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Kościół – cmentarz 
– nasze dziedzictwo
– taki tytuł nosiła konferencja popularno-
naukowa, którą zorganizowano w Bełku 
w ramach projektu sfinansowanego przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
i gminę Czerwionka-Leszczyny. 

Przeciw pijanym 
kierowcom
Funkcjonariusze „drogówki” i młodzież 
z leszczyńskiej Placówki Wsparcia Dzien-
nego OPS uczestniczyli w ogólnopolskiej 
kampanii związanej z problemem 
nietrzeźwości kierowców. 

Dzień Edukacji 
Narodowej w CKE
Świętowano w każdej placówce oświato-
wej, ale także wspólnie, w Centrum Kul-
turalno-Edukacyjnym, gdzie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej uhonorowano 
m.in. wyróżniających się pedagogów.

Ze Szczejkowic  
do Wilna i Kowna
Chórzyści ze Szczejkowic, na czele z miej-
scowym duszpasterzem, wyruszyli na ko-
lejną pielgrzymkę. Tym razem na Litwę, 
gdzie odwiedzili również miejsca 
pamięci narodowej. 

KGW Dębieńsko 
na jubileuszowo
Jak podkreśla burmistrz, dbają o tradycje, 
zwyczaje, lokalną kulturę, a do tego wspa-
niale reprezentują gminę i miasto – człon-
kinie KGW z Dębieńska, świętują-
ce swój jubileusz. 

Strażacki MAN 
dla Czerwionki 
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwion-
ce ma od niedawna nowy wóz bojowy. To 
efekt montażu finansowego, który pozwo-
lił na zakup sprzętu do ratowania ży-
cia i dobytku naszych mieszkańców. 
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Powstańcze zrywy 
za niepodległością

Cieszy liczny udział naszych mieszkańców w te-
gorocznych obchodach Święta Niepodległości. 
To ważne, abyśmy godnie potrafili czerpać z tej 
okazji do refleksji, niezależnie od różnych form 
i upodobań. Jestem przekonany, że tego dnia 
wielu z nas zwraca swe myśli ku Ojczyźnie, wol-
nej i niepodległej, choć targanej codziennymi 
waśniami rodaków – komentuje burmistrz Wie-
sław Janiszewski.

Święto Niepodległości stanowi rokrocznie doskonały 
moment, aby sięgać do historii i wciąż przypominać, że 
ową niepodległość i wolność łatwo stracić, ale trudno 
odzyskać. Trzeba podkreślać, jak ważny jest duch narodu 
oraz jakie znaczenie mają kultura, język i poczucie tożsa-
mości narodowej. Myślę, że trzeba też zwracać uwagę na 
to, w jakich okolicznościach traciliśmy wolność, a więc 
nie tyle z racji silnego wroga zewnętrznego, lecz z powodu 
tarć i podziałów wewnętrznych. To powinno nas uczyć, 
że w jedności jest siła narodu, że głębokie antagonizmy 
działają destrukcyjnie i mocno marginalizują rolę ojczy-
zny w świecie. A przecież winniśmy pokazywać, że jeste-

śmy narodem, który zasługuje 
na wolność i szacunek, że mamy 
określone miejsce w Unii Euro-
pejskiej i poza jej granicami.

Warto na tym tle pokusić się 
teraz jeszcze na refleksję o roli 
powstań śląskich w dobie odra-
dzania się polskiej państwowo-
ści. Oto bowiem jesteśmy tuż za rokiem jubileuszowych 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, ale przecież to tutaj, na Górnym Śląsku i Opolsz-
czyźnie, długo jeszcze dawało się we znaki wrzenie ście-
rających się racji i narodów. Długo trzeba było upomi-
nać się o powrót do tego, co na pozostałych obszarach 
kraju istniało już od 1918 r. Zatem trzymając się faktów 
z ty większym zrozumieniem należy spojrzeć na heroizm 
tysięcy Ślązaków, którzy mieli dopiero przesądzić o gra-
nicach Polski na jej południowo-zachodnich rubieżach, 
najbardziej zresztą uprzemysłowionych i gospodarczo 
rozwiniętych. Nie bez powodu aż trzykrotnie sięgali po 
broń, aby dowieść swych racji, nade wszystko przywią-
zania do polskich korzeni. Stąd tak ważne, abyśmy na 
przestrzeni kolejnych lat godnie uczcili także Bohate-
rów powstań śląskich i ich wkład w odrodzenie Polski 
niepodległej. Okazji do uczczenia kolejnych jubileuszy 
stulecia będzie u nas z pewnością wiele, wszak tereny 
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny były areną po-
wstańczych zrywów. 

Czar wspomnień 
szkolnych lat
Nie każdy musi mieć zacięcie do pielęgno-
wania pamiątek Przeszłości, każdy jednak 
na pewnym etapie życia jest jej częścią 
w sferze publicznej. Nie ma więc żadnego 
znaczenia czy to się komuś podoba, czy 
nie, bowiem do szkoły chodzić trzeba było, 
co oznacza, że częścią szkolnej społeczno-
ści też się było, mimochodem wpisując się 
w dzieje miejscowego szkolnictwa.

Wprawdzie niektórych szkoła „uwierała” i na nie-
zbyt wiele się zdała, ale grunt to dobre samopoczucie 
i zadowolenie z siebie. Można i tak, choć zdecydowana 
większość z lat szkolnych dużo wyniosła. Prócz wiedzy 
sporo praktycznych i użytecznych zasad, czyli takich, 
co to przydają się w życiu 
na co dzień. Nie bez po-
wodu sięga się pamięcią 
do dawnych mentorów, 
czasem srogich, czasem 
ukochanych, ale kształtu-
jących charaktery i posta-
wy na dorosłą przyszłość. 
Wszak również od szkoły 
i jej pedagogów zależał 
i zapewne długo jeszcze 
zależeć będzie los wychowanków, którzy idą w świat. 
Zatem z tym większym szacunkiem warto się pochylić 
nad pomysłami, które wskrzeszają historie szkół i szkol-
nych społeczności, ocalając od zapomnienia nie tylko 
uczniów, lecz także tych, którzy nieśli kaganek oświaty.

Bywa tak, że liczy się tylko tu i teraz, tylko teraźniej-
szość. Nie oznacza to, że zawsze potrzebne są wywody 

od czasów Piasta Kołodzieja. Czasem jednak z moralne-
go obowiązku wypada choć wspomnieć o poprzedni-
kach, o ich dokonaniach i osiągnięciach. W przypadku 
dziejów leszczyńskiej „Jedynki” zgłębiła je M. Kluczniok 
– chwała jej za to, bo z pasją wydobyła doprawdy wiele. 
Poprzeczkę zawiesiła wyjątkowo wysoko, gdyż mono-
grafia poświęcona najstarszej szkole to de facto historia 
miejscowej społeczności. Toteż powiedzieć lub skreślić 
parę gładkich słów o pieczołowitości tego autorskie-
go opracowania, to jak nic nie powiedzieć. Wystarczy 
jednak zauważyć, iż wymienieni z imienia i nazwiska 
mieszkańcy Leszczyn stanowią całe pokolenia zawarte 
w pokaźnej książce, która może wydać się interesująca 
każdemu, kto wyrósł z tej szkoły.

Konia z rzędem temu, kto po wielu latach bez zająk-
nięcia zdoła wymienić wszystkich rówieśników i na-
uczycieli z lat szkolnych. Może więc warto spróbować, 
a idąc za przykładem M. Kluczniok z tym większą pasją 

podejść do kronik, które 
z każdym rokiem nabiera-
ją większej wartości. Pa-
mięć jest bowiem zawod-
na, głowa zbyt mała, aby 
wskrzesić ogrom i tych 
ważnych, i mniej ważnych 
chwil, dajmy na to z życia 
szkolnej społeczności. To 
bodaj dla większości z nas 
okres jeszcze najbardziej 

miły, bo beztroski i bezpieczny w porównaniu z tym, co 
niesie Przyszłość. Tymczasem dzięki monografii lesz-
czyńskiej „Jedynki” wiadomo, że Przeszłość już prze-
trwa – być może także kolejne reformy i reformatorów, 
którzy znają się już nie tylko na piłce nożnej i polityce, 
ale na oświacie też.

Robert Ratajczak
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Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się u nas od mszy św. w intencji 
Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, władz samorządowych i delegacji. 
W kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce przewodniczył jej ks. Roman 
Kiwadowicz – dziekan Dekanatu Dębieńsko, zaś homilię wygłosił miejscowy proboszcz, 
ks. Jacek Klepacz. Koncelebrowali ją także ks. Antoni Szczypka, proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce oraz ks. senior Piotr Cionaka.

Po mszy św. składano wiązanki kwiatów, tra-
dycyjnie pod tablicą upamiętniającą Bohaterów 
Powstań Śląskich, która widnieje na budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 
w Czerwionce. Prócz przedstawicieli władz samo-
rządowych, miejscowych instytucji i zakładów pra-
cy, a także organizacji społecznych i politycznych, 
symboliczną wiązankę złożyły również członkinie 
Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych, zaś wartę honorową pełnili harcerze 
z Hufca ZHP im. Gen. W. Wróblewskiego w Czer-
wionce-Leszczynach.

