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Unia Książenice 
jest w IV lidze!
To był wyjątkowy sezon dla całej kadry 
książenickiej Unii. Drużyna wywalczyła 
w piłkarskich rozgrywkach historyczny 
awans do IV ligi, co sprawiło dużą radość 
nie tylko mieszkańcom sołectwa. Nie za-
brakło gratulacji od samorządu 
i Śląskiego Związku Piłki Nożnej.   

Program grantowy 
dla mieszkańców
Przyznane projektowi fundusze pozwala-
ją na realizację jednego z największych 
przedsięwzięć w dziedzinie ekologii, 
o czym niedawno była mowa na specjal-
nej konferencji prasowej z udziałem m.in. 
wicemarszałka województwa śląskiego 
Wojciecha Kałuży i burmistrza 
Wiesława Janiszewskiego. 4

Nasi harcerze w hołdzie
pod Monte Cassino

Zespoły „Rytm” i „Zygzak”
na Mistrzostwach Polski

Promyczkowa gala 
na jubileuszowo
Leszczyńskie Przedszkole nr 1 „Promy-
czek” świętowało swoje 90-lecie, a to ide-
alna wręcz okazja nie tylko do zaprezen-
towania wspaniałych przedszkolaków, ale 
też uhonorowana tych, którzy zawodowo 
są lub byli związani z tą placówką. 
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 yNasza 106-letnia Nestorka

5
 y Lokatorzy nowych mieszkań

6-7
 yNa Szlaku Zabytków Techniki 

8
 yMatki, mamulki i potomstwo

9
 y Kapela z Naszego Miasteczka

10
 y Tydzień dla niepełnosprawnych

11
 y Jubileusz Przedszkola nr 1

12
 y Z Bełku na wielkiego Londynu

13
 yWystawa malarstwa i rysunku

14
 y Sukces książenickiego klubu

Czyste powietrze 
wymaga nakładów
To co jest związane dzisiaj z walką o czyste po-
wietrze, co jest związane z ograniczeniem niskiej 
emisji, a zarazem w przestrzeni publicznej jest tak 
mocno dyskutowane, to w naszej gminie udaje się 
wdrożyć i realizować. Kluczowe znaczenie mają 
bowiem fundusze, bez których w ogóle nie może 
być mowy o skuteczności proekologicznych dzia-
łań na terenie gminy i miasta – komentuje bur-
mistrz Wiesław Janiszewski.

Nie przesadzę przyznając się do tego, że wiele miast 
i gmin naszego regionu patrzy teraz z zazdrością na moż-
liwości, jakie otwarły się przed nami. Mam na myśli fun-
dusze przyznane naszym mieszkańcom na zakup i montaż 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 
(OZE). Trudno nawet przecenić wartość tego projektu, 
bo przecież na ograniczeniu niskiej emisji, czyli na po-
lepszeniu jakości powietrza skorzystamy wszyscy. Moż-
na więc skonkludować, że jedni tylko gadają lub czynią 
przymiarki, zaś w naszym przypadku to po prostu dzia-
ła. Zresztą nie po raz pierwszy, bo przecież aż się pro-
si przypomnieć w tym miejscu o realizacji ogromnego 

przedsięwzięcia rozpoczętego 
jeszcze przez mego poprzedni-
ka, a zakończonego w 2007 r. 
– termomodernizacji leszczyń-
skiego osiedla, która wiązała 
się z likwidacją 3,5 tys. pieców. 
Już wtedy była to walka o czyste 
powietrze, lecz co istotne, wal-
ka przy zaangażowaniu rzeszy 
mieszkańców, którzy nam za-
ufali i partycypowali w kosztach. Było to epokowe przed-
sięwzięcie i warto o tym pamiętać. Poza tym możemy 
mówić o pewnej analogii, ponieważ realizacja obecne-
go projektu wiąże się również z konsultacjami, udziałem 
mieszkańców, ale także dużym wysiłkiem finansowym i or-
ganizacyjnym mimo funduszy zewnętrznych, jakie zostały 
nam zagwarantowane. Godne podziwu jest to, że ponad 
700 mieszkańców uwierzyło w to, że w naszej gminie tak 
duży projekt może być zrealizowany.

Mamy już teraz powody do satysfakcji, ponieważ 
23 mln zł to konkretny wydatek na rzecz poprawy jakości 
powietrza, którym wszyscy bez wyjątku oddychamy. Pozo-
staje jednak życzyć, abyśmy nie byli chlubnym wyjątkiem, 
gdyż od powodzenia tego typu programów będzie zależała 
gruntowna zmiana obecnej sytuacji. Daleko nie szukać, 
pierwszy w kolejności czeka sąsiedni Rybnik, niemal re-
gularnie wymieniany w ogólnopolskich mediach wśród 
miast, które mają największy problem ze smogiem. Ciesz-
my się zatem, że u nas może być jeszcze lepiej niż dotąd. 

Gorący temat 
w letniej porze
Kiedy żar leje się z nieba, paradoksalnie 
warto podumać o… ogrzewaniu. Wydaje 
się, że to najmniej odpowiedni moment, lecz 
zanim w sezonie grzewczym niczym bume-
rang wróci temat fatalnej jakości powietrza 
w naszym regionie, trafia się proekologiczna 
gratka jak ślepej kurze ziarnko.

Hojną ręką przekazane będą niebawem grube mi-
liony, więc tylko pięknie dziękować, a nie skamlać lub 
marudzić. Przecież nie od razu Kraków zbudowano, 
a to oznacza, że na wszystko trzeba czasu i pieniędzy. 
Duuużo pieniędzy… W naszym przypadku fajnie, że są, 
że ich pokaźne pokłady – niczym 
Złoża Sukcesu – odtrąbił sam wi-
cemarszałek górnośląskiej ziemi 
i że pod tym względem zostawili-
śmy w tyle duże aglomeracje. Dla 
przykładu Rybnik, który „bryluje” 
w krajowych statystykach miast 
o najgorszej jakości powietrza. 
Z drugiej strony patrząc, czym 
zbiorowiska większe, tym trud-
niej mierzyć się z problem zanieczyszczeń, bo niemal 
każde fundusze na ekologię wydają się kroplą w morzu 
potrzeb.

Co by nie powiedzieć o wicemarszałku W. Kałuży, 
jego złota myśl o powietrzu bez granic – wygłoszona 
podczas konferencji prasowej w Czerwionce – jest do-
prawdy przednia. Mądrość z niej płynie taka, że mimo 
dobrodziejstwa w postaci całkiem godnych funduszy 

i kierunku obranego na OZE, kroczyć tą drogą trzeba 
dalej i nie ma odwrotu. Oto bowiem jak okiem sięgnąć 
w wielu miastach, miasteczkach i górnośląskich siołach 
las kominów ściele się gęsto. A jeśli już nie las, jeśli na-
wet nie jakiś tam zagajnik mały, to przecież jeden komin 
potrafi podtruć całą okolicę. I wcale nie musi być jakiś 
fabryczny lub inny duży! Tu jednak dochodzimy do sed-
na sprawy… – cóż bowiem począć z nieszczęśnikiem, 
który nie ma co do gara włożyć, nie ma nawet na tani 
opał, a cóż dopiero namawiać go na OZE. Wprawdzie 
ubóstwo to rzecz względna, za to bezwzględna jest 
prawda o tym, że nie każdego stać na kotły piątej czy 
dziesiątej generacji, równie nowoczesne instalacje i ko-
smiczne wynalazki. Oto więc chodzi, że nie wszystkim 
się powodzi…

Co z tymi, którzy też muszą jakoś (prze) żyć, któ-
rzy mają chude portfele, a ich zarobki lub emerytury 
to po prostu kpina? Co z nimi zrobić? – aresztować, 

nakazać, zakazać, czy też palcem 
pogrozić? O tak, najlepiej z drona 
i przez komin. A bardziej serio, 
konferencji na cześć OZE i miło-
ściwie panujących czeka nas bez 
liku, bo kilkaset instalacji wiosny 
jeszcze nie czyni. Nie trzeba też 
do tego tęgiej głowy, aby zdać so-
bie sprawę, że mnożenie rzeczywi-
stych potrzeb w zakresie ekologii 

prędzej położy najbardziej zasobny budżet niż wyga-
si ostatniego kopciucha do ogrzewania i utylizacji… 
wszystkiego. Oby więc to pomysłów na majętność ludzi 
było więcej, czego już lepiej nie mylić z rozdawnictwem. 
Kto u steru, niech wytęża teraz myśli. Zima nie odpuści. 
Na nic zda się antysmogowe zamykanie szkół i przed-
szkoli. Chyba że chodzi o ubaw. No to tak, był po pachy.

Robert Ratajczak
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Na sesji Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

Wyjątkowo krótki przebieg miało kolejne posiedzenie Rady Miejskiej, które odbyło się 
w ostatnim dniu maja pod przewodnictwem Bernarda Strzody.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 

na początku sesji swoje comiesięczne sprawozda-
nie z działalności i realizacji uchwał Rady Miej-
skiej przedstawił burmistrz Wiesław Janiszewski. 
Podobne informacje wygłosili również przewodni-
czący komisji branżowych i klubu radnych.

Podjęte przez radnych uchwały dotyczyły zmian 
w tegorocznej uchwale budżetowej i Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny. Radni zdecydowali również o nada-
niu imienia „Bajkowy Ogród” Przedszkolu w Beł-
ku. Poprzez podjęcie stosownej uchwały wyrazili 
również zgodę na obciążenie nieruchomości gmin-
nej służebnością gruntową. Ponadto mieli okazję 
do zapoznania się z informacją na temat bieżącej 
działalności Straży Miejskiej.

Miliony na Odnawialne 
Źródła Energii (OZE)

7 czerwca w Centrum Kulturalno-Eduka-
cyjnym odbyła się konferencja prasowa 
dotycząca inwestycji w OZE i dotacji 
w wysokości blisko 22 mln zł dla Czer-
wionki-Leszczyn.
Projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystu-

jących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
-Leszczynach” polegał będzie na udzielaniu miesz-
kańcom grantów na zakup, zakup i budowę lub 
przebudowę instalacji OZE w budynkach miesz-
kalnych lub niemieszkalnych znajdujących się 
na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Mikroinstalacje OZE, na które zostaną przy-
znane granty obejmują: instalacje fotowoltaiczne 
– 461 szt., instalacje solarne – 46 szt., pompy ciepła 
do c.w.u. – 97 szt., pompy ciepła do c.w.u. i c.o. 
– 161 szt. W ramach projektu będzie zainstalowa-
nych 765 szt. instalacji.

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest 
zwiększony poziom produkcji energii z OZE w sek-
torze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jed-
nostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
przy wykorzystaniu energii promieniowania sło-
necznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Lesz-
czyny. – Niezmiernie cieszę się, że nasza gmina jest 
jedną z tych, które otrzymały dotację. Na przestrze-
ni ostatnich lat bardzo dużo mówi się o likwidacji 
niskiej emisji i walce o czyste powietrze. W naszej 
gminie kładziemy więc ogromny nacisk na kwestie 
związane z pozyskiwaniem środków na te cele. Chcę 
podkreślić, że pozyskane środki finansowe trafią 
bezpośrednio do mieszkańców – mówił burmistrz 
Wiesław Janiszewski. – Nad tym projektem praco-
wała z zaangażowaniem bardzo duża liczba osób, 
którym chciałbym podziękować. To dzięki nim ten 
projekt znalazł tak wysoką ocenę – dodał.

– Inwestycja w odnawialne źródła energii to in-
westycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzy-
staniu wkładu krajowego właśnie w tym naborze 
jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzro-

stem zainteresowania społecznego inwestycjami 
w OZE. Mam nadzieję, że projekt realizowany 
w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny przy-
czyni się do poprawy jakości powietrza oraz kom-
fortu życia mieszkańców – mówił wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

– Celem naszego projektu jest ograniczenie ni-
skiej emisji. Całkowita wartość naszego projektu 
to ponad 23 mln zł, z czego dofinansowanie wy-
nosi niecałe 22 mln zł. Obejmuje ono instalacje 
fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła. Pla-
nowane efekty projektu wiążą się przede wszyst-
kim ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych. Po-
nadto bezpośrednią korzyść uzyskają mieszkańcy 
ze względu na planowane mniejsze koszty zużycia 
energii elektrycznej, a także ogrzewania domów – 
podkreślił Andrzej Wącirz, naczelnik Wydziału 
Programowania i Funduszy Zewnętrznych UGiM.

– Do złożenia projektu przygotowywaliśmy się 
dłuższy czas. Rozpoczęliśmy od spotkań z miesz-
kańcami, podczas których określili oni swoje 
potrzeby i oczekiwania. Informowaliśmy miesz-
kańców o możliwości złożenia wstępnej deklara-
cji przystąpienia do projektu. To pozwoliło nam 
na przygotowanie wstępnych zestawień oraz kon-
kretnych dokumentów. Następnym etapem było już 
przyjmowanie wniosków mieszkańców. Do gminy 
wpłynęło ich 689, z czego do wniosku aplikacyj-
nego o środki zostało włączonych 546, pozostała 
część wniosków poprawnych formalnie znajduje się 
na liście rezerwowej – dodał Adrian Strzelczyk, 
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Środowiska UGiM. (k) (h)

Anna Gawłowska 
świętowała swoje
106. urodziny!

Korzystamy z tego zaszczytu i od kilku 
naszą dostojną Jubilatkę Annę Gaw-
łowską w dniu urodziny odwiedzamy 
w miejscu zamieszkania, a więc na te-
renie osiedla „Karlik” w Czerwionce. Nie 
inaczej było w tym roku, 6 czerwca, kiedy 
to przypadały Jej 106. urodziny.
Towarzysząc burmistrzowi Wiesławowi Jani-

szewskiemu i pełnomocnik ds. społecznych Alek-
sandrze Chudzik, zastaliśmy Panią Annę w świet-
nej formie. Wzorem lat ubiegłych nasza przemiła 
Jubilatka w obecności przybyłych gości przeczyła 
sobie dokładnie urodzinowe życzenia, z jakimi 
przybył do Niej włodarz gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny. Nie zabrakło kwiatów i upominków, 
które Panią Annę również bardzo ucieszyły, a zło-
żonych także przez przedstawicielkę miejscowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Nam zaś nie pozosta-
je nic innego, jak powinszować Jubilatce niezwy-
kłej pogody ducha i serdeczności, jaką emanuje, 
i oczywiście przyłączyć się do wszystkich życzeń 
kierowanych tego dnia pod Jej adresem. (r) 
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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 Europej-
skiej 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.

Przekazano klucze 
pierwszym mieszkańcom

Zakończył się remont dawnego hotelu robotniczego przy ul. Młyńskiej. Dzięki pro-
jektowi rewitalizacji powstały tu nowe mieszkania dla potrzebujących wsparcia oraz 
Centrum Usług Społecznych. 21 maja burmistrz Wiesław Janiszewski przekazał klucze 
pierwszym lokatorom.

Projekt adaptacji zdegradowanego budynku 
na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum 
Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach 
obejmował kompleksową przebudowę budynku. 
W tym miejscu powstało 51 mieszkań socjalnych 
(w tym 10 mieszkań chronionych). Utworzono 
także pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum 
Usług Społecznych. Nie zabrakło dużego placu 
zabaw, siłowni oraz boiska. Realizację zadania 
wsparły fundusze unijne w kwocie blisko 4 mln zł.

– Przez lata budynek był niewykorzystywany, 
a jego przyszłość stała pod znakiem zapytania. Wy-
pracowano jednak nowe rozwiązanie i pozyskano 
środki zewnętrzne na realizację tego pomysłu. Cały 
kilkuletni proces remontu dziś kończymy, a zaczy-
namy nowy rozdział dla tego obiektu. Stworzyliśmy 
lokatorom i osobom, które będą korzystać z oferty 

tego miejsca warunki na miarę XXI wieku – podsu-
mował dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej Marian Uherek. – Dziękuję wszystkim, którzy 
byli zaangażowani w realizację tego projektu – po-
wiedział burmistrz Wiesław Janiszewski i zwrócił 
się także do pierwszych mieszkańców budynku – 
Gratuluję nowym lokatorom i mam nadzieję, że do-
brze się Państwo poczują w tym miejscu.

Celem zrealizowanego projektu jest przede 
wszystkim poprawa dostępu do usług społecznych 
dla osób wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-
niem. Nie sprowadza się on jednak tylko do walki 
z niedoborem lokali socjalnych. Wykorzystanie ist-
niejącego już budynku pozwoli na efektywne wy-
korzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych, 
a jednocześnie umożliwi podniesienie kwalifikacji 
społeczności obszaru poprzez utworzenie nowej 
infrastruktury. Oddanie w użytkowanie nowych 
mieszkań ma prowadzić do ożywienia społeczno-
-gospodarczego obszaru rewitalizowanego, moż-
liwe będzie również stworzenie atrakcyjnej oferty 
aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Wśród długofalowych efektów projektu wymie-
nić należy także podniesienie kwalifikacji, umie-
jętności i kompetencji zawodowych osób bezrobot-
nych i nieaktywnych zawodowo, a także podniesie-
nie ich samooceny. Przygotowano także ofertę dla 
najmłodszych mieszkańców budynku. – Wszystkie 
te zabiegi, podejmowane we współpracy z OPS-
-em, służyć mają ekonomicznemu i społecznemu 

usamodzielnieniu się osób objętych wsparciem 
– podkreślił Michał Stokłosa, kierownik Działu 
Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach. (h)

Bezpłatne szkolenia
Mieszkańcy naszej gminy otrzymali możliwość bezpłatnego dokształcania się z zakresu 
kompetencji cyfrowych. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Lesz-
czyny” największą popularnością cieszy się szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci”. 
Do tej pory z tego zakresu zostały przeszkolone 24 osoby.

Szkolenia odbyły się w Centrum Kulturalno-
-Edukacyjnym oraz Szkole Podstawowej w Sta-
nowicach. Uczestnicy poznali obsługę witryn ban-
kowych, porównywarek cenowych oraz serwisów 
zakupowych takich jak Allegro i Olx. Od tej pory 
mogą samodzielnie robić zakupy bez wychodzenia 
z domu, wykonywać transakcje w sieci oraz cie-
szyć się możliwościami jakie daje Internet. 

Inne moduły szkoleniowe, które będą realizowa-
ne w ramach projektu to: „Rodzic w Internecie”, 
„Mój biznes w sieci”, „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”, „Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Obecnie tworzymy kolejne grupy szkoleniowe. 
Osoby zainteresowane nadal mogą zgłosić swoją 
chęć uczestnictwa. Wystarczy postępować 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 Gmi-
ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 
9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

3. Czekaj na kontakt pracownika Urzędu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Więcej informacji na stronie internetowej www.
czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/
cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny 
oraz pod numerem telefonu: 32 4312-251 oraz 32 
429-59-87.

14 czerwca w Centrum Kulturalno-Edu-
kacyjnym zgodnie z naszą zapowiedzią 
odbyło się uroczyste zakończenie kolej-
nego roku akademickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Lesz-
czynach.

Rok akademicki 
UTW na finiszu

W obecności słuchaczy-studentów oraz zapro-
szonych gości, wśród których nie zabrakło przed-
stawicieli władz samorządowych, dokonano podsu-
mowania całorocznej działalności UTW. Była też 
okazja do podziękowań i uhonorowania zarówno 
wolontariuszy, jak i władz oraz osób, które na prze-
strzeni ubiegłych miesięcy prowadziły zajęcia. Uro-
czystość rozpoczął chór żeński UTW pod dyrekcją 
Anny Jędrzejak, choć nie był to jedyny artystyczny 
akcent tego popołudniowego spotkania w CKE. Za-
tem do tego tematu jeszcze wróciły, a tymczasem 
informujemy, że przerwa wakacyjna potrwa do 15 
września. W tym czasie Biuro UTW będzie nie-
czynne. Zapisy na nowy rok akademicki 2019/2020 
rozpoczną się 16 września i prowadzone będą 
w godz. od 9.00 do 12.00 w siedzibie UTW. (r)
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W ramach tegorocznej Industriady, w so-
botę 8 czerwca, Gmina i Miasto Czerwion-
ka-Leszczyny zaprosiła na huczne i pełne 
atrakcji Wesele na Familokach.

W tym roku Industriada była jeszcze bardziej 
wyjątkowa, bo święto Szlaku Zabytków Techniki 
obchodziło swoje dziesiąte urodziny. Jubileusz zo-
bowiązuje, dlatego temat Industriady koncentrował 
się wokół hasła – INDU-bal! Tegoroczna Industria-
da miała pokazać jak świętowano, jak się bawiono, 
jak odpoczywano.

– Nasza interpretacja tematu bez wątpienia przy-
padła do gustu mieszkańcom i turystom, o czym 
świadczy tegoroczna frekwencja. W Czerwionce-

-Leszczynach zorganizowaliśmy fetę na całego – 
WESELE NA FAMILOKACH. To atrakcyjne, inte-
grujące społeczność wydarzenie z bogatą i piękną 
obrzędowością, którą warto odkrywać i przypomi-
nać. Pokazaliśmy, jak się dawniej świętowało i jak 
zmieniały się weselne obyczaje na przestrzeni lat. 
Odbyła się huczna i niezapomniana zabawa – pod-
kreślali organizatorzy.

Jubileuszowa edycja Festiwalu to znakomi-
ta okazja, by kolejny raz przenieść się w czasie 
i w atrakcyjny sposób odkrywać historię naszego 
regionu.

W tym roku wszystkie atrakcje, które czekały 
na odwiedzających osiedle skupione zostały wokół 
jednego tematu przewodniego – wesela. Nie zabra-
kło warsztatów plastycznych i kreatywnych zajęć 
z przygotowania ozdób, biżuterii i prezentów. Od-
wiedzający osiedle zostali powitani chlebem i solą, 
mogli skorzystać z fotobudki, która tego dnia stała 
się ślubnym atelier i rozsypać pomarańczowy pro-
szek w czasie oczepin w stylu holi.

INDUSTRIADA jest świętem zabytków prze-
mysłowych, więc zaproszono na Familoki także 
fanów turystyki industrialnej. Odwiedzający mo-
gli zwiedzić je wspólnie z przewodnikiem, od-
wiedzić Izbę Tradycji działającą przy Centrum 
Informacji Turystycznej, czy podziwiać uroki 
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osiedla podczas przejażdżki kolejką turystycz-
ną. Wyjątkowy transport czekał z kolei na tych, 
którzy zechcieli odwiedzić Izbę Tradycji Kopalni 
„Dębieńsko” – na miejsce dowiózł ich autobus 
retro – „ogórek”.

Jak wesele, to oczywiście nie mogło zabraknąć 
pary młodej i zaprezentowania obrzędów związa-
nych z zaślubinami. Całość rozpoczęła się od cere-
moniału wykupin panny młodej i przejścia orszaku 
ślubnego na plac rekreacyjny, gdzie para młoda 
została powitana przez burmistrza Wiesława Ja-
niszewskiego oraz kierownictwo Urzędu Gminy 
i Miasta.

– Industriada w tym roku odbywa się już po raz 
dziesiąty. W Czerwionce-Leszczynach obchodzimy 
dodatkowo mały jubileusz, bo Święto Szlaku Za-
bytków Techniki odbywa się na osiedlu Familoków 
po raz piąty. Cieszę się, że co roku, na początku 
czerwca, tak wielu mieszkańców naszej gminy, 
a także turystów decyduje się świętować razem 
z nami – mówił burmistrz. – Industriada to festiwal 
zabytków techniki, największy w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Jestem dumny, że jednym z miejsc 
na Śląsku, w którym się odbywa, są nasze piękne 
Familoki – dodał W. Janiszewski.

Burmistrz życzył również wszystkim uczestni-
kom Industriady wspaniałej zabawy, i oczywiście 
jej nie zabrakło. Odbyły się także pomarańczowe 
oczepiny z proszkami holi, a zespół weselny przy-
grywał do tańca aż do późnych godzin wieczornych.

Tego dnia osiedle odwiedziło także kilkuset tu-
rystów nie tylko z terenu województwa śląskiego. – 
Cieszymy się, że nasze piękne familoki przyciągają 
i zachwycają coraz liczniejsze grupy gości, którzy 
mają także okazję odkrywać nasze piękne śląskie 
dziedzictwo kulturowe – dodają organizatorzy.

Dziękujemy wszystkim organizatorom i go-
ściom Wesela na Familokach. (h)

Zdj. Julia Iskra

Zaczęliśmy od swoich, czyli zespołu Popiół 
i wielu dobrze znanych kawałków, które wybrzmia-
ły głosem Marka Grecichy – nowego wokalisty wy-
rosłego ze zgoła innego nurtu muzycznego, jaki 
prezentuje Światło. Ważne, że wróciła swojska, 
a przy tym uwielbiana przez wielu muza i niech 
już tak zostanie.

Kiedy na scenę wkroczył „zagraniczny” Frontsi-
de (rodem z Sosnowca) odpowiednio wzrosła tem-
peratura, choć oczywiście nie tyle z powodu po-
chodzenia kapeli, co jej hardcore’owego brzmienia. 
Przy okazji była to również niezła gratka dla foto-
reporterów. Wrażenia optyczne pomnożył Nocny 
Kochanek, a to za sprawą ognistych efektów. Moż-

Around The Rock ciągle się zmienia… Nie ma i nie było dwóch takich samych edycji 
tego wyjątkowego Festiwalu Muzyki Niemechanicznej, stąd być może jego popularność 
mierzona ilością widzów. I choć w nowej formule nie widzieliśmy ani konkursowych 
prezentacji, ani „Biletu do sławy”, to jednak ci, którzy chcieli zobaczyć na scenie swo-
ich zapowiadanych idoli, raczej nie czuli się zawiedzeni.

na je wprawdzie porównywać do widowiska, jakie 
odstawia Rammstein, ale nie trzeba. Co do wrażeń 
muzycznych – ilość zadeklarowanych fanów mó-
wiła sama za siebie (oczywiście usatysfakcjono-
wanych fanów).

Lech Janerka? – to rzecz jasna zupełnie inne 
klimaty, skądinąd obrosłe legendą skoro już chodzi 
o muzyka, którego muzyka odcisnęła w/na Polsce 
swe wyraźne piętno. Tymczasem nocna scena ATR 
należała do Power of Trinity i Octobersów (The 
October Leaves), którzy już na dobre zapuszcza-
ją u nas swoje korzenie. A teraz czekamy na rok 
przyszły. (r) 
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Aleksandra J.  Ostroch 

Mamulka i dzieci (cz. II)

Dziś dzieciństwo mocno wydłużono, o nastolatkach z farbowanymi włosami i makijażem 
mówi się „dziewczynki”, nastoletni chłopcy są w świetle prawa dziećmi, nawet jeśli 

w szkole zajmują się dilerką i potrafią zaatakować nożem. Dawniej patrzono na młodych 
jakoś realniej. Młodzież bardzo wcześnie traktowano jak dorosłych. Chłopcy szesna-
stoletni szli do roboty na kopalnię, do fabryki czy „ku mularzom”, a jeśli który był silny, 
to i w wieku 14 lat. Dziewczyny podobnie, po ukończeniu szkoły podstawowej, czyli ok. 14 
lat mogły iść na służbę, nająć się do jakiejś sezonowej pracy i uchodziły za panny 
na wydaniu. Wydawały się szesnasto- i osiemnastolatki. Dwadzieścia lat to już była gra-
nica staropanieństwa.

Dorastające córki matka musiała zawczasu 
wdrażać do ciężkiej gospodarskiej roboty i uczyć 
licznych domowych zająć, żeby nie było jak w pio-
sence:

Czemuście mie, mamuliczko, młodo wydali,
Kiedyście mie gospodarzyć nie nauczyli?
Teraz trzeba gospodarzyć, chleba napiec, 
jeść nawarzyć,
A jo nie umia!

Matka musiała nauczyć córki np. pieczenia 
chleba, co było sztuką niełatwą i pracą zaliczaną 
do ciężkich. Przechowywanie „nociastka”, wyra-
bianie pełnej dzieży w pocie czoła, sprawdzanie 
czy ciasto jest „wyruszane”, potem szermowanie 
łopatami z mokrym, ciężkim ciastem do pieca i pil-
nowanie, czy się nie przypala, zręczne wykładanie 
gorących bochnów na słomianki… To była sztuka! 
Chleby nie mogły wychodzić popękane, krzywe, 
przypalone, a już broń Boże z zakalcem… Oprócz 
takich podstawowych rzeczy było jeszcze całe 
mnóstwo tajników gospodarskich do przekazania. 
Na przykład jak sprawdzać, czy kura się niesie, 
co zrobić kiedy kurczęta mają „glizdy w karku”, 
kiedy wysiewać przysadę kapusty, itp. pożyteczne 
rzeczy. Uczyły też mamulki córy jak postępować 
z mężem, żeby nie był zły, czyli tzw. „kobiecej dy-
plomacji”. Postawą tej sztuki była teza, że „chłopu 
trzeba przygadywać”, czyli przytakiwać i chwalić 
na każdym kroku, a na boku robić po swojemu, 
bo „chłop ni musi o wszystkim wiedzieć”. Nie, nie 
odnosiło się to do małżeńskich zdrad, tylko do za-
rządzania kasą i spiżarnią oraz ukrywania różnych 
zdarzeń, które mogłyby małżonka wprawić w zły 
humor. „Chłop ni musioł wiedzieć”, że ubogiej 
ciotce dało się kawał szpyrki, albo że mały Antek 
okulawił kaczora. Zrobiłaby się domowa awantura 
z Antkiem, a szpyrka mogłaby być kiedyś wypo-
mniana. Komu to potrzebne?

że ma być dla niego miła i nawet zaprosić do lauby. 
Gorzej, kiedy nikt się nie pojawiał, albo panna gry-
masiła i nie chciała z chętnymi chłopakami gadać. 
Bo i to się zdarzało dość często, że kawaler podobał 
się wszystkim, tylko nie dziewczynie, która upiera-
ła się, że go nie chce, bo na przykład ma za wielki 
nos, albo „ni mo do niego pociągu”. Wtedy trzeba 
było kłaść jej łopatami do głowy, że „swoji szczęści 
se depce” itp. rzeczy. Najgorzej, kiedy po prostu 
lata leciały, a konkurenta ani słychu. Ale i wtedy 
mamulka nie traciła ducha. Rozpytywała po krew-
nych i znajomych, sama znajdywała kandydata 
i wysyłała poselstwo, żeby go „namówili”. Nieraz 
to skutkowało. Namówionych par było wiele.

Namówiony czy sam, z własnej chęci, konku-
rent zaczynał przychodzić i wtedy mamulka mia-
ła kolejne zadanie – czuwać nad tym, by „zolyty” 
przebiegały przyzwoicie i córka dotarła do ołtarza 
w cnocie. Jeżeli wychodzili gdzieś razem, mamul-
ka uroczyście napominała epuzera, „żebyś dziołcha 

prziwiod tako, jak ci ją dowom”. Jeżeli siedzie-
li w domu, to bardzo często w towarzystwie ro-
dzeństwa, a jeżeli już zostawali sami, to mamulka 
czuwała pod drzwiami, a nawet zaglądała przez 
dziurkę od klucza. Panna miała wyraźnie nakaza-
ne: żadnego tam „obłapiania”, siedzieć grzecznie 
na odległość i sobie rozprawiać. Jednakowoż mógł 
się trafić zalotnik, który „nie doł dziołsze pokoja”. 
Mamulka musiała więc być na posterunku i nasłu-
chiwać zza drzwi spokojnego rozprawiania. Jeśli 
następowała podejrzana cisza czy odgłosy niepo-
kojące, mamulka chrząkała, kasłała, sygnalizując 
obecność, a mogła nawet wkroczyć. Kawalerowi 
zbyt temperamentnemu, który „nie dował poko-
ja”, szybko pokazywano drzwi. Czuwanie nad 
cnotą córek było dla mamulki priorytetem. Mu-
siało to być bardzo męczące, jeżeli kawaler miał 
zwyczaj siadywać długo, a mamulce – wstającej 
przecież o piątej rano – chciało się iść spać. Ale 
cóż, obowiązek.

Żeby ten chłop był, to jednak wcześniej trzeba 
córki wydać. Mamulka wraz z tatulkiem lub za-
ufanymi krewniaczkami przepatrywała pilnie ka-
walerów i z niepokojem obserwowała, czy ktoś się 
pojawia obok córek, a jeśli tak, to kto. Było to wi-
dać np. przy odprowadzaniu z majowego, z odpu-
stu, czy z muzyki. Jeżeli odprowadzał ktoś nieod-
powiedni, mamulka natychmiast interweniowała 
i mówiła córce wprost, że ma o tym absztyfikancie 
nie myśleć. Jeżeli ktoś odpowiedni, to pouczyła, 

Koncert chóru „Magnificat”
19 maja w kościele Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Czuchowie od-
był się uroczysty Koncert Pieśni Wielka-
nocnych i Maryjnych w wykonaniu chóru 
parafialnego „Magnificat” pod dyrekcją 
Stefanii Szyp.
Organizatorem koncertu był miejscowy pro-

boszcz ks. Andrzej Marcak. W pierwszej części 
koncertu chór wykonał pieśni o tematyce wielka-
nocnej – „Niech radośnie biją dzwony”, „Oto są ba-

ranki młode” oraz trzy pieśni z okresu renesansu 
i wczesnego baroku – „Zbawicielu zmartwych-
wstały” (anonim z 1636 r.), „Weseli bądźmy” oraz 
„Cieszmy się dziś”.

W drugiej części koncertu chór zaśpiewał: „Ave 
Maria” Jacobsa Arcadelta”, „Zdrowaś bądź, Ma-
ryja” Henryka Mikołaja Góreckiego, „Ave Maria” 
Czesława Prudla w aranżacji Jacka Glenca oraz 
„Signore delle cime” – Giuseppe de Marzi.

Podczas koncertu gościnnie wystąpił ks. Ma-
ciej Kuś, który zaśpiewał łacińską antyfonę ma-
ryjną z VIII wieku „Witaj, gwiazdo morza” oraz 
pieśń maryjną „Wśród tylu dróg” o. Marcina Mał-
kińskiego.
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JUBILEUSZ KAPELI Z NASZEGO MIASTECZKA

30 lot poszło w lot!
4 czerwca odbył się koncert jubileuszowy Kapeli z Naszego Miasteczka – „30 lot po-
szło w lot”. Publiczność zgromadzona w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wysłuchała 
znanych i lubianych utworów w wykonaniu świętujących artystów. Nie zabrakło podzię-
kowań i gratulacji z okazji jubileuszu.

– Już od trzydziestu lat mamy ogromną przy-
jemność podziwiać występy Kapeli z Naszego Mia-
steczka. Swoją obecnością uświetniacie koncerty, 
jarmarki i imprezy odbywające się w naszej gmi-
nie. Promujecie Czerwionkę-Leszczyny nie tylko 
na Śląsku, ale również w całym kraju i za gra-
nicą. Za to dzisiaj na Wasze ręce składamy go-
rące podziękowania – mówił burmistrz Wiesław 
Janiszewski.

Życzenia i gratulacje złożyli również wice-
starosta rybnicki Marek Profaska, przewodni-
czący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola 
Czajkowska.

4 czerwca 1989 r. jest umowną datą powstania 
Zespołu, bowiem jego założyciele – Piotr Świta-
ła, Dietgard Thiel i Czesław Żemła – spotkali 

się już rok wcześniej podczas realizacji spektaklu 
muzycznego 90-lecia kopalni „Dębieńsko”. Jako 
że spektakl był wystawiony jedynie raz, podczas 
uroczystości barbórkowych w 1988 r., pragnąc 
ochronić zawarte w nim treści w postaci piose-
nek, monologów i skeczów o tematyce górniczej, 
założyciele zespołu postanowili nadal je prezento-
wać, lecz w klimacie nawiązującym do występów 
„elwrów” w latach 20-30. XX wieku. Ta forma 
przekazu okazała się strzałem w przysłowiową 
„dziesiątkę”. Od tego momentu zespół otrzymy-
wał wiele zaproszeń na różnego rodzaju festiwale, 
jarmarki, przeglądy i konkursy rangi ogólnopol-
skiej. Pierwszy sukces kapela odniosła w 1993 r. 
podczas Ogólnopolskiego Jarmarku Kapel Po-
dwórkowych w Łaziskach Górnych, zdobywając 
III miejsce.

W tym samym roku, wraz z Aleksandrą Ha-
razim, kapela będąca jednocześnie kabaretem 
podwórkowym, zdobyła tytuł Mistrza Humoru 
Śląskiego na festiwalu zorganizowanym w Ru-
dzie Śląskiej. Sukces ten udało się powtórzyć 
w 1994 r., kiedy nowym akordeonistą został Hen-
ryk Kuc.

Reprezentując Miejski Ośrodek Kultury w Czer-
wionce-Leszczynach Kapela zdobyła ponad 50 na-
gród, w tym I, II i III miejsca, nagrody publiczno-
ści oraz dwanaście razy I miejsce za osiągnięcia 
indywidualne.

Do ważniejszych wyróżnień należą przede 
wszystkim Nagroda Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego przyznana w 2000 r. podczas 
Przeglądu Kabaretów Nieprofesjonalnych orga-
nizowanego przez Fundację Kultury Wsi oraz III 
miejsce na I Międzynarodowym Przeglądzie Kapel 
w Rybniku w 2005 r. Do wyróżnień należy rów-
nież zaliczyć przygodę z berlińskim awangardo-
wym teatrem Volksbuhne, z którym brała udział 
w Festiwalu Kultur Świata. Współtwórcami wielu 
wymienionych sukcesów byli Mirosław Grochala, 
Adam Okun i Jakub Żemła.

„Śląski Kabaret Podwórkowy” i Kapela „Trzy 
Ofiary Drogi do Europy” po 25 latach działalności 
zmienił nazwę i od 2014 r. istnieje jako „Kape-
la z Naszego Miasteczka”. Aktualny skład kape-
li tworzą Zygmunt Okoń, Józef Kozdoń, Zenon 
Smolorz oraz Czesław Żemła. (k)

Przedszkolaki  
na Dzień Matki

W drugiej połowie maja w Centrum Kul-
turalno-Edukacyjnym w Czerwionce 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
mamom z okazji ich święta złożyły dzieci 
z Przedszkola nr 10 i Przedszkola nr 6.
Dzieci z Przedszkola na 6 „Pod Jarzębiną” pra-

gnęły uczcić ten wyjątkowy dzień, przygotowu-
jąc dla swoich mam bogaty program artystyczny. 
Prócz nich dyrektor Iwona Palarz wśród przyby-
łych na uroczystość gości witała m.in. burmistrza 
Wiesława Janiszewskiego i przewodniczącą Ko-
misji Oświaty Rady Miejskiej Stefanię Szyp. Po 
ciepłych i wzruszających słowach powitania nad-
szedł czas na występy dzieci. Ze sceny popłynęły 
wzruszające piosenki i przejmujące słowa zawarte 
w najpiękniejszych wierszach o tej najwspanialszej 
z miłości - miłości do mamy. Na scenie zaprezento-
wały się dzieci z wszystkich grup uczęszczających 
do Przedszkola nr 6. W tym uroczystym dniu dzieci 
dziękowały mamom za miłość, troskę i mądrość, 
a także za to, że są kochające, pracowite, opiekuń-
cze, wyrozumiałe i cierpliwe. Przedszkolaki wspa-

niale się zaprezentowały, a zrobiły to najpiękniej 
jak potrafią, z wielkim zaangażowaniem i sercem. 
A to wszystko dla najważniejszych kobiet i w ży-
ciu maluchów, czyli ich ukochanych mam, które 
z dumą i wzruszeniem podziwiały artystyczne po-
pisy swoich pociech. 

- Dzień Matki to jedyne w całym roku święto, 
w którym łza kręci się w oku, kiedy na scenie naj-
młodsi dziękują swoim mamom za najcenniejszy 
dar, jaki możemy otrzymać - za dar życia. Wszystkie 
mamy z dumą spoglądają każdego dnia, jak ten dar 
pięknie się rozwija i cieszy matczyne serca - mówił 
z kolei wiceburmistrz Andrzej Raudner podczas 
uroczystości zorganizowanej przez Przedszkole nr 
10 im. J. Tuwima. - Życzę Wam, drogie mamy, że-
byście jak najczęściej mogły być dumne ze swoich 

pociech, aby wyjątkowe święto, Dzień Matki, który 
przynosi tyle szczęścia i wzruszeń trwał dla Was 
każdego dnia. Życzenia mam złożył również wi-
cestarosta rybnicki Marek Profaska.

W pięknym programie artystycznym zaprezen-
towały się dzieci ze wszystkich grup przedszkol-
nych. - Dzieci swoimi występami składają mamom 
najserdeczniejsze życzenia i pokazują, że zawsze 
o nich pamiętają - podkreśliła Gabriela Grochla, 
dyrektor Przedszkola nr 10. 
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Moc Bliskich Spotkań 
w Tygodniu Godności 
Osób Niepełnosprawnych

Uroczystego otwarcia Tygodnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych dokonali 
burmistrz Wiesław Janiszewski i wice-
starosta rybnicki Marek Profaska. Naj-
lepszą ku temu okazją był jubileuszowy 
Turnieju Jednego Wiersza o Różę Sta-
nisława Krawczyka
W klimatycznej „Starej Piwnicy” Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Czerwionce – miejscu tak czę-
sto odwiedzanym przez Patrona konkursu – młodzi 
poeci już po raz piąty prezentowali swoje wiersze 
i przelane na papier rozważania. Kilka refleksji 
na temat „Staszka” przybliżyła pomysłodawczy-
ni Turnieju, zarazem przyjaciółka poety, Ewelina 
Burzyk. Grono jurorów tworzyły tym razem Alek-
sandra Pietruszewska, Irena Woźnica i Małgo-
rzata Tkocz, natomiast laureatami poetyckiego 
Turnieju zostały: Wiktoria Gembalczyk ze Szko-
ły Podstawowej w Stanowicach (I miejsce), Agata 
Hildebrandt z Zespołu Szkół Specjalnych w Lesz-
czynach (II miejsce) oraz Marta Plaza-Kiersztyn 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leszczynach (III 
miejsce i Nagrodę Publiczności). Organizatorki 
Turnieju – Sylwia Woźnica, Alina Karaszewska 
i Karina Tomasik – dziękując za poranek z poezją, 
wręczyły uczestnikom pamiątkowe jubileuszowe 
wydanie wierszy Stanisława Krawczyka.

W kolejnym dniu, 14 maja w Zespole Szkół 
Specjalnych odbyły się warsztaty z kodowania ro-
botami „Photon” pod hasłem „Kodowanie jest dla 
wszystkich”. Prowadzili je uczniowie Akademic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, zaś 
uczestnikami byli uczniowie ZSS im. W. Sherborne 
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce.

Środa 15 maja upłynęła na „Bliskich spotka-
niach z teatrem i recytacją”, kiedy to w naszym 

Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w odbył się 
XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bliskie Spotka-
nia” pod Patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego 
Damiana Mrowca oraz Burmistrza Gminy i Mia-
sta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszew-
skiego. Otwarcia tego Przeglądu dokonały dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkow-
ska oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
Agnieszka Nowak. W gronie przybyłych gości 
witały m.in. przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bernarda Strzodę, wiceburmistrza Andrzeja 
Raudnera, dyrektora OPS w Lyskach Marka We-
czerka, radną powiatową Gabrielę Grochla. Swo-
je występy zaprezentowali artyści z 14. placówek, 
którzy przedstawili 7 spektakli teatralnych i 23 in-
terpretacji wierszy. Jury w składzie: Katarzyna 
Błaszczyńska, Zbigniew Skorek i Ewa Klucz-
niok wyróżniło następujące teatry:

Grand Prix – Puchar Dyrektora MOK w Czer-
wionce–Leszczynach zdobył Teatr „ZETKI” z Ze-
społu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czer-
wionce-Leszczynach, I miejsce – Amatorski Teatr 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DECO-
RUM” z Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego w Tychach; II miejsce – Teatr 
„INNA BAJKA” ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego w Rybniku, III miejsce – 
Zespół „MAŁE GRAFFITI” z Centrum Edukacji 
i Rehabilitacji w Zabrzu, wyróżnienie – Teatr „AL-
TERNATYWA” ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy Caritas Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie 
Chorych w Knurowie.

W kategorii recytacji Grand Prix i Puchar Sta-
rosty Rybnickiego zdobył Tomasz Pikuła z Miej-
skiego Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu, 
I miejsce – Artur Byrtek z Centrum Rehabilitacyj-
no-Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu, II miejsce 

– Sebastian Steuer z Przedszkola nr 1 z Oddziałem 
Integracyjnym „Promyczek” w Czerwionce-Lesz-
czynach, III miejsce – Michał Belkius ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Caritas Ośrodek 
Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

W dniu występu wszyscy uczestnicy Przeglądu 
otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz jabłusz-
ka z ceramiki własnoręcznie wykonane przez 
uczniów ZSS w Leszczynach. Uroczyste wręcze-
nie nagród odbyło się 30 maja w ZSS w Leszczy-
nach, gdzie zdobywcy nagród Grand Prix jeszcze 
raz zaprezentowali swoje nieprzeciętne umiejęt-
ności, a wszyscy laureaci otrzymali wartościowe 
nagrody dzięki hojności wspaniałych fundatorów. 
Byli nimi m.in. Starostwo Powiatu Rybnickiego, 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ZNP Od-
dział w Czerwionce-Leszczynach, Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Jestem”, Zespół Szkół Specjalnych im. W. 
Sherborne w Leszczynach, Bank Credit Agricole 
Oddział w Czerwionce-Leszczynach, firma Intel – 
Handel w Bełku, Sklep Drobiarski w Czuchowie, 
Auto Boss „Ford” w Chorzowie oraz anonimowi 
darczyńcy.

Kolejne działania w ramach Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych organizowane były m.in. 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 
miejscowe Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół 
Szkół w Czerwionce, a także Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rybniku i Szkołę Podstawową nr 5 w Czerwion-
ce. W czwartek 16 maja w CKE odbyła się konfe-
rencja pod hasłem „Oswoić autyzm”, zaś w piątek 
w Zespole Szkół w Czerwionce miał miejsce hap-
penig – podsumowanie działań, w tym gry i za-
bawy ruchowe dla uczniów szkół podstawowych.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laure-
atom. W „Bliskich Spotkaniach” jest moc. Zapra-
szamy za rok!

Alina Karaszewska
Beata Frycz
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9 maja w Przedszkolu nr 6 „Pod Jarzę-
biną” odbył się V Gminny Bieg na Orien-
tację pod hasłem „Kaj wejrzysz – familo-
ki”. Choć tegoroczna majowa pogoda nas 
nie rozpieszczała i w dzień biegu od rana 
padał deszcz, to na starcie stanęło 
8 dwuosobowych drużyn wraz z opie-
kunami, z 8 placówek przedszkolnych na-
szej gminy.
Powitania uczestników dokonała pani dyrektor 

Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” Iwona Palarz. 
Po krótkim omówieniu biegu, dzieci i ich opieku-
nowie otrzymali dokładne instrukcje, trasę i za-
dania, które mieli wykonać. Rozpoczęciem biegu 
i hasłem do startu było wypuszczenie gołębi przez 
przedstawicieli wszystkich grup naszego przed-
szkola. Gołębie są charakterystycznym elementem 
familoków od samego początku ich istnienia, chęt-
nie do dziś hodowane przez mieszkających tu gór-
ników, więc nie mogło zabraknąć ich na naszym 
biegu.

Podczas spaceru ulicami wśród familoków, 
uczestnicy biegu mieli okazję zwrócić uwagę 
na oryginalną architekturę i roślinność, z której sły-
nie nasze osiedle. Ale najważniejsze były oczywi-

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 
BIEG NA ORIENTACJĘ
ście zadania, których w tym roku było aż 16. Wśród 
nich było zdobywanie pieczątek w instytucjach, 
których siedziby mieszczą się wśród familoków 
oraz zrobienie zdjęć ciekawostkom znajdującym 
się w tym rejonie. Drużyny musiały również zwra-

cać uwagę na detale w otoczeniu, odszukać ukryte 
logo Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną”, wykazać 
się umiejętnością liczenia, zaśpiewać śląską pio-
senkę czy nazwać kilka wyrazów w gwarze ślą-
skiej. Miały również okazję odwiedzić tradycyjne 
mieszkanie w jednym z familoków.

Mimo deszczu zarówno dzieci, jak ich opieku-
nowie wykonali wszystkie zadania prawidłowo 
i w doskonałych humorach wrócili do przedszkola. 
Uczestnicy biegu i zaproszeni goście mogli wysłu-
chać krótkiego programu artystycznego w wyko-
naniu dzieci z grupy „Muchomorki”. Wszystkim 
uczestnikom zostały wręczone specjalne biegowe 
medale, pamiątkowe dyplomy i upominki. Cała 
społeczność Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” ser-
decznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli nam 
w organizacji biegu.

Katarzyna Jamro

90-lecie Przedszkola nr 1 
„Promyczek” w Leszczynach

– Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy 
postanowili dzisiaj odpowiedzieć na nasze za-
proszenie i świętować wspólnie z nami jubileusz 
90-lecia naszego przedszkola. Cieszę się, że mo-
żemy być tutaj razem – mówiła dyrektor Przed-
szkola nr 1 „Promyczek” w Leszczynach Monika 
Sobieska, witając wszystkich przybyłych na uro-
czystość. – Dzisiejsze święto to dla nas wyjątkowy 
dzień. Możemy podziękować rodzicom za współ-
pracę w podejmowanych przez nas działaniach, 
a pracownikom przedszkola, zarówno byłym, jak 
i obecnym, za lata zaangażowania i troski o dobro 
dzieci – dodała.

– Za nami 90 lat historii Przedszkola nr 1 „Pro-
myczek”. 90 lat, które ciężko byłoby streścić na-
wet w długim wystąpieniu. Napisały ją pokolenia 
nauczycieli, pracowników, dyrektorów, ale przede 
wszystkim dzieci, które uczęszczały do tej placów-
ki. Niezmiernie cieszę się, że mogę dzisiaj na ręce 
Pani dyrektor Przedszkola złożyć najserdeczniejsze 
życzenia i gratulacje z okazji tak wyjątkowego ju-
bileuszu – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. 
– Ukłony kieruję również w stronę rodziców, dzię-
kując im za wspaniałą współpracę z pracownikami 

przedszkola, która owocuje tym, że staje się ono 
drugim domem dla dzieci – dodał.

Do życzeń i gratulacji burmistrza przyłączyli się 
również przewodniczący Rady Miejskiej Bernard 
Strzoda oraz wicestarosta rybnicki Marek Pro-
faska.

Podczas uroczystości wręczono także podzię-
kowania na ręce byłych i obecnych pracowników 
Przedszkola za ich pracę i zaangażowanie w two-
rzenie historii placówki. Doceniono również pra-
cowników z najdłuższym stażem pracy.

Oprócz wspomnianych osób w jubileuszowych 
obchodach uczestniczyli również m.in. naczel-
nik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok, dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
Barbara Pifczyk-Suchy, dyrektor Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku Ali-
cja Bartkowiak, wizytator Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Rybniku Maria Szymanowska, prezes 
ZNP Oddział w Czerwionce-Leszczynach Alicja 
Panfil, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy miej-
scowych placówek oświatowych oraz byli i obecni 
pracownicy Przedszkola nr 1 „Promyczek”.

10 maja odbyły się obchody wyjątkowego jubileuszu – Przedszkole nr 1 z Oddzia-
łem Integracyjnym „Promyczek” świętowało 90-lecie istnienia. Rozpoczęły się 
od wspólnego przemarszu z Przedszkola do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 
w Leszczynach, gdzie odprawiona została msza św. Następnie w Centrum Kulturalno-
-Edukacyjnym w programie artystycznym zaprezentowały się dzieci z wszystkich 
grup przedszkolnych.
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Na podbój Londynu!
Pierwsze spotkanie z Londynem odbyło się 

w dzielnicy Greenwich. Z pozoru jedna z wielu 
dzielnic, a jednak niezwykła. Znajduje się tu bo-
wiem najsłynniejsze na świecie obserwatorium 
astronomiczne zbudowane przez króla Karola II. 
Stąd też rozpościera się widok na wielki i maje-
statyczny Londyn, który jeszcze bardziej zachę-
ca turystów, aby go zwiedzić. W pierwszym dniu 
naszej magicznej podróży zobaczyliśmy Tower of 
London – więzienie, twierdza – słynące z braku 
możliwości ucieczki ze względu na usytuowanie 
wejścia tuż nad wodą. W jego potężnych murach 
więziono m.in. króla Anglii Henryka IV, królową 
Annę Boleyn, Thomasa More’a, Thomasa Crom-
wella, Jane Grey. Dla nas największą atrakcją była 
możliwość obejrzenia na własne oczy klejnotów 
królewskich, w tym korony brytyjskiej zdobionej 
drugim co do wielkości na świecie brylantem Cul-
linanem II. Ostatnim punktem tego pełnego wra-
żeń dnia był rejs po Tamizie. Płynąc po „Królo-
wej brytyjskich rzek” mogliśmy podziwiać cuda 
architektury zarówno dawnej, jak i współczesnej. 
Wieczorem natomiast po wyczerpującym dniu spo-
tkaliśmy się z rodzinami, które miały nas gościć 
w swoich domach.

Drugiego dnia rano powitała nas iście brytyj-
ska pogoda: wiatr, zamglenie, przelotne opa-
dy. Nie był to jednak powód do zmartwień, tym 
bardziej, że czekały nas nowe atrakcje. Najpierw 
odwiedziliśmy Natural History Museum, które 
w swej potędze oraz obfitości okazów sprawia-
ło, że każdy znalazł coś dla siebie. Znajdują się 
tam bowiem szkielety prehistorycznych zwierząt, 
ruchome dinozaury, wypchane zwie-
rzęta zamieszkujące niemalże cały ląd 
ziemski, owady, minerały, kolekcje 
ryb, płazów, gadów, ptaków – ogó-
łem bogactwo naturalne naszej pla-
nety oraz jej mieszkańcy. Ogromne 
wrażenie na zwiedzających robi pla-
ster wycięty z pnia sekwoi o średnicy 
6 metrów, znajdujący się na szczycie 
muzeum, a także odlew gigantycznego 
walenia, umieszczony pod sklepieniem 
budynku. Atrakcję stanowią również 
symulacje trzęsienia ziemi, możliwość 
poczucia zmysłami innych zjawisk 
przyrodniczych, jak wiatr, mróz czy 

upał. Następnie ruszyliśmy w kierunku dzielnicy 
South Kensington, by tam na kilka chwil zatrzy-
mać się przy monumentalnych rozmiarów pomniku 
Księcia Alberta. Ta licząca 53 m budowla powstała 
z inicjatywy królowej Wiktorii, na cześć jej męża 
i miała stanowić hołd za zasługi księcia dla rozwo-
ju Wielkiej Brytanii.

W Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud 
czekało na nas wiele atrakcji. Mogliśmy tu nie tyl-
ko podziwiać naturalnych rozmiarów figury zna-
nych i wielkich tego świata (m.in. rodzinę kró-
lewską, Dalajlamę, Martina Lutera Kinga, Adelle, 
gwiazdy filmu, sportu i muzyki), ale odbyliśmy 
również magiczną podróż „taksówkami po Lon-
dynie” – od momentu jego założenia, przez czasy 
odkryć geograficznych, zarazy, wielkiego pożaru, 
aż do współczesności.

Wrażeniom i opowieściom nie byłoby końca, 
gdyby nie kolejna atrakcja – London Eye! Ja-
kież niesamowite uczucia towarzyszyły nam, kie-
dy w przeszklonych kapsułach znajdujących się 
na kole usytuowanym nad południowym brzegiem 
Tamizy, podziwialiśmy panoramę metropolii.

Oxford – miejsce, gdzie można odnieść wraże-
nie, że nauka i wiedza krążą w powietrzu – był 
naszym celem w trzecim dniu wycieczki. Wbrew 
naszym wcześniejszym wyobrażeniom to spore 
miasto, którego charakterystycznym elementem 
są liczne budynki uniwersytecie i kolegialne rozsia-
ne po niemalże całym jego obszarze. My mieliśmy 
tu okazję obejrzeć jedną z najstarszych na świecie 
bibliotek uniwersyteckich, Katedrę Chrystusa oraz 
kościół uniwersytecki, a także budynki Hartforf 
Collage, Divinity School oraz The Queen‘s Colla-
ge. Odbyliśmy również spacer po parku uniwersy-
teckim, w którym przyroda zachwycała nas prze-
różnymi gatunkami roślin, drzew niespotykanych 

w naszym kraju.
Pożegnanie z brytyjską przygodą rozpoczęliśmy 

od porannej gimnastyki w The Victoria Tower Gar-
den. Rozgrzewka na świeżym powietrzu dodała 
nam sił na zwiedzanie kolejnych miejsc.

I tak przyszliśmy od Pałacu Westminster, Opac-
two Westminster, Horse Guards Parade do St 
Jame`s Park, z którego już spacerkiem, dotarliśmy 
w okolice bardzo strzeżonego w tym dniu Buc-
kingham Palace. Podziwiając niezwykłe bogactwo 
przyrody, w towarzystwie szarych wiewiórek zje-
dliśmy ostatni lunch. Po posiłku ruszyliśmy w kie-
runku Trafalgar Square. Tu mieliśmy kolejny przy-
stanek. National Gallery, która wraz z Kolumną 
Nelsona stanowią centralny punkt placu, ugościła 
nasze oczy dziełami największych artystów. Mo-
gliśmy podziwiać dzieła Van Gogha, Rembrandta, 
Rubensa, Botticellego oraz wielu innych malarzy. 
Po wyśmienitej uczcie dla oczu, dalej spacerując 
przeszliśmy obok siedziby brytyjskiej premier 
Theresy May, obejrzeliśmy China Town, Piccadil-
ly Circus, by wreszcie dotrzeć do Oxford Street. 
Tu każdy mógł zakupić pamiątki, upominki dla 
bliskich i coś praktycznego w Primarktu. Na ko-
niec odwiedziliśmy Hyde Park, w którym zgro-
madzonych było tysiące ludzi. Jedni nawoływali 

i przekonywali do swoich poglądów, inni 
słuchali, a jeszcze inni korzystali z cie-
płych słonecznych promieni na cudow-
nym trawiastym skwerze.

W miłej, wręcz rozmarzonej atmos-
ferze zakończyliśmy naszą londyńską 
przygodę. Zmęczeni, ale szczęśliwi 
wyjechaliśmy w kierunku Folkestone, 
gdzie Eurotunelem, stanowiącym wielką 
atrakcję, żegnaliśmy się z Wielką Bry-
tanią. Podróż powrotna minęła nam jak 
w okamgnieniu. Pozostało nam wspo-
mnienie potężnej metropolii, która wciąż 
ma w zanadrzu wiele atrakcji

Iwona Bartniczek

36 uczniów Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku uczestniczyło w wyjeź-
dzie do Londynu. Oto relacja z ich niezwykle ciekawej wyprawy, która być może zachęci 
również innych uczniów i nauczycieli do podobnego wyjazdu.

V Konkurs Młodych Talentów
Do Czerwionki przyjechali młodzi instrumen-

taliści ze szkół muzycznych i innych ośrodków 
kształcenia muzycznego z Trzebnicy, Wrocławia, 
Oławy, Kędzierzyna-Koźla, Gliwic, Jastrzębia 
Zdroju, Rybnika, Katowic, Bytomia, Rudy Ślą-
skiej, Zabrza, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, 
Bielska-Białej, Żor, Oświęcimia, Krakowa i Ksią-
żenic. W przesłuchaniach zaprezentowało się 20 
pianistów, 13 gitarzystów i 47 skrzypków, którzy 
zostali podzieleni na grupy instrumentalne i wieko-
we. W programie konkursowym należało wykonać 
obowiązkową etiudę i jeden utwór dowolny.

Wykonawców oceniały dwa składy jurorskie pod 
przewodnictwem Andrzej Podorskiego i Józefa 
Iwanowicza, złożone z nauczycieli Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej I i II st. EGIDA oraz nauczycieli 
szkół muzycznych z Katowic, Gliwic, Bielska-Bia-
łej i Wrocławia.

Poziom konkursu był niezwykle wysoki. Zwy-
cięzcy otrzymali statuetki oraz nagrody książkowe 
i rzeczowe. Wśród laureatów znalazła się Agata 
Podorska, mieszkanka naszej gminy, natomiast 
Grand Prix tegorocznego konkursu zdobyła gita-
rzystka z Kędzierzyna-Koźla Konga Osowska. 

V Konkurs zakończył się uroczystym rozdaniem 
nagród, poprzedzonym występem skrzypaczek – 
Karoliny Podorskiej i Chanelle Bednarczyk.

Konkurs odbywał się pod patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wie-
sława Janiszewskiego.

23 i 24 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym już po raz piąty odbyły się przesłucha-
nia w ramach Konkursu Młodych Talentów organizowanego przez Fundację Edukacji 
Artystycznej „EGIDA” w Książenicach.
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Wernisaż wystawy grup 
rysunku i malarstwa

3 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Czerwionce odbył się wernisaż wysta-
wy grupy rysunku i malarstwa prowa-
dzonej przez Janusza Lukaszczyka w ra-
mach zajęć oferowanych przez MOK.
Grupę, która powstała w październiku 2018 r., 

reprezentują zarówno młodzi studenci z kilkuletnim 
już stażem, jak i członkowie Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Prowadzone kilka razy w tygodniu za-
jęcia dają możliwość szerokiej edukacji nie tylko 
w zakresie samego rysunku czy malarstwa, ale i pra-
cy nad pogłębianiem wiedzy w zakresie wybranych 

technik. Kształtowanie warsztatu przebiega na dro-
dze pracy indywidualnej. Umiejętność posługiwa-
nia się określonymi narzędziami, uzupełniana jest 
wiedzą teoretyczną. Pracownia pozwala również 
na przygotowanie prac egzaminacyjnych do szkół 
plastycznych i na wybrane uczelnie artystyczne.

– Kształtowanie predyspozycji artysty, własne-
go warsztatu i umiejętności to nie tylko zasługa 
jego indywidualnego zaangażowania, to przede 
wszystkim szeroko pojęta praca zespołowa. Pra-
gnę podkreślić, że wspólne spotkania i integracja 
są bardzo ważne. My jednak nie spotykamy się tu-
taj dla zabicia czasu. Dla mnie najważniejsza jest 
edukacja. Efekty tej pracy można dostrzec podczas 
zwiedzania wystawy. Mam nadzieję, że nadal bę-
dziemy się spotykać i wspólnie tworzyć piękne dzie-
ła, jak te prezentowane dziś – zaznaczył Janusz 
Lukaszczyk. Grupę jego podopiecznych tworzą: 

Danuta Ignacy, Halina Kania, Brygida Kurpa-
nik, Stefania Buchcik, Urszula Duraj, Małgo-
rzata Tkocz, Amelia Kępińska, Natalia Kaczor 
i Paulina Wowra.

– Gratuluję wspaniałego talentu. Państwa wy-
stawa zachwyca i imponuje – powiedział bur-
mistrz Wiesław Janiszewski i zwrócił się także 
do opiekuna grupy: – Panie Januszu, proszę nadal 
inspirować i zachęcać do wydobywania talentów 
drzemiących w naszych wspaniałych mieszkańcach. 
Gratulacje na ręce uczestników grupy i jej opie-
kuna złożyli także wicestarosta rybnicki Marek 
Profaska oraz dyrektor MOK-u Mariola Czaj-
kowska, zaś w gronie przybyłych na wernisaż byli 
również m.in. wiceburmistrz Andrzej Raudner, 
pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chu-
dzik oraz Elżbieta Pierchała z Galerii Twórców 
Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach.

Nasi harcerze 
na Monte Cassino

Msza w intencji 
motocyklistów 

9 czerwca w Stanowicach odbyła się 
niecodzienna uroczystość.  Około godz. 
15.15 wokół kościoła św. Jacka zaczęli 
gromadzić się motocykliści na różnego 
rodzaju jednośladach, aby wziąć udział 
we mszy św. w ich intencji. 
Pomysł odprawienia mszy św. zrodził się pod-

czas rozmów miejscowego proboszcza ks. Dariu-
sza Gembały z członkami grupy „Moto Ramża”. 
W okolicznych parafiach należących do Dekanatu 
Dębieńsko i nie tylko zostały przeczytane specjal-
ne zaproszenia i rozprowadzone plakaty. Odpowie-
działo na to zaproszenie około 50 pasjonatów moto-
cykli, przyjeżdżając do Stanowic. Proboszcz z wiel-
ką radością przywitał gości i dedykował im homi-
lię. Zauważył m.in., że na pewno nie jest dziełem 
przypadku fakt, że msza św. odbywa się w święto 
Zesłania Ducha Świętego, który niech jest przewod-
nikiem na wszystkich drogach uczestników. 

Na koniec stanowicki proboszcz pobłogosławił 
wszystkich razem i każdego z osobna, a stanął do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia w otoczeniu mo-
torów. Do zobaczenia za rok!…

Reprezentacja naszego Hufca liczyła 20 osób. 
Podczas wyprawy uczestnicy zapoznali się z hi-
storią walk żołnierzy polskich na frontach II woj-
ny światowej. Harcerze wzięli udział w głów-
nych obchodach na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym na Monte Cassino, gdzie pełnili wartę przy 
grobach poległych. Byli świadkami historycznej 
chwili, w której weterani przekazali swój testament 
młodym ludziom.

Po uroczystej mszy św., w której uczestniczyli 
przedstawiciele polskich i włoskich władz, odbył 
się Apel Pamięci. Harcerze po głównych uroczy-
stościach udali się do Rzymu, gdzie na Placu św. 
Piotra w Watykanie odmówili modlitwę Anioł Pań-
ski wraz z papieżem. W drodze powrotnej zwiedzili 
Wiedeń. Do Polski wszyscy wrócili zmęczeni, ale 
cali, zdrowi i szczęśliwi.

dh pwd Natalia Niedobecka
uczestniczka wyprawy

Dokładnie 75 lat temu, 18 maja – po sied-
miu dniach ataku, który kosztował życie 
ponad 1000 polskich żołnierzy z 2 Kor-
pusu Wojsk Polskich pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa – Monte Cas-
sino zostało zdobyte. Na wzgórzu zawisła 
biało-czerwona flaga. Harcerze z Hufca 
ZHP Czerwionka-Leszczyny w dniach 
od 16 do 21 maja wzięli udział w Harcer-
skiej Wyprawie Pamięci, której zada-
niem było połączenie pokoleń komba-
tantów i młodych ludzi.
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Sukces uczniów  
ze Stanowic

Grupa w składzie Polok Sabina, 
Agnieszka Piszczek, Julia Stopyra, 
Paweł Krzyżowski i Maciej Cycoń, 
wraz z opiekunem Agnieszką Krzy-
żowską, rywalizowała z 71. drużyna-
mi z całej Polski.

Zakres wiedzy zarówno teore-
tycznej jak i praktycznej składał się 
z 40 pytań w formie testu oraz pięciu 
scenek odegranych przez pozoran-
tów. Zadaniem drużyn było szybkie 
zdiagnozowanie co się stało i podję-

cie odpowiednich kroków niosących 
pomoc.

Uczniowie ze Stanowic zajęli 14. 
miejsce w kraju, współzawodnicząc 
na równi ze szkołami ponadgimna-
zjalnymi, ponieważ test i scenki były 
na tym samym poziomie. Na wyż-
szych pozycjach uplasowali się re-
prezentanci ze szkół mundurowych 
i liceów medycznych.

Gratulacje dla uczestników, którzy 
godnie reprezentowali Śląsk. A.K.

20 maja w Nowej Rudzie koło Kłodzka odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy z Pierwszej Pomocy, w której po raz pierwszy 
uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach.

RADCA PRAWNY PAWEŁ PIOTROWICZ
GABINET LARYNGOLOGICZNY




LECZENIE CHORÓB USZU, 
GARDŁA I KRTANI

Ornontowice
ul. Klasztorna 1 

(budynek Ośrodka Zdrowia)

Kancelaria Radcowska

ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 603 380 766, 603 380 706
e-mail: piotrowicz@jpkancelaria.com, sekretariat@jpkancelaria.com

Unia Książenice zdobyła awans!
W dziejach książenickiego, ale też miejsko-

-gminnego sportu w Czerwionce-Leszczynach, 
to wyjątkowa chwila. Warto zatem z imienia i na-
zwiska wymienić tych, którzy stoją za sukcesem 
miejscowego klubu. Zatem oto oni: bramkarze 
– Mateusz Niemiec, Przemysław Podpłoński, 
Dawid Mieszaniec; obrońcy – Grzegorz Gołyś, 
Bartosz Czopek, Kamil Kaczmarczyk, Michał 
Siedlok, Jakub Gnyp, Mateusz Stajer, Patryk 
Grzybek, Artur Tumula, Patryk Słaboń, Mar-
cin Koczy; pomocnicy – Marek Malcher, Ar-
kadiusz Suchiński, Łukasz Michalski, Jakub 
Skowronek, Dariusz Adamczyk, Mateusz Bo-
gumiło, Rafał Przybyszewski, Bartosz Kutypa, 
Mateusz Skalik; napastnicy – Jacek Drapacz, 
Marcin Kuczera, Arkadiusz Sokołowicz; trener 
– Marcin Koczy; kierownik drużyny – Seba-
stian Koczy; fizjoterapeuta – Krzysztof Wolny; 
prezes klubu – Grzegorz Kubasa; wiceprezes: 
Mariusz Glania.

15 czerwca – tuż przed rozpoczęciem meczu ostatniej kolejki Klasy okręgowej (gr. 2), 
w którym rywalem był Piast II Gliwice – swój wielki triumf świętowała Unia Książenice. 
Już po wcześniejszym pojedynku w Pyskowicach gospodarze tego spotkania wywalczyli 
sobie awans do IV ligi, stąd obecność burmistrza i przedstawiciela Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, którzy przybyli do Książenic z gratulacjami i pucharami.

W dniu oficjalnego zakończenia rozgrywek gra-
tulacje z okazji awansu do IV ligi składali im bur-
mistrz Wiesław Janiszewski, w imieniu prezesa 
i Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej Cezary 
Rajca oraz Leszek Mazur. (r)
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ZATRUDNIMY:
– MAGAZYNIERÓW
   (mile widziani z uprawnieniami na wózki widłowe)
– KIEROWCÓW DOSTAW

Wyślij CV na adres: belk@ice-full.com.pl;
zadzwoń pod numer 601 351 093 lub przyjdź osobiście
do siedziby w Bełku przy ul. Głównej 33

 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 

„Rytm” i „Zygzak” 
po mistrzowsku!

Wspaniale zaprezentowały się nasze 
dziewczęta z Zespołu Tańca Nowocze-
snego „Rytm” i Formacji Tanecznej 
„Zygzak” podczas trzydniowych XXI Mi-
strzostw Polski Mażoretek w Kędzierzy-
nie-Koźlu.
Juniorki z Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytm 2 

– podopieczne Beaty Gużdy-Krzyżaniak – zdobyły 
złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii show 
oraz brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski 
w kat. defilada pom pom juniorki. Ponadto Natalia 
Bończyk wywalczyła srebrny medal i tytuł I Wice-
mistrza Polski w kat. pom pom solo juniorki starsze. 
Świetnie spisały się również Mamy, które jako grupa 
Rytm Deluxe zdobyły I miejsce w kat. show.

Podopieczne Katarzyny Grzegorzek i Agniesz-
ki Wawrzonkowskiej zaprezentowały w hali kę-
dzierzyńskiej ZAKSY 21 choreografii, z czego 13 
z nich stanęło na podium, a kilka znalazło się tuż 
za nim. Złoto i tytuł Mistrza Polski zdobyły: grupa 

Zygzak (kat. formacje flagi seniorki), Emilia Bud-
ny i Izabela Borkowska (kat. duo 2xbaton seniorki 
oraz kat. duo flaga seniorki), Izabela Borkowska 
(kat. solo baton seniorki, kat. solo 2xbaton senior-
ki, kat. solo flaga seniorki), grupa Mały Zygzak 
(kat. formacje baton defilada juniorki), Milena 
Kwitek i Agata Palenga (kat. duo baton juniorki), 
Kinga Warzecha (kat. solo baton juniorki); srebro 
i tytuł I Wicemistrza Polski – Emilia Budny (kat. 
solo flaga seniorki), Kinga Warzecha (kat. solo fla-
ga juniorki), grupa Zygzaczek (kat. formacje mażo-
retka klasyczna kadetki); brąz i tytuł II Wicemistrza 
Polski – grupa Mały Zygzak (kat. formacje show 
juniorki). Gratulujemy! (r)
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RehaEsstetica przyjmie do pracy
fryzjera lub fryzjerkę!

Szczegółowe informacje 
– tel. 32 42-70-276 

 elektrochirurgia zmian skórnych  usuwanie kępek żółtych z po-
wiek  wycinanie znamion barwnikowych z badaniem histopatolo-
gicznym  usuwanie kaszaków, tłuszczaków, wrastających paznokci 
 kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn 
dolnych: diagnostyka i leczenie zakrzepicy żylnej, skleroterapia ży-
laków, leczenie obrzęków kończyn dolnych  leczenie zachowaw-
cze 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





 





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

www.gabinetylejtman.pl



Grupa AA 
 zaprasza na spotkania w każdy wtorek 

w godz. 18.00-20.00 
– Miejski Ośrodek Kultury, w Czerwionce, ul. Wolności 2

Rodzinie zmarłego
śp. JERZEGO PALA

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego
śp. GRZEGORZA GĄSIORKA

najszczersze wyrazy współczucia
składa

Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny
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Urszuli Kolarczyk
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci
MATKI

śp. KLARY PRZYBYŁA
składają

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach

Gabrieli Migała
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJCA

śp. LEONA KALISZA
składają

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach

Annie Koniuszy-Marszałek
głębokiego wyrazy współczucia

z powodu śmierci
MATKI

śp. MARII KONIUSZY
składają

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach

Danucie Gąsiorek
najszczersze wyrazy współczucia, głębokiego żalu

oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci męża

śp. GRZEGORZA GĄSIOREK
składa

 Rada Dzielnicy Czuchów 

Grzegorz był wspaniałym człowiekiem, 
pełnym ciepła i empatii.

Jego śmierć spowodowała pustkę
w sercach wszystkich, którzy go znali.

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia

oraz udział w pogrzebie

śp. JERZEGO PALA
krewnym, przyjaciołom, znajomym,

sąsiadom oraz delegacjom
składa 

Rodzina

Serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia 

oraz uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej 

śp. JERZEGO SZYDŁO
delegacjom i pocztom sztandarowym,
a także rodzinie, znajomym i sąsiadom

składają
Żona i Córki z Rodzinami

Serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia 

i udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. LIDII ZIELONKA
wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym 

oraz Burmistrzowi, Delegacji i Pracownikom 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

składa
Syn z Rodziną

Serdeczne podziękowania za złożone wyrazy współczucia
i liczny udział w ceremonii pogrzebowej

naszej Mamy i Babci

śp. KLARY PRZYBYŁA
Burmistrzowi, Kierownictwu i Pracownikom 

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Dyrekcji i Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czerwionce-Leszczynach,  
Kolegom z Koła Terenowego SITG, a także wszystkim 

krewnym, znajomym oraz sąsiadom
składają

Urszula i Jan Kolarczykowie z Rodziną

Benedyktowi Korusowi
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 oraz Kierownictwo i Pracownicy 

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Urszuli Kolarczyk i Rodzinie
 wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Matki

śp. KLARY PRZYBYŁA
składają

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 oraz Kierownictwo i Pracownicy 

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłej

śp. LIDII ZIELONKA
najszczersze wyrazy współczucia

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 oraz Kierownictwo i Pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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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

Oferuje:  • wykonawstwo wod-kan
  • wywóz szamb beczką 6,1 m3

  • usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne 

wykonanie usług

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

WYWÓZ SZAMBA 
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE 
zadzwoñ 

od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00-20.00

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
D Y R E K T O R

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

działając na podstawie art. 35 ust. 1 
Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

z dnia 21 sierpnia 1997 r.
ogłasza

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na najem lokalu użytkowego 

oraz pomieszczenia gospodarczego położonego w:
1. lokal użytkowy przy ul. 3 Maja 51 w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na branżę 

handlową, usługową, biurową, powierzchnia lokalu – 36,37 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/
m2. Wadium – 1 342,05 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019r. o godz. 10.00,

2. pomieszczenie gospodarcze przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach, po-
wierzchnia – 15,12 m2. Cena wywoławcza – 2,00 zł/m2. Wadium – 111,59 zł. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 9.30,

3. lokal użytkowy przy ul. Ligonia 12A w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na dzia-
łalność bankową, punkt apteczny, handlową, usługową, biurową, lombard: całkowita po-
wierzchnia lokalu – 48,71 m2. Cena wywoławcza – 15,00 zł/m2. Wadium – 2 696,10 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 9.00.

Do wartości czynszów będzie doliczany podatek VAT.
Przetargi odbędą się w siedzibie Zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c. 
Przystępujący do przetargów zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto 
Nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdziel-
czym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w ter-
minie do 15 lipca 2019 r. Więcej informacji na temat w/w lokali można uzyskać pod numerem 
tel. 32 43-11-440 lub 43-11-232 wew. 47.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych 
pozwoleń należy do Wynajmującego.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny.
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