Stare kotły
do wymiany

Gospodarka odpadami
niestety droższa
GAZETA BEZPŁATNA

ISSN 1232-8707

Groźny czad!
– ostrzegamy
NR 1/2021 (344)

styczeń-luty 2021

Ukazuje się od 1990 r.

Czerwionka | Leszczyny | Czuchów | Dębieńsko | Bełk | Książenice | Palowice | Przegędza | Stanowice | Szczejkowice

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
w dobie pandemii koronawirusa

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od 1 lutego
br. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawy są załatwiane
w następujących godzinach:
— w poniedziałki od 7.30 do 17.00
— we wtorki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30
— w piątki od 7.30 do 14.00
W Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach sprawy są załatwiane w następujących godzinach:
— od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00
— w soboty od 7.00 do 15.00

Ruszyły pierwsze
szczepienia

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny będzie nadal przyjmował klientów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyt telefonicznie z pracownikiem danej
komórki organizacyjnej, z zachowaniem norm sanitarnych tj. obowiązkowym
noszeniu maseczki i dezynfekcji rąk.

„FAMILIA” w Leszczynach i „MEDIPOZ”
w Czerwionce – dwie nasze przychodnie w drugiej połowie stycznia rozpoczęły szczepienia przeciwko COVID-19. Są
w stanie pracować szybko i sprawnie, byle
tylko było więcej szczepionek dla
wszystkich chętnych.

Prawdziwy luksus
dla psiaków

Wojewódzki,
a do tego eko

Życie naszych wiernych czworonogów
nie musi być tak „pieskie”, skoro z myślą
o nich powstał w Leszczynach specjalny wybieg. To zasługa ludzi dobrej woli
i wielkiego serca dla zwierząt. Pomysłodawcom gratulujemy!
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Bez publiczności
na widowni, ale…

6

O uroczystym podsumowaniu z udziałem
laureatów i nagradzających mowy być nie
mogło, mimo to długoletniej tradycji stało
się zadość w postaci kolejnej edycji Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego.
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…za to w doborowej obsadzie wystąpili
muzycy orkiestry „Dębieńsko” pod wodzą
W. Pukowca oraz towarzyszący im wokaliści. Wprawdzie z powodu pandemii koncert był tylko on-line, ale noworocznej tradycji stało się zadość.
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Gwara śląska
i tak na wesoło

Tym razem do rywalizacji na wesoło w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
przystąpiły gospodynie z Czuchowa, Dębieńska i Książenic. Bywało ich więcej, ale
czas pandemii najwyraźniej uniemożliwił
większy rozmach. Widownię także dotknęły ograniczenia, bo występy Kół Gospodyń
Wiejskich na żywo oglądali jedynie realizatorzy dźwięku i obrazu.

Tragedia Śląska
w naszej pamięci

14 Znane i nieznane
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Zapraszamy do oglądania drugiego cyklu „Znane i nieznane”. Tym razem Czesław „Buła” Żemła przypomina legendy
i opowieści przedstawione w kalendarzu
z 2019 r. wydanym przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny. Popularny „Buła”
w dowcipny sposób opisuje również fotografie zamieszczone w tym kalendarzu.
Dla osób zainteresowanych tematem MOK
ogłasza konkurs gawędziarski, o którym
mowa jest w pierwszym (styczniowym)
odcinku o Leszczyńskim Ślubie Stulecia.

Jak co roku o tej porze w kościele św. Jerzego w Dębieńsku odprawiona została
msza św. w intencji ofiar Tragedii Śląskiej
1945. To wyraz pamięci o dziesiątkach tysięcy Ślązaków deportowanych w głąb
ZSRR do przymusowej, niewolniczej pracy. Ogromną część podstępnie wywiezionych mieszkańców Górnego Śląska ginęła
tam z głodu, wycieńczenia i chorób.

Śmieci na wagę
rozgoryczenia
Czy trochę więcej, czy mniej, płacić trzeba.
A to boli… Oczywiście lepiej płacić mniej,
niż więcej, ale też chyba trudno posądzać jakichkolwiek włodarzy miast i gmin, że chcą
na sobie bicz ukręcić. Bo że krew się burzy
na samą myśl o podwyżkach, to rzecz jasna.
Tu jednak następuje wyraźny podział na tych
złych, co podwyższą, i na tych dobrych, co
podwyżkom się opierają i wszystkich przed
nimi chcą bronić.

Gdyby tak jeszcze chodziło o płace… – o tak, tu konsensus wręcz murowany. W przypadku śmieci nie – nie
ma na to zgody, przytaczając dość już powszechnie
głoszoną formułę. Najgorsze chyba jednak to, że zawodzą wybrańcy losu wyborczego, którzy mieli być jak
balsam, jak manna z nieba,
jak do rany przyłóż… Otóż
nie. I nie znaczy to wcale,
że „ci od podwyżek” pragną
społecznego unicestwienia
– wręcz przeciwnie, choć
bywało w historii, że posłańców złych wieści skracano
o głowę. W tym przypadku
– zresztą bodaj jak w przypadku wszystkich miast i gmin – wyjścia nie ma, bo
śmieci nie ubywa, podobnie jak wymogów i obostrzeń
związanych z gospodarką odpadami. Wbrew pozorom
w tym wyścigu gminy nie biorą udziału, choć poniekąd
też są w grze i przysługuje im rola. Tyle że rola najmniej
wdzięczna, wykonawcy. De facto są też – bez urazy! –

statyści, czyli radni, którzy i owszem, mogą co nieco pożonglować w budżecie, ale ponieważ kij ma dwa końce,
trzeba się liczyć z konsekwencjami, a podwyżki koniec
końców i tak nastaną.
Gwoli ścisłości demagogiczny patent występujący
pod nawą „kiełbasa wyborcza” tu jednak nie ma zastosowania – jest niesmaczny, wręcz niestrawny, i to nie
z racji kojarzenia odpadów z wątpliwej świeżości wędliną, ale z uwagi na to, że walczący z podwyżkami i tak
musieliby je wprowadzić. Innymi słowy to klasyk gatunku w stylu „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Przykładów na to nie brak nawet w naszej okolicy…
A biorąc pod uwagę, że zgodnie z literą prawa gminy do
gospodarki odpadami dopłacać nie mogą, wychodzi na
to, że nie tędy droga, bo jest wyboista i dziurawa, za to
wyborcy bywają pamiętliwi. Na dłuższą metę politycznie biznes ten mimo wszystko wydaje się dość wątły,
a to w przeciwieństwie do kroci, jakie wynikają ze środowiskowych opłat, proceduralnych wymogów i całej
obsługi gospodarki odpadami.
Umówmy się, że są granice absurdu, bowiem czasami
wychodzi na to, że w tych wybranych samorządach większość stanowią ludzie, którzy uparli się, aby ciemiężyć
swoich wyborców, a sami są
z innej planety. Nic bowiem
prostszego, jak bezmyślnie
dźwigać opłaty i przerzucać
koszty na mieszkańców, aby ich pognębić, zubożyć i do
reszty zniechęć do wszystkiego. A już z pewnością do
tych, którzy właśnie w ten wyrafinowany sposób postanowili strzelić sobie w kolano. Czyżby?
Robert Ratajczak
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Wszystko zależy
od szczepionek
Wielu naszych mieszkańców niepokoi ilość
punktów szczepień na terenie gminy i miasta.
Spieszę zatem wyjaśnić, iż nie zależy to od burmistrza, ale też należy pamiętać, że tempo i skuteczność prowadzonej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
wynika z ilości dostępnych dawek, co zgodnie
podkreślają nasi medycy – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
Chciałbym uspokoić mieszkańców stwierdzeniem, że
dwie poradnie na terenie gminy i miasta są w stanie podołać wyzwaniu, jakie wynika z realizacji wspomnianego programu, ale jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że
to nie ilość punktów, lecz szczepionek decyduje o powodzeniu. Osobiście zachęcam do szczepień i sam również
poddam się szczepieniu, gdy przyjdzie na mnie kolej. Póki
co pierwszeństwo mają seniorzy, a mamy wśród nas 1680
osób po osiemdziesiątce, 202 osoby w przedziale między
dziewięćdziesiątym a setnym rokiem życia, oraz 4 mieszkańców, którzy mają ponad sto lat. Ze strony Urzędu Gminy i Miasta, poprzez Panią Aleksandrę Chudzik – pełnomocnik burmistrza ds. społecznych – koordynując nasze

działania z Panem Leszkiem Salamonem i Panią Barbarą Walczak jesteśmy gotowi nieść pomoc osobom, które chcą się zaszczepić, a nie mają transportu.
Jedyny problem może stanowić
dostępność szczepionek. Przypomnę jednak, że o harmonogramie szczepień decyduje strona rządowa. Wiadomo już, że po seniorach kolejną grupą
rekomendowaną do szczepień są nauczyciele i obsługa
placówek oświatowych. Oczywiście aktualne pozostają
kwestie obostrzeń sanitarnych, które w szczególny sposób
dotyczą placówek oświatowych, wszak do nauki w trybie
stacjonarnym wrócili już uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Co do starszych dzieci i młodzieży czekamy
na decyzje, które umożliwią im powrót do tradycyjnego
systemu nauczania. Nasze szkoły są na to przygotowane.
Korzystając z okazji chciałbym zaapelować o cierpliwość i wyrozumiałość dla naszych służb medycznych. Biorąc pod uwagę ogrom pracy i ciężar odpowiedzialności
za realizację programu szczepień w skali gminy i miasta,
jestem przekonany, że dołożą wszelkich starań, aby chronić nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Nie mam wątpliwości,
że personel poradni „FAMILIA” i „MEDIPOZ” ma pełną
świadomość wyzwania, jakiemu będą chcieli sprostać na
przestrzeni wielu najbliższych miesięcy. To powinno budzić w nas szacunek i zrozumienie dla tych, którzy w walce
z pandemią znajdują się pod presją czasu i społecznych
oczekiwań.
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Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Kilkanaście projektów uchwał znalazło się w porządku obrad styczniowego posiedzenia Rady Miejskiej. Wśród nich tak ważna dla wszystkich mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny stawka opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Obradom przewodniczył Bernard Strzoda.
Już na początku sesji na wniosek burmistrza
Wiesława Janiszewskiego z porządku obrad
wycofano projekt uchwały w sprawie przyjęcia
tegorocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Z kolei pod obrady wprowadzono
projekt uchwały dotyczący szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu
spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym.
Ponadto przyjęto autopoprawki dwóch innych projektów - uchwały budżetowej oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na terenie Dębieńska - a także zmian
w uchwałach z 2018 r. dotyczących Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. W tym
ostatnim przypadku wnioskującym o włączenie go
składu tej komisji był wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Bogdan Knopik. Swój wniosek uzasadniał m.in. długoletnim doświadczeniem w zakresie
infrastruktury sportowej, zwłaszcza w kontekście
planowej budowy wielofunkcyjnego boiska wraz
z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 8 w Dębieńsku.
Zgodnie z przyjętym po zmianach porządkiem
obrad obszerne sprawozdanie ze swej działalności
złożył najpierw burmistrz W. Janiszewski, a następnie przewodniczący poszczególnych komisji
branżowych i klubu radnych. Pierwsze z podjętych
uchwał jak zwykle dotyczyły zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zmian w uchwale budżetowej
na rok bieżący. Obie te uchwały, podobnie jak
kolejna, w sprawie Planu Pracy i Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021,
zostały przyjęte jednogłośnie.
W trakcie styczniowego posiedzenia Rada Miejska procedowała szereg istotnych uchwał, jednak
w mojej ocenie najważniejsze dla ogółu mieszkańców były sprawy związane z gospodarką odpadami. Temat ten pojawiał się cyklicznie niemal od połowy ubiegłego roku na posiedzeniach komisji czy
sesjach RM, co wynikało ze zmian ustawowych, ale
też potrzeby wypracowania rozwiązań, które obniżyłyby koszty obsługi w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że średnia ilość odpadów na mieszkańca
z 565 kg w 2019 r. wzrosła do 598 kg w 2020 r., jak
również od grudnia 2020 r. wzrosła o 26% opłata
za wywóz i składowanie odpadów w stosunku do
2019 r. oraz że gmina nie może zarabiać na gospodarce odpadami, ani dopłacać do wywozu śmieci
– wynika to z obowiązujących przepisów. Trzymając się tych założeń, nie pozostaje nic innego, jak
skupić się na ograniczeniu ilości odpadów, których
co roku przybywa. Prym wiodą szczególnie dwie
frakcje: żużle i popioły oraz bioodpady, zwłaszcza
z terenów zielonych i na ich ograniczaniu skupia
sie nasz samorząd. W tym kierunku zmierza również polskie ustawodawstwo - chodzi m.in. o ustawę
o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
oraz uchwałę antysmogową Sejmiku Województwa
Śląskiego, z czym korespondują działania na rzecz