Wieczorową porą, tradycyjnie na scenie Cen-
trum Kulturalno-Edukacyjnego, odbył się tak-
że okolicznościowy koncert Orkiestry Miejskiej 
„Dębieńsko” pod dyrekcją Wojciecha Pukowca. 
Występy muzyków, solistów i młodzieży szkol-
nej poprzedziło wystąpienie burmistrza Wiesława 
Janiszewskiego, który podkreślając rangę naro-
dowego święta nawiązał również do znaczenia 
powstańczych zrywów na terenie Górnego Śląska 
i Opolszczyzny, zaś na koniec złożył symboliczną 

Święto Niepodległości
wiązankę kwiatów na ręce Justyny Palarz, pre-
zes miejscowego Koła kombatantów. Chwilę po 
wspólnym odśpiewaniu „Roty” w pierwszej części 
koncertu wraz z orkiestrą zaprezentował się Ze-
spół Wokalny „Leszczynki” pod kierunkiem Jo-
lanty Sprus. Jako soliści wystąpili również Sabina 
Kierpiec, Iwona Blacha i Mieczysław Kierpiec, 
a także laureaci Festiwalu Młodych Talentów „Je-
sienne Impresje Muzyczne” – Edyta Skupińska, 
Zuzanna Okseniuk i Natalia Gierlich, zdobyw-
czynie kolejno III, II i I miejsca. (r)
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Walka ze smogiem

Realizacja „uchwały antysmogowej” ma dopro-
wadzić do poprawy jakości powietrza w regio nie, 
a tym samym przyczynić się do poprawy naszego 
zdrowia i komfortu życia.

Wprowadzone zostały daty graniczne wymiany 
starych kotłów węglowych, których eksploatacja 
rozpoczęła się przed 1 września 2017 r., w zależ-
ności od wieku urządzenia: powyżej 10 lat – do 31 
grudnia 2021 r., od 5 do 10 lat – do 31 grudnia 
2023 r., poniżej 5 lat – do 31 grudnia 2025 r., 
kocioł spełniający wymagania dla klasy 3 lub 4 
według normy PN-EN 303-5:2012 – do 31 grud-
nia 2027 r.

Obecnie wszystkie sprzedawane i instalowane 
kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymagania 
klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub wy-
mogi ekoprojektu (zgodnie z rozporzą dzeniem Ko-
misji Europejskiej).

Uchwała dotyczy również kominków. Kominki 
zainstalowane przed 1 września 2017 r. można eks-
ploatować wyłącznie do końca 2022 roku, chyba że 
będą osiągać sprawność 80% lub zostaną wyposa-
żone w elektrofiltr. Każdy nowo zainstalowany po 

www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: sprawy 
mieszkańców–ochrona środowiska.

Na stronie internetowej dostępny jest również 
„Poradnik czyste ciepło w moim domu z paliw sta-
łych” opracowany na zlecenie Ministerstwa Śro-
dowiska. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki 
oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego 
użytkowania domowych urządzeń grzewczych na 
paliwa stałe.

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy użytkownikom kotłów na 
paliwo stałe, że na terenie województwa śląskiego od 1 września 2017 r. obowiązuje tzw. 
„uchwała antysmogowa”, która wprowadziła obostrzenia dotyczące stosowanych 
instalacji grzewczych oraz spalanych w nich paliw stałych (węgla, drewna, peletu).

1 września 2017 r. kominek musi spełniać wyma-
gania ekoprojektu.

Wprowadzony został zakaz spalania węgla bru-
natnego oraz paliw stałych produkowanych z jego 
wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncen-
tratów oraz ich mieszanek a także biomasy stałej, 
której wilgotność przekracza 20 procent.

„Uchwała antysmogowa” dotyczy wszystkich 
użytkowni ków kotłów, pieców i kominków na pa-
liwo stałe: mieszkańców, prowadzących działal-
ność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), wła-
ścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, 
wspólnoty i samorząd. Treść „uchwały antysmogo-
wej” dostępna jest na stronie internetowej Gminy 

Cyfrowa Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 III 
oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny” miesz-
kańcy wzięli udział w bezpłatnych szko-
leniach z zakresu kompetencji cyfrowych.
Największą popularnością cieszyły się moduły 

„Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Kultura 
w sieci”. Ponadto mieszkańcy skorzystali również 

ze szkoleń „Działam w sieciach społecznościo-
wych”, „Rodzic w Internecie”, „Tworzę własną 
stronę internetową” oraz „Biznes w sieci”.

Dzięki grantowi pozyskanemu z Instytutu Pra-
cy i Edukacji mieszkańcy podnieśli swoje kwali-
fikacje z zakresu promowania swojej działalności 
w Internecie oraz tworzenia własnej strony inter-
netowej. Nabyli umiejętności pozwalające na poru-
szanie się w świecie mediów społecznościowych, 
a także portali prezentujących dorobek polskiej 
i światowej kultury. Samodzielnie potrafią wyko-

nywać transakcje w sieci, a także korzystać z in-
nych możliwości, jakie daje Internet.

W projekcie wzięło udział 12 grup szkolenio-
wych, przeszkolono 144 mieszkańców Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Po wyborach do Sejmu i Senatu RP
Biorąc pod uwagę ugrupowania polityczne, 

w przypadku wyborów do Sejmu RP większość 
głosów w Czerwionce-Leszczynach oddano na 
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości – w su-
mie 9893 przy 18.787, jakie trafiły do urn, co daje 
52,66%. Najwięcej z nich otrzymali: Cezary 
Rajca – 3710 (19,75%), Bolesław Piecha – 2972 
(15,82%) i Michał Woś – 876 (4,66%). Drugie 
miejsce zdobyła Koalicja Obywatelska – jej 
kandydaci zgromadzili u nas 5425 głosów, czy-
li 28,88% spośród wszystkich oddanych, z czego 
zdecydowanie najwięcej: Marek Profaska – 3043 
(16,20%) i Marek Krząkała – 1781 (9,48%), bo-
wiem trzeci w tej kolejności Krzysztof Gadowski 
otrzymał 171 głosów (0,91%). Znikoma różnica za-
ledwie głosów dzieli dwa następne ugrupowania – 
na kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
oddano w Czerwionce-Leszczynach 1204 głosy 

(6,41%), natomiast na kandydatów Konfederacji 
Wolność i Niepodległość – 1202 głosy (6,40%). 
Spośród tych pierwszych najwięcej głosów otrzy-
mał Maciej Kopiec – 640 (3,41%), w przypad-
ku drugich Roman Fritz – 556 (2,96%). Gwoli 
ścisłości można też odnotować, że na kandydatów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego oddano u nas 
768 głosów (4,09%), zaś na Koalicję Bezpartyjni 
i Samorządowcy 295 głosów (1,57%).

W wyborach do Senatu RP o mandat ubiegało 
się w naszym okręgu trzech kandydatów. W Czer-
wionce-Leszczynach najwięcej, czyli 9751 głosów 
(52,31%) oddano na Wojciecha Piechę z Prawa 
i Sprawiedliwości. Drugi wynik uzyskał Grzegorz 
Wolnik, kandydat Koalicji Obywatelskiej, na któ-
rego głosowało 6516 wyborców (34,95%). Z kolei 
Paweł Helis jako kandydat Komitetu Wyborczego 
Ślonzoki Razem zdobył 2375 głosów (12,74%). (r)

Sesja Rady Miejskiej
Kilkanaście projektów uchwał znalazło 
się w porządku obrad kolejnego posie-
dzenia Rady Miejskiej w Czerwionce-
-Leszczynach, które odbyło się 18 paź-
dziernika pod przewodnictwem Bernar-
da Strzody.
W pierwszej kolejności radni zdecydowa-

li o zmianach w tegorocznym budżecie gminy 
i uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Następne uchwały dotyczyły wyboru ławników do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowe-
go w Rybniku, a także miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W dalszej części 
radni przegłosowali m.in. uchwały w sprawie wnio-
sku o wypłatę dodatku energetycznego, określenia 
warunków i trybu finansowania zadań z zakresu 
rozwoju sportu na terenie gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny oraz zakończenia działalności 
miejscowych gimnazjów. Ponadto zdecydowano 
o zmianach w regulaminie określającym wysoko-
ści dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych, dla których organem pro-
wadzącym jest gmina. Została też przedstawiona 
informacja o realizacji Strategii Gminy i Miasta (r) 

Spośród niemal 32 tys. mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny upraw-
nionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, jakie odbyły się 13 paździer-
nika br., do urn wyborczych udało się prawie 19 tys. osób. Zatem frekwencja ukształ-
towała się u nas na poziomie 59,46%. Była niższa niż w Rybniku (62,49%) i średniej na 
terenie powiatu rybnickiego (61,34%).
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15 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się Gminny Dzień Edukacji 
Narodowej, który jak co roku był najlepszą okazją do uhonorowania zasłużonych pra-
cowników oświaty, ale także dzieci i młodzieży szkolnej, w tym laureatów konkursów 
przedmiotowych i stypendystów. Gospodarzem uroczystości była w tym roku Szkoła 
Podstawowa w Szczejkowicach.

