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Koncert dla mieszkańców
Tuż po Industriadzie plenerowa scena na placu rekreacyjnym
w Czerwionce nie stała zbyt długo pusta. W niedzielne
popołudnie zawładnęli nią nasi rodzimi artyści.
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Święto Policji
i nominacje

Tydzień Godności
na sportowo

7 lipca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbyły się rybnickie obchody Święta Policji z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych i wielu
zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy
policjantów poległych na służbie.

Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych miał już wcześniej kilka
odsłon w wymiarze kulturalnym. Tym razem relacja z wydarzeń sportowych, którym patronowali włodarze gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego.
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Z wielu odległych regionów kraju docierali
do Palowic uczestnicy imprezy biegowej,
która odbywa się w największych zakątkach naszej gminy. Z rekreacji na świeżym
powietrzu mógł tu skorzystać każdy, niezależnie od wieku.

15

Aktywny piknik w Palowicach

Konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych, motocyklowy pokaz
i występy na plenerowej scenie - to tylko niektóre elementy bardzo udanego pikniku rodzinnego zorganizowanego niedawno
w Palowicach przez Stowarzyszenie Aktywni Społecznie Asy.
Co szczególnie istotne, wydarzeniu temu przyświecał konkretny
cel charytatywny, bowiem uczestnicy pikniku wsparli leczenie małej Hani.
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Pływackie Mistrzostwa
Dzieci i Młodzieży
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Biegnij! Biegnij!…
Pożytki płynące z aktywności fizycznej zdiagnozowano już bodaj na wszystkie sposoby. Wydaje się nawet, że mało co budzi taką
zgodność opinii jak to, że ruch to zdrowie.
A skoro tak, to bohaterem pierwszego planu jest Bieganie. Po pierwsze wykazały
to badania Amerykanów, którzy jak zawsze
i na wszystko mają swoje niezbite dowody.
Z drugiej strony żadne to już odkrywanie
Ameryki i żadna filozofia. Tak czy inaczej
teoria to jedno, a praktyka? …

W praktyce widok biegacza budził niegdyś zdziwienie, czasem politowanie, w najlepszym razie skojarzenie
ze sportowcem, który niemal z obowiązku musi pracować nad formą. Potem ze szklanego ekranu zaczął przenikać do społecznej świadomości
jogging, a to za sprawą mody, jaka
zapanowała na Zachodzie. Okazało się, że poranne przebieżki mają
prześwietny wpływ nie tylko
na zdrowotność i figurę, ale też
image. Już nie tylko skóra, fura
i komóra mogły świadczyć o nowoczesnych trendach. Wprawdzie
filmowy Forrest Gump grubo przesadził, bo jak już zaczął biec, to trudno było go zatrzymać, jednakże cel został osiągnięty – nie tyle rzadko
i pojedynczo, co śmielej i gromadnie zaczęło przybywać
amatorów biegania. Stąd już tylko krok od wysypu imprez, których wciąż przybywa.
Owszem, nie każdy ma potrzebę publicznego obnażania swej… potliwości. Tu więc bardziej chodzić lub
biegać będzie o to, aby samemu kontemplować swe ko-

cie ruchy, własną zdolność i wydolność, no i otoczenie.
Wówczas człowiek biegnący niejako sam zarządza czasem, trasą i kaloriami do spalenia; ani nie zostaje w tyle,
ani też nie deklasuje jednego za drugim. Co innego
w przypadku zbiorowego wyczynu, który również wielu
ma zwolenników. Ponoć to jak z wyjściem na siłownię…
– niby jest alternatywa, jakieś żelazo, jakaś bieżnia lub
inna maszyna trzymana w domu, jednak to wykupiony
karnet zmusza do wyjścia i bardziej dyscyplinuje. Tak
też w kupie większa siła, kiedy solidarnie ma się obok
pobratymców, myślących i czyniących jednako.

w numerze

Idąc tym zbiorowym tropem, łatwo i szybko (!) można zdać sobie sprawę, że w przypadku imprez biegowych nic samo się nie robi. Innymi słowy, za udziałem
we wspólnej uciesze zawsze ktoś tam stoi. Na upartego
można tu mówić o pewnego rodzaju hierarchii, wszak
na mapie kraju są miejsca i tak nobliwe organizacje, którym nie sposób wydrzeć palmę pierwszeństwa. Jednak
nie w tym rzecz, aby się licytować
i chełpić wyprawami w odległe
rejony kraju, a nawet świata! Jeśli
bowiem przywoływać skalę makro
i mówić o faktycznym upowszechnianiu kultury fizycznej – zwłaszcza takiej, która nie drenuje kieszeni, a przyciąga dostępnością –
to doprawdy czapka z głowy przed
tymi, którzy na szczeblu lokalnym
dobrze sobie radzą. To już nie tyle kwestia dobrej woli
i jakiegoś pomysłu, lecz organizacji i skupienia ludzi
wokół pewnej idei; zarówno wolontariuszy zaangażowanych w organizację i sprawny przebieg eventu, ale
też tych, którzy zdecydują się (…bywa, że po raz pierwszy w życiu) stanąć na linii startu i pobiec ku nowemu.
I za to właśnie ukłon w stronę miejscowej Luxtorpedy.
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

100. rocznica zrywu
polskiego Śląska
W tym roku, 16 sierpnia przypada setna rocznica wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego.
Historia powstań to historia polskiego Śląska,
czyli walki Ślązaków o polskość Śląska. Tak się
składa, że sierpień 2019, sierpień 2020 i maj 2021
będą dla nas szczególną okazją przypomnienia
tych wyjątkowych okresów w dziejach nie tylko
naszej Małej Ojczyzny – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
Powstańcze zrywy sprzed wieku jasno świadczą o woli
ogromnej części Ślązaków, którzy chcieli znaleźć się
w granicach odradzającej się Polski. Rocznicowe obchody będą znakomitą okazją, aby o tym przypomnieć,
nade wszystko o zawiłościach tamtego burzliwego okresu
i wynikach w postaci ukształtowania granic. Czym się
powstania skończyły? – to temat rozważań, które zawsze
skłaniały do dyskusji. Dla jednych podział Śląska był korzystny i oznaczał sukces kojarzony m.in. z tym, że powiaty pszczyński i rybnicki oraz większość kopalń i hut
znalazło się po polskiej stronie. Z drugiej strony nigdy nie
brakowało głosów mówiących właśnie o podziale Śląska,

o zniekształconych wynikach
plebiscytu przeprowadzonego
z udziałem około dwustu tysięcy Niemców sprowadzonych
na tereny plebiscytowe. Osobny
wątek tamtych wydarzeń stanowi rola Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej,
powstałej na mocy traktatu wersalskiego, a mającej przecież istotne znaczenie w kształtowaniu się granic Górnego Śląska.
Trzeba nam pamiętać, że teren współczesnej gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny dość mocno zaznaczył
się w powstańczych zrywach ówczesnych mieszkańców.
Wszak to przecież wywalczony powiat rybnicki i potencjał przemysłowy w postaci kopalni „Dębieńsko” były
stawką zmagań, w które zaangażowali się niemal wszyscy w okolicy. Stąd nasza szczególna rola, aby przypominać o tym historycznym dziedzictwie. Jedną z pierwszych
okazji dedykowanych tym rocznicowym obchodom będzie
spotkanie zaplanowane na 14 sierpnia o godz. 12.00
przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Czerwionce
przy ul. 3 Maja 15. Już teraz serdecznie na nie zapraszam
w imieniu własnym, całego samorządu gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz naszych harcerzy z Hufca
ZHP im. Walerego Wróblewskiego. A już niebawem kolejne wydarzenia, które upamiętnią patriotyczny wymiar
Powstań Śląskich i przywiązania do polskości.
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Wspomnienia do siebie to mają,
że zawsze – chcesz, czy nie chcesz – wracają…

ZAPROSZENIE HUFCA ZHP

Spotkanie pokoleń
Hufiec ZHP im. gen. Walerego Wróblewskiego w Czerwionce-Leszczynach obchodzi w tym roku 45-lecie działalności jako
samodzielna jednostka. Z tej okazji planujemy Spotkanie Pokoleń 7 września br. (sobota) o godz. 13.00 na Polanie Kanatgowiec w Przegędzy.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy w ciągu tych lat zetknęli
się z działalnością harcerską na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, prowadzili Gromady i Druży-

ny w placówkach oświatowych, organizowali wszelakie formy wypoczynku oraz innej aktywności, spotykali
się przy wspólnym ognisku i przy
dźwiękach gitary, przeżyli chwile,
o których pamiętają do dziś.
Druhny i Druhowie, przypomnijcie sobie jak to było, odszukajcie
dawnych znajomych, zabierzcie swoją rodzinę i przyjdźcie powspominać,
pośpiewać… A może ktoś ma jeszcze
swój mundur z dawnych lat (nie musi
być regulaminowy) lub pamiątkowe
zdjęcia?! – mile widziane.
Zapraszają
Komendant Hufca
hm Janusz Jasiek
i obecnie działający instruktorzy

Otwarta Strefa Aktywności

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartych Stref Aktywności. Jedno
z takich miejsc powstanie przy ul. Sportowej w Leszczynach.