4

KURIER | STYCZEŃ-LUTY 2021

Po przerwie procedowano uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia,
Jesionka i Grabowej w obrębie dzielnicy Dębieńsko. Podjęcie tej uchwały poprzedziło przegłosowanie 40 uwag złożonych przez mieszkańców.
Następnie przegłosowano uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Czerwionka. W przypadku
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, radni głosowali
identycznie - 14 za, 7 przeciw. O ile przed samymi
głosowaniami chętnych do dyskusji nie było, to
już pod koniec sesji w ramach wolnych głosów
kilku radnych wypowiadało się na temat gospodarki odpadami i rosnących kosztów. Zanim jednak
do tej dyskusji doszło, przyjęto Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 r., a następnie przegłosowano zmiany w uchwale dotyczącej zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ponadto przegłosowano uchwały, które na początku sesji wprowadzono do porządku obrad,
z pominięciem poprawki, którą zgłosił radny
Marek Szołtysek (chodziło o nałożony na burmistrza wymóg informowania Komisji Budżetu
o planowanych umorzeniach należności podatkowych powyżej 2500 zł). W przypadku projektu
związanego ze zmianami składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Spo-

łecznej odrzucono kandydaturę radnego Marka
Szołtyska zgłoszoną przez radną Izabelę Rajcę,
natomiast skład wspomnianej Komisji rozszerzono o autora projektu, czyli wiceprzewodniczącego
Bogdana Knopika.
W dalszej części obrad radni mogli się zapoznać
z przygotowaną na piśmie informacją na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej. Z kolei w ramach wolnych głosów jako pierwszy wypowiedział
się radny Gabriel Breguła, który z myślą o Przegędzy dopytywał o plan budowy przyszkolnych boisk. Radny Marek Szczech wrócił natomiast do
głosowań w sprawie wysokości stawki za wywóz
odpadów. Przedstawiając proste wyliczenia, argumentował, iż przy 600 kg odpadów wytwarzanych
rocznie przez statystycznego mieszkańca stawka
powinna wynosić 32,80 zł, a uchwalono ją w wysokości 29,50 zł. Z kolei przyjęty wzrost ceny o 5,50
zł obliczony na podstawie ilości deklaracji od 37
tys. mieszkańców daje kwotę ponad 200 tys. zł,
których w przypadku nieprzegłosowania podwyżki
brakowałoby w budżecie. Stąd pytanie retoryczne
radnego M. Szczecha kierowane do radnych, którzy
byli przeciwko podwyżce, czy pieniądze potrzebne
na pokrycie kosztów związanych gospodarką odpadami należałoby odebrać nauczycielom, czy raczej
zrezygnować z jakieś inwestycji lub zadłużać dzieci. Konkludując, radny zwrócił uwagę, że można
udawać, iż nie ma potrzeby płacenia rachunków za
wywóz nieczystości, choć koszty i tak występują.
Można je natomiast próbować ograniczać poprzez
obostrzenia w zakresie segregacji. Odniósł się do
tego radny Michał Toman, zaznaczając, iż głosował przeciw podwyżkom, ponieważ jego zdaniem
nie wykonano jakiegokolwiek kroku, czy też próby,
by podwyżki złagodzić, natomiast ich ciężar przerzuca się na mieszkańców. Dopytując o działania
w tym zakresie, usłyszał w odpowiedzi radnego M.

Głosem Przewodniczącego
Samorządu Gminy i Miasta
czystego powietrza. Mam na myśli szereg programów dofinansowania do tych zadań. Nasza Gmina
realizuje dwa programy dofinansowania dla osób
fizycznych, pierwszy to zakup i montaż urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii, zaś
drugi dotyczy wymiany kotłów i termomodernizacji obiektów publicznych. Miejmy nadzieję, że te
działania spowodują zmniejszenie ilości tej frakcji
odpadów.
Kolejny obszar, który znacząco rzutuje na ilość
odpadów, stanowią odpady zielone. Trudno uwierzyć, że ten rodzaj odpadów jeszcze 10-15 lat
temu praktycznie nie trafiał do systemu, bowiem
był zagospodarowywany w miejscu powstawania.
Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 września 2019 r. przywraca możliwość zagospodarowania tego odpadu
w miejscu powstawania poprzez kompostowanie,
co powinno motywować mieszkańców do jego za-

gospodarowania na własnym terenie. Stąd też działania Rady Miejskiej związane ze zmianą sposobu
zagospodarowania bioodpadów. Chodzi o to, aby
odejść od worków foliowych, które u odbiorców
bioodpadów generują dodatkowe koszty związane
z doczyszczaniem odpadu (wysegregowanie worków foliowych), a to przekłada się na większy koszt
ponoszony przez gminę i wszystkich mieszkańców.
Warto zatem rozważyć, aby z myślą o utrzymywaniu, czy też pielęgnowaniu terenów zielonych pokusić się o sprzęt umożliwiający mulczowanie. To nic
innego, jak rozdrabnianie przez kosiarkę pokosu,
który służy jako nawóz lub ściółka, ponieważ łatwo ulega rozkładowi. Oznacza to korzyść zarówno
dla środowiska, jak i zmniejszenie ilości odpadów.
Wspólne i rozsądne podejście do gospodarki odpadami może ograniczyć wzrost kosztów obsługi
tego systemu.
Bernard Strzoda

Szczecha konkretne przykłady, które omawiano na
posiedzeniach branżowej komisji.
Włączając się do tej dyskusji, pełnomocnik
burmistrza Grzegorz Wolnik zwrócił uwagę, iż
na wysokość przegłosowanej stawki ma również
wpływ znacząco wyższa opłata marszałkowska.
Dalsza jego wypowiedź dotyczyła przyjętego
w ubiegłym roku apelu do Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie przesunięcia terminu wymiany pieców w tych obszarach gminy, gdzie w ciągu
najbliższych trzech lat planowana jest gazyfikacja.
Powołując się na swój udział w Komisji Klimatu,
jako radny wojewódzki miał okazję przedstawić
stosowne argumenty i uzyskać poparcie, którego
wyrazem będzie nowelizacja uchwały antysmogowej. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący
Rady Bogdan Knopik, dziękując za uchwalenie
ważnego dla mieszkańców Dębieńska miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw i budownictwa mieszkaniowego. Z kolei do
tematu gospodarki odpadami i wypowiedzi radnego M. Szczecha nawiązał radny Marek Szołtysek,
przytaczając m.in. wzory umów oraz zestawienie
dwudziestu czynników, jakie decydują o wysokości
cen za wywóz śmieci opublikowanych przez Polską
Izbę Gospodarki Odpadami.
Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi
burmistrz Wiesław Janiszewski zwrócił uwagę
na racjonalne argumenty radnego M. Szczecha,
na procedury związane ze specyfikacją przetargową w zakresie gospodarki odpadami oraz na
podstawowy problem dużej ilości odpadów. Stąd
apel burmistrza do radnych i mieszkańców, aby
w miarę możliwości odpadów było jak najmniej,
aby je selekcjonować, a bioodpady zostawić u siebie, na obszarze swojej działki. W. Janiszewski
podkreślał także, iż gospodarka odpadami odbywa
się na nowych zasadach, które wynikają z przepisów, a tych nie określa gmina, lecz ustawa o gospodarce odpadami. Zastrzegł, iż jako burmistrz
nie może zrobić nic, co jest niezgodne z prawem,
wobec czego jeśli wyliczona stawka 29,50 zł od
mieszkańca będzie za niska i nie pokryje kosztów
wywozu odpadów, to gmina będzie zmuszona pokryć brakującą kwotę, choć zgodnie z przepisami
nie wolno jej tego zrobić. Jednocześnie zabraknie
pieniędzy na zaplanowane inwestycje, dla przykładu na budowę boisk w Dębieńsku, Przegędzy,
Szczejkowicach i Bełku.
Do wypowiedzi radnego M. Szołtyska odniósł
się również pełnomocnik burmistrza Grzegorz
Wolnik, zaznaczając, że przytaczanie informacji
z izby, która zrzesza przedsiębiorców przetwarzających odpady jest jak rola adwokata diabła, ponieważ wspomniane przedsiębiorstwa zrzucają koszty
na samorządy. Z drugiej strony gminy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
zawierają jedynie to, co wynika z przepisów, choć
należy się liczyć z kolejnymi obostrzeniami w zakresie sprzętu stosowanego do wywozu odpadów.
W przypadku naszej gminy - podkreślił na koniec
G. Wolnik - stosowane są minimalne wymagania
wynikające z przepisów.
Jako ostatni w tej dyskusji zabrał głos radny
Adam Karaszewski, zwracając uwagę m.in. na
to, że gminy są bez wyjścia w odniesieniu do przepisów w zakresie gospodarki odpadami, a jednocześnie temat ten traktowany jest w kategoriach politycznych. W opinii A. Karaszewskiego przykład
na to stanowi posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego,
gdzie w ramach opiniowania projektu uchwały od
jego poparcia wstrzymało się zaledwie trzech radnych, a już na sesji, w obecności kamer i mediów
takiej jednoznaczności nie widać. (r)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to kluczowy dokument dla rozwoju lokalnej społeczności. Biorąc od uwagę budownictwo mieszkaniowe, usługowe,
użytkowanie gruntów czy aktywność gospodarczą, podstawę stanowią dokumenty
określające politykę przestrzenną samorządu uszczegółowione w planach miejscowych
zagospodarowania przestrzennego. Nasza gmina te zadania realizuje, a dobrym przykładem może być plan przyjęty na sesji 29 stycznia 2021, obejmujący obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej o powierzchni 254 hektarów.

