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Cudze chwalicie,
swego nie znacie
Sami nie wiecie/Co posiadacie/A boć nie
śliczne/Te wioski liczne?/Ten kraj kochany?
– wprawdzie tytułowa refleksja zdaje się tu
być niezbyt odkrywcza, biorąc pod uwagę
słowa przytoczone za St. Jachowiczem, tyle
że ich autor przelał je na papier w pierwszej
połowie XIX wieku. A więc dawno. Rzecz
w tym, że są ciągle aktualne i niczym mantra powtarzane, zwłaszcza teraz – w dobie
ograniczeń i niepewnych wojaży do odległych krain.

Jeśli już stanęło na tym, że urlop/wakacje trzeba
spędzić w kraju – wszak nieporównywalny do innych
sezonów jest obecny odsetek wyjazdów zagranicznych
– do łask w skali makro wróciły nasze góry i Mazury,
bałtyckie plaże i kurorty. Oblegane na potęgę! W myśl
zasady „płacz i płać” najczęściej nie pozostaje nic innego jak pogodzenie się z drożyną, choć ta rzekomo
występuje w imię i dla dobra takich branż jak hotelarstwo, gastronomia i szeroko rozumiana turystyka. Niby
to solidarność taka, choć działa tylko w jedną stronę.
A skoro już o stronach mowa, godzi się choć wspomnieć o tych niezbyt odległych, tych na wyciągnięcie
ręki. I tu właśnie może się okazać, że… cudze chwalicie,
swego nie znacie, bowiem także w naszym regionie jest
całe mnóstwo atrakcji, które jak na ironię przyciągają
rzesze turystów z innych stron Polski.

Umówmy się, że nie wszyscy celebryci – tudzież politycy lub ci, którym się wydaje, że w polityce coś znaczą, bo dorwali się do władzy – obowiązkowo muszą
mieć jakieś szersze pojęcie o walorach z Polski rodem.
A niech będzie, że z naszego
tylko regionu. Stąd zapewne
ich głoszone publicznie –
o zgrozo! – „odkrycia Ameryki” w postaci Podlasia czy
też… roślinności, która występuje na naszym terenie.
Bywało, że w przypływie
szczerości dziwili się temu
stołeczni artyści goszczący
na scenie CKE. Najwyraźniej spodziewali się raczej księżycowego krajobrazu, toksycznych wyziewów przemysłu, w najlepszym razie rachitycznych brzózek. Otóż nie
– ten stereotyp dość wyraźnie kłóci się z tym, co piękne
i niepowtarzalne także u nas, na Śląsku, jak i każdym
regionie kraju, który mieni się wielością kultur i tradycji.
Ot odkrycie godne światowej pandemii!

Od kiedy niemal w każdym mieście i gminie regułą
stało się funkcjonowanie centrów lub punktów informacji turystycznej, warto sięgnąć po najczęściej bezpłatne
mapki, broszury i foldery promujące najbliższe okolice.
W naszym regionie prym
wiodą popularne publikacje
firmowane przez Śląską Organizację Turystyczną. Już
nawet przy pobieżnej lekturze łatwo się przekonać,
że ciekawych propozycji na
aktywne spędzenie czasu
wolnego od pracy i nauki
jest doprawdy wiele, co wydaje się wręcz bezcenną wskazówką przed kolejnym…
zasiedzeniem. Zanim więc miałyby się spełnić najgorsze scenariusze wynikające z sanitarnych obostrzeń,
korzystajmy póki czas. Może się bowiem okazać, że
plany wypoczynkowe odkładane na później w ogóle
nie dojdą do skutku.
Robert Ratajczak
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Zmiany klimatyczne
są już ekstremalne
Biorąc pod uwagę szereg zawirowań związanych w pandemią, ale już także wynikających
ze zmian klimatycznych, możemy chyba uznać,
że mamy do czynienia z wyraźnie ekstremalnymi zjawiskami, jakie nie omijają również naszej
gminy. W tym drugim przypadku, a więc kwestii pogodowych, na nic zdają się ostrzeżenia
synoptyków i nowoczesna infrastruktura, gdy
chodzi o potężne wyładowania atmosferyczne i nawałnice – komentuje burmistrz Wiesław
Janiszewski.
W nocy z 15 na 16 lipca nie po raz pierwszy na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dał o sobie
znać jeden z żywiołów, ten w postaci ulewnych opadów,
a w konsekwencji podtopień, czy wręcz powodzi. Jeżeli
przyjmiemy, że na jeden metr kwadratowy gwałtownie
wzrastają opady deszczu w ilościach dużo większych od
normatywnych, to żadne urządzenia hydrotechniczne nie
mogą tego wytrzymać. I nie trzeba nawet odwoływać się
do ostatnich przykładów z Niemiec czy krajów Beneluksu, by mówić o swoistej bezradności wobec żywiołu. Co
ciekawe, o ile kiedyś zjawiska podtopień były charak-

terystyczne dla długotrwałych
opadów, tak obecnie, w ciągu
zaledwie godziny na niewielkim obszarze może dochodzić
do poważnych zagrożeń. Na tym
też polega ekstremalny wymiar
zjawisk, o których kiedyś wspominano w doniesieniach z dalekiego świata. Tymczasem ostatnia ulewa w pasie między Dębieńskiem a Czerwionką,
wzdłuż Jordanka, przypomniała m.in. o „wąskim gardle”
w postaci przepustu na ul. Rymera, gdzie znajduje się
jedno z najniżej położonych miejsc w tej części miasta.
Przy tym wszystkim podmyte tory kolejowe na odcinku kilkuset metrów i efekt tego w postaci wykolejonych
wagonów świadczy o ekstremalnie dużej skali zjawiska,
z jakim mieliśmy do czynienia w połowie lipca. Owszem,
mówimy o powtarzalności, o łatwych do przewidzenia
skutkach, chcę jednak podkreślić, iż w tym przypadku
warunki atmosferyczne były na tyle wyjątkowe, że nie
pozwalały na opanowanie żywiołu. Tym bardziej zasadna
okazuje się decyzja o budowie terenów zalewowych, które
zabezpieczą naszych mieszkańców przed podobnymi sytuacjami. Prace w tym zakresie są już realizowane w ramach rekultywacji obszarów pogórniczych – „zwałów
płaskich”. Ze względu na to, że ten rodzaj zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wymaga ogromnych nakładów finansowych, będziemy aplikować o środki w ramach tzw.
Nowego Ładu.
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Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej 13 lipca na wniosek burmistrza Wiesława Janiszewskiego Rada Miejska przyjęła apel o podjęcie pilnych działań zmierzających
do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Tym samym
dołączyła do apelu rybnickich radnych, którzy jako pierwsi procedowali tego typu uchwałę, przekazali także jej treść władzom powiatu rybnickiego oraz wszystkim gminom
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z prośbą o podjęcie podobnych apeli.
Zaniepokojenie samorządowców sytuacją rybnickiego szpitala ma zostać w formie
przyjętych uchwał przekazane premierowi i marszałkowi.
– Dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest pokłosiem
działań które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich
miesięcy w szpitalu w Rybniku, a także zapowiedzi
na naszej ostatniej sesji, kiedy dyskutowaliśmy zaniepokojeni o losy szpitala – wyjaśniał burmistrz
Wiesław Janiszewski. – To pilna konieczność, musimy zaapelować w imieniu naszych mieszkańców
o to, by cztery oddziały rybnickiego szpitala w trybie i czasie, który został ustalony, wróciły do swojej normalnej działalności. Łudziliśmy się nadzieją,
że zapowiadana próba zamknięcia oddziałów zakończy się kompromisem, liczyliśmy na pozytywny
rezultat rozmów pomiędzy dyrekcją a personelem
szpitala. Okazuje się, że negocjacje nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia, oddziały zostały
zawieszone, dlatego dzisiejszy apel chciałbym potraktować nie tylko jako głos burmistrza, radnych,
ale także mieszkańców gminy i regionu, czyli grupy

około 300 tys. osób. Nie można doprowadzić do
tego, aby szpital, który na przestrzeni dziesiątek lat
był budowany i modernizowany dla mieszkańców
regionu zakończył swoją działalność. Chciałbym
przypomnieć, że wielokrotnie wspieraliśmy finansowo szpitale. To nie było wsparcie dla lekarzy
i personelu, ani dla dyrekcji, to było wsparcie dla
potencjalnych pacjentów, naszych mieszkańców.
Stąd prośba i apel do państwa radnych, aby w ślad
za dzisiejszą uchwałą robić wszystko, abyśmy mogli
jak najszybciej odzyskać to, co decyzją administracyjną zostało pacjentom odebrane. Proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały. Przekażemy go
wszystkim stronom, które są w stanie zdecydować
o dalszych losach szpitala.
Apel został przyjęty przy 13 głosach za oraz
przy 4 wstrzymujących. HPN

W PROGRAMIE:

12.00, 15.00, 17.00, 19.00
– zwiedzanie osiedla
z przewodnikiem
16.00-20.00
– industrialne animacje,
warsztaty, gry i zabawy
„Doświadczalnia” – nauka
przez zabawę, zwiedzanie
osiedla kolejką turystyczną
20.00
– widowisko HI-TEC music