Dzień Edukacji Narodowej 
w Czerwionce-Leszczynach

NAGRODA BURMISTRZA (dyrektorzy): Lidia Borecka (Przedszkole nr 3 w Leszczynach), Iwona 
Palarz (Przedszkole nr 6 w Czerwionce), Salomea Morawin (Szkoła Podstawowa w Książenicach), 
Ewa Zaremba (Przedszkole nr 8 w Dębieńsku)
NAGRODA BURMISTRZA (nauczyciele): Mirela Kluczniok (SP nr 1), Beata Pietrek (SP nr 3), 
Krzysztof Grochla (SP nr 3), Ewa Bartoszek (SP nr 4), Marzena Kempny-Ptaczek (SP nr 5), Monika 
Usarek (SP nr 6), Joanna Paszenda (SP nr 7), Katarzyna Burek (SP nr 8), Joanna Winkler (SP Bełk), 
Iwona Pawlas (SP Książenice), Agnieszka Szrubarz (SP Palowice), Małgorzata Fojcik-Wolna (SP 
Przegędza), Ewa Kontny-Paszek (SP Stanowice), Izabela Nowakowska (SP Szczejkowice), Danuta 
Kniażycka (P nr 1), Gabriela Szczęsny (P nr 3), Joanna Dworowy (P nr 6), Grażyna Hagowska 
(P nr 8), Ilona Pukowiec (P nr 10), Joanna Szymura (P nr 11), Danuta Szulik (Przedszkole w Bełku)
NAUCZYCIEL MIANOWANY: Natalia Jaksik (SP Szczejkowice), Katarzyna Małachowska (P nr 1), 
Agata Świentek (SP Stanowice), Marta Olszowska (SP nr 7), Katarzyna Pietrzak-Fojcik (P nr 1), 
Dorota Wałach (SP Książenice), Beata Fliegert (SP Książenice)
EMERYTOWANI NAUCZYCIELE: Michalina Gajewska (SP Bełk), Małgorzata Macek (SP Bełk), 
Bożena Drzęśla (SP nr 4), Bogusława Adamczyk (SP nr 4), Barbara Brudny (SP nr 3), Jolanta 
Ogórek (SP Palowice), Jerzy Ogórek (SP Palowice), Ewa Kania (SP Szczejkowice)
EMERYTOWANI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: Grażyna Strzelecka (P nr 3), Bogusła-
wa Staniczek (P nr 6), Zdzisława Żebrowska (P nr 7), Janina Depta (Przedszkole w Bełku), Danuta 
Kulik (SP Książenice), Wanda Goraus (SP nr 3), Urszula Lawnik (SP nr 3), Stefania Bucior (SP nr 6)
NAGRODZONE PRZEDSZKOLAKI: Anna Gendarz (P nr 8), Amelia Hanak (P nr 7), Julia Usarek 
(P nr 1), Anastazja Grochla (P nr 10), Magdalena Rybka (P w Bełku), Joanna Biadacz (P nr 11)
LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH: Szymon Kania (SP Bełk), Michał 
Majdzik (SP Bełk), Mateusz Woch (SP Bełk), Natalia Gmyrek (SP nr 5), Emilia Kordyś (SP nr 1), 
Emilia Sarna (SP nr 1), Mateusz Przewdzing (SP nr 7)

STYPENDYŚCI: Zofia Wrożyna, Kamila Kania, Szymon Bratek (SP Szczejkowice), Martyna 
Pająk, Julia Stopyra, Alicja Klasik (SP Stanowice), Wiktoria Kubasa, Emilia Grzegorzek, Maja 
Szczyrba, Jakub Słupik, Bartosz Szyman (SP Palowice), Filip Becker, Julia Cichoń, Rafał Jon-
derko, Matylda Badura, Mateusz Trybulski (SP Przegędza), Anna Chryczyk, Maria Bartecka, 
Karolina Kubasa, Mateusz Lipiński (SP Książenice), Rafał Szopniewski, Anna Ogerman, Mateusz 
Przewdzing (SP nr 7), Julia Machulik, Antonina Knopek, Martyna Piórecka, Martyna Gajek (SP 
nr 8), Karolina Kubieniec, Julia Przybyłek, Magdalena Bartnik, Kacper Korzeniowski, Julia 
Jes, Karol Michalik, Jagoda Mitura, Magdalena Szuca, Marta Wącirz, Igor Szyk, Julia Fojcik, 
Kornelia Szczęsny, Julia Jasiczek (SP nr 3), Monika Jes, Karmen Kaczmarczyk, Emilia Kordyś, 
Martyna Smakowska, Emilia Sarna, Jakub Bobrek (SP nr 1), Wiktoria Mikosz, Nadia Jarosz, Jakub 
Baran, Agata Rusecka, Miłosz Marszałek, Hanna Gocyk, Zuzanna Marszałek, Szymon Kosiński, 
Agnieszka Nowak, Oliwia Brandys, Natalia Gmyrek (SP nr 5), Katarzyna Leszczyńska, Artur 
Szaboń, Wiktoria Nieścior, Kasjan Podlejski, Kamil Janczyk, Olaf Buczek, Tomasz Kubica, Gloria 
Wrońska, Wiktoria Wrońska (SP nr 4), Szymon Kania, Kinga Zgryźniak, Wertonika Lanuszny, 
Aleksandra Szymik, Bartosz Wyleżoł, Michał Majdzik, Marta Wencel, Wiktoria Pieter, Tymoteusz 
Wrona, Jan Gorzawski, Dominik Kowol, Hanna Połednik, Martyna Socha, Miriam Draga, Mateusz 
Woch, Marta Pezda (SP Bełk), Hanna Malczyk, Nadia Gralak, Julia Kania, Zofia Skwara, Emilia 
Bryłka, Nikola Korus, Zofia Tomala, Maja Tomaszewska, Paulina Bogdał, Antonina Mazur, Joanna 
Kania (SP nr 6)
UCZNIOWIE Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI Z EGZAMINU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNA-
ZJUM: Grzegorz Iskrzycki (SP Szczejkowice), Michał Redzimski, Antonina Mazur (SP nr 6), Szymon 
Kania, Mateusz Woch (SP Bełk), Kamil Janczyk, Artur Szaboń (SP nr 4), Katarzyna Buszka, Natalia 
Gmyrek (SP nr 5), Emilia Kordyś, Karmen Kaczmarczyk (SP nr 1), Kacper Korzeniowski, Julia Fojcik 
(SP nr 3), Monika Ryszka (SP nr 8), Dariusz Wójtowicz, Mateusz Przewdzing (SP7), Patryk Palus 
(SP Książenice), Robert Baranowski (SP Przegędza), Wiktoria Kubasa (SP Palowice).

– Co roku w październiku spotykamy się, żeby 
wspólnie obchodzić Dzień Edukacji Narodowej 
– święto nauczycieli, ale także wszystkich, którzy 
zawodowo związani są ze szkołą. Kiedy mówimy 
o nauczycielach, myślimy o tych, którzy przekazują 
młodemu pokoleniu wiedzę, ale również wpajają 
mu podstawowe wartości i wychowują go. Za to, 
Drodzy Nauczyciele, składam na Wasze ręce naj-
serdeczniejsze podziękowania – mówił burmistrz 
Wiesław Janiszewski. – Dziękuję Wam za co-
dzienną pracę. Chciałbym podziękować również 
uczniom i rodzicom. To właśnie nauczyciel, uczeń 
i rodzic tak naprawdę tworzą strukturę szkoły – 
dodał W. Janiszewski. Do podziękowań i gratula-
cji przyłączyli się również przewodniczący Rady 
Miejskiej Bernard Strzoda, zastępca burmistrza 
Andrzej Raudner oraz wizytator Delegatury 
w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Zofia Golińska.

Gratulacje z racji uhonorowania najważniej-
szym wyróżnieniem oświatowych, jakim jest Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej odbierały Boże-
na Bierowiec-Chrustek ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Leszczynach i Bogusława Hoła ze Szkoły 
Podstawowej w Stanowicach. Podczas uroczysto-
ści wręczono także Nagrody Burmistrza Gminy 
i Miasta dla dyrektorów szkół i nauczycieli, gra-
tulowano nauczycielom, którzy zdobyli kolejne 
stopnie awansu zawodowego oraz dziękowano na-
uczycielom, pracownikom administracji i obsługi 
odchodzącym na emeryturę. Ich nazwiska, zgodnie 
z naszą redakcyjną tradycją, publikujemy poniżej, 
w tym również uczniów, którzy zdobyli wyróżnie-
nia w konkursach oraz otrzymali stypendium za 
wyniki w nauce. Dodajmy natomiast, że oprócz 
wspomnianych osób w gronie przybyłych gości 
znaleźli się m.in. radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Grzegorz Wolnik, pełnomocnik burmistrza 
ds. społecznych Aleksandra Chudzik, prezes Od-
działu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czer-
wionce-Leszczynach Alicja Panfil, przewodniczą-
ca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Stefania Szyp, 
radni, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczy-
ciele, pracownicy szkół oraz rodzice narodzonych 
uczniów. (k)
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Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwionce wzbogaciła się 
o nowy wóz bojowy typu GBA marki MAN/Stolarczyk. 10 li-
stopada na jego uroczyste przekazanie jednostce przybyło wie-
lu zaproszonych gości, którzy reprezentowali m.in. instytucje 
współfinansujące zakup nowoczesnego sprzętu.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Za-
stępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w st. bryg. Adamowi 
Wilkowi przez dowódcę uroczystości asp. Woj-
ciecha Gawlika. Chwilę później prezes OSP Czer-
wionka Maciej Lichawski oficjalnie witał licznie 
przybyłych gości, a wśród nich m.in. posłankę do 
Parlamentu Europejskiego Izabelę Kloc, ministra 
ochrony środowiska Michała Wosia, przedstawi-
cieli Państwowej Straży Pożarnej i Związku OSP 
RP oraz władze samorządowe – miejsko-gminne 
prezentowali burmistrz Wiesław Janiszewski, wi-
ceburmistrz Andrzej Raudner, przewodniczący 
Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz radna Iza-
bela Rajca, natomiast powiatowe: wicestarosta 
Marek Profaska, przewodniczący Rady Powia-
tu Rybnickiego Jan Tokarz oraz radny Cezary 
Rajca.

