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Absolutorium
w dobie pandemii
Nie licząc (przed)wyborczej sieczki, raz
w roku wszyscy włodarze miast i gmin są na
widelcu. Przychodzi bowiem taki moment,
że trzeba zdać sprawę z tego, co się czyniło
na przestrzeni minionego roku kalendarzowego. Teoretycznie rzecz biorąc, nie powinno być niespodzianek, wszak chodzi o realizację większościowo klepniętego budżetu.
W praktyce bywa jednak… gorąco.

Być może dla niektórych to paradoks, ale bywa
czasami tak, że czym gorzej, tym lepiej, zwłaszcza
w polityce. Co tu kryć, sukcesy miłościwie panujących rzadko cieszą
adwersarzy, toteż szukanie dziury
w całym, dyskredytowanie lub chociażby dyżurne malkontenctwo są
wręcz wpisane we wszelkie utarczki
i psikusy (najdelikatniej rzecz ujmując). Innymi słowy, raz w roku można
sobie użyć do woli, zagrać na nosie i wylać gorzkie żale, aby koniec
końców zagłosować… „przeciw”. No
cóż, stare porzekadło głosi, że jak się
chce psa uderzyć, to kij się znajdzie,
zatem idąc psim tropem, zawsze
można wytknąć władzy jakąś dziurę w drodze, jakiś
remont odroczony, jakieś obietnice niespełnione, byle
tylko przeważyć tym pozytywy i osiągnięcia. Tyle co do
zasady; a teraz do rzeczy i własnego podwórka.
Mogło być źle, ale chyba trudno o lepsze „usprawiedliwienie” niż pandemia, wynalazek zgoła daleki od

rodzimej pomysłowości, bo globalny, a do tego śmiertelnie poważny. Tu akurat szkoda czasu na uzasadnienia, gdyż raczej ciężko byłoby znaleźć kogoś zupełnie
oderwanego od COVID-owej rzeczywistości i bolesnych
doświadczeń. Z tym większym pragnieniem przyszło
wypatrywanie symptomów normalności, jakichkolwiek
przejawów dawnego spokoju i beztroski zamiast obostrzeń, zakazów i sanitarnego reżimu. W gruncie rzeczy
nikt chyba nie był przygotowany na tak czarne scenariusze, wydatki i problemy, toteż wielu samorządowcom
nie pozostawało nic innego jak tylko rewidowanie własnych założeń, planów i budżetów, by nie rzec o liczeniu
strat i rujnowaniu wielu ambitnych przedsięwzięć.
W przypadku gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny trudno mówić o ruinie i załamaniu w kontekście
wszechobecnej pandemii, choć i tutaj świat stanął na
głowie, młodzież edukowano zdalnie,
a miejscowa społeczność poddana została tym samym rygorom, co
w całym kraju i poza jego granicami.
Mimo to znakiem czasu i wyjątkowych okoliczności związanych z rokiem 2020 pozostanie realizacja budżetu gminy na rekordowym poziomie i absolutorium udzielone burmistrzowi W. Janiszewskiemu bez głosu
przeciwnego – to doprawdy warto
zauważyć. Podobnie jak wizytówkę
w postaci leszczyńskiego zameczku
i jego otoczenia, która właściwych rumieńców nabierała w dobie pandemii. Ta rewitalizacja
zdaje się idealnie wpisywać w dokonania samorządowców, którzy mimo nadzwyczajnych przeciwności odnieśli sukces, zresztą nie tylko wizerunkowy, bo przecież
budżetowa arytmetyka mówi sama za siebie.
Robert Ratajczak
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Czas podsumowań
w samorządach
Sesja absolutoryjna to jeden z najważniejszych
momentów w działalności samorządowej, gdyż
stanowi nie tylko pewnego rodzaju podsumowanie, ale też weryfikuje mandat zaufania.
Wprawdzie nie w takim zakresie, jak w przypadku głosowania wyborców przy urnach, ale rękoma przedstawicieli, czyli radnych, którzy identyfikują się z efektami pracy organu wykonawczego lub też dystansują od prowadzonej polityki
– komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Nie ukrywam, że brak sprzeciwu w przypadku głosowania mojego absolutorium odbieram jako wyraz solidarności z wszystkimi, którzy w ramach samorządu gminnego
zmagali się z trudnościami i problemami, jakie dyktowała
pandemia koronawirusa. Nikt nie był przygotowany na
skalę tego doświadczania, toteż stawianie mu czoła wymagało szczególnej dyscypliny, sporych wyrzeczeń, wzajemnego zrozumienia i cierpliwości. Wielu z nas ofiarnie
starało się nieść pomoc, począwszy od tych, którzy wykazywali się empatią i zwykłą troską o sąsiada, zwłaszcza
osoby starsze i schorowane, po lekarzy, personel pomoc-

niczy służby zdrowia i pracowników opieki społecznej, a więc
tych, którzy najbardziej byli
narażeni na ryzyko zarażenia
COVID-19. Jednak niezależnie
od tych najtrudniejszych sytuacji w dobie pandemii musiały
funkcjonować instytucje i urzędy, realizowanych było szereg
zadań, przy jednoczesnym wsparciu lub ulgach dla podmiotów, którym można było pomóc w przetrwaniu okresu
lockdownu i ograniczeń epidemiologicznych. Wszystko to
wpisuje się w działalność samorządu i jego służb, gdzie
w trosce o lokalną społeczność podejmowano szereg kluczowych decyzji mających na celu złagodzenie wyjątkowo
trudnej sytuacji. Stąd podziękowania dla Rady Miejskiej
na czele z jej prezydium i przewodniczącym.
W tym kontekście warto podkreślić, iż w roku 2020 nie
tylko zdołaliśmy wyjść naprzeciw dodatkowym wydatkom
związanym z pandemią, ale też konsekwentnie zrealizować zadania zawarte w uchwale budżetowej. To przecież
szereg inwestycji oczekiwanych przez naszych mieszkańców, które już dziś służą wszystkim i wręcz stały się prawdziwą wizytówką gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Niech zatem przez pryzmat ubiegłego roku będą kojarzone
z rozwojem i sukcesem naszego samorządu niż trudnymi
chwilami, które zdominowały życie społeczne w całym
kraju i poza jego granicami. Z pewnością warto wyciągać
z tego wnioski, aby przygotować się na nowe wyzwania
współczesnego świata.
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Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020,
wotum zaufania dla burmistrza, a także głosowanie w sprawie udzielenia mu absolutorium, poprzedzone rozparzeniem sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego
budżetu gminy – to główne tematy posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 25
czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, wciąż jeszcze w warunkach ograniczeń
sanitarnych wynikających z pandemii.
Obradom przewodniczył Bernard Strzoda,
stwierdzając na wstępie ich prawomocność z racji ilości radnych, w tym Adama Herdziny, który
podczas majowej sesji złożył stosowne ślubowanie i uzupełnił skład Rady Miejskiej po śmierci
radnego Benedykta Krzyżowskiego. Przed przyjęciem porządku obrad na wniosek burmistrza
wprowadzono do niego trzy dodatkowe projekty
uchwał. W ramach tradycyjnego sprawozdania
z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności
w okresie między sesjami Wiesław Janiszewski
omówił m.in. podjęte zarządzenia oraz szereg wydarzeń, w których uczestniczył także z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bernardem Strzodą
i współpracownikami. Sprawozdania złożyli również przewodniczący komisji branżowych i klubu
radnych.
Podobnie jak w latach poprzednich obszerny Raport o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny został przygotowany nie tylko w formie dokumentu wymaganego zgodnie z nowelizacją Ustawy
o samorządzie gminnym, ale także w formie prezentacji multimedialnej omawianej przez burmistrza w trakcie obrad. W. Janiszewski szczególnie
podkreślił kwestie finansowe, w tym rekordowo
wysokie dochody gminy, które z końcem 2020 r.
osiągnęły poziom 222.453.976,76 zł. Złożyły się
na nie dochody własne – 92.138.942,60 zł, dotacje z budżetu państwa – 66.249.340,45 zł, subwencja ogólna – 42.627.684 zł, środki unijne –
14.682.705,09 zł i pozostałe dochody w kwocie
6.755.304,62 zł. Z kolei ubiegłoroczne wydatki
gminy to 215.399.281,09 zł.
Jako pierwszy w debacie nad Raportem głos
zabrał radny Marek Szczech, zwracając uwagę
na szczególne okoliczności, w jakich znalazła się
gmina i jej mieszkańcy w związku z trwającą od
ubiegłego roku pandemią, oraz działania władz
i pracowników samorządowych, które pozwoliły
na wyjście obronną ręką z trudnej sytuacji. Stąd
podziękowania kierowane pod ich adresem także
przez radnego Marcina Stempniaka, który odnosząc się do Raportu wspomniał m.in. o brakujących jego zdaniem danych porównawczych. Radny
Adam Karaszewski podkreślił natomiast, iż mimo
panującej pandemii gmina zdołała pozyskać ponad
14 mln zł środków unijnych i realizowane są inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, co
ma znaczący wpływ na ochronę środowiska. Radny Artur Szwed, odnosząc się do wcześniejszych
podziękowań, wspomniał z kolei o zaangażowaniu
dyrektorów i pracowników Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, zaś sekretarz gminy Justyna Domżoł, nawiązując do wypowiedzi M. Stempniaka,

4

KURIER | CZERWIEC 2021

wyjaśniała, w jakim zakresie został przygotowany Raport, co wynika z zapisów Ustawy. Radna
Izabela Rajca pozytywnie odniosła się do samego Raportu, natomiast negatywnie oceniła relacje
z opozycją w kontekście odrzucanych interpelacji
i wniosków. W odmiennym tonie wypowiedział
się radny Artur Sola, przytaczając szereg przykładów i działań m.in. w zakresie drogownictwa.
Jako ostatni głos w dyskusji zabrał radny Michał
Toman, zwracając uwagę m.in. na brak szerszej
informacji na temat stanu środowiska naturalnego i gospodarki odpadami. Wobec zakończonej
dyskusji nad Raportem o stanie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny przystąpiono do głosowania w sprawie wotum zaufania dla burmistrza – za
jego udzieleniem opowiedziało się 12 radnych, natomiast 6 było przeciw.

Po przerwie ponownie głos zabrał burmistrz
Wiesław Janiszewski – tym razem przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2020 r. Raz jeszcze zestawiając ubiegłoroczne dochody i wydatki zwrócił uwagę na nadwyżkę budżetową w wysokości 7.054.695,67 zł, ale także
wyraźny progres w zakresie dochodów na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Dla przykładu: dochody
bieżące ze 139,5 mln zł w roku 2016 wzrosły do
blisko 200 mln w roku 2020. W zakresie wydatków
warto zwrócić uwagę m.in. na wydatki majątkowe,
które w ubiegłym roku wyniosły 31.683.421 zł.
W tej części wypowiedzi burmistrza, której towarzyszyła multimedialna prezentacja, w formie
slajdów przestawione zostały zrealizowane zadania
inwestycyjne w postaci dróg, sali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Palowicach, rewitalizacji
leszczyńskiego zameczku i jego otoczenia, jak też
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Następnie głos zabrał skarbnik gminy Zbigniew Wojtyło,
przestawiając sprawozdania finansowe za 2020 r.
oraz informację o stanie mienia gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny. Zgodnie z procedurą
w dalszej części obrad pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach oraz stanie mienia komunalnego przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda. Po nim stanowisko Komisji Rewizyjnej
dotyczące wspomnianych sprawozdań przedstawił
jej przewodniczący Henryk Fuchs, wnioskując
o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2020 r.
Stosowną uchwałą wniosek ten został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Z kolei radni przegłosowali

uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz uchwałę w sprawie absolutorium,
które podjęto przy udziale 12 radnych i 6 głosach
wstrzymujących.
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i tegorocznej uchwale budżetowej oraz aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Ponadto
radni w formie uchwały określili średnią cenę jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022 i zdecydowali o wyrażeniu zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz
oddaniu w najem części nieruchomości gminnej na
okres 5 lat. W końcowej części obrad przegłosowali również projekty uwag, które na początku sesji
zostały wprowadzone do porządku tego posiedzenia. Dotyczyły one wyrażenia zgody na utworzenie
spółki SIM Śląsk Południe, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej oraz zmiany uchwały z 2018 r.
w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty,
do której włączony został radny Janusz Szołtysek.
W ramach wolnych głosów sekretarz gminy
Justyna Domżoł raz jeszcze nawiązała do podziękowań kierowanych pod adresem wszystkich
pracowników samorządowych – także jednostek
i zakładów budżetowych – za wykonywanie swych
obowiązków w trudnym okresie zagrożeń wynikających z pandemii. Podkreśliła przy tym rolę
burmistrza, na którym spoczęło wiele problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniego
funkcjonowania urzędu i podległych mu jednostek.
Głos zabrał też wiceprzewodniczący Rady Leszek
Salamon, sygnalizując sprawę planowanego zamknięcia Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Laryngologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Rybniku. Jako lekarz stwierdził, iż znacznie pogorszy to dostępność szpitalnej opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów,
stąd prośba o ewentualne udzielenie dodatkowych
informacji w tym temacie przez Grzegorza Wolnika, radnego wojewódzkiego zasiadającego w Radzie Społecznej rybnickiego szpitala. Potwierdził
on słowa L. Salamona, zwracając uwagę na istotny
rozdźwięk między oczekiwaniami Rady Społecznej i mieszkańców regionu a dyrekcją szpitala,
która złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego
w sprawie zamknięcia wspomnianych oddziałów,
i to mimo negatywnej opinii Rady Społecznej. Są
zatem powody do niepokoju w obliczu trudnej sytuacji (brak lekarzy), do której doprowadziło „wiele nieodpowiedzialnych ruchów ze strony nowych
zarządzających” – mówił G. Wolnik. Uzupełniając
jego wypowiedź, burmistrz Wiesław Janiszewski
poinformował o wiadomości otrzymanej od p.o.
dyrektora rybnickiego szpitala w sprawie odwołaniu spotkania z samorządowcami, którzy chcieli
uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, m.in. w kwestii funduszy przekazanych przez gminy na funkcjonowanie rybnickiej placówki medycznej.
Kończąc obrady, przewodniczący Rady Bernard Strzoda życzył wszystkim udanych urlopów
i wakacyjnego wypoczynku. (r)

Nowe numery
telefonów Policji
Święto Wody
na Familokach
19 czerwca w ramach Festiwalu Górnej
Odry 2021 obchodzono „Święto Wody na
Familokach” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
Tego dnia przed budynkiem Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce nie zabrakło atrakcji. W programie znalazły się warsztaty kulinarne
przeprowadzone przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Książenicach oraz warsztaty florystyczne z wyplatania wianków. Nie zabrakło również śląskich legend i opowieści o wodzie w wykonaniu Czesława Żemły.

Do końca czerwca można było dodzwonić się na stare numery telefoniczne wszystkich
jednostek Policji w całym kraju. Od 1 lipca z Policją można skontaktować się telefonicznie jedynie wybierając prefiks MSWiA – 47 i numer wewnętrzny danej komendy, używany do tej pory wyłącznie w wewnętrznej sieci resortowej. Zmianie nie ulega
numer alarmowy 112.

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy
prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47,
ponad rok temu doszło do kompleksowej zmiany
sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do
stacjonarnych telefonów resortowych podległych
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.
Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego
kraju, wybierany zamiast do tej pory używanego
numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku
województwa śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych.
Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory
jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.
Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci publicznej do jednostki policji, należało znać tzw.
prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał
numer wewnętrzny telefonu. Dla KWP w Katowicach prefiks miejski to „32 200”. Aby wykonać połączenie do centrali KWP w Katowicach
należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 32
200 2222, zaś z wewnętrznej sieci resortowej 851
2222. Po wprowadzeniu prefiksu 47 numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tymi
dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał
tak: 47 851 2222.
Taki też numer (w zależności od operatorów
z prefiksem międzynarodowym – dla Polski +48)

będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub
urzędnicy z numerów resortowych. Policja prosi
o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer
strefy numeracyjnej 47 jest obecnie prefiksem,
jakim posługują się wszystkie służby podległe
MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna,
i nie należy obawiać się ich odbierania.
DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY
TELEFONÓW OD 1 LIPCA 2021 ROKU
BĘDĄ NIEAKTYWNE.
Nowe numery do poszczególnych jednostek śląskiego garnizonu policji znajdują się na stronach
internetowych KWP w Katowicach oraz komend
miejskich i powiatowych, a także na stronach BIP
tych jednostek w zakładkach o danych teleadresowych.

NOWY NUMER TELEFONU
KOMISARIATU POLICJI
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH:
ul. 3-go Maja 40
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 47 85 577 10

czerwionka-leszczyny@rybnik.kapolicja.gov.pl
Przyjęcia interesantów przez Komendanta:
każdy poniedziałek w godz. 12.00-17.00

W ostatnim czasie burmistrz Wiesław Janiszewski oraz jego pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik i dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek
odwiedzili Jubilatki obchodzące 90., 95. i 108. urodziny! 27 maja wizytę złożyli Pani Annie
Świtale, 1 czerwca – Pani Helenie Zgryźniak, zaś 6 czerwca – Pani Annie Gawłowskiej
– najstarszej mieszkance nie tylko naszej gminy, ale także powiatu rybnickiego.

Z wizytą u Jubilatek
Pani Anna Świtała urodziła się 14 lutego
1931 r. Pochodzi z Łazisk Górnych, a od 27 roku
życia jest mieszkanką Bełku. Obecnie mieszka
wraz z mężem Franciszkiem. Małżeństwo doczekało się 3 wnuków, a za dwa lata będzie obchodzić
70 lat po ślubie.
Pani Helena Zgryźniak urodziła się 26 stycznia
1926 r. w Proszowicach pod Krakowem. Od 53 lat
jest mieszkanką naszej gminy. Ponad 30 lat pracowała na kopalni – najpierw przy obsłudze przenośników, a później na lampowni. Obecnie mieszka
z synem, doczekała się także 15 wnuków, 12 prawnuków i 9 praprawnuków.
Pani Anna Gawłowska ujmuje pogodą ducha
i życzliwością. Solenizantka urodziła się w Cieszynie. W 1936 r. wyszła za mąż, a w 1947 r. przeprowadziła się do Czerwionki. Ze swoją rodziną
mieszkała najpierw w zameczku przy al. św. Barbary, a potem w leszczyńskim zamku. Urodziła
syna i córkę, doczekała jednego wnuka oraz dwójki prawnucząt. Mieszka z córką Urszulą, która
z miłością i oddaniem opiekuje się Jubilatką.

Burmistrz składając gratulacje i życzenia
w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców gminy, wręczył paniom kwiaty i drobne
upominki oraz życzył wielu lat życia w zdrowiu,
dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. HPN
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22 czerwca kolejna grupa małżeńskich
par obchodziła Złote Gody. Z tej okazji Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach zorganizował dla nich
jubileuszową uroczystość w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym.
Z uwagi na reżim sanitarny także ta uroczystość odbyła się w nieco innej niż zwykle formie.
W imieniu Prezydenta RP medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” wręczał im burmistrz Wiesław Janiszewski. Do życzeń kierowanych pod
adresem Jubilatów dołączyli również przewodni-

Jubileusze małżeńskie
czący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, sekretarz
gminy Justyna Domżoł, kierownik USC Kornelia
Warzecha, Barbara Płaza z USC oraz miejscowy
proboszcz, ks. Antoni Szczypka. Część artystyczną tego spotkania uświetnił występ Kapeli z Naszego Miasteczka.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:
Kornelia i Józef Badera z Bełku
Urszula i Czesław Baran z Leszczyn
Teresa i Jan Baranowscy z Dębieńska
Irena i Stanisław Dulewicz z Palowic
Teresa i Czesław Fojcik z Czerwionki
Urszula i Stanisław Frelich z Książenic
Elżbieta i Jan Fröhlich z Czerwionki
Kornelia i Krzysztof Gileccy z Bełku
Teresa i Kazimierz Grabiec z Przegędzy
Małgorzata i Józef Hosobek z Książenic
Teresa i Henryk Kasner z Książenic
Janina i Czesław Kisiel z Czerwionki
Danuta i Józef Kluczniok z Czerwionki
Danuta i Ewald Kocjan z Książenic
Halina i Alojzy Konik z Książenic
Małgorzata i Gerard Kret z Bełku
Urszula i Józef Kupiec z Leszczyn
Czesława i Jerzy Kwoska z Czerwionki
Eleonora i Paweł Matla z Czuchowa
Urszula i Marian Omiotek z Bełku
Dorothea i Zygmunt Pietrowscy z Bełku
Bogumiła i Ludwik Pilipiuk z Czerwionki
Barbara i Leonard Pióreccy ze Stanowic
Halina i Franciszek Polok ze Szczejkowic
Agnieszka i Piotr Polus z Czuchowa
Genowefa i Ernestyn Steuer z Leszczyn
Małgorzata i Leon Strzelczyk z Książenic
Jolanta i Stanisław Szczekała z Przegędzy
Urszula i Jan Śmietana z Dębieńska
Irena i Jan Tomanek ze Szczejkowic
Danuta i Michał Woźniak z Leszczyn

Kornelia i Józef Badera
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Leszczynach w latach 30. do naszego zwykłego przedszkola uczęszczało 54 dzieci (stan z 1936 r.). Zajęcia z tak
dużą grupą prowadziła jedna jedyna przedszkolanka – Lidia Ślepowrońska, podobno warszawianka – a liczyły one 27 godzin
tygodniowo. Przedszkole zajmowało jedną salę w „domu gminnym”, czy w budynku, który dziś zajmuje OSP (wtedy zresztą też
częściowo zajmowała).
Z początkiem okupacji nastąpiły
oczywiście wielkie zmiany. Znikła
p. Ślepowrońska, a prowadzeniem
„ochronki” zajęła się Elli Zdebel.
Przedszkole nazywało się teraz „Kindergarten” (ogród dzieci) i działało
początkowo w „willi Bartela”. Od
1942 r. znów w „domu gminnym”,
gdzie zajmowało pomieszczenia na
piętrze i na parterze. Było już wówczas niestety obowiązkowe. Nauka
odbywała się – nietrudno zgadnąć –
w duchu nazistowskiej propagandy,
a wszyscy wychowawcy, tak szkolni
jak przedszkolni, musieli należeć do
NSDAP. Na zdjęciach z tego przedszkola widać sporą gromadę dzieci,
głównie w zabawach grupowych,
częściowo poprzebieranych w jakieś
fantastyczne stroje, kapelusze i pelerynki lub spiczaste papierowe czapki
trochę podobne do czapek radzieckich pionierów. Co ciekawe, przebrani są tylko chłopcy.
Mówiąc o wiejskim przedszkolu z dawnych lat, warto powiedzieć
kilka słów o… samej drodze do
przedszkola. Nikt wtedy dzieci nie
woził, ani nawet nie odprowadzał.
Wychodzono z założenia, że jeśli
jest już powołane do przebywania
poza domem, to jest na tyle duże,
żeby chodzić samo. Starano się tylko
znaleźć rówieśnika idącego tą samą

trasą, żeby chodzić razem. Jednak
nie zawsze się to udawało, bo na
przykład jedno dziecko się spóźniało, albo chorowało, to wtedy trzeba
było iść samemu. Droga była teoretycznie bezpieczna, bo samochód jakikolwiek pojawiał się bardzo rzadko, jednak nie do końca. Maluchowi
groziło spotkanie ze złymi psami

Aleksandra J. Ostroch

Przedszkole cz. II
i stadami gęsi, które wówczas chadzały swobodnie po drogach. Może
nie wszystkim to dziś wiadomo, ale
gęsi, zwłaszcza gąsiory, potrafią zaatakować równie agresywnie jak psy,
i takie starcie nie należy do przyjemności, więc nieraz stało się na drodze
wpół z płaczem, czekając aż groźne
stado gdzieś się przeniesie lub obchodziło szerokim łukiem nakładając drogi. Zza słabych płotów kłapały
zębami groźne psy i gryzły sztachety
w drzazgi, więc biegło się obok takiej posesji z duszą na ramieniu. Dotarcie do przedszkola i powrót wcale
nie były takie proste!

Po wojnie przedszkole było obowiązkowe dla sześciolatków. Oczywiście, jak wszelka nauka w tym
czasie, bezpłatne. Warunki bardzo
skromne, dzieci przynosiły z sobą
chleb, a dostawały na miejscu tylko mleko lub kakao. Każdy miał
w przedszkolu swój własny garnuszek. Chodziło chyba o nierozprzestrzenianie się groźnej jeszcze wtedy
gruźlicy, stąd pilnowano osobnych
naczyń. Obiadu nie podawano, zajęcia kończyły się już przed południem i na obiad szło się do domu.
Może i lepiej, bo odpadały stresy
z jedzeniem nielubianych potraw

i przymusowym leżakowaniem. Nauka ograniczała się jedynie do wierszyków i piosenek. Poza tym oczywiście grupowe zabawy, na przykład
w „Czarnego Luda” i „Mam chusteczkę”, spacery parami za rączkę.
W Leszczynach przedszkolanką była
wtedy Weronika Zieleźna, znana dziś
jako leszczyńska kronikarka. Do pomocy miała Magdalenę Brezę. Kiedy wprowadzono obiady, gotowała
je Matylda Kluczniok, a sprzątała p.
Salamonowa.
Na przełomie 1956/57 r. Leszczyny miały już dwa przedszkola.
Oprócz tego na „Starych Leszczynach”, gdzie uczęszczało średnio
ok. 30 dzieci, powstało nowe, duże
przedszkole na Osiedlu. Prowadziła
je przedszkolanka Jadwiga Gruszka,
a później Magdalena Breza. Była to
placówka przewidziana na 88 miejsc
(wg ustaleń Weroniki Zieleźnej).

Powstańczy znaczek pocztowy
W poprzednim wydaniu „Kuriera” przypomnieliśmy historię powstańczego
pomnika, którą swego czasu zgłębiał na naszych łamach Jerzy Walter Brzoza
z Czuchowa. Warto jednak zauważyć, iż zaprzyjaźniony z nami redaktor „Gościa Niedzielnego” zasłynął również jako autor znaczka pocztowego, który
trafił do obiegu równo pół wieku temu, a więc dla uczczenia 50. rocznicy
III powstania śląskiego.
Mieliśmy niepowtarzalną okazję wysłuchać w naszej redakcji ciekawej opowieści
o historii związanej z wydaniem tego znaczka, zwłaszcza o uwiecznionych na powstańczej fotografii bohaterach, którzy za sprawą J. Brzozy mogli się odnaleźć i spotkać
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w redakcji katowickiego „Wieczoru”, gdzie
gościł ich również gen. Jerzy Ziętek. Dla
wszystkich było to niezwykle wzruszające
przeżycie, bowiem udało się zidentyfikować
każdego uczestnika powstańczego oddziału,
który walczył o polski Śląsk.

15 czerwca w gminie Rudziniec na ręce przedstawicieli sołectw przekazano nagrody
i wyróżnienia zdobyte w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2020”. Przypomnijmy, że sołectwo Bełk zostało laureatem drugiego miejsca w kategorii najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi za projekt „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w.
– nasze wspólne dziedzictwo”. Podczas uroczystości gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowali burmistrz Wiesław Janiszewski oraz Michał Stokłosa i Leszek
Szejka ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Bełk — Piękna wieś
województwa śląskiego
W ubiegłorocznej edycji konkursu przyznano
nagrody o łącznej wartości 120 tys. zł w pięciu
kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza
zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa
i najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
– Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Nasze województwo może się poszczycić wieloma pięknymi miejscami, ten konkurs wspaniale
angażuje mieszkańców i jest formą docenienia ich
pracy i osiągnięć. Cieszę się, że możemy się spotkać i złożyć Państwu osobiście gratulacje – mówił
radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej

Kowalski, który wraz z Marcinem Rachwałem –
dyrektorem Departamentu Terenów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – wręczył nagrody laureatom.
Celem konkursu „Piękna wieś” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości
lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej,
popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych,
zachowanie wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie
ładu przestrzennego.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Bełk polegało na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji cmentarza przy
zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Marii
Magdaleny z XVIII w. wraz z identyfikacją pochowanych tam osób oraz uporządkowanie terenu nekropolii. Istotnym elementem zadania było szerzenie idei społecznej odpowiedzialności za lokalne
dziedzictwo kulturowe.
– Gratuluję serdecznie wszystkim odpowiedzialnym za realizację projektu w Bełku. Jestem
pod wielkim wrażeniem tej inicjatywy i umiejętności zaangażowania mieszkańców do działania
na rzecz wspólnego dziedzictwa. Przy tej okazji
dziękuję także sołtysom i mieszkańcom sołectw za
ustawiczne zaangażowanie w życie swoich małych
społeczności – podsumowuje burmistrz Wiesław
Janiszewski. HPN

2 czerwca w leszczyńskim zameczku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Leszczyny sprzed lat” przygotowanej w ramach projektu pn. „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej” realizowanego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

„Leszczyny sprzed lat”
– wystawa w zameczku
W uroczystym otwarciu wystawy stanowiącej wspólne dzieło mieszkańców gminy i miasta,
uczestników realizowanego projektu oraz pracowników OPS-u uczestniczyli burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pełnomocnik burmistrza ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik,
radni, dyrektor OPS-u Celina Cymorek, dyrektor
ZGM-u Marcin Janużyk oraz miejscowego Domu
Kultury Wojciech Pukowiec.
– Głównym celem władzy samorządowej było
połączenie historii z teraźniejszością i współczesnymi potrzebami mieszkańców, stąd działania
w obszarze rewitalizacji tego miejsca – podkreślił
Wiesław Janiszewski. – Zameczek i jego otoczenie
mają służyć odwiedzającym to miejsce i jak widzimy nowa oferta się sprawdza. Można powiedzieć,
że to pierwszy etap działań. Czekamy na realizację integracyjnych projektów realizowanych w tym
miejscu, a i za wszelkie podejmowane inicjatywy
serdecznie dziękuję.

Gratulacje i podziękowania za przeprowadzone działania w ramach rewitalizacji obiektu złożył
również przewodniczący Bernard Strzoda. Dyrektor Celina Cymorek przedstawiła zespół osób
zaangażowanych w działania projektu „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta
– Program Aktywności Lokalnej”, podziękowała
także władzom samorządowym oraz swoim współpracownikom za owocną, codzienną współpracę.
Jak zaznaczają pracownicy OPS-u dotychczas
w ramach integracji ze społecznością lokalną zrealizowano dwie inicjatywy – włączenie się w akcję
„Skarpetki nie do pary – światowy dzień Zespołu
Downa 2021” oraz sprzątanie starego leszczyńskiego cmentarza. Pierwszą imprezę integracyjną
w ramach projektu stanowi właśnie wystawa fotograficzna „Leszczyny sprzed lat”.
Pracownicy OPS-u podkreślają, że do końca
stycznia 2022 r. planują zrealizować kolejne działania, w tym m.in. dotyczące kultywowania tradycji, dziedzictwa lokalnego, pielęgnowania lokalnej

gwary, zorganizowanie zabawy tanecznej – „Zatańcuj z nami – Leszczyniokami”, przygotowanie
cyklu wydarzeń edukujących mieszkańców w zakresie wartości przestrzeni, dziedzictwa kulturowego obszaru oraz możliwości samodzielnego dbania
o otoczenie, a także zajęcia kulinarne z wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego przy współpracy z seniorami. HPN
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Jakby to piyknie pedzieć,
żeby wos nie zanudzić?
(długo niy bydziecie się trudzić)
KGW Bełk, to koło kere wszystkim przaje
zno śląsko godka i roztomajte obyczaje
Głodnych nafutruje, napiecze, nawarzy
zofcitym obiodym i kołoczem obdarzy

70-lecie KGW w Bełku
13 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich
w Bełku świętowało swoje 70-lecie. Jubileuszowe obchody rozpoczęła msza św.
w intencji Koła Gospodyń Wiejskich odprawiona przez miejscowego proboszcza,
ks. Konrada Opitka.
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– Siedemdziesiąt lat temu w Bełku zapoczątkowano piękną i wielką tradycję – utworzono Koło
Gospodyń Wiejskich. Wokół siebie zgromadziły się
kobiety, które pielęgnują zwyczaje i tradycje. Wasza działalność nie ogranicza się tylko i wyłącznie
do potraw, ale również do kontynuowania tradycji
śląskiego stroju, śpiewu czy tańca – podkreślił podczas mszy św. proboszcz parafii św. Jana Sarkandra
w Bełku, ks. Konrad Opitek.
– Jubileusz 70-lecia istnienia to wyjątkowe święto. Koła Gospodyń Wiejskich są częścią kultury
i tradycji regionalnej, panie angażują się w wiele
działań, takich jak dożynki, jarmarki wielkanocne
czy Święto Makówek. W wyjątkowy sposób reprezentują nas nie tylko w województwie, ale również
w całym kraju i poza jego granicami. Za to wszystko bardzo serdecznie im dziękujemy – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski.
– Wasza działalność to przykład ogromnego zaangażowania. Dziękujemy za Waszą nieocenioną
pomoc, za to, że tak chętnie uczestniczycie w życiu
naszej miejscowości – dodała sołtys Bełku Jolanta
Szejka.
Życzenia na ręce gospodyń złożyli również wicestarosta rybnicki Marek Profaska, radny powiatowy Eugeniusz Adamiec, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bełku Krystyna Janiszewska, dyrektor Przedszkola „Bajkowy ogród” w Bełku Stefania Baluch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku
Witold Siepielewski, prezes Klubu Sportowego
Decor Bełk Janusz Gawlik, przedstawicielki Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich z Czuchowa oraz zaproszeni goście.
Wyjątkowy prezent z okazji jubileuszu przygotowała jedna z członkiń Koła – Kornelia Gilecka,
która uszyła dla każdej z pań lalkę ubraną w strój
nawiązujący do tego, w którym często występują gospodynie. Obchody jubileuszu 70-lecia Koła
Gospodyń w Bełku uświetnił występ Kapeli z Naszego Miasteczka.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bełku zostało założone w 1950 r. przez Pelagię Marszolik, która została jego przewodniczącą. Trzy lata później

Strapionych rozraduje wicami,
a koniecznie po śląsku,
bo tradycji dochowuje, z serca nie obowiązku
Nie byda wymieniać, bo to wszystko wiycie,
że rozsławiyły my Bełk, już niy yno w powiecie
Ale nojważniejsze, co godo o nos szefowo
Krysia przewodnicząco:
„mom fajne dziołchy,
do tańca i do różańca”
A my jom szanujymy i przajymy jyj fest,
bo to nojfajniyjszo a gryfno szefowo jest
Mo recht, bo paradujymy w odpust,
Boże Ciało i żniwne, w ludowych strojach…
a i na Fatimce, w procesyji z Paniynką,
naokoło kościoła
Szło by tak jeszcze długo
Rozprowiać, ale już styknie
Kery bardziyj ciekawy,
Niych wejrzy do naszyj kroniki
Narychtowanyj tak pjyknie

Bełk, 13.06.2021

zastąpiła ją Helena Jastrzębska. Z jej inicjatywy
powstał zespół śpiewaczy, który początkowo tworzyły: Jadwiga Fojcik, Gertruda Mazur, Marta
Ociepka, Adelajda Pala, Łucja Skocz i Elżbieta
Śliwka. Działał on do końca lat 90. XX wieku,
zdobywając uznanie oraz liczne nagrody.
W 1976 r. przewodniczącą Koła została Magdalena Meps. Z jej inicjatywy gospodynie w Bełku
w latach 80. i 90. sprowadzały różne rasy drobiu
oraz zajmowały się sadzeniem wielu odmian truskawek i malin. Nie zaniechano organizowania ciekawych kursów, pokazów oraz prelekcji, w szczególności kursu szydełkowania i dziergania na drutach, haftu, kroju i szycia, czy makramy.
Rok 1990 przyniósł zmianę na stanowisku przewodniczącej Koła, została nią Renata Halfar.
Kontynuowała ona pracę swoich poprzedniczek,
organizując Święto Plonów, kursy i szkolenia.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku
bardzo chętnie uczestniczą w życiu społecznym
i kulturowym sołectwa. Nieprzerwanie Koło włączają się w organizowanie korowodu dożynkowego. W swoich ludowych strojach zasilają procesje
Bożego Ciała oraz inne uroczystości kościelne czy
regionalne. W ostatnich kilkunastu latach zdobyły liczne wyróżnienia oraz nagrody, m.in. I miejsce w konkursie „Ogórkowe Smaki”, III miejsce
w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz
I miejsce w XV Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara Śląska na Wesoło”.
Obecnie do Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku należą: Krystyna Adamiec, Irena Bauer,
Weronika Blinda, Krystyna Bukowska, Teresa
Bury, Gabriela Czapla, Helena Ebert, Krystyna
Gawlik (przewodniczącą Koła), Kornelia Gilecka,
Danuta Grochala, Agnieszka Kosma, Barbara
Ludwig, Anna Łysakowska, Irena Malik, Halina Michalik, Janina Pabich, Stanisława Ptak,
Pelagia Ptak, Elżbieta Pyszny, Grażyna Reis,
Wanda Rybka, Janina Sładek, Krystyna Spyra,
Aniela Steuer, Urszula Stokłosa, Renata Syrnicka, Jolanta Szejka, Agnieszka Śmieszek, Krystyna Teinert, Jadwiga Teper, Maria Warzecha,
Danuta Zgoll, Gabriela Ździebło.
Katarzyna Mazur

– W obszarze sportowym, społecznym i kulturalnym pandemia pozostawiła duży ślad, jednak najważniejsze jest to, że nie wymazała tego, co
jest istotą życia. Spotykamy się dzisiaj, aby wręczyć nagrody dla ludzi
kultury i sportu, którzy mimo wielu
przeciwności i utrudnień nadal niezwykle aktywnie działali, odnosząc
liczne sukcesy. Dziękuję Wam za to,
że jesteście, że tworzycie i realizujecie swoje marzenia, pasje i zainteresowania, a przy tym nie zapominacie o miejscu, z którego pochodzicie,
rozsławiając naszą gminę na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej –
mówił burmistrz Wiesław Janiszewski, zwracając się do laureatów.
– Chcemy dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim sportowcom oraz osobom, które działają
w dziedzinie kultury. To właśnie oni
reprezentują naszą gminę. Cieszymy
się, że pomimo trudnego czasu pandemii udało się nam dzisiaj spotkać
na wielkim święcie kultury i sportu
oraz pogratulować wszystkim laureatom – mówiła Aleksandra Chudzik, pełnomocnik burmistrza ds.
społecznych.
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą Nr
XVII/207/16 z 29 stycznia 2016 r.
określiła szczegółowe warunki i tryb
przyznawania dorocznych nagród
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Nagrody mają formę gratyfikacji finansowej, mogą być indywidualne
lub zespołowe. Dodajmy, iż przyznaje je burmistrz za całokształt działalności, upowszechnianie i ochronę
kultury oraz osiągnięcia o istotnym
znaczeniu.
Laureaci nagród za osiągnięcia
o istotnym znaczeniu:
▶▶ Zespół Tańca Nowoczesnego
„Rytm”

17 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się gala wręczenia nagród w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury połączona z galą stypendystów i nagrodzonych w dziedzinie
sportu za 2020 rok.

Za osiągnięcia
w kulturze i sporcie
▶▶ Julia Jasiczek
▶▶ Natalia Kubica
▶▶ Agata Podorska
▶▶ Karolina Podorska
Laureaci nagród za upowszechnianie
i ochronę kultury:
▶▶ Franciszek Piecha
▶▶ Katarzyna Grzegorzek
▶▶ Wojciech Pukowiec
▶▶ Karolina Badura
▶▶ Beata Gużda-Krzyżaniak
▶▶ Marek Śliwa
▶▶ Czesław Żemła
▶▶ Michał Stokłosa
▶▶ Krystyna Zaskórska
▶▶ Marian Wójcik
▶▶ Kapela z Naszego Miasteczka
▶▶ Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny”
▶▶ Zespół Śpiewaczy „Karolinki”
▶▶ Stowarzyszenie Koło Gospodyń
w Czuchowie
▶▶ Zespół Wokalny „Ale Babki”
▶▶ Formacja Taneczna „Zygzak”
▶▶ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Bełk.
Tegoroczna gala wręczenia nagród
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
połączona była z galą stypendystów
i nagrodzonych w dziedzinie sportu za miniony rok. Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr

XL/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 września
2017 r., nagrody mogą zostać przyznane osobom fizycznym – sportowcom, zawodnikom, trenerom za
osiągnięcie w 2017 roku wybitnych,
wysokich wyników sportowych na
szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym.
Burmistrz, na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Zespół ds. Stypendiów Sportowych,
przyznał:
– 8 stypendiów za wybitne osiągniecie wysokich wyników sportowych
w roku 2020:
▶▶ Magda Czajkowska – lekkoatletyka
▶▶ Kamil Warchoł – szachy
▶▶ Małgorzata Tkocz – kickboxing
▶▶ Kinga Zgryźniak – szermierka
▶▶ Alicja Klasik – szermierka
▶▶ Patryk Herdzina – kickboxing
▶▶ Nadia Cinal – jazda konna
▶▶ Klaudia Chrostek – lekkoatletyka
– 9 nagród za osiągniecie wysokich
wyników sportowych lub za wybitne
osiągnięcia w działalności w zakresie
sportu w roku 2020:
▶▶ Tomasz Perliński – trener kickboxing, MMA
▶▶ Konrad Hippman – kickboxing
▶▶ Sebastian Dobosz – brazylijskie
jiu jitsu
▶▶ Konrad Piecha – trójbój siłowy
▶▶ Dawid Świątecki – kickboxing

▶▶ Barłomiej Perz – kickboxing
▶▶ Dominik Cinal – kickboxing
▶▶ Adam Drygalski – trener – kickboxing
▶▶ Bartosz Musiał – brazylijskie jiu
jitsu
– 13 dyplomów:
▶▶ Emilia Koj – karate kyokushin
▶▶ Sabina Lach – karate kyokushin
▶▶ Maria Dryjańska – karate kyokushin
▶▶ Nina Janczak – karate kyokushin
▶▶ Patrycja Matla – piłka nożna kobiet
▶▶ Weronika Duraj – sporty motorowe
▶▶ Dominik Majewski – lekkoatletyka
▶▶ Piotr Janczak – trener karate kyokushin
▶▶ Julia Wołodkowicz – karate kyokushin,
▶▶ Aurelia Dobosz – brazylijskie jiu
jitsu
▶▶ Rafał Szopniewski – lekkoatletyka
▶▶ Daria Górczewska – lekkoatletyka
▶▶ Karolina Masłowska – lekkoatletyka
– 2 puchary:
▶▶ Drużyna Juniorów KS „Skoczek”
– szachy
▶▶ Dominik Janczak – karate kyokushin.
Gratulacje na ręce laureatów złożyli burmistrz Wiesław Janiszewski,
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra
Chudzik.
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli również dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach Mariola
Czajkowska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
Aleksandra Pietruszewska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach Krystyna Jasiczek
oraz radni i zaproszeni goście. Galę
uświetniły występy laureatów nagród
w dziedzinie kultury. KM
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Inicjatywa Młodzieżowego Forum Samorządowego została zaproponowana w 2019 r. na sesji Rady
Miejskiej przez radnego Michała
Tomana, przy poparciu burmistrza
i przewodniczącego Rady Miejskiej.
Wybory do Forum w poszczególnych
szkołach odbyły się w październiku
2019 r.
– Okoliczności związane z trzydziestoleciem samorządu terytorialnego były przyczyną i okazją, żeby
przedyskutować minione trzydzieści
lat wspólnie na poziomie samorządu, ale także z udziałem młodzieży.
Chcieliśmy zapoznać młodych ludzi
z tymi aspektami, a z drugiej strony
poznać ich ocenę i odpowiedzi na pytanie, co w okresie transformacji ich
zdaniem było wartościowe, a co nie.
Chociaż główna rola należała tutaj
do uczestników tej transformacji, to
jednak ważnym arbitrem miała być
także młodzież. Pandemia i wprowadzone obostrzenia spowodowały,
że kontakty z młodzieżą były nie tak
liczne jak zakładaliśmy, jednak sam
fakt utworzenia Forum, spotkań,
warsztatów to ogromny plus tej inicjatywy. Ocena oczywiście należy
przede wszystkim do młodzieży, ale
ja ze strony samorządu z faktu powo-

16 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się
podsumowanie prac Młodzieżowego Forum Samorządowego.
Burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz radny Michał Toman złożyli podziękowania na ręce członków Forum oraz osób zaangażowanych
w jego działalność.

Młodzieżowe
Forum Samorządowe
po dwóch latach
łania Forum jestem bardzo zadowolony – podkreślił burmistrz Wiesław
Janiszewski.
– Nasz samorząd ma już pewną tradycję związaną z aktywizacją
młodych ludzi do życia społecznego i samorządowego oraz wymiany doświadczeń z tym związanych.
W przeszłości mieliśmy powołaną
Młodzieżową Radę Miasta, działającą przy Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, jednak po jej
dwuletnim działaniu nie znaleźli się
niestety kontynuatorzy tego pomysłu.

W 2019 r. podjęliśmy kolejną próbę,
aby zaktywizować młodych ludzi,
tym razem nie w formie Młodzieżowej Rady Miasta, ale Młodzieżowego
Forum Samorządowego – dodał przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda.
Młodzieżowe Forum Samorządowe to forma Rady Młodzieży
działającej przy Burmistrzu i Radzie Miejskiej. Celem inicjatywy
było wsłuchanie się w głos młodych
mieszkańców i umożliwienie im komunikowania swoich potrzeb i problemów władzom.
– Na początku zorganizowaliśmy
dla młodzieży trzydniowy wyjazd integracyjny połączony z warsztatami,
który mógł się odbyć dzięki jednemu z projektów, realizowanych przez
Stowarzyszenie Luxtorpeda. Później
odbywały się spotkania i warsztaty jednodniowe, które dla młodzieży
przeprowadzili Michał Stokłosa, Sebastian Garbacz oraz Marcin Stempniak. To właśnie podczas tych zajęć
członkowie Forum dyskutowali o tym,
co być może chcieliby zmienić, poprawić czy wprowadzić w swoim najbliższym otoczeniu, nauczyli się tego
jak funkcjonuje samorząd. Te działania niestety utrudniła pandemia, któ-

ra pokrzyżowała nasze plany – mówił
radny Michał Toman, opisując działania Forum od 2019 r.
Młodzieżowe Forum Samorządowe Czerwionki-Leszczyn tworzyło
dwadzieścia osób – trzynaście reprezentujących szkoły podstawowe
(jedna osoba z każdej szkoły), czterech przedstawicieli Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach, jedna
osoba z Zespołu Szkół Specjalnych
oraz dwóch reprezentantów młodzieży uczącej się poza granicami naszej
gminy. Byli to: Julia Kaliściak, Natalia Mikołajczyk, Monika Bogocz,
Karolina Wyrobek, Bartłomiej
Wróbel, Julia Piasecka, Paulina
Gruszkiewicz, Ewelina Zarzycka, Vanessa Burakowska, Szymon
Paszko, Piotr Klose, Damian Pikulicki, Joanna Zgryźniak, Kinga
Glina, Maja Szczyrba, Anna Musioł, Martyna Pająk i Natalia Badaczewska.
– Myślę, że doświadczenia związane z Młodzieżowym Forum Samorządowym były dla nas jak najbardziej wartościowe. Uczestniczyliśmy
w trzydniowym wyjeździe, podczas
którego odbywały się ciekawe warsztaty i zajęcia, które kontynuowane
były również później. Niestety, ze
względu na pandemię nie mogliśmy
się spotykać tak często, jak w innych
okolicznościach. Tak naprawdę jednak Forum działało zarówno przed
pandemią, jak i w jej trakcie, kiedy
obostrzenia były najlżejsze – i była to
działalność na 110% – mówił Jakub
Wysłuch, reprezentujący w MFS
młodzież uczącą się poza granicami
Czerwionki-Leszczyn.
W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyły także Hanna Piórecka-Nowak i Katarzyna Mazur z Urzędu
Gminy i Miasta, które koordynowały współpracę pomiędzy MFS a samorządem, oraz prowadzący jedne
z warsztatów dla młodzieży Michał
Stokłosa. KM

Hurtownia Spożywcza „MULTIPAK” z Palowic
poszukuje pracowników na stanowisko

kierowca – magazynier

www.czerwionka-leszczyny.pl
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Wymagania:
• wykształcenie średnie
• prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C
• komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

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

Rytm i Zygzak

na podsumowanie
roku artystycznego
W CKE odbył się wyjątkowy koncert.
W pełnej krasie zaprezentowały się Formacja Taneczna „Zygzak” pod wodzą
Katarzyny Grzegorzek, Agnieszki Wawrzonkowskiej i Izabeli Borkowskiej oraz
Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”
Beaty Gużdy-Krzyżaniak, w którym instruktorem jest również Anna Gocyk.

Zdj. Arkadiusz Klimczak

Koncert transmitowany on-line stanowił podsumowanie równie wyjątkowego sezonu artystycznego, wyjątkowego, gdyż z powodu pandemii i reżimu sanitarnego działalność obu zespołów była
mocno ograniczona. Niewiele też było okazji do
rywalizacji i wojaży, z których nasza roztańczona
młodzież zazwyczaj wracała z mistrzowskimi tytułami, pucharami i nagrodami. Oby kolejny sezon
pozwolił na osiąganie nowych sukcesów.
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Ruszył program

„Czyste Powietrze”
Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli
budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Ponadto
w ramach programu przeprowadzić można niezbędne prace
termomodernizacyjne budynku lub lokalu mieszkalnego.
Zakres dotacji jest bardzo szeroki, jednak jego podstawowym przedsięwzięciem jest wymiana nieefektownego źródła ciepła. W związku z tym środki można otrzymać między
innymi na:
`` podłączenie do sieci ciepłowniczej
`` pompę ciepła powietrze/woda
`` pompę ciepła powietrze/powietrze
`` gruntową pompa ciepła
`` kocioł gazowy kondensacyjny
`` kotłownię gazowa
`` kocioł olejowy kondensacyjny
`` kocioł zagazowujący drewno
`` kocioł na pellet drzewny
`` ogrzewanie elektryczne
`` wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Ponadto program „Czyste powietrze” przewiduje również
możliwość otrzymania dotacji na poniższe przedsięwzięcia:
`` mikroinstalacja fotowoltaiczna
`` termomodernizacja budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu, wymiana stolarki okiennej,
wymiana drzwi zewnętrznych),
`` dokumentacja projektowa,
`` audyt energetyczny,
`` ekspertyzy.
W samym programie przewidziane są dwa poziomy dofinansowania:
– podstawowy poziom dofinansowania dla wnioskodawców, których dochód roczny nie przekracza 100.000 zł
– podwyższony poziom dofinansowania w przypadku:
• gospodarstwa wieloosobowego
– dochody miesięczne netto do 1400 zł/os.
• gospodarstwa jednoosobowego
– dochody miesięczne netto do 1960 zł/os.
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W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód osoby, o której mowa
powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie
przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania musi spełnić
łącznie dwa powyższe warunki.

Gmina Czerwionka-Leszczyny otworzyła dla
mieszkańców punkt konsultacyjny. Pracownik
urzędu udziela wszelkich informacji dotyczących programu priorytetowego.
Dla usprawnienia funkcjonowania punktu, pracownik umawia beneficjentów na indywidualne spotkania w celu przygotowania
wniosku o dofinansowanie w ramach programu. Terminy indywidualnych spotkań z beneficjentami umawiane są w każdy poniedziałek
w godzinach 9.00-10.00 oraz w każdą środę
w godzinach 14.00-15.00 pod numerem telefonu 795 130 337. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Punkt konsultacyjny ruszył 21 czerwca 2021 r.
Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo
duże. Codziennie przeprowadzanych jest po
kilka spotkań. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do umówienia spotkania w celu uzyskania pomocy merytorycznej.

– Powietrze w Polsce nie będzie czyste,
jeżeli nie zaangażują się w to lokalne
społeczności. Jasno pokazują to miejsca,
takie jak np. Kraków, Skawina i Rybnik,
w których udało się zrobić dużo – mówi
Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu
Smogowego. – Dlatego uruchamiamy
Akademię Alarmów Smogowych, w której
ludzie chętni, by coś zmienić, otrzymają
konieczną pomoc – dodaje.
Akademia Alarmów Smogowych będzie miejscem, w którym osoby chcące działać w sprawie
czystego powietrza znajdą wszystkie narzędzia,
które są do tego potrzebne. Stoi za nią Polski
Alarm Smogowy, który już dziś skupia kilkadziesiąt inicjatyw z całego kraju. – Żeby dokonać realnej zmiany potrzebne jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. To buduje się przede
wszystkim wspólną pracą i dawaniem sobie tego,
co najlepsze. Trafia do nas wiele osób, które mają
mnóstwo energii i inicjatywy do działania, ale potrzebują nieco wiedzy i „know how”. Do tej pory
odpowiadaliśmy na te potrzeby „ad hoc”. Akademia pozwoli nam robić to o wiele sprawniej – przekonuje Ewa Lutomska i wskazuje, że ta będzie zapewniać między innymi pomoc prawną, która bywa

RUSZA AKADEMIA ALARMÓW SMOGOWYCH

Ludzie chętni, by coś zmienić,
otrzymają konieczną pomoc
niezbędna na przykład w relacjach z samorządami
lub przedsiębiorstwami, które zatruwają okolice.
Porady zapewni Fundacja Frank Bold, która specjalizuje się w sprawach środowiskowych i dała się
poznać m.in. z pierwszej sprawy, w której pozwano Polskę za smog. Powodem w tej sprawie był
Oliwer Palarz z Rybnickiego Alarmu Smogowego.
– Działania takich ludzi, którzy próbują zmienić
coś w swoim otoczeniu i często robią to wielkim
kosztem, zasługują na każde wsparcie. Ale są też
ogromnym źródłem wiedzy i inspiracji dla innych.
Dlatego kluczowym elementem działania Akademii
będzie wymiana doświadczeń i wiedzy. – przekonuje E. Lutomska.
– Dla mnie najcenniejszą rzeczą w byciu częścią sieci alarmów smogowych jest to, że w razie

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.

1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to rejestr, do
którego trafią informacje o tym, czym ogrzewane są wszystkie nieruchomości w Polsce. Obowiązek złożenia stosownej deklaracji spoczywa na właścicielach nieruchomości, ale i zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Musisz zgłosić,
czym ogrzewasz dom
Inwentaryzacji CEEB podlegają zarówno stare
kotły na węgiel, piece kaflowe, kominki, „kozy”,
ale też nowoczesne kotły gazowe i pompy ciepła.
Na zgłoszenie jest 12 miesięcy, chyba że budynek zostanie oddany do użytku już po uruchomieniu bazy – wtedy termin skraca się do 14 dni.
Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego
przyznaje, że baza w znaczący sposób ułatwi walkę
ze smogiem w Polsce. – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie rejestrem, który pozwoli
skatalogować i opisać wszystkie urządzenia grzewcze w Polsce i zidentyfikować te problematyczne.
Kopciuchy zatruwające powietrze przestaną być
anonimowe.
Deklaracje będzie można składać, nie wychodząc z domu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Kto nie będzie chciał skorzystać z Internetu, będzie mógł zgłosić swoje źródło
ciepła w formie papierowej. W tym drugim przypadku wypełniony dokument można wysłać albo
złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie
z lokalizacją budynku). Za brak złożenia deklaracji
grozi grzywna wymierzana na zasadach ogólnych
kodeksu wykroczeń. Jej wysokość może wynieść
nawet 5000 zł.

Początki nowego rejestru na pewno nie będą
łatwe. Nie przeprowadzono kampanii informacyjnej, więc osoby, które podlegają nowym obowiązkom nie mają świadomości ich istnienia.
Zabrakło też czasu na przygotowanie samorządów, które na swoim terenie będą odpowiadały za powstawanie bazy poprzez przyjmowanie i wprowadzanie do systemu papierowych
deklaracji dostarczonych przez mieszkańców.
Mimo wszystkich niedociągnięć fakt, że taka
baza wreszcie powstaje należy ocenić pozytywnie. – Dzięki niej otrzymamy wiarygodne i rzetelne dane dotyczące sposobów ogrzewania domów
i informacje o tym gdzie znajdują się urządzenia
grzewcze, które zgodnie z nowymi przepisami należy niezwłocznie wymienić. To sprawi, że będzie
można prowadzić skuteczną kontrolę uchwał antysmogowych, w następstwie czego przyspieszy
realizacja programu Czyste Powietrze – dodaje
E. Nagalewski.

wątpliwości i sytuacji kryzysowych zawsze mogę
zadzwonić do kogoś, skonsultować się, znaleźć pomoc. W działania, których celem jest czyste powietrze, jest zaangażowana cała masa ludzi. Połączył
nas cel, ale teraz to już są przyjaciele. To daje mnóstwo kontaktów z osobami, które pomogą w każdym
momencie. Takie rzeczy są bezcenne. My zyskaliśmy na przykład wiele rozwiązań i pomysłów na
działania, których sami byśmy nie wymyślili – opowiada Jolanta Sitarz-Wójcicka z Podhalańskiego
Alarmu Smogowego.
Na liście planowanych działań wymienia też
szkolenia, spotkania, dostęp do tworzonej od lat
bazy wiedzy i kontaktów z innymi osobami, które
zajmują się sprawą w różnych miejscach w całej
Polsce i w związku z tym natknęły się na różne
problemy. Akademia jest otwarta dla członków lokalnych alarmów smogowych, ale też osób, które
dopiero chcą zadbać o czyste powietrze i włączyć
się do sieci Polskiego Alarmu Smogowego. Takie
osoby mogą pisać na adres akademia@polskialarmsmogowy.pl, a szczegóły znaleźć na stronie
Polskiego Alarmu Smogowego (https://polskialarmsmogowy.pl/akademia-alarmow/)
Partnerami projektu są Fundacja Frank Bold
oraz Województwo Małopolskie. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy
EOG.
opr. Leszek Szejka

„Dobry Start”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, że 15 czerwca
br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego zasady naboru
wniosków do programu „Dobry Start” na
rok szkolny 2021/2022.
Składanie wniosków będzie odbywać się tylko
w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski online:
• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
• przez bankowość elektroniczną,
• przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30 listopada.
Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry
Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Centrum Obsługi Telefonicznej
ZUS – tel. 22 560 16 00.

Leszek Szejka
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Mimo deszczowej aury uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników zawodów wędkarskich, które zorganizowano z okazji Dnia Dziecka – zwłaszcza podczas wręczania
nagród i upominków. Zawody odbyły się pod patronatem burmistrza Wiesława Janiszewskiego.
Tym razem w kategorii dziewcząt triumfowała Paulina Gajewska (2080 pkt), drugie miejsca
zajęła Jagoda Zielińska (1850 pkt), zaś miejscu
trzecim sklasyfikowana została Zuzia Warecka
(1333 pkt). W młodszej grupie chłopców rywalizację wygrał Karol Cebula (3765 pkt), a kolejne
miejsca zajęli w pierwszej trójce zajęli Oliwier
Knopik (2725 pkt) i Aleksander Szubert (2250
pkt). Wśród starszych uczestników zawodów najlepiej spisał się Bartosz Klimecki (2610 pkt),
za którym uplasowali się Marcel Młotek (1215
pkt) i Igor Bojdoł (910 pkt). Puchary i nagrody
wręczali burmistrz Wiesław Janiszewski i radny
Adam Karaszewski.
Zarząd Koła PZW nr 96 w Czerwionce-Leszczynach składa za naszym pośrednictwem podziękowania wszystkim sponsorom tych zawodów, którymi

Dzień Dziecka
nad „Tamą”
byli: burmistrz Wiesław Janiszewski, Izabela Szymura (sklep „Żabka” w Leszczynach), Wojciech
Mura (sklep firmowy Aqua-Tech), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alina i Wojciech Neumann, Piekarnia Ciastkarnia Mariola i Dariusz
Kurpanik, Firma Handlowa Piotr Starzec, Piekarnia Ciastkarnia Tomasz Barański, Sklep wędkarski – Damian Cichy, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Andrzej Szymura, Firma Handlowa „Rawimex” – Artur Wierzchowski, Firma
Handlowa „Jadwiga”. Specjalne podziękowania
kierowane są do Adama Karaszewskiego za pomoc
w organizacji zawodów.

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
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
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Rodzinie zmarłego

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

Co najważniejsze…

– WSPOMNIENIA O ZBYSZKU
ZBIGNIEW SKOREK był (jak to „był” źle brzmi); był – co najważniejsze… – instruktorem teatralnym. W 1974 r. zakłada Amatorski Teatr
Ruchu i Pantomimy „Migreska”. Nie wybiera najzdolniejszych i najpiękniejszych, ale tworzy teatr z tymi trudnymi, młodzieżą trudną, w mieście górników i robotników. Nie tworzy teatru łatwego, przyjemnego
i na oczekiwania władz, lecz teatr wielkiej, prawdziwej Sztuki – PANTOMIMY, przez duże SZ… To się nie mogło udać, ale Jemu się udało. Nie
sposób obecnie w Tychach spotkać człowieka, czy to prominentnego, czy
złamanego, który nie wiedziałby, co to MIGRESKA i kim był Zbigniew
Skorek. Znaczy – był świetnym instruktorem.
Ale nie to chyba najważniejsze, może najważniejsze, że był prawdziwym artystą – twórcą scenariuszy i reżyserem. Jego „Dzień ćpuna”
został nagrodzony Złotą Maską w 1984 roku – nagrodą przyznawaną
teatrom zawodowym (!), Jego „Klinika lalek” otrzymuje główną nagrodę
na festiwalu teatrów zawodowych (!) w Celje (Słowenia), czy wreszcie
współpraca z Janem Dormanem (dyrektor i twórca Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie), która owocuje spektaklem „Niebieski ptak”. Ale czy to
jest najważniejsze?
A może to, że był pedagogiem, nauczycielem. W tyskich szkołach
podstawowych nr 40 i 7 oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona
Kruczkowskiego ten absolwent polonistyki uczył muzyki – Zbyszka zawsze
ciągnęło do sztuki. Rozmawiał z dziećmi o teatrze, muzyce, plastyce, literaturze, przynosił reprodukcje mistrzów, puszczał Bacha, zawoził/przywoził przed jakiś kościół lub ratusz i tłumaczył różnice między gotykiem
a stylem romańskim. Często powtarzał: „Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”. Poza swoją „Migreską” uczył aktorstwa
w studio aktorskim art-play w Katowicach oraz w policealnym studium
wokalno-baletowym przy Operetce Gliwickiej. I co najważniejsze, spod
jego ręki wyszli nie tylko znani aktorzy, ale także instruktorzy teatralni,
naukowcy czy księża.
Ale może jednak nie to… może najważniejsze, że był po prostu dobrym, ciepłym człowiekiem, interesującym się innymi ludźmi i zawsze
gotowym im pomagać. Wystarczyło powiedzieć, że serce ci ostatnimi
czasy jakoś inaczej pika, a Zbyszek już dzwonił do znajomego kardiologa (bo kogo On nie znał!), a jak miałeś problemy z samochodem, to
zjawiał się zaprzyjaźniony ze Skorkiem mechanik. Gdy Zbyszek pytał
„jak tam u ciebie?”, to nie z pustej grzeczności czy innego konwenansu,
a dlatego, że chciał wiedzieć, chciał pomóc, doradzić. Powiedziałeś mu
„Mój synek jakoś nie może się ustatkować”, to po kilku latach Zbyszek
pyta: „I ustatkował się wreszcie?” – „Kto?” – „Jak to kto? Twój syn”.
Był ludziom życzliwy i tyle…
I ten właśnie Zbigniew Skorek, pan Zbyszek, Zbynio czy wreszcie
„Przepona” trafił do naszej gminy, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Najpierw przez wiele lat był jurorem na Dziecięcym Festiwalu
Teatralnym oraz na Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Bliskie Spotkania”. Jego uwagi przez lata pomagały instruktorom, młodym aktorom i wszystkim, którzy chcieli słuchać. Na tym nie koniec, bo przecież
w 2013 roku Zbigniew Skorek przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach zakłada Młodzieżowe Studium Aktorskie. Uczył tam
młodzież nie tylko pantomimy i ruchu scenicznego, ale także interpretacji
tekstów prozatorskich i poetyckich, umiejętności improwizacji i działań
partnerskich w scenicznych układach zbiorowych – umiejętności potrzebnych i przydatnych nie tylko na scenie, ale również w życiu codziennym.
Zbyszek przygotowywał do występów na scenie i do życia. Dla nas, dla
naszej gminy, najważniejsze, że Zbigniew Skorek do nas przybył, żeby
dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrocią.
Rodzina, przyjaciele, znajomi i uczniowie pożegnali Zbigniewa Skorka
5 czerwca 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w Tychach Wartogłowcu. Przestało padać, zza chmur wychyliło się słońce, ptaki wróciły do
swojego świergotu…
Piotr Adamczyk
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Mirosławowi Szopniewskiemu i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

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

śp. REGINY KOZDOŃ

najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Renacie i Damianowi Baderom oraz Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Teścia i Ojca

śp. EDWARDA BADERY

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
Sławomirowi Paluchowi i Markowi Paluchowi
oraz ich Rodzinom
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ból oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej ukochanej
Mamy i Babci

śp. MARII SZOPNIEWSKIEJ
za złożone wyrazy współczucia
delegacjom, znajomym i sąsiadom
składa
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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