W ramach wspomnianej Otwartej Strefy Aktywności zostaną zdemontowane stare urządzenia, a w ich
miejscu zamontowane nowe: sześć
urządzeń siłowni zewnętrznej fitness
(urządzenie do wyciskania w pozycji
siedzącej, wyciąg górny, wahadło pojedyncze, orbitrek eliptyczny, trenażer nóg oraz wioślarz), stół pingpongowy, stół do piłkarzyków, dwie gry
edukacyjne – kółko i krzyżyk oraz
loteria liczbowa. Na terenie OSA
zostaną również zamontowane ław-

Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Wprawdzie czerwcowe posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach prowadzone przez przewodniczącego Bernarda Strzodę przebiegło zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad, to jednak było dość wyjątkowe za sprawą Raportu o stanie gminy. Jego sporządzenie, opublikowanie i rozpatrzenie na forum organu
uchwałodawczego, jakim w przypadku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest Rada
Miejska, wynika z nowelizacji zapisów Ustawy o samorządzie gminnym.
Wobec powyższego każda gmina w ustawowym
terminie została zobligowana do przygotowania dokumentu, którego głównym zadaniem – w oparciu
o przyjęte strategie i programy – stało się zobrazowanie przemian społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, a także związanych z obszarem
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kultury i edukacji. Tak oto, po wcześniejszym opublikowaniu, przyszedł czas na formalne zaprezentowanie Raportu i publiczną debatę, jaką przewidują
nowe przepisy. Podczas sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 27 czerwca, multimedialnej prezentacji
Raportu dokonał burmistrz Wiesław Janiszewski,
rozpoczynając od ogólnej charakterystyki gminy
i danych demograficznych. Dokument obejmuje
także szereg informacji na temat finansów, inwestycji, edukacji oraz takich dziedzin jak kultura, sport
i rekreacji. Ponadto zestawia realizowane w 2018
roku strategie, programy i plany. Omawiając Raport burmistrz podkreślał, iż jest to pierwszy tego
typu dokument, toteż nie ma jeszcze możliwości
odniesienia się do podobnych publikacji. Zwracano na to uwagę także podczas debaty, w ramach
której wypowiadali się radni Marek Szczech,
Adam Karaszewski i Michał Toman. Zwieńczeniem tej części obrad było przegłosowanie uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania. Za jego
udzieleniem głosowało 15 radnych, natomiast 5
było przeciw.
W ramach kolejnego punktu obrad burmistrz
W. Janiszewski przedstawił sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok, natomiast skarbnik
gminy Zbigniew Wojtyło omówił sprawozdanie
finansowe. Zgodnie z procedurą przedstawiona została również informacja o stanie mienia Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a następnie opinia

ki parkowe, kosze na śmieci, tablica
informacyjna oraz regulamin.
Strefa sportowo-rekreacyjna, która
powstanie przy ul. Sportowej, zgodnie z założeniem OSA, będzie integrować młodszych i starszych mieszkańców, będzie także miejscem spędzania czasu wolnego całych rodzin.
Wartość wszystkich prac wyceniono na blisko 60 tys. zł. Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki
wynosi 25 tys. zł.

Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania. Z kolei stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium odczytał
jej przewodniczący Henryk Fuchs. Za podjęciem
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
ubiegłorocznego budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny głosowało 15 radnych, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. W przypadku
głosowania nad absolutorium za jego udzieleniem
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny głosowało 15 radnych, a 5 było przeciw.
W dalszej części posiedzenia Rady Miejskiej
pierwsze z podjętych uchwał wiązały się ze zmianami w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Następna uchwała dotyczyła rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata,
a odnosiła się do arkuszy organizacyjnych pracy
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Na mocy kolejnej uchwały powołano Zespół ds. opiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
na kadencję 2020-2023. Tworzą go radni Stanisław
Breza, Waldemar Mitura, Artur Sola i Artur
Szwed. Kandydatów na ławników dotyczyła również uchwała w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania ich wykazu Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w Katowicach w celu zasięgnięcia o nich informacji. Następnie radni przegłosowali uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz
ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
W końcowej części obrad radni mogli odnieść się
do informacji na temat bieżącej działalności Straży
Miejskiej. Zamknięcie posiedzenia Rady Miejskiej
poprzedziły wolne głosy. (r)

– Korzystając z doświadczenia i dorobku naszych poprzedników chcemy budować
Policję wysoko skuteczną, sprawną, której nadrzędnym zadaniem powinna być służba
społeczeństwu i ochrona przed wszelkimi zagrożeniami – podkreślał komendant Miejskiej Policji w Rybniku Rafał Głuch, rozpoczynając uroczystość i witając zaproszonych
gości. – Znajduje to wyraz w ślubowaniu, jakie każdy z nas składa wstępując w szeregi
Policji. Jako policjanci znamy swoją powinność, mamy świadomość ciążącej nad nami
odpowiedzialności i oczekiwaniom społeczeństwa.
– Na przestrzeni stulecia Policja się zmieniała,
doposażała, unowocześniała swoją infrastrukturę.
W tej chwili realizujemy program modernizacji policji, który pozwala nam zadbać o lepsze uposażenie i o jeszcze lepszy sprzęt dla nas – zaznaczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Piotr Kucia i dodał – Policja to jednak
nie tylko budynki i radiowozy. To przede wszystkim wspaniali ludzie. Ludzie, którzy podejmując
tę trudną decyzję założenia munduru policjanta,
podjęli się pełnienia pewnej misji – służby drugiemu człowiekowi. Życzę Wam dalszych sukcesów
i zadowolenia z służby. Dziękuję także wszystkim
przyjaciołom policji, którzy wraz z nami świętują
dziś ten piękny jubileusz.
Nie zabrakło gratulacji i podziękowań złożonych
przez burmistrza Wiesława Janiszewskiego na ręce
komendanta miejskiego Policji w Rybniku Rafała
Głucha, a także komendanta Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach Romana Chlubka.

Święto Policji

„Działam w sieciach społecznościowych” to
moduł szkoleniowy, który będzie realizowany dla
mieszkańców naszej gminy w ramach projektu
„Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”. Uczestnicy szkoleń poznają sposób funkcjonowania portali społecznościowych, nabędą praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia profilu
na Facebooku, Instagramie, Youtube, Twitterze,
a co za tym idzie publikowania własnych tekstów,
zdjęć oraz filmów. Ponadto zostaną zaznajomieni
z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prawa
autorskiego.

Działam w sieciach społecznościowych

– Z okazji Święta Policji w imieniu własnym oraz
mieszkańców pragnę złożyć wyrazy uznania i szacunku, a także podziękowania za ofiarną służbę
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania
ładu i porządku na terenie powiatu rybnickiego
oraz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Życzę wielu sukcesów, zdrowia, pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym. Burmistrz przyznał także
nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, którzy
w sposób wyróżniający realizują zadania służbowe.
Nagrody otrzymali: asp. szt. Rafał Bajor, sierż.
szt. Łukasz Osiadły, sierż. Tomasz Kubiński.
– Funkcjonariusze bardzo dobrze realizują
swoje zadania służbowe, na bieżąco uczestniczą

w różnego rodzaju działaniach prewencyjnych,
zabezpieczeniach imprez masowych oraz innych
przedsięwzięciach, co ma istotny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny – zaznaczył komendant R.
Chlubek.
Z rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego akty mianowania na wyższe stopnie otrzymało:
w korpusie oficerów młodszych – 2 policjantów,
w korpusie aspirantów – 29, w korpusie sierżantów
– 31, z kolei Komendant Miejski Policji w Rybniku mł. insp. R. Głuch w korpusie szeregowych
mianował 15 policjantów. Funkcjonariusze odebrali akty mianowania z rąk zastępcy komendanta
wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. P. Kuci
oraz komendanta Miejskiego Policji w Rybniku mł.
insp. R. Głucha.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: posłowie
na Sejm RP Teresa Glenc, Gabriela Lenartowicz,
Marek Krząkała, Krzysztof Gadowski, Grzegorz
Matusiak i Czesław Sobierajski, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, wójt Jejkowic Marek Bąk, wicestarosta rybnicki Marek Profaska, przewodniczący
Rady Miejskiej Bernard Strzoda, radna Izabela
Rajca reprezentująca posłankę do Parlamentu Europejskiego Izabelę Kloc, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji i stowarzyszeń współpracujących z Policją. (h)

Portale społecznościowe są narzędziem umożliwiającym komunikację za pośrednictwem Internetu. Wirtualna rzeczywistość stała się wygodnym miejscem ułatwiającym
nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości, prowadzenia rozmów oraz transmisji
internetowych, a także dzielenia się swoimi pasjami i doświadczeniami.
Obecnie tworzymy grupy szkoleniowe. Osoby
zainteresowane 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
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
3. Czekaj na kontakt pracownika urzędu.
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.