Nowy plan zagospodarowania
i sprawa szkolnych boisk
Jak istotne znaczenie ma plan zagospodarowania przestrzennego świadczy największa ilość
wniosków, jakie złożyli mieszkańcy samego tylko
Dębieńska od chwili uchwalenia planu w 2002 r. –
ponad 150! – biorąc pod uwagę inne obręby gminy.
Skoro kiedyś obowiązywały inne założenia planistyczne, to po latach okazało się, że dla przykładu nie można wybudować domu w drugiej linii
zabudowy, i to nawet wtedy, gdy na danej posesji
znajduje się już budynek tego samego właściciela
nieruchomości. Przykłady można mnożyć, bo przecież chodzi również o zmianę kwalifikacji gruntów
z rolnych na budowlane, czy możliwości prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Procedowanie wspomnianego na wstępie miejscowego planu dla tego konkretnego obszaru trwało od 2018 r. W tym czasie odbyły się trzy wyłożenia planu przestrzennego i szerokie konsultacje
społeczne, które zaowocowały sporą ilością uwag
ze strony mieszkańców. Znakomita ich większość
została uwzględniona, zaś o czterdziestu ostatnich
musiała rozstrzygnąć Rada Miejska w trakcie swego
styczniowego posiedzenia, aby ostatecznie przyjąć
cały dokument. To bardzo ważne dla mieszkańców
nie tylko ze względu na budownictwo jednorodzinne, zajmujących się usługami, ale też dla inwestorów gospodarczych, którzy zgłaszają konkretne pomysły. Jestem przekonany, że polityka przestrzenna,
którą prowadzi Burmistrz i podległe mu wydziały,
przyczyniają się do rozwoju nie tylko dzielnicy Dębieńsko, ale całej gminy Czerwionka-Leszczyny.
Podczas ostatniej sesji radni przychylili się też
do wniosku, który pozwala mi na udział w Komisji
Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej,
abym wzorem ubiegłych kadencji Rady Miejskiej
mógł działać na rzecz rozbudowy infrastruktury
sportowej. O ile wcześniej tematyka ta znajdowała się w gestii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
której byłem członkiem, o tyle zmiana kompetencji w postaci przeniesienia tematu tworzenia bazy
dla działalność sportowej i rekreacyjnej do obecnej Komisji Zdrowia pozbawiała mnie możliwości
kontynuowania moich działań w tym zakresie. Stąd
mój wniosek, który jest pochodną konkretnych

efektów w postaci stworzenia od roku 2010 przez
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu programu realizacji przebudowy boisk przyszkolnych na terenie
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Pierwszą
inwestycją było boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w dzielnicy Dębieńsko, z którego
korzystają wszystkie kluby piłkarskie działające na
terenie gminy. Później zmodernizowano obiekty
w Palowicach, Książenicach, Czuchowie, Leszczynach (SP nr 1), Czerwionce (przy ul. Furgoła), powstały także „Orliki” na terenie Czerwionki-Leszczyn. Aktualnie chodzi zatem o dalszą realizację
planów, które zostały wypracowane w ostatniej
dekadzie w miarę możliwości finansowych gminy. Obecnie komisja branżowa w roku 2019 dokonała objazdu placówek, gdzie nie zostały jeszcze zmodernizowane obiekty przyszkolne. Myślę
tu o obiektach, przy szkołach podstawowych nr 7
i 8 w Dębieńsku, Szczejkowicach, Leszczynach
(ul. Ogrodowa), Bełku, Przegędzy i wnioski skierowane do burmistrza Wiesława Janiszewskiego.
Złożył on wniosek o realizację trzynastu projektów
inwestycji, do Funduszu Inwestycji Samorządowej,
wśród których znalazła się też inwestycja pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy
Szkole Podstawowej w dzielnicy Dębieńsko. Niestety tylko jedna inwestycja w Przegędzy dostała
dofinansowanie.
Projekt budowy boiska przy SP nr 8 w Dębieńsku wykonano już w 2013 r., o co zabiegał Aleksander Pyszny, dyrektor miejscowej placówki.
Z racji upływu czasu projekt ten trzeba oczywiście
zaktualizować, ale to niewielki koszt, za to kluczowy argument przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na dofinansowanie tego zadania. A trzeba pamiętać, że jest to możliwe w przypadku inwestycji,
które posiadają dokumentację techniczną. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że planowana budowa
objąć ma wielofunkcyjne boisko wraz z 200-metrową bieżnią, co jest kluczowym elementem całego przedsięwzięcia, także dla rywalizacji sportowej
dzieci i młodzieży na poziomie międzyszkolnym.
Bogdan Knopik

Tydzień Konstytucyjny w SP nr 8
W 2020 roku przypadała VIII edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy – wybitnego polskiego prawnika, konstytucjonalisty, zmarłego w 2009 roku.
W ramach swoich działań prawnicy w całej Polsce spotykają się z uczniami szkół średnich oraz
klas starszych szkół podstawowych (kiedyś gimnazjów), przeprowadzając żywe lekcje dotyczące wartości, jakie niesie dla każdego obywatela
Konstytucja – najważniejsze prawo obowiązujące
w każdym państwie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 razem ze swoimi nauczycielami historii
i wiedzy o społeczeństwie mieli możliwości uczestnictwa w spotkaniu z prawnikiem już trzeci raz.
W tym roku gościem spotkań dla uczniów klasy
VIII i VII, zorganizowanych online, był mec. Bartłomiej Piotrowski. Podczas zdalnej lekcji w nie-

zwykle przystępny i atrakcyjny dla uczniów sposób
mówił o tym, czym są prawa człowieka, kogo dotyczą i które z nich zalicza się do najważniejszych.
Spotkanie zakończyło się deklaracją, że mec. B.
Piotrowski chętnie spotka się z uczniami bezpośrednio, kiedy tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne. Zamiast tradycyjnego zdjęcia musiał
tym razem wystarczyć screen ekranu. – Jako długoletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie mam nadzieję, że tradycja spotkań w ramach
Tygodnia Konstytucyjnego będzie kontynuowana
w naszej szkole – powiedział dyrektor SP nr 8
Aleksander Pyszny.
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26 stycznia ruszyły w Czerwionce-Leszczynach szczepienia przeciwko COVID-19.
Wykonują je u nas dwa podmioty medyczne, które odpowiednio wcześniej zgłosiły się
do Narodowego Programu Szczepień. Są to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„FAMILIA” z siedzibą w Leszczynach przy ul. Sportowej 2a oraz „MEDIPOZ” sp. z o.o.
Przychodnia nr 2 przy ul. 3 Maja 36c w Czerwionce.

Pierwsze szczepienia
przeciwko COVID-19
Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie pacjentów, a także wydźwięk ogólnopolskiej kampanii promującej szczepienia, towarzyszyliśmy
mieszkańcom naszej gminy i miasta, którzy jako
pierwsi poddali się szczepieniu na COVID-19.
W samo południe 26 stycznia w leszczyńskiej
przychodni NZOZ „FAMILIA” zostali zaszczepieni Państwo Półtorak – Pani Janina, 83-letnia
emerytowana nauczycielka miejscowej Szkoły
Podstawowej nr 3, oraz jej 90-letni małżonek, Pan
Zygmunt, niegdyś wojskowy, a następnie pracownik kopalni „Dębieńsko”. Zgodnie z procedurą
oboje zostali wpierw przebadani przez lek. med.
Roberta Salamona, a po kilku minutach kolejno
zaszczepieni przez lek. med. Leszka Salamona.
Nie oznacza to, że pacjenci mogli od razu opuścić
przychodnię, ponieważ zgodnie z procedurą przez
kilkanaście minut musieli pozostawać jeszcze pod
obserwacją personelu medycznego. Mimo to Pani
Janina nie kryła przed nami zadowolenia, chwaląc
personel za miłą i szybką obsługę, począwszy od
pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym, po rejestratorki i pielęgniarki. Z kolei L. Salamon podkreślił, iż jego przychodnia do końca pierwszego
kwartału wykona trzysta szczepień, Po 21 dniach
trzeba obowiązkowo przyjąć drugą dawkę szczepionki, a także obsłużyć nowych pacjentów. Lekarz
z leszczyńskiego ośrodka zdrowia przyznał jednak,
że dla usprawnienia rejestracji pierwszych seniorów zapisywano „na zeszyt”, mając do dyspozycji
jedynie trzydzieści szczepionek.
Podobnie w Czerwionce, gdzie w tym samym
dniu rozpoczęto szczepienia w Przychodni nr 2.
Pierwszą zaszczepioną pacjentką była tutaj Helena
Wowra, 82-letnia mieszkanka Bełku, a szczepienie
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wykonał lek. med. Aleksander Gartnar. – Zgodnie ustaleniami Narodowego Funduszu Zdrowia,
przychodnie miały prawo zgłosić akces do szczepienia grup populacyjnych pacjentów i osób z danego
obszaru zamieszkania. Nasza przychodnia również
została zgłoszona i po zweryfikowaniu wymogów
wyznaczona do prowadzenia tych szczepień. Na
początek zaplanowano szczepienie sześciu pacjentów, a potem następnych, w kolejnych dniach. Póki
bowiem szczepionki są reglamentowane, a jest to
trzydzieści dawek na tydzień, jesteśmy ograniczeni
taką ilością. Mimo to zainteresowanie jest bardzo
duże, a nasza lista obejmuje już ponad tysiąc osób
– informuje Barbara Walczak, dyrektor NZOZ
„MEDIPOZ” w Czerwionce. – Chcę jednak w tym
miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nasza przychodnia
jest w stanie zaszczepić 200-300 pacjentów w ciągu dni roboczych, choć w grę wchodzą również soboty i niedziele. To jednak zależy od dostaw z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, na które
cierpliwie czekamy. Oczywiście ilość szczepionek
przekłada się na grafik wykonywanych przez nas
szczepień. Zgodnie z tym grafikiem pacjent jest informowany o tym kiedy i o której godzinie ma się
zgłosić. Szczepienia odbywają się u nas na III piętrze, w ramach poradni ogólnej, gdzie jest na tyle
bezpiecznie i przestronnie, że każdy pacjent po zakwalifikowaniu przez lekarza przechodzi do punktu szczepień. Po ich wykonaniu pacjenci zostają
na terenie przychodni od 15 minut do pół godziny,
żeby można było zaobserwować, czy ewentualnie
nie występuje u nich jakaś reakcja uczuleniowa.
Już podczas tej pierwszej wizyty pacjent jest informowany o terminie drugiego szczepienia, które
przypada po 21 dniach od pierwszego.
Jak wyjaśnia B. Walczak, zgodnie z zaleceniami NFZ przychodnia musiała w ogólnodostępnym
grafiku ustalić trzydzieści szczepień podzielonych
po połowie na te, które mają być wykonywane ze

zgłoszeń internetowych i bezpośrednich zgłoszeń
telefonicznych, wprost do przychodni. – Uważam,
że nie jest to rozwiązanie racjonalne, ponieważ jak
donoszą media, pacjenci dzwoniący na infolinię
mogą trafić do punktu szczepień oddalonego od
miejsca zamieszkania o 180 kilometrów. Zakładam
jednak, że z czasem te zasady będą ewaluowały.
Dla nas dużo lepsze jest rozwiązanie związane
z niedawną wymianą centrali telefonicznej. Od
tego momentu znacznie łatwiej można się z nami
skontaktować, bo jednorazowo może się dodzwonić
nawet około trzydziestu osób – zaznacza dyrektor
NZOZ-u z Czerwionki.
– Korzystając z okazji chcę zaznaczyć, że zasady i grupy wiekowe ustala ministerstwo, a każda
przychodnia ma swój własny wypracowany system.
Rozumiem, że ludzie są niecierpliwi, i nie dziwię
się temu, jednak apeluję, aby jak najmniej dzwonić
bez potrzeby, aby nie blokować telefonów, które
muszą przecież działać w jedną i w drugą stronę.
Zwracam uwagę, że nasz personel przypomina
o szczepieniach, aby nie zmarnowała się żadna
dawka. Trzeba bowiem pamiętać, że ze względu na
swoje parametry każda szczepionka po rozpuszczeniu i przygotowaniu odpowiednich dawek może
być przechowywana w warunkach temperatury
pokojonej tylko dwie godziny. Wprawdzie to kolejne ograniczenie, ale radzimy sobie z nim w ten
sposób, że mamy niejako w pogotowiu następną
osobę z listy, którą zapraszamy, aby nie zmarnować
żadnej dawki.
Warto nadmienić, iż „MEDIPOZ” to jedyna przychodnia na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, która od początku pandemii
jest otwarta dla pacjentów. – Cały czas pracowały
u nas wszystkie poradnie, a jedynie rehabilitacja
miała miesięczną przerwę w związku z decyzją
Ministra Zdrowia. Cały personel przychodził do
pracy, z kolei pacjenci mieli możliwość być przyjmowani osobiście, choć oczywiście mogli też korzystać z porad telefonicznych czy internetowych.
Co więcej, w porozumieniu z firmą, która świadczy
usługi w zakresie wymazów, udało nam się doprowadzić do tego, że taki punkt znajduje się w sąsiedztwie naszej przychodni, czyli na dojeździe do
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce.
W normalnym trybie najbliższy punkt wykonywania wymazów byłby w Rybniku – podsumowuje
B. Walczak. (r)

Zima jest czasem szczególnie trudnym dla osób doświadczających bezdomności, ale
także starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i zdrowotnej.
Ze względu na panujące mrozy i intensywne opady śniegu, Straż Miejska oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej starają się zapewnić pomoc osobom wymagającym
wsparcia ze strony służb społecznych.

Pomoc osobom bezdomnym
Zimą szczególnie osoby bezdomne narażone są
na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu i odmrożeniem, które mogą
doprowadzić do choroby, a nawet śmierci.
Podejmowane działania to przede wszystkim
sprawdzanie, w jakich warunkach przebywają osoby w kryzysie bezdomności. W czasie zimy szukają oni schronienia na terenie ogródków działkowych, w altankach czy w pustostanach. Straż
Miejska wraz z pracownikami OPS-u sprawdza
tego typu miejsca, a jeżeli znajdują się tam osoby bezdomne, każdorazowo informowane są one
o możliwości udania się do odpowiednich ośrodków, w których można przetrwać najtrudniejsze
dni. Każdego dnia kontrolowanych jest kilkanaście
takich miejsc na terenie całej gminy.
– Objazd miejsc, w których przebywają osoby
bezdomne, ponawiamy każdego dnia. Rozmawiamy
z nimi, pytamy czy nie potrzebują pomocy, a także,
czy chcieliby czasu mrozów spędzić w ośrodku lub
w noclegowni. Najczęściej jednak spotykamy się
z odmową i zapewnieniem, że są w stanie poradzić
sobie sami – mówią strażnicy miejscy oraz pracownicy OPS-u. – Nasze codzienne wizyty u nich
dają im jednak szansę na zmianę zdania, a nam na
reakcję w nagłych przypadkach – dodają.
Przypominamy, że na terenie województwa
śląskiego informacje o możliwościach w zakresie

noclegu i wyżywienia można uzyskać, dzwoniąc
na całodobowy bezpłatny numer 987.
Apelujemy, by nie być obojętnym na los drugiego człowieka. Każdą informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy warto przekazać odpowiednim
służbom.
– Reagujemy na każdy sygnał dotyczący konieczności udzielenia pomocy – mówią pracownicy SM
i OPS-u.
W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:
112 – SŁUŻBY RATOWNICZE
986 – STRAŻ MIEJSKA
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

Pierwsza mieszkanka
urodzona w 2021 roku
Emilia Smyczek z Palowic to pierwsza
mieszkanka zarejestrowana w naszym
urzędowym systemie w 2021 r. Emilię
i jej rodzinę odwiedzili burmistrz Wiesław Janiszewski oraz Pełnomocnik ds.
społecznych Aleksandra Chudzik.
Emilka urodziła się 1 stycznia o godz. 8.32
w szpitalu w Mikołowie. Ważyła 3560 g i mierzyła
54 cm. Jak przyznają zgodnie dumni rodzice – Pani
Angelika i Pan Waldemar – Emilka jest zdrowym
i bardzo grzecznym dzieckiem.
Na narodziny dziewczynki czekały także jej
dwie starsze siostrzyczki – siedmioletnia Maja
i półtoraroczna Lilianna. Jako najmłodsza, Emilka
jest oczkiem w głowie całej rodziny, więc w czasie
spotkania nie zabrakło również babci i cioci. Burmistrz oraz Pełnomocnik ds. społecznych przekazali na ręce rodziców gratulacje i upominki.
– Emilce – naszej nowej mieszkance – życzymy
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych
radosnych dni w swoim życiu – powiedział burmistrz W. Janiszewski. HPN

HOŁD OFIAROM HOLOKAUSTU
27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia obchodzimy również rocznicę wyzwolenia Czerwionki-Leszczyn spod okupacji niemieckiej. W ramach upamiętnienia tego wydarzenia burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Mariola Czajkowska złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Hitleryzmu w Leszczynach.
Warto zaznaczyć także, że właśnie w tym miejscu, w pobliżu stacji kolejowej Leszczyny Rzędówka, w styczniu 1945 r. zamordowano 288
więźniów, uczestników Marszu Śmierci – morderczej tułaczki dziesiątek tysięcy więźniów obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu, którą zarządzili
hitlerowcy.
Pochowano ich w zbiorowej mogile przy torach
kolejowych. W maju 1958 r. szczątki pomordowanych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz
centralny w Gliwicach. W 1966 r. w Leszczynach,
niedaleko stacji kolejowej, odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych.
– Leszczyny to miejsce śmierci, ale także nadziei
i pamięci – zaznaczył burmistrz W. Janiszewski.
– Ta pamięć jest niezbędna – musimy jej strzec,
żebyśmy wszyscy mieli świadomość, do czego może
prowadzić nienawiść. HPN
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W okresie jesienno-zimowym w całym kraju odnotowywany jest wzrost liczby zatruć
tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny, nie ma smaku, ani
zapachu. W trosce o życie i zdrowie mieszkańców, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach przeprowadza kampanię edukacyjno-informacyjną, dotyczącą zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla.
Celem działania jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją tlenku
węgla, a także uświadomienie odbiorcom kampanii
korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujników tlenku węgla.
Jak podaje dyrektor ZGM-u Marcin Janużyk,
w 223 budynkach będących w zarządzie ZGM
(466 klatek) umieszczono informację graficzną
o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, do
3030 mieszkań przekazano pisemną informację
o tym, czym jest czad, o przyczynach powstawania tlenku węgla, objawach zatrucia czadem oraz
o czujnikach tlenku węgla.
– Problem jest poważny i nie dotyczy tylko Familoków, a więc zagrożeń wynikających z niewłaściwego palenia w piecach węglowych, ale także
obszaru mieszkaniowego Leszczyn, w których zagrożenie może wynikać z niesprawnych pieców
i piecyków gazowych – dodaje M. Janużyk.

Tlenek węgla – czym jest czad?

Tlenek węgla (II) najczęściej nazywany jest
czadem. To gaz, który jest bezbarwny, bezwonny,
bezsmakowy, a zarazem niezwykle trujący, dlatego
potocznie nazywany jest również „cichym zabójcą”
– człowiek nie jest w stanie go wykryć za pomocą
zmysłów.
Tlenek węgla uwalnia się, gdy w czasie spalania nie jest dostarczana odpowiednia ilość tlenu
do pełnego spalania paliw, np. drewna, oleju, ropy,
benzyny czy gazu.
W związku z tym niewielka ilość tlenku węgla
w powietrzu sprawia, że jest on natychmiast wchłaniany do krwiobiegu, powodując niedotlenienie organizmu, które może prowadzić do śmierci. Każdego roku około 2 tysiące osób zostaje zatrutych
tlenkiem węgla. Czad jest także przyczyną śmierci
kilkudziesięciu osób rocznie.
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Przyczyny powstawania tlenku węgla

Podstawowymi przyczynami wydobywania się
tlenku węgla są niesprawne palniki lub piecyki gazowe, niedrożność kominów, czy nieprawidłowo
funkcjonująca wentylacja. Bardzo często źródłem
uwalniania tlenku węgla może być również uruchomiony samochód w zamkniętym pomieszczeniu,
kominki, kuchenki, a nawet grille.

je, przyspieszając tętno, czujemy się bardzo źle,
towarzyszą temu wymioty i poczucie zagubienia.
Jeżeli tlenek węgla zaatakował organizm w wysokim stopniu, człowiek traci przytomność, pojawiają się drgawki, zatrzymanie oddechu i akcji
serca, które ostatecznie doprowadzają do śmierci.
Duże stężenie czadu jest w stanie zabić człowieka w ciągu kilku minut.

Czujniki tlenku węgla

W celu zabezpieczenia się przed możliwością
zatrucia tlenkiem węgla wiele osób decyduje się
na zakup czujników. Zadaniem takiego urządzenia
jest ciągłe sprawdzanie stanu powietrza i alarmo-

Groźny czad – „cichy zabójca”
Dlatego ważne jest regularne wietrzenie pomieszczeń i zachowanie odpowiedniej cyrkulacji
powietrza, szczególnie w miejscach, gdzie wykorzystywane są mechanizmy grzewcze. Koniecznie
jest również, regularne sprawdzanie drożności wentylacji, a także sprawdzenie stanu kominów i regularne kontrole sprawności urządzeń grzewczych.
Statystycznie do zatrucia czadem najczęściej dochodzi w łazience. Wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody piecyki gazowe do całkowitego
spalenia gazu potrzebują dużej ilości powietrza,
którego swobodny dopływ w zazwyczaj małej i zamkniętej łazience jest utrudniony.

Objawy zatrucia czadem

Tlenek węgla jest bardzo toksycznym gazem.
Szybko atakuje organizm, niszcząc organy wewnętrzne. Poważne zatrucie prowadzi nawet do
śmierci. Wraz z tlenem dostaje się do krwiobiegu,
doprowadzając do niedotlenienia tkanek.
Niewielkie zatrucie tlenkiem węgla ma podobne
objawy do grypy, z którą często jest to mylone. Pojawiają się łagodne bóle głowy, ogólne osłabienie,
nudności, złe samopoczucie. Przy średnim stopniu ból głowy jest już silny, krew szybciej pulsu-

wanie w przypadku wykrycia czadu. Należy jednak
pamiętać, że tylko wysokiej jakości urządzenie zapewni bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
Warto jest wyposażyć dom w detektor tlenku węgla, gdyż sami nie jesteśmy w stanie wychwycić
zagrożenia. Takie małe i proste w obsłudze urządzenie wyposażone jest w specjalny sensor elektrochemiczny, który wykrywa tlenek węgla.
Jest to bardzo niewielka inwestycja w bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny. Dobry detektor
tlenku węgla można kupić już za kwotę ok. 100 zł,
jednakże warto zwrócić uwagę na jakość kupowanego produktu.
Przy wyborze urządzenia koniecznie należy
pamiętać o sprawdzeniu certyfikatu urządzenia.
Ważne, aby na produkcie koniecznie znajdowała
się Opinia Techniczna CNBOP – to polskie zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań
znajdujących się na poszczególnych certyfikatach:
– certyfikat EN50291-1:2010 – czujnik z podstawową normą, który idealnie spełnia warunki
domowe,
– certyfikat EN50291-2:2010 – czujnik do miejsc
ze specyficznymi warunkami, np. wilgotności,
czy temperatury.

Musisz wymienić stary kocioł!
Coraz mniej czasu, bo już niespełna rok, mają użytkownicy 10-letnich lub starszych
kotłów na paliwa stałe, by je wymienić. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej od
1 stycznia 2022 r. korzystanie z nich będzie nielegalne.
Uchwała antysmogowa została przyjęta decyzją
Sejmiku Województwa Śląskiego już w 2017 r. Jej
celem jest zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi
i na środowisko. Co oznacza dla przeciętnego użytkownika kotła na węgiel, a takich w województwie
śląskim jest 600 tysięcy? Każdy, kto ma tzw. kopciucha, czyli np. kocioł węglowy, jest zobowiązany
do jego wymiany na nowy, co najmniej 5 klasy.
Najlepiej jednak, by zastosować inne bardziej ekologiczne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe,
gaz, pompa ciepła itp. Na wymianę pozostało niewiele czasu – nieco ponad rok.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

Uchwała, która ma wyeliminować zatruwające powietrze urządzenia grzewcze obowiązuje na
terenie całego województwa śląskiego. Dotyczy
wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Regulacjom, które wprowadza
uchwała muszą podporządkować się mieszkańcy

województwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właściciele
budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty, samorządy lokalne.

Do kiedy trzeba wymienić starego kopciucha?

Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły kopciuchy,
czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione
tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione
do końca przyszłego roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Terminy ich wymiany
określa uchwała antysmogowa:
> kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 r.;
> kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić
do końca 2023 r.;
> użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do
końca 2025 r.;
> kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca roku
2027.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła?

W 2018 r. ruszył rządowy Program Czyste Powietrze, oferujący wsparcie finansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych kotłów na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja,
w zależności od dochodów, może wynieść nawet
do 37.000 zł dla słabiej zarabiających. Szczegółowe informacje o wsparciu można uzyskać na
stronie internetowej programu (czystepowietrze.
gov.pl), dzwoniąc na ogólnopolską infolinię (tel.
22 340-40-80) lub na infolinię Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (tel. 32 60-32-252).

Co grozi za niedostosowanie się
do zapisów uchwały antysmogowej?

Kto nie zastosuje ograniczeń, nakazów lub zakazów uchwały antysmogowej, podlega karze grzywny od 500 do 5.000 zł. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska,
który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń,
nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96,
podlega karze grzywny”.
Leszek Szejka

Zdalne konsultacje eksperckie

w ramach projektu „Nie truj sąsiada”
19 stycznia w gminach Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego rozpoczęły się konsultacje eksperckie dla mieszkańców zainteresowanych wymianą kotła, montażem fotowoltaiki
czy innymi inwestycjami proekologicznymi.
Pomimo pandemii koronawirusa
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego kontynuuje działania
związane z realizacją projektu „Nie
truj sąsiada. Modelowa kampania
edukacyjno-informacyjna na rzecz
ograniczania niskiej emisji”. Ostatnim etapem projektu są właśnie
konsultacje eksperckie. Aby wziąć
w nich udział należy:
▶▶ przesłać zgłoszenie na adres konsultacje@planergia.pl lub zadzwonić pod numer tel. 732 888
349.
▶▶ w dniu konsultacji zgłoszona osoba otrzyma mailem linka do połączenia telekonferencyjnego (wideo
lub telefonicznie).

Konsultacje dla Czerwionki-Leszczyn odbędą się 16 lutego między godziną 16.00 a 20.00. Jedno spotkanie
trwa około 20-30 minut. Ilość miejsc
ograniczona.

„Nie truj sąsiada” to kampania
edukacyjno-informacyjna na
rzecz ograniczania niskiej emisji
autorstwa Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
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ieraz się mówi, że coś tyle nas obchodzi, co zeszłoroczny śnieg… Jednak z tego co
słychać, przy obecnych „ciepłych zimach”, wiele osób wzdycha do „zeszłorocznych”,
a właściwie zaprzeszło rocznych śniegów, i dawnych tęgich zim z ostrym mrozem i zaspami
śniegu. Tęsknimy za malowniczą puchatą bielą, która odmienia świat na „bajkowy”, i za radościami z dzieciństwa – sankami, ślizgawką, śnieżkami… No to powróćmy do wspomnień,
skoro wiele ostatnich zim skąpiło nam tych atrakcji.
Śnieg, jak wiemy, upiększa świat – jesienne
bure szarzyzny, zgnilizny starych liści i badyli
przykrywa cudowny biały puch. Robi się jasno,
biało, świeżo i… odświętnie. Cudownie musiały
wyglądać dawne Leszczyny i okoliczne wioski
zatopione w ten biały świat, strzechy pod czapami
śniegu, i nasz stary drewniany kościółek w sieci
pobielonych gałęzi lip. Śniegi spadały w tamtych
czasach głębokie – tak przynajmniej zapamiętano – co najmniej do połowy płotów, więc co
mniejsze dzieci miały trudności z „wykopaniem
się” przez zaspy w drodze do szkoły. A i starszym
iść na piechotę do roboty przez zawiane drogi
nie było lekko. Gospodarze chowali wtedy wozy
i wyciągali sanie, które koniom było lżej ciągnąć.
Saniami jeździło się na targ i po drewno do lasu.
Saniami ksiądz jeździł po kolędzie.
Zimowy las stał w szczególnej, miękkiej ciszy,
aż słychać było niemal osypujący się z czasem
z gałęzi śnieg, strącony przez przebiegająca wiewiórkę. Ale czasem też rozbrzmiewał stukotem
siekier, bo właśnie zimą zwykle urządzano wycinki. Robotnicy w wysokich butach, grubych kożuchach i spiczastych czapach baranicach rąbali
drewno lub brnęli przez las na szychtę do huty
– na przykład do „Waleski” w palowickim lesie.
Należało się trzymać w grupie na wypadek napotkania wilków. W nocy dolatywało z lasu ich wycie. Wilków obawiano się zupełnie serio. Gdyby
stado dopadło samotnego wędrowca, marny jego
los. Znaleziono ponoć kiedyś w podorzeskim
lesie po człowieku jedynie… buty ze stopami.
Nawet na saniach nie było się bezpiecznym – wataha wilków zaczynała bowiem od koni, a potem
już łatwo mogła dostać się do pasażerów. Znana
jest opowieść o orszaku weselnym, który dopadły
wilki – w trakcie ucieczki, „poświęcano” podobno po jednym z weselników, aż na samym końcu
zrzucono z sań pannę młodą… Ale chyba jest to
raczej legenda. Konie bały się wilków panicznie
i nocami płoszyły się w stajniach, kiedy było słychać z lasu ich wycie. Zresztą nie tylko z lasu, bo
głodne stada podchodziły i do wsi. Psy szczekały
wtedy jak oszalałe, bo chciały bronić podwórek,
ale gdyby przyszło do starcia, to raczej wilk byłby
górą. Ludzie siedzieli w mocno zaryglowanych
chatach, nasłuchując czy coś się nie dzieje w oborach i chlewikach, bo pod drewniane ściany wilk
mógł się podkopać jak pies. Czasem podobno zaglądały w niskie okienka do izby. Bały się jedynie
ognia. Na obrazach Matki Boskiej Gromnicznej
widzimy jak odpędza wilki zapaloną gromnicą.
Ale Matka Boska Gromniczna ponoć oswoiła wilki i były jej posłuszne.
Jazda przez zimowy las była więc piękna i pełna uroku, choć z małym dreszczykiem. Na otwartej przestrzeni śnieg zasypywał ziemię swobodnie i równo, znikały drogi, zamarznięte rzeczki,
granice pól – wszelkie znaki orientacyjne. Łatwo było zboczyć ze ścieżki, która gdzieś tam
pod śniegiem była, i wpaść do rowu czy jakiejś
bruzdy. Jeszcze w latach 70. stawiano wzdłuż
szosy prowizoryczne przęsła niskich płotków,
które miały zatrzymywać śnieg nawiewany z pól.
Te plotki znikły gdzieś w połowie lat 70., kiedy
mieliśmy dla odmiany serię bezśnieżnych, deszczowych zim, jak teraz. Za to potem natura oddała z nawiązką śnieg w „zimie stulecia” 1979 r.,
kiedy nawet pociągi stały zasypane po dachy
wagonów. Równa jednolita biel i wirujące płatki
na równinie mogą otumanić i odebrać orienta-
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cję. Znamy przypadek robotnika, który wracając
z szychty nie dostrzegał zupełnie odśnieżonego
chodnika i brnął przez wysokie zwały odrzuconego śniegu po bokach, dźwigając w dodatku na
plecach rower, choć tuż obok niego szedł kolega
odśnieżonym chodnikiem. – Jakoż to idziesz, dyć
tu trzeba iść. Kaj tam leziesz do śniega! – perswadował kolega. – Jo Ida dobrze – odpowiadał
tamten jak zaczarowany i dobrnął w ten sposób
aż do Leszczyn.
„Zima jest piękna… do pewnego stopnia”, jak
powszechnie wiadomo. Ma ten minus, że jest…
zimna. Podobno w drewnianych chałupach było
cieplej, w murowanych już mniej, w jednych

przyniesionej do domu pływały kawałki lodu,
czasem grube, czasem cienkie i ostre jak rozbita
szyba. Dzieci wyciągały je i przez chwilę bawiły
się nimi, aż dłonie robiły się czerwone i mokre.
Potem biegły do okna „odchuchać” szron na szybie. Przez odchuchany otwór pokazywał się świat
w jaskrawej bieli i blasku słońca, lub zaciemniony zamiecią. Śnieg niesiony wiatrem szedł jakby
falami i wtedy mówiło się „Ale kurzawica!”
A potem – niezależnie od pogody – trzeba się
było brać do gospodarskich zajęć lub brnąć do
roboty. Pieszo, z czasem dojeżdżano rowerem,
ale z powodu zasp nieraz część drogi niosło się
ten rower na plecach…
Dla dzieci śnieg oznaczał, naturalnie, zabawę.
Pod szkołami toczyły się bitwy na kulki i „pudrowanie” śniegiem dziewczynek. Kto nie miał na to
ochoty, musiał szybko zmykać po lekcjach, żeby
nie dać się dopaść rozbawionej zgrai. Przy domach lepiło się bałwany, czasem zbiorowo, czasem każdy z osobna, więc bywał tych bałwanów

Aleksandra J. Ostroch

Zaprzeszłoroczne śniegi
i drugich piece nieraz dymiły i nie było cugu.
Nocą naturalnie ogień wygasał i robiło się coraz
zimniej. Bywało, że pozostawiona na misce czy
w wiadrze woda zamarzała, a dzieciom szkolnym
zamarzał atrament w butelce. W rogach szyb zarysowywały się delikatne przejrzyste kreseczki,
które stopniowo narastały i na całej szybie zaczynały się srebrzyć kształty przypominające paprocie, gałęzie, liście, nawet kwiaty. Jeśli mrozy
trwały, to okna robiły się „zamurowane” na biało. Co gorsza, w ubogich, zawilgoconych izbach
szron pojawiał się nawet na ścianach. Stąd ogromne pierzyny i piernaty, którym dziś tak się dziwimy. Na noc raczej się ubierano niż rozbierano, do
spania zakładano rozmaite flanelowe kaftany, na
głowę nierzadko chustki, nawet podwójne (wstydliwy sekret – mężczyźni też, zwłaszcza starsi
i łysi). Marzli ludzie równo na wsi i w miastach,
bo kamienice o grubych, wilgotnych murach ziębiły tak samo. Panie zakładały na noc flanelowe
czepce, a panowie szlafmyce. W ciepłej chustce
na głowie sypiał nawet dorastający… Chopin, był
bowiem słabego zdrowia i mama pakowała go
troskliwie na noc. Kombinowano, jak by ogrzać
łóżka, bo wchodzenie do lodowatej pościeli było
najprzykrzejszym finałem dnia. Najczęściej wkładano do łóżka butelki z gorącą wodą, później także termofory, jednak woda dość szybko stygła.
O wiele dłużej trzymała ciepło kafla lub cegła,
jednak nie zwykła cegła, tylko szamotowa, którą
należało zdobyć gdzieś przy hucie. Taką cegłę
trzeba było zawczasu położyć na piecu jak do gotowania, a kiedy była już bardzo gorąca, owinąć
w szmaty i położyć pod pierzynę. Jeśli się nie
dopilnowało, stawała się zbyt gorąca i wypalała
dziury w szmacie, nawet w pościeli. Jednak nad
ranem i cegła stygła, niestety.
Wczesnym rankiem wyłaziło się, trzęsąc, na
zimną izbę, i pierwszą rzeczą było rozpalenie
w piecu. Dopiero gdy już ogień dobrze buzował,
wołało się dzieci. W mroźne dni ogień strzelał
szczególnie wysokim jasnym płomieniem i rzucał długie blaski na izbę, a drewno, zwłaszcza
z żywicą, głośnie trzeszczało. Mówimy o tym,
bo dziś już tylko najstarsi pamiętają jak wygląda
ogień w mieszkaniu. Potem szło się po wodę do
studni, lecz bywało, że studnia zamarzła i trzeba było rozbijać lód jakimś drągiem. W wodzie

cały szereg. Starsze dzieci szły na górki na sanki
lub na staw na ślizgawkę. Ślizgawka nie zawsze
była bezpieczna, bo jak wiadomo lód bywa zdradliwy. Mogło skończyć się tragicznie, częściej
tylko umoczeniem, zwykle jednak ślizgano się
do „samego ćmoka” bez wypadków. Prawdziwe
łyżwy były przedmiotem zazdrości, ale mieli je
niektórzy wiejscy chłopcy już w końcówce XIX
wieku. Jednak większość ślizgała się po prostu
na butach, zelówki nie były wtedy z gumy, więc
dobrze niosły, a niektórzy sprytnie przybijali sobie gwoździkami druty i jechali… prawie jak na
łyżwach.
Chyba wszyscy natomiast mieli sanki – starsi chłopcy robili je sobie sami, takie proste, bez
oparcia. Dziewczynki – o ile nikt ze starszych
sanek im nie zrobił – prosiły o podwiezienie,
a psotni chłopcy nieraz umyślnie wywracali je
w śnieg. Było więc sporo śmiechu i emocji, nie
tylko pozytywnych… Narty miały niektóre dzieci
z familoków, ale to dopiero w połowie XX wieku, no i jednak była to rzadkość. Jeżeli wierzyć
zdjęciom, to nartami i sankami bawiły się nie tylko dzieci, ale i dorastająca młodzież. Naturalnie
gdzieś tam w dalekim świecie jeżdżono już na
nartach sportowo, lecz tutaj, wśród poważnych
gospodarzy i „grubiorzy”, nikt nie oddawałby się
tak niepoważnym rozrywkom.
Wieczory były długie, a nawet… bardzo długie. Siedziało się wokół pieca, starsi nawet tak
blisko, że… zapalały się wełniane chusty, którymi babki były opatulone („Laboga, starko, dyć
wy gorejecie!”). Drzemano lub „bojano” jakieś
opowieści. Matki często wieczorami przędły, ale
też nie za długo, bo szkoda było nafty w lampie.
Kiedy więc ogień przygasał, szło się spać i godzina dziesiąta to już była głęboka noc. Ale było
też w zwyczaju gadać długo jeszcze w łóżku.
W dużych rodzinach jedno posłanie zajmowały
zwykle dwie osoby, a w przypadku dzieci nawet
i po czworo. Było się z kim pogodać. Śnieg znów
sypał, pies szczekał koło chałupy, spuszczany
zwykle na noc z łańcucha dla rozgrzewki, i nasłuchiwano, czy drzewa „strzelają”, pękając od
mrozu. Czasem strzelały.
Kiedy kończyłam ten zimowy tekst… zaczął
padać śnieg i zrobiła się całkiem porządna zima.
Czyżby dała się przywołać wspomnieniami?

Tuż po zakończonych pracach kompleksowej rewitalizacji zameczku i jego otoczenia,
Urząd Gminy i Miasta przygotował wyjątkową aplikację, która opowiada o historii leszczyńskiego zameczku.

Zamek w Leszczynach dzwoni
— odbierz i posłuchaj historii tego miejsca
Fascynująca historia miejsca
Prace wykonane podczas rewitalizacji są naprawdę imponujące. Zostały one wykonane z wielkim szacunkiem dla dziedzictwa historycznego.
Przypomnijmy, że celem inwestycji było nawiązanie do pierwotnego kształtu zameczku. A ten
powstał w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku, „dobrego pana na
Leszczynach” – Konrada Bartelta. Nowa siedziba
została wybudowana specjalnie dla drugiej żony
Bartelta – Ernestyny. Warto dodać, że zameczek
uznawany był za jedną z najpiękniejszych budowli
rezydencjalnych tamtych czasów na Śląsku. Projektanci dotarli do archiwalnych zdjęć i w swoich
planach dążyli do odtworzenia historycznego wyglądu zabytku. Neorenesansowy zameczek miał
odzyskać dawny blask, został więc odtworzony
z najwyższą dbałością o jego pierwotny kształt
i wygląd.
– Zadanie zostało zakończone, teraz chcielibyśmy zachęcić mieszkańców, aby odkrywali historię tego miejsca. Mamy nadzieję, że opracowana

aplikacja sprawi, że nieco inaczej spojrzą na codziennie mijany zabytek – mówi Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM. – Zachęcamy, aby mieszkańcy i turyści zapoznali się z minisłuchowiskiem,
które obejmuje kilka wątków dotyczących losów
rodu Barteltów, niech stanowi ono dobrą inspirację, aby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat historii najbliższej okolicy. Miejsce, w którym dziś
mamy okazję spacerować, ponad 130 lat temu było
świadkiem wielu wspaniałych, ale i tragicznych
wydarzeń. Historia zameczku i jego właścicieli
jest fascynująca. Znajdziemy tutaj miłość, walkę
o pieniądze i wpływy, a także szczęśliwe, idylliczne
wręcz chwile, przeplatane wielkimi tragediami –
dodaje H. Piórecka-Nowak.
Jak to działa?
Zapraszamy na spacer wokół zameczku ze
smartfonem w ręku. Wystarczy zeskanować QR
kod umieszczony przy wejściu do obiektu i… odebrać połączenie przychodzące od leszczyńskiego
zameczku. Można też wejść w link: https://www.

Zeskanuj kod QR
lub wejdź na stronę
www.poznajhistorie.pl/czl-zamek

poznajhistorie.pl/monument/czl-zamek. Posłuchamy wówczas rozmowy, która przeniesie nas
w czasie.
Minisłuchowisko zostało nagrane przez aktorów
Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu, a jego
treść została przygotowana na podstawie książek
Aleksandry Ostroch pt. „Śląsk romantyczny”,
Weroniki Zieleźny pt. „Leszczyny. Właściciele
majątku, kolonie i przysiółki”.
Zgodnie z zamierzeniem projektu, park i sam
obiekt zameczku mają służyć lokalnej społeczności. W zameczku prowadzona będzie integracja
lokalnej społeczności poprzez m.in. wydarzenia
kulturalne, pikniki, zabawy dla dzieci, spotkania
tematyczne. W obiekcie znajdują się sale szkoleniowo-konferencyjne i pomieszczenia biurowe,
a także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. Teren wokół zameczku obfituje w atrakcje dla
różnych grup wiekowych. Jest siłownia, urządzenia „street workout”, plac zabaw, stanowiska do
rodzinnego grillowania, miejsca do wypoczynku
przy stawie, boisko do siatkówki i koszykówki,
które zimą można zmienić w atrakcyjne lodowisko. HPN

Paczki dla osób samotnych
Tradycyjnie, w okresie przedświątecznym w Czerwionce-Leszczynach odbywało się
spotkanie wigilijne dla samotnych, starszych, wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem mieszkańców. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie mogło
się ono odbyć. Co nie oznacza, że potrzebujący pozostali bez wsparcia.
Tym razem tradycyjną wigilię dla osób samotnych zastąpiły paczki żywnościowe dostarczane
przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach. Do każdej paczki
dołączona została kartka z życzeniami burmistrza
Wiesława Janiszewskiego oraz przewodniczącego
Rady Miejskiej Bernarda Strzody. Wiele osób
spędzi tegoroczne święta samotnie – także z powodu pandemii – są to przede wszystkim seniorzy,
osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore
oraz w trudnej sytuacji finansowej. Pod ich drzwi,
z zachowaniem norm sanitarnych, dostarczone zostały paczki.
– Od kilku lat istniała w naszej gminie piękna
tradycja spotkań z osobami, które wigilijny wieczór spędzają same. Wszystko po to, żeby wspólnie z nimi zjeść wieczerzę wigilijną, podzielić się
opłatkiem, porozmawiać i rozdać drobne prezenty.
W tym roku martwiliśmy się, w jaki sposób zorganizować to spotkanie, ponieważ wiedzieliśmy, że

nie może się ono odbyć w tradycyjnej formie. Mimo
wszystko udało się nam dotrzeć do osób w potrzebie z życzeniami i świątecznymi paczkami – mówi
pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik. – I chociaż nie mogliśmy złożyć
życzeń osobom samotnym podczas tradycyjnego
spotkania, chcieliśmy, żeby wiedziały, że myślimy
o nich i otaczamy ich opieką – dodaje A. Chudzik.
Akcję przygotowania paczek żywnościowych dla
osób samotnych realizuje w ramach konkursu Polski Czerwony Krzyż Oddział w Knurowie. HPN
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Już po raz trzeci Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach zachęca do udziału w akcji „Walentynkowe serce dla
zwierzaków”.

Pomóżmy zwierzakom
– W tym wyjątkowym czasie pamiętajmy o tych, od których otrzymujemy moc bezinteresownej i bezwarunkowej miłości – naszych czworonożnych przyjaciołach. By zwrócić
uwagę na los bezdomnych zwierzaków, zaproponowałyśmy dwa lata
temu akcję walentynkowego wsparcia psów i kotów. W porozumieniu
z dyrektorem ZDISK-u i wolontariuszami działającymi na rzecz zwierząt
zachęciłyśmy do udziału w tej inicjatywie. Odzew mieszkańców było niesamowity! Nie mieliśmy więc żadnych
wątpliwości, że tę walentynkową akcję warto kontynuować. Szczególnie
teraz, w czasie pandemii, wolontariusze zgłaszają wielką potrzebę wspierania zwierząt – mówią Hanna Piórecka-Nowak i Katarzyna Mazur
z UGIM, pomysłodawczynie akcji.
Z walentynkową myślą prowadzona jest zbiórka na rzecz bezdomnych
zwierząt. To one cierpią porzucone,
głodzone, bite i krzywdzone przez
człowieka. Potrzeby bezdomnych
czworonogów wskazali wolontariusze z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy z ogromnym
zaangażowaniem pomagają zwierzakom w potrzebie – Sabina Laskowska i Ireneusz Piontek.
– W czasie pandemii otrzymujemy
mniej karmy dla zwierząt. Z oczywistych względów organizujemy mniej

spotkań, akcji, dlatego zwracamy
się teraz z wielką prośbą o wsparcie.
Prosimy o karmę (głównie mokrą),
smycze, obroże, preparaty przeciwko
kleszczom. Odrobinę radości naszym
podopiecznym sprawią też zabawki
dla zwierząt, zwłaszcza, że trafiają do
nas także niechciane szczeniaki – wyliczają wolontariusze.
Wciąż wielkim problemem jest
znęcanie się nad zwierzętami, głodzenie ich, niechęć do udzielania im
pomocy w chorobie, skazywanie na
śmierć w męczarniach i katowanie
zwierząt. Aby uwrażliwiać najmłodszych mieszkańców na los bezdomnych zwierząt, Urząd Gminy i Miasta przygotował niespodziankę dla
każdego dziecka, które pod opieką
rodziców lub dziadków przyniesie
upominek. Jest nią dyplom z podziękowaniem za szlachetne serce okazane zwierzętom w potrzebie.
Prezenty dla potrzebujących zwierzaków można składać w Urzędzie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Parkowa 9, Punkt Informacyjny w godz. pracy Urzędu) oraz
w siedzibie Zarządu Dróg i Służb
Komunalnych (ul. Polna 6, portiernia, czynne codziennie przez całą
dobę) od 10 do 28 lutego br.
Zachęcamy do udziału w akcji
i wsparcia porzuconych zwierząt. KM

17 grudnia w Parku Leśnym w Leszczynach otwarty został wybieg dla psów. To pierwszy tego typu obiekt na mapie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Stanowi odpowiedź na potrzeby i liczne prośby mieszkańców.

Otwarto wybieg dla czworonogów
Jak mówią inicjatorzy projektu – wybieg dla
psów to zadanie, na które czekało wielu mieszkańców. Pomysł został więc zgłoszony do organizowanego przez gminę i miasto konkursu Inicjatyw
Lokalnych, a więc mechanizmu, który daje mieszkańcom możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych koncepcji, przyczyniających się
do poprawy jakości życia w Czerwionce-Leszczynach. Środki na realizację wyłonionych w drodze
konkursu zadań przekazywane są z budżetu gminy.
– Gratuluję inicjatorom pomysłu – powiedział
burmistrz Wiesław Janiszewski. – Cieszę się, że
zrealizowano to zadanie i – jak widzimy – miejsce
już cieszy się zainteresowaniem właścicieli czworonogów. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania
mieszkańców i będzie im służyć.
– Było to zadanie, którego potrzebę realizacji wielokrotnie akcentowali mieszkańcy. Dzięki
współpracy Rady Dzielnicy oraz społeczników
z Fundacji „Jestem głosem tych, co nie mówią”
oraz Stowarzyszenia „Boksery niczyje” opracowany został projekt, który zgłosiliśmy w konkursie
na Inicjatywy Lokalne. Po pozytywnym rozpatrzeniu konkursu we współpracy z ZDiSKiem rozpo-
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częliśmy konkretne działania w parku – wyjaśnia
Artur Sola, przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Leszczyny Osiedle.
Zagospodarowano 900 metrów kwadratowych
powierzchni – teren został ogrodzony, zamontowano podwójną furtkę czyli śluzę zapobiegającą
niekontrolowanemu wydostaniu się psa z wybiegu
oraz 5 elementów dla psich treningów i zabaw, są
także 2 ławeczki i kosz na psie nieczystości. Zadanie kosztowało 60 tys. zł.
– Na przyszły rok zaplanowaliśmy oświetlenie
tego miejsca, a z funduszów rady dzielnicy chcielibyśmy dodatkowo zamontować tu kamerę – dodaje
A. Sola.
– W dzielnicy przeważa zabudowa wielolokalowa, blokowa, zdiagnozowaliśmy, że mieszka tutaj
kilka tysięcy właścicieli psów, którzy – inaczej niż

w dzielnicach wiejskich – nie mają miejsc, gdzie
pupil może skorzystać ze swobodnego wybiegu. Do
wniosku na projekt Inicjatywy Lokalnej zebraliśmy
i dołączyliśmy ok. dwustu podpisów zwolenników
tego pomysłu – dodaje Sebastian Garbacz z Rady
Dzielnicy Leszczyny Osiedle.
O utworzenie tego typu miejsca zabiegali również wolontariusze działający na rzecz zwierząt: –
To niezwykle ważne, żeby psy miały miejsce, gdzie
mogą poczuć się swobodnie, mogą się wybiegać,
a także integrować z innymi psami. Właściwa socjalizacja psów ma ogromne znaczenie – podkreśla Ireneusz Piontek wiceprezes Fundacji „Jestem
głosem tych, co nie mówią”.
Zachęcamy mieszkańców wraz ze swoimi pupilami do korzystania z nowego obiektu. HPN

Magia świąt w CKE
i Koncert Noworoczny
Orkiestry „Dębieńsko”
22 grudnia duet Magdalena Grzegorzek (wokal) i Paweł Kukla (pianino) wprowadzili
swoich słuchaczy w pełną świątecznych dźwięków atmosferę Bożego Narodzenia.
Podczas koncertu on-line można było usłyszeć tradycyjne kolędy, a także współczesne,
polskie i zagraniczne, utwory świąteczne.
2 stycznia wielbiciele koncertów noworocznych
mogli się poczuć usatysfakcjonowani. Wprawdzie
nie na żywo, lecz on-line, za to w zgodzie z tradycją zaprezentowała się Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod batutą Wojciecha Pukowca.
Prócz muzyków także tym razem nie zabrakło
solistów, bowiem w tej roli wystąpili: Joanna
Spandel, Natalia Gierlich, Zuzanna Okseniuk,
Sabina Kierpiec, Iwona Blacha, Mieczysław
Kierpiec i Marian Chrobok. Podobnie w przypadku życzeń noworocznych, które wszystkim
mieszkańcom gminy i miasta Czerwionka-Lesz-

czyny złożył burmistrz Wiesław Janiszewski.
Dodajmy, iż koncert zarejestrowany przez obsługę
naszego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego można wciąż jeszcze oglądać na Facebooku i kanale
YouTube CKE.
Trudno stwierdzić, kiedy w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
znów będziemy mogli gościć wspaniałą publiczność. Jednak niezależnie od decyzji związanych
z sytuacją epidemiologiczną, jakie wobec instytucji
kultury podejmą władze, zachęcamy do śledzenia
programu naszych wydarzeń on-line. (r)

WOJEWÓDZKI PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY

Ocalić od zapomnienia
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach zorganizował w ubiegłym roku
27. edycję Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia”, na który nadesłano 327 prac z 68 placówek kulturalnych i oświatowych
województwa śląskiego.
Tym razem oceny prac podjęła się komisja konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety Pierchały, a przy udziale członków tej komisji, Andrzeja
Marka, Katarzyny Sienkan-Krząkały, Marioli
Czajkowskiej, a także Adama Karaszewskiego –
przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz Janusza Lukaszczyka, który pełnił rolę komisarza
wystawy. Prace młodych artystów oceniano w czterech kategoriach wiekowych, a więc przedszkolaków, uczniów klas I-III, klas V-VIII oraz szkół

ponadpodstawowych. Nagrodzono 60 uczestników, których prace wyeksponowano na wystawie
pokonkursowej w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny mogą być dumni, ponieważ
w wyróżnionej grupie znalazło się 23 laureatów
z naszej miejscowości. Specjalną nagrodę – tradycyjnie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska – przyznano Aleksandrze Kurek ze Szkoły
Podstawowej w Suszcu. My natomiast ze swej strony gratulujemy wszystkim bez wyjątku i już teraz
zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie. (r)

Laureaci konkursu z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny: Szymon Oleś (Przedszkole nr 6 w Czerwionce), Martyna Jarka (Przedszkole w Bełku), Kacper Raczek (SP nr 7 w Dębieńsku), Agata Lip (SP nr 8
w Dębieńsku), Anna Bogdał (SP nr 6 w Czuchowie),
Eryk Hajduczek (DK w Leszczynach), Agata Kuchta
(POPP przy SP nr 6 w Czuchowie), Aleksandra Jaroszek (POPP przy SP nr 4 w Czerwionce), Martyna
Kania (POPP przy SP nr w Czerwionce), Daria Szyma
(POPP przy SP nr 4 w Czerwionce), Karolina Szweda
(SP w Palowicach), Paulina Wybierek (SP nr 7 w Dębieńsku), Maja Dworowy (SP nr 4 w Czerwionce),
Zuzanna Horny (SP w Książenicach), Kewin Jaworek (SP nr 4 w Czerwionce), Julia Jes (POPP przy SP
nr 3 w Leszczynach), Milena Kasperek (DK w Leszczynach), Justyna Knopik (MOK w Czerwionce), Julia
Mazur (DK w Leszczynach), Natalia Radojewska (SP
nr 3 w Leszczynach), Anna Szczebiot (POPP przy SP
nr 6 w Czuchowie), Anna Chryczyk (POPP przy SP
w Książenicach), Marta Biela (SP w Bełku).
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XIII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Gwara śląska na wesoło
Zamiast tradycyjnie pełnej po brzegi widowni i niemal nieustających salw śmiechu,
tym razem transmisja on-line wcześniej przygotowanych nagrań – w takiej formie odbyła się XIII edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na wesoło” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.

Gospodyń Wiejskich w Książenicach, zaś na
kolejnych miejscach uplasowały się gospodynie
z Czuchowa i Dębieńska.
Organizatorem tego wydarzenia był Miejski
Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
przy udziale Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Rybniku. Dodajmy, iż tematy tegorocznej edycji przygotowała Jadwiga Gajewska,
a całość poprowadził Czesław Żemła. (r)

Wzorem lat ubiegłych, nie licząc kulinarnych
specjałów, w programie Turnieju znalazły się
dwie konkurencje. W ramach pierwszej należało
zaprezentować scenkę kabaretową, tym razem
pod hasłem „O czym gowiedź rozprawio”. Drugie zadanie stanowiło wykonanie piosenki o ziemi. Transmisję można było oglądać 24 stycznia,
zaś głosy na poszczególnych uczestników oddawać przez trzy dni pod filmami publikowanymi
na Facebooku i kanale YouTube Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach. Głosami internautów zwyciężyło Koło

Tegoroczny Wojewódzki Konkurs Regionalny „My som stond”, którego organizatorem jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem
Integracyjnym „Promyczek” w Leszczynach, ze względu na pandemię koronawirusa musiał przybrać inną formę niż
zwykle.
– Tym razem konkurs „My som stond” odbył się
w formie elektronicznej. Nie mogliśmy zaprosić do
nas przedszkolaków, tak jak miało to miejsce co
roku, aby w murach naszego przedszkola oklaskiwać ich występy. Cieszymy się jednak, że chociaż
w innej formie, mimo wszystko konkurs się odbył
– podkreśla Monika Sobieska, dyrektor leszczyńskiego Przedszkola nr 1.
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„My som stond”
– Poprosiliśmy uczestników konkursu o prezentację kącika regionalnego poprzez nagranie krótkiego
filmiku promującego kultywowanie tradycji śląskich
w przedszkolu w formie: tańca, piosenki w gwarze
śląskiej, scenki lub opowiadania – mówią organizatorki konkursu: Katarzyna Małachowska, Bernadeta Chrapiec, Małgorzata Głodowska oraz
Maria Gilga. – Otrzymałyśmy filmy z nagraniami
pięknych wstępów najmłodszych, za co ogromnie
dziękujemy wszystkim uczestnikom – dodają.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział
dwanaście placówek: Przedszkole z Bełku, Przed-

szkole nr 1 w Leszczynach, Przedszkole nr 3
w Leszczynach, Przedszkole nr 6 w Czerwionce,
Przedszkole nr 7 w Czuchowie, Przedszkole nr 8
w Dębieńsku, Przedszkole nr 10 w Czerwionce,
Przedszkole nr 11 w Leszczynach, Oddział Przedszkolny w Książenicach, Przedszkole nr 21 w Rybniku, Przedszkole nr 39 w Rybniku, Przedszkole nr
20 w Mysłowicach.
Jury w składzie Kasia i Claudia Chwołka,
Czesław Żemła, Łukasz Michalik i Łukasz
Szołtysek biorąc pod uwagę wystrój i wyposażenie kącika regionalnego, stroje, rekwizyty, oryginalność oraz pomysłowe podejście do tematu oceniło przygotowane filmiki i wyłoniło najciekawsze
prezentacje. Tak więc I miejsce zajęło Przedszkole
nr 8 w Dębieńsku, II – Przedszkole nr 39 w Rybniku, III – Przedszkole nr 21 w Rybniku, natomiast
wyróżnienie otrzymało Przedszkole nr 11 w Leszczynach.
Celem konkursu było poznanie przez dzieci historii i specyfiki regionu w połączeniu z tradycjami
własnej rodziny, wzmacnianie więzi uczuciowej
z rodziną poprzez prowadzenie rozmów z dziadkami i rodzicami na temat przeszłości, wprowadzenie
dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszych przodków, budzenie przywiązania do
rodzinnego krajobrazu i kultury śląskiej, ukazanie
piękna sztuki śląskiej (tańca, muzyki, gwary, stroju
śląskiego).

Jak co roku młodzi mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny mogli podczas
ferii uczestniczyć w warsztatach i spektaklach przygotowanych przez nasz Miejski
Ośrodek Kultury. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie zajęcia odbywały się online.

Wirtualne ferie z MOK-iem
– Ze względu na wprowadzone obostrzenia nie
mogliśmy spotkać się z dziećmi w placówkach kultury, chcieliśmy jednak przygotować atrakcje na
czas wolny od zajęć szkolnych. Stąd nasz pomysł,
żeby zrealizować ferie wirtualnie. Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury zamieściliśmy
informacje, jakie zajęcia będą odbywały się w dany

23 i 24 stycznia na Stadionie Śląskim
w Chorzowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach
– IV Liga Śląska Juniorów. W zawodach
wzięła udział II Drużyna Juniorów Klubu Szachowego „Skoczek”, wygrywając
Mistrzostwa oraz awansując do III Ligi.

dzień, a także, w przypadku warsztatów, jakie materiały będą potrzebne uczestnikom – mówi Mariola Czajkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Czerwionce-Leszczynach. – Od początku pandemii właśnie w taki sposób – wirtualnie
– staraliśmy się umożliwić widzom uczestnictwo
w wydarzeniach kulturalnych, m.in. w Koncercie
Noworocznym czy finale konkursu „O Złote Cygaro
Wilhelma”, realizujemy również stałe cykle, takie
jak „Znane i nieznane” czy „Pasjonaci”. Cieszą
się one sporym zainteresowaniem, nie inaczej było
również z ofertą przygotowaną na czas ferii – dodaje M. Czajkowska.
W tegorocznej ofercie Miejskiego Ośrodka
Kultury znalazły się m.in. kreatywne warsztaty,
których uczestnicy mogli przygotować wyjątkowe
prezenty na Dzień Babci, Dzień Dziadka i Walentynki, stworzyć biżuterię i ozdoby z filcu, lampiony
ze słoików oraz ozdoby z bibuły i wikliny papie-

rowej. Nie zabrakło również spektakli teatralnych
oraz spotkań z muzyką, podczas których uczestnicy poznawali podstawy budowy i techniki gry na
instrumentach takich jak: fortepian, akordeon czy
tuba. W ramach „Wirtualnych Ferii z MOK-iem”
przypomniano także dawne gry i zabawy, zaprezentowano „baletowe ABC”, czyli garść wskazówek jak powinna wyglądać prawidłowa sylwetka
w tańcu oraz jakie są podstawowe ćwiczenia baletowe. Spore grono widzów zgromadziły również
prezentacje eksperymentów z fizyki, malarstwa
japońskiego oraz wywiady w ramach cyklu „Pasjonaci”. Wszystkie zajęcia, warsztaty, wywiady
i pokazy transmitowane były na żywo na Youtube
i Facebooku.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

Sukces szachistów „Skoczka”

Drużyna reprezentująca Klub Szachowy „Skoczek”, wystartowała w składzie: Jakub Sputowski, Kamil Łyskowski, Piotr Łysakowski, Tymoteusz Hlubek, Julia Cichoń i Helena Pyrc.
– Wszystkim zawodnikom należą się ogromne gratulacje i słowa uznania. Ich sukces to efekt
wielu lat pracy i treningów. Warto podkreślić, że
drużyna „Skoczka” tytuł mistrzowski wywalczyła
kompletem zwycięstw – podkreśla Michał Cichoń,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach.
Podczas zawodów szczególnie wyróżniło się
trzech zawodników – Kamil i Piotr Łysakowscy,
którzy okazali się najlepsi na 2 i 3 szachownicy,
oraz Jakub Sputowski, który zajął II miejsce na
1 szachownicy.
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Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

STANISŁAWA CICHECKIEGO
radcy prawnego, wieloletniego pracownika
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W imieniu całej społeczności
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
składamy
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
wyrazy współczucia.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie

śp. STANISŁAWA CICHECKIEGO
najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Czerwionce-Leszczynach
Ludzie których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Pani Danieli Musioł

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
płynące z głębi serc wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
O.K. Banku Spółdzielczego

Wojciechowi Pukowcowi i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Rodzinie zmarłej

śp. HALINY DEMBIŃSKIEJ

wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce
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Grażynie Goli i Rodzinie

najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
BRATA

śp. PIOTRA BRZUSTOWSKIEGO
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej nr 6 Czuchowie

Rodzinie zmarłego

śp. ANDRZEJA BARTOSZKA

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. KAZIMIERZA GAWLIKA

głębokie wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłej

śp. HELENY TEPER

najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym, Współpracownikom
oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

śp. STANISŁAWA CICHECKIEGO
składają
Żona oraz Córka i Syn z Rodzinami

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca oraz uczestniczyli
we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
Żony, Matki, Babci

śp. ADELAJDY FOJCIK

Rodzinie, Przyjaciołom,
Burmistrzowi Wiesławowi Janiszewskiemu,
Gronu Pedagogicznemu z Bełku i Stanowic,
księżom Konradowi Opitkowi, Witoldowi Psurkowi
i Piotrowi Cionace,
delegacji OK Banku Spółdzielczego,
Sztandarowi Róż Różańcowych,
Koleżankom i Kolegom z Liceum Pedagogicznego,
Znajomym i Sąsiadom
serdeczne podziękowania składają
Mąż i Córka z Rodziną

Alinie Kuśce i Rodzinie

głębokie wyrazy współczucia
po śmierci TEŚCIA

śp. BERNARDA KUŚKI

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłej

śp. ADELAJDY FOJCIK

najszczersze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

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








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



Rodzinie zmarłej

śp. JOANNY DROBNY

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. HENRYKA GRZEGORZKA
głębokie wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Sołtys i Rada Sołecka Palowic

 OGŁOSZENIA DROBNE 

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. HUBERTA PIECHA

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczącemu i Radnym
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
Kierownictwu i Pracownikom
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Księżom, wszystkim Krewnym, Sąsiadom i Znajomym
składa
Rodzina

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

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

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

tel. 501-347-984
Czerwionka-Leszczyny,
ul. Rynek 5/9
Szczejkowice, ul. Gliwicka 58

Producent maszyn i urządzeń stosowanych
w przetwórstwie spożywczym – Firma KOLZBIG Sp. z o.o.
poszukuje pracowników na stanowiska:

TECHNIK MONTER/SERWISANT
ŚLUSARZ
Nasze wymagania:

Kancelaria Radcowska

NAPRAWA SPRZĘTU
RTV, MONTAŻ ANTEN
ŁUKASZ GÓRNY

▶▶ wykształcenie kierunkowe
techniczne,
▶▶ wiedza z zakresu elektroniki,
elektryki, umiejętność czytania
rysunków technicznych,
▶▶ dyspozycyjność,
odpowiedzialność,
komunikatywność, umiejętność
pracy indywidualnej i w zespole,
▶▶ prawo jazdy kategorii B,

Twój zakres obowiązków:

▶▶ wykonywanie napraw oraz przeglądy
techniczne maszyn i urządzeń,
▶▶ analiza usterek, rozwiązywanie
problemów technicznych,

Oferujemy:

▶▶ zatrudnienie na umowę o pracę,
▶▶ atrakcyjne wynagrodzenie i warunki
zatrudnienia,
▶▶ przyjazną atmosferę w pracy,
▶▶ możliwość rozwoju zawodowego.

KONTAKT: (32) 307 11 22
STYCZEŃ-LUTY 2021 | KURIER

17

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

ogłasza

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
(przejście klatkowe) położonego przy ul. Broniewskiego 6A
w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na działalność
handlową- przemysłową, usługową, biurową.

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
(przejście klatkowe) położonego w budynku przy ul. Konopnickiej 6A
w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na branżę usługową,
biurową, handlową-przemysłową,.

działając na podstawie art. 35 ust. 1
Ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

działając na podstawie art. 35 ust. 1
Ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Powierzchnia lokalu – 15,03 m2
Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2
Wadium – 554,61 zł

Powierzchnia lokalu – 14,81 m2
Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2
Wadium – 546,49 zł

Do wartości czynszu będzie doliczany podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c
w dniu 16.02.2021 r. o godzinie 9.00.
Więcej informacji na temat w/w lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 32 43-11-440
lub 32 43-11-232 wew. 47.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto
nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w terminie do 12.02.2021 r.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych
pozwoleń należy do Wynajmującego.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

Do wartości czynszu będzie doliczany podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c
w dniu 16.02.2021 r. o godzinie 10.00.
Więcej informacji na temat w/w lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 32 43-11-440
lub 32 43-11-232 wew. 47.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto
nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w terminie do 12.02.2021 r.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych
pozwoleń należy do Wynajmującego.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

ogłasza

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego przy ul. Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach
z przeznaczeniem na działalność handlową, bankową, usługową,
biurową, punkt apteczny.

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego przy ul. Szerokiej 2 w Palowicach z przeznaczeniem
na działalność medyczną.

działając na podstawie art. 35 ust. 1
Ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

działając na podstawie art. 35 ust. 1
Ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Całkowita powierzchnia lokalu – 48,81 m2
w tym sala sprzedaży – 30,96 m² / zaplecze – 17,85 m²
Cena wywoławcza – 15,00 zł/m2 / za zaplecze 70% stawki
Wadium – 2 701,63 zł

Całkowita powierzchnia lokalu – 14,79 m2
części wspólne – 21,19 m²
Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2
za części wspólne 70% stawki
Wadium – 1 327,66 zł

Do wartości czynszu będzie doliczany podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c
w dniu 16.02.2021 r. o godzinie 9.30.
Więcej informacji na temat w/w lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 32 43-11-440
lub 32 43-11-232 wew. 47.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto
nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w terminie do 12.02.2021 r.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych
pozwoleń należy do Wynajmującego.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

Do wartości czynszu będzie doliczany podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c
w dniu 16.02.2021 r. o godzinie 10.30.
Więcej informacji na temat w/w lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 32 43-11-440
lub 32 43-11-232 wew. 47.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto
nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w terminie do 12.02.2021 r.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych
pozwoleń należy do Wynajmującego.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

18

KURIER | STYCZEŃ-LUTY 2021

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

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

www.czerwionka-leszczyny.pl
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