Składając podziękowania za nowy sprzęt dla 
OSP Czerwionka, jej prezes przytoczył kwoty 
od darczyńców, które pozwoliły na zakup nowe-
go średniego samochodu gaśniczego. Niemal 200 
tys. zł przekazano na ten cel z budżetu gminy i mia-
sta Czerwionka-Leszczyny, blisko 210 tys. zł z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, 300 tys. zł pochodzi 
z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, 
prawie 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, natomiast wkład finansowy miejscowej 
jednostki OSP to… 15,23 zł. Specjalne podzięko-
wania prezes M. Lichawski złożył na ręce Izabeli 
Kloc i radnego Cezarego Rajcy, którego szczegól-

Nowy wóz bojowy 
dla OSP Czerwionka
ne starania o pozyskanie nowego wozu strażackie-
go podkreśliła również europosłanka, a także pre-
zesa OSP Palowice Łukasza Budzyka.

Po poświęcenia nowego pojazdu przez ks. Ad-
rian Lejtę, kapelana strażaków, dokonano formal-
nego przekazania samochodowych kluczyków – 
w asyście przedstawicieli władz samorządowych 
i Państwowej Straży Pożarnej prezesowi OSP Czer-
wionka wręczyła je I. Kloc. Na tym nie koniec, 
bowiem tuż po prezentacji wozu bojowego wice-
starosta M. Profaska przekazał jednostce zestaw 
hydrauliczny do wyważania drzwi ufundowany 
przez rybnickie Starostwo Powiatowe. Z kolei mi-
nister M. Woś wręczył naczelnikowi OSP Dębień-
sko Wielkie czek na 50 tys. zł na zakup podobnego 
zestawu ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 
Wybór jednostki nie był przypadkowy, gdyż razem 
z OSP Czerwionka i OSP Leszczyny należą one do 
Krajowego Systemu Ratownictwa.

Część oficjalną tej uroczystości zakończyły 
wystąpienia zaproszonych gości, m.in. burmi-
strza Wiesława Janiszewskiego, który podkreślił 
sprawne funkcjonowanie wszystkich dziesięciu, 
dobrze wyposażonych i wyszkolonych jednostek 
OSP na terenie gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny. Gratulacje składał także bryg. Wojciech 
Kruczek z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku 
oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Wi-
told Ryszka, który podkreślał, iż poza nowocze-
snym sprzętem potrzebne są też młode kadry. Stąd 
jego apel, aby jednostki OSP przyciągały do siebie 

więcej młodzieży, która wstępując w ich szeregi 
będziemy mogła spieszyć ludziom z pomocą i na 
ratunek. (r)
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Aleksandra J.  Ostroch 

Leszczyny 1939-1945 (cz. III)
Wojna i okupacja wg relacji mieszkańców

Przedszkole nie było obowiązkowe, ale można było zapisać dziecko do „Kindergar-
ten”, gdzie np. dziewczynki uczyły się wierszyka „Jestem niemiecką dzieweczką, będę 

niemiecką mateczką”, co już w zaraniu życia miało im wpoić, czego oczekuje od kobiety 
Rzesza. „Kindergateny” nie były u nas zbyt popularne, chyba chodziły tam tylko dzieci 
z rodzin zdeklarowanych Niemców. W Leszczynach przedszkolanką była Elli Zdebel.

Dzieci starsze musiały się zmierzyć z ciężkim 
problemem odmienionej szkoły. Zajęcia zaczęły 
się od 12 grudnia 1939 r. Znikli znajomi nauczy-
ciele sprzed wojny, zjawili się nowi, nauczycielki 
i nauczyciele niemieccy, a nauka obywała się też 
wyłącznie w ich języku. W niektórych szkołach 
łączono klasy i na gwałt wtłaczano uczniom pod-
stawy języka, aby cokolwiek zrozumiały z nauki. 
Stres dzieci był ogromny – raz, że strach przed tym, 
czy się wykuje lekcję w obcym języku i odpowie 
co trzeba; dwa – czy w rozmowie z kolegami nie 
wygada się czegoś, co narazi całą rodzinę. Dziecku 
łatwo jest „się zapomnieć”, a także odróżnić, co 
można powiedzieć, co nie. Był więc codzienny lęk 
i atmosfera napięcia, pilnowania się przy każdym 
słowie.

W Leszczynach kierownikiem szkoły został 
pochodzący z Opolszczyzny Jahann Scholz. Nie 
mówił podobno wcale po polsku, ale jakoś szcze-
gólnie „polakożerczy” nie był. Z początku uczyła 
tylko jedna nauczycielka – Frau Botzek, i jedynie 
najważniejszych przedmiotów – matematyki, nie-
mieckiego, przyrody – nie było prac ręcznych, śpie-
wu, rysunków ani gimnastyki. Natomiast pierwszą 
podstawową rzeczą do wyuczenia, był życiorys Ad-
olfa Hitlera. Kuło się go na pamięć tak skutecznie, 
że niektórzy umieli go wyrecytować jeszcze 60 lat 
później. Ogólnie jednak zbyt wiele wiedzy od dzie-
ci nie wymagano. Im mniej wiedziały tym lepiej, 
nikt tutejszego „plebsu” nie myślał kształcić. Na-
ciskano na aktywność raczej społeczną – dzieciaki 
wciąż miały organizować jakieś zbiórki, a to ma-
kulatury, a to szkła, kości czy szmat, a to zbierały 
zioła, to znów zaliczały akcję oszczędzania opału. 
Wiosną 1942 r. doszły nowe nauczycielki; Galleja, 
Kuchnell, Riechter, Sieber, Micke, Weck, później 
także nauczyciel Gutschon. Co ciekawe, niektó-
re z nich kwaterowały na probostwie. Oczywiście 
wszyscy nauczyciele, jak i przedszkolanki musieli 
być zdeklarowanymi Niemcami, i nie tylko wyka-
zywać się lojalnością, ale rzecz oczywista, wycho-
wywać dzieci w duchu nazistowskich idei. Szkoła 
liczyła wtedy 422 – 228 chłopców, i 194 dziewcząt.

Szkołę podstawową kończyło się wieku 14 lat. 
Potem należało albo podjąć dalszą naukę, albo iść 
do pracy, wprowadzono bowiem obowiązkowe za-
trudnienie. O szkole średniej nikt tu nie marzył, 
chłopcy mogli iść co najwyżej do dwuletniej za-
wodówki uczyć się na piekarza, masarza czy cze-
goś równie pożytecznego, dziewczynki dostawały 
wezwanie do arbeitsamtu po skierowanie do pracy. 
To było to, czego się wszyscy bali – skierowania 
do pracy gdzieś w głębi Niemiec, czyli opuszcze-

których pracowano jeszcze wołami, a pola były 
tak zachwaszczone, że całymi dniami wybierano 
ręcznie oset ze słomy, zaś w pomieszczeniach – 
przynajmniej tych dla służby – wrzało od much. 
Jedzenie? – bardzo prymitywne, surowy boczek, 
słonina itp. Traktowanie ze strony chlebodawcy? 
– różne, co zależało od człowieka, ale bywało, że 
spać trzeba było na strychu z dziurawym dachem 
lub w sieni pod schodami. Bywało, że młode ładne 
robotnice były „molestowane”, a nawet zachodziły 
w ciążę, ale to załatwiano zawczasu aborcją. Takie 
historie były zwykle starannie ukrywane, nie tylko 
przez bauerów i władze, ale i przez same robotnice.

Młodzież z Leszczyn, Czerwionki i okolicznych 
wsi była wysyłana najczęściej do robót w West-
falii-Nadrenii, Turyngii, lub do pracy zakładach 
przemysłowych Hamburga i Lubeki. Na robotach 
była m.in. Łucja Stokłosa, Elżbieta Zieleźna, Maria 
Kałuża, Maria Gawronek, Marta Kurpanik, Wik-
tor Ilk, Paweł Gołąbek, Augustyn Juraszek, Ewald 
Kurpanik, Ignacy Kurpanik, Teodor Kaczmarek 
i inni.

Alternatywą od wyjazdu na roboty było skie-
rowanie na służbę jako pomoc domowa u rodzin 
SS-manów i innych hitlerowskich notabli. Dziew-
częta, które otrzymały taki przydział, uważały się 
za szczęściary, bo przynajmniej nie musiały wy-
jeżdżać, na noc wracały do domu. Wyboru miejsca 
pracy nie było żadnego, po prostu w urzędzie pracy 
dostawało się skierowanie z adresem, pod który 
należało się zgłosić. „W pracy” należało robić co 
kazała pani domu, czyli zazwyczaj były to typowe 
zajęcia służącej – palenie w piecach, mycie pod-

łóg, czyszczenie butów, pranie, zakupy, pilnowa-
nie dzieci itd. Gotować panie SS-manowe raczej 
wolały same, najwyżej oczekiwały jakiejś niewiel-
kiej pomocy. Anka Babczyńska, która pracowała 
w Rzędówce, najgorzej wspominała codzienne szo-
rowanie podłóg zimną jak lód wodą i niemiłe dla 
niej dorastające córki pracodawców. Pana domu 
widywała na szczęście rzadko, ale nawet sam wi-
dok jego czarnego munduru z trupią główką, wi-
szącego w szafie, przejmował ją strachem. Praco-
dawczyni właściwie wykorzystywała ją podwójnie, 
bo co drugi dzień wysyłała ją na siódmą rano do 
Rybnika, gdzie musiała sprzątnąć, przynieść mleko 
i pozałatwiać sprawy jej matce. Zarabiała 20-30 

marek, co było tyle, ile jej pani wydawała miesięcz-
nie na… piwo.