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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115 lat OSP w Czerwionce,
110 lat OSP w Bełku, Dębieńsku,
Leszczynach i Przegędzy

Strażackie
Jubileusze

22 czerwca odbyły się wspólne obchody jubileuszy jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu
pocztów sztandarowych OSP, przybyłych gości i delegacji
oraz Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” na czele z mażoretkami Formacji Tanecznej „Zygzak” z Placu Rekreacyjnego na Familokach
na Halę Targową, gdzie odprawiona została msza św. polowa.

Mszę św. w intencji strażaków koncelebrowali: dziekan Dekanatu Dębieńsko, razem proboszcz
tamtejszej parafii św. Jerzego ks. Roman Kiwadowicz, proboszcz leszczyńskiej parafii św. Andrzeja
Boboli ks. Zenon Sodzawiczny oraz neoprezbiter z parafii św. Józefa Oblubieńca w Czerwionce
ks. Mateusz Gamza, który przewodniczył liturgii.
W drugiej części jubileuszowych obchodów
odbył się uroczysty apel, podczas którego uhonorowano Ochotnicze Straże Pożarne świętujące
jubileusze: 115 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerwionce, 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku, 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębieńsku, 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Leszczynach, 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy. Jednostki te otrzymały z rąk
radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika Złotą Odznakę Zasłużony Dla Województwa Śląskiego. – To najwyższe odznaczenie,
które może przyznać Województwo Śląskie. Niech
będzie ono wyrazem szacunku, wdzięczności oraz
podziwu za wszystko, co robicie na rzecz mieszkańców – podkreślił G. Wolnik.
– Gdybyśmy mieli wskazać osoby, które w lokalnej społeczności zasługują na miano bohaterów,
z pewnością wielu jako pierwszych wskazałoby
Was – strażaków działających w jednostkach OSP.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy to Wasza zasługa. Mamy poczucie, że każdego
dnia, o każdej porze roku jesteście zawsze gotowi
nieść pomoc, ratować ludzkie życie i dobytek. Dzię-
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kujemy Wam za to –
mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. Życzenia i podziękowania na ręce strażaków
złożyli również poseł
na Sejm RP Marek
Krząkała, wicestarosta rybnicki Marek Profaska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda. Podczas uroczystości wręczono medale,
które otrzymali:
* Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Czesław Dyrbuś, Sebastian Michalik, Zbigniew Michalik, Łukasz Ślosarek, Artur Wojnarowski;
* Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Anna Wojnarowska, Marcin Fuchs, Łukasz
Gawlik, Tomasz Gitner, Łukasz Kaczmarek,
Łukasz Konsek, Sławomir Konopacki, Józef
Krzan, Leszek Machulec, Sebastian Piątek, Jan
Tokarz;
* Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Wiesław Jazgar, Łukasz Kurpanik, Mateusz
Kurpanik, Mateusz Kuśka, Grzegorz Toczko, Tomasz Zasada, Łukasz Ziebura.
Prócz wspomnianych osób w jubileuszowych
obchodach uczestniczyli m.in. wiceburmistrz Andrzej Raudner, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, sekretarz Justyna
Domżoł, przedstawiciele Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej oraz radni i zaproszeni
goście. (k) (r)

Koncert dla
mieszkańców
Dorobek artystyczny naszych miejscowych solistów i zespołów jest przebogaty, toteż trudno zobaczyć i wysłuchać
wszystko, czym można się poszczycić.
Dość wspomnieć o tych, którzy swymi
występami wypełniają kilkugodzinny
program w ramach corocznego podsumowywania kolejnych sezonów. Tym
większą atrakcją był ich wspólny koncert
dedykowany mieszkańcom.

Zdj. Julia Iskra

O ile nie sposób być na występie każdego wykonawcy z osobna, tak Koncert dla mieszkańców
był wyjątkową okazją, aby podziwiać sporą ich
część. Oto bowiem na placu rekreacyjnym i plenerowej scenie zaprezentowali się laureaci festiwalu
„Śląskie Śpiewanie”, zespół śpiewaczy „Leszczyny”, różne grupy Formacji Tanecznej „Zygzak”
i Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm”, Orkiestra Miejska „Dębieńsko” oraz zespoły wokalne
„Światełko” i „Ale Babki”. Wszyscy razem stworzyli widowisko, które wielu naszym mieszkańcom
z pewnością bardzo się podobało. (r)
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nnym strapieniem matek dorastających panien było przygotowanie posagu. Trzeba
było i pieniędzy uzbierać, i pola odpisać, albo i krowę dodatkowo uchować, trzeba było
latami chować gęsi na pierze i usypać kilka pierzyn. Wyprawić wesele, co było wyzwaniem
kosztownym i organizacyjnym, bo wesela urządzano samodzielnie w domu. Jeżeli w rodzinie wypadało średnio ze trzy córki, zwykle w zbliżonym wieku, to było się o co starać,
na co oszczędzać. Zdarzało się, że młodzi nie chcieli czekać, np. w latach powrotów z wojny, i wypadało robić dwa-trzy wesela do roku, bądź wesela podwójne! Dziś jest trochę
inaczej. Młodzi najczęściej oboje pracują i sami w całości lub częściowo finansują sobie
wesele, czasem obie rodziny się składają. Bywa rozmaicie, ale jeszcze do niedawna koszt
wiana i wesela całkowicie spoczywał na rodzicach dziewczyny.
Trochę inaczej trzeba było baczyć na córki, inaczej na synów. W przypadku chłopców, pierwsza
rzecz, „by się nie schacharzył”, druga – by miał
dobry fach, trzecia – by się źle nie ożenił. Miały
na to mamulki swoje sposoby. Owszem, pozwalały synom cieszyć się młodością, chodzić na tańce
i spotkania z „kamratami”. Mamulka pilnowała nawet, żeby między ludźmi syn dobrze wyglądał, był
porządnie ubrany, na weselne zabawy wysyłała mu
przez młodsze dzieci kołnierzyki do wymiany, gdyby się spocił w tańcu. Ale jednocześnie trzymała
jego… kasę, bo cały zarobek oddawał jej właśnie.
I to ona decydowała, ile z tego wziąć na życie, ile
mu odłożyć „jak by się żynioł”. Kiedy wychodził
na zabawę, wsuwała mu do kieszeni drobną kwotę
– akurat tyle, żeby miał na piwo, nie musiał „zaglądać”, żeby mu stawiali, ale też nie tyle, żeby
się miał za co upijać, albo stawiać. Śląski synek
zgadzał się na to bez oporów. Poza tym mamulka,
jak każda matka, bała się, że syn zwiąże się z jakaś
nieodpowiednią kobietą, która go wręcz „skusi”.
W wyborze dziewczyny, żony, mamulka miała głos
decydujący. Bardzo często już z góry przestrzegała,
że nie zaakceptuje panny, która jej się nie podoba,
jak tylko spostrzegła kiełkującą u syna sympatię.
Synek zazwyczaj słuchał potulnie i wycofywał
się grzecznie, bo na wczesnym etapie uczucie nie
było jeszcze zbyt silne. Bardzo często też mamulka
sama wybierała mu dziewczynę i „posyłała na zolyty” gdzie uznała za najlepszy wybór. Zawsze jednak pozostawał strach, że „młodzi co nabroją”.
Przyśpieszony ślub byłby straszną katastrofą. Żeby
zniechęcić młodzieńca do intymnych igraszek, mamulka pilnowała, żeby… nosił starą, podartą bieliznę. Miała nadzieję, że będzie się wstydził przed
panną pokazać w dziurawych gatkach.

Matki dorastających synów miały jeszcze inną
wielką troskę – była to służba wojskowa i wojna.
Służba wojskowa trwała dwa lata i oznaczała długą rozłąkę, przerywaną jedynie rzadkimi listami,
które szły całe tygodnie. Ciężko i tęskno było oddawać ukochanego synka pod surowy wojskowy
dryl, między obcych. Jeszcze ciężej było, kiedy
brali synów na wojnę… Wojny, niestety, zdarzały
się wcale nie tak rzadko. Ile łez i niepokoju kosztowały matki, trudno opisać. Czy po to karmiły,
dbały, wychowywały, żeby „padli w polu”? Jakie
to było cierpienie, jak ciężko było żyć, wyczekując z dnia na dzień wiadomości, dowiadywać się

Aleksandra J. Ostroch

Mamulka i dzieci (cz. III)
z gazet, że była bitwa i potem czekać, czy napisze,
że żyje… Odbierać listy z wieścią, że zginął lub
ranny… O tym historia, niestety, bardzo rzadko
wspomina. Wśród pomników upamiętniających
wojny powinien być koniecznie „Pomnik Matki
Czekającej Na Syna”.
Śląskie mamulki żyły zresztą w niepokoju podobnym z czasu wojny… stale, bo przecież synowie pracujący w kopalniach wciąż narażali życie.
Mamulka nie pozwalała wyjść na szychtę, nie mówiąc „Z Panem Bogiem”, kazała żegnać się świeconą wodą z kropielniczki przy drzwiach, nosić
przy sobie różaniec, medalik. Niby człowiek się
przyzwyczajał, wśród codziennych zajęć o tym
nie myślał, ale ten niepokój zawsze był blisko i jeśli ruszała pogłoska, że „na grubie” coś się stało,
wszystko leciało z rąk. Matki biegły pod bramę…
Nawet jeśli było to na innej zmianie, dotknęło innych, strach ogarniał na długo.
Między dorosłymi dziećmi a mamulką nadal
istniała bardzo silna więź. I nadal istniała silna jej
władza. Będąc już na swoim, dorosłe dzieci regularnie odwiedzały matkę i rozprawiały szczegółowo o swoich sprawach. Nawet jeśli niezbyt szczegółowo, to matka i tak wszystko „zmiarkowała”.
Doradzała, cieszyła się lub troskała wraz z nimi.
Nie było większej frajdy, jak zaprosić mamulkę
na Barbórkę czy na odpust, koniecznie już na obiad,
i częstować najlepszymi kąskami, a potem pokazywać, jak urosły dzieci, tuczniki i kartofle w polu.
Pochwalić się barbórkową premią, orderem, nowymi meblami czy innym przybytkiem. Mamulka

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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nie wszystko musiała pochwalać, co dorosłe dzieci
robią. Jej władza wciąż była tak samo silna, a nieraz
decyzyjna. Bardzo często to ona wybierała synom
zawód, decydowała o wysłaniu córki do klasztoru,
i o tym, gdzie młoda para ma mieszkać. Jeżeli syn
po wojsku, czy po wojnie miał chęć zostać za granicą, a mamulka napisała, że ma wracać, bo się gospodarstwo marnuje, to wracał. Jeżeli dorosły syn
zaczynał „chacharzyć”, pić, smykać się z „lebrami”
po nocy, to mamulka miała prawo, a nawet obowiązek „ofrycować mu po pysku”. Nawet choćby był
pół metra wyższy i musiała sobie podstawić ryczkę. Tak samo zresztą mogła „skrymęcić” i córy.
Na przykład pewna matka z familoków wybrała
się w odwiedziny do zamężnej córki, mieszkającej
w odległym mieście. Długo się nie widziały. Zastała wnuki same, zamknięte w mieszkaniu. Kiedy
córka z zięciem wrócili, to pierwsze na dzień dobry
dostali „ofacowane” po gębie, czemu zostawiają
dzieci bez opieki. Miała rację? Miała. Mamulka
zawsze ma rację, nawet wtedy, kiedy jej nie ma.
No i pyrsk, to se pamiętajcie.

Na zaproszenie sołtysa Gabriela Breguły i Rady Sołeckiej Przegędzy 1 lipca br. w naszej gminie gościli członkowie stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
z Mikołowa.

Krystyny z wizytą w Czerwionce

Wizyta rozpoczęła się w Czerwionce, gdzie
uczestników wycieczki powitała Aleksandra Chudzik, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych. Następnie zaproszeni goście wspólnie z Czesławem
Żemłą odbyli spacer szlakiem czerwieńskich familoków. Kolejnym punktem programu była wizyta w Izbie Tradycji kopalni „Dębieńsko”. Tam
historię górnictwa i dzieje Czerwionki przybliżył
Marian Wójcik.
Po przerwie obiadowej członkowie stowarzyszenia pojechali do Przegędzy. Odwiedzili
miejscowy kościół, a swoją wizytę zakończyli
na boisku dawnego LKS „Czarni” Przegędza.
Tam odbyła się impreza integracyjna połączona
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Goście z Mikołowa byli zachwyceni gościnnością gospodarzy,
pięknem architektury familoków oraz zielenią dominującą w sołectwie Przegędza. Wszyscy byli
zgodni co do tego, że z pewnością jeszcze tutaj
wrócą.
Anna Gudzik

Od 17 do 19 czerwca na Jasnej Górze trwała Konferencja Pracowników Socjalnych,
na którą przybyło ok. 100 przedstawicieli z kilkudziesięciu Ośrodków Pomocy Społecznej z całej Polski.

Konferencja Pracowników Socjalnych
– To spotkanie to dla mnie przede wszystkim
możliwość wymiany doświadczeń, a także zaprezentowanie swoich działań i swojej pracy, która
nie jest taka łatwa, więc bardzo dobrze, że można
to komuś pokazać i przekazać swoje doświadczenia – mówiła podczas Konferencji Izabela Malik,
kierownik Działu Pomocy Społecznej w Ośrodku
w Czerwionce-Leszczynach. – Z seniorami pracuję od 10 lat. Zorganizowałam grupę „Seniorzy
z zameczku”, która prężnie działa. To są już celebryci w naszej gminie, żadne wydarzenie gminne
nie odbywa się bez tej grupy. Grupa ta świadczy
także samopomoc między sobą. Praca ta przynosi
mi bardzo wiele satysfakcji, niesienie pomocy seniorom, współpraca z nimi jest dla mnie ogromnym
doświadczeniem i daje mi bardzo wiele radości.
Grupę, którą stworzyłam, traktuję jak swoje dziecko, darzymy się wzajemnie zaufaniem, wzajemnie
sobie pomagamy – dodała I. Malik.
Uczestnicy Konferencji podkreślali, że pracownicy socjalni potrzebują wsparcia, a także stworzenia grupy, w której mogliby przedyskutować oraz

wzajemnie wspierać się, nauczyć nowych rzeczy
oraz zrozumieć problemy wynikające ze specyfiki
ich pracy.
Głównym organizatorem konferencji był Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych
– Centrum AV w Częstochowie wraz z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie.

Powiatu Rybnickiego
Wielka Liga Czytelników jest Ogólnopolskim Konkursem dla uczniów szkół
podstawowych i ich rodziców, odbywającym się pod honorowym patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sukcesy w Ogólnopolskim
Konkursie Hodowli Kryształów
Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce
poznali zasady i warunki wzrostu kryształów różnorodnych soli. Pod okiem nauczycielki chemii Urszuli Gocyk rozpoczęła się trwająca ok. 6 miesięcy przygoda – efekty
przerosły najśmielsze oczekiwania.
Uczniowie z SP 4 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej pod patronatem Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat krystalografii i wzrostu
kryształów w środowiskach szkolnych oraz ukazanie ważnej roli i znaczenia krystalografii w naukach przyrodniczych, technice i sztuce.
Ogromny sukces osiągnął Kamil Janczyk –
uczeń kl. VIII, który zajął II miejsce, zaś Alicja
Snopek z kl. III gimnazjum zdobyła wyróżnienie.
Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunką, wzięli
udział w seminarium naukowym oraz gali wręczenia nagród, które odbyły się 12 czerwca w Instytucie Fizyki UŚ w Katowicach.

Tytuł Mistrzów

Głównym celem projektu „Wielka Liga Czytelników” jest tworzenie mody na czytanie wśród
rodzin. WLC to największe zawody czytelnicze
w Polsce. Konkurs składa się z IV etapów i toczy
się od czterech lat.
12 czerwca drużyna uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce w składzie – Szymon
Kosiński, Kacper Mucha oraz Jakub Baran –
odebrała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”
w Rybniku dyplomy Mistrzów Powiatu Rybnickiego za wysoki wynik w konkursie.
Na ręce Bogusławy Jankowskiej złożono certyfikat potwierdzający, że SP nr 5 jest szkołą aktywnie promującą czytelnictwo.
Serdecznie gratulujemy, dziękujemy wszystkim
uczniom i ich rodzinom oraz nauczycielom za zaangażowanie.
M. Pyszny

Jesteśmy dumni z naszych laureatów reprezentujących szkołę, tym bardziej, że K. Janczyk zdobył
już wyróżnienie w ubiegłorocznej edycji konkursu.
Wielkie brawa!
Alicja Litwinowicz-Klyta
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Do widzenia, przyjaciele, wspólnych chwil mieliśmy wiele. Dziś ta nitka się urywa, coś
się kończy, a coś się zaczyna – takimi słowami piosenki żegnali szkołę w Bełku i swoich
przyjaciół tegoroczni absolwenci. W roku szkolnym 2018/19 naukę – ze względu na
zmiany w systemie oświaty – zakończyły aż cztery klasy. Dwie – to IIIa i IIIb – ostatni
rocznik gimnazjalistów uczęszczających do utworzonego w 1999 r. Gimnazjum nr 7.
Kolejne dwie – VIIIa i VIIIb – to pierwsi po wielu latach ósmoklasiści, czyli absolwenci
Szkoły Podstawowej im. Porucznika Franciszka Rducha w Bełku.
Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się
17 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce. Ten uroczysty dzień stanowił również okazję do podziękowanie za 20-letnią działalność Gimnazjum nr 7.
Zaproszonych gości, duchownych, Radę Pedagogiczną, wychowawców, wszystkich pracowników
szkoły oraz absolwentów wraz z rodzicami powitała dyrektor Krystyna Janiszewska. Swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas m.in.:
burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący
Rady Miejskiej Bernard Strzoda, proboszcz parafii Bełk ks. Konrad Opitek, proboszcz parafii
Palowice ks. Piotr Siemianowski, wiceburmistrz
Andrzej Raudner, naczelnik Wydziału Edukacji

Uczniom z Bełku
też gratulujemy
Wracamy do informacji na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Pierwszej
Pomocy. W ubiegłym miesiącu wspomnieliśmy już o sukcesie uczniów ze Stanowic, a teraz jeszcze słów kilka o ich rówieśnikach z Bełku.
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Żegnajcie, przyjaciele!…

Iwona Flajszok, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, przewodnicząca
Komisji Oświaty Stefania Szyp, sołtys Bełku Jolanta Szejka, wieloletnia sekretarz szkoły Helena
Lustig i inne osoby, które 20 lat temu tworzyły
Gimnazjum nr 7 oraz przez lata z nim współpracowały. Przyjaciele szkoły zostali nagrodzeni statuetkami. Dyrektor K. Janiszewska złożyła im podziękowanie za wieloletnie wspieranie Gimnazjum nr
7 w Bełku. Statuetki otrzymali także wychowawcy
– Agnieszka Zgoll-Rybka, Wiesława Wistuba,
Katarzyna Adamiec-Kurcok i Bożena Wyleżoł.
Wszyscy uczniowie (czyli 79 osób z czterech
klas) otrzymali dyplom absolwenta symbolizujący
ukończenie szkoły oraz wyróżnienia i nagrody na
różnego rodzaju sukcesy. Statuetkę dla najlepszego ucznia z rąk dyrektor szkoły odebrali: Szymon
Kania (ze średnią ocen 6) z kl. IIIa gimnazjum
oraz Mateusz Woch z kl. VIIIb. Dyplom wzorowego ucznia i statuetkę za świadectwo z paskiem
przez trzy lata nauki i wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie dyrektor K. Janiszewski wręczyła absolwentom, którymi byli: Nikola Palenga, Mar-

Przypomnijmy, że nasza młodzież brała udział
w olimpiadzie teoretycznej i praktycznej wiedzy
na temat udzielania pierwszej pomocy, którą zorganizowano w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach
zajęli tam 14. miejsce, zaś młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bełku – Aleksandra Szymik, Kinga
Zgryźniak, Bartosz Winkler i Bartosz Wyleżoł
– uplasowała się w tej ogólnopolskiej rywalizacji
na miejscu 9. Oba zespoły przygotowała Agnieszka Krzyżowska. Gratulujemy! (r)

tyna Socha, Zofia Radecka, Karolina Wyleżoł,
Teresa Kupczyk (VIIIa), Mateusz Woch, Marta
Pezda, Marta Radzikowska, Weronika Stanecka
(VIIIb), Szymon Kania, Paweł Wieczorek, Kinga
Zgryźniak (IIIa), Weronika Lanuszny, Bartosz
Winkler, Aleksandra Szymik, Bartosz Wyleżoł
(IIIb).
Listy gratulacyjne otrzymali także rodzice
uczniów, którzy wyróżnili się w nauce. Dyplomy
z podziękowaniem za pracę na rzecz klasy i szkoły wychowawcy wręczyli rodzicom wszystkich
uczniów. Rodzice absolwentów podziękowali także
dyrektor K. Janiszewskiej i wicedyrektor Justynie
Wencel za szczególne wsparcie podczas nauki ich
dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum. Młodzież nie zapomniała w swoich słowach podziękowania także o wychowawcach i swoich rodzicach.
W czasie uroczystości nastąpiło przekazanie
sztandaru szkoły w ręce nowego Pocztu Sztandarowego (wraz z członkami ustępującego i obecnego
Pocztu Sztandarowego ceremoniał zorganizowała
Alina Dubec). Następnie młodzież popisała się
pięknym wykonaniem poloneza, którego nauczyła się z Agatą Kordanowską-Pisarek i Bożeną
Wyleżoł.
Zachwycające wykonania utworów muzycznych
przez Piotra Musiolika, Sandrę Kwokę, Wiktorię Cofalik i Bartka Winklera oraz pożegnanie
starszych kolegów przez klasę VII zostały zorganizowane przez Mirosławę Wyleżoł-Mołdrzyk. Byli
uczniowie wykonali także prezentacje multimedialne ze swoimi fotografiami – jedna była „sprzed
lat” (kilku…), a druga – aktualna. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w szkołach średnich!
Bożena Wyleżoł

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy
rok szkolny 2018/2019. Wydarzenie
to było wyjątkowe dla całej naszej społeczności, ponieważ pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów i pierwszy
po reformie rocznik ósmoklasistów. Nie
zabrakło również podziękowań i dedykacji dla wieloletniego dyrektora szkoły
Wojciecha Włodarczyka, który niebawem kończy swoja kadencję i odchodzi
na emeryturę.
Te niezwykłe chwile przegotowane zostały
w formie serwisu informacyjnego z krótką historią
szkoły, scenkami z życia uczniowskiego, prognozą pogody na wakacje oraz blokiem reklamowym,
w którym gimnazjaliści przedstawili swoje talenty
i pasje. Centralnym punktem programu był wywiad
z gościem specjalnym – burmistrzem Wiesławem
Janiszewskim, od którego usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o naszej szkole, jak również kilka oso-

Zakończenie w Dębieńsku
bistych refleksji dotyczących współpracy z dyrektorem szkoły. Nasze zaproszenie przyjął również
wiceburmistrz Andrzej Raudner.

Podczas uroczystości statuetki i dyplomy otrzymali nasi najlepsi absolwenci – Mateusz Przewdzing, Anna Ogerman i Dariusz Wójtowicz
oraz zasłużeni w działalność na rzecz szkoły rodzice – Sylwia Blaut, Sylwia Bugla i Hanna Kurowska, którym bardzo dziękujemy za współpracę.
Oprawę muzyczną przygotował szkolny zespół
muzyczny „Dolce” oraz nasze utalentowane solistki: Natalia Gierlich, Zuzanna Okseniuk i Milena
Szymura. W roli redaktora wiadomości wystąpiła
Zofia Kawalec, którą podziwialiśmy również za
grę na skrzypcach.
Dziękujemy raz jeszcze za przygotowany występ
oraz przedstawione inscenizacje i życzymy wiele
wytrwałości oraz szczęścia naszym absolwentom.
Katarzyna Macioszek
Sabina Klyta-Szubert

W ramach programu „Wolontariat wzmacnia” wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Leszczynach postanowili spełnić sportowe
marzenia swoich chorych kolegów i innych dzieciaków.

Wolontariusze spełniają
marzenia chorych dzieci
Przygotowując się do uroczystości, wolontariusze wykonali kilkanaście plakatów mówiących
o realizowanej pomocy i marzeniach dzieciaków.
Przygotowali ulotki informujące o działalności
Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej
nr 3 w Leszczynach i prowadzonych działaniach,
a także zaprosili wszystkich chętnych do współpracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.
W uroczystości uczestniczyli również uczniowie,

rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz przyjaciele wolontariuszy.
Koordynatorzy programu „Blask” Kamila
Ćmok i Sebastian Garbacz mogli dowiedzieć się
o wielu działaniach wolontariuszy z SP 3 – serca
wolontariatu Czerwionki-Leszczyn. Wolontariusze Laura i Kacper przedstawili prezentację z informacjami o podejmowanych około 50 akcjach
wolontaryjnych, w tym akcjach na rzecz pomocy
chorym dzieciom.
Pomysłem na zrealizowanie akcji w ramach pro-

jektu „Wolontariat wzmacnia” była chęć pomocy
choremu Mateuszowi w realizacji jego sportowego
marzenia i pasji związanej z jazdą na rolkach. Wolontariusze przygotowali dla Mateusza profesjonalny pokaz jazdy na rolkach w wykonaniu Daniela
i Krystiana pod kierunkiem Marleny Stephan.
Sportowy taniec w wykonaniu Darii i Julii był
pięknym przerywnikiem między prezentacjami,
zaś chór „Nadzieja” pod kierunkiem Agnieszki
Drążczyk przepięknie dopełnił uroczystość. Wolontariusze utworzyli żywą flagę olimpijską w rytm
piosenki „Nadzieja”, dając wszystkim piękne wizualne przeżycie.
Wolontariusze przekazali Mateuszowi hulajnogę (ze względu na chorobę nie może na razie jeździć na rolkach), sprawiając mu ogromną radość.
Zrealizowali jeszcze marzenie Madzi na lampki
do roweru i Gosi na skakankę i piłkę, ponadto
pomogli dzieciakom z Władykaukazu, Afryki,
Dawidowi z Domu Dziecka. Pomaganie, darowanie swojego bezcennego czasu innym jest wielką
sprawą. Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji uroczystości: wolontariuszom, obsłudze
nagłośnienia, kamerzyście Beniaminowi, Paniom
Aleksandrze, Barbarze, Alinie, Agnieszce, Marlenie, dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna.
Zapraszamy wszystkich do pomocy i współpracy z Wolontariuszami Szkoły Podstawowej nr 3
w Leszczynach.
Bożena Bierowiec-Chrustek
Opiekun wolontariatu
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Na początku czerwca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce zorganizowało dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych nauczycieli z całej Polski wyjazd szkoleniowy do Brukseli.
Dzięki realizowanym od wielu lat
projektom w Szkole Podstawowej nr
5 w Czerwionce, a wcześniej w Gimnazjum nr 4 oraz stałej współpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej
i z Komisją Europejską, miałam zaszczyt i przyjemność wziąć udział
w tej wizycie studyjnej.
Warto przypomnieć, że w minionym roku starsi uczniowie SP nr 5
realizowali projekt Europejski Uniwersytet Latający, współpracując
z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.
W ramach konferencji szkoleniowej wyróżnieni nauczyciele odbyli
seminarium w Warszawie w Biurze
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W Brukseli nauczyciele odwiedzili m.in. Parlament Europejski oraz Komisję Europejską, gdzie mieli możliwość
przyjrzenia się pracy unijnej administracji oraz uczestniczenia w prelekcjach z pracownikami Komisji
Europejskiej.
Zajęcia warsztatowe dotyczyły:
Projektów komunikacyjno-edukacyjnych, Roli i Funkcjonowania Komisji
Europejskiej, Fake News and disin-

formation in the EU, Dialogów Obywatelskich, Działań i roli Komisji
Europejskiej w dziedzinie edukacji,
Sieci Europe Direct oraz Funduszy
europejskich. Spotkania były pełne niesamowitej energii, obfitowały
w inspiracje, rozmowy, dyskutowano
o wartościach oraz ważnych dla szkoły i środowiska sprawach.
Sukces projektu w szkole to zawsze
zaangażowanie, działanie, wspólna
praca zespołu – uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły, grupy dobrych,
wspierających się ludzi.

Im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat.
Im lepszy będzie świat, tym lepiej będzie nam się żyło

Szkoleni w Brukseli
Wyjazd do Brukseli był dla mnie
cenny jeszcze z jednego powodu
– pozwolił mi uwierzyć na nowo,
że praca nauczyciela może spotkać się z szacunkiem, jest ważna
i cenna. Bowiem strajk nauczycieli,
tak szeroko i różnie komentowany
w mediach, był dla nauczycieli bo-

Do 20 września
na język niemiecki
Drodzy rodzice! W szkołach, do których chodzą Państwa dzieci, zgodnie z ustawą prowadzone
są subwencjonowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej lekcje języka niemieckiego jako języka
mniejszości, realizowane w formie nieodpłatnych,
obowiązkowych zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywają się na wniosek rodziców – 3 godz./tydz. Nie
trzeba przy tym przynależeć do mniejszości.
Rodzice! Pamiętajcie, iż nauczanie języka
mniejszości dyrektor może zorganizować tylko
wtedy, gdy minimum trzech rodziców w danej
szkole/klasie złoży wniosek. Od rodzica nie wymaga się udokumentowania przynależności do organizacji mniejszości niemieckiej, pochodzenia czy
obywatelstwa. Więcej informacji na stronie VDG,
DFK oraz pod nr tel. 880 271 069.
Jolanta Cwalina

Wieloletni Program
i Klub „Senior+”
W związku z Wieloletnim Programem „Senior+” na lata 2015-2020, dotyczącym możliwości
utworzenia Klubu „Senior+”, rozważa się możliwość utworzenia takiego Klubu przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Klub „Senior+”
przeznaczony jest dla osób starszych, które mogą
spędzić w nim czas pod opieką wykwalifikowanej kadry.
W związku z powyższym prosimy wszystkie
osoby zainteresowane o zgłaszanie się do tut.
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b.
Wszelkie informacje pod nr tel. 32 72-29-401 oraz
w sekretariacie ośrodka tel. 32 43-12-039.
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lesnym doświadczeniem, nie tylko
w sensie finansowym, ale głównie
psychicznym. Dziękuję wszystkim,
którzy w tej trudnej sytuacji wsparli
nas – słowem, uśmiechem, dobrym
gestem.
Zakończył się rok szkolny
2018/2019, rok trudny, rok pełen

zmian, z egzaminem po VIII klasie, wygaszanym gimnazjum, nową
podstawą programową. To trudne
sytuacje i wielkie wyzwania. Szkoły
tym wymaganiom sprostały, dzięki
ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, dyrektorów szkół, organów prowadzących.
Warto wysnuć refleksję, że w szkole, tak jak w każdym dobrym projekcie, potrzebne jest wspólne działanie, solidarność, wzajemny szacunek
i zrozumienie, by odnieść sukces dla
dobra dzieci.
M. Pyszny

Wakacyjne spotkania
z grami planszowymi!
Wakacje rozpoczęły się na dobre,
a my zapraszamy do COP! Już 26 lipca
w Centrum Organizacji Pozarządowych
w Czerwionce odbędą się Wakacyjne
Rozgrywki Gier Planszowych, podczas
których zmierzymy się z grami logicznymi, karcianymi, przygodowymi oraz
zręcznościowymi! Zapraszamy młodzież
i dorosłych. Nie wahaj się! Zabierz znajomych i wpadnij do nas!

Co czeka na graczy?
Tajniacy – „Dwie drużyny – dwóch Szefów Wywiadu, starają się jak najszybciej nawiązać kontakt
ze wszystkimi swoimi agentami. Problem? Szef
Wywiadu może podawać swojej drużynie tylko
jedno hasło na turę, którym powiąże ze sobą kilka
widocznych dla wszystkich kryptonimów. Drużyna
musi domyślić się, który z prezentowanych kryptonimów należy do agentów ich drużyny, omijając
cudzych agentów. Pssst! Jeden z kryptonimów należy do zabójcy…”
SmallWorld – „Gracze prowadzą swoje nacje
w świecie, który jest po prostu za mały (?!), aby
pomieścić je wszystkie! Świat gry zamieszkany
jest przez różnorodne rasy – krasnoludy, czarodziejów, amazonki, gigantów, orki a nawet ludzi.
Każda z tych nacji posyła do walki swoje armie
– wszystko, aby zdobyć chociaż odrobinę nowego
terytorium i wymazać inne plemiona z powierzchni ziemi.”
No to graMY?
Terminy pozostałych spotkań: 17 lipca, godz.
17.30-20.30; 26 lipca, godz. 10.00-13.00; 7 sierpnia, godz. 17.00-20.00; 16 sierpnia, godz. 10.0013.00. Miejsce: Czerwionka, ul. 3 Maja 19.
Liga Gier Edukacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Razem Możemy Więcej – Centrum
Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”, współfinansowanego ze środków Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Beata Bujoczek

17 czerwca na zaproszenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach nasze miasto odwiedził
siatkarz plażowy Mariusz Prudel.
Mariusz Prudel ma na swoim koncie liczne
medale zdobyte na Mistrzostwach Polski i Europy. Razem z Grzegorzem Fijałkiem zdobył także
kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Londynie
w 2012 r. Tym samym został pierwszym w histo-

Mariusz Prudel z wizytą

Klub Szachowy
„Skoczek” zaprasza w Czerwionce-Leszczynach
Ruszyły zapisy na zajęcia Klubu Szachowego
„Skoczek” w nowym roku szkolnym 2019/2020.
Zajęcia będą odbywać się w następujących grupach:
• grupa średniozaawansowana – czwartki, godz.
15.30-17.00;
• grupa zaawansowana – czwartki, godz. 17.0018.30;
• grupa początkująca (od podstaw) – piątki, godz.
17.20-18.20 (w przypadku dzieci od 7 lat lub od
6 lat rodzic musi być obecny).
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Czerwionce przy ul. Wolności (budynek MOSiR). Zapisy grupy początkującej należy kierować na adres
mailowy: hanna_leks@op.pl.
PODZIĘKOWANIE
Jako organizatorzy zawodów wędkarskich z okazji Dnia
Dziecka składamy podziękowania wszystkim Sponsorom,
którzy w dużym stopniu przyczynili się do przygotowania imprezy cieszącej się od lat ogromną popularnością.
Wspomniani sponsorzy to: Rada Dzielnicy Czuchów, Firma
Rawimex – Artur Wierzchowski, Sklep Zoologiczno-Wędkarski – Damian Cichy, Piekarnia – Mariola Knopik-Kurpanik,
Piekarnia – Tomasz Barański. Dziękujemy!
Zarząd Koła PZW nr 96 w Czerwionce

rii reprezentantem Polski w siatkówce plażowej
na olimpiadzie.
Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali
zdobyte przez sportowca medale oraz stroje sportowe, które M. Prudel zabrał na spotkanie. – Różnica pomiędzy siatkówką plażową a halową, która
często dziwi osoby, spotykające się z tą dyscypliną
po raz pierwszy, to brak sztabu osób wspierających
zawodników na boisku. W przypadku siatkówki
halowej zaraz obok jest trener czy gracze rezerwowi. W siatkówce plażowej jest inaczej – dwójka
zawodników jest na boisku sama, nie ma zmian,
nie ma trenera – mówił siatkarz podczas spotkania z uczniami. – Uprawianie sportu jest zawsze
niesamowitą przygodą. Są sukcesy i porażki, ale
zachęcam każdego z Was, żeby spróbować swoich
w różnych dyscyplinach, wierząc w swoje możliwości – dodał.

M. Prudel spotkał się nie tylko z dziećmi i młodzieżą Czerwionki-Leszczyn, odwiedził także gospodarza miasta – burmistrza Wiesława Janiszewskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli również
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Michał Cichoń oraz menadżer sportu Dariusz
Luks.

Sportowe emocje w „Promyczku”
11 czerwca na terenie ogrodu Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
„Promyczek” w Leszczynach odbyła się
IX Olimpiada Sportowa Placówek Integracyjnych i Specjalnych.

W tegorocznej Olimpiadzie wzięły udział:
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Leszczynach, Przedszkole nr 10 im. J.
Tuwima w Czerwionce, Szkoła Podstawowa nr 1
w Leszczynach, Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach, Warsztat Terapii
Zajęciowej w Rybniku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żorach.
Olimpiadę uroczyście otworzyła dyrektor P nr
1 „Promyczek” Monika Sobieska, życząc wszystkim uczestnikom powodzenia w sportowych zmaganiach, ale również wspaniałej zabawy. – Nasze
przedszkole kładzie ogromny nacisk na propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia. Podkreślamy również, jak ważny w życiu
każdego jest sport i aktywność fizyczna. Przykładem tego jest Olimpiada Sportowa Placówek Integracyjnych i Specjalnych – podkreślała M. Sobie-

ska. Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
„Promyczek” jest organizatorem Olimpiady od jej
pierwszej edycji.
Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: dorośli i dzieci.
Ostatecznie wyniki prezentowały się następująco: dorośli – Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Żorach (I miejsce), Warsztat Terapii Zajęciowej
w Rybniku (II); dzieci – SP nr 1 w Leszczynach
(I), P nr 1 „Promyczek” w Leszczynach (II), Zespół
Szkół Specjalnych w Leszczynach (III), P nr 10
w Czerwionce (IV).
Dyrektor M. Sobieska oraz radni Izabela Rajca
i Bogdan Knopik wręczyli uczestnikom Olimpiady medale oraz dyplomy.
Dyrektor Przedszkola złożyła również podziękowania na ręce dyrektorów i nauczycieli placówek
biorących udział w zawodach, rodziców, wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach
oraz pracowników przedszkola za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia.
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XX Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży

w Pływaniu Drużynowym i Sztafetowym
7 czerwca na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły
się jubileuszowe, XX Mistrzostwa Dzieci
i Młodzieży w Pływaniu Drużynowym
i Sztafetowym.
Mistrzostwa uroczyście otworzyli dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce Małgorzata Marciniak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
Michał Cichoń, którzy życzyli wszystkim zawodnikom wspaniałej zabawy oraz rywalizacji w duchu zasad fair play. Zawodnicy walczyli o zwycięstwo w pływaniu indywidualnym na dystansie
25 m w trzech stylach pływackich – klasycznym,
grzbietowym i dowolnym, jednocześnie zdobywając punkty do klasyfikacji drużynowej. Podczas

Mistrzostw odbyły się również sztafety pływackie,
w których wystartowali uczniowie klas IV-VIII.
Zacięta rywalizacja uczniów trwała kilka godzin. Ostateczne wyniki prezentowały się następująco: klasyfikacja drużynowa – SP nr 5 (I miejsce),
SP nr 4 (II), SP Książenice (III); klasyfikacja sztafetowa: SP nr 5 (I), SP nr 4 (II), SP Książenice (III).
Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i sztafetowej otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy
klasyfikacji drużynowej pamiątkowe puchary. Każdy uczestnik zawodów otrzymał również słodki
poczęstunek.
Celem Mistrzostw Dzieci i Młodzieży w Pływaniu Drużynowym i Sztafetowym jest promowanie
zdrowego stylu życia i pokazanie młodemu pokoleniu zależności zdrowia od aktywności fizycznej.
Mistrzostwa zorganizowane zostały w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Twoje Zdrowie w Twoich Rękach – Zachowaj Trzeźwy Umysł” i były
zgodne z założeniami Gminnego Programu Profilaktycznego.

Na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Czerwionce odbyła się II akcja sportowa
„Ruch rzeźbi ciało i umysł” w ramach IV Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza Wiesława Janiszewskiego i Starosty
Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.

POWIATOWY TYDZIEŃ GODNOŚCI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
We wspólnej zabawie uczestniczyli wychowankowie poszczególnych placówek: Zespołu Szkół
Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce,
Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce, Zespołu
Szkół w Czerwionce, Placówki Wsparcia Dziennego w Leszczynach. Sportowców, opiekunów i organizatorów powitali pełnomocnik burmistrza ds.
społecznych Aleksandra Chudzik, wicestarosta
rybnicki Marek Profaska oraz wicedyrektor Leszek Rakojc. Wszystkim uczestnikom wspaniałej
zabawy życzyli dążenia do celu, spełnienia marzeń
i łatwości w pokonywaniu barier. Szanowni goście
wręczyli przedstawicielom poszczególnych drużyn
pamiątkowy dyplom za zaangażowanie i uczestnictwo w sportowych obchodach Tygodnia Godności
Osób Niepełnosprawnych. Na znak jedności, zacierania się granic, równości, tolerancji i świadomości
o autyzmie z rąk każdego uczestnika zostały wy-

puszczone balony w kolorze białym i niebieskim,
które zasponsorowała firma „Danmel” na prośbę
Zespołu Szkół Specjalnych w Leszczynach.
Bardzo ważnym elementem w życiu człowieka
jest ruch, który pełni wiele funkcji zdrowotnych,
wychowawczych, terapeutycznych. Naszą wspólną przygodę z ruchem rozpoczęliśmy „Biegiem
równości” na stadionie lekkoatletycznym Zespołu
Szkół w Czerwionce, który potraktowaliśmy jako
rozgrzewkę przed rywalizacją zespołową w „Grach
i zabawach ruchowych” na hali sportowej. Każdą placówkę reprezentowała 10-osobowa drużyna o różnym poziomie sprawności, możliwości
i umiejętności. Gry i zabawy rozwijały naszą siłę,
skoczność, szybkość, zwinność, zręczność i wiele
innych zdolności, polegały na współpracy, wzajemnej pomocy i wspólnej zabawie. Tak jak w zeszłym
roku przez cały czas tej wspaniałej zabawy towarzyszyło nam wiele życiowych wartości. Wszyscy

byliśmy silni, uczciwi, pełni nadziei, szczęśliwi,
towarzyszyło nam wzajemne zaufanie, szacunek,
wiara we własne siły i radość. Przy przeprowadzeniu tej imprezy sportowej pomagali uczniowie Zespołu Szkół. Po wspaniałej zabawie każda drużyna
otrzymała słodki poczęstunek, który ufundowany
został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
Ze sportowym pozdrowieniem!
SP nr 5 i ZS w Czerwionce

14

KURIER | LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

239 osób wzięło udział w drugiej edycji ośmiogodzinnego ultramaratonu „Szychta na Gichcie”. Podobnie jak
w roku ubiegłym uczestnicy mieli do pokonania pętlę o długości 7,5 km, która
wiodła po najbardziej malowniczych
leśnych zakątkach Palowickiego Pojezierza. O wynikach klasyfikacji końcowej
decydowała wielokrotność przebytych
pętli i łączny czas.
Spośród mężczyzn najwyższe miejsce na podium zajął Andrzej Wereszczak, który 11 wspomnianych na wstępie pętli, czyli 82,5 km, pokonał
w czasie 7:22:08. Tuż za nim uplasował się Artur Bujnowski, który ten sam dystans przebiegł
w czasie 7:23:40. Na III miejscu znalazł się Mariusz Walczyński (70,5 km, czas 7:27:05). W rywalizacji kobiet zwyciężyła Joanna Marchewka
(67,5 km, czas 7:17:15), II miejsce wywalczyła
Barbara Chrzanowska (67,5 km, czas: 7:19:48),
która raptem 7 miesięcy temu została szczęśliwą
mamą, a podczas ultramaratonu zatrzymywała się
trzy razy, aby nakarmić swoją pociechę. III miej-

Grill+Run=Fun
sce w kategorii kobiet zajęła Magdalena Lulko
(67,5 km, czas: 7:22:48). W klasyfikacji nordic
walking mężczyzn najlepiej wypadli Eugeniusz
Gembala (I miejsce), Daniel Romanowski
(II) i Zdzisław Arendt (III). Wśród kobiet były
to kolejno: Małgorzata Rzepka, Agnieszka Kania i Aleksandra Taisner.
W pierwszej części podsumowania tegorocznej
rywalizacji zwycięzców uhonorowywali przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra
Chudzik i radny powiatowy Eugeniusz Adamczyk, natomiast najlepszym biegaczom puchary,
medale i dyplomy wręczali Michał Cichoń – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach – oraz Michał Toman,

prezes Stowarzyszenia „Luxtorpeda”, który jako
główny organizator imprezy dziękował wszystkim
jej uczestnikom, w szczególności wolontariuszom
zaangażowanym w sprawny przebieg. Warto dodać, że wśród uczestników Grill+Run=Fun nie zabrakło dzieci i młodzieży startujących w biegach
im. Jacka Kostrzewy. (r)

6 lipca odbył się w Palowicach Aktywny piknik zorganizowany przez stowarzyszenie
Aktywni Społecznie ASy. Wydarzenie miało dwa główne cele – integrację mieszkańców Czerwionki-Leszczyn oraz wsparcie leczenia Hani Bednarczyk, cierpiącej m.in.
na zespół Angelmana. Inicjatywa pikniku towarzyszyła imprezie biegowej „Szychta
na Gichcie” organizowanej w ramach Grill+Run=Fun przez Stowarzyszenie Luxtorpeda
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Aktywny piknik był bogaty w wiele atrakcji
skierowanych do dzieci oraz ich rodziców. Członkowie stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy
zorganizowali liczne konkursy, gry i zabawy dla
najmłodszych. Dzieci mogły rywalizować m.in.
w grze w bule, lotkach, kole fortuny, rzucie byle
czym do celu czy odgadywaniu jedynie po smaku
owoców i warzyw. Dodatkowo odbyły się zawody
w przeciąganiu liny. Najmłodsi uczestnicy Aktywnego pikniku mieli również możliwość korzystania
z dmuchańca oraz przejażdżek na koniu za symboliczne cegiełki, które w całości były przekazane
na leczenie Hani.
Piknik odwiedzili również motocykliści, w tym
członkowie stowarzyszenia SMK Enduro Czerwionka z Weroniką Duraj na czele oraz zawodnikiem Młodzieżowego Klubu Mini Żużla RYBKI
Rybnik. Był również słynny rekin-maskotka klubu
żużlowego PGG ROW Rybnik, z którą dzieci oraz
pozostali uczestnicy pikniku robili sobie zdjęcia.
Na pikniku były również do zakupienia za symboliczne cegiełki na rzecz Hani różnego rodzaju

Aktywni Społecznie

zorganizowali

charytatywny piknik
ciasta, wata cukrowa, chleb ze smalcem i ogórkiem
oraz zabawki i inne gadżety. Podczas wydarzenia
rozlosowano również wiele nagród przekazanych
na charytatywny cel pikniku od licznych darczyńców. Różnego rodzaju zabawki, artykuły dekoracyjne i kosmetyki, bony upominkowe na make-up
czy pizzę oraz wejściówki na festiwal rockowy
zostały rozdysponowane wśród uczestników pikniku, którzy wsparli finansowo zbiórkę na rzecz
małej Hani.
W części artystycznej Aktywnego pikniku również nie brakowało ciekawych atrakcji. Społecznie dla uczestników wystąpili, chrześcijański raper ELMER, pasjonat gitary Andrzej Jaworski,
Michalina Starosta, wokalistka zespołu CandyShow, Dj Patryk i Burner oraz Claudia i Kasia
Chwołka.
Należy zaznaczyć, iż cały Aktywny piknik był
wydarzeniem charytatywnym, tj. organizatorzy nie
ponieśli żadnych kosztów związanych z udziałem
artystów czy innych dostępnych dla mieszkańców
atrakcji. Całość inicjatywy to wsparcie społeczne
wielu osób i podmiotów. Organizacje, wolontariusze i instytucje samorządowe przyczyniły się
do wielkiego sukcesu, jakim była udana zbiórka
charytatywna na rzecz chorej Hani.

Składam duże podziękowania w imieniu własnym oraz wszystkich członków stowarzyszenia
Aktywni Społecznie ASy i wolontariuszy, jak również rodziców małej Hani dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dzięki wsparciu finansowemu na szczytny cel, poświęcenie swojego czasu, przekazaniu
nagród oraz pomocy we współorganizacji Aktywnego pikniku zrobiliście kawał dobrej roboty. Zachęcam do dalszej współpracy i partnerskich działań na rzecz innych potrzebujących oraz kolejnych
aktywnych inicjatyw. Zbiórka przeprowadzona
podczas Aktywnego pikniku zakończyła się bardzo
dobrze, wspólnie zebraliśmy 3.317,88 zł. Brawo!
Aktywnie można więcej!
Marcin Stempniak
Prezes Stowarzyszenia
Aktywni Społecznie ASy
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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








 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



Podziękowanie za pomoc

Kancelaria Radcowska

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

e-mail: piotrowicz@jpkancelaria.com, sekretariat@jpkancelaria.com
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Publikujemy podziękowanie otrzymane od Pani Lidii Szewczyk,
a skierowane do osób, które wsparły jej rodzinę po eksplozji gazu.
Dramatyczne wydarzenie miało miejsce 11 marca w Bełku. 16-letni
chłopiec, który w czasie wybuchu sam przebywał w domu, został
przetransportowany do szpitala w Katowicach, gdzie po kilku dniach
walki o życie zmarł. Budynek, w którym mieszkała rodzina, został
przeznaczony do rozbiórki. Gmina natychmiast podjęła działania,
których celem była pomoc poszkodowanym. Pani Lidia w maju otrzymała klucze do mieszkania socjalnego przy ul. Młyńskiej. Tam, w dobrych warunkach, wraz z młodszym synem rozpoczęła nowy rozdział
życia. Wszystko to stało się możliwe dzięki wsparciu i ogromnemu
zaangażowaniu wielu osób poruszonych tragedią rodziny.

Składam podziękowania dla wszystkich osób, firm, instytucji, mediów za bezinteresowną pomoc i życzliwość, która
w szczególny sposób przyczyniła się do poprawy warunków
życiowych mojej rodziny, po tragedii, w której straciłam to co
najcenniejsze – Syna oraz dorobek mojego życia. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów, zamierzeń oraz godne życie. Jednocześnie życzę samych pogodnych
i radosnych dni.
Lidia Szewczyk

Rodzinie

śp. SYLWESTRA MUSIOLIKA
Twórcy Herbu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

najszczersze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej,
Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Z głębokim żalem przyjęli wiadomość
o śmierci naszego długoletniego
Współpracownika i Autora

śp. SYLWESTRA MUSIOLIKA
Jego Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Redakcja Kuriera
i Wydawnictwo Vectra

Romanowi Baranowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
śp. ADELAJDY BARAN
składają
Burmistrz Gminy i Miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Kierownictwo Urzędu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Adamowi Fryczowi i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu tragicznej śmierci

SYNA
śp. MICHAŁA FRYCZA
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie

Rodzinie

śp. MARIANA RYBKI
najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia, kwiaty
oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej

śp. ADELAJDY BARAN
wszystkim krewnym, znajomym,
sąsiadom oraz delegacjom
składają
Mąż, Córka i Syn z Rodzinami

śp. PIOTRA GRYCICHA
głębokie wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

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

śp. AGNIESZKI KORUS

ks. proboszczowi dziekanowi Romanowi Kiwadowiczowi,
a także krewnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
delegacjom oraz Burmistrzowi, Kierownictwu
oraz Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
składają
Synowie i Córka z Rodzinami
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Oferuje: • wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
		
		
• usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20

32 431-81-80, 32 431-10-87
32 431-14-57, 0-602 786 043

www.pwikcl.pl

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00
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PILATES – dlaczego warto ćwiczyć?
Pilates to unikalne połączenie strechingu (rozciągania)
ze wzmocnieniem. Ćwicząc ze mną pilates:
– wysmuklasz swoją sylwetkę
– wzmacniasz mięśnie brzucha, bioder i pośladków
– poprawiasz elastyczność ciała
– uzyskasz szybkie i trwałe efekty
– zrelaksujesz się i poprawisz swoje samopoczucie
Zapisy w sekretariacie
Uniwersytetu Trzecie Wieku – Miejski Ośrodek Kultury
Czerwionka ul. Wolności 2 – tel. 32 4311-634 wew. 22
Zajęcia prowadzi mgr Agnieszka Krzyżowska

GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI
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