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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.
Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do
samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24.00 mieszkały pod
danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo
spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu.
Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie
logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać
samospisu.
Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia
udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!
• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej
dla siebie chwili
• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału
w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa
od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie
zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez
telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie
na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały
specjalne miejsca spisania się przez Internet.
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Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon,
po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz
telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby
przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz
odmówić mu przekazania danych.
Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego,
dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek
wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne,
ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane
jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach
przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są
poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy
statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania
tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie?
Zapoznać się z ustawą spisową?

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Złowieszczy
zawrót głowy
Może niezbyt to odkrywcze, ale sprawdza
się stara zasada powtarzana w redakcjach
i na studiach dziennikarskich, że nic tak dobrze się nie „sprzedaje”, jak zło, nieszczęścia,
czy nawet zwykłe potknięcia, które można
rozdmuchać do niebotycznych granic.

O ile lata wstecz trzeba było się nieco wysilić, aby
komuś nawrzucać, dokopać lub po prostu zaszkodzić,
tak teraz lotem błyskawicy zmielić można każdego.
Na refleksję zazwyczaj nie ma ani miejsca, ani czasu,
poza tym gdyby miała coś
łagodzić, to źle, a jak dementować lub bronić - to jeszcze
gorzej, bo i samemu można
oberwać. Zamiast się podkładać, łatwiej dolać oliwy do
ognia, no i koniecznie błysnąć
własną „mądrością”. Co już
oczywiste, o nieszczęśniku
lub sprawie nie trzeba mieć
żadnego pojęcia, aby delikatnie rzecz ujmując, zdyskredytować jak leci wszystko
i wszystkich. Wobec nieodpartej konieczności zabrania
głosu na każdy temat, jawi się rzesza ekspertów co to
wiadro pomyj zawsze ma w pogotowiu.
Psychologowie i… psychiatrzy zachodzą w głowę
nad zjawiskiem, które toczy ludzkość. Nie trzeba go
nazywać po imieniu, bo i tak mało kto się przyzna, że
w niewybredny sposób złorzeczy bliźniemu, że nakręca
się cudzą porażką, niedolą lub głupotą, mając się jedno-

cześnie za tego, który żadnej belki w oku swym mieć nie
może. Takiej opcji zazwyczaj nie ma. Są natomiast opcje
uprzykrzania i dojechania, zbluzgania i upodlenia, tak
soczyście i wykwintnie, że… aż strach. I to dosłownie, bo
wychodzi na to, że nie masz już, człowieku, miejsca na
tym świecie wolnego od zła i przemocy. Próżno zresztą
odwoływać się do przeszłości, szukać czegoś w starych
dobrych czasach, skoro współcześnie okazuje się, że
wcześniejsze dokonania są w zasadzie nic nie warte, że
autorytety wyblakły lub straciły swój status, a metody
działań i zachowań wołają o pomstę do nieba. Innymi
słowy, nie pozostaje nic innego, jak z małymi wyjątkami
zaczynać wszystko od nowa… Obłęd w czystej postaci.
A gdyby tak spojrzeć swej ofierze w oczy, i tak prosto
w twarz rzucić to, co hula w głowie, co podpowiada
chora wyobraźnia, obnażając przy tym zwykłą podłość.
Szeregi wszechwiedzących
ekspertów z pewnością byłyby rzadsze, aby poprzestać na
tych, którzy i tak zawsze mają
rację, znają się na wszystkim,
a do tego liczą na poklask
klakierów i uznanie jedynie
własnych interesów. Okazuje
się, że mało kogo stać na sensowną polemikę z podniesioną przyłbicą, a więc bez uciekania się do fałszywej tożsamości lub pseudonimu, byle
tylko zachować anonimowość. Z jednej strony każdy
ma do tego prawo, przez co dla przykładu można mówić o obiektywnym funkcjonowania opinii publicznej.
Jednak z drugiej strony to miecz obosieczny, narzędzie
tyleż wygodne, co czasami niebezpieczne, szkodliwe
i krzywdzące. Bywa jednak, że kto mieczem wojuje, od
miecza…
Robert Ratajczak
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Zmiany studium
z duchem czasu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to jeden z podstawowych dokumentów planistycznych, określających politykę przestrzenną na terenie miast
i gmin. W naszym przypadku obowiązuje studium przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w maju
2010 r. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój
wielu dziedzin opartych na ładzie przestrzennym, trudno nie uznać potrzeby zmian tego
dokumentu, których zresztą wyraźnie oczekują
nasi mieszkańcy – komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Wspomniane studium powinno uwzględniać szereg
uwarunkowań wynikających między innymi ze stanu infrastruktury technicznej i gospodarki energetycznej, a to
już jeden z przykładów na rozwój technologiczny. Dość
wspomnieć, iż kilkanaście lat temu, a więc gdy prowadzone były prace planistyczne nad ówcześnie przygotowywanym studium, nie zdołano przewidzieć w ładzie

przestrzennym stref dla takich
instalacji jak farmy fotowoltaiczne. Mam tu na myśli bardzo
nowoczesne urządzenia przekształcające energię promieniowania słonecznego – zaliczaną do odnawialnych źródeł
energii – na energię cieplną lub
elektryczną. Trzeba przyznać,
iż w dobie wzmożonych wysiłków o czystsze powietrze,
a także zaleceń i obowiązków wynikających z uchwały
antysmogowej, wszelkie inicjatywy wychodzące im naprzeciw powinny być jak najszybciej wdrażane. Stąd
potrzeba odpowiedniego reagowania w postaci dostosowania dokumentów planistycznych do współczesnych wymogów, zwłaszcza że pojawiło się już kilku wnioskodawców zainteresowanych budową farm fotowoltaicznych na
terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. To cieszy,
wszak w tym zakresie świadczy o postępie technologicznym w znacznie szerszym wymiarze niż tylko na użytek
gospodarstw domowych.
W tym kontekście, czyli zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny, warto również wspomnieć o ponad tysiącu wniosków w zakresie budownictwa jednorodzinnego złożonych przez naszych mieszkańców. To kolejna grupa żywotnie zainteresowana zmianami
dokumentów planistycznych, wobec czego nie pozostaje
nic innego jak oczekiwanie na rychłe podjęcie stosownej
uchwały przez radnych.
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W patriotycznym hołdzie

W święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP
w Czerwionce odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Koncelebrowali ją
ks. Roman Kiwadowicz – dziekan dekanatu Dębieńsko – i proboszcz miejscowej
parafii, ks. Jacek Klepacz. Z uwagi na reżim sanitarny w uroczystości mogła wziąć
udział mniejsza niż zwykle reprezentacja władz samorządowych.

Wzorem lat ubiegłych po mszy św. składano
symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci Bohaterów Powstań Śląskich, która
widnieje na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Wolności. W gronie osób składających tu
hołd byli burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda,
wiceprzewodniczący Rady Józef Szczekała, wicestarosta rybnicki Marek Profaska, pełnomocnik
burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik
i sekretarz gminy Justyna Domżoł. Środowisko
kombatantów reprezentowała Justyna Palarz –
przewodnicząca miejscowego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Kwiaty złożyła również delegacja PiS w osobach
radnego Gabriela Breguły i radnego powiatowego
Adama Wczaska.

Patriotycznych akcentów nie zabrakło również
w innych miejscowościach gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. W Czuchowie, przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 6, pod pamiątkową
tablicą ku chwale mieszkańców, którzy ponieśli ofiarę życia za wolność narodu i demokrację
kwiaty złożyli przewodniczący Zarządu Dzielnicy Adam Karaszewski, przewodnicząca Rady
Dzielnicy Urszula Sędzik oraz Danuta Gąsiorek, członek Zarządu Dzielnicy. Z kolei w Przegędzy przed kapliczką upamiętniającą m.in. ofiary walk o wolności ziemi śląskiej, sołtys Gabriel
Breguła i członkowie Rady Sołeckiej oddali hołd
Bohaterom Powstań Śląskich, w tym Emanuelowi
Szymurze, który poległ w powstaniu równe sto lat
wcześniej – 3 maja 1921 r. (r)
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Na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny działają nowe hotspoty, czyli
punkty dostępu umożliwiające bezpłatne połączenie z Internetem. 19 maja odbyło się oficjalne otwarcie sieci urządzeń
w pięciu lokalizacjach.
– Oddajemy pięć nowych lokalizacji, w których
będzie można skorzystać z bezpłatnego dostępu do
publicznych sieci WiFi. Do tej pory hotspot działał na terenie Placu Rekreacyjnego w Czerwionce
i bezpłatny dostęp do Internetu spotkał się tam z pozytywnym odbiorem – wyjaśnił główny specjalista
ds. dostępności w UGiM Czerwionka-Leszczyny
Michał Stokłosa. – Wybierając lokalizacje dla kolejnych hotspotów kierowaliśmy się przede wszystkim natężeniem odwiedzalności tych miejsc przez
naszych mieszkańców. Jeżeli tworzymy hotspot, to
robimy to po to, żeby jak największa liczba osób mogła z niego skorzystać, muszą to być więc miejsca,
z których korzysta wiele osób. Stąd wybór konkretnych lokalizacji na terenie Czerwionki-Leszczyn.
Punkt bezpłatnego Internetu znajduje się także
w parku przy leszczyńskim zameczku. Przebywając w tym miejscu w łatwy sposób można połączyć
się z bezprzewodową siecią internetową, włączając
WiFi w telefonie.
– W pewnym momencie pojawił się pomysł, aby
oprócz udostępnienia zameczku i parku otaczającego obiekt, stworzyć dla mieszkańców w tym miejscu użyteczną, otwartą przestrzeń internetową. Postanowiliśmy zrealizować tę inwestycje w ramach
inicjatywy WiFi4EU, do której zgłosiliśmy naszą
gminę i pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie
tego zadania – podkreśliła pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik.

Nowe hotspoty
w ramach WiFi4EU

Na terenie Czerwionki-Leszczyn punkty hotspot
zostały zlokalizowane w pięciu miejscach:
▶▶ Targowisko Miejskie, ul. 3 Maja
▶▶ Centrum Usług Społecznych, ul. Młyńska
▶▶ Zameczek w Leszczynach
▶▶ Orlik w Czerwionce, ul. Kombatantów
▶▶ Rynek w Dębieńsku, ul. Bełkowska
– ul. Zabrzańska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny znalazła się w gronie 3400 miast i gmin z Europy, które
otrzymały dofinansowanie w postaci bonu na kwotę 15 tysięcy euro (ponad 64 tys. zł). W ramach
instrumentu „Łącząc Europę (CEF) – WiFi4EU”

przyznano 371 bonów dla wnioskodawców z Polski, zaś samych wniosków złożono ponad 10 tysięcy z 30 krajów. Łączna pula środków finansowych
przeznaczona do rozdysponowania w skali całej
Unii Europejskiej wynosiła 51 milionów euro.
Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych (np. obiektach administracji publicznej,
szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach publicznych). Dzięki temu
społeczności będą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, użytkownicy
uzyskają dostęp do społeczeństwa gigabitowego,
zwiększą się umiejętności cyfrowe, a usługi publiczne świadczone w tych przestrzeniach zostaną uzupełnione o dodatkowe możliwości. Bony
WiFi4EU mogą być wykorzystywane do sfinansowania instalacji zupełnie nowej publicznej sieci
Wi-Fi, do modernizacji istniejącej publicznej sieci
Wi-Fi bądź też do rozszerzenia zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi. Zainstalowana sieć nie
może powielać istniejących bezpłatnych ofert prywatnych lub publicznych o podobnych właściwościach, w tym o podobnej jakości. HPN

Nasi Nestorzy

Jak działa nasz Punkt
Szczepień Powszechnych

Przed niespełna miesiącem, 28 kwietnia 101. urodziny świętował Pan Roman Sarwa, z kolei tydzień później, a więc 5 maja – 95. urodziny obchodziła jego żona Helena. Dostojni Małżonkowie są
mieszkańcami Dębieńska, toteż z życzeniami przybyli do nich przedstawiciele naszych władz samorządowych, burmistrz Wiesław Janiszewski oraz
pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, którym towarzyszyła Klaudia
Snopek z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Do wszystkich życzeń i serdeczności kierowanych wówczas pod adresem
naszych Nestorów dołącza się również redakcja
„Kuriera”. (r)

– Po miesiącu działania Punktu Szczepień Powszechnych usytuowanego w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce możemy pochwalić się funkcjonowaniem zgodnym
z wszystkimi założeniami – informuje nas Robert Salamon, koordynator Punktu Szczepień
Powszechnych w Czerwionce-Leszczynach.
– W każdej kwestii możemy liczyć na wsparcie
samorządu, a zwłaszcza Pana Burmistrza Wiesława Janiszewskiego. Dokładamy wszelkich starań,
aby wizytówką placówki był sprawny przebieg
szczepień. Ma to szczególne znacznie dla osób ak-