Dość często bywało, że pracodawcy namawia-
li, albo wręcz wymagali, by „dziewczę służebne” 
wstąpiło do BDM, czyli Związku Niemieckich 
Dziewcząt, odpowiednika chłopięcej Hitlerjugend. 
Mówiąc o młodzieży w czasie okupacji nie można 
pominąć tych stowarzyszeń. W Leszczynach o tzw. 
hajotach cisza, ale już w Czerwionce czy Bełku 
byli oni widoczni. Były ogromne naciski na wstę-
powanie do tych organizacji. Niemieccy chłopcy 
wstępowali do HJ niemal rutynowo, masowo, ale 
i małoletni Ślązacy byli kuszeni. Trzeba przyznać, 
że dla chłopców między 10 a 16 rokiem taka oferta 
mogła być ponętna. Większość chłopaków marzy 
przecież o tym, żeby trzymać się w grupie, być sil-
nym, sprawnym, rywalizować w sportach, ćwiczyć 
jak żołnierze itp. To wszystko organizacja właśnie 
zapewniała. A także rozbudzała poczucie wyższo-
ści, pewności siebie, co łatwo może uderzyć do 
głowy. Jednakowoż tak masowo nie uderzała. Nasi 
raczej z ironią odnosili się do rozwrzeszczanych 
„hajotów”, którzy urządzali sobie ćwiczenia obok 
kościoła akurat w czasie nabożeństw.

Po przejściu landów młodzież męska wzywana 
była do „arbetsdienstu” – służby pracy, gdzie no-
szono już mundury i przechodzono musztrę podob-
ną do wojskowej. Nawet łopaty po pracy ustawiano 
w taki sposób jak karabiny. Potem, po ukończeniu 
osiemnastu lat, można było dostać się już prosto 
na front. Większość ściągano do Wehrmachtu, ale 
bywali śmiałkowie, którym udało się przedostać 
do armii aliantów. Szczególnie na froncie włoskim 
często dezerterowano „do Andersa”, ryzykując 
oczywiście rozstrzelanie. Nie zabrakło „leszczy-
nioków” i w Armii Ludowej, gdzie walczyli m.in. 
Glinka, Franciszek Poloczek i Izydor Matuszczyk. 
Nasi byli na wszystkich frontach. Emil Matuszczyk 
i Józef Trela walczyli pod Monte Cassino, gdzie 
Trela poległ, Alfred Steuer zginął na zatopionym 
okręcie płynącym z Afryki do Włoch, z kolei Ber-
nard Tkocz i Alojzy Wowra polegli w walkach 
o Warszawę. Ogólnie na frontach II wojny świato-
wej poległo 90 mieszkańców Leszczyn.

Jednocześnie na miejscu w Leszczynach już 
w 1940 r. powstała partyzantka, grupa osiemnastu 
mężczyzn, mających za cel „walkę z okupantem 
oraz budzenie wiary w odrodzenie Polski”. Do-
wódcami grupy byli Jan Sprus, Franciszek Szę-
dzielorz oraz kolejarz Alojzy Mandera, stojący 
chyba na czele, bo to on odbierał ślubowanie. Od 
1943 r. współpracowali z podobną grupą z Przegę-
dzy, podlegającą Karolowi Hadomowi z AK. Ich 
zadaniem była dywersja na odcinku kolejowym 

nia domu w niebezpieczny wojenny czas. Chłopcy 
z polskich rodzin również byli kierowani na robo-
ty, do tzw. landów, co oznaczała zatrudnienie jako 
pomoc w dużym gospodarstwie rolnym, gdzieś 
na zapadłej prowincji, dokąd jechało się „trzy dni 
wołami”. Dosłownie, bo wbrew naszym wyobra-
żeniom o niemieckiej gospodarce, gospodarstwa 
rolne wcale nie stały na wysokim poziomie. W nie-
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Rzędówka – Paruszowiec, gdzie przerywali łącz-
ność telefoniczną, uszkadzali słupy elektryczne, 
a dwukrotnie poważnie uszkodzili tory. W pracy 
na kopalni uprawiali sabotaż, czyli działali na rzecz 
spowolniania pracy, np. poprzez wywrócenie wa-
goników z węglem. Partyzanci działali w pojedyn-
kę, najwyżej w trójkę. Co ciekawe, o zagrożeniach 
dekonspiracji uprzedzał ich… miejscowy Niemiec, 
za pośrednictwem sprzyjającego Polakom ks. Rafa-
ła Kaczmarczyka, administrującego wówczas para-
fią w zastępstwie ks. Pojdy.

Niebezpiecznie było na frontach, niebezpiecz-
nie w konspiracji, ale życie codzienne nie było 
bynajmniej bezpieczne, niekiedy najbardziej nie-
spodziewanie można było stanąć przed śmiertel-
nym zagrożeniem. W domach co rusz zjawiali się 
jacyś urzędnicy, kontrolerzy i kwestarze, zbierający 
składki, a przy okazji podpatrujący co się w domu 
czy mieszkaniu dzieje. Surowe kary groziły m.in. 
za pomoc Żydom, za słuchanie radia, za przecho-
wywanie – nawet prywatnie – polskich symboli 
narodowych. Na przykład sztandar leszczyńskiej 
OSP, ze św. Florianem i polskim Orłem, ukrywa-
ny był w mieszkaniu ówczesnego naczelnika, Jana 
Grzegorzycy. Leżał na… stole, zakryty z wierzchu 
obrusem. Zdarzyło się jednak, że do mieszkania 
zajrzał niemiecki urzędnik spisujący składki na 
„pomoc zimową” czy coś podobnego, i siadając 
przy stole wyczuł, że coś jest pod obrusem. Odwi-
nął go i zobaczył orła. „Co to jest?!” Gospodarze 
nie stracili głowy, wyjaśnili, że to stara „deczka”, 
której używają jako podkładkę pod obrus, żeby stół 
się nie niszczył. Niebezpieczny gość najwyraźniej 
uznał, że o stoły trzeba dbać, bo powiedział, że 
mogą to zostawić, tylko niech gospodyni spruje 
haft. Gospodyni wzięła więc nożyczki i zaczęła 
bardzo wolno pruć. Haft wykonany twardymi nić-
mi niełatwo schodzi, więc trochę to trwało. Gość 
załatwił sprawę i wyszedł. Sztandar ocalał, z lekko 
tylko nadprutym orlim szponem.

Koszmar okupacyjny kończył się dla Leszczyn 
mocnym akcentem, kiedy 21 stycznia 1945 r. na 
Rzędówce zatrzymał się pociąg zapełniony więź-
niami oświęcimskimi. Pociąg nie mógł jechać da-
lej, bo właśnie uszkodzono tory, popędzono więc 
więźniów pieszo w makabryczny „Marsz Śmier-
ci”. Tego wstrząsającego widoku nie dało się zapo-
mnieć – kolumna chudych jak szkielety więźniów, 
słaniających się na nogach, półnagich na silnym 
mrozie, wspierających się wzajemnie lub walących 
się w śnieg i zabijanych bez pardonu, jeśli wstać już 
nie mogli. Ludzie wychodzili z domów, próbowali 
podać im jedzenie lub picie, ale najczęściej straż-
nicy nie pozwalali. Jeżeli któryś próbował wejść na 
podwórko i prosił o chleb, był natychmiast zastrze-
lony. Zapamiętano scenę, jak jeden z więźniów 
jedną ręką jadł chleb, a drugą trzymał na głowie 
blaszaną miskę, osłaniając się od uderzeń kolbą.

Widok „marszu” wstrząsnął nawet niemieckimi 
żołnierzami, którzy stacjonowali tu w restauracji 
Dyki naprzeciw dworca. Mówili między sobą, że 
nie mogą uwierzyć, by coś takiego mogli robić 
Niemcy, że jeśli Rosjanie potraktują ich podob-
nie, to „zabraknie nam wszystkim łez”. Ich lekarz 
wojskowy filmował pochód, a potem… próbował 
popełnić samobójstwo. Tymczasem pochód szedł 
w stronę Rybnika, ale w przysiołku Młyny napo-
tkał zwalone drzewo. Spanikowani SS-mani uznali, 
że to atak partyzantów i zaczęli strzelać na oślep. 
Nastąpiło chwilowe zamieszanie, z którego skorzy-
stali co silniejsi i uciekli w las. Wielu uciekających 
zostało zastrzelonych. Niektórym jednak uciecz-
ka się udała i znaleźli schronienie w najbliższych 
wsiach. W Leszczynach pięciu więźniów znalazło 
schronienie w zagrodzie Wiktorii Kurpanik. Oczy-
wiście za ukrywanie zbiegów groziło rozstrzelanie. 
Szczęściem ten koszmar śmiertelnego zagrożenia 
nie trwał już długo. W kilka dni później, 27 stycz-
nia 1945 r. weszli do Leszczyn Rosjanie. Okupacja 
hitlerowska była skończona.

Kościół – cmentarz 
– nasze dziedzictwo

26 października w zabytkowym kościele pw. św. Marii Mag-
daleny w Bełku odbyła się konferencja popularnonaukowa 
pn. „Kościół – cmentarz – nasze dziedzictwo”, będąca zara-
zem podsumowaniem projektu „Cmentarz przy zabytkowym 
kościele z XVIII wieku – nasze wspólne dziedzictwo”, na re-
alizację którego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 
pozyskało środki finansowe z Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
oraz budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Projekt zrealizowany został na terenie zabytko-
wego cmentarza, okalającego drewniany kościół 
pw. św. Marii Magdaleny w Bełku. Celem zada-
nia było wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 
wraz z identyfikacją nagrobków, przeprowadzenie 
prac porządkowych na cmentarzu, zachowanie ne-
kropolii dla przyszłych pokoleń, stworzenie grupy 
wolontariuszy szerzących ideę społecznej odpo-
wiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe, 
poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad zabytka-
mi funeralnymi, opracowanie dokumentacji oraz 
upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie 
kulturowym.

Projekt składał się z czterech etapów:
ETAP 1 – PRZYGOTOWAWCZY: promocja, 

rekrutacja wolontariuszy.
ETAP 2 – REALIZACJA: prace porządkowe, 

inwentaryzacja i identyfikacja nagrobków, stwo-
rzenie ścieżki edukacyjnej.

ETAP 3 – PODSUMOWANIE: zorganizowanie 
wystawy fotograficznej, wykonanie podstrony ne-
kropolii oraz wydanie folderu podsumowującego 
projekt, spotkanie podsumowujące.

Inwentaryzacją nagrobków oraz pracami po-
rządkowymi na cmentarzu zajęła się grupa wolon-
tariuszy skupionych wokół projektu. Na samym 
początku przeszli oni szkolenie określające, jakie 
prace mogą wykonać, a także w jaki sposób należy 
odczytywać inskrypcje na nagrobkach. Wszystkie 
prace projektowe przebiegały pod nadzorem opie-
kuna merytorycznego.

Konferencja składała się z czterech referatów: 
„Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII 
wieku – nasze wspólne dziedzictwo” – Michała 
Stokłosy, „Cmentarz w przestrzeni cywilizacji 
chrześcijańskiej dawnych wieków” – Bogdana 
Klocha, „Nagrobne motywy symboliczne na przy-

kładzie starego cmentarza w Bełku” – Ewy Caban 
oraz „Kościół w Bełku – jego wystrój i wyposa-
żenie na tle drewnianych świątyń górnośląskich” 
– Ireny Kontny. Referat M. Stokłosy stanowił 
podsumowanie projektu, a także podziękowanie 
dla wszystkich uczestników działania. – Dzięku-
ję wszystkim za wspaniałą i owocną współpracę 
– księdzu proboszczowi oraz Michałowi Stokłosie, 
a także naszym wolontariuszom i osobom, które nas 
wspierały – mówiła Jolanta Szejka, prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. A wolon-
tariusze, którzy podjęli się pracy w projekcie, to: 
Marcin Buchta, Beata Bujoczek, Bogdan Chu-
dzik, Michał Dziki, Anna Grabowska-Rogus, 
Sylwia Grzyb, Angelika Kowol, Natalia Kubasa, 
Agata Michalik, Anna Mrowiec, Leonard Pió-
recki, Aleksandra Ptak, Jerzy Zgoll.

– Gratuluję wszystkim uczestnikom tego projek-
tu – podkreślał burmistrz Wiesław Janiszewski. 
– W 2007 r. pojawiła się kwestia, czy uda się ten 
kościół ocalić od zapomnienia. W miarę możliwo-
ści, którymi dysponuje samorząd, staraliśmy się 
wspierać ten piękny i wartościowy zabytek. Kościół 
i jego otoczenie to nasze wspólne dziedzictwo kul-
turowe. Cieszymy się, że obiekt mógł zostać odre-
staurowany i drzwi do tego pięknego kościółka są 
już otwarte. 

– Dziękuję tym, którzy patrząc w przyszłość, spo-
glądają w przeszłość. Gratuluję chęci pokazania, 
jak wiele historii jest zamkniętych w tym miejscu 
i jak wiele można odzyskać, badając to miejsce za 
pośrednictwem takich projektów, jak ten – dodał 
wicestarosta rybnicki Marek Profaska.

Podziękowania na ręce wszystkich zaangażowa-
nych złożył także ks. proboszcz Konrad Opitek. 
Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna 
podsumowująca projekt. (h) (k)
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110 lat Szkoły Podstawowej nr 6
Uroczyste obchody rozpoczęto od mszy św. 

w czuchowskim kościele, sprawowanej przez 
ks. proboszcza Andrzeja Marcaka i ks. wika-
riusza Tomasza Kasperowicza. Liturgię mszalną 
uświetnił miejscowy chór parafialny „Magnificat” 
pod kierunkiem Stefanii Szyp. Następnie, goście 
udali się do Centrum Kulturalno-Edukacyjne-
go, gdzie uczniowie SP 6 zaprezentowali piękny 
program artystyczny. Kreśląc wieloletnią historię 
szkoły, zaznaczyli pogmatwane i trudne dzieje 
polityczne, a także wkład w rozwój placówki ko-
lejnych pokoleń uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Przewodnikiem w tej niezwykłej podróży w czasie 
był patron szkoły Stanisław Moniuszko, w którego 
rolę brawurowo wcieliła się jedna z uczennic.

Na scenie nie zabrakło prezentacji szkolnych 
talentów: wokalnych, tanecznych, aktorskich, 
sportowych, regionalnych, językowych, a wresz-
cie plastycznych. Z okazji swego jubileuszu szkoła 
wraz z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkol-
nej zorganizowała powiatowy konkurs plastyczny 
„Twórczość Stanisława Moniuszki w obrazach”, 
laureatów konkursu nagrodzono, a z prac dzieci 
przygotowano piękną galerię.

– Ten zegar stary znów bije, znów ożywił prze-
szłość, by spotkała się z teraźniejszością – tymi 
słowami powitała zgromadzonych dyrektor szkoły 

Grażyna Gola, nawiązując do twórczości Stani-
sława Moniuszki. – Czuchowskiego pejzażu nie 
sposób sobie wyobrazić bez wyrazistego gmachu 
szkoły. Z każdego zakątka rozległego Czuchowa 
dostrzec można jej przysadziste i wiekowe mury. 
Jest i była centrum, filarem i fundamentem naszej 
społeczności. Naszym obowiązkiem jest uszanować 
jej dziedzictwo oraz spuściznę, musimy kontynu-
ować prace naszych poprzedników. Starajmy się 
ze wszystkich siły, by naszym działaniom przyświe-
cał cel nadrzędny – hołd i poszanowanie trady-
cji. Dar lat to prezent, na który nie można sobie 
zasłużyć i nie można go sobie kupić, zawiera on 
śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar lat trze-
ba przyjmować z wdzięcznością, bo jest on darem 
naszego życia.

Dyrektor G. Gola wraz z wicedyrektor Eweliną 
Procek wręczyły pamiątkowe statuetki dla szcze-
gólnie zasłużonych przyjaciół szkoły: władz powia-
tu, gminy, kuratorium oświaty, radnych z dzielni-
cy Czuchów, księży, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Klubu Sportowego „Płomień Czuchów”, byłych 
dyrektorów i sponsorów placówki.

Od gratulacji za przygotowanie wspaniałej uro-
czystości rozpoczął swoje przemówienie burmistrz 
Wiesław Janiszewski i zaznaczył: – Serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy tworzyli tę piękną histo-
rię szkoły, gratuluję absolwentom placówki. Dzię-
ki Wam, ta szkoła ma swoją tożsamość, wartości 
ponadczasowe. Dziękuję także wszystkim, którzy 
dziś z sukcesami pracują nad jakością tej placówki. 
Gratuluję całej społeczności szkoły, na kolejne lata 
życząc wszystkiego dobrego.

Do życzeń dołączyli się także wicestarosta ryb-
nicki Marek Profaska, przewodniczący Rady 
Miejskiej Bernard Strzoda, wizytator Delegatu-
ry Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku Zofia 
Golińska, prezes miejscowego Oddziału ZNP Ali-
cja Panfil oraz dyrektorzy placówek oświatowych 
z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. (h)

22 października swoje 110. urodziny świętowała Szkoła Podstawowa nr 6 im. St. Mo-
niuszki w Czuchowie. To była piękna, pełna radości i wzruszeń uroczystość. Taki 
jubileusz stanowi bowiem wspaniałą okazję, by w uroczystej atmosferze przypomnieć 
historię placówki, spotkać pracowników szkoły, absolwentów, a także wspomnieć 
tych, którzy odeszli.

Apel Powstańczy 
w Przedszkolu nr 10

12 listopada w Przedszkolu nr 10 odbyła się piękna pa-
triotyczna uroczystość pn. „Apel Powstańczy”. Wszyst-
kie grupy przedszkolne zaprezentowały najbardziej znane 
pieśni patriotyczne m.in. „Szara Piechota”, „Wojenko, wo-
jenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „O mój rozmarynie”.

– Nasze przedszkole przystąpiło do edukacyj-
nego projektu „Piękna nasza Polska cała”, upa-
miętniającego rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. To kolejne działanie, podjęte przez placówkę, 
które promuje postawy patriotyczne – rozpoczęła 
przegląd Izabela Piksa, wicedyrektor Przedszkola 
nr 10. – Dziękuję za tę inicjatywę uczczenia waż-
nych rocznic państwowych. Pieśni patriotyczne 
umacniają nasze korzenie, wyśpiewujemy w nich 
kim jesteśmy i jakie są nasze dzieje – powiedział 
burmistrz Wiesław Janiszewski i krótko omówił 
etapy odzyskiwania niepodległości przez Polskę 
i Śląsk. Podziękowanie za zorganizowanie uroczy-
stości złożył także wicestarosta Powiatu Rybnickie-
go Marek Profaska, życząc wszystkim dzieciom 
udanych występów i wspaniałych wrażeń.

Celem przeglądu było kształtowanie i pobudza-
nie postawy patriotycznej u dzieci, zainteresowa-
nie historią i sprawami ojczyzny i regionu, a także 
prezentacja talentów muzycznych przedszkolaków.

Dzieci, pod kierunkiem swoich nauczycieli, 
wspaniale przygotowały się do występów, zadbano 
także o kostiumy i rekwizyty. Dzieciom akompa-
niowała na pianinie Urszula Pala. – Wspaniale po-
radziliście sobie z trudnymi tekstami. Nauczyliście 
się ich na pamięć, ale to nie wszystko, bo sztuką 
było je pięknie wyśpiewać i zinterpretować, co zro-
biliście po mistrzowsku. Wasz przekaz był niezwy-
kle poruszający – oceniła występy Stefania Szyp, 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach. (h)
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60-lecie
KGW Dębieńsko

5 października Jubileusz 60-lecia działalności świętowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Dębieńsku. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w miejscowym kościele św. Je-
rzego, którą koncelebrowali ks. proboszcz Roman Kiwadowicz i ks. wikariusz Adrian 
Lejta, natomiast druga część jubileuszowego spotkania odbyła się w pobliskiej restau-
racji „U Jurka”.

Podczas uroczystości władze samorządowe re-
prezentowali m.in. burmistrz Wiesław Janiszew-
ski, wicestarosta rybnickiego Marek Profaska, 
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, 
wiceburmistrz Andrzej Raudner, sekretarz gmi-
ny Justyna Domżoł oraz radni miejscy i powiat. 
W gronie przybyłych gości znalazły się również 
dyrektor wicedyrektor Śląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego Anna Szymik i kierownik Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku 
Ewa Widuch. Do grona świętujących dołączyły 
także gospodynie – seniorki, które wcześniej 
współtworzyły koło.

– W imieniu władz samorządowych, ale także 
wszystkich mieszkańców gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny pragnę złożyć podziękowania na ręce 
członkiń KGW w Dębieńsku – mówił burmistrz W. 
Janiszewski. – Dziękuję, że dbacie o tradycje, zwy-
czaje, lokalną kulturę, wspaniale reprezentujecie 
naszą gminę na wielu wydarzeniach, angażuje-
cie się w sztandarowe uroczystości organizowane 
w naszej miejscowości. Pragnę także podziękować 
seniorkom, które współtworzyły to koło i cieszę się, 
że w tej organizacji nie brakuje też młodych osób. 
Wszystkim Paniom życzę energii, zdrowia i dal-
szych wspaniałych inicjatyw.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku zostało 
założone w 1959 r. Wielka reaktywacja Koła na-
stąpiła w 2007 r. Inicjatorami przedsięwzięcia byli 

Marta Garus-Domin oraz radny Bogdan Kno-
pik. Obecnie przewodniczącą KGW jest Bożena 
Krzyżowska, a Koło skupia 30 gospodyń. Od tego 
czasu Koło bierze czynny udział we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych na terenie gminy, 
jak i poza nią. Udziela się w trakcie dożynek gmin-
nych oraz powiatowych, bierze udział w turnie-
jach, jarmarkach, organizuje zabawy. Współdzia-
ła z miejscowymi organizacjami pozarządowymi: 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Dębieńsku, 
Towarzystwem Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, 
z miejscowymi rolnikami, z organami samorządu, 
a także z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czer-
wionce-Leszczynach.

Na podkreślenie zasługują liczne sukcesy osią-
gane przez KGW Dębieńsko – w 2007 r. zajęło 
I miejsce na Dożynkach Powiatowych w konkur-
sie na najlepszą koronę dożynkową, zaś w turnie-
ju „Gwara Śląska na wesoło” dwukrotnie zajmo-
wało 1 miejsce – ostatnio w 2017 r. Rok wcześ-
niej brało udział w XVI edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Sma-
ki Regionów” w Poznaniu, zdobywając nagrodę 
„Perła 2016” w kategorii „Potrawy regionalne 
– województwo śląskie” za wodzionkę i karmi-
nadle z ciaper kapustą, zaś w tym roku zdobyło II 
miejsce za rosół z młodzików i młodziki po śląsku 
z buraczkami i kartoflami. Ponadto KGW uczestni-
czyło w programie z udziałem Remigiusza Rączki 
„Gotowanie na ekranie” oraz było pomysłodawcą 
nagrania płyty pt. „Komunijo”, które miało miej-
sce w Izbie Tradycji w Czerwionce-Leszczynach. 
Reprezentowało po raz kolejny naszą gminę na 
Jarmarku Bożonarodzeniowym w mieście part-
nerskim Sokołów Podlaski.

KGW zostało uhonorowane statuetką „Karolin-
ka” przyznawaną za wybitne zasługi i osiągnięcia 
dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny, dwukrotnie otrzymało nagrodę 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Gospodynie można zoba-
czyć także na zdjęciach w promocyjnym „Kalenda-
rzu gminnych legend i opowieści”. (h)

„Karolinki” triumfują
Jeszcze jednych sukcesów nie zdążyliśmy odnotować, a tu już 
kolejne. Oto bowiem nasz Zespół Śpiewaczy „Karolinki” pod 
kierunkiem Krystyny Zaskórskiej w ciągu ostatnich miesięcy 
aż sześciokrotnie stawał na podium!
Podczas finału festiwalu „Śląskie 

Śpiewanie” w Koszęcinie zespół 
„Karolinki” zdobył drugie miejsce. 
A potem już tylko… pierwsze! – na 
XVI Świętojańskim Festiwalu Pieśni 
i Przyśpiewek Zalotnych w Preczo-
wie, na Festiwalu Artystów Nieprofe-
sjonalnych „Na Klepisku” w Katowi-
cach, na Ogólnopolskiej Fokloriadzie 
„Jurajska” w Żarkach, na Festiwalu 

„W Jurajskiej Zagrodzie” w Zawier-
ciu oraz podczas Spotkań Folklory-
stycznych „Etnostrada” w Częstocho-
wie. Dochodzi do tego wyróżnienie 
otrzymane na XX Międzynarodo-
wym Festiwalu Zespołów Artystycz-
nych „Tęcza” w Polanicy Zdroju oraz 
koncert w Warszawie na zaproszenie 
Wilanowskiego Centrum Kultury. 
Gratulujemy! (r)
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Akcja „Przeciw pijanym kierowcom”15 października na terenie gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny odbyła się akcja 
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
„Przeciw pijanym kierowcom”. Jest to 
kampania dla samorządów, która kom-
pleksowo obejmuje problem nietrzeź-
wości na drogach.
– Bardzo zależało nam, aby w niekonwencjonal-

ny sposób dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do 
kierujących, lecz także do pasażerów, świadków 
jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, mło-
dzieży oraz punktów sprzedaży alkoholu – podkre-
śla Aleksandra Chudzik, pełnomocnik burmistrza 
ds. społecznych.

Akcja została zorganizowana przez gminę i mia-
sto Czerwionka-Leszczyny we współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji w Rybniku, Komisariatem 
Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-
nach. Wzięli w niej udział policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego rybnickiej Komendy Policji, 
dzielnicowy asp. Przemysław Sowa, jak również 
wychowankowie i wychowawcy Placówki Wspar-
cia Dziennego w Leszczynach.

Funkcjonariusze policji badali stan trzeźwo-
ści kierujących. Po przeprowadzonej kontroli, 
młodzież podchodziła do nich, by wyjaśnić, jaki 
jest cel badania, wręczając jednocześnie kierow-
com breloczek z napisem: „Myślę – Prowadzę 
– Trzeźwo” oraz ulotki profilaktyczne. Można 
z nich dowiedzieć się wielu cennych informacji. – 
W materiałach poświęcono dużo miejsca na relacje 
świadków, które mają być przestrogą i wpłynąć na 
kierowcę, a co za tym idzie, mogą uratować ko-
muś życie! – zauważa Celina Cymorek, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Lesz-
czynach.

Podczas akcji przebadano 97 kierowców, wszy-
scy byli trzeźwi i mogli kontynuować swoją po-
dróż. Reakcje kierowców były pozytywne, chwalili 
cel całego wydarzenia.

Akcja została sfinansowana w ramach Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2019 rok. (h)

Historyczno-przyrodnicze 
warsztaty w Książenicach

Dzięki uprzejmości leśniczego Tomasza Majera i za zgodą Nadleśnictwa Rybnik 
uczniowie klas IVa i VIIa ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach 25 września wzięli 
udział w warsztatach historyczno-przyrodniczych przy książenickiej wiacie. Wychowaw-
cy klas – Joanna Milczarek i Małgorzata Mazur-Zając – przy wsparciu dyrektora Jacka 
Wowry zaproponowali młodzieży wiele zabaw i gier integrujących.

Na prośbę leśniczego uczniowie pozbierali dla 
zwierząt leśnych żołędzie. Obejrzeliśmy również 
zagrodę danieli przy leśniczówce. Aktywność fi-
zyczna (posprzątany las), świeże powietrze, obec-
ność ptactwa i dzikiej zwierzyny zmogła rozentu-
zjazmowaną brać szkolną. Wyjątkowo smakowały 
kiełbaski spieczone przy ognisku. To był dobry 
moment ku temu, by wysłuchać pewnej historii 
bardzo bohaterskiej rodziny Bronisławy i Bruno-
na Jurytków z Książenic, którzy podczas II woj-
ny światowej uratowali życie grupie więźniów – 
uciekinierów z obozu Auschwitz. Za swoją odwagę 
zostali nagrodzeni Medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata.

Dzień Postaci z BajekDzień Postaci z Bajek przypada na 5 listo-
pada i jest to jednocześnie dzień urodzin 
Walta Disney’a. Mając na myśli najmłod-
szych użytkowników Biblioteki, biblio-
tekarki wraz z uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Czerwionki-Lesz-
czyn wcielili się w postacie z najpopular-
niejszych bajek.

Przedszkolaki uczestniczące w warsztatach czy-
telniczych słuchały bajek, wierszy, a także chętnie 
odgadywały zagadki i quizy związane z postaciami 
z bajek i baśni. – Biblioteka Publiczna udostępnia 

i promuje literaturę dla najmłodszych czytelników, 
a bajki i baśnie są najczęściej wypożyczane i naj-
bardziej lubiane przez małych czytelników, stąd 
pomysł wydarzenia kulturalnego nawiązującego 
bezpośrednio do Postaci z Bajek – mówi Iwona 
Sadowska, kierownik wypożyczalni Biblioteki Pu-
blicznej w Czerwionce-Leszczynach.

– Cieszę się, że w organizację wydarzeń pro-
mujących literaturę dziecięcą chętnie włączają się 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy 
zawsze wykazują się kreatywnością i ekspresją – 
dodaje I. Sadowska.

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, roz-
weselają i bawią, ale też wychowują. Zatem zapra-
szamy do Biblioteki Publicznej po nowości wy-
dawnicze, wśród których sporo miejsca zajmują 
nowości dla najmłodszych czytelników. BP

Książenickie lasy to dobre miejsce do opowie-
dzenia fragmentu zawiłej historii Górnego Śląska, 
którą mamy obowiązek poznawać. Jest ona dla nas 
tym, czym są korzenie dla drzew. Bez niej upa-
damy.

Małgorzata Mazur-Zając
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Gminna Olimpiada Profilaktyczna

29 października w CKE odbyła się „Gmin-
na Olimpiada Profilaktyczna”. Wyda-
rzenie zostało zorganizowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem olimpiady było promowanie aktywnego, 

zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, a jej 
hasło przewodnie brzmiało: „W życiu, jak w tań-
cu, każdy krok ma znaczenie. Uzależnienie nie 
wybiera”.

Olimpiada została uroczyście otwarta przez pa-
tronującego wydarzeniu burmistrza Wiesława Ja-
niszewskiego: – Dzisiejsza olimpiada to niezwykle 
ważne wydarzenie – podkreślił burmistrz. – Profi-
laktyka jest sposobem zapobiegania, walką o alter-
natywę do tego, co dzisiaj widzimy, jako zagrożenie 
i niebezpieczeństwo. To także promowanie zdrowego 
trybu życia i właściwego postępowania. Cieszę się, 
że tak ważne treści edukacyjne kierowane są także 
do młodych osób, często bardzo podatnych na różne-
go rodzaju zagrożenia. Mam nadzieję, że Wy – dro-
dzy uczestnicy – swoim zachowaniem i wiedzą bę-
dziecie pokazywać rówieśnikom, ale także dorosłym, 
jak należy właściwie postępować. Wszyscy wiemy, że 
zwycięzca może być tylko jeden, ale myślę, że w tak 
ważnej sprawie, sam Wasz udział w tym przedsię-
wzięciu jest wygraną – dodał W. Janiszewski.

W rywalizacji uczestniczyło sześć trzyosobo-
wych drużyn – reprezentantów klas piątych SP 1, 
SP 3 oraz Placówek Wsparcia Dziennego. Pod-
czas Olimpiady należało odpowiedzieć na pytania 
wiedzowe, zaprezentować scenkę profilaktyczną, 

uzupełnić test wiedzy dotyczący profilaktyki uza-
leżnień, wykonać ulotkę profilaktyczną, uzupełnić 
krzyżówkę dotyczącą zdrowego stylu życia, a także 
opracować scenariusz dalszego ciągu filmu.

Rywalizacja była zacięta i niezwykle wyrów-
nana, a nad poprawnością wykonywanych zadań 
czuwała komisja jurorów w składzie: Beata Au-
gustyn, zastępca dyrektora OPS w Czerwionce-
-Leszczynach, Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik 
UGiM, Hanna Depa, członek Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
aspirant Przemysław Sowa.

Emocje były spore, drużyny dzielnie zmagały się 
z zadaniami, a o ostatecznych wynikach zdecydo-
wały drobne różnice punktowe.

Wyniki przedstawiały się następująco: miejsce 
I otrzymała drużyna z SP3 w składzie Alicja Sa-

dowska, Iga Józefiak, Wiktoria Świątecka; miej-
sce II SP1: Marta Plaza-Kiersztyn, Julia Płonka, 
Anna Lanuszny; miejsce III Placówka Wsparcia 
Dziennego z dzielnicy Leszczyny: Oliwia Krajew-
ska, Julia Krajewska, Simona Skalska; miejsce 
IV SP3: Zuzanna Podrygała, Julka Podrygała, 
Blanka Cichocka, miejsce V Placówka Wsparcia 
Dziennego z dzielnicy Czerwionka: Daria Proch, 
Paulina Buchta, Milena Skonieczny

Miejsce VI Placówka Wsparcia Dziennego 
z dzielnicy Leszczyny: Otylia Urbanowicz, Bar-
tosz Śniegulski, Kinga Ciołek.

Burmistrz wraz z jurorami wręczył zwycięskim 
drużynom puchary oraz medale. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali upominki i dyplomy z gratulacjami.

Burmistrz złożył również podziękowania na ręce 
organizatorek wydarzenia Iwony Elmaghraby, 
Patrycji Domżalskiej, Moniki Hnatowicz i Bar-
bary Pawliczek z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach. (h)

W płaszczu świętego
Dlaczego w dniu wspomnienia św. Marcina z Tours najchętniej raczymy się gęsiną? 
Skąd wzięło się przysłowie: „Święty Marcin okrywa swego płaszcza połą oziminę 
gołą”? Jak doszło do tego, że najpopularniejszym słodkim przysmakiem w tym dniu są 
rogale z nadzieniem z białego maku? Odpowiedzi na te wszystkie pytania udzieliła 
młodzież Szkoły Podstawowej w Bełku.

9 i 10 listopada Koło Teatralne ze Szkoły Pod-
stawowej w Bełku wystawiło w kościele pw. św. 
Jana Sarkandra w Bełku spektakl pt. „Płaszcz świę-
tego Marcina”.vInscenizacje o życiu rzymskiego 
legionisty, który po nawróceniu został biskupem 
Tours, odbywają się od trzech lat z inicjatywy ks. 
Konrada Opitka. Scenariusz przedstawienia przy-
gotowała opiekunka Koła Teatralnego Bożena Wy-
leżoł. W powstaniu całego przedsięwzięcia wspo-
magała wykonawców dyrektor szkoły Krystyna 
Janiszewska.

Głównym motywem była oczywiście historia, 
dotycząca płaszcza przyszłego świętego, którego 
połową – według legendy - okrył potrzebujące-
go. Po czym we śnie ukazał mu się Chrystus, mó-
wiąc, iż pomógł właśnie Jemu. Ten symboliczny 
gest młodzież podkreśliła także w przedstawieniu: 
- Spotkałem samych dobrych ludzi, lecz nie mieli 
dla mnie czasu, nie chcieli się podzielić, nie chcieli 

mojego towarzystwa - mówi na końcu potrzebują-
cy człowiek, pod którego postacią ukrył się Król 
Wszechświata. (b)

W Zespole Szkół w Czerwionce 7 listo-
pada wystartowała kolejna edycja komór-
komanii, czyli akcji noszącej nazwę „Po-
konujemy nowotwory krwi”. 

Komórkomania
Koordynatorem programu po raz czwarty zo-

stała Agnieszka Krzyżowska, która wspólnie 
z uczennicami klas licealnych  poprowadziła to 
wspaniałe przedsięwzięcie. W ciągu poprzednich 
trzech edycji dwoje uczniów ZS okazało się daw-
cami komórek macierzystych dla chorych na nowo-
twór krwi. Jesteśmy bardzