

1(%$,<0$?- 1#4 Y 25 *#7 <+(#7:?-8 0 27A
12%+*- (%0-($)$?-s V%07C$ C-?+ #;J
0 C)$./$&# (+< ($./3 <+ (#7:$%0$=
K (%07<<0#7G K#B#)## # , 1$&3 K#6
B#)#4 .#3B*4?- ,#4. (%070 ,#7; .$?7
:+)7A:# (+12$.# 0 C)$./$&#= V52$A
0*9, .0412+ (+&$B$?- (+<7:1.-2+6
,$*7 12$%107 <0#7.#8 A5@ +<5%0+*7
0$($./7& ;,#7@7B+ .#$12$ # ;,#32=
Z7<*$:+,+@ 15%+,7 .#$12+ *#7)7::#78
,#4. *#7:29%0- 2%$*1(+%2+,$)# 1,+A7
C)$./- *$ ,90:$./ B+1(+<$%1:#./8 *$
,90:$./ <0#7.#**-./8 $ *$,72 *$ 1$*6
:$./= Z7@7)# 1$*:# *#71(+<0#7,$*#7
(%0-;(#710-?- *$ ;)#1:#7A 12%+&7A <%9@6
.78 2+ C-,$?+8 @7 .$?- :+?$.0 0A7@<@$?
0 C)$./- , ;*#7B8 :5 5.#7107 (%076
./+<*#9,= I$./*#$?+ 1?+<:#& (#76
.0-,7& .+ *$A&*#7A *$ (9? ,1#=
D+@*$ C- 1#4 )7::+ 0<0#,#J8 .076
&5 2+ .$?7 B+2+,$*#7 # (#7.07*#7 0+6
12$,#$*+ 2$: *$ +12$2*# &+&7*2p
I%$,<+(+<+C*#7 (+ (%+125 <)$27B+8
@7C-s C-?+ ;,#7@7= I%07./+,-,$6
*#7 A7<07*#$ 2+ C-? (+,107./*- :?+6
(+2 ,10-12:#./ ($G <+&5 *$ .+
<0#7G8 $ .+ <+(#7%+ *$ U,#42$o K ($6
&#42*#:$./ 12$%107B+ 0 C%$.# I#?15<6
1:#./ &+@7&- (%07.0-2$J8 A$: 2+ #./
&$&$ ,($<?$ , ,#7):#7 0<7*7%,+6
,$*#78 :#7<- (%0-1?$*+ A7A 07 ,1# ,90
.0- <,$ &#41#,$8 $ +*$ *#7 ,#7<0#$6
?$ B<0#7 27 ,#:25$?- (+<0#$J8 C- 1#4
*#7 07(15?-= F#7 2-):+ ($*# I#?15<6
1:$ &#$?$ 2$:# (%+C)7&= F#7 C-?+ )+6
<9,7:= ! )7.#7s )7(#7A 0$&#).0&-8
0#&3 :+%0-12$*+ 0 *$25%$)*-./ h)+6
<9,7:i8 A$:#&# C-?-s 0#&*$ 1#7G8
*#7+B%07,$*$ #0C$ .0- 07,*42%0*($%$(72= K 1#7*# 12$?+ , B$%*:$./
&)7:+8 *$ 0#&*-& 12%-./5 ,#1#$?- *$
<%3@:5 :%5(*#+:#8 , *#7+($)$*7A
#0C#7 0$ 0$1?+*:3 C+.07: # B$%*7:
1&$).58 $ ./)7C- # (#7.0-,+ 2%0-&$6
*+ (+< (#7%0-*3= K &#$12$./ *$
+:*$./ # C$):+*$./ ,#1#$?- (%070*$6
.0+*7 *$ U,#42$ 0$A3.7 # C$)7%+*-=
F#7%$0 <+ [)7 0$C70(#7.0+*-./ (-106
*+;.# <+C#7%$? 1#4 <+&+,- :+2 )5C
j5%7: 131#$<9, # ,27<- C-?+ h(+
/7%C$.#7i8 $ %$.07A (+ :#7?C$1#7= F#76
%0$<:+ 2%0-&$*#7 , ,32()#,-&
./?+<:5 *#7 ,-12$%.0$?+ # 0$($1C-?- <+ ,-%05.7*#$= K 12$%-./ (+6
%$<*#:$./ :5./$%1:#./ &+@*$ 0*$6

)7[J "$1.-*5A3.7 %+0<0#$?- 2-(5r hF$6
(%$,#7*#7 1&$:5 12$%7B+ &$1?$i8
hW(+19C +<;,#7@$*#$ C$Ci #2(= D$6
1?+ %$<0+*+ 0$)$J &)7:#7& )5C ,+<3
0 +.27&8 12$%3 C$C4 +,#*3J , *$&+6
.0+*7 ,+<3 C#C5?-8 *#7;,#7@7 &#41+
*$2%07J h(%+10:#7& :,$15 1$)#.-)+6
,7B+i8 $ <%9C +< ;%+<:$ *$(7?*#J
1(%+10:+,$*3 :$,3s F#. <0#,*76
B+ @7 Y A$: *$%07:$? #**- 0*9, ($6
&#42*#:$%0 Y , +:%71#7 ;,#32 # :$%6
*$,$?9, .0?+,#7: ./+<0#? :+&()726
*#7 12%52- *#7;,#7@-&# ,4<)#*$&#
# A$A7.0:$&#8 :29%7 17%,+,$*+ *$
(%0-A4.#$./s W:%+&*7A :5./*# *$6
10-./ <0#$<:9, 27* (%+C)7& &+@7
*#7 <+2-.0-? $@ , 2$:#7A 1:$)#8 0<%+6
,7 ,#7A1:#7 $(72-2- %+0(%$,#$?- 1#4
0 0$($1$&# ;,#327.0*-&# 0*$.0*#7
(%4<07A8 A7<*$: # 252$A C$C.#7 &51#$6
?- 1#4 2-& 2%+./4 (+:?+(+2$J # &#7J
1,+A7 h1(+1+C-i=
_0- U,#42$ 2+ 2-):+ (%0-0#7&*7
0$C#7B# 2-(5 :5./*#$ # (+%03<:#p
!.0-,#;.#7 @7 *#7= I%07@-,$*+ A7
&+.*+ +< 12%+*- %7)#B#A*7A # 25 27@
,:?$<$?+ 1#4 (7,#7* *#7 2-):+ <5./+6
,- 2%5<= b.0.#,- (+12 , Q<,7*.#78
@$<*-./ 0$C$,8 +C+,#30:+,+ 1(+6
,#7<[8 $ (%07<27& %+%$2-= N0#; %+%$6
2- C$%<0+ 1#4 0&#7*#?-8 +<(%$,#$*7
, <+B+<*-./ (+%$./ (%07%+<0#?- 1#4
, (7?*7 5%+0&$#.7G *$C+@7G12,$ <)$
<0#7.# R.0- $C- 27 ,10-12:#7 7&+.A7
:+*:5%19, 0C#7%$.0$./ # .+<0#7*6
*-./ )+1+,$G #<3 , <+C%-& :#7%5*6
:5psS= N$,*#7A C-?+ 2+ (+,$@*7
*$C+@7G12,+ <)$ 12$%10-./ &$A3.7
1-&C+)#0+,$J h.05,$*#7i8 $ ,#4.
%+0(+.0-*$A3.7 1#4 C$%<0+ ,.07;*#78
*#7+&$) , *+.-8 :#7<- 0#&+,- ;,#$2
A710.07 1($?= K :+G.5 .05,$J
, <0#7G .0- (+< ,#7.09% 2+ *#7 @$<*$
1025:$= K12$*#7 2$: ,.07;*#7 # h:+6
($*#7 1#4i , ;*#7B58 .#7&*+;.#$./8
$ *#7%$0 # 0$<-&.7 <+ :+;.#+?$8 C-?+
A5@ (7,*3 +"#$%3= Q @$<*-./ *$B%9<
# )+1+,$G ,27<- *#7 C-?+= Z7<-*3
*$B%+<3 C-? <%710.0 &#12-.0*7B+
,0%5107*#$ (%0- ;(#7,#7 (%$12$%-./
1?9, hW(5;J.#7 *$& *$ 0#7&1:#7
*#,-i # *#:?- ;,#2 1%7C%03.- +:#7*6
:$ :+;.#+?$8 A$: +C#72*#.$ *$<0#7#= N+
h2%5<9, ;,#42+,$*#$i , A$:#&; 17*6
1#7 &+@*$ 0$)#.0-J # ,4<%9,:# *$
I$127%:48 A7@7)# 0,$@-&-8 @7 *#7 :$@6
<$ ,#7; &#$?$ :+;.#9? *$ &#7A1.5 # *$
(%0-:?$< \710.0-*- ,4<%+,$?- <+
j7?:58 $ I%07B4<0$ <+ X-C*#:$=
F+.38 (%070 )$18 *$ (#7./+24 , 0#&+6
,-./ ,$%5*:$./ Y 2+ &+@*$ %07.8
1,7B+ %+<0$A5 ,-.0-*=
Q (%07.#7@ :#7<- , :+G.5 (%0-6
./+<0#?$ 2$ ./,#)$8 @7 1#4 (%07< ,#76
.07%03 :)4:$?+ <+ ,1(9)*7A &+<)#6
2,-8 @7 , .#10- :+;.#+?$ %+0)7B$?- 1#4
(#7%,107 2+*- :+)4<- Y 0$(+&#*$?+
1#4 + 0&4.07*#5 <+&+,3 C#7B$*#*38
+ 5.#3@)#,7A <%+<07 (+< &%+[*,#$2%8 ,10-12:+ ;.#7%$?+ A$:#7; 0?+6
.#1278 +B%+&*7 ,0%5107*#78 @7 1#4
<+.07:$?+ 27A .5<+,*7A8 A7<-*7A
, %+:5 ,-A32:+,7A ./,#)#= ^7 1#4 Z76
051 %+<0#8 @7 1#4 <)$ *$1 %+<0#
# ,10-12:+ &+@*$ A$:+; 0$.03J +<
*+,$k @7 &+@7 C-J #*$.07A8 )7(#7As
F$(?-,$?$ ,#7):$ ;,#327.0*$ %$<+;J=
V$: C-?+s # 2$: C4<0#7 27%$0 , *$<6
./+<03.7 ;,#42$8 .07B+ ,10-12:#&
_0-27)*#:+& B+%3.+ @-.04o