Czerwionka,

Familoki — Plac Rekreacyjny

20 lipca w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a siedmioma gminami województwa śląskiego podpisane zostały umowy
na działania w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”. Dotacje dla aż pięciu swoich sołectw
pozyskała gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Inicjatywy Sołeckie
według mieszkańców
Województwo śląskie reprezentowali wicemarszałek Wojciech Kałuża, członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs i radny województwa śląskiego Jarosław Szczęsny, a poszczególne gminy prezydenci, burmistrzowie, wójtowie
wraz ze skarbnikami. Z ramienia gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny w wydarzeniu uczestniczyli: burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, skarbnik gminy Zbigniew Wojtyło oraz sołtysi: Jolanta Szejka z Bełku, Gabriel Breguła z Przegędzy
i Marek Szczech z Książenic.
– Naszym celem jest zrównoważony rozwój województwa, pamiętamy o dużych miastach i nie zapominamy też o mniejszych gminach i sołectwach.
Te pieniądze posłużą mieszkańcom. Dzięki nim uda
się zrealizować inwestycje, które poprawią jakość
życia, a na które nie zawsze w gminnych budżetach
są dostępne środki – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy
mogą realizować zadania, które służą mieszkańcom i podnoszą atrakcyjność obszarów wiejskich
w województwie.
– Cieszę się, że możemy wesprzeć kolejne przedsięwzięcia w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Tereny wiejskie w województwie śląskim pięknieją z roku na rok, a te środki są zawsze świetnie
wykorzystane, zmieniając otoczenie i służąc mieszkańcom i odwiedzającym, a do tego integrują społeczność lokalną – podkreślała Beata Białowąs,
członek Zarządu Województwa Śląskiego.
– Pięć sołectw z terenu naszej gminy zostało
beneficjentami „Inicjatywy Sołeckiej”. Bardzo się
cieszę, ponieważ wybrano zadania, o których realizację wnioskowali sami mieszkańcy. W ramach
środków z budżetu województwa otrzymujemy po 10
tys. zł na każde sołectwo, a resztę środków na wykonanie każdego przedsięwzięcia dokładamy z budżetu gminy – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski.

Przypomnijmy, że 28 czerwca br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań
wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu
„Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.
W przypadku naszych sołectw, w Stanowicach,
Palowicach i Książenicach wspomniane fundusze
zostaną wykorzystane na zakup i montaż nowych
urządzeń na place zabaw dla dzieci, w Przegędzy
na zakup i montaż trzech parkowych lamp solarnych, natomiast w Szczejkowicach na zakup i montaż nowych urządzeń siłowni pod chmurką.
W ramach konkursu w skali regionu wpłynęło
215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
kwotę 5,4 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona na realizację 113
zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln zł. HPN
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Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to
spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania
z przystępnym czynszem. Takie lokale
na wynajmem z możliwością wykupu na
własność planuje wybudować spółka pod
nazwą SIM Śląsk Południe, do której
należeć ma także gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.
9 lipca w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie przyszłych wspólników nowej
inicjatywy mieszkaniowej. To samorządowcy Bielska-Białej, Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Kuźni Raciborskiej i Raciborza. W spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego misją jest wspieranie
polityki mieszkaniowej państwa.
SIM Śląsk Południe planuje na terenie gmin,
które przystąpią do spółki, wybudować budynki
wielorodzinne, w sumie ponad 1000 mieszkań na
wynajmem, o korzystnym czynszu, z możliwością
wykupienia lokalu mieszkalnego na własność.
– Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to wielka
szansa na poprawę dostępu mieszkańców naszej
gminy do mieszkań o umiarkowanych czynszach
– mówi burmistrz Wiesław Janiszewski. – Liczymy, że ta forma budownictwa mieszkaniowego da
mieszkańcom możliwość skorzystania ze stabilnego
najmu mieszkania z perspektywą jego zakupu na
własność. Myślę, że ten projekt w przeciwieństwie
do Programu Mieszkanie Plus, do którego również
zgłosiliśmy przed laty akces, zakończy się sukcesem
– dodaje burmistrz.
Każda z gmin na poczet kapitału spółki wniesie kwotę 3 mln zł, a środki te mają pochodzić
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe mają
być finansowane m.in. z bezzwrotnego wsparcia
samorządów z Funduszu Dopłat, partycypacji
wniesionych przez najemców oraz preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego
budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zgodnie z procedurami Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 25 czerwca br. wyraziła zgodę na utworzenie przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny spółki pod firmą SIM Śląsk Południe

Gmina przystępuje
do nowego programu
mieszkaniowego
z siedzibą w Bielsku-Białej, której udziałowcem
będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości. Drugą uchwałą podjętą w tej sprawie było zatwierdzenie wniosku burmistrza do ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego
na objęciu przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny udziałów w tworzonej w formie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
– Zdajemy sobie sprawę, że niedosyt nowych
mieszkań jest dużym problemem w naszej gminie, dlatego natychmiast podjęliśmy działania
w ramach zaproponowanego partnerstwa. Jest to
nowa koncepcja, której zasady mają być niezwykle korzystne zarówno dla gmin, jak i dla samych
mieszkańców. Wszystkim nam zależy, aby prace nie
traciły tempa, więc my również w ramach struktur
gminy i miasta przygotowujemy i wdrażamy kolejne formalności – mówi Andrzej Raudner, zastępca burmistrza Czerwionki-Leszczyn.
– Mieszkanie na wynajem ma być ofertą dla
rodzin o średnich dochodach, które przekraczają
jednak limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie
komunalne z zasobu gminnego, a nie zamierzają
zaciągać długoterminowego zobowiązania finansowego w bankach – wyjaśnia Katarzyna Pyszny,
naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji w Urzędzie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Kilkaset
nowych mieszkań miałoby powstać w dzielnicy
Czerwionka w obrębie ul. Parkowej za osiedlem
Jana Pawła II.
– Przewidywany czynsz w planowanej inwestycji
szacowany jest na poziomie ok. 10-12 zł/m2 plus
koszty wywozu odpadów oraz media (woda, ście-

ki, prąd) w zależności od indywidualnego zużycia.
Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka
czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy i uzależniona od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji – wyjaśnia Roman Gorzawski,
kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki
Nieruchomości w UGiM Czerwionka-Leszczyny.
Dla rodzin, które będą partycypować w kosztach
inwestycji, będzie również możliwość wykupienia
mieszkania na własność po okresie min. 15 lat.
– Chcielibyśmy również określić skalę zainteresowania naszych mieszkańców nową ofertą, a także
poznać oczekiwania i preferencje związane z projektem budowlanym, a co za tym idzie strukturą
i wielkością mieszkań. Dlatego na stronie internetowej Urzędu udostępniliśmy już ankietę, jest ona
także do pobrania w wersji papierowej w Urzędzie
i ZGM-ie – dodaje Marcin Janużyk, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
Zgodnie z ustaleniami data powołania do życia
spółki z siedzibą w Bielsku-Białej planowana jest
na wrzesień tego roku, a budowa mieszkań ma ruszyć w ciągu maksymalnie dwóch lat od powstania
spółki. HPN

Tablica pamiątkowa od Prezydenta RP
4 lipca w Katowicach zakończyły się obchody setnej rocznicy zakończenia
III powstania śląskiego. Uczestniczył
w nich również burmistrz Wiesław Janiszewski, który z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał pamiątkową tablicę
„Miejsce Pamięci Powstań Śląskich”.

Zdj. Arek Gola, Dziennik Zachodni

Okolicznościowe tablice „Miejsce Pamięci Powstań Śląskich” wręczone zostały przedstawicielom władz samorządowych miast i gmin z terenu województwa śląskiego i opolskiego. W uroczystościach udział wzięły władze województwa
śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, władze
samorządowe, a także wojsko oraz służby mundurowe.
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– Panie Dyrektorze, proszę przypomnieć naszym Czytelnikom, czym zajmuje się ZGM?
– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową
w formie zakładu budżetowego. Stosownie do obowiązującego Statutu ZGM realizuje zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy, prowadzenia spraw
wspólnot mieszkaniowych, usuwania nieczystości
stałych i płynnych oraz utrzymania zieleni gminnej
i zadrzewień. Wymieniłem oczywiście tylko kilka
z licznych i wieloaspektowych zadań ZGM.
– Jak duży jest zasób obsługiwany przez ZGM?
– Łącznie to 255 budynków. Ich struktura
jest zróżnicowana i obejmuje budynki mieszkalne, ośrodki zdrowia, domy nauczyciela, budynki
mieszkalno-użytkowe oraz budynki użyteczności
publicznej.

O PRACY W PANDEMII, NOWYCH ZASADACH WYNAJMOWANIA LOKALI
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY, SPOŁECZNYCH INICJATYWACH
MIESZKANIOWYCH, MOŻLIWOŚCIACH ODPRACOWANIA DŁUGÓW
ORAZ PROWADZONYCH INWESTYCJACH

Gospodarka komunalna
w toku wielu zmian
Rozmowa z MARCINEM JANUŻYKIEM

– Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

– Podobno czeka nas duża zmiana w zasadach
wynajmowania lokali komunalnych?
– Tak, to prawda. 28 maja Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Uchwała
została zmieniona w związku z koniecznością dostosowania prawa miejscowego do nowych zapisów
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

-wychowawcze, inne placówki o podobnym charakterze lub rodziny zastępcze na terenie gminy
oraz osoby, które opuściły zakład karny. Ujemne
punkty natomiast otrzymają osoby, które w nieprawidłowy sposób korzystały z dotychczasowego lokalu, tj. utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu
zadłużenia oraz dewastowały lokal lub zakłócały
porządek. Pierwszeństwo najmu będzie przysługiwało osobom, których wnioski uzyskały najwyższą
liczbę punktów, a w przypadku, gdy dwa lub więcej
wniosków uzyska taką samą ilość punktów, pierwszeństwo otrzyma wniosek z wcześniejszą datą rejestracji. W celu zapewnienia kontroli społecznej,
do publicznej wiadomości corocznie będzie podawany raport o trybie rozpatrywania i załatwiania
wniosków o najem lokali za rok poprzedni. Podsumowując, zasady wynajmowania lokali będą jasne
i transparentne. Uchwała zmienia również sposób
liczenia dochodu, który umożliwi wynajem lokalu.
Do zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony kwalifikowani
będą wnioskodawcy, których wysokość dochodu
gospodarstwa domowego nie przekracza 300%
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na osobę. Podwyższenie progu dochodowego umożliwi ubieganie się o lokal
również osobom nieco lepiej sytuowanym finansowo. Ponadto Uchwała reguluje szereg innych kwestii takich jak zasady dokonywania zamian lokali,
oddanie lokalu w podnajem, zasady postępowania
wobec osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie
wstąpiły po śmierci najemcy, czy też osób, które
nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego
lokalu. W tym miejscu odsyłam do tekstu Uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIII/36/21 z 28 maja 2021 r.

– Czy mógłby Pan przybliżyć najważniejsze założenia nowej Uchwały i wyjaśnić, na czym polega to „novum”?
– Podczas prac nad projektem Uchwały zaproponowałem, aby zmienić tryb rozpatrywania
i załatwiania wniosków o wynajem lokalu komunalnego. Zmiana polega na tym, że przestaje istnieć Społeczna Komisja Mieszkaniowa, a składane
przez mieszkańców wnioski będą oceniane według
obiektywnych kryteriów. Ocenie punktowej podlegać będą okres zamieszkania wnioskodawcy na
terenie gminy, okres oczekiwania wnioskodawcy
na zawarcie umowy najmu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wynajęcie lokalu, warunki metrażowe w dotychczasowym miejscu zamieszkania
wnioskodawcy, względy społeczne, stan gospodarstwa domowego wnioskodawcy i jego członków wspólnie ubiegających się o wynajęcie lokalu.
Dodatkowo premiowane będą osoby posiadające
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoby
bezdomne, opuszczające placówki opiekuńczo-

– Co z dotychczasowymi wnioskami mieszkańców o wynajem lokalu komunalnego?
– Wnioski te nadal zachowują swoją ważność.
Mało tego – osoby, które złożyły już prawidłowy
wniosek za każdy rok oczekiwania otrzymają punkty. Zmiana uchwały nakłada na pracowników Referatu Lokalowego konieczność wezwania każdego
z dotychczasowych wnioskodawców do aktualizacji
złożonych wniosków mieszkaniowych. Wobec powyższego proszę, aby wnioskodawcy dostarczyli
do ZGM w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.
dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego
dochodu za okres trzech ostatnich miesięcy, a w razie zarejestrowania w Urzędzie Pracy – zaświadczenie w tej sprawie. Należy wykazać również dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, alimentów, renty, emerytury. Ponadto należy uzupełnić wniosek
mieszkaniowy o dokumenty, które mają wpływ na
jego punktację. Brak reakcji na pismo ZGM będzie
jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o lokal
mieszkalny z zasobu gminy.

– Objął Pan stanowisko w mało przyjemnym
czasie, jak radzi sobie Zakład w okresie pandemii?
– Z dniem 25 kwietnia 2020 r. powierzono mi
funkcję osoby pełniącej obowiązki dyrektora, a od
1 września 2020 r. jestem dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Rozmiary pandemii zobligowały kierowników jednostek do dostosowania warunków pracy
do aktualnej sytuacji, stąd jednym z pierwszych
moich zadań było opracowanie rozwiązań organizacyjnych dla ZGM dotyczących zasad postępowania w związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa. Z uwagi na specyfikę pracy Zakładu
polegającej m.in. na codziennym, bezpośrednim
kontakcie z mieszkańcami, czy też konieczności
natychmiastowego usuwania skutków awarii, nie
było mowy o zamknięciu siedziby ZGM lub pracy
na „pół gwizdka”. Jednocześnie należy podkreślić,
że dużo spraw zostało załatwionych za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej. Korzystając z okazji, chciałem w tym miejscu podziękować
wszystkim podległym mi pracownikom, za zaangażowanie w pracy w tym trudnym okresie.
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– Wspomniał Pan o osobach nieco lepiej sytuowanych. Czy one również mają możliwość
otrzymania mieszkania? Co z programem
Mieszkanie Plus?
– O lokal komunalny mogą ubiegać się osoby,
które nie przekroczą progu dochodowego, o którym
mówiłem wcześniej. Przed kilku laty gmina wyraziła akces do Programu Mieszkanie Plus. Przeprowadzono rozmowy, wskazano tereny gminne, na
których można realizować zadanie, zebrano ankiety
od mieszkańców i niestety na tym się skończyło.
Uważam, że rozwój gminy powinien być ściśle powiązany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wraz z burmistrzem Wiesławem Janiszewskim
oraz pełnomocnikiem ds. planowania, rozwoju
i gospodarki Grzegorzem Wolnikiem podjęliśmy
wstępne rozmowy z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego SA oraz Krajowego Zasobu
Nieruchomości. Efektem tych rozmów jest podjęcie
przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca br. uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki
SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach rządowego programu
Mieszkanie dla Rozwoju.
– Czy z tematyką lokali komunalnych nierozerwalnie musi łączyć się kwestia zadłużenia?
– Zdecydowana większość samorządów w Polsce spotyka się z problematyką nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Analizując przyczyny procesu zadłużania
się najemców, należy wskazać na czynniki o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Są nimi m.
in. bezrobocie, zły stan zdrowia, skomplikowana
sytuacja rodzinna, społeczne przyzwolenie na niepłacenie długu, standard niektórych lokali komunalnych (wysokie koszty ogrzewania), nieefektywność i nieadekwatność przepisów windykacyjnych.
Z uwagi na fakt, że lokale te udostępniane są osobom o najniższych dochodach, siłą rzeczy stanowi to zapowiedź przyszłych problemów z systematycznym i terminowym uzyskiwaniem należności
czynszowych. Likwidacja zaległości z tytułu najmu
lokali komunalnych jest bardzo trudnym procesem,
a całkowite ich wyeliminowanie jest praktycznie
niemożliwe. Mając na uwadze powyższe, ZGM koncentruje się na czynnościach, których efektem jest
zredukowanie zadłużenia.
– Na czym polega ta walka z zadłużeniem?
– Po przeprowadzeniu analizy stanu zadłużenia
w mieszkaniowym zasobie komunalnym zaproponowałem szereg działań windykacyjnych mających na celu zmierzenie się z problemem zadłużenia. Jest to konieczne dla utrzymania płynności
finansowej Zakładu, a co za tym idzie, utrzymania
właściwego stanu technicznego budynków. Dokonano zmian reorganizacyjnych w Referacie Windy-

kacji ZGM, które przyczyniły się do intensyfikacji
działań windykacyjnych na etapie przedsądowym,
egzekucyjnym oraz poegzekucyjnym. Wprowadzono m.in. windykację telefoniczną, która jest skutecznym narzędziem w zakresie prewencji i wczesnego etapu oddłużania, plan szybkiej reakcji
w przypadku braku wpłaty należności za wynajmowany lokal, usprawniamy system informatyczny
służący do rozliczeń i windykacji, monitorujemy
postępowania egzekucyjne i ściśle współpracujemy z organami egzekucyjnymi, zmieniliśmy archiwizację spraw sądowych. Wszystkie te działania
przekładają się na konkretne liczby. W roku 2020
liczba wysłanych przez ZGM wezwań do zapłaty
wzrosła o 69%, a liczba spraw skierowanych do
egzekucji aż o 128% w porównaniu z rokiem 2019.
I choć rok poprzedni był bardzo trudny, gdyż zakres działania komorników był ograniczony, a zapisy specustawy związanej z sytuacją pandemiczną
zwiększyły kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji
z wynagrodzenia, pierwsze efekty wprowadzonych
zmian już widać.
– Czy zadłużeni mieszkańcy mają możliwość
odpracowywania długów?
– Oczywiście. W tym roku wprowadziliśmy w życie ujednolicony tekst Procedury Windykacyjnej
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych, czyli zasady dotyczące umożliwienia dłużnikom będącym
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty
zadłużenia wynikającego z zaległych należności
wynikających z użytkowania zajmowanego przez
nich lokalu poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego na rzecz ZGM. Program ten adresowany
jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
oraz nie są w stanie spłacać zaległości, a także
w celu zmotywowania dłużników do regularnego
wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu. Wykaz
rzeczowych świadczeń w ramach tego Programu
obejmuje m.in. prace porządkowe – sprzątanie wewnątrz budynku lub w jego najbliższym otoczeniu,
grabienie liści, pielęgnację zieleni, odśnieżanie,
drobne prace ogólnobudowlane czy też inne świadczenia usługowe, jak na przykład roznoszenie korespondencji. Procedura postępowania w sprawie
odpracowania długu nie jest skomplikowana, gdyż
wystarczy zgłosić się do ZGM, uzgodnić warunki, podpisać porozumienie i wykonać pracę, która
spowoduje zmniejszenie zaległości. Podkreślić należy, że fakt podpisania porozumienia wstrzymuje
działania windykacyjne oraz że podwyższeniu uległy kwoty przyjęte do obliczenia wartości spełnionego świadczenia rzeczowego. Stawka godzinowa
za wykonanie prac porządkowych wynosi aktualnie 13 zł, a za prace ogólnobudowlane 15 zł. Jest
to więc dobry moment, aby uwolnić się od długu
i rozpocząć nowy etap w życiu bez zaległości finansowych.
– Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej obejmuje także inwestycje. Jakie prace zostały już wykonywane, a jakie planowane
w najbliższym czasie?
– ZGM w miarę posiadanych środków finansowych realizuje zadania inwestycyjne. W zeszłym
roku zakończyliśmy kilka zadań, z których najważniejsze to rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia oraz budowa parkingu w rejonie między
budynkami wielorodzinnymi przy ul. Orzeszkowej,
Sienkiewicza i Krzywej. Przygotowaliśmy również
szereg dokumentacji projektowych, w tym dla zadania „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie
budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”. Aktualnie kończymy odbudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolności 25 oraz Hallera 6, które uległy zniszczeniu
wskutek pożaru.

