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Majowe obchody
w Czerwionce
Od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Powstańców
Śląskich rozpoczęły się w Czerwionce
oficjalne uroczystości z okazji kolejnej
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz zbliżającego się Dnia Zwycięstwa.
W kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny mszę św. w intencji Ojczyzny koncelebrowali ks. Roman Kiwadowicz – dziekan Dekanatu
Dębieńsko – oraz miejscowy proboszcz,
ks. Jacek Klepacz. Z kolei w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce już tradycyjnie odbył się uroczysty
koncert z udziałem Orkiestry Miejskiej
„Dębieńsko” i solistów, ale także
zespołu „Leszczyny”.
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Jednego Wiersza 6

Grupa Plastyczna
z Uniwersytetu
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Czerwionce-Leszczynach jest wszechstronna, czego przykładem są zajęcia,
w których uczestniczą miłośnicy malarstwa. Prowadzone są przez Czesława Fojcika, a efekty oglądaliśmy podczas niezwykłej wystawy urządzonej niedawno
w Miejskim Ośrodku Kultury.
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Gotowi na ratunek
i poświęcenie
Żywioły uczą pokory. Wiedzą o tym ci, których dotknęła prawdziwa pożoga, ale nie
tylko, bo przecież pustoszący pożar to nie
wszystko. Traumatyczne wspomnienia mają
też ofiary powodzi i huraganów, przy których człowiek czuje się niemal zupełnie
bezradny. To wtedy najłatwiej można sobie
uzmysłowić (po) wagę ludzi i służb spieszących na pomoc.

Cisza, spokój, więc można sądzić, że wszyscy zniecierpliwieni strażackim korowodem w Bełku dotarli do celu, że nie trzeba było nikogo zbierać z drogi,
rozcinać jakiegoś pojazdu, udzielać przedmedycznej
pomocy, zabezpieczać miejsca wypadku. O ile bowiem
strażackie święto jednych cieszy z powodu swej oprawy i uroczystego przemarszu, to innym kojarzy się
tylko z lokalnym kolorytem,
żeby nie rzec „folklorem”.
Do czasu…
Tak się składa, że stereotypowy obraz strażaka
z sikawką w ręku można już
właściwie włożyć do lamusa. Owszem, skojarzenie
to jest i będzie po części aktualne, tyle że straż pożarna – czy to ochotnicza, czy zawodowa – mieni się dziś
ogromnym zakresem działalności. Trudno więc przecenić, łatwiej nie docenić tych, którzy zdecydowali się
na ratownictwo. W tym również pożarowe, powodziowe,
ale też chemiczne, biologiczne no i to drogowe, bo bez
specjalistycznego sprzętu i wyszkolonych strażaków

na nic może zdać się obecność lekarza lub policjanta
przy ofiarach wypadku zakleszczonych w aucie.
Nie sposób wyliczyć miejsc i okoliczności, w których
straż – „tylko” z nazwy pożarna – jest niezastąpiona.
Wykazywała się niegdyś również ta z kopalni „Dębieńsko”, co tak barwnie zdołała opisać A. Ostroch. To jednak
historia, a tymczasem lista zagrożeń ciągle się wydłuża.
Trzeba więc też armii ochotników, nie oglądając się z zegarkiem w ręku na tych, którzy mają dojechać z bardziej
odległych, zawodowych jednostek. Bywa przecież tak,
że w obliczu katastrofy lub występującego w dużej skali
zagrożenia potrzebni są dosłownie wszyscy i to niemal
w każdym miejscu.
To dobrze, że działa dziś tak wiele organizacji. Są potrzebne. O ile jednak znakiem czasu stało się to, że wiele z nich działa w oparciu o realizowanie konkretnego
w danym okresie projektu, to znakomita większość
członków Ochotniczych Straży Pożarnych zdecydowała się niejako na projekt nieustający, taki co to trwa
przez całe życie. To zaś winno budzić szczególny szacunek. I oby pochód strażaków
maszerujących do kościoła
w dniu ich święta był zawsze
długi, niezależnie od tego jak
wielu kierowców w swych
stalowych rumakach będzie
musiało chwilę poczekać aż
zwolni się miejsce na drodze. Im ten korowód będzie
dłuższy, tym będziemy mogli czuć się bardziej bezpiecznie. A potrzebni są wszyscy – począwszy od tych w sile
wieku, którzy niegdyś czynnie w straży służyli, a dziś
stanowią autorytet, po członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy pójdą w ich ślady.
Robert Ratajczak
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Wkrótce wybory
do Europarlamentu
Obecnie niemal każdy samorząd w zasadzie
większość swoich środków musi przeznaczać
na obsługę gminy, czyli bieżące funkcjonowanie wszystkich instytucji związanych z gminą,
począwszy od samego urzędu, poprzez zakłady
i jednostki budżetowe, a skończywszy na szkołach i przedszkolach. Gdyby nie środki zewnętrzne, w znakomitej części unijne, nie byłoby realizacji poważnych zadań inwestycyjnych
– komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Choć unijne instytucje wydają się odległe, to zdążyliśmy się już przyzwyczaić do ich wpływu na finansowanie
kluczowych inwestycji, zarówno tych na poziomie krajowym i regionalnym, jak i lokalnym. Nie szukając daleko,
wspomnę tylko o zadaniach związanych z termomodernizacją obiektów oświatowych, rewitalizacją osiedla familoków, czy też Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. A to tylko
przykłady. Niejako wychodząc poza gminę trudno z kolei
nie uznać kluczowej roli, jaką odgrywają dwa węzły autostrady na naszym terenie. Tak więc o obecności Unii

Europejskiej w naszym życiu
nie ma chyba sensu bardziej się
przekonywać, biorąc również
pod uwagę wiele standardów
i wymogów. W tym jednak momencie mówimy poniekąd o historii, a przecież przed nami kolejne perspektywy w sensie dystrybucji funduszy unijnych.
Jak ważna musi być w tym procesie rola Polski nie
trzeba chyba nikogo przekonywać. Co oczywiście o interesy naszego kraju winni zabiegać wybrani posłowie,
stąd przełożenie na wybory, których będziemy niebawem
dokonywać. Chcę przy tym wyraźnie podkreślić, iż niezależnie od barw politycznych wartością nadrzędną jest
dobro naszego kraju i zabieganie o należną mu pozycję
na mapie Europy. To teraz kwestia uzyskania realnego
wpływu m.in. na podział środków finansowych, który powinien uwzględniać zarówno obszar naszego kraju, jak
i oczekiwania Polaków. W tym momencie nie mówimy
już tylko o funduszach potrzebnych na wyrównywania
opóźnień i dysproporcji w stosunku do krajów Europy
Zachodniej, lecz o znaczeniu tego, z czym kojarzy się innowacyjność i nowoczesność. Zdajmy więc sobie sprawę jak
wiele będzie zależało od przedstawicieli, których wkrótce
wybierzemy. Ufam, że godnie będą reprezentować nasz
kraj, w tym także naszą lokalną społeczność, która tak
jak do tej pory będzie chciała czerpać z tego, co w Unii
Europejskiej dobre i pożyteczne.
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W obchodach Święta Konstytucji 3 Maja prócz władz samorządowych wzięli również
udział przedstawiciele miejscowych instytucji, organizacji społecznych i zakładów
pracy. Nie zabrakło pocztów sztandarowych i harcerzy, nade wszystko członków i podopiecznych Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W duchu patriotyzmu
– Od wielu lat wspólnie uroczyście obchodzimy
Święto 3 Maja. Ten rok jest wyjątkowy, bo musimy
pamiętać także o tym, co dotyczy Polski w Europie i na świecie – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski podczas okolicznościowego wystąpienia
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. – W marcu świętowaliśmy jubileusz przystąpienia Polski
do NATO, 1 maja wejścia do struktur unijnych,
a już niebawem rocznica pierwszych wolnych wyborów. Pamiętamy też o bohaterach powstań śląskich, przypominajmy kolejnym pokoleniom trudne
losy naszego narodu, ale mówmy także o współczesnym znaczeniu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny
– podkreślił burmistrz.

O artystyczną oprawę uroczystości zadbała Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod dyrekcją
Wojciecha Pukowca, towarzyszący jej soliści –
Iwona Blacha, Sabina Kierpiec, Mieczysław
Kierpiec, Edyta Skupińska, Zuzanna Okseniuk, Natalia Gierlich – oraz Zespół Śpiewaczy
„Leszczyny”. Tym razem w repertuarze znalazły
się nie tylko utwory o charakterze patriotycznym,
lecz także takie, które wydobyły wszechstronne,
wręcz aktorskie umiejętności muzyków i znakomitego dyrygenta. Użycie tak oryginalnego
„instrumentarium” jak maszyna do pisania czy
kowalskie kowadło świadczą o tym najdobitniej.
Słowa uznania są tu więc w pełni uzasadnione.
Wielkie brawa! (r) (h)

Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Pod nieobecność na sesji przewodniczącego Bernarda Strzody, kwietniowe posiedzenie
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach poprowadził wiceprzewodniczący Leszek
Salamon. W wyniku pierwszego głosowania do porządku obrad wprowadzono dwa nowe
projekty uchwał.
Po przyjęciu protokołu z marcowej sesji, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Miejskiej, a także działalności w ostatnim okresie złożył burmistrz Wiesław Janiszewski. Swoje sprawozdania odczytali
również przewodniczący komisji branżowych oraz
klubu radnych.
W trakcie dalszych obrad radni podjęli uchwały
w sprawie:
– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
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– ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
– ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
– ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto

Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
na okres od dnia 1 września 2019 r.
– ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata
2019-2023,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
na rzecz użytkowników wieczystych,
– kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
– zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
Ponadto radni przyjęli sprawozdanie w sprawie
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Mieli
też okazję do zapoznania się z informacją na temat
bieżącej działalności Straży Miejskiej, nie wnosząc
do niej żadnych uwag.

Inwestycja Roku
11 kwietnia w Lądku-Zdroju odbyła się
uroczystość wręczenia nagród w konkursie Inwestycja Roku 2019 organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki
Nieruchomościami.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych, zarządów spółdzielni
mieszkaniowych i dyrektorzy zakładów komunalnych, a także przedsiębiorcy działający na rynku
nieruchomości. W gronie laureatów nie zabrakło
przedstawicieli gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Galę Konkursu otworzył prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew
Olejniczak, który wraz z prezydentem Śląskiej
Izby Budownictwa Mariuszem Czyszkiem wręczył laureatom konkursu statuetki Inwestycja Roku
oraz dyplomy.
W kategorii Adaptacja II miejsce otrzymał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach za przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji
dachu, budową trzech budynków gospodarczych
oraz dwóch zbiorników bezodpływowych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szyb Zachodni 1.
– Cieszę się, że Kapituła Konkursowa doceniła
zrealizowane przez nas zadanie. Budynek, który
niszczał i zatracił swoją funkcję, dzięki adaptacji
zyskał drugą młodość, a gmina poszerzyła swój
zasób mieszkaniowy. Utworzono tu i na początku
2018 roku oddano do użytkowania aż 17 mieszkań
socjalnych – podkreśla Marian Uherek, dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. (h)

Przebudowa skrzyżowania

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania ulic ks. Pojdy, Ligonia i dojazdu do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny informujemy,
że nastąpiła zmiana organizacji ruchu w tym rejonie.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników
skrzyżowanie ulic Pojdy, Ligonia i Reymonta zostanie przebudowane na rondo. Prosimy mieszkańców i użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania.
Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadził procedury przetargowe, podpisana została umowa
z wykonawcą prac. Kwota inwestycji to 2,6 mln zł,
w tym 1 mln zł stanowi wkład własny gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Resztę środków przekazuje na ten cel Starostwo Powiatowe w Rybniku.
Zakres prac obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, frezowania
nawierzchni jezdni, warstw odsączających i podbudów z tłucznia kamiennego, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego, przebudowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie
obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
ułożenie kostki granitowej, odwodnienia, kratek
ściekowych, studni rewizyjnych, przyłączy, regulacji wysokościowej studni, skrzynek zasuw wodociągowych, zabezpieczenia urządzeń obcych,
wprowadzenia stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), część telekomunikacyjną
oraz część energetyczną prac. Zadanie powinno
zostać zakończone jesienią br.

„Moje finanse i transakcje w sieci”
W ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” startuje pierwsza grupa szkoleniowa w module pn. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Pierwsze
zajęcia odbędą się 18 maja 2019 r. Blok zajęć w tym module przeznaczony jest dla
wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować
zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz
nauczy się jak korzystać z podstawowych usług
e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadcze-

nia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko
i bezpiecznie. Ponadto uczestnicy nauczą się jak
korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu
zaufanego.
– Wciąż można zgłaszać chęć udziału w szkoleniach. Na formularze zgłoszeniowe czekamy
do końca maja– mówi koordynator projektu Krystyna Jasiczek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

W związku z objazdem na linii 309, 311A,
311B i 313, który został wprowadzony z dniem 17
kwietnia (dotyczy częściowego zamknięcia skrzyżowania ul. Ligonia z ul. ks. Pojdy) informujemy,
że przystanek „Leszczyny Ligonia” został wyłączony z ruchu. Zamiennie uruchomiono przystanek
na ul. Morcinka. (h)
Inne moduły szkoleniowe, w których bezpłatnie
mogą wziąć udział mieszkańcy to: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę
internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura
w sieci”.
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny
do pobrania na stronie internetowej https://www.
czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny.
2. Złóż wypełniony formularz w Kancelarii
Urzędu Gminy i Miasta lub wyślij na adres: Urząd
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
3. Czekaj na kontakt pracownika Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 III
oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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13 maja w Starej Piwnicy odbył się finał Turnieju Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka. To już piąta edycja niezwykłego konkursu poetyckiego, który w piękny sposób integruje
społeczność osób zdrowych oraz z niepełnosprawnościami.

Turniej Jednego Wiersza

o Różę Stanisława Krawczyka
Turniej organizowany jest w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, a patronat nad wydarzeniami objęli burmistrz Wiesław
Janiszewski i starosta rybnicki Damian Mrowiec.
– Kilka lat temu postanowiliśmy
zorganizować konkurs integrujący środowisko niepełnosprawnych
z wszystkimi osobami, które chciałyby spróbować swoich sił w poezji.
Rozmawiałam na ten temat z naszym
poetą, Stanisławem Krawczykiem,
który zgodził się na bycie jurorem
w turnieju. Zaznaczył jednak, że nie
zgadza się na podział na kategorie
wiekowe lub na utworzenie kategorii
pełnosprawni/niepełnosprawni. Zawsze mówił, że poetą albo się jest,
albo się nim nie jest – wspominała
Ewelina Burzyk, pomysłodawczyni konkursu, nauczycielka z ZSS,
którą w przygotowaniach turnieju

W Placówce Wsparcia Dziennego w Czerwionce dzieci mogą liczyć
na fachową opiekę i wsparcie wychowawcze. Personel oferuje także rozwijanie talentów i poszerzanie zainteresowań swoich podopiecznych.
Pedagodzy stale współpracują z rodzinami dzieci, pomagają też w sytuacjach kryzysowych – szkolnych czy
rodzinnych. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
– Cieszę się, że dziesięć lat temu
w naszej gminie utworzono tego typu
miejsce. Wcześniej podobna placów-
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wspierały nauczycielki szkół znajdujących się na terenie Czerwionki-Leszczyn.
Do udziału w konkursie swoje wiersze nadesłali twórcy z całego regionu. Jury w składzie: Irena
Woźnica – radna Rady Powiatu Rynickiego, Małgorzata Tkocz – poetka, malarka, nauczyciel wychowania
przedszkolnego oraz Aleksandra
Pietruszewska – dyrektor Biblioteki
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, wybrało wiersze, które autorzy
zaprezentowali podczas finału turnieju w ZSS.
Decyzją jurorek I miejsce zdobyła
Wiktoria Gembalczyk, zaś Nagrodę
Publiczności otrzymała Marta Plaza-Kiersztyn. Laureatom gratulowali burmistrz Wiesław Janiszewski,
wicestarosta rybnicki Marek Profaska oraz dyrektor MOK-u Mariola
Czajkowska.

Chotomska dla dzieci

14 i 15 maja Bibliotekę Publiczną odwiedziła niezwykła postać
– pisarka, scenarzystka oraz współzałożycielka dziecięcego
zespołu „Fasolki” – Ewa Chotomska.

Na przestrzeni minionych lat przy
udziale Ewy Chotomskiej powstawały popularne programy telewizyjne dla dzieci i młodzieży, takie jak
„Domowe przedszkole”, „Budzik”,
czy też „Młynek”. Jednak największą popularność wśród najmłodszych
przyniósł jej program telewizyjny
„Tik – Tak”, gdzie wcieliła się w rolę
niezapomnianej Ciotki Klotki.
Ewa Chotomska to nie tylko twórczyni programów telewizyjnych
i scenariuszy, ale również autorka
piosenek – „Szczotka, pasta”, „Mydło lubi zabawę” oraz „Moja fanta-

zja”. W swoim muzycznym dorobku ma ponad trzysta piosenek. Jest
również autorką książek dla dzieci.
Napisała m.in. „Zając Poziomka”,
„Wiersze pod psem”, „Kuchenny Alfabet w Zagadkach”.
Żywiołowe spotkanie urozmaicone
było wspólnym śpiewaniem i recytacją wierszy. Pani Ewa opowiedziała
uczestnikom spotkania o zabawach
językowych i rymach, które od wczesnego dzieciństwa towarzyszyły jej
wychowaniu za sprawą mamy – sławnej pisarki Wandy Chotomskiej.
W spotkaniach ze znaną pisarką uczestniczyły dzieci z Szkoły
Podstawowej w Przegędzy, SP nr
4 w Czerwionce i SP nr 1 w Leszczynach. Odbyły się one w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, którego celem jest podkreślanie
roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia, edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów
społeczeństwa. BP

9 maja Placówka Wsparcia Dziennego z dzielnicy Czerwionka
uroczyście świętowała jubileusz 10-lecia swojej działalności.
Z różnych form wsparcia dzieci i młodzieży, organizowanych
w tym wyjątkowym miejscu, skorzystało na przestrzeni dekady
aż 540 wychowanków.

– Dzieci odnajdują tu życzliwość,
uwagę, poczucie bezpieczeństwa.
Chcą pracować, bawić się, ale
także zaprezentować swoje talenty
i umiejętności – podkreśliła Celina
Cymorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej nadzorująca pracę placówki.

Święto Placówki
Wsparcia Dziennego

ka została uruchomiona w dzielnicy Leszczyny, a znakomite efekty jej
pracy sprawiły, że władze gminy dostrzegły potrzebę uruchomienia podobnego miejsca także w Czerwionce. Wciąż stawiamy tutaj na kreatywność, aktywne podejście do pracy
z podopiecznymi oraz twórcze rozwijanie pasji młodych. Staramy się
zapewnić jak najwięcej pozytywnych
emocji i dobrych wrażeń – mówił
Dawid Salamon, kierownik placówki. Wraz z nim o dzieci troszczą się
także pozostali wychowawcy – Danuta Cuper, Joanna Lebek i Sabina Gamza oraz Henryka Stawicka
z obsługi placówki.

Placówka Wsparcia Dziennego
w swojej działalności współpracuje
z rodzicami lub opiekunami dziecka,
a także z placówkami oświatowymi
i podmiotami leczniczymi.
Gratulacje i życzenia wielu kolejnych sukcesów składali licznie
zgromadzeni przyjaciele placówki,
na czele z burmistrzem Wiesławem
Janiszewskim, wicestarostą rybnickim Markiem Profaską, wiceburmistrzem Andrzejem Raudnerem
i pełnomocnik ds. społecznych Aleksandrą Chudzik.
Podczas święta placówki podopieczni wspólnie z wychowawcami
w specjalnym programie artystycznym zaprezentowali swoje liczne talenty, poczucie humoru i zaangażowanie. To był prawdziwy śląski fajer
i kolejna okazja do integracji środowiska. (h)

„Sokołowianie”
na deskach CKE
1 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach wystąpił
Zespół Reprezentacyjny Miasta Sokołów Podlaski – ZPiT „Sokołowianie”.
– Mamy wyjątkową przyjemność gościć w naszej gminie Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”
reprezentujący nasze miasto partnerskie – Sokołów Podlaski. Zawsze bardzo chętnie odwiedzamy Sokołów, dlatego cieszymy się tym bardziej,
że w pierwszych dniach maja, w czasie tak wyjątkowym dla Polaków, możemy gościć naszych przyjaciół u siebie – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. – Chciałbym, żebyśmy oglądając występ
„Sokołowian”, słuchając ich pieśni i podziwiając
tańce, poznali chociaż część tradycji, kultury i zwyczajów naszego miasta partnerskiego – dodał W.
Janiszewski i życzył przedstawicielom miasta Sokołów Podlaski udanego pobytu w Czerwionce-Leszczynach.
– Po wizytach osób tworzących kulturę w Czerwionce-Leszczynach – Kapeli z Naszego Miasteczka, Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”, mażoretek oraz wyjątkowych przedstawicielek Kół
Gospodyń Wiejskich, które co roku zachwycają

nas swoimi potrawami i wypiekami podczas jarmarków, cieszymy się, że w końcu i my mogliśmy
przyjechać do Was z naszą kulturą i tym, co mamy
pięknego do pokazania – mówił dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński,
należący również do Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”. – 500 kilometrów, które nas dzieli,
tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Polska
kultura jest jedna, wspólna, ale zarazem bardzo
różnorodna i chcielibyśmy Wam to dzisiaj zaprezentować – dodał.
Występ „Sokołowian” składał się z dwóch
części. W pierwszej zaprezentowano widowisko
„Na Rocha”, nawiązujące do rodzimej kultury Sokołowa Podlaskiego i jego patrona – św. Rocha.
Spektakl przeniósł widzów o półtora wieku wstecz,
pokazując scenę, w której mieszkańcy, po uroczystej kościelnej sumie oraz wizycie na odpustowych
straganach, schodzą się wspólnie razem do karczmy, żeby pobawić się w gronie znajomych. Widowisko pokazało zabawy, tańce i pieśni, które
towarzyszyły dawniej świętowaniu odpustu. Drugą część prezentacji stanowił „Polski kalejdoskop
taneczny”, w którym znalazły się takie tańce jak
polonez, krakowiak, kujawiak czy oberek. (k)
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atka, mama, mamulka… W obszernej spódnicy i jakli w drobne kwiatki, w chusteczce związanej do tyłu „na żurok”, w szerokim fartuchu, którym ocierała nieraz
dziecięce łzy, z pociemniałymi rękami o krótkich, połamanych paznokciach, którymi
kroiła chleb i nalewała chochlą zupę… Taki obraz śląskiej matki, „Mamulki” został nam
w zbiorowej pamięci.
Większość dawnych Ślązaczek między 18 a 45
rokiem życia rodziło kilkanaścioro dzieci, z których jedne przeżywały, jedne nie. Zostawała gromadka średnio 6-8. Była więc przez większość
życia zajęta intensywnie macierzyństwem. Starsze już biegały, chodziły do szkoły, nawet na zabawy, a zawsze jeszcze tam któryś „maluśki” leżał
w kolebce. Liczne porody miały tę dobrą stronę,
że dawały kobiecie trochę odpocząć od codziennej
orki. W ciąży mogła unikać ciężkich prac w polu,
a w połogu też mogła sobie poleżeć, nikt nie wymagał, żeby się zrywała na drugi dzień i gimnastykowała dla pozbycia się „zbędnych kilogramów”.
Zbędne kilogramy mogła sobie mieć, a nawet im
więcej tym lepiej. Baba miała być „setno”, a nie
jakieś pomiotło. A położnica miała wypoczywać,
jeść i karmić niemowlę.

Mamulka nie obchodziła Dnia Matki, ale za to
miała władzę absolutną i autorytet przez cały rok.
Było jasne, że mamy trzeba słuchać i koniec. Żadnych dyskusji, zwanych wówczas pyskowaniem.
Nieposłuszeństwo ściągało kary szybkie i skuteczne w postaci klapsa lub solidnego lania. Nie ma co
udawać, zarówno mamulka jak i tatulek mieli prawo przylać. Potem mamulce robiło się żal i sama
utulała spłakanego delikwenta: „No widzisz, żebyś
nie wyrobioł, to byś nie dostoł, musisz słuchać…”
Do kogo się przytulić jak nie do mamy? I tak we
łzach następowało pogodzenie.
Dzieci miały od maleńkości kładzione do głowy,
że są na świecie nie po co inne, tylko „na pomoc”
rodzicom, a zwłaszcza mamie. Czyli mają w miarę swoich możliwości pomagać w gospodarstwie
i wykonywać wszystkie polecenia. Na przykład
jeśli w środku najlepszej zabawy mama wolała
i kazała zanieść coś do ciotki na drugi koniec wsi,
albo lecieć do sklepu, to się zostawiało kolegów
bez gadania i leciało. A koledzy rozumieli, że odezwała się siła wyższa, trudno. Oprócz lania dzieci
były od maleńkości straszone macochą. Dbało o to
otoczenie, babki i ciotki. Masz być dobry dla mamy
i jej we wszystkim pomagać, bo jakbyś się dostał
„pod macochę”, to dopiero byś widział. Było w tym
zresztą sporo smutnej prawdy, bo kobiety umierały
młodo przy porodach lub na gruźlicę, więc sierot
było sporo. Macoch też.

Dzieci były wtedy nieśmiałe. Małych dzieci
praktycznie nie zabierano nigdzie poza dom, więc
bały się obcych, starszych, i kiedy ktoś obcy przychodził, chowały się dosłownie pod fartuch czy za
maminą kieckę. Często zresztą dosłownie trzymały
się spódnicy, ciągły, żeby jakoś zwrócić na siebie
uwagę zajętej stale matki. W gromadzie rodzeństwa wcale nie było to łatwe.

Aleksandra J. Ostroch

Mamulka i dzieci (cz. I)
Mama jednak musiała znaleźć czas, żeby przykazać co trzeba i nauczyć pożytecznych rzeczy.
Przede wszystkim pobożności, pracowitości, szacunku dla starszych, a także schludności - jak rano
wstaniesz, to pierwsze się umyć i poczesać. Pomagać starszym i sobie wzajemnie, starsze dzieci pomagają młodszym i pilnują, żeby nic się im nie stało. Dorośli nie mają na to czasu. Nie dokuczać, nie
„wyrządzać” sobie nawzajem. A przede wszystkim
słuchać, bo starsi wiedzą lepiej. „Są doświadczeni”.
Ciekawe, że praktycznie nic nie słychać o buntach nastolatków w tamtych czasach, czy jakichś
konfliktach między mamą a dorastającymi dziećmi.
To nie tylko dlatego, że dzieci miały wpajane absolutne posłuszeństwo i szacunek. Także dlatego,
że nie było wtedy nadopiekuńczych „rodziców helikopterów”, którzy dziś wiszą stale nad dzieckiem
i śledzą każdy jego krok, a najchętniej robiliby ten
krok zamiast dziecka. Nie było na to czasu. Zbyt
wiele zajęć domowych i gospodarskich miała matka do zrobienia – pamiętajmy, że brakowało sprzętu AGD, środków czyszczących itp., więc każda
czynność trwała o wiele dłużej i wymagała więcej wysiłku niż dziś. Pranie ręczne bez proszku,
pieczenie chleba, szorowanie podłóg drewnianych
samą zimną wodą… - trwało to godzinami, o pracach w polu czy ogrodzie nie wspominając. Trudno
też było „wisieć” nad dzieckiem, kiedy było ich
pięcioro czy siedmioro.

Matki dzieci niezwykłych – Juliusza Słowackiego, Fryderyka
Chopina, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Boya Żeleńskiego,
Stanisława Przybyszewskiego i Marii Dąbrowskiej.
Jakimi były kobietami, jak układało się ich życie osobiste, jaką tworzyły atmosferę
w domu i rodzinie? Czy miały jakieś własne ambicje, pragnienia i osiągnięcia, czy
trzymały się wychowawczych zasad i standardów, czy stawiały na swobodę? Jak przyjmowały życiowe wybory i dokonania swych niezwykłych dzieci i jakie utrzymywały
z nimi relacje? Jaka była cena wychowania dziecka szczególnie uzdolnionego? To tylko
niektóre z pytań, postawionych przez ALEKSANDRĘ J. OSTROCH, na które stara się
udzielić odpowiedzi w swej niezwykłej książce o niezwykłych Matkach.
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A może też matki były mądrzejsze i dawały dzieciom więcej swobody, bowiem szybko oczekiwały
zaradności i samodzielności. Nikt dzieci nigdzie
nie odprowadzał, nawet do przedszkola. Jeżeli osiągnęły wiek do bycia poza domem, to znaczyło, że
może samo wychodzić poza dom. Sześcio- czy
siedmiolatki z powodzeniem posyłano do sklepu,
byle pieniędzy nie zgubiły. Dzieci znikały z oczu na
całe godziny, bawiąc się na cudzych podwórkach,
na hałdach, w zagajnikach i nikt specjalnie ich nie
szukał. Miały przyjść na wołanie. Jeżeli „goniły się
do ćmoka”, długo ślizgały na stawie, to dostawały
pajdę chleba w garść i wcale nie musiały wracać
na kolację.
Dawne matki nie były tak krytyczne, były raczej dumne ze swych dzieci. Kiedy schodziły się
w grupkę ze znajomymi, zawsze było porównywanie, które większe, tęższe, szwarniejsze. Na miarę
swoich skromnych możliwości starały się dzieci
stroić. Ściboliły na drutach sweterki „z gwiozdami” dla synków, dawały szyć sukienki koniecznie
z falbankami córeczkom na odpust. Do I Komunii
to już było strojenie „jedna nade drugą”, w tajemnicy trzymano jaki materiał na sukienkę, a szwaczka
miała nakazane uszyć inaczej niż innym i oczywiście z maksimum falban, zaszewek, obszewek itp.
Potem dyskutowały z sąsiadkami „czyja była najfajniejszo”. Matki podrastających dziewcząt szły
specjalnie na odpust, żeby z daleka podpatrywać,
jak się córki prezentują wśród innych koleżanek
i czy chłopcy się za nimi oglądają. O ile tylko było
to możliwe, nie żałowały córkom na strój, bo przecież chodziło o to, żeby podobały się kawalerom,
ale też żeby nie wyglądały na „chuchroczki” między innymi. Najbardziej strojone były oczywiście
jedynaczki. Choć o jedynakach ludzie mówili złośliwe „kukulątko”, zazwyczaj mocno im zazdrościli, bo jedynacy nie musieli się dzielić, rodzice
„wieszali na nich” i mogli im dać co tylko chcieli.
Przynajmniej teoretycznie. Bywało, że jeżeli nawet w gromadzie rodzeństwa trafiła się jedna tylko córka, to stawała się też „jedynaczką”, czymś
w rodzaju domowej królewny, którą strojono i szanowano, inaczej niż chłopaków. Nawet na dużych
gospodarstwach taka „królewna” była oszczędzana, nie dopuszczana do czarnej roboty, siedziała
sobie i wyszywała „garnitury” na wiano, a matka
marzyła, czy by jej nie posłać do klasztoru, żeby
w przyszłości też nie musiała nic robić. Podobnie
zresztą i chłopczyk, jeśli był jedyny w gromadzie
sióstr, mógł stać się beniaminkiem. Co prawda nie
pozwalano mu się lenić, ale matka patrzyła w niego jak w tęczę i podtykała ukradkiem smakołyki,
a wybryki uchodziły mu najczęściej płazem.
Dzieci dorastały, ale to wcale nie znaczy, że matka mniej miała do powiedzenia, ani że jej obowiązki nie wygasały. Przeciwnie. Mamulka musiała dopilnować jeszcze wielu rzeczy…

Śląskie Śpiewanie
W naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym po raz kolejny odbyły się przesłuchania
rejonowe w ramach Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Profesora Adolfa Dygacza
„Śląskie Śpiewania”. 6 maja w Czerwionce zaprezentowało się w sumie szesnastu wykonawców – począwszy od solistów, po kilkudziesięcioosobowe chóry. Najlepszych
zakwalifikowano do przeglądu finałowego, który odbędzie się już za kilka tygodni.
Tradycyjnie przegląd otworzył burmistrz Wiesław Janiszewski, szczególnym zaś gościem była
tym razem posłanka Izabela Kloc, która życzyła
wszystkim udanych występów, podkreślając przy
tym duże znaczenie kultury regionalnej. W gronie
jurorów znaleźli się natomiast Marian Chrobok
– jako przewodniczący – oraz Karolina Banach
i Wojciech Pukowiec. Oceniając wykonawców
brali oni pod uwagę m.in. dobór repertuaru, walory wokalne, ruch sceniczny, zachowanie cech
gwarowych, akompaniament oraz estetykę i ogólny
wyraz artystyczny. Tak oto w młodszej kategorii,
która obejmowała przedszkolaków i uczniów klas
I-III, spośród solistów i duetów do przeglądu finałowego zakwalifikowane zostały: Joanna Biadacz
z Przedszkola nr 11 w Leszczynach oraz Ligia
Drożdżewska i Milena Brzoskiewicz ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w Woszczycach. Z tej samej
placówki do finału w kategorii zespoły wokalne,
wokalno-instrumentalne i chóry dostał się również
zespół „Ekoludki”, zaś „Biedroneczki” z Przedszkola nr 1 w Leszczynach były najlepsze w kategorii zespoły pieśni i tańca.
W starszej kategorii wiekowej występowali
uczniowie klas IV-VIII i gimnazjaliści. Spośród
solistów i duetów do finału dostały się Natalia

„Pieśń i Słowo”

Bernard i Wiktoria Ryszka z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej
w Stanowicach oraz Zofia Skwara ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Czuchowie. Z kolejnej grupy
wyłoniono do finału chór „Gaudeo” ze Świerklan
i zespół „Jagódki” reprezentujący Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.
Najstarsza kategoria wiekowa obejmowała
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
Do udziału w przeglądzie finałowym jurorzy zakwalifikowali chór parafialny „Seraf” z Rybnika oraz zespół „Książeniczanki” reprezentujący
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Czekając na finał, życzymy wszystkim powodzenia! (r)

14 kwietnia w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
w Książenicach odbył się koncert pieśni
pasyjnej pn. „Pieśń i Słowo” w wykonaniu
chóru „Vox Cordis” pod kierownictwem
Andrzeja Podorskiego.
Chór wykonał pieśni „W ogrodzie oliwnym”,
„O głowo uwieńczona”, „Ludu mój ludu”, „Czemu dobry Panie”, „Świętość krzyża rozpamiętuj”
oraz „Stary krzyż”. Wszystkie pieśni, na mieszany
chór czterogłosowy, opracował Andrzej Podorski.
Śpiew przeplatano tekstami wybranymi przez Dorotę Wałach, a czytanymi przez uczniów Szkoły
Podstawowej im. St. Ligonia w Książenicach.
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1 maja Święci Osiedlowi po raz kolejny
powrócili na Familoki. Spektakl „Żywoty Świętych Osiedlowych” cieszył się
ogromnym zainteresowaniem publiczności, która jak zwykle gromkimi brawami
nagrodziła aktorów Teatru Śląskiego.
„Żywoty świętych osiedlowych” na podstawie
książki Lidii Amejko, w reżyserii Kariny Grabowskiej, to spektakl, którego równoprawnymi
bohaterami są osiedle i jego mieszkańcy. To opowieść o ich losach, zmaganiach z codziennością,
o pragnieniu uświęcenia swojego życia, uczynienia
go lepszym i ważniejszym, znaczącym. Najważniejsze role wśród mieszkańców osiedla przypadają kobietom. Kobiety nie tylko pchają naprzód
machinę codzienności, ale również sprawiają,
że jej funkcjonowanie urasta do rangi sztuki. One
biorą na siebie ciężar snucia opowieści. Spektakl

Święci Osiedlowi
wrócili na Familoki
opowiada o ich losach, ich zmaganiach z codziennością, o pragnieniu uświęcenia swojego życia,
uczynienia go lepszym i ważniejszym, znaczącym.
To opowieść o ich heroicznej, lecz skazanej na porażkę walce z machiną. Podczas gdy u osiedlowych mężczyzn bunt przybiera formę kontestowania rzeczywistości pod sklepem, bunt kobiecy
jest twórczy. Siłę tego buntu poznajemy w historii
Andżeliki, której niezgoda na bycie ofiarą przemocy seksualnej niemal dewastuje całe osiedle. Edyta, kasjerka w supermarkecie, rutynę codziennych
zakupów przekuwa w poezję. Nawet zwykła osiedlowa plotka w rękach naszych bohaterek zyskuje
walory dramatyczne i artystyczne.
Adaptację książki „Żywoty świętych osiedlowych” połączono z prawdziwymi historiami opowiedzianymi przez mieszkańców familoków – Felicję Kozik, Hannę Pyszny, Józefa Hetmana,
Czesława Fojcika, Adriana Strzelczyka, Czesława Żemłę oraz społeczność SP nr 5 w Czerwionce.
– Każdy spektakl jest tak naprawdę inny. Zawsze gramy przed inną publicznością, która jed-

nak zawsze fantastycznie reaguje na to, co chcemy
im przekazać. Dlatego tak chętnie wracamy tutaj,
żeby przedstawiać losy Świętych Osiedlowych –
przekonywali aktorzy Teatru Śląskiego.
Spektakl jest koprodukcją Teatru Śląskiego,
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Szlaku
Zabytków Techniki i bierze udział w 25. edycji
Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. (k)

Dziesięć prezentacji zobaczyliśmy podczas dwudniowego Dziecięcego Festiwalu
Teatralnego, którego organizatorem – już od 25 lat! – jest nasz Miejski Ośrodek Kultury.
Tegoroczna edycja odbyła się w nieco zmienionej formule, za to niezmienne pozostały
emocje towarzyszące młodym aktorom.

To już XXV Dziecięcy
Festiwal Teatralny!
Oficjalnego otwarcia dokonała Mariola Czajkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach, której jako kierownik artystyczny festiwalu towarzyszył Piotr Adamczyk, nierozłącznie z tym przedsięwzięciem związany od samego początku. Już na wstępie przypomnieli, iż na pierwszy dzień zaplanowano wszystkie prezentacje, zaś w drugim dniu mają się odbyć
warsztaty teatralne oraz wielki finał połączony
z wręczeniem nagród. Tak też się stało…
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Komisja sędziowska, którą tworzyli prof. Anna
Kramarczyk, dr Przemysław Wasilkowski i Adam
Radosz, oceniła wszystkie występy, po czym zdecydowała o przyznaniu nagród i wyróżnień. Wprawdzie Grand Prix nie przyznano, za to zdobywcami
dwóch równorzędnie pierwszych miejsc zostali: Teatr w Kratkę z Głogówka za spektakl pt. „Wróbelek”
oraz Teatr Zwierciadło z Chorzowa za spektakl pt.
„Alicja w krainie czarów”. Podobnie zdecydowano
w przypadku drugiego miejsca, które równorzęd-

nie przypadło Teatrowi Szydełko z Wodzisławia
Śląskiego, Teatrowi Mała Fanaberia w Pawłowic
oraz Teatrzykowi Niewielkiemu z Borucina. Kolejną grupę tworzyli laureaci trzeciego miejsca, natomiast indywidualne wyróżnienia aktorskie zdobyli
Agnieszka Rachwol i Igor Chrobrowski.
Podczas uroczystego finału nagrody wręczał
burmistrz Wiesław Janiszewski, dziękując wszystkim za udział w festiwalu, który – jak podkreślali
jurorzy – cechował wysoki i bardzo wyrównany
poziom, a ponadto wspaniała atmosfera i sprawna
organizacja. A my już teraz zapraszamy na kolejny
festiwal! (k)

25 kwietnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ocalić
od zapomnienia” połączone z otwarciem
wystawy pokonkursowej. Tegoroczna 26.
edycja konkursu cieszyła się sporym
zainteresowaniem młodych artystów.
Do konkursu zgłoszono 469 prac, które
napłynęły z 78. placówek z całego województwa.
– Chciałbym złożyć podziękowania nie tylko
na ręce wszystkich uczestników konkursu, ale również jego organizatorów i osób czuwających nad
powstawaniem prac w poszczególnych placówkach.
To dzięki Wam konkurs „Ocalić od zapomnienia”
stał się coroczną okazją do podziwiania wyjątkowych prac plastycznych – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. – Mamy przyjemność wręczyć
nagrody laureatom, chociaż konkurs „Ocalić od zapomnienia” od samego początku nie polega jedynie
na wyborze najlepszych prac. To konkurs o tematyce ekologicznej, uświadamiający młodym ludziom,
jak ważna w naszym życiu jest troska o przyrodę,
naturę, środowisko, aby zgodnie z jego nazwą
„ocalić od zapomnienia” to wszystko, co dotyczy
szeroko rozumianej ekologii – dodał burmistrz.

NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU

Ocalić od zapomnienia
Celem konkursu od samych jego początków jest
pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, uwrażliwianie na piękno i problemy
najbliższego środowiska, stworzenie płaszczyzny
wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego
pokolenia. Co roku organizowany jest pod innym
hasłem, odnoszącym się m.in. do miejsc i zjawisk,
które dziecko, młody człowiek, uznaje za warte
ocalenia i zapamiętania. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Symbole czystego
świata”, mającym zwrócić uwagę młodego człowieka na otaczający go świat, który w wyniku nieodpowiedzialnej działalności jest systematycznie
niszczony, wiele gatunków roślin i zwierząt jest
zagrożonych a przetrwanie piękna świata zależy
głównie od nas samych.

Jury tegorocznej edycji konkursu w składzie:
Elżbieta Pierchała – kustosz Galerii „Jan” w Jankowicach, Adrian Strzelczyk – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Sienkan-Krząkała – nauczyciel
plastyki, Ewa Bartoszek – nauczyciel plastyki,
Janusz Lukaszczyk – technik sztuk plastycznych
(komisarz wystawy) spośród nadesłanych prac
przyznało 10. nagród w kategorii przedszkola, 33.
w kategorii szkoły podstawowe, 13. w kategorii
gimnazja i 4. w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Gratulacje na ręce laureatów złożyli burmistrz
Wiesław Janiszewski, przewodnicząca Komisji
Promocji, Kultury i Rozwoju Jolanta Szejka oraz
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola
Czajkowska. (k)

W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się niedawno wernisaż wystawy prac Grupy Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej przez malarza Czesława Fojcika. Swoje talenty zaprezentowali tu: Rudolf Jonderko, Jerzy Kmita, Brygida Kurpanik,
Urszula Duraj, Stefania Buchcik, Danuta Ignacy, Halina Kania, Bożena Natanek,
Małgorzata Nowak, Danuta Karmańska, Irena Machulec i Krystyna Mich.
Grupa Plastyczna UTW działa już od pięciu
lat i brała udział w dwóch plenerach malarskich
zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
pn. „Odkrywamy piękno Czerwionki-Leszczyn”.
Oficjalne otwarcie wystawy było okazją do wspomnień o kształtowaniu się UTW na terenie Czerwionki-Leszczyn. – Możemy podsumować, czym
jest nasz Uniwersytet – mówił burmistrz Wiesław
Janiszewski. – Ta organizacja ma skupiać, integrować seniorów, rozwijać ich rozliczne zainteresowania. Malarstwo jest jedną z wielu dyscyplin,
którą nasi słuchacze z wielką pasją się zajmują.
Pan Czesław Fojcik wydobył ze swoich studentów
talenty i umiejętności, które możemy dziś podziwiać. Pragnę więc złożyć wielkie gratulacje na ręce
opiekuna grupy i wszystkich uczestników zajęć.
– Bardzo się cieszę, że zechcieliście się podzielić
swoim artystycznym darem widzenia świata. Rozwijajcie dalej swoje talenty pod skrzydłami Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zwrócił się do auto-

Wernisaż UTW
rów prac wicestarosta rybnicki Marek Profaska.
Słów uznania nie krył również Krystian Wyleżoł,
koordynator UTW: – Zakładając Grupę Plastyczną
nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jakie talenty drzemią w naszych mieszkańcach. Cieszę się,
że swoimi zajęciami upiększacie nasz Uniwersytet,
wzbogacacie go i za to Wam serdecznie dziękuję.
Czesław Fojcik niezwykle wzruszony dziękował
swojej grupie: – Na początku zwracałem się do Państwa „moi uczniowie”, teraz już nie traktuję Was
jak uczniów, ale jak przyjaciół. Nie zabrakło też
słów podziękowania od członków grupy złożonych
na ręce opiekuna: – To pan Czesław w nas uwierzył,
wspierał, dopingował do pracy. Malarstwo dla nas
wielka frajda, odskocznia od rzeczywistości, od problemów dnia codziennego, pasja i radość. (h)
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XI FESTIWAL MAŻORETEK

„Parada 2019”

W sobotę 27 kwietnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się 9. edycja Festiwalu Mażoretek „Parada”, ciesząca się
ogromnym zainteresowaniem, zarówno
uczestników, jak i publiczności.
W tej edycji Festiwalu po raz pierwszy pojawiła się nowa konkurencja – defilada, do której
mogły zgłosić się duże formacje taneczne, liczące
od 8 do 25 osób. – Dotychczas wśród imprez organizowanych na terenie Polski możliwość zaprezentowania się w takiej formie dawały jedynie Mistrzostwa Polski oraz Prezentacje Mażoretek PomPa w Białymstoku. Cieszymy się, że uczestniczki
Festiwalu zdecydowały się na ich zaprezentowanie
– mówiła Katarzyna Grzegorzek, kierownik artystyczny Festiwalu.
WYNIKI ZESPOŁÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „RYTM”
Rytm 2 – II miejsce w kat. formacje show juniorki, II miejsce w kat. formacje pom pom juniorki starsze; Rytm 3 – II
miejsce w kat. formacje pom pom juniorki młodsze; Rytm
De Lux – III miejsce w kat. grand senior
FORMACJA TANECZNA „ZYGZAK”
Zygzak – I miejsce w kat. formacje flagi seniorki; Mały
Zygzak – I miejsce w kat. formacje baton defilada juniorki,
I miejsce w kat. formacje show juniorki, III miejsce w kat.
formacje baton juniorki; Zygzaczek – I miejsce w kat. mażoretka klasyczna kadetki, II miejsce w kat. formacje show
kadetki; Zygzak Plus – I miejsce w kat. grand senior

Zdj. Julia Iskra

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się
48 grup z pięciu województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
już od rana trwały prezentacje konkursowe, oklaskiwane przez licznie zgromadzoną publiczność.
Po pierwszej części konkursowej ulicami Czerwionki, w takt dźwięków wygrywanych przez Orkiestrę Miejską „Dębieńsko”, przeszedł korowód
z udziałem zespołów biorących udział w Festiwalu.
Przemarsz nie był oceniany przez jurorów, dawał
jednak zespołom możliwość zaprezentowania się
szerszej publiczności. Po zakończeniu korowodu
nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu.
– Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa
w Czerwionce-Leszczynach. Witam gości przybyłych do naszej gminy z kilku województw, ale witam
również organizatorów, bez których ten Festiwal
nie mógłby się odbyć, rodziców, którzy gorąco dopingują swoje pociechy, jak również Was – uczestników „Parady”. Mam nadzieję, że pomimo niesprzyjającej aury spędzicie miło czas, a dzisiejsza
impreza dostarczy Wam jedynie pozytywnych wrażeń. Powodzenia! – mówił pełnomocnik burmistrza
ds. planowania rozwoju i gospodarki Grzegorz
Wolnik, uroczyście otwierając Festiwal. (h)
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Kultura nagrodzona
8 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród przyznawanych przez burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
połączona z występami laureatów nagród.

31 maja o godz. 18.00 w Parku im. P. Furgoła w Czerwionce odbędzie się XVII
edycja Festiwalu Around The Rock,
przyciągającego fanów muzyki rockowej. Tegoroczne wydarzenie nie obędzie
się bez zespołów reprezentujących naszą
lokalną scenę muzyczną.
Imprezę otworzy zespół Popiół, dzięki któremu
w 2003 r. w Czerwionce swą historię rozpoczął
Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The
Rock. Po kilkuletniej przerwie związanej z odejściem z zespołu Grzegorza Wolnego – wieloletniego wokalisty, założyciela zespołu i twórcy
festiwalu ATR, Popiół ponownie stanie na scenie
i wystąpi z nowym wokalistą Markiem Grecichą.
Nowy lider Popiołu związany był z zespołem wokalno-instrumentalnym „Światło”, działającym
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
W kwietniu br. Popiół wydał najnowszy singiel
oraz teledysk do utworu „Mantra”, nagrany pod
okiem producenta Alexa White’a w studiu Hazel
Groove.

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. W tym roku Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyznał 24
nagrody na ogólną kwotę 30 tys. zł – dwie nagrody
za całokształt działalności, sześć nagród za upowszechnianie i ochronę kultury oraz szesnaście nagród za osiągnięcia o istotnym znaczeniu.
– Nasi laureaci udowadniają, że swoje pasje
i umiejętności można rozwijać, zarówno będąc
dzieckiem, ale także jako osoba dorosła, godząc
pasję i zamiłowanie z pracą i codziennymi obowiązkami – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. – Bardzo Wam wszystkim gratuluję i dziękuję
za tak wspaniałe promowanie naszej gminy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej – dodał.
W związku z obchodzonym 8 maja Dniem Biblioteki i Bibliotekarzy W. Janiszewski złożył także na ręce dyrektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Aleksandry Pietruszewskiej
najlepsze życzenia i gratulacje.
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli m.in. radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Grzegorz Wolnik, wiceburmistrz Andrzej Raudner, członkowie Komisji ds. nagród w dziedzinie
kultury – pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik i przewodnicząca Komisji Oświaty
Rady Miejskiej Stefania Szyp

Nagrody ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
otrzymali:
Krystyna Zaskórska
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowicach
Nagrody ZA OSIĄGNIĘCIA O ISTOTNYM
ZNACZENIU otrzymali:
Natalia Gierlich, Julia Machulik, Wiktoria Pańczyk, Emilia Budny, Julia Jasiczek, Agnieszka
Wawrzonkowska, Beata Gużda-Krzyżaniak,
Katarzyna Grzegorzek, Klaudyna Siwek, Karolina Podorska, Zespół Śpiewaczy „Karolinki”,
Kapela z Naszego Miasteczka, Zespół Tańca
Nowoczesnego „Rytm” Kadetki, Zespół Tańca
Nowoczesnego „Rytm” Seniorki, Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm” Juniorki, Formacja
Taneczna „Zygzak”
Nagrody ZA UPOWSZECHNIANIE
I OCHRONĘ KULTURY otrzymali:
Czesław Żemła, Magdalena Grzegorzek, Zespół Wokalny „Małe Światło”, Wojciech Pukowiec, Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku,
Maria Śliwa

Zapraszamy na ATR
Jako ostatni na scenie tegorocznej edycji festiwalu wystąpi rybnicki zespół The October Leaves
– dwukrotny zwycięzca przeglądu kapel rockowych organizowanych w ramach festiwalu Around
The Rock. Grupa odnotowała również ogromny
sukces podczas Seven Festival Węgorzewo, gdzie
w 2013 r. zdobyła nagrodę Grand Prix, pokonując 600 zespołów z całej Polski. 1 czerwca, dzień
po występie w Czerwionce, The October Leaves
wezmą udział w finale Międzynarodowego Festiwalu Rockowego Lihen w Czechach. Podczas występu na ATR zaprezentuje swoje najbardziej znane
utwory oraz przedpremierowe z płyty, która ukaże
się 14 listopada.
Oprócz naszych regionalnych zespołów na festiwalu wystąpią: Frontside, Nocny Kochanek, Lech
Janerka oraz Power Of Trinity. Bilety do nabycia
w kasie w CKE w Czerwionce przy ul. 3 Maja 36D
oraz na stronie http://www.ckecl.pl/kup-bilet/

MAJ 2019 | KURIER

13

7 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia. Z tej to okazji w Szkole Podstawowej w Stanowicach zorganizowano Dni Zdrowia dla uczniów i przedszkolaków. Mimo
że WHO akcentuje w tym roku problem dostępu do podstawowej opieki medycznej
w różnych krajach, my zajęliśmy się tym, co z naszego punktu widzenia wymaga poprawy,
a mianowicie zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną.

Dni Zdrowia w Stanowicach
Wszystkie dzieci miały okazję zakosztować
zdrowych przekąsek, m.in. koreczków warzywno-owocowych oraz słynnego śniadania Adama Małysza – bułki z bananem (bułkę zastąpiło pieczywo ryżowe). Na sali gimnastycznej odbywały się
turnieje sportowe, a w trakcie przerw, przy energicznej muzyce, chętni „poruszali śmiało ciało”
podczas aerobiku.
W oddziałach przedszkolnych kontynuowano

także zajęcia z Klubu Zdrowego Przedszkolaka (akcja Sanepidu). Mali pacjenci dowiedzieli się m.in.
jak zdrowo się odżywiać, jak prawidłowo myć ręce
i jak przeciwdziałać wirusom i bakteriom.
Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na rymowany wiersz o zdrowym odżywianiu. W szkole pojawi się także pani dietetyk, by podsumować
to, co już wiemy, a strażacy przeprowadzą pokaz
pierwszej pomocy przedmedycznej. (AS)

Posprzątali swoją dzielnicę
W związku z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi, Rada Dzielnicy Czuchów wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Miasto, KS
Płomień Czuchów i Kołem Gospodyń Wiejskich z Czuchowa
postanowiła zorganizować sprzątanie dzielnicy. W akcję włączyło się kilkudziesięciu mieszkańców.
– Idea troski o naszą planetę łączy wielu ludzi na całym świecie.
My również chcieliśmy wnieść swój
wkład na rzecz czystszego środowi-

ska. Niestety, problemem w naszej
dzielnicy wciąż są śmieci zalegające w parkach, lasach i na skwerach. Tą akcją nie tylko wpłynęliśmy

na poprawę estetyki naszej najbliższej okolicy, ale staraliśmy się także
edukować – podkreśla Adam Karaszewski, inicjator akcji, radny Rady
Miejskiej i przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Czuchów.
W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców, w tym
również dzieci. Wspólne sprzątanie
stanowiło także okazję do integracji.
Akcję zakończono piknikiem na terenie boiska KS Płomień Czuchów.
– Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i aktywną postawę społeczną.
Oby posprzątane przez nas miejsca
pozostały czyste – dodaje A. Karaszewski.
My zaś przypominamy, że odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem spod drzwi gospodarstw
domowych. Od poniedziałku do soboty każdy rodzaj śmieci można także oddać bez ponoszenia dodatkowej
opłaty w leszczyńskim PSZOK-u. (h)

W piątek 24 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce odbędzie się
wyjątkowy Festyn Charytatywny połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie
Maksymiliana Podlejskiego, cierpiącego
na nieuleczalną chorobę genetyczną Niemanna-Picka typu C.
Maks ma problemy z równowagą, napięciem
mięśni, ruchami precyzyjnymi, pamięcią, mówieniem, przełykaniem. Obecnie przyjmuje lek Miglustat, który opóźnia i łagodzi objawy choroby.
Niestety, lek, który chłopiec musi przyjmować
do końca życia, nie jest refundowany, a koszt miesięcznej terapii wynosi 25 tys. zł. Koszty leczenia
są ogromne, dlatego mamy nadzieję, że wszyscy

14

KURIER | MAJ 2019

Na Maxa dla Maksa!
ludzie, którym los chłopca nie jest obojętny, przybędą na Festyn Charytatywny.
W programie: godz. 15.00 – rozpoczęcie i występy uczniów, godz. 16.30 – soliści i Zespół wokalny „Ale Babki”, godz. 17.30 – Zespół „Muzykanty”, „Claudia i Kasia Chwołka”, Mirosław
Jędrowski, 19.00 – Zespół „Popiół”.
Podczas festynu przewidziano liczne atrakcje –
Turniej Kickboxingu dla dzieci w formule Touch
Contact (przy użyciu pałek piankowych), pokaz
sprzętu policyjnego i strażackiego, wystawę broni palnej, wystawę sprzętu wojskowego „Arsenał

Maksa” oraz Charytatywny Turniej Koszykówki
Ulicznej Streetball (wpisowe 10 zł/os.). Regulamin turnieju i niezbędne dokumenty dostępne
są na stronie: www.zs2czerwionka.szkolnastrona.pl
oraz www.facebook.com/maxwalczy/events/
Na uczestników festynu będą również czekać
liczne loterie fantowe, kiermasze, przepyszne
przekąski oraz „słodki” bufet. Festyn poprowadzi,
wspólnie ze swoim gościem, Marek Żyła z „Teatru
Lalek Marka Żyły”.
Bądźcie z nami. Bawcie się i pomagajcie! Zapraszamy!
Społeczność SP 4

28 kwietnia nad „Tamą” w Czerwionce odbyły się doroczne Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Mimo kapryśnej pogody tym razem wyniki
najlepszych zawodników były imponujące.

O Puchar Burmistrza
W tegorocznych zawodach spławikowych wzięło udział kilkudziesięciu amatorów wędkowania, z których
najlepszym okazał się Kamil Domalik z wynikiem 8880 pkt. Na miejscu
drugim sklasyfikowany został Marcin Krawulski (6140 pkt), a za nim

trzecie miejsce „na podium” Rafał
Bajura (4480 pkt). Najlepszym wędkarzom puchary wręczał oczywiście
burmistrz Wiesław Janiszewski.
Gratulując wszystkim sportowej rywalizacji, zapraszał do udziału kolejnych zawodach. (r)

1-2 maja do diecezji łowickiej przyjechali ministranci z całej Polski. Ministranci
z parafii św. Jana Sarkandra w Bełku reprezentowali Dekanat Dębieńsko oraz
Archidiecezję Katowicką na Mistrzostwach Polski w piłce nożnej. Zajęli 10.
miejsce. Skład drużyny: Tomasz Kosma,
Maciej Kurcok, Robert Paryła, Kacper
Porwolik, Kamil Słupik, Kamil Rzucidło,
Rafał Warzecha, Jakub Wysłuch.
Mistrzostwa odbyły się w dwóch miastach:
Skierniewicach i Sochaczewie. Uroczystą mszą
św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Dziuby
oraz bpa Wojciecha Osiala rozpoczęły się zawody
sportowe. Podczas turnieju swoją obecnością zaszczycili: delegat Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
delegat Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel
Ministerstwa Sportu, władze samorządowe Skierniewic i Sochaczewa oraz duszpasterz sportowców.
Mistrzostwa komentował Rafał Patyra, dziennikarz
telewizyjny i sportowy.
Pierwszy raz Mistrzostwa Polski LSO rozegrano
w 2006 r. Od tego czasu corocznie są organizowane
w różnych diecezjach polski. Organizatorem Mi-

Ministranci z Bełku

na Mistrzostwach Polski
strzostw Polski LSO jest ogólnopolski miesięcznik
„KnC – Króluj nam Chryste”.
Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc
składamy na ręce Księży Proboszczów parafii:
św. Jana Sarkandra w Bełku, NSPJ w Czerwionce, św. Andrzeja Boboli w Leszczynach, św. Józefa w Czerwionce, WNMP w Czuchowie, św.
Jerzego w Dębieńsku, Niepokalanego Serca NMP
w Książenicach, Podwyższenia Krzyża Świętego
w Przegędzy, św. Brata Alberta w Kamieniu, św.
Jacka w Stanowicach, Matki Bożej Pośredniczki
Wszelkich Łask w Szczejkowicach. Dziękujemy
również Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny,
firmie transportowej „Ptak Trans Bis” z Bełku oraz
S.M. Archangeli z Bełku.
ks. Damian Grelik

KGW w Czuchowie
z przedszkolakami
5 kwietnia na zaproszenie dyrekcji oraz nauczycielek
Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Leszczynach placówkę odwiedziły członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Czuchowie.
Ubrane w piękne, kolorowe stroje regionalne
przybliżyły dzieciom tradycje i zwyczaje związane
ze Świętami Wielkanocnymi. Na początku spotkania przedszkolaki z wielką uwagą i zaciekawieniem
wysłuchały bajki o kotku i kolorowych pisankach.
Następnie gospodynie opowiedziały o niektórych
wielkanocnych zwyczajach, m.in. takich jak malowanie pisanek, wielkanocne zabawy, święcenie pokarmów, wielkanocne śniadanie i lany poniedziałek. Panie pokazały również wiele wspaniałych,
własnoręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych.

gości, próbowały samodzielnie wykonać swoje
zwierzątko.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz pamiątkowym zdjęciem. Dziękujemy
i zapraszamy za rok!
Izabela Gromek
Katarzyna Natanek

Dzieci były zachwycone, podchodziły do pań, podziwiając ich strój z bliska, zadawały również wiele pytań, na które chętnie udzielano im odpowiedzi.
Uśmiechy nie znikały z ich twarzy.
Dziękując za mile spędzony czas, grupa „Misie”
zaśpiewała piosenkę o „Pani Wiośnie”.
Pod koniec wizyty Panie z KGW, osobno w każdej grupie, wykonały z przedszkolakami zwierzątka z ugotowanych jaj i warzyw – myszkę, jeżyka i wiele innych. Dzieciom bardzo podobała się
ta zabawa i kierując się wskazówkami naszych
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RehaEsstetica przyjmie do pracy
fryzjera lub fryzjerkę!
Szczegółowe informacje
– tel. 32 42-70-276

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









K ALENDARZ I MPREZ
K ULTURALNYCH 2019
3.06

WERNISAŻ WYSTAWY RYSUNKU I MALARSTWA PRACOWNI OTWARTEJ DOMU KULTURY W CZERWIONCE,
godz. 17.00 – Czerwionka, Dom Kultury, ul. Wolności 2

4.06

JUBILEUSZ 30-LECIA KAPELI Z NASZEGO MIASTECZKA, godz. 18.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D

9.06

KONCERT ARTYŚCI-MIESZKAŃCOM, godz. 16.00
– Czerwionka, plac rekreacyjny, ul. Szkolna

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



11.06 ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO FORMACJI
TANECZNEJ „ZYGZAK”, godz. 18.00 – Czerwionka, CKE,
ul. 3 Maja 36D
13.06 ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁÓW
WOKALNYCH MOK, godz. 18.00 - Czerwionka, CKE, ul. 3
Maja 36D
18.06 ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁU
TAŃCA NOWOCZESNEGO „RYTM”, godz. 18.00
– Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania

20 maja, godz. 17.00
Wykład „Wzory kultury antycznej” – prof. dr hab. Tomasz Sapota,
prodziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego

14 czerwca, godz. 16.00
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO UTW,
Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D
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 27 maja, godz. 16.30
SPOTKANIE POETYCKO-MUZYCZNE „Dla mamy” – zapraszamy
mamy wraz z rodzinami do Biblioteki Centralnej, przy ul. 3 Maja
15. Podczas spotkania usłyszymy utwory muzyczne w wykonaniu
uczestników Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego w Czerwionce-Leszczynach

 3-30 czerwca
SKONTRUM – inwentaryzacja księgozbioru Biblioteki Centralnej. Biblioteka w tym czasie nieczynna. Zapraszamy do filii bibliotecznych

Grupa AA

zaprasza na spotkania w każdy wtorek
w godz. 18.00-20.00
– Miejski Ośrodek Kultury, w Czerwionce, ul. Wolności 2

GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 

Hurtownia Spożywcza „MULTIPAK” z Palowic
poszukuje pracowników na stanowisko

kierowca – magazynier

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

Rodzinie zmarłego

śp. LEONA KALISZA
najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Stefanii Baluch

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA

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

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

Żonie i Rodzinie
zmarłego

śp. FRANCISZKA PIECHY
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Podziękowania za uczestnictwo
w ceremonii pogrzebowej

śp. EWY GŁOMBIK
i przekazane wyrazy współczucia
składa
Martyna Głombik-Konsek
z Rodziną

Edycie Radeckiej

głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Serdeczne podziękowania za złożone wyrazy współczucia
i liczny udział w ceremonii pogrzebowej

Śp. JANA SŁOWIKA

wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, delegacjom
oraz Burmistrzowi, Kierownictwu i Pracownikom
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
składają
Żona, Synowie i Córki z Rodzinami
MAJ 2019 | KURIER
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WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00
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www.czerwionka-leszczyny.pl
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