Ku czci kleryka
75 lat temu, w lipcu 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Mauthausen zginął pochodzący z Przegędzy
Brunon Prudel, kleryk Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny. Pamięć o nim uczczono odsłonięciem symbolicznego głazu i tablicy, tuż przy wejściu
na przegędzki cmentarz.
g*#.A$2+%7& 27B+ (%07<1#4,0#4.#$ C-? B+3*+>%3'<3*-%8 :29%7B+ ,1(#7%$? K+&/A- MA/F<J8 <+
*#7<$,*$ 1+?2-1 I%07B4<0-= D104 ;,= (+< (%076
,+<*#.2,7& &#7A1.+,7B+ <510($127%0$ -3V !S*+#
E% 6/A*2-%8 (+<.0$1 :29%7A (%0-(+&*#$*+ 1-),726
:4 j%5*+*$ I%5<)$8 :+*.7)7C%+,$)# :$(?$*# 07
HB%+&$<07*#$ D#1A+*$%0- U,#427A X+<0#*-=
K +C7.*+;.# %+<0#*- :)7%-:$8 (+.029, 102$*<$6
%+,-./8 &#710:$G.9, 1+?7.2,$ # C5%&#12%0$ P2+#
34%5% !%&23*+53-2+@" B?$0 0 ($&#32:+,3 2$C)#.3
(+;,#4.#? -3V !+/*A W%H2O3-28 (+125)$2+% , (%+6
.71$./ &4.07**#:9, gg ,+A*- ;,#$2+,7A=

18 listopada w Centrum KulturalnoEdukacyjnym w Czerwionce odbyła się
konferencja naukowa „Światy poetyckie Tadeusza Sławka”, której organizatorami był Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Światy poetyckie
K B%+*#7 (%7)7B7*29,8 :+)7A*7A A5@ :+*"7%7*.A#
*$5:+,7A 0 .-:)5 hU,#$2- (+72-.:#7si8 *#7 &+6
B?+ 0$C%$:*3J (%+"= 0,= <% /$C= .%/2%&% :232+$%=
W,+A7 %7"7%$2- (%07<12$,#)# (+*$<2+ (%+"= 0,= <%
/$C= 7$+-3%&8+/ Q%5%/+0-28 <% .%/'% 6%/"&#
.2$2%&8 &B% N5+$2&% )<3*+-8 &B% .%@8%$+&%
>2"'/"53-%#?/"'8 <% >2"'/ 6"@%$+0-2 # <% :%92$%
I*%,%= _+ A7<*$: #12+2*78 *$ :+*"7%7*.A4 (%0-C-?
%9,*#7@ hC+/$27%i 1(+2:$*#$8 D%8+<3* )4%5+- Y
,-C#2*- "#)+)+B8 $52+%-272 , 0$:%71#7 27+%## # /#12+6
%## )#27%$25%-8 :+&($%$2-12-:# )#27%$.:#7A +%$0 (+B%$6
*#.0$ )#27%$25%-8 :5)25%- # "#)+0+"##8 (+72$8 (%+0$#:8
717#12$8 2?5&$.0 (+70A# $*B#7)1:#7A # $&7%-:$G1:#7A8
A7<7* 0 *$A,-C#2*#7A10-./ %7(%707*2$*29, ,1(9?6
.071*7A &-;)# /5&$*#12-.0*7A , I+)1.7= N+%+C7:
27A *#7250#*:+,7A (+12$.#8 A$:3 A712 V= W?$,7:8 A712
#&(+*5A3.- # 2%5<*+ , :#):5 1?+,$./ (%0-2+.0-J
B+ , .$?+;.#= K$%2+ A7<*$: ,1(+&*#7J8 #@ 0$%9,6
*+ <+:+*$*#$ *$5:+,78 A$: # 2,9%.0+;J $%2-12-.06

*$ V= W?$,:$8 0$,$%27 13 , :#):5<0#71#4.#5 :1#3@6
:$./ $52+%1:#./ ,-<$*-./ , :%$A5 # 0$ B%$*#.38
(5C)#:$.A$./ 0C#+%+,-./8 2?5&$.07*#$./8 $%2-:56
?$./8 717A$./ # +(#*#$./8 $ 2$:@7 *$ (?-2$./=
K 1(+2:$*#5 0 V= W?$,:#7&8 A$: # (%7)7B7*2$6
&#8 (%9.0 (%07<12$,#.#7)# ,?$<0 1$&+%03<+,-./
B&#*- # &#$12$ _07%,#+*:$6\710.0-*-8 5.0712*#6
.0-?$ 2$:@7 &?+<0#7@ 0 &#7A1.+,7B+ H71(+?5
W0:9? R(+*$<B#&*$0A$)*-./S , _07%,#+*.78 A$:
%9,*#7@ *$5.0-.#7)7 Y /5&$*#;.# 0 &#7A1.+,-./
()$.9,7: +;,#$2+,-./=

Od 14 do 28 listopada dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych na
terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymały od Stowarzyszenia
Wspólnoty Śląskiej „Ciosek” zaproszenie do wspólnej zabawy. Celem było
zainteresowanie dzieci szeroko pojętą tematyką lokalnej „śląskości”, śląską
kulturą oraz gwarą.

Wspólnota „Ciosek”
promuje śląskość
I#7%,10-& 7)7&7*27& (%+A7:25 C-? :+*:5%1 *$
(%$.7 ()$12-.0*7 ,-:+*$*7 ,4B)7&= T+*:5%1+,#
2+,$%0-10-?$ &#?$ $2&+1"7%$ # ,#7)7 %$<+;.#8 0$;
:+&#1A$ ,-?+*#?$ A7A 0,-.#40.9,= g &#7A1.7 (%0-6
0*$*+ 7&@+$20+ ?"4=F2"53-2+, RI%07<10:+)7 *% eS8
&#7A1.7 gg 0$A4?$ 7$20,% :2+$+01 RI *% OMS8 0$; &#7A6
1.7 ggg Q%82% :%$% RI *% fS= I%0-0*$*+ %9,*#7@
,-%9@*#7*#$8 :29%7 +2%0-&$)#r !<8A'% P2'"3*+RI *% OOS8 .%'+<3* >/*A@"8*-2 RI *% PS8 :$%<82%
)*A92- RI *% fS8 C<*%&&% )-"/<H% Rj7?:S8 .2$+#
&% ?"/*%53-% RI *% ]S8 .%/*+&% )25"O RI *% OMS8
.%4@"/*%'% >2S/+0-% RI *% eS # .%/'A&% )%$%9"&
RI *% OS= K$%2+ ,1(+&*#7J8 @7 , :+&#1A# 0$1#$<$?
%9,*#7@ 0*$*- ,10-12:#& &#710:$G.+& *$107A
B&#*- I*+34%5 L",02- Y 0 0$,+<5 B9%*#:8 0$;
0 0$&#?+,$*#$ $%2-12$ &$)$%0=
V%5<- 0,#30$*7 0 2,+%07*#7& (%$. 0+12$?- ,-6
*$B%+<0+*7 *$10-& *$A&?+<10-& &#710:$G.+&
(+(%070 ,-124(- I$%<822 2 :%32 I15"4-%= Q%2-126
:# ,-123(#?- , C$A7.0*#7 :+)+%+,-./ ;)31:#./ 12%+6

A$./8 $ #./ ,-124(+& 2+,$%0-10-? ?/*+@"/* ?T#
32"/+- , B$)+,-& &5*<5%07 B9%*#.0-&8 (%0-B%-6
,$A3. #& $:+%<7+*7&= K#0-2$ ,+:$)#127:
, (%07<10:+)$./ 2+ *#7 2-):+ ;(#7,8 $)7 2$:@7
,1(9)*7 .0-2$*#7 hj7%9, # C+A7: ;)31:#./i8 :296
%-./ (%07<10:+)$:# 1?5./$?- 0 0$($%2-& 2./7&=
T+)7A*-& (5*:27& (%+A7:25 C-?$ ,-.#7.0:$ <+
g0C- V%$<-.A# (%0- TKT hN4C#7G1:+i8 B<0#7
(%07<10:+)$:# &#$?- +:$0A4 0+C$.0-J ,#7)7 7:16
(+*$29, 2+,$%0-103.-./ (%070 :#):$ ,#7:9, B9%6
*#.2,5 *$ 27%7*#7 U)31:$8 A$: # , .+<0#7**-&
@-.#5= K %+)4 (%07,+<*#:9, ,.#7)#)# 1#4 .0?+*6
:+,#7 W#V> Y .%/2%& PS,02-8 !+/*A K+/9%&
# :/*A3*'"E !%5"/3-2= N0#7.#8 :29%7 +<,#7<0#?g0C4 V%$<-.A# +2%0-&$?- +< 0$124(.- (%07,+<*#6
.03.7B+ K1(9)*+2- U)31:#7A h_#+17:i8 .2/"34%#
5% >2&8+$%8 +<C)$1:+,7 C%7)+:#8 C- (%0-(+&#6
*$?- #& +*7 &#?7 ./,#)7 1(4<0+*7 (+<.0$1 ,1(9)6
*7A 0$C$,-8 $)7 # (+(%$,#?- #./ C70(#7.07G12,+
*$ <%+B$./=

K 2-& &#7A1.5 *$)7@3 1#4 (+<0#4:+,$*#$ +1+6
C+&8 :29%7 C70#*27%71+,*#7 0$$*B$@+,$?- 1#4
, (%+&+.A4 2%$<-.A# ;)31:#./ ,;%9< &?+<7B+ (+:+6
)7*#$ *$107A B&#*-= F#7 1(+19C ,-&#7*#J ,10-126
:#./8 )7.0 10.07B9)*7 (+<0#4:+,$*#$ *$)7@3 1#4 .2#
/"34%52+ >2+01%8 K%&&2+ U$+*2"&% +%$0 :%'%/*A#
&2+ ?<*2-= U%+<:# *$ %7$)#0$.A4 (%+A7:25 5<$?+ 1#4
(+0-1:$J 0 C5<@725 B&#*- # &#$12$ _07%,#+*:$6
\710.0-*-8 0$ .+ %9,*#7@ 17%<7.0*#7 <0#4:5A7&-=
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Ma³¿eñskie Jubileusze

22 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbyły się kolejne małżeńskie jubileusze. Na uroczystości jubileuszowe zaproszone zostały pary, które w minionym okresie świętowały 50-, 60- i 65-lecie pożycia
małżeńskiego. Spotkanie było okazją do
uhonorowania tych, którzy wspólnie
spędzili ze sobą ponad pół wieku.

Anna i Franciszek FRYSTACCY

V%$<-.-A*#7 A5@ C5%&#12%0 B&#*- # &#$12$
_07%,#+*:$6\710.0-*- P2+34%5 !%&23*+53-2
+<0*$.0-? A5C#)$29, 0 LM6)72*#& 12$@7& &$?@7G6
1:#& &7<$)$&# hH$ <?5B+)72*#7 (+@-.#7 &$?@7G6
1:#7i *$<$*-&# (%070 I%70-<7*2$ X07.0-(+1(+6
)#27A I+)1:#7A= K 1(+2:$*#5 5.0712*#.0-)# 2$:@7
(%07,+<*#.03.- X$<- D#7A1:#7A 6+/&%/8 )'/*"#
8%8 17:%72$%0 B&#*- !<3'A&% M"9G"48 :#7%+,6
*#: b%04<5 W2$*5 _-,#)*7B+ :"/&+$2% P%/*+#
01% # A7A 0$124(.$ M%&<'% D20= Z5C#)$2+& ,%46
.0+*+ ($&#32:+,7 <+:5&7*2-8 :,#$2- # *$B%+6
<- %07.0+,7 5"5*<+,$*7 (%070 b%03< >&#*# D#$12$ _07%,#+*:$6\710.0-*-= D$?@7G12,$8
:29%7 (%07@-?- ,1(9)*#7 eM )$2 +2%0-&$?- $)C5&
hV%$<-.A$ %+<+,#2$ Y l$&#)+:# H$C-2:+,7 !1#76
<)7 _07%,#+*:$6\710.0-*-i= I+ .04;.# +"#.A$)6
*7A ,10-1.- 0+12$)# 0$(%+107*# *$ (+.04125*7:8
(+<.0$1 :29%7B+ A5C#)$29, C$,#? <0#$?$A3.- (%0D#7A1:#& !;%+<:5 T5)25%- , _07%,#+*.7 H71(9?
l+):)+%-12-.0*- hT$%+)#*:#i (+< :#7%5*:#7&
:/A3'A&A C%3-S/3-2+, +%$0 hT$(7)$ 0 F$107B+
D#$127.0:$i=

„Śniyżka” na podsumowanie
Gratulacje należą się młodzieży z Czerwionki-Leszczyn za brawurowe wykonanie śląskiej wersji „Królewny Śnieżki”. Gratulacje należą się również
członkom Stowarzyszenia „Najważniejsza Jest Tradycja” za doskonałe i trafne
przełożenie tekstu na gwarę śląską.
! 2-&8 A$: ,#7).7 5<$*-& C-?+ (%07<12$,#7*#7
h! B*#$<+)#.-A "%7).78 .+ 1#7 U*#-@:$ 0,$?$i C-?$
@-,#+?+,$ %7$:.A$ (5C)#.0*+;.# 0B%+&$<0+*7A
, _7*2%5& T5)25%$)*+6E<5:$.-A*-& , _07%6
,#+*.7= b;&#7./ 0 2,$%0- ,#<09, *#7 1./+<0#?
*$,72 *$ &+&7*28 123< A710.07 %$0 ,#7):#7 B%$256
)$.A7 <)$ &?+<-./ $:2+%9, Y P2-'"/22 I2"4+-8
7$20,2 )*A9</%8 :"/&+$22 )*0*=3&A8 :%92$2 )'<#
8+&'8 .%/-% :/%3-28 !%-<F% ?%&-2+520*%8 6%/#
'"3*% ?%&-2+520*%8 M%528% ?S/%$3-2+@"8 X@"/%
)*0*=3&+@"8 :/*A3*'"E% :/%3-28 >%54% >4%0*-%8
:%0H/% P2'-"53-2+@" # .%'+<3*% Y*+H-2 Y 0$
<+1:+*$?3 B%48 $)7 # (7%"7:.-A*7 (+1?5B#,$*#7 1#4
B,$%3 ;)31:3=
I%07<12$,#7*#7 0$(%707*2+,$*7 O B%5<*#$
, _TE C-?+ (+<15&+,$*#7& (%+A7:25 hT+($)6
*#$ 2%$<-.A#i8 %7$)#0+,$*7B+ (%070 W2+,$%0-1076
*#7 hF$A,$@*#7A10$ Z712 V%$<-.A$i8 :29%7B+ B?9,6
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65-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Krystyna i Hubert MUSIOŁ z Czuchowa
Diamentowe gody obchodzili Państwo:
Anna i Franciszek FRYSTACCY z Bełku
Jadwiga i Roman GAŁĄZKA z Bełku
Dorota i Tadeusz JANKOWSCY ze Szczejkowic
Maria i Hubert JONDERKO z Leszczyn
Kornelia i Romuald KOPIEC z Czuchowa
Stefania i Zygmunt KRZYŻOWSCY z Dębieńska
Elżbieta i Henryk KŁODA z Bełku
Stefania i Gerard MOLITOR z Leszczyn
Krystyna i Jan PIEKOSZOWSCY z Czuchowa
Irena i Tadeusz SŁAPKA z Leszczyn
Gertruda i Albin SZWEDA ze Szczejkowic
Maria i Franciszek SZYMURA z Czerwionki
Maria i Mieczysław WOJTOŃ z Dębieńska
Złotego jubileuszu doczekali Państwo:
Eryka i Zygfryd ADAMCZYK z Czuchowa
Helena i Jan BUDZYN z Czerwionki
Krystyna i Rajmund FOJCIK z Przegędzy
Maria i Reinhold FOJCIK ze Szczejkowic
Jadwiga i Zygfryd GEMBALCZYK z Palowic
Helena i Emanuel GÓREK z Palowic
Hildegarda i Ernest HENEL z Książenic
Maria i Henryk JURECZKO z Czerwionki
Teresa i Franciszek KALINOWSCY z Czuchowa
Halina i Franciszek KASPERSCY z Leszczyn
Urszula i Zygmunt KURPAN z Czerwionki
Waleria i Piotr LEŚNIK ze Stanowic
Aniela i Stefan MAŃKA z Książenic
Helena i Zygmunt OKOŃ z Bełku
Urszula i Konrad SZERZYNA ze Szczejkowic
Aniela i Roman SZYMIK z Bełku
Małgorzata i Karol THIEDE z Leszczyn
Irena i Reinhold WINKLER z Bełku

*-& .7)7& C-?+ :5)2-,+,$*#7 2%$<-.A# ;)31:#./
# (%+($B+,$*#7 B,$%-= K %$&$./ (%+A7:258 (%9.0
,1(+&*#$*7B+ (%07<12$,#7*#$8 0+%B$*#0+,$*+
%9,*#7@ :+*:5%1 hU)31:#7 V%$<-.A7 # !C-.0$A7i=
!C7A&+,$? +* <,#7 "+%&- Y ()$12-.0*3 <)$ <0#76
.# # &?+<0#7@- , ,#7:5 e6O] )$2 +%$0 +(#1+,3 +<
Oa %+:5 @-.#$= W(+2:$*#7 , _TE C-?+ 0$27& %9,6
*#7@ +:$0A3 <+ *$B%+<07*#$ A7B+ )$5%7$29,= H$
*$A)7(107 ,-:+*$*#7 (%$. ()$12-.0*-./ *$B%+<0+6
*7 0+12$?- 7&'"&2% I201"0-%8 N92$2% ?%/F%0*
# .%/'A&% 6%F2O3-%8 0$; 0$ "+%&4 +(#1+,3
7@&2+3*-% )*A92-8 ;/3*<$% )*0*=3&A # :%'%/*A#
&% K%,8<-= Z5%+%0- (+12$*+,#)# 2$:@7 ,-%9@*#J
6+%'= 6<,"0*+-8 7$+-3%&8/= )'%01"520*8 >%5#
4% >4%0*-%8 .2$+&= >%018 .2$+&= C2+$"&-%8 :"/#
&+$2= )*0*=3&A8 :%0H/% .<$$+/% # >2"'/% 6<,"0*#
-%= F$B%+<- )$5%7$2+& ,%4.0-? C5%&#12%0 P2+#
34%5 !%&23*+53-2 +%$0 (%7071 W2+,$%0-107*#$
hF$A,$@*#7A10$ Z712 V%$<-.A$i W<-%3* ?%9*%=
K %$&$./ (%+A7:25 (+,12$? 2$:@7 hV%$<-.-A6
*#:i Y C%+105%$ 0$,#7%$A3.$ *#7:29%7 (%$.7 :+*6
:5%1+,7= hV%$<-.-A*#:#i 0+12$?- %+0<$*7 )$5%76
$2+&8 5.0712*#:+& (%+A7:25 +%$0 (%07:$0$*7 <+
j#C)#+27:# I5C)#.0*7A= W(+2:$*#7 C-?+ 2$:@7 +:$0A3
C- (+<0#4:+,$J 0$ ,1(9?(%$.4 !;%+<:+,# I+&+6
.- W(+?7.0*7A +%$0 j#C)#+27.7 I5C)#.0*7A , _07%6
,#+*.76\710.0-*$./=
I%+A7:2 hT+($)*#$ 2%$<-.A#i ,1(9?"#*$*1+,$*C-? 0 C5<@725 B&#*- # &#$12$ _07%,#+*:$6\7106
.0-*-=

Dorota i Tadeusz JANKOWSCY

Maria i Hubert JONDERKO

Kornelia i Romuald KOPIEC

Stefania i Zygmunt KRZYŻOWSCY

Elżbieta i Henryk KŁODA

Stefania i Gerard MOLITOR

Krystyna i Jan PIEKOSZOWSCY

Irena i Tadeusz SŁAPKA

Gertruda i Albin SZWEDA

Maria i Franciszek SZYMURA

Maria i Mieczysław WOJTOŃ

Eryka i Zygfryd ADAMCZYK

Helena i Jan BUDZYN

Krystyna i Rajmund FOJCIK

Maria i Reinhold FOJCIK

Jadwiga i Zygfryd GEMBALCZYK

Helena i Emanuel GÓREK

Hildegarda i Ernest HENEL

Maria i Henryk JURECZKO

Teresa i Franciszek KALINOWSCY

Halina i Franciszek KASPERSCY

Urszula i Zygmunt KURPAN

Waleria i Piotr LEŚNIK

Helena i Zygmunt OKOŃ

Urszula i Konrad SZERZYNA

Aniela i Roman SZYMIK

Małgorzata i Karol THIEDE

Irena i Reinhold WINKLER
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Szczególną rolę w każdej dziedzinie życia społecznego odgrywa w dzisiejszych czasach wolontariat. Podmiotem, który na co dzień promuje tę ideę, jest Centrum
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. I za sprawą właśnie tej organizacji 9 listopada odbyła się druga edycja Konkursu Wiedzy o 3 Sektorze, zaś
5 grudnia II Gminny Dzień Wolontariusza.

1#4 gg >&#**- N0#7G K+)+*2$%#510$= K-<$%07*#7
(+(%07<0$? :+*:5%1 *$ K+)+*2$%#510$ X+:5 2%,$6
A3.- +< Of )#12+($<$ <+ a B%5<*#$= K (#7%,10-&
72$(#7 +%B$*#0$.A7 (+0$%03<+,7 # 10:+?- &+B?0B?$10$J 1,+#./ :$*<-<$29, 5<0#7)$A3.-./ 1#4

T+*:5%18 :29%- +<C-? 1#4 , _7*2%5& T5)25%$)6
*+6E<5:$.-A*-& , _07%,#+*.78 C-? (+<15&+,$6
*#7& (%+,$<0+*-./ ,7 ,%07;*#5 , 10:+?$./
,$%102$29, &$A3.-./ *$ .7)5 (%0-C)#@7*#7 &?+6
<0#7@- ;,#$2$ +%B$*#0$.A# (+0$%03<+,-./ # ,+)+*6
2$%#$25= K :+*:5%1#7 C%$?+ 5<0#$? ]` +19C , ,#76
:5 B#&*$0A$)*-& # (+*$<B#&*$0A$)*-& 0 27%7*5
B&#*- # &#$12$ _07%,#+*:$6\710.0-*-= W$& :+*6
:5%1 (%0-C%$? "+%&4 27125 ,#7<0- (+?3.0+*7B+
0 (+<./+<$&# , 27%7*#78 .+ (+0,+)#?+ &?+<0#7@<+C%07 1#4 C$,#J # 0<+C-J A710.07 ,#4.7A #*"+%6
&$.A# *$ 27&$2 ] 17:2+%$= D?+<0#7@ (+<.0$1 (+<6
./+<9, +<,#7<0#?$ 2$:#7 &#7A1.$ A$: _7*2%5& !%6
B$*#0$.A# I+0$%03<+,-./ # Q:2-,*+;.# W(+?7.06
*7A8 _7*2%5& g*"+%&$.A# V5%-12-.0*7A +%$0 _7*6
2%5& T5)25%$)*+6E<5:$.-A*78 B<0#7 &#$?$ <+ ,-6
:+*$*#$ %9@*7 0$<$*#$ 0,#30$*7 +.0-,#;.#7 0 +%6
B$*#0$.A$&# (+0$%03<+,-&# # ,+)+*2$%#$27&= g 2$:
, 2-& %+:5 ,;%9< B#&*$6
0A$)#129, *$A)7(103 +:$0$?$
1#4 .%@8%$+&% 6</+-Z
gg &#7A1.7 0$A4?$ 7@%'% C%#
/*A0-%8 0$; &#7A1.7 ggg Y
.%/'A&% [S4-2+520*V
K :$27B+%## 10:+?- (+*$<6
B#&*$0A$)*7 g &#7A1.7 (%0-6
($<?+ !%-<F"52 YAF"-V
L B%5<*#$ *$2+&#$12
, D#7A1:#& !;%+<:5 T5)6
25%- , _07%,#+*.7 +<C-?

,+)+*2$%-12-.0*#7= K :+)7A*-& 72$(#7 +<C-?+ 1#4
B?+1+,$*#7 ,-?$*#$A3.7 *$A)7(10-./ ,+)+*2$%#56
10-= F$B%+<- ,%4.0$*7 (%070 C5%&#12%0$ P2+34%#
5% !%&23*+53-2+@"8 ,#.712$%+124 .%/-% >/"E%#
3-=8 , +C7.*+;.# (%07,+<*#.03.7B+ X$<- D#7A6
1:#7A 6+/&%/8% )'/*"8A8 0+12$?- (%0-0*$*7
, 2%07./ :$27B+%#$./r K!\!FVQXgbWH X!Tb
cMOe B<0#7 g &#7A1.7 (%0-0*$*+ !%&<3*"52 !%#
32+- RHmI m5"#7. _07%,#+*:$6\710.0-*-S8
gg &#7A1.7 Q%'%$22 X5%O0*A- RW2+,$%0-107*#7 hZ76
127&iS8 0$; &#7A1.7 ggg Q%'%$22 )'=H2+O RW2+,$6
%0-107*#7 hZ7127&iSk WHT!\FqD \gNEXED
K!\!FVQXgQVb 0+12$?$ :$%<82% :<F2+3
R>#&*$0A5& *% c , \710.0-*$./Sk 0$; HQ _Qd!6
TWHVQdV IXQ_q K!\!FVQXqWVq_HFEZ
*$B%+<0+*+ 6%/F%/= .%/0"$ R> *% cS= I+<.0$1
1(+2:$*#$ , D!T 0$(%707*2+,$*7 0+12$?- 1-),72:#
,10-12:#./ *+&#*+,$*-./ ,+)+*2$%#510-= >+;J&#
,-<$%07*#$ C-?- I+$2&% 7&8/*+,+53-%8 :29%$ +(+6
,#7<0#$?$ + 1,+A7A <0#$?$)*+;.# , ,+)+*2$%#$.#7 1256
<7*.:#& IX!ZETV!X8 0$; :%'%/*A&% Y*T3%
(%0-C)#@-?$ 0B%+&$<0+*-& (%+A7:2 j$A:# !C-,$6
27)1:#7 +%B$*#0+,$*- (%070 W2+,$%0-107*#7
buXKgW (%0- ($%2*7%12,#7 0 _7*2%5& X+0,+A5
g*#.A$2-, W(+?7.0*-./ _XgW= ! +(%$,4 &50-.0*3
,-<$%07*#$ 0$<C$? 071(9? >"$%&% P%'/A +%$0 %$6
(7% N$9+/8 :29%0- 1,+#&# 52,+%$&# &+2-,+,$)#
# (%07:$0-,$)# <+C%7 ,$%2+;.#= I+*$<2+ 1(+2:$*#7
C-?+ 2$:@7 +:$0A3 <+ *$B%+<07*#$ 0,-.#40.9,
T+*:5%15 + ] W7:2+%07=

Wolontariat wyróżniony

Przedszkolaki dla ojców

2 grudnia dzieci z Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce z okazji „Barbórki” tradycyjnie zaprosiły swoich ojców do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego.
Na scenie zagościły tańce, piosenki i ogromna radość maluchów – był to prezent
dla wszystkich ojców, w ten bowiem sposób przedszkolaki wyraziły swoją miłość
i wdzięczność.

Y G#-1($%= E,1(4 Y%7. $.0%*% $ +,%'1( )#,0#;
+,.-%6C+.+/ '12 $%3%+61: 7# $"%F-1( QI%)>8)3%R
#* *%$-% 6('7 *9% *,1(+1 #3%,6C: %>. ,%0)#'1A '$#;
6(<# 7%72 *# 0),(*',3#9%? G),.<#7#$%-1% $ <)5;
0%+/ 7)$%". *"5<#: % *,1F $',.'731( 0),(*',3#9%31
@#<". $)(',+1( 0#+/$%91A '12 '$#1@1 5@1(627-#;
F+1%@1 Y ,-A$;*#$?$ X5"&% >%$%/*8 <-%7:2+% (%07<6
10:+)$=
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W(+2:$*#7 %+0(+.04?$ B%5($ hH$A3.0:#i (#+6
17*:3 # 2$G.7& hT$%)51-i +%$0 (#+17*:3 hN$A &#
%4:4 2$2+i= >%5($ hI10.09?:#i (%0-B+2+,$?$ ,#7%10
+ 2$.#7 +%$0 2$*#7. <+ (#+17*:# hV+.$ 2+.$i= hD56
./+&+%:#i 0$2$G.0-?- <+ hI+):# V%#1./ V%$1./i8
0$;(#7,$?- (#+17*:4 hN)$ 2$2-i +%$0 0$(%707*2+6
,$?- 1:7.0= h^$C:#i (%07<12$,#?- #*1.7*#0$.A4
+ %9@*-./ 0$,+<$./ +A.9,8 ,#7%10 h>9%*#.0$

.0$(:$i +%$0 (#+17*:4 hI#+17*:$ 0$&#$12 :,#$6
29,i= hD+2-):#i 0$(%707*2+,$?- 1#4 , hI+).7 %$6
<+1*7Ai +%$0 , (#+17*.7 hZ$: A+ ./+<0#? <+ 10:+6
?-i8 hZ$%04C#*:#i *$2+&#$12 (%07<12$,#?- ,#7%10
hN)$ 2$2-i +%$0 (#+17*:4 hV$2$ A712 (+2%07C*-i=
D#?-& $:.7*27& C-?- ,1(9)*7 ;(#7,- <0#7.# # 0$6
(%+10+*-./ B+;.# 2%$<-.-A*-./ ;)31:#./ (#+17*7:
Y hT$%+)#*:$i # hW0?$ <0#7,7.0:$i=
H +:$0A# B9%*#.07B+ ;,#42$ (%07<10:+)$:# @-.0-6
?- +A.+& 0<%+,#$8 1#? # .+<0#7**7A %$<+;.#= W.76
*#.0*7 (+(#1- &$)5./9, (+<0#,#$)# 2$:@7 C5%6
&#12%0 K#71?$, Z$*#107,1:#8 (%07,+<*#.03.X$<- D#7A1:#7A j7%*$%< W2%0+<$8 (7?*+&+.*#: <1=
1(+?7.0*-./ Q)7:1$*<%$ _/5<0#: +%$0 (%07,+<6
*#.03.$ T+&#1A# T5)25%-8 !;,#$2- # W(+%25 W27"$6
*#$ W0-(=

25-lecie Zespołu Szkół Specjalnych
Nie umniejszając innym tego typu wydarzeniom, jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół
Specjalnych w Leszczynach był tak specjalny, jak sama szkoła. Wliczając różne jego
odsłony trwał on niemal rok, zaś zwieńczeniem była uroczysta gala zorganizowana
w ubiegłym miesiącu w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
>+1(+<$%07& 5%+.0-12+;.# C-?$ <-%7:2+% )7106
.0-G1:#7B+ HWW 6+%'% C2018 :29%$ 5,$B4 (%0-6
C-?-./ B+;.# 1:+*.7*2%+,$?$ &=#*= *$ (%07+C%$6
@7*#$./ 1,7A ()$.9,:#8 0&#$*$./ 1-127&+,-./ *$
(%0712%07*# 5C#7B?7B+ J,#7%J,#7.0$ +%$0 +1#3B*#46
.#$./ 5.0*#9, # .+<0#7**-& "5*:.A+*+,$*#5
10:+?- ,-:+%0-125A3.7A *#72-(+,7 &72+<- *$5.0$6
*#$= W23< +C7.*+;J &=#*= H/"EV .%/'A 6"@8%&"#
520*8 :29%$ 0 #*#.A$2-,- 10:+)*7A 1(+?7.0*+;.#
0+12$?$ M%$%9()(@ V)*()5 SF@1(+/5= F#7 &+B?+
27@ 0$C%$:*3J (%07<12$,#.#7)# +%B$*5 (%+,$<036
.7B+ <)$ 27A 10:+?- , +1+C$./ ,?+<$%0- (+,#$25
%-C*#.:#7B+ Y &=#*= 12$%+12- M%92%&% ./"50%8
,#.712$%+12- .%/-% >/"E%3-2 .0- (%07,+<*#.036
.7B+ X$<- I+,#$25 !%&% D"-%/*%= ^-.07*#$ # B%$6
25)$.A7 (?-*4?- %9,*#7@ +< &#7A1.+,7B+ 1$&+%036
<5 Y C5%&#12%0$ P2+34%5 !%&23*+53-2+@" # (%076
,+<*#.03.7B+ X$<- D#7A1:#7A 6+/&%/8% )'/*"#
8A8 $ 2$:@7 +< !%852@2 :%92O3-2+, 0 %-C*#.:#7A
N7)7B$25%- T5%$2+%#5& !;,#$2-8 (%07<12$,#.#7)#

;%+<+,#1:$ *$5.0-.#7)1:#7B+8 A$: # ,#7)5 #**-./=
N5&3 H71(+?5 W0:9? W(7.A$)*-./ A712 &=#*= B%56
($ 27$2%$)*$ hH72:#i8 2+27@ A7A (+A$,#7*#7 1#4 *$ 1.76
*#7 _TE ,0C5<0#?+ 0$1?5@+*- $()$508 (+<+C*#7 A$:
,-124( 071(+?5 #*12%5&7*2$)*7B+ hD7<50-i= _04;J
$%2-12-.0*3 ,-(7?*#? 2$:@7 0*$*- 0 VvW <572 hT+)$
# Z5)$i= I+*$<2+ ,-123(#?- .0?+*:#*#7 T>K 0 I%076
B4<0- # j7?:5 +%$0 hT$(7)$ 0 F$107B+ D#$127.06
:$i (+< ,+<03 I*+34%5% [+94A= _+ ,#4.7A8 &#7A6
1.+,7 T+?$ >+1(+<-G K#7A1:#./ Y 2$:@7 27 0 _056
./+,$8 N4C#7G1:$8 W2$*+,#. # T1#3@7*#. Y ,1($%6
?- 1,-&# :5)#*$%*-&# 1(7.A$?$&# +12$2*#3 .04;J A56
C#)7510+,7B+ 1(+2:$*#$ RA7B+ <+<$2:+,3 $2%$:.A3
C-? 1?+<:# (+.04125*7: , (+12$.# 2+%25 5"5*<+,$6
*7B+ (%070 W2$%+12,+ I+,#$2+,7 , X-C*#:5S=
Z$: *$ A5C#)7510+,3 B$)4 (%0-12$?+8 *#7 0$C%$?+
(+<0#4:+,$G 07 12%+*- HWW :#7%+,$*-./ (+< $<6
%717& ,10-12:#./8 :29%0- *$ .+ <0#7G ,1(#7%$A3
<0#$?$)*+;J 27A ()$.9,:# # (%070 )$2$ C-)# 0 *#3
0,#30$*#= 4"6

Pamięci Andrzeja Marcola
17 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy zmarłego w tym roku artysty
malarza Andrzeja Marcola. Zgromadzone prace artysty należą m.in.
do zbiorów kolekcji prywatnej oraz galerii Stanisława Gerarda Trefonia „Barwy śląska”.
I+&-1?+<$,.3 0+%B$*#0+,$*#$ ,-6
12$,- C-? ,#7)+)72*# :+)7B$ Q*<%07A$
D$%.+)$8 %9,*#7@ $%2-12$ &$)$%08 !S#
*+E K+'9%&= K 27* 1(+19C ./.#$? +*
%$0 A710.07 (+:$0$J 107%107&5 B%+*5
<+%+C7: Q= D$%.+)$8 :29%- &$)$%12,+
102$)5B+,7 5(%$6

,#$? +< )$2 PM= K 1,+#./ (%$.$./ (+6
:$0-,$? ;,#$28 :29%- B+ +2$.0$? # 0 :296
%-& 1#4 #<7*2-"#:+,$?= K (7A0$@5 # 1.76
*$./ %+<0$A+,-./ 5:$0-,$? %$<+;J .+6
<0#7**7B+ @-.#$8 A7B+ 2%5<8 +<(+.0-6
*7: # 0$C$,4= V7&$27& <)$ *#7B+ *$A6
2%5<*#7A10-& C-? A7<*$: (+%2%72 Y $56

2+% 2,#7%<0#?8 @7 2+ , 27A <0#7<0#*#7 0$6
,$%2$ A712 .$?$ 7*.-:)+(7<#$ 27./*#:
# 5&#7A42*+;.#=
K%$0 0 *$AC)#@103 %+<0#*3 0&$%?7B+
$%2-12-8 , 5%+.0-12-& +2,$%.#5 ,-12$6
,- 5<0#$? ,0#4)# A7B+ 0*$A+&# # (%0-6
A$.#7)78 ,?$;.#.#7) :+)7:.A# )'%&234%5
?+/%/8 D/+E"O8 (%7071 W2+,$%0-107*#$
hj$%,- U)31:$i :%*292+/% P2J&2+5#
3-%8 A$: %9,*#7@ (%07<12$,#.#7)7 ,?$<0
1$&+%03<+,-./ Y C5%&#12%0 P2+34%5
!%&23*+53-28 (%07,+<*#.03.- X$<D#7A1:#7A 6+/&%/8 )'/*"8%8 ,#.712$%+6
12$ .%/+- >/"E%3-% +%$0 <-%7:2+%
D#7A1:#7B+ !;%+<:$ T5)25%- .%/2"$%
I*%,-"53-%=
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Kolejne sukcesy odnieśli nasi zawodnicy mieszanych sztuk walki. Marcin Maleszewski, 22-latek z Leszczyn wygrał
Mistrzostwa Polski Południowej Amatorskiej Ligi MMA, które odbyły się
13 listopada w Krakowie w kategorii do
61 kg. W finałowej walce pokonał na
punkty Przemysława Glinkę z Jaworzna.
Z kolei starszy o 3 lata Dawid Papiernik
zdobył wicemistrzostwo Śląska w kategorii do 77 kg podczas zawodów rozgrywanych w Świętochłowicach 8 października.

Mieszane sztuki walki
D#710$*7 W025:# K$):# , +12$2*#& .0$1#7 0-6
1:$?- +B%+&*3 (+(5)$%*+;J *$ .$?-& ;,#7.#7=
H$,+<*#.- , *$A)7(10-./ "7<7%$.A$./ 0$%$C#$A3 *$
,$):$./ +)C%0-&#7 (#7*#3<078 $ B$)7 +B)3<$A3 &#6
)#+*- 27)7,#<09, .0- #*27%*$529,= F#71272- *$
(+0#+&#7 $&$2+%1:#&8 B<0#7 :$@<- 0$.0-*$ 1,3
1(+%2+,3 :$%#7%48 *#7 &$ .+ )#.0-J *$ ,-*$B%+6
<07*#7 $)C+ ./+.#$@ 0,%+2 :+1029,=
Y ^5'1@. <#*,1A 7)(-1-<1 1 '7%)7. , 0)%+C ,%$#;
*#$C? M%=*( #',+,2*-#F+1 0),(,-%+,%@. -% '0),27:

'509(@(-7%+6( 1 )(/%>1917%+62? T1( @%@. ',%-' -%
'7.0(-*1%: ># -%',% *.'+.091-% -1( -%9(=. *# #91@;
016'31+/? E9%7(<# @19( $1*,1%-% 6('7 3%=*% B#)@%
$'0%)+1% Y ,-A$;*#$ .%/02& .%$+3*+53-2=
D= D$)$107,1:# ./42*-./ <+ ,1(+&+@7*#$
(%+1# + :+*2$:2 &$#)+,- (+< $<%717&r @%);
+1-[_[`a#\?09 $)C+ 0$ (+;%7<*#.2,7& "$.7C+6
+:$= Z7<*+.07;*#7 1:?$<$ (+<0#4:+,$*#$ 0$ +:$6
0$*7 ,1($%.#7 1:)7(+,# #*27%*72+,7&5 K$%m+6
517=() R78S

Młodzież rywalizowała
o Puchar Burmistrza
2 grudnia w hali sportowej Zespołu
Szkół (ponadgimnazjalnych) w Czerwionce odbył się Turniej Piłki Nożnej
Halowej w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
K 25%*#7A5 5<0#$? ,0#4?- %7(%707*2$.A7 W0:+?I+<12$,+,7A *% O , \710.0-*$./8 WI *% ] , \7106
.0-*$./8 WI *% a , _07%,#+*.78 WI *% L , _07%6
,#+*.78 WI *% e , _05./+,#7 +%$0 10:+?- (+<6
12$,+,7 0 j7?:58 N4C#7G1:$8 T1#3@7*#.8 I$)+,#.8
I%07B4<0-8 W2$*+,#. # W0.07A:+,#.= K;%9< B#&6
*$0A9, 1,+A7 %7(%707*2$.A7 ,-12$,#?- ,10-126
:#7 &#7A1.+,7 B#&*$0A$8 $ ,#4. > *% O # > *% c
0 \710.0-*8 > *% ] # > *% a 0 _07%,#+*:#8 > *% L
0 _05./+,$8 > *% e 0 N4C#7G1:$ # > *% P 0 j7?6
:5= K :$27B+%## 10:9? (+<12$,+,-./ 0,-.#4@-)#
5.0*#+,#7 WI *% e8 *$ &#7A1.5 gg 5()$1+,$)# 1#4
%7(%707*2$*.# WI *% a8 0$; &#7A1.7 ggg WI I$)+6
,#.7= F$A)7(10-& 0$,+<*#:#7& 25%*#7A5 , 27A :$6
27B+%## 0+12$? >%5+4 >2E0*A- 0 WI *% e8 *$A)7(6
10-& C%$&:$%07& W<-%3* :%5%$$% 0 WI *% a8
0$; :%9)7& 12%07).9, M%528 >%3*+- 0 WI *% a=
K;%9< B#&*$0A9, 0,-.#4@-?+ > *% a8 &#7A1.7 gg
(%0-($<?+ > *% c8 0$; 2%07.# *$ (+<#5& C-)# %76
(%707*2$*.# > *% ]= F$A)7(10-& 0$,+<*#:#7&

,;%9< B#&*$0A$)#129, +:$0$? 1#4 !%0+- >%H2+/#
&2- 0 > *% c8 *$A)7(10-& C%$&:$%07& >/*+9+P4"8%/0*A- 0 > *% a8 0$; :%9)7& 12%07).9, 0+6
12$? .%'+<3* >%5$%- 0 > *% a=
I#?:$%1:#7 0&$B$*#$ 5.0*#9, +C17%,+,$? C5%6
&#12%0 P2+34%5 !%&23*+53-28 :29%- *$ 0$:+G.076
*#7 25%*#7A5 0?+@-? (+<0#4:+,$*#$ A7B+ +%B$*#0$6
2+%+&8 A$: %9,*#7@ (+B%$25)+,$? &?+<0#7@- # ,%46
.0-? *$B%+<- 0$,+<*#:+&=
Y O',.'+. *,1F 6('7(F+1( $.<)%-1: ># '02*,191;
F+1( +,%' ).$%91,56C+ B%1) 09%.: <)%6C+ #B1%)-1( 1 '7%;
)%6C+ '12 ,*#>.A 05-37. *9% '$#1+/ *)5=.-? W% 72
0123-C '0#)7#$C ).$%91,%+62 +/+1%">.@ $%@ '();
*(+,-1( 0#*,123#$%A Y &9,#? C5%&#12%0 P2+34%5
!%&23*+53-2=

Koniec sezonu
Na własnym terenie swój sezon zakończyli nasi sztangiści. 10 grudnia w leszczyńskiej restauracji „Helios” wystartowali w trzeciej już edycji Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
W(+;%9< (#32:# *$10-./ %7(%707*2$*29,8 $@ 2%9A6
:$ ,-B%-,$?$ %-,$)#0$.A4 , 1,+#./ :$27B+%#$./=
Y%E%4 :"0*"' 07 W0.07A:+,#. 0,-.#4@-? ,;%9<
&?+<0#7@- <+ )$2 Of 0 ,-*#:#7& O]M :B8 0$; A7B+
+A.#7. .%/2<3* :"0*"' C-? *$A)7(10- , :$27B+%##
&$127%1 RaL6a` )$2S ,-.#1:$A3. , *$A)7(107A (%96
C#7 OML :B= T$27B+%#4 O`6c] )$2$ ,-B%$? (+./+6
<03.- 0 \710.0-* !%0+- !</0*%-8 +1#3B$A3. ,-6
*#: OaM :B= H$ A7B+ ()7.$&# *$ :+)7A*-./ 12+(6
*#$./ (+<#5& 5()$1+,$)# 1#4 A7B+ :+)7<0-8 2$:@7
)710.0-*#$*#7 Y >%5+4 )*A9</% ROcM :BS # Y"#
F+/' D"90*A- ROOM :BS= H$,+<- (+ %$0 :+)7A*12$?- *$ ,-1+:#& (+0#+&#78 $ ,#<0+,#7 0B%+&$6
<07*# , hm7)#+1#7i C-)# ;,#$<:$&# *#7 )$<$ +1#36
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FERIE z MOSiR-em
15.01 Czechy – Bila
16.01 Istebna – Z³oty Groñ
17.01 Lodowisko „Tafla” Gliwice
18.01 Szczyrk – Solisko
20.01 Istebna – Z³oty Groñ
22.01 S³owacja – Wielka Racza
23.01 Wis³a – Malinka
24.01 Lodowisko „Tafla” Gliwice
25.01 Istebna – Z³oty Groñ
27.01 Korbielów – Pilsko
29.01 Czechy – Trojanowice
– Radhost
W okresie ferii zimowych wstęp na
krytą pływalnię dla dzieci i młodzieży
szkolnej w cenie 3 zł/h.
Otwarte zajęcia dla dzieci na sali
sportowej MOSiR (tenis stołowy, piłka
nożna, gry i zabawy).
INFORMACJE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji –
Czerwionka, ul. Wolności 2A, tel. 32
427-03-17 wew. 14 i 15; www.mosircl.pl
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Święta Bożego Narodzenia to czas radości
z narodzin Bożej Dzieciny
i oczekiwania na nadchodzący Nowy Rok.
Życzymy zatem Wszystkim Mieszkańcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
aby tegoroczne Święta obfitowały
w radość, miłość i serdeczność,
zaś zbliżający się 2017 Rok był rokiem szczególnym,
pozbawionym trosk, przepełnionym szczęściem.
Stowarzyszenie
Wspólnota Śląska „Ciosek”
Dziękując Mieszkańcom Bełku za oddany
na mnie głos w minionych wyborach
chciałabym jednocześnie życzyć wszystkim Mieszkańcom Bełku
i całej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wiele radości, rodzinnego ciepła oraz szczęścia i pomyślności
zarówno na czas Świąt Bożego Narodzenia,
jak i na Nowy 2017 Rok.

Sołtys Bełku i Radna Jolanta Szejka
Dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom Czuchowa,
którzy zaufali nam i wybrali nas na swoich reprezentantów.
Korzystając z okazji życzymy zarówno Mieszkańcom Czuchowa,
jak i całej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
by w tym niezwykłym okresie Świąt Bożego Narodzenia
ale także w nadchodzącym Nowym 2017 Roku
towarzyszyły Państwu miłość, radość i zrozumienie.
Zarząd oraz Rada Dzielnicy Czuchów

Dziękuję Mieszkańcom Przegędzy za zaufanie
jakim obdarzyli mnie w minionych wyborach
i jednocześnie pragnę złożyć Wszystkim
najserdeczniejsze życzenia pogodnych
i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych radosnych chwil w Nowym 2017 Roku.
Sołtys Gabriel Breguła
Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych miłością oraz radością,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
oraz pomyślności w Nowym 2017 Roku
życzy
Radny Jan Pala

Wszystkim Mieszkańcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

składam życzenia zdrowych,
radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i samych szczęśliwych chwil
w Nowym 2017 Roku.
Radny Ryszard Jonderko
Jednocześnie tradycyjnie już chciałbym podziękować za współpracę
w 2016 r. wszystkim Radnym minionej kadencji oraz Pracownikom
Urzędu na czele z Burmistrzem. Oby w Nowym Roku współpraca układała się zarówno po Waszej, jak i po mojej myśli – dla dobra wszystkich Mieszkańców naszej gminy.

Mieszkañcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pragniemy z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia
pogodnych, rodzinnych i radosnych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia.
Niechaj czas spêdzony przy wspólnym œwi¹tecznym stole
bêdzie dla Pañstwa czasem wytchnienia,
zaœ Nowy 2017 Rok przyniesie wiele radoœci
oraz spe³nienia w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym.
Cz³onkowie Stowarzyszenia
„Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny”

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to wyj¹tkowy czas,
kiedy cieszymy siê z narodzin Zbawiciela,
pok³adamy nadziejê w lepsze jutro
i dzielimy siê tym wszystkim z naszymi bliskimi.

¯yczê zatem wszystkim Mieszkañcom
aby by³y to dla Pañstwa œwiêta niezapomniane,
pe³ne spokoju, radoœci i mi³oœci.
Na Nowy 2017 Rok ¿yczê wiele zdrowia,
pogody ducha oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Marek Profaska

wicestarosta powiatu rybnickiego
Na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
pragnę złożyć życzenia zdrowia, radości
i ciepłej rodzinnej atmosfery.
Kolejny zaś Rok 2017
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Antonii Procek
Dziêkujê Mieszkañcom Stanowic za zaufanie
jakim ponownie mnie obdarzyli
w minionych wyborach so³eckich na kadencjê 2016-2020.
Zapewniam, ¿e jako So³tys, tak jak dotychczas,
bêdê dzia³a³ skutecznie na rzecz rozwoju naszego so³ectwa
i dla dobra wszystkich jego Mieszkañców.

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczê Mieszkañcom Stanowic
i Mieszkañcom naszej Gminy
zdrowia, pogody oraz rodzinnych Œwi¹t.
So³tys Stanis³aw Breza

Niech narodziny Bożej Dzieciny przyniosą wszystkim
Mieszkańcom Czuchowa oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
radość, miłość oraz nadzieję na lepsze jutro.
Niechaj ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie okazją do wspólnego kolędowania przy świątecznym stole,
zaś Nowy 2017 Rok niech będzie dla Państwa szczególnym i wyjątkowym,
obfitującym samymi pomyślnymi wydarzeniami
życzy
Radna Stefania Szyp
GRUDZIEŃ 2016 KURIER
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ŒWIÊTO MAKÓWEK
17 grudnia, godz. 17.00
plac rekreacyjny przy ul. Szkolnej w Czerwionce

K ALENDARZ I MPREZ
K U L T U R A L N Y C H 2 0 17
6.01

7.01

8.01

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi,
jak równie¿ Mieszkañcom Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
pogodnych, zdrowych i radosnych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2017 Roku
Zarz¹d Klubu HDK-PCK
im. A. Bery w Czerwionce-Leszczynach

KONCERT KOLĘD W WYKONANIU CHÓRU „MAGNIFICAT”
ORAZ SOLISTKI ANITY PROCEK, godz. 16.30 – Czuchów,
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; wstęp
wolny
KONCERT NOWOROCZNY W WYKONANIU ZESPOŁU
WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO „ŚWIATŁO”, godz.
17.00 – Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne,
ul. 3 Maja 36A; wstęp wolny
KONCERT KOLĘD W WYKONANIU CHÓRÓW PARAFIALNYCH
CZERWIONKI-LESZCZYN, godz. 17.00 – Dębieńsko, kościół
Świętego Jerzego; wstęp wolny
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GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 7C
www.gabinetylejtman.pl
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GABINET LARYNGOLOGICZNY
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Ornontowice
ul. Klasztorna 1

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI

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

Malowanie, tapetowanie,
kasetony, panele,
g³adzie gipsowe, p³yty
gipsowe itp.
:4A0?>P
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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

ORTODONCJA
aparaty stałe dla dzieci i dorosłych

STOMATOLOGIA
znieczulanie komputerowe, chirurgia
leczenie zębów, korony, licówki
lek. stom. H. Golinowska-Porwo³
"-?-.6J41@?0I TA7 U@><=F1 %+5
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www.czerwionka-leszczyny.pl
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US£UGI ASENIZACYJNE
Micha³ Szpik, Wies³aw Szpik

Miłość, radość i zrozumienie
niechaj towarzyszą Państwu
w tym niezwykłym okresie
Świąt Bożego Narodzenia,
ale także w nadchodzącym
Nowym 2017 Roku.
Wszystkim swoim obecnym
i przyszłym Klientom
życzą
Właściciele i Pracownicy
Instytutu Urody i Rehabilitacji
RehaEsstetica
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44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Ornontowicka 1B
tel. 513-037-988, 604-235-694

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
GRUDZIEŃ 2016 KURIER
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