tywnych zawodowo, które nie mogą sobie pozwolić
na czekanie w kolejkach. W dni, kiedy przeprowadzane są szczepienia, podajemy od 700 do 1300 dawek, pracujemy jednocześnie na 10 stanowiskach.
Zaszczepiliśmy już ponad 13 tysięcy osób.
Wydajność punktu w kwietniu i maju była ograniczona dostępnością szczepionek. Jedyną trudnością, jaką napotkaliśmy do tej pory było zmniejszenie dostawy do Polski preparatu firmy Johnson&Johnson, przez co musieliśmy odwołać część
wizyt w ubiegłym tygodniu.
W czerwcu dostępność szczepionek ma się znacząco poprawić i szczepienia będziemy mogli wykonywać codziennie. Na chwilę obecną ilość zaoferowanych na czerwiec dawek szczepionki Pfizer
jest tak duża, że każdy mieszkaniec powiatu rybnickiego chcący zapisać się na szczepienie w Punkcie
CKE otrzyma termin wizyty jeszcze w tym miesiącu
– podkreśla R. Salamon. (r)
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Festiwal Tańca
Około tysiąca dziewcząt i chłopców zaprezentowało się na scenie naszego Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego w ramach szóstej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Inspiracje 2021”. Wprawdzie jeszcze bez udziału publiczności, ale i tak radość była
wielka, wszak roztańczona młodzież po raz pierwszy od wielu miesięcy mogła w pełni
zaprezentować swe artystyczne talenty.
mimo wszystko trzeba było zastosować ograniczenia w ilości przyjmowanych zgłoszeń.
Tym razem oceny młodych tancerek podjęło się
trzyosobowe jury, któremu przewodniczyła Joanna
Wiechowska w asyście Iwony Gocholskiej i Doroty Kies, natomiast oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonała Mariola Czajkowska – dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach (organizator Festiwalu). Zespoły reprezentujące 22 placówki występowały w trzech kategoriach tanecznych – jazz dance, show dance i street
dance – oraz trzech kategoriach wiekowych. Bio-

Zdj. Arkadiusz Klimczak

W sobotnie przedpołudnie 15 maja jednym wejściem wchodzili do CKE chętni do skorzystania
z Narodowego Programu Szczepień, a drugim poszczególne grupy taneczne, które w ściśle określonej kolejności występowały przed jurorami i…
kamerami naszych operatorów, którzy tegoroczny
Festiwal Tańca transmitowali on-line. W sumie zaś
były to 53 prezentacje zespołów z województw śląskiego i małopolskiego. Owszem, bywało więcej
i mogło być ich więcej, lecz jak zaznaczała Beata
Gużda-Krzyżaniak – pomysłodawca i kierownik
artystyczny Festiwalu – w imię reżimu sanitarnego
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Inspiracje 2021

Zdj. Arkadiusz Klimczak

rąc to pod uwagę – także ilość miejsc na podium
i wyróżnień – nas w szczególności interesowały
występy i wyniki dziewcząt z rodzimego Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Rytm”. Miło nam zatem
odnotować, iż nasze kadetki (grupa wiekowa 8-11
lat) zdobyły I miejsce w kategorii show dance, zaś
„Mały Rytm” – wyróżnienie III stopnia. Z kolei
nasze seniorki (grupa wiekowa 16-26 lat) w tej samej kategorii show dance wywalczyły II miejsce.
Oczywiście gratulacje należą się wszystkim, przy
czym najbardziej zasłużenie zdobywczyniom Pucharu Grand Prix tegorocznych „Inspiracji”, czyli
CRW Crew z Oświęcimia. (r)
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Mam trzy latka, trzy i pół
Głową sięgam ponad stół
Do przedszkola chodzę z workiem,
Mam fartuszek z muchomorkiem
Dawniej nazywało się to „ochronka”. A to dlatego, że początkowo
chodziło nie o „naukę przedszkolną”, tylko o chronienie małych dzieci z rodzin wiejskich i robotniczych
w czasie, kiedy ich matki zajęte były
robotą. Często było tak, że matka wychodząc do pracy w polu czy fabryce,
zamykała po prostu dzieci w mieszkaniu. Nie mogła ich przecież zabrać
z sobą do fabryki, ani „na pańskie
pola”. Jeżeli nie było żadnej babki czy dziadka, to dzieci zostawały
same, starsze niby miały pilnować
młodszych, ale różnie z tym było.
Stąd wiele było dziecięcych wypadków – spadania z piramidy stołków,
kiedy chciało się po coś sięgnąć, wypadania z okien, skaleczeń ostrymi
przedmiotami, poparzeń i – niestety – pożarów, bo nawet najsprytniej
schowane niebezpieczne przedmioty
dzieci jakoś wyszperają. Zorganizowanie jakiejś ochrony maluchów
przed domowymi wypadkami było
więc bardzo wskazane.
Początkowo pierwsze ochronki
powstawały w miastach, przy osiedlach robotniczych, organizowane
przeważnie przez nauczycielki i panie z pasją społecznikowską, a na
wsiach, sezonowo podczas żniw,
przy dużych majątkach, jeśli pani
dziedziczka lub panienki ze dworu
nudziły się latem i przejęte hasłami
pozytywizmu uważały, że trzeba coś
robić dla wiejskiej ludności. Taka
ochronka nie była obowiązkowa,
a dzieci po prostu bawiły się w jakieś
grupowe zabawy, żeby łatwiej było je
upilnować. Czasem starsze dzieci panienki uczyły liter, ale to już była właściwie letnia szkółka, nie zawsze mile
widziana przez władze. Pamiętajmy,
że na przykład w zaborze pruskim
był obowiązek szkolny, ale w rosyjskim już nie, więc całej edukacji
dzieci wiejskich bywało w ogóle tyle
co w tej letniej szkółce… Jakby nie
patrzeć, jednak do I wojny światowej
większość małych dzieci nie była objęta żadną zorganizowaną opieką.
W latach międzywojennych
ochronki, zwane coraz częściej

Kto nie recytował tego uroczego wierszyka? A kto lubił
lub nie lubił chodzić do przedszkola? Właśnie mamy na
horyzoncie kolejny koniec roku szkolnego. Nie tylko dla
uczniów, ale i dla przedszkolaków kończy się ważny etap.
Dyplomiki już są wypisywane, wkrótce zostaną wręczone
i kolejna grupa starszaków wyfrunie z przedszkolnego
„gniazda”. Aż trudno uwierzyć, że to już, prawda?

przedszkolem, były już ujęte w systemie edukacji, nadal jednak nie były
obowiązkowe. Częściej posyłano do
ochronki dzieci z osieli robotniczych
niż ze wsi. Mimo to panie opiekunki
miały co robić, bo jak wiemy rodziny były liczne i dzieci uzbierało się
mnóstwo. Na zdjęciu z czerwieńskiej
ochronki widzimy ich naprawdę spo-

dziele, a przecież niedziela to świętość. Czasy mocno się zmieniły, dziś
„pieseczek” nie może się doczekać
weekendu i z ulgą wyśpiewuje „piątek, piąteczek, piątuniu!”
Było też i pozytywnie o piesku,
poczciwym podwórzowym Burku:
Wierny Burek, nasz to piesek
Mieszka w budzie zbitej z desek (…)

Aleksandra J. Ostroch

Przedszkole cz. I
rą gromadę. Uczono w ochronkach
wierszyków i piosenek, a oprócz
tego prostych gier i zabaw grupowych, jak w „koło młyńskie za cztery młyńskie” czy „budujemy mosty”.
Ta ostatnia zabawa polegała na tym,
że dwoje dzieci stawało naprzeciw
siebie, trzymając się za ręce podniesione do góry, a pozostałe dzieci szeregiem przechodziły pod tym „mostem”, śpiewając: „budujemy mosty
dla pana starosty, wszystkie dzieci
przepuszczamy, tylko jedno zatrzymamy” – w tym momencie ręce opadały i dziecko, które akurat przechodziło pod „mostem”, zostawało złapane, by teraz ono musiało tworzyć
most. Wśród piosenek i wierszyków
wiele miało sens umoralniający, jak
na przykład ta o piesku, któremu
ucięto ogon za to, że nie uszanował
niedzieli.
Po co żeś, pieseczku, odkładał robotę?
Miałeś czas rąbać las chociaż i w sobotę.
Wolałeś próżnować, święta nie szanować,
Za to dziś ogonka musisz odżałować!
Komu by dziś taka nauka przyszła
do głowy? Cytuję jako przejaw dawnej obyczajowości, silnie związanej
z religią. Widać z tej piosenki, że
dawniej najwyraźniej tak rwano się
do roboty, że „rąbano las” i w nie-

Prawdę rzekłszy jest to psisko
Ma też wielkie ogonisko.
Kiedy stanę przy nim blisko
Grzecznie łapką serwus da.
Piosenki i zabawy dziecięce były
tworzone chyba wyłącznie z myślą
o dzieciach wiejskich, bo ich tematyka dotyczyła niemal wyłącznie wsi.
Dzieci tańczyły więc do piosenki
„Gdzieżeś to bywał czarny baranie”,
śpiewały o „wodnym młynie w lesie
za drzewami”:
A tym młynku coś mruczy,
Cos terkocze i huczy
Trutu tutu trutu tu…
lub inscenizowały historyjkę
o Marynie, która nie umiała lepić
pierogów.
Maryna, gotuj pierogi!
– O mój Maćku drogi,
Kiedy nie mam mąki!
A Maciek do miasta po mąkę do ciasta
Maryna, gotuj pierogi!
Maryna długo się wykręcała, że
nie ma tego czy tamtego, Maciek
wciąż biegał do miasta, aż w końcu
musiała się przyznać, że nie potrafi:
A Maciek za kijek, jak bije tak bije:
– Maryna gotuj pierogi!
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Maryna zaczynała uciekać i zabawa kończyła się ogólną gonitwą. To
też zabawa wymowna obyczajowo,
bo wynikało z niej, że kobieta, która
nie umie gotować, zasługuje na lanie.
Należało znać się na gospodarstwie
domowym, a przede wszystkim żona
nie powinna się lenić!
Czy dzieci dostawały jakiś posiłek
w ochronce? – to zależało niegdyś od
sponsora. Dawniej panie prowadzące ochronki zabiegały o „sponsoring”
u osób zamożnych. Wsparcie mogło
być w naturze, na przykład w postaci worka kaszy czy mąki. W okresie
przedświątecznym wiele zamożnych
pań „szyło na ochronkę” sukieneczki
i jakieś kaftany własnym sumptem,
pomagało zorganizować świąteczne
paczki, dostarczając jabłek z własnego sadu czy mąki na pierniczki. Była
to tzw. filantropia, czyli dobroczynność. Damy miały zazwyczaj wybrane ochronki, które systematycznie
wspierały. Jeżeli były młode i chciało

im się bawić, to organizowały czasem
jakieś loterie, przedstawienia, czy nawet „bale na ochronkę”, co było później wyśmiewane, że bogaci „tańcują na ubogich”, w przyjemny i lekki
sposób, uspokajając sumienie wobec
zjawiska ubóstwa.
Jednakowoż już „za starej Polski”
istniały ekskluzywne przedszkola,
gdzie dzieci nie tylko „budowały mosty”, ale brały lekcje tańca, a nawet
rytmiki, wykonywały skomplikowane
ćwiczenia gimnastyczne i uczyły się
muzyki. Wrażenia z takiego przedszkola opisuje w swoich wspomnieniach Michalina Wisłocka (tak, ta),
jak dziewczynki uczono ładnie chodzić, jak zieleniała z zazdrości, kiedy
koleżanka robiła „fokę”, czyli leżąc
na brzuchu łapała się rękami za kostki
nóg, a nawet dotykała stopami czoła… Michalina, z natury niezdarna,
na popisie tanecznym wstała zamiast
przykucnąć, a potem szybko kucając
przewróciła pięć koleżanek, czyli wesoło było, choć nie wszystkim. Takie
to były już wtedy popisy. Oczywiście były to przedszkola odpowiednio płatne, a więc dostępne tylko dla
dzieci z zamożniejszych rodzin. Już
na tym etapie pokazywała się różnica
– plebs chodził do ochronki, a „burżuazja” i inteligencja do renomowanych placówek…

Mieszkańcy naszej gminy wchodzili
w skład 1. batalionu pułku żorskiego,
którymi dowodził Teofil Biela. Kompanie baonu otrzymały zadanie opanowania
najważniejszych punktów w okolicy – stacji kolejowej Rzędówka (i zatrzymanie
ruchu kolejowego) oraz samej Czerwionki, w której stacjonowali włoscy żołnierze
32. pułku piechoty „Siena” przybyli na
Górny Śląsk ledwo w marcu 1921 r. Dla
Włochów zbrojna próba opanowania
miejscowości była złamaniem prawa,
dlatego stawili powstańcom opór.
Ulice Czerwionki rozbrzmiały wystrzałami
i wybuchami granatów. Ostatecznie Włosi, broniący się w budynku szkoły (dzisiejsza SP nr 4)
po wyczerpaniu amunicji poddali się. Powstańcy
pozostawili niewielki oddział do ich pilnowania
pod dowództwem Piotra Furgoła, główne zaś siły
podjęły marsz w kierunku Knurowa. Wtedy to do
Czerwionki przybył kolejny włoski oddział i odbił
swych towarzyszy. W niejasnych okolicznościach
ginie wtedy Furgoł, prawdopodobnie zabity przez
włoskiego oficera. Wiadomość o ponownym opanowaniu Czerwionki przez Włochów dociera do
Bieli, który wraca i próbuje nieskutecznie negocjować. Powstańcy ponownie podejmują walkę
i zmuszają Włochów do wycofania się z Czerwionki. W naszej miejscowości śmierć poniosło
17. włoskich żołnierzy, dla porównania w czasie
całej swojej obecności na Górnym Śląsku włoski
kontyngent stracił 25 żołnierzy w walkach. Pomnik
Furgoła jest jednym z naszych miejsc pamięci,
o włoskich żołnierzach nie pamiętamy…
Po ponownym opanowaniu Czerwionki powstańcy ponownie podjęli marsz na Knurów, by
później trafić nad Odrę, gdzie toczyły się dalsze
walki powstania. Powstania, które trafnie profesor
Kaczmarczyk w najnowszej monografii powstań,
określił mianem nieznanej wojny polsko-niemieckiej. W wojskach powstańczych nie tylko walczyli
Górnoślązacy, ale też tysiące ochotników z Polski
(praktycznie całe wyższe dowództwo powstańcze
składało się z polskich oficerów), a nawet Ukraińcy czy „biali” Kozacy. Przy akceptacji Francuzów
granicę przekraczały tony amunicji, działa, wozy
pancerne czy pociągi. Zapleczem powstania był

Powstańcze zrywy
sprzed 100 lat cz. II
Sosnowiec, Zawiercie, Częstochowa. Po stronie
na szybko sformowanej niemieckiej samoobrony
(Selbstschutz) walczyli Górnoślązacy, ochotnicy
z całych Niemiec, a nawet Austrii. Boje nad Odrą
i pod górą Świętej Anny toczyły się z wykorzystaniem artylerii, wozów opancerzonych i pociągów
pancernych. Niemieckie kontrofensywy z końca
maja 1921 r. skłoniły obie strony do podjęcia negocjacji. Wojska alianckie rozdzieliły walczących,
którzy zdali się na decyzje wielkich mocarstw. Te
postanowiły o podziale, który rozdzieli obszar plebiscytowy wzdłuż najdziwniejszej granicy w Europie. Granica przetnie osady, podzieli obszary

górnicze, linie tramwajowe w miastach, ale przede
wszystkim podzieli dotychczas jednolity gospodarczo obszar i podzieli ludzi. Tysiące optantów
opuści ziemie przyznane krajom, z którymi się nie
utożsamiali. Wielu, szczególnie z obszaru Niemiec, ucieknie przed zemstą.
Latem 1922 r. wojska alianckie opuszczają
Górny Śląsk. Kontrolę nad przyznanymi terenami
przejmuje Polska i Niemcy. 7 lipca 1922 r. Czerwionka uroczyście została przejęta przez polską
administrację. Otworzył się nowy rozdział w jej
dziejach.
Tomasz Zając

Był taki pomnik w Czuchowie…
Nasz pomnik upamiętniający powstańcze zrywy […] powstał w niespełna dziesięć lat po trzecim
powstaniu śląskim. Był to jeden z większych i piękniejszych pomników śląskich. Niemal dziewięciometrowy obelisk z czerwonego piaskowca, zwieńczony rzeźbą orła śląskiego, nawiązywał do dobrych
i dojrzałych formą modernistycznych tradycji architektonicznych i rzeźbiarskich ówczesnych
czasów – pisał 20 lat temu (!) na łamach „Kuriera” pochodzący z Czuchowa Jerzy Walter Brzoza,
zaprzyjaźniony z nami redaktor „Gościa Niedzielnego”.
Powstańczy monument wzniesiono
na skwerze pomiędzy tzw. starą szkołą
a parkiem dworskim. Naturalne, lekkie wzniesienie skweru w tym miejscu
wraz z pomnikiem tworzyło urbanistyczną dominantę terenu, z osadzoną w tle szkołą, gospodą i parkiem.
Te ostatnie obiekty niejako uzupełniały ideową wymowę „kultowego”
miejsca, jakbyśmy dziś powiedzieli,
gdyż szkoła i grono pedagogiczne
były najczęściej współorganizatorami patriotycznych spotkań pod pomnikiem – kontynuuje swą opowieść
J. W. Brzoza. […] I oto te obiekty
stały się niemymi świadkami dramatu wojennego w 1939 roku. Okupant
niemiecki w pierwszych dniach września po rozprawieniu się z niektórymi
powstańcami (wśród nich ze znanym

dowódcą powstańczym Teofilem Bielą) wywlókł z czuchowskiego ukrycia
Jana Swobodę seniora, brutalnie pobitego w czasie przesłuchania w gospodzie poprowadził obok rozbieranego pomnika i w parku dworskim
rozstrzelał. Tragiczny los więźniów
obozów koncentracyjnych podzieliło
także wielu innych budowniczych pomnika. Niektórych ukazuje fotografia
pamiątkowa z okresu budowy pomnika z czerwca 1930 roku.
Warto wspomnieć, iż historię powstańczego pomnika z Czuchowa
jeszcze wcześniej, bo już w 1993
roku, przybliżał na łamach „Kuriera” inny długoletni współpracownik
naszej redakcji Henryk Fiegler. (r)
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Łąki kwietne powstają przy kolejnych przedszkolach. Tym razem kwiaty zakwitną
w ogrodach Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce i Przedszkola nr 8
w dzielnicy Dębieńsko. To kontynuacja akcji Urzędu Gminy i Miasta oraz Zarządu Dróg
i Służb Komunalnych, rozpoczętej w pierwszym dniu wiosny.

Łąki kwietne
w przedszkolach
Po Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
„Promyczek” i Przedszkolu nr 3 im. Janusza Korczaka w Leszczynach oraz Przedszkolu w Bełku,
w których dzieci zasadziły łąki kwietne w ubiegłym miesiącu, przyszedł czas na kolejną placówkę – Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce.
– Nasze przedszkolaki z grupy Słowiki zamieniły się na kilka chwil w pracowite pszczółki, które zasadziły nasiona pięknych, kolorowych kwiatów wokół przedszkola. Teraz każdego dnia dzieci
będą mogły doglądać swojej własnej łąki kwietnej
– podkreśliła dyrektor Przedszkola nr 10 Gabriela
Grochla.
– Żeby urosła nasza łąka kwietna są nam potrzebne nasiona, woda, słońce i deszcz – wymieniali najmłodsi z Przedszkola nr 10, z zapałem
wysiewając nasiona i podlewając rabatkę. Przedszkolaki zaprezentowały również kolorowy taniec
oraz wiersz o przedszkolnej łące.
– Dzieci nie mogły się doczekać, kiedy wysieją
swoją łąkę kwietną. Już od kilku dni rozmawialiśmy o tym jak będą o nią dbać i ją pielęgnować –
mówiły nauczycielki z Przedszkola nr 10 Ewelina
Warzecha i Ewa Michalak.

ZDiSK wysiał również nasiona łąki kwietnej
w kilku miejscach na terenie gminy i miasta. – Łąki
w mieście pełnią nie tylko funkcje dekoracyjne, ale
są też bardzo cenne przyrodniczo. Łatwe w utrzymaniu i mało wymagające, przez co oszczędzają m.
in. wodę. Łąka kwietna nie wymaga dodatkowego
nawadniania i prezentuje się dobrze nawet w czasie suszy. Wspomaga więc bioretencję, ale także
bioróżnorodność. Stanowi miejsce do życia dla
wielu gatunków małych zwierząt, w tym pożytecznych owadów, takich jak pszczoły – tłumaczy Robert Bluszcz, mistrz zieleni Zarządu Dróg i Służb
Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.

Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera widzą, słyszą i czują świat zupełnie
inaczej niż my. Inaczej nie oznacza gorzej,
a bardziej wyjątkowo.

Tu jestem ważny
Zajęcia, które prowadzimy w Zespole Szkół
Specjalnych im. W. Sherborne w Leszczynach,
opieramy na bezpośrednim poznaniu, doświadczaniu świata, rzeczywistości. Dbamy o indywidualne
podejście do każdego z uczniów i rozwijanie oraz
wzmacnianie silnych stron dziecka. W celu ukazania naszej codziennej pracy nagraliśmy krótki
filmik przedstawiający dzieci podczas ich codziennych zajęć, zabaw terapeutycznych i nauki. W czasie tych wszystkich aktywności wykorzystujemy
wiele metod i różnorodnych technik.
Mamy nadzieję, że ten krótki film pomoże zrozumieć choć w małym stopniu jak niesamowity
i zarazem trudny jest świat autyzmu, zaprezentuje
jak wiele dzięki odpowiedniej pracy mogą osiągnąć dzieci. Autyzm zabiera, ale również dużo
daje. Doskonale wiedzą o tym dobrze wykwalifi-
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kowani nauczyciele i terapeuci pracujący w naszej
szkole, posiadający wysokie wykształcenie w zakresie metod i form pracy z osobami ze spektrum
autyzmu. Dzięki temu potrafią każdego dnia razem z naszymi dziećmi stawiać czoła codziennym
trudnościom i mały krokami osiągać zamierzony
cel. Mocno wierzymy, że każde z naszych dzieci
może osiągnąć niewyobrażalny sukces. Serdecznie
zapraszamy do poznania naszej szkoły i obejrzenia
filmiku znajdującego się na Facebooku szkoły.
Agnieszka Smołka
Barbara Bańczyk
Dominika Siwek

Aktywiści reprezentujący organizacje zrzeszone w Polskim Alarmie Smogowym oraz
pomysłodawcy akcji „Karny Kopciuch” skierowali petycję do Zarządu Województwa
Śląskiego. Domagają się intensywnej kampanii w celu informowania mieszkańców województwa o obowiązkach, jakie nakłada na nich uchwała antysmogowa, przeszkolenia
urzędników oraz straży gminnych i miejskich w zakresie skutecznego egzekwowania
antysmogowych przepisów oraz aktualizacji Programu ochrony powietrza.

W trosce o czyste powietrze
Jakość powietrza w województwie śląskim pozostaje bardzo zła – to najbardziej zanieczyszczony
region w całej Unii Europejskiej. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i rakotwórczym benzo [a] pirenem są pozaklasowe kotły na paliwa stałe nazywane kopciuchami.
Skutki ich użytkowania są powszechnie znane – to
poważne choroby i przedwczesne zgony.
– Uchwała antysmogowa to szansa, aby to zmienić i zachęcić bądź zmusić gminy z całego województwa do stanowczych działań na rzecz wymiany źródeł ciepła oraz podnoszenia efektywności
energetycznej budynków. Potrzebujemy jednak ze
strony Zarządu Województwa Śląskiego zdecydowanych działań wspierających gminy i ich mieszkańców w dostosowaniu się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej. Użytkownicy
najstarszych kopciuchów mają czas tylko do końca
2021 roku na ich wymianę – mówi Janusz Piechoczek z Polskiego Alarmu Smogowego.
Co oznacza uchwała antysmogowa dla przeciętnego użytkownika kotła na węgiel? Każdy,
kto ma starego kopciucha (ponad 10-letniego na
dzień wejścia w życie uchwały) jest zobowiązany
do zastąpienia go nowym urządzeniem grzewczym,
np. kotłem gazowym, pompą ciepła lub kotłem węglowym co najmniej 5 klasy. Na wymianę pozostało niewiele czasu, bo tylko osiem miesięcy. Polski
Alarm Smogowy szacuje, że takich urządzeń jest
w śląskich kotłowniach ponad 140 tysięcy. Jeśli ich
użytkownicy nie zastosują się do przepisów zawartych w uchwale antysmogowej będą podlegali karze. Antysmogowi aktywiści podkreślają jednak, że
kara to ostateczność. Najważniejsze, żeby mieszkańcy województwa dobrze wykorzystali najbliższe miesiące i dostosowali źródło ogrzewania do
nowych przepisów.
Wacław Wrana – koordynator akcji Karny Kopciuch – podkreśla, że pomimo kampanii i działań
informacyjnych, wiedza mieszkańców regionu na
temat smogu i uchwały antysmogowej nadal jest
niewystarczająca, a w wielu przypadkach znikoma. – Notorycznie spotykamy się z sytuacjami, że
mieszkańcy nie wiedzą o konieczności wymiany
kotła oraz zupełnie nie rozumieją zagrożeń wynikających z wdychania trującego powietrza. Potrzeba więc jeszcze większego zaangażowania
samorządu województwa w upowszechnianie informacji dotyczących uchwały antysmogowej – tłumaczy W. Wrana.
Część postulatów aktywistów dotyczy Programu ochrony powietrza (POP). Autorzy petycji
Polski Alarm Smogowy zrzesza aktywistów z 50 miast
w całym kraju, którzy podejmują działania edukacyjne, informacyjne i rzecznicze w celu poprawy jakości
powietrza w Polsce. W województwie śląskim lokalne
alarmy smogowe działają w: Czechowicach-Dziedzicach,
Czerwionce-Leszczynach, Częstochowie, Gierałtowicach,
Kozach, Mysłowicach, Pszczynie, Poraju, Raciborzu, Rybniku, Ustroniu, Zagłębiu Dąbrowskim.
Akcja „Karny Kopciuch” to akcja pomocy obywatelom zatruwanym przez swoich sąsiadów. Zgłoszenia kopcących budynków przyjmowane są poprzez formularz na
stronie www.karnykopciuch.pl. Chcesz dołączyć do akcji?
Napisz na adres kontakt@karnykopciuch.pl.

Aktywiści reprezentujący organizacje
zrzeszone w Polskim Alarmie Smogowym i pomysłodawcy akcji „Karny Kopciuch” domagają się m.in.:
1. intensywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do wszystkich
mieszkańców województwa śląskiego na temat obowiązków wynikających
z uchwały antysmogowej, ze szczególnym
uwzględnieniem lokalnych mediów, które
są najbliższym mieszkańców nośnikiem
wiarygodnych informacji;
2. działań mających na celu ponownego
przeszkolenia pracowników straży gminnych i miejskich oraz pracowników urzędów gminnych i miejskich z województwa
śląskiego w zakresie skutecznej egzekucji
uchwały antysmogowej;

wskazują, że brakuje w nim wskaźników, które
wymusiłyby na gminach prowadzenie rzeczywistych, a nie pozornych działań antysmogowych.
Domagają się także zakazu dofinansowywania do
kotłów węglowych ze środków publicznych. Aktywiści podkreślają, że POP powinien zobowiązać gminy do prowadzenia punktów doradczych
wspierających mieszkańców w zakresie wymagań
uchwały antysmogowej i pozyskiwania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.
Aktywiści deklarują ponadto gotowość do
wspólnych działań z władzami województwa. –
Jesteśmy otwarci na współpracę i chętnie służymy
pomocą nie tylko przy wdrażaniu uchwały antysmogowej. Chcemy tylko, żeby powietrze przestało
zagrażać zdrowiu mieszkańców i żeby śląskie miasta zniknęły z kompromitujących region niechlubnych rankingów zanieczyszczeń. Jeśli Zarząd Województwa Śląskiego zechce skorzystać z naszych
doświadczeń, obserwacji i wysłuchać naszych pomysłów, to w każdej chwili jesteśmy gotowi do spotkania – podkreśla Emil Nagalewski, koordynator
Polskiego Alarmu Smogowego w województwie
śląskim.
opr. Leszek Szejka

3. aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego skutkującej:
a. określeniem wartości docelowych
dla wszystkich wskaźników wskazanych w działaniach naprawczych dla
wszystkich stref;
b. podaniem dodatkowych wskaźników
z określeniem poziomu docelowego
dla wszystkich stref: w działaniu naprawczym Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których
następuje spalanie paliw stałych – liczba punktów obsługi Programu Czyste
Powietrze, w działaniu naprawczym
Prowadzenie edukacji ekologicznej
(ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną
powietrza – pracownicy dedykowani
do walki z niską emisją zatrudnieni
w gminie;
c. możliwością finansowania wyłącznie
instalacji zasilanych biomasą w przypadku finansowania ze środków publicznych instalacji grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW;
d. wprowadzeniem dla gmin obowiązku utworzenia i utrzymania punktów
świadczących wsparcie doradcze
w zakresie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste
Powietrze na podstawie porozumień
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Katowicach;
e. wprowadzeniem dla gmin obowiązku
zatrudnienia i utrzymania stanowiska
pracownika/zespołu dedykowanego
do walki z niską emisją świadczącego
doradztwo dla mieszkańców gminy
w zakresie odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej;
f. wprowadzeniem dla gmin obowiązku
dotarcia do każdego punktu adresowego w gminie ogrzewanego węglem
lub drewnem z informacją o uchwale
antysmogowej i dostępnej pomocy dotacyjnej, przynajmniej raz na pół roku.
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13 kwietnia 1943 r. wyemitowano po raz pierwszy radiowy komunikat o odkryciu mogił
polskich oficerów w Katyniu. Od tego czasu dzień ten obchodzimy jako Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W szczególny sposób starają się o niej pamiętać uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Porucznika Franciszka Rducha w Bełku, ponieważ Patron
szkoły jest właśnie jedną z jej Ofiar.
Co roku o tej porze społeczność szkoły w Bełku czciła pamięć Patrona uroczystością patriotyczną, lecz w 2021 r. uniemożliwiła to forma nauki
zdalnej. Uczniowie i nauczyciele pamiętali o poruczniku Franciszku Rduchu, który przed II wojną
światową pracował w Bełku jako nauczyciel. Uczył
różnych przedmiotów – od ścisłych po artystyczne.
Grał na skrzypcach i założył w szkole Koło Teatralne. Podczas zajęć teatralnych nawet zakochał się
w bełkowiance – Elżbiecie Pyszny, którą poślubił.
Szczęście rodziny (małżeństwo miało już wtedy
syna – Stanisława) przerwała wojna. Franciszek
w 1939 r. został powołany do I pułku Strzelców
Podhalańskich w Nowym Sączu, wchodzącego
w skład armii „Karpaty”. Rodzina pożegnała go
w Krakowie. Niestety, było to ich ostatnie spotkanie. Franciszek Rduch i jego towarzysze zostali
przewiezieni – przez wojska sowieckie – z Brzeżan do Kozielska, gdzie znajdował się obóz jeńców. Stamtąd Franciszek napisał swój pierwszy
list, w którym zapewniał żonę, że wszystko dobrze
się skończy. Zwrócił się do niej słowami: „będzie
nam znów wesoło, gdy wrócę” i dodał: „codziennie
jestem myślami przy Was”.

KATYŃ
– PAMIĘTAMY!

2 lutego 1944 r. Elżbieta została poinformowana, iż Franciszek widnieje na liście pochowanych
oficerów polskich niedaleko Katynia pod numerem ewidencyjnym 03227. W czasie oględzin jego
zwłok znaleziono różaniec i list z adresem nadawczym: Elizabeth Rduch, Bełk, poczta Czerwionka.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bełku uczcili
swojego Patrona poprzez Szkolny Konkurs Literacki „Franciszek Rduch w oczach młodzieży”. Młodzi miłośnicy pióra mogli wypróbować swoich sił,
tworząc pracę literacką na jeden z dwóch wybranych tematów. Były to: opowiadanie, stanowiące
swoistą podróż w przeszłość, pod tytułem „Moje
spotkanie z Franciszkiem Rduchem!”, zaś druga
praca mogła być sprawdzianem przed zadaniami

reportera, bo temat brzmiał: Jesteś dziennikarzem
lokalnej gazety! Przeprowadzasz wywiad z wyjątkowym człowiekiem. Jest nim Franciszek Rduch –
nauczyciel i żołnierz.
W Szkolnym Konkursie Literackim wzięło
udział trzydziestu sześciu uczniów, a laureatami
zostali: w kategorii klas IV-V ex aequo I miejsce
zajęli Alicja Grzyb i Bartek Pieter, II – Agata
Grajcarek, III – Nadia Teper; w kategorii klas
VI-VII: z ex aequo I miejsca cieszą się Wiktoria
Pieter i Zuzanna Orszulik, zaś II miejsce zajęła
Zuzanna Witkowska. Gratulujemy! Prace konkursowe były wyjątkowe. Są dowodem na to, jak
bardzo bliskie są młodzieży sprawy historii Polski.
Konkurs zorganizowała Bożena Wyleżoł. (–)

Znajdziesz
w bibliotece
Z okazji Tygodnia Bibliotek
pracownice Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach przygotowały w mediach społecznościowych biblioteki niecodzienną akcję
promującą literaturę dostępną w placówce.
Akcja powszechnie nosi nazwę
„sleeveface”, czyli „ubierz się”
w książkę. Bibliotekarki stworzyły
galerię fotografii prezentującą wybrane publikacje ujęte z różnej perspektywy, z różnymi elementami tła,
tak, aby stworzyć wrażenie całości
kompozycji. – Ta niecodzienna akcja popularyzująca literaturę przyciągnęła do Biblioteki spore grono
czytelników, którzy zainteresowani
prezentowanymi fotografiami książek
zechcieli wypożyczyć konkretne publikacje – dodaje Aleksandra Pietruszewska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.
Tegoroczna XVIII edycja ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyła
się pn. „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Ze względu na epidemię CO-
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Koncert z udziałem
orkiestry i solistów
VID-19 w bibliotece zawieszona została organizacja spotkań autorskich
oraz innych wydarzeń kulturalnych
z udziałem publiczności, dlatego
promocja czytelnictwa, książki i Biblioteki miała miejsce przede wszystkim w Internecie. W Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
oprócz książek tradycyjnych wypożyczyć można także książki mówione
– audiobooki, a wkrótce także książki
elektroniczne – e-booki z platformy
LEGIMI, IBUK Libra, Ebookpoint
BIBLIO. Świętujmy razem Tydzień
Bibliotek! – ZNAJDZIESZ MNIE
W BIBLIOTECE – zapraszamy!

Jeszcze bez udziału publiczności, za
to jak zawsze w godnej oprawie zaprezentowała się Orkiestra Miejska
„Dębieńsko” pod wodzą Wojciecha
Pukowca. Zgodnie z naszą zapowiedzią, muzykom towarzyszyli soliści
– Sabina Kierpiec, Iwona Blacha,
Mieczysław Kierpiec, Natalia Gierlich, Zuzanna Okseniuk, Mateusz
Klyszcz, Klaudia Mandera i Paulina Figaszewska – a wszystko to
w ramach tradycyjnego Koncertu
Majowego z okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale
setnej rocznicy trzeciego powstańczego zrywu Ślązaków. (r)

Zwykle nad „Tamą” w Czerwionce, jednak w tym roku indywidualne i drużynowe zawody wędkarskie organizowane przez Klub HDK PCK „Fenix” w Bełku odbyły się na
Rzędówce. Wprawdzie 22 maja pogoda niezbyt wędkarzom dopisywała, ale tradycji
stało się zadość, wszak były to 15. Towarzyskie Zawody Wędkarskie Honorowych
Dawców Krwi o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Krwiodawcy nad wodą
Zawody wędkarskie rozpoczęły się o godz. 8.00,
by po sześciu godzinach oficjalnie podsumować
je i zakończyć w rybaczówce PZW w Czerwionce. Drużynowo najlepiej spisała się ekipa z Bełku w składzie: Henryk Młotek, Mateusz Łyko
i Radosław Błaut (13.275 pkt), zaś w pierwszej
trójce znalazły również reprezentacje klubów HDK
z Tychów i Mysłowic. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Krzysztof Jabrocki, za którym
w gronie najlepszych zawodników znaleźli się
Henryk Młotek i Mateusz Zieliński. Najlepszym wędkarzom tegorocznych zawodów puchary
i upominki wręczały Gizela Kowol – dyrektor RCKiK w Raciborzu i Danuta Karmańska – prezes
Klubu HDK PCK w Bełku, zaś nad całością tego
wydarzenia czuwała Gabriela Gizdoń, członek
Zarządu tego Klubu.

Na listę pozytywnie zakręconych,
a więc ludzi z pasją, śmiało można wpisać
mieszkańców Leszczyn i Szczejkowic,
którzy 15 maja wyruszyli na motorach
do Maroka. Korzystając z zaproszenia,
mieliśmy okazję uczestniczyć w ostatnich chwilach przed ich wyjazdem.

Korzystając z okazji, Klub HDK PCK w Bełku składa Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Kołu
PZW serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zawodów. (r)

Z Leszczyn i Szczejkowic
do Maroka

10 tysięcy kilometrów liczy trasa, którą wyznaczyli sobie Mariusz Koczot, Damian Bednarek
i Marcin Polok do pokonania w trzy tygodnie. Jak
na motorową eskapadę może się to wydawać niezbyt wielkim wyczynem, lecz biorąc pod uwagę
szczegółowy plan dotarcia do różnych ciekawych
miejsc, z pewnością będzie co wspominać. Tak czy
inaczej czekamy na ich szczęśliwy powrót i relację
z podróży. Wprawdzie nie jest to ich pierwsza wyprawa, bowiem przemierzali już południowe kraje
Europy, za to Maroko i pustynne piachy traktują
jako nowe wyzwanie. Życzymy powodzenia! (r)

Kancelaria Radcowska

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

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

Zaginęła kotka Sisi
mieszkająca obok myjni
na czuchowskiej Granicy.
Znalazcę prosimy o kontakt
na nr tel. 508-365-805.
Czeka wysoka nagroda.
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Rodzinie zmarłej

śp. TERESY PLUTY
najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Marii Leodańskiej-Mendli i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

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

Janowi Tokarzowi i Rodzinie
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

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

Rodzinie zmarłej

DOROTY ŻELEŹNEJ

najszczersze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Ireneuszowi Wróblewskiemu i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Serdeczne podziękowania
za złożone kondolencje oraz
udział w ceremonii pogrzebowej
naszej ukochanej
Mamy, Babci i Prababci

śp. IRENY KANIA

kapłanom, wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom
oraz delegacji Szkoły Podstawowej nr 7
w Czerwionce-Leszczynach
składają
Córki z Rodzinami
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DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach
działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

ogłasza

PRZETARGI USTNE
NIEOGRANICZONE
na najem lokali użytkowych położonych w:

1. lokal użytkowy przy ul. Szerokiej 2 w Palowicach, z przeznaczeniem na działalność medyczną. Całkowita powierzchnia lokalu – 14,79 m2 + części wspólne 21,19 m2 = 35,98 m2.
Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 1.327,66 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca
2021 r. o godz. 10.30.
2. lokal użytkowy przy ul. Odrodzenia 12 w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na
działalność usługową, biurową. Całkowita powierzchnia lokalu – 14,72 m2. Cena wywoławcza
– 10,00 zł/m2. Wadium – 543,17 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 10.00.
3. lokal użytkowy (przejście klatkowe) przy ul. Broniewskiego 6a w Czerwionce-Leszczynach,
z przeznaczeniem na działalność handlowo-przemysłową, usługową, biurową. Całkowita
powierzchnia lokalu powierzchnia – 15,03 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium –
554,61 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2021r.o godz. 9.30,
4. lokal użytkowy (przejście klatkowe) przy ul. Ligonia 14 w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na działalność handlowo-przemysłową, usługową, biurową. Całkowita powierzchnia lokalu powierzchnia – 5,80 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 214,02 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 9.00.
Do wartości czynszów będzie doliczany podatek VAT.
Przetargi odbędą się w siedzibie Zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c. Przystępujący do przetargów zobowiązani są 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
2 lipca 2021 r. Więcej informacji na temat w/w lokali można uzyskać pod numerem telefonu
32 43-11-440 lub 43-11-232 wew. 47.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych
pozwoleń należy do Najemcy.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia oraz
udział we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
naszego ukochanego
Męża, Ojca i Dziadka

śp. ANDRZEJA LEODAŃSKIEGO
ks. Piotrowi Siemianowskiemu,
władzom samorządowym Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4
w Czerwionce-Leszczynach,
PZHGP Oddział Czerwionka, pocztom sztandarowym,
delegacjom, kolegom z KWK „Szczygłowice”,
rodzinie, przyjaciołom, krewnym, znajomym i sąsiadom
składają
Żona z Córkami
Za wyrazy współczucia, słowa otuchy,
za modlitwę oraz uczestnictwo
w pożegnaniu i ostatniej drodze

śp. FRANCISZKA PIONTEK
dziękuje
Rodzina

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

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00
 OGŁOSZENIA DROBNE 

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

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