W nocy z 15 na 16 lipca nad gminą i miastem Czerwionka-Leszczyny przetoczyły się
potężne burze z niezwykle obfitymi ulewami. Strażacy przeprowadzili kilkadziesiąt interwencji. To była trudna noc przede wszystkim dla mieszkańców, którym spokojny sen
zakłócały szalejące burze i podtopienia, a także dla służb realizujących stałe działania
operacyjne na terenie gminy i miasta.

Skutki nocnych burz
Najtrudniejsza sytuacja była przy ul. Rymera,
gdzie dotkliwie zalanych zostało kilka posesji,
w Dębieńsku przy ul. Markwioka woda podtopiła kilkanaście domów. Służby otrzymały liczne
zgłoszenia z terenu całej gminy o zalanych piwnicach. Wezbrały wody w rzekach. W miejscach
najniżej położonych silne opady deszczu tworzyły
rozlewiska.
– Od około 4 nad ranem jesteśmy w terenie. Dziękuję wszystkim służbom za mobilizację
i wsparcie udzielane mieszkańcom w potrzebie.
Zbieramy wszystkie informacje na temat szkód i za
pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej uruchamiamy pomoc dla mieszkańców – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski.

Około 60 interwencji przeprowadziły jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy kompanii odwodowej Powiatu
Rybnickiego oraz jednostki z Miasta Rybnika. Zgłoszenia dotyczyły głównie zalanych piwnic i posesji.
Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Środowiska UGiM Czerwionka-Leszczyny monitorują zalane i problematyczne miejsca.
Tego samego dnia około godziny czwartej nad
ranem w Czerwionce wykoleił się pociąg relacji
Wiedeń-Warszawa. Na szczęście nikomu nic się
nie stało. Nadal występują jednak spore utrudnienia
w ruchu na odcinku Leszczyny-Orzesze Jaśkowice.
Koleje Śląskie odwołują pociągi i wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. HPN

POMOC DLA POSZKODOWANYCH
Mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy w przypadku klęsk żywiołowych i wypadków losowych potrzebują pomocy, mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy
Społecznej w godzinach jego pracy, tj. w poniedziałki w godz. 7.00-17.00, we wtorki – 7.00-15.30,
w środy 7.00-15.30, w czwartki 7.00-15.30, w piątki 7.00-14.00. Działają: Punkt Terenowy OPS nr 1 –
Czerwionka, tel. 32 43 11 083, Punkt Terenowy OPS nr 2 – Leszczyny, tel. 32 43 11 081, Centrum
Usług Społecznych – ul. Młyńska, tel. 32 72 31 219.
W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina poszkodowana może starać się o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzysta ze świadczeń z pomocy
społecznej. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020
poz. 1876 ze zm.) zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia
losowego, może być przyznany przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezależnie od dochodu osoby
czy też rodziny, która się o nie stara. Ośrodek musi jednak sprawdzić sytuację strony, czy jest ona
w stanie samodzielnie zaspokoić potrzebę, którą zgłasza. Zasiłek ten może nie podlegać zwrotowi,
czyli za zasadę przyjmuje się konieczność zwrotu tego świadczenia. Aby go uzyskać, należy złożyć
wniosek we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczenie to jest przyznawane w ramach
uznania administracyjnego, czyli to Ośrodek Pomocy Społecznej będzie oceniał, czy w danym
przypadku miało miejsce zdarzenie losowe i czy należy przyznać pomoc. Przyznane świadczenie
nie ma na celu wyrównania strat poniesionych przez osobę, ale zminimalizowanie ich. Podkreślenia
wymaga, że zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 u.p.s., nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym.
Zasiłek celowy nie służy bowiem rekompensacie strat, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych. Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 u.p.s., może być przyznany,
jeżeli w wyniku strat poniesionych w związku ze zdarzeniem losowym, pomimo wykorzystania
własnych zasobów i możliwości, dana osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić niezbędnych
potrzeb życiowych.
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Aż

do lat 80. przedszkole w Leszczynach mieściło się, i jeszcze długo potem, w tym samym budynku co OSP. Było
więc atrakcją dla chłopców zobaczyć nieraz samochód strażacki.
Mogła nawet zawyć syrena, czyli działo się. Gospodarz OSP, pan
Czekała, był „etatowym” górnikiem na przedszkolnych Barbórkach
i chyba ówczesne wszystkie roczniki mają z nim zdjęcie. Pani Czekałowa, również dobrze znana dzieciom, była dobrym duchem
strażnicy, zawsze gościnna i chętna do pomocy tak strażakom jak
i przedszkolu.
W tym czasie przedszkole funkcjonowało już znacznie dłużej, były
obiady i leżakowanie, były grupy starszaków i „młodszaków”, bo
przyjmowano już i dzieci młodsze,
nie objęte obowiązkiem tzw. zerówki.
W zerówce natomiast trzeba już było
uczyć się czytać i liczyć, był nawet
do tego podręcznik. Do tradycyjnych
zabaw typu „chusteczka haftowana”
doszły teraz takie jak „rolnik sam
w dolinie” czy „pojechał … [imię
dziecka] w daleki świat”. Zabawy te
polegały głównie na tańczeniu w kole
i wciąganiu kolejnych dzieci w krąg.
„Rolnik” stał sam w dolinie, a potem
wyciągał z koła „żonę”, następnie
„żona brała dziecko” itd., aż dochodziło do myszki i sera, a ser „zostawał
w kole, bo nie umiał w szkole”. Przy
piosence „mało nas, mało nas do pieczenia chleba, jeszcze nam, jeszcze
nam Jacka tu potrzeba” wywoływano
Jacka czy Maćka i wciągano do tańca.
Trochę inny krąg tworzył „Balonik”,
bo dzieci, trzymając się za ręce, stopniowo rozszerzały koło recytując:
Baloniku nasz malutki,
Rośnij, rośnij okrąglutki.
Balon rośnie, że aż strach,
Przebrał miarę, no i pach!

Na to „pach!” wszyscy umyślnie
się przewracali, balonik pękał i było
dużo śmiechu. Wesoły był również
„pingwin”, kiedy to dzieciaki, stojąc
jedno za drugim, trzymały się za ramiona i śpiewały:

Kaczka jest to śmieszny ptak,
kwa, kwa, kwa!
Zamiast palców płetwy ma
I nam woła kwa, kwa, kwa!
No, kto by pomyślał? Ale były
i piosenki bardziej edukacyjne, jak ta:
Ulica, ulica, nie jest do zabawy!
Jeżdżą tam syrenki, fiaty i warszawy.
Czyli przestroga dla maluchów,
żeby uważały na ulicy, ale zarazem
mamy tu „dokument epoki”, nazwy
samochodów z tamtych lat, które już
dawno nie jeżdżą po naszych ulicach,

Aleksandra J. Ostroch

Przedszkole cz. III
O jak przyjemnie i jak wesoło
W pingwina bawić się, się, się!
Raz nóżka w lewo, raz nóżka w prawo,
Do przodu do tyłu, i raz, i dwa, i trzy!
wykonując odpowiednie kroki i ruchy. Na „się, się, się!” trzeba
było trzy razy podskoczyć w miejscu, tak samo na końcu na „i raz,
i dwa, i trzy!”. Naturalnie nieraz
ktoś się pomylił i przewracał, więc
znów było dużo śmiechu. Piosenki
przedszkolne z lat 70/80. były genialne w swej prostocie, jak na przykład
o kaczce:

choć wtedy tak pospolite. Przedszkolanką była wtedy Pelagia Szewczyk,
a pyszne, zapamiętane do dziś obiady gotowała p. Kurpanik. „Jeździło”
się na nie szeregiem, trzymając wzajemnie za ramiona i tworząc wesoły
„pociąg”.
Jednak nie oszukujmy się, nie
wszystkie dzieci lubią przedszkole. Nie brakuje wcale takich wspomnień: „Jo bół w przedszkolu yno
jedyn dziyń, potym żech padoł, że
wiyncy tam nie póda, ich nie szoł”.
„My do przedszkola nie chodziyły, Usia chodziła, ale zawsze uciekała, bo my mieli blisko, ledwie ją
mama zawiodła i się trocha obróciła
po izbie, to Usia już była nazod”…
Chyba przed każdym wejściem do
przedszkola widać matki ciągnące
siłą opierającego się, a nawet płaczącego malucha. Mały dramat. Bardzo
często jest tak, że dziecko z początku, w obecności mamy, ochoczo zapewnia, że tak, że chce chodzić do
przedszkola, ale kiedy mama znika
z horyzontu na długo, trzeba jeść
coś, czego się nie lubi, leżakować,
kiedy chce się biegać, albo jeszcze
na dobitkę pani skarci, to ta chęć
przechodzi. Czasem zresztą dziecku
po prostu się nudzi i ma ochotę rano
pobawić się domu. „Ja już chodziłem” – oznajmia, kiedy mama każe
się ubierać. Ale wcale nie znaczy
to, że dziecko jest „jakieś dziwne”,
uparte, czy gorsze. Nie jesteśmy

Zameczek tętni życiem
Przypominamy mieszkańcom, że na terenie odrestaurowanego zameczku w Leszczynach Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi projekt pn. „Reintegracja i integracja
stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej”.
Zameczek tętni życiem, a na terenie wspaniałego parku stale organizowane są różnorodne wydarzenia. To doskonałe miejsce na relaks, wspólną zabawę i integrację międzypokoleniową. Dotychczas
w ramach projektu została zorganizowana wystawa
fotograficzna „Leszczyny sprzed lat” ukazująca historię dzielnicy, zorganizowano także „Śniadanie
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na trawie”, kawiarenkę przy dźwiękach muzyki
klasycznej, wspólne grillowanie, a nawet giełdę
ubrań „Ciuch za ciuch”.
Do udziału w wydarzeniach zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Koordynatorki projektu informują o planowanych działaniach m.in. poprzez
Facebooka na fanpage’u OPS-u. HPN

przecież automatami. Nie dojrzewamy wszyscy na komendę w jednym czasie, bo i charaktery mamy
różne. I wśród dorosłych są towarzyscy imprezowicze, którzy wodzą
za sobą hordy znajomych, i tacy, co
wolą spokojnie siedzieć w domu,
a do życia towarzyskiego wystarcza
im rodzina. Trzeba też pamiętać,
że dziecko ma inne poczucie czasu
i silnie przeżywa. W dzieciństwie
dzień wydaje się długi jak miesiąc,
dzieciak często nie pamięta, co robił
rano. Jeżeli mama mówi, że przyjdzie po południu, to tak, jakby za –
powiedzmy – trzy tygodnie. Przez
ten czas dzieciak może tęsknić, czuć
się opuszczony, bo dla niego jest
to bardzo długi czas. Poza tym my,
dorośli, łatwiej już znosimy przymus i różne drobne przykrości, ale
dziecko przeżywa wszystko o wiele
silniej, bunt wobec przymusu może
być tragedią, a kiedy pani krzyczy,
maluch może się po prostu bać, podobnie jak kolegi, który go przewrócił, albo koleżanki, która kłuje
wszystkich naostrzoną kredką. Bywa
też tak, że słyszymy: „przedszkole
jest głupie” lub „nudne”, bo dziecko jest… dojrzalsze niż rówieśnicy
i „dziecinne” zabawy już do niego
nie trafiają. Takie dzieci za to lepiej
czują się potem w szkole. Naturalnie, że trzeba się uczyć radzić sobie
ze stresem, ale każda mama powinna
się dobrze zastanowić, czy jej dziecko jest już na to gotowe. Czy rzeczywiście koniecznie musi iść do pracy,
czy zarobiona kasa jest warta tych
codziennych stresów, i jej, i dziecka?
Może lepiej zaczekać z tym jeszcze
rok, dwa? Bo niestety, psychiczne
rany i urazy z dzieciństwa idą za
człowiekiem w dorosłe życie, a tego
przecież nikt nie chce.
Mamy już za sobą wyjątkowy, rok
szkolny i przedszkolny, z nietypowymi przerwami w zajęciach i „nauką
zdalną”. Da się to porównać tylko
z latami 1980/81, kiedy zdarzało
się, że panie nie docierały na zajęcia,
bo… był strajk autobusów, a potem
w ogóle nastąpiła długa przerwa, bo
stan wojenny. Tym razem przykrą
niespodziankę sprawiła pandemia.
Dzieci, które nie lubią przedszkola były chyba zadowolone z przerw,
rodzice i wychowawcy mniej… Na
następny rok szkolny wszystkim lubiącym i nie lubiącym zajęcia stacjonarne, życzymy przede wszystkim
zdrowia.

Z powstańczą pieśnią na ustach
Na Placu Rekreacyjnym w Czerwionce 3 lipca odbył się koncert z okazji 100-lecia zakończenia III powstania śląskiego. Wystąpiła Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod
dyrekcją Wojciecha Pukowca, Zespół Śpiewaczy „Leszczyny” oraz soliści – Sabina
Kierpiec, Iwona Blacha, Mieczysław Kierpiec, Natalia Gierlich, Zuzanna Okseniuk
i Jolanta Banasik.
W programie tego wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego usłyszeliśmy szereg popularnych niegdyś pieśni powstańczych, m.in. „Tam od
Odry”, „Ten 21 roczek”, „Do Bytomskich Strzelców”, „Poszli wszyscy na powstanie”, „W Halembie”, „Czemu płaczesz ty powstańcze”, „Kajze mi
sie podzioł”, „Znam ja jeden śliczny zamek” i „Już
zachodzi czerwone słoneczko”. Całość koncertu
poprowadził Czesław Żemła, który wystąpił również z „Kapelą z Naszego Miasteczka”. (r)

Wystawa historyczna

Do końca sierpnia w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
czynna będzie wystawa poświęcona setnym rocznicom powstań śląskich. Według scenariusza Grzegorza Gołasza przygotowało ją Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach.

Na ekspozycję składają się reprodukcje fotografii, map i dokumentów, które pochodzą m.in. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego
w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach, placówek muzealnych, ale też zbiorów prywatnych.
Biorąc pod uwagę tak ważne dla na-

szego regionu jubileusze powstań
śląskich, wystawa ta ma szczególnie
cenny dla młodego pokolenia walor
edukacyjny, a do Czerwionki-Leszczyn trafiła dzięki Teresie i Arturowi
Szwedom, za co należą się im specjalne podziękowania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do CKE. (r)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2021 | KURIER

9

Setne urodziny
Pani Gertrudy
Pani Gertruda Kurpanik z Leszczyn
świętuje setne urodziny. A wraz z nią
liczna, pełna radości i energii rodzina.
Świętowanie, jak mówią Kurpanikowie,
potrwa kilka dni, bo jest co celebrować
i z czego się cieszyć. Pani Gertrudzie najlepsze życzenia i gratulacje złożyli również burmistrz Wiesław Janiszewski
wraz z pełnomocnik ds. społecznych
Aleksandrą Chudzik.
Pani Gertruda Kurpanik urodziła się 21 lipca
1921 r. Jubilatka z dumą pokazuje fotografię, na
której stoi jako jedenastoletnia dziewczynka wraz
ze swoimi ukochanymi dziadkami przed rodzinnym domem w Leszczynach. Domu już nie ma,
wiele się zmieniło, ale u Kurpaników wciąż ważne
są wspólne wartości, a pierwszą z nich jest silna,
zintegrowana rodzina.
Na pytanie o liczbę wnuków i prawnuków obecni na urodzinach córka i dwaj synowie Pani Gertrudy z zaangażowaniem liczą gałęzie swojego drzewa genealogicznego. Wynik jest imponujący. Pani
Gertruda doczekała siedmiorga wnuków, szesnaściorga prawnuków, a nawet sześciorga praprawnuków i kolejny – siódmy praprawnuk ma urodzić się
w sierpniu!
Pani Gertruda jest w doskonałej formie, cieszy
się bardzo dobrym zdrowiem, a humor dopisuje jej
każdego dnia. Bardzo chętnie czyta gazety, i to bez
okularów. – Mama jest zawsze na bieżąco – mówi
córka Pani Gertrudy. Latem Solenizantka lubi spędzać czas w ogrodzie. Jak sama podkreśla, oprócz
dobrego samopoczucia niczego więcej jej nie potrzeba. Otoczona kochającą rodziną wspominała
swoją młodość, ślub, pracę – najpierw w Zakładach
Produkcji Części Zapasowych Urządzeń Energetycznych w Mikołowie, a później w leszczyńskim
przedszkolu. – Pracy zawsze było sporo, byłam najstarsza z rodzeństwa, więc musiałam pomagać rodzicom, nie było łatwo, również w dorosłym życiu.
Mąż Pani Gertrudy zmarł w 1983 r., natomiast
jej receptą na długowieczność jest pogoda ducha,
a tę zapewniają najbliżsi i muzyka, którą każdy
członek rodziny ma już od pokoleń w genach.
Solenizantka chętnie podśpiewuje i przyznaje, że
przez czterdzieści lat śpiewała w chórze kościelnym, a przez kolejne dziesięć – w leszczyńskim
Domu Kultury. I to Leszczyny są najbliższe jej sercu. Tu mieszka od urodzenia, jest więc skarbnicą
lokalnych historii i opowieści, z których wiedzę
czerpią miłośnicy regionu.
Sto lat to piękny wiek, niewielu mieszkańców
ma szczęście doczekać tych zacnych urodzin, a co
dopiero w takim zdrowiu – powiedział burmistrz
Wiesław Janiszewski. – Dzisiejsza rocznica jest
szczególnym świętem w Państwa rodzinie, ale
również naszej – wspólnocie mieszkańców gminy
i miasta. W imieniu wszystkich mieszkańców życzę
Pani Gertrudzie kolejnych lat w dobrym zdrowiu.
Niech każdego dnia czuje Pani bliskość, serdeczność, miłość i tak cenne wsparcie najbliższych –
dodał burmistrz. HPN
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29 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce po raz kolejny gościliśmy małżeńskie pary, tym
razem z okazji ich Diamentowych, Żelaznych i Kamiennych Godów. Tradycyjnie gospodarzem uroczyści przygotowanej przez miejscowy Urząd Stanu Cywilnego był burmistrz Wiesław
Janiszewski.
Podobnie jak tydzień wcześniej, gdy gościliśmy Złotych Jubilatów, tak i tym razem z uwagi
na reżim sanitarny uroczystość odbyła się w innej
niż zwykle formule. Jednak niezmiennie najserdeczniejsze gratulacje w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny składali burmistrz Wiesław
Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda, sekretarz gminy Justyna Domżoł, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kornelia
Warzecha oraz dziekan Dekanatu Dębieńsko, ks.
Roman Kiwadowicz. W spotkaniu z Jubilatami
uczestniczyła również Danuta Tic z USC, a jego
część artystyczną uświetnił występ Kapeli z Naszego Miasteczka. (r)

Jubileusze
małżeńskie

70-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Krystyna i Wiktor Holeczke z Bełku
65-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Felicja i Stanisław Czirków z Leszczyn
Magdalena i Karol Goraus ze Stanowic
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Marianna i Kazimierz Czyżyccy z Czerwionki
Róża i Janusz Fojcik z Bełku
Helena i Czesław Gibek z Czerwionki
Bronisława i Jerzy Grajner z Czerwionki
Irena i Emil Gudzik z Leszczyn
Stefania i Tadeusz Iskrzyccy z Czerwionki
Małgorzata i Tadeusz Kwasiborscy z Leszczyn
Hanna i Wiesław Lewandowscy z Leszczyn
Hildegarda i Ewald Matla z Leszczyn
Anna i Michał Niewolik z Przegędzy
Jadwiga i Edward Palenga z Leszczyn
Irena i Tadeusz Piłuccy ze Szczejkowic
Małgorzata i Zygmunt Słapka z Dębieńska
Maria i Alojzy Sobik z Książenic
Łucja i Sylwester Stokłosa z Bełku
Łucja i Teodor Szkatuła z Czerwionki
Eleonora i Franciszek Tkocz ze Stanowic
Brygida i Józef Włoczko z Leszczyn
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„POZNAJ ZAMEK” – KONKURS REGIONALNY

Nagrody i piknik
Pierwsze dni upalnego lata były doskonałą okazją do zorganizowania pod zameczkiem
w Leszczynach pikniku, podczas którego wręczono nagrody laureatom regionalnych
konkursów. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych, były także inne
atrakcje – animacje, gry i zabawy.
– Spotykamy się dzisiaj, aby wręczyć nagrody
laureatom konkursów, wyróżnić najlepsze prace,
ale także po to, aby pokazać naszym mieszkańcom,
zarówno starszym jak i młodszym, piękny obiekt,
jakim jest zameczek i jego otoczenie. Cieszę się,
że robimy to dzisiaj, na zakończenie roku szkolnego i jednocześnie powitanie lata. Chcę serdecznie
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację konkursów, jak i dzisiejszego wydarzenia. Jednocześnie gratuluję wszystkim laureatom – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski.
Do gratulacji składanych przez niego pod adresem
laureatów konkursów przyłączył się również przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.
Na konkurs napłynęło ponad siedemdziesiąt
prac. Największym zainteresowaniem cieszył się
konkurs plastyczny. Powstały wspaniałe, pełne uroku, ale także walorów artystycznych prace. Głów-
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nym bohaterem dziecięcych obrazów był oczywiście leszczyński zameczek, nie zabrakło także historycznych postaci – Ernestyny Bartelt, Konrada
Bartelta oraz scen z leszczyńskiego ślubu stulecia. Niezwykle ciekawe były także prace literackie. Dzieje rodu Barteltów zainspirowały młodych
twórców do napisania interesujących i barwnych
opowiadań twórczych. Znaleźć w nich można: miłość, zazdrość, sensację, żądzę zdobycia bogactwa,
spotkania z duchami i światem nadprzyrodzonym,
ale także chęć zmiany tragicznych losów bohaterów, pouczenia. Autorzy kreatywnych fotografii
starali się połączyć przeszłość z teraźniejszością.
Nauczyciele w swych scenariuszach zajęć kładli
nacisk na aktywność dzieci oraz promowanie kultury i edukacji regionalnej. Prace fotograficzne,
plastyczne i literackie zachęcają do poznania historii zameczku w Leszczynach.

dla najmłodszych
Jurorzy konkursów – pełnomocnik burmistrza
Grzegorz Wolnik, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Mariola Czajkowska, konsultantka metodyczna rybnickiego WOM-u i nauczycielka języka polskiego Małgorzata Pyszny, rzecznik UGiM
Hanna Piórecka-Nowak, nauczycielka historii
Anna Gudzik, Katarzyna Mazur z Biura Rzecznika oraz plastyk Janusz Lukaszczyk – postanowili przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
Nazwiska ich laureatów publikujemy poniżej.
KONKURS LITERACKI
I miejsca – Jan Gorzawski, Judyta Zając; II miejsce – Anna Musiałek, Emilia Michalak; III miejsce – Zuzanna Orszulik, Agata Rusecka, Dominika Kubecka, Wiktoria Grzegorzyca; wyróżnienia – Dorota Zimoń, Martyna Urzędnik,
Dawid Kita, Ewa Olszowska, Milena Profaska,
Julia Głombik

Czas wakacji z pewnością służy pieszym i rowerom wędrówkom, niech zatem na szlakach przygód
nie zabraknie zameczku w Leszczynach!
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom,
opiekunom, rodzicom, członkom jury oraz organizatorom przedsięwzięcia za podjęte działania,
zaangażowanie, pobudzanie aktywności twórczej
dzieci i młodzieży i nade wszystko promocję dziedzictwa kulturowego regionu. Impreza została zorganizowana przez UGiM i WOM we współpracy
z MOK-iem, OPS-em i ZGM-em. Dziękujemy.
Organizatorki konferencji i konkursów
Małgorzata Pyszny
– nauczycielka konsultantka w RODNi
IP „WOM” w Rybniku
Hanna Piórecka-Nowak
– rzecznik UGiM Czerwionka-Leszczyny

KONKURS PLASTYCZNY
Autorzy prac nagrodzeni równorzędnym pierwszym miejscem: Agata Smerczek, Marta Kozakiewicz, Maja Marek, Oliwia Bendelewska,
Michał Flak, Michalina Oleś, Julia Nowak, Nina
Małachowska, Milena Cieślik, Laura Gębska,
Jakub Marczewski, Emilia Zmarzły, Malwina
Górecka, Maria Bartoszek, Gloria Grundaj, Liwia Mońka, Karol Banasik, Agata Okun, Grzegorz Roszko, Aleksander Koncewicz, Martyna
Stokłosa, Jan Szafron, Kornelia Przywara, Natalia Perlińska, Łukasz Buszkiewicz; autorzy wyróżnionych prac: Miłosz Gawlik, Zofia Gudzik,
Karolina Wieczorek, Magdalena Szczeponik,
Wiktoria Twardygrosz, Krystian Ogierman,
Kalina Garbacz, Wiktoria Górka, Hanna Koźlik, Rozalia Domin, Michał Bartoszek, Magdalena Szwan, Julia Kwoska, Miron Sidorowicz, Damian Gałąska, Adrian Żuromski, Hanna Szejka, Anna Wysłuch, Natalia Warzecha, Nadia
Kania, Julia Rusinek, Sebastian Jasiński, Anna
Gajda, Maja Kachel
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Autorzy nagrodzonych prac: Alicja Sadowska,
Oliwia Małkiewicz, Wiktor Czempiel, Kamil
Perliński, Karolina Kubica
KONKURS DLA NAUCZYCIELI
Autorki nagrodzonych prac: Blanka Marczewska
(Przedszkole nr 3), Joanna Muras (Przedszkole
nr 10)
Jury nagrodziło także uczniów, którzy przygotowali ciekawą prezentację multimedialną na temat zameczku, Magdalenę Stalmach i Adriana
Gliwickiego.
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Trwają „Wakacje z MOK-iem”. W tym
roku, oprócz tradycyjnych warsztatów
kreatywnych, wycieczek, pokazów dla
dzieci i młodzieży, w ofercie Miejskiego Ośrodka Kultury znalazła się również
oferta dla dorosłych – kino plenerowe.
Cykl seansów filmowych pod chmurką
zainicjowała polska komedia romantyczna „Pech to nie grzech”.
Tegoroczne „Wakacje z MOK-iem” rozpoczęły się pokazem trialu rowerowego. Na Placu Rekreacyjnym w Czerwionce, przed zgromadzoną
publicznością, swoje umiejętności zaprezentował
Mateusz Kowalczyk, który nie tylko wyjaśnił i po-
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Wakacje z MOK-iem
kazał, czym jest trial rowerowy, ale również podkreślił, jak ważna jest bezpieczna jazda.
Kolejną atrakcją, która znalazła się w wakacyjnej ofercie Miejskiego Ośrodka Kultury, były
otwarte zajęcia Formacji Tanecznej „Zygzak” na
terenie parku przy leszczyńskim zameczku oraz na
Placu Rekreacyjnym w Czerwionce. Uczestniczki
zajęć miały okazję spróbować swoich sił pod czujnym okiem Katarzyny Grzegorzek – kierownika
i choreografa Formacji Tanecznej „Zygzak” oraz
Julii Jasiczek i Izabeli Borkowskiej. Efektem
wspólnej pracy był film, który można zobaczyć
i pobrać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
Wielu mieszkańców przyciągnął również pokaz
iluzji w wykonaniu Rafała Mulki – uczestnika
czwartej edycji programu „Mam talent” i założyciela Beskidzkiego Teatru Iluzji, który odbył się
w parku przy leszczyńskim zameczku. Widzowie
z ciekawością i uwagą śledzili pokaz magii, nie
tylko oklaskując sztuczki prezentowane przez R.
Mulkę, ale również biorąc w nich udział. Iluzjoni-

sta przekonywał zebranych, że chociaż nauczenie
się sztuczek zawartych w jego programie wymaga
cierpliwości i skupienia, to nie jest to tak trudne,
jak wydaje się na pierwszy rzut oka – a z pewnością będzie źródłem dobrej zabawy.
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach nadal zachęca do skorzystania z wakacyjnej oferty wycieczek, warsztatów, pokazów i kina
plenerowego. Szczegóły dostępne na www.mokcl.pl

Idea kompleksowego wydarzenia sportowego organizowanego na terenie gminy zrodziła się
u mnie kilka lat temu, gdzie jako przewodniczący Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle w 2017 r.
przekonałem koleżanki i kolegów do tego pomysłu
i zorganizowaliśmy we współpracy z MOSiRem
pierwszą Leszczyniadę. Rok później odbyła się
druga edycja wydarzenia i w tym roku organizujemy już kolejną, trzecią edycję gminnego święta
sportu. Celem inicjatywy jest zwiększenie promocji aktywności fizycznej, uprawiania sportu oraz
prowadzenia zdrowego stylu życia przez mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. W ramach tegorocznej Leszczyniady odbędą się rozgrywki sportowe, działania animacyjne, zbiórka charytatywna
dla chorego mieszkańca Maksa Podlejskiego oraz
przyjacielski mecz piłkarski, w którym zmierzą się
samorządowcy z mieszkańcami gminy.
Wydarzenie rozpocznie turniej piłki nożnej organizowany przez Klub Sportowy Leszczyny, który
rozgrywany będzie od godz. 10.00 w trzech kategoriach wiekowych: I – rocznik 2010, II – roczniki
2012 i 2013, III – roczniki 2014 i młodsi na boisku
przy ul. Brzozowej oraz na „Orliku” w Leszczynach. Od godz. 11.00 stowarzyszenie basket 2011
rozpocznie turniej koszykówki ulicznej na boisku
„Orlik” w Leszczynach w 3-osobowych drużynach, również w czterech kategoriach wiekowych:

Leszczyniada, czyli gminne święto sportu odbędzie się w tym roku w sobotę 4 września w godzinach od 10.00 do 17.00. Chcąc stworzyć szeroką i zróżnicowaną ofertę
dla mieszkańców, organizatorzy, tj. członkowie i wolontariusze stowarzyszenia Aktywni
Społecznie ASy oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zaprosili do współpracy różne organizacje i kluby sportowe. Mając nadzieję, że sytuacja
epidemiologiczna się nie pogorszy, turnieje, zawody sportowe i pozostałe aktywności
odbędą się w Leszczynach na boisku sportowym (stadionie) przy ul. Brzozowej 1
oraz na „Orliku” przy ul. Sportowej.

Gminne święto sportu,

czyli III edycja LESZCZYNIADY
I – roczniki 2008 i młodsi (junior), II – roczniki
2006 i 2007 (młodzież), III – roczniki od 2005 do
1987 (OPEN), IV – roczniki 1986 i starsi (OLDBOY). Na godzinę 12.00 zaplanowane zostały biegi
rodzinne z przeszkodami, które zorganizują członkowie i wolontariusze stowarzyszenia Luxtorpeda.
Kolejne aktywności, pokazy i treningi rozpoczną się od godz. 13.00 na stadionie w Leszczynach.
Zaplanowano pokazy Klubu Karate Kyokushin
TENSHO Czerwionka-Leszczyny oraz klubu ba-

seballowego KS Silesia z Rybnika. Stowarzyszenie
Guardians Team, prowadzące treningi kickboxingu
na terenie Czerwionki-Leszczyn zorganizuje amatorski turniej dla dzieci oraz osób chętnych w formule KALAKI (TOUCH CONTACT). Trenerka
personalna i instruktorka fitness Edyta Woryna
przeprowadzi dla wszystkich chętnych otwarty trening, w którym pokaże jak zrzucać zbędne kilogramy oraz poprawiać stan zdrowia i kondycję fizyczną. Biegi na torze z przeszkodami z elementami
sprawnościowymi dla dzieci zorganizują członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach
pod przewodnictwem prezesa Zarządu tej jednostki
Grzegorza Swinki.
Dla uczestników wydarzenia zostaną również
zorganizowane liczne konkursy, gry i zabawy,
w szczególności dla najmłodszych dzieci i pozostałych chętnych mieszkańców gminy. Animacje
i pozostałe atrakcje będą prowadzone przez pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach przy wsparciu wolontariuszy
i członków stowarzyszenia Aktywni Społecznie
ASy. W ramach Leszczyniady członkowie Koła
PTTK „Ramża” przeprowadzą również konkurencje z nagrodami dla dzieci oraz całych rodzin.
Podczas gminnego święta sportu będzie zorganizowana strefa gastronomiczna z licznymi ofertami
w postaci stoisk z lodami, watą cukrową, popcornem,
przekąskami i napojami chłodzącymi. Dla wszystkich uczestników zawodów i turniejów będą również
dostępne dodatkowo ciepły posiłek wraz z napojem.
Podczas III Leszczyniady będzie również prowadzona zbiórka charytatywna dla naszego mieszkańca –
Maksymiliana Podlejskiego, który zmaga się od
lat z rzadką chorobą Niemanna Picka typu C.
Na podsumowanie Leszczyniady, czyli wydarzenia promującego m.in. aktywność fizyczną, integrację sąsiedzką i amatorskie uprawianie sportu, o godz. 15.30 rozegrany zostanie przyjacielski
mecz piłki nożnej pomiędzy samorządowcami
a mieszkańcami Czerwionki-Leszczyn. Mecz odbędzie się od godz. 15.30 i będzie podzielony na
dwie 30-minutowe połowy. Reprezentacja gminnych samorządowców to radni miejscy i dzielnicowi, członkowie rad sołeckich oraz pracownicy
urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Sędziami meczu będą burmistrz Wiesław Janiszewski oraz prezes KS Leszczyny Tomasz Żółkiewicz.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące
planowanej III Leszczyniady wraz z regulaminami i zasadami udziału w poszczególnych turniejach
i zawodach organizatorzy zamieszczają w mediach
społecznościowych na profilu wydarzenia na fb
pod adresem: https://fb.me/e/Rh8eR5KQ
Mając nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam na organizację wydarzenia, już dzisiaj
jako pomysłodawca i współorganizator III Leszczyniady zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na
zakończenie wakacji w duchu aktywnego i sportowego stylu życia.
Marcin Stempniak
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W majowym wydaniu Kuriera informowaliśmy o planowanym wyczynie trzech mieszkańców Leszczyn i Szczejkowic, których razem z ich najbliższymi żegnaliśmy przed motocyklową wyprawą do Maroka. Ich podróż miała trwać trzy tygodnie, tyle że z przyczyn
obiektywnych naszym śmiałkom nie udało osiągnąć pustynnych piachów – z powodu
poważnych problemów z afrykańskimi uchodźcami w rejonie Gibraltaru zmuszeni byli
zmienić „kurs”. Mimo to Mariusz Koczot, Damian Bednarek i Marcin Polok, pokonując 9
tysięcy kilometrów, odwiedzili mnóstwo ciekawych miejsc nie tylko na krańcach południowo-zachodniej Europy. Wobec powyższego zgodnie z naszą majową zapowiedzią
prezentujemy fragmenty relacji z podróży i raptem kilka spośród tysięcy fotografii, jakie
przywieźli z sobą nasi bohaterowie.

Z Leszczyn i Szczejkowic
…nie do Maroka
To było jesienią, zaraz po powrocie z wyprawy
motocyklowej do Rumunii i Bułgarii. To wówczas
pojawiła się nowa myśl: jechać motorem do Afryki
– opisuje Damian Bednarek z Leszczyn. – Maroko coraz mocniej korzeniło się w mojej głowie.
Pół żartem, pół serio mówiłem o tym w domu.
Oswajałem z tą myślą bliskich. Kupiłem mapy.
Z biblioteki wypożyczyłem przewodniki o Maroku
Krzysztofa Bzowskiego i Thomasa Cooka. W internecie czytałem i oglądałem filmy na YouTube
o Maroku. Z Mariuszem odwiedziliśmy Adama
w Szczerbicach (jegomość był motorem w Maroku). Każda informacja była dla mnie ważna, aby
starannie zaplanować podróż. Motywacją stała się
też nauka języka, kiedy podczas spacerów z psem
ćwiczyłem angielski. W końcu kupiłem opony –
polecone Michelin Pilot Road 5 – kufry i gopro.
Byłem przygotowany.

stety zostało tylko rozczarowanie… Nie możemy
zobaczyć w tak deszczowy i zachmurzony dzień
ściany najwyższej góry Europy.

***
(…) Wyjazd planowałem w maju. Czytałem, że
do tego okresu temperatury w Afryce są jeszcze
znośne, później jazda w kanikułach może być horrorem. Problemem stawała się rozwijająca trzecia
fala koronawirusa. Nikt nie dawał szans na wyjazd
z kraju, a co dopiero dotarcie do Afryki. Dwa tygodnie przed wyjazdem odwiedza mnie Marcin. Spontaniczność tego chłopaka rozbroiła mnie. W ciągu
dwóch tygodni przygotować się do wyprawy (gdzie
ja od pół roku to robię) może być dla innych wyzwaniem. Drugi z kompanów – Mariusz – to podręcznikowy przykład dla motocyklistów, którzy
chcą podróżować, a nie mają słynnych „GS-ów”.
Ten facet kupił motor za 6 tys. zł (kawasaki versys
650) i dorzucił wkładem własny 3-4 tys. zł zrobił
go, aby rzucić się na Afrykę…

W Hiszpanii „cumujemy” do Lloret de Mar,
kurortu na wybrzeżu Costa Brava w Katalonii.
Błękit Morza Śródziemnego i nocleg na plaży…
– czy może być coś bardziej magicznego? Lloret
było też miejscem akcji polskiego serialu „Pamiętniki z wakacji”. Z kolei Barcelona to jedno
z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych miast
na świecie. Sagrada Familia jest symbolem miasta, gigantyczna katedra, której wielkość powala
i wciąż jest w budowie. Natomiast Camp Nou dla
Marcina stanowi punkt obowiązkowy, wszak to
„świątynia” dla wszystkich, którzy kochają piłkę
nożną. Jeden z największych stadionów w Europie, należy do FC Barcelona. Tutaj gra słynny Leo
Messi, a w 1982 roko reprezentacja Polski odnosiła sukcesy.

***

***
(…) Pierwszym celem, jaki obraliśmy, było miasteczko Chamonix w Alpach Francuskich, położone w jednej z najpiękniejszych europejskich
dolin, w cieniu Mont Blanc (4809 m n.p.m.). Po
trzech dniach jazdy przez Czechy, Niemcy i Alpy
Szwajcarskie – gdzie mamy szerokie spectrum
krajobrazów: począwszy od zielonych pastwisk,
a skończywszy na skałach pokrytych grubą warstwą śniegu – liczymy na imponujący widok. Nie-

***
(…) Kierujemy się na Gibraltar – terytorium
brytyjskie. Spór między Madrytem i Londynem o to
unikatowe miejsce zajmujące powierzchnię 6,5 km²
trwa już ponad 300 lat. Wrażenia z półwyspu będą
niezapomniane – widok z góry (ze skały) na marokański brzeg Afryki oddzielony od Europy cieśniną o szerokości 24 km, na port, miasto, plażę czy
jedno z najmniejszych lotnisk świata. Nie mówiąc
o małpkach, które były chyba największą dla nas
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frajdą. Oglądanie ich z bliska, na tle tak pięknych
widoków, utknęły nam najbardziej w pamięci z tego
miejsca. Tu też dowiadujemy się, że nie dostaniemy
się do Maroka. Zamieszki z uchodźcami spowodowały zamknięcie granic. Trochę żal, ale nie wszystko się udaje, co się planuje.
Wyjeżdżamy z Gibraltaru przez lotnisko. Dosłownie, bo ulica przebiega poprzecznie przez pas
startowy, na którym Mariuszowi wyfrunęła reklamówka. Oby nie była przyczyną katastrofy lotniczej, podobnej do tej z 4 lipca 1943, w której zginął Władysław Sikorski zaraz po starcie samolotu
z tego lotniska.
***
(…) Skoro nie Maroko, to musimy zmienić plany. A więc Portugalia – po przekroczeniu granicy
wjeżdżamy do starej średniowiecznej miejscowości Mourão z zamkiem na wzgórzu. Z zamkowych
murów podziwiamy otaczającą równinę, jeziora
i oddalony o parę kilometrów zamek Monsaraz na
północy.
(…) Z Lizbony kierujemy się na Przylądek Roca
(Cabo da Roca) najdalej wysunięty punkt kontynentalnej Europy, dawniej był uważany za koniec świata. Odległość pomiędzy nim a Ameryką
po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego wynosi
5593 km. Prócz wysokiego klifu (ponad 100 m),
latarni z XIX wieku, widoku na ocean, pomnika
z krzyżem, na którym cytat: „Gdzie ląd się kończy,
a morze zaczyna” i oczywiście końca Europy – nic
więcej tu nie znajdziemy.
(…) Uciekamy do Fatimy – sanktuarium kultu maryjnego. Znamy je z lekcji religii. Zasłynęło z objawień trójce dzieci w 1917 r. (…) W 2000
roku św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji dwojga
rodzeństwa, na której była Łucja. Ich kanonizacja
miała miejsce 13 maja 2017 r. w czasie pielgrzymki
Papieża Franciszka do Fatimy. Tu w tym świętym
miejscu zaopatrujemy się w upominki dla naszych
rodziców.
(…) Dalej droga prowadzi nas do Santiago de
Compostela (północno-zachodnia Hiszpania).
Nie jest to ta słynna Droga św. Jakuba, która od
stuleci stanowi jeden z najważniejszych szlaków
pielgrzymkowych do miejsca spoczynku św. Jakuba, jednego z dwunastu apostołów. Santiago de
Compostela było jednym z trzech głównych celów
średniowiecznego pątnictwa (obok Rzymu i Ziemi
Świętej). My też zaciekawieni jedziemy do Katedry,
w której znajdujemy grób św. Jakuba.
***
(…) Po noclegu w tak spokojnym i urokliwym
miejscu [Kanionu Verdon – przyp. red], wjeżdżamy do gigantycznej infrastruktury turystycznej
kurortów nadmorskich Lazurowego Wybrzeża. Zaczynamy od St. Tropez – to kwintesencja luksusu
i bogactwa. Znajduje się tu Zatoka Milionerów,
której port wypełniony jest po brzegi cholernie drogimi jachtami (jeden widzimy z Gdyni). Swoje wille
mają tu gwiazdy filmowe. W latach 50. wypoczywała tu Brigitte Bardot. Ciężko o miejsce parkingowe,
wszystko w rękach prywatnych i są zakazy – przeganiani jesteśmy przez policję. W bezpośrednim
sąsiedztwie w Saint-Raphael mieści się muzeum
poświęcone Louis de Funes – niestety w ponie-

działki nieczynne. Selfie ze scenografią na budynku z uwielbianym w dzieciństwie aktorem muszą
wystarczyć.
Odcinkiem wybrzeża Morza Śródziemnego jedziemy w stronę granicy włoskiej podziwiając:
piękne zatoczki, ekskluzywne jachty, drogie samochody, wille pełne przepychu, wielkie hotele jedne
z najbardziej luksusowych na świecie, przepiękne
krajobrazy, piaszczyste plaże i… kobiety opalające
się topless. Nie sposób pominąć promenady Croisette w Cannes (znane z prestiżowych międzynarodowych festiwali filmowych), Nicei (wizytówki
Lazurowego Wybrzeża), Monako (najmniejszego
po Watykanie państwa świata) i jego osiedla Monte Carlo, w którym rozpoznajemy słynny tor Formuły 1. Jadąc Lazurowym Wybrzeżem trzeba być
ostrożnym. Łatwo jest się zagapić, bo widoki mogą
wprawiać niejednego w zachwyt, dlatego trasa jest
równie niebezpieczna, co piękna.
***

Klub Szachowy „Skoczek”
na Mistrzostwach Polski
Od 16 do 26 czerwca w Poroninie odbywały się Drużynowe Mistrzostwa Polski
Juniorów II Liga, w których udział wzięła
drużyna Klubu Szachowego „Skoczek”
z Czerwionki.
Na starcie stanęło 37 drużyn z całej Polski. Drużyna Klubu Szachowego „Skoczek” zakończyła
rozgrywki na 17 miejscu. To ogromny sukces.
– Wynik drużyny juniorów „Skoczka” jest wielkim osiągnięciem, ponieważ zajęte miejsce zagwarantowało utrzymanie się w lidze – tłumaczy
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Michał Cichoń.

Drużyna „Skoczka” wystąpiła w składzie: Dominik Kubica, Jakub Sputowski, Piotr Łysakowski, Igor Zaborski, Karolina Kulpa, Anna
Lajdamik i Julia Cichoń.
– Nasza drużyna po raz kolejny udowodniła swoją wysoką formę. Na wyróżnienie zasługuje Igor
Zaborski, który na 4 desce zajął drugie miejsce
z wynikiem 9,5 z 11 partii. Bardzo dobrze spisali
się też Piotr Łysakowski oraz Julia Cichoń. Gratuluję całej drużynie – podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. (–)

(…) Ostatnim miejscem, do którego prowadzi
i w którym był Mariusz, jest Faak am See – wioska nad jeziorem Faaker See w Austrii, gdzie każdej jesieni organizowany jest największy zlot motocyklowy w Europie – „European Bike Week”.
W tym roku od 7 do 12 września. Tu czuć ducha
motocyklowego. Knajpy, muzyka, motory, gadżety
motocyklowe, ludzie z pasją. Trochę żal odjeżdżać
wiedząc, że najlepsza impreza z tego życia motocyklowego zacznie się wieczorem.
Do Polski wyjeżdżamy na noc, autostradami.
W domu jesteśmy o 4 rano.
***
(…) W tym krótkim opisie miejsca wymienione
i te, które nie zostały wymienione, a zobaczone
w czasie trzech tygodni już chyba na zawsze gdzieś
w nas pozostaną. (…) Mierzyliśmy się z różnymi
przeciwnościami losu: przebita opona u Marcina,
kłopoty z elektryką w motorze Mariusza, problemy
z mokrymi telefonami (mój całkiem padł), deszcz,
zimno, upał, drogi o wszelakiej nawierzchni – nieprzejezdne i kończące się, zamknięta granica do
Maroka. To wszystko, by zasmakować tego, co powinno być na takim wyjeździe – pomoc, przyjaźń,
zmęczenie, tęsknota, a nade wszystko ZADOWOLENIE. Przejechaliśmy przez 10 państw, pokonaliśmy ponad 9 tysięcy kilometrów, kąpaliśmy się
w morzach, jeziorach i oceanie, wypoczywaliśmy
na plażach, mogliśmy zakosztować lokalnych specjałów, poczuć zapach, poznać ludzi i obyczaje.
(…) Wiele chwil, momentów, sytuacji, zdarzeń
i wspomnień można by jeszcze opisywać, ale jedna
myśl cieszy mnie najbardziej – to myśl o kolejnych
wyjazdach.
Według skrupulatnych wyliczeń Damiana, który
pełnił również role dokumentalisty i kronikarza,
wyprawa kosztowała go 5.379,97 zł, na co składa
się m.in. 39 tankowań. Najdłuższy odcinek wyprawy liczył 980 km, najkrótszy – 173 km, choć
w tym drugim przypadku ważniejsza była ilość ciekawych miejsc, które udało się im zobaczyć i polecić naszym Czytelnikom. (r)

Dożynki
28 sierpnia

Stanowice

2021

29 sierpnia

Książenice
Przegędza

4 września

Palowice

5 września

Szczejkowice

18 września

Bełk

Planowane terminy
uroczystości dożynkowych
mogą ulec zmianie
w zależności od sytuacji
epidemiologicznej.
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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

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

Rodzinie zmarłej

śp. HELENY HENSEL
najgłębsze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. EDWARDA BADERY
Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
Dyrekcji i Pracownikom
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
oraz wszystkim krewnym,
sąsiadom i znajomym
składają
Syn Damian z Żoną Renatą i Rodziną
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SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis
ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pn–pt 8.00-16.00
tel. 509599103, 506129395

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00
 OGŁOSZENIA DROBNE 

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

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

www.czerwionka-leszczyny.pl
LIPIEC-SIERPIEŃ 2021 | KURIER
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Usługi
asenizacyjne
Wywóz
nieczystości
płynnych
Wypożyczalnia
sprzętu
budowlanego

FHU Kamil Musiałowicz

tel. 666-110-716

www.czerwionka-leszczyny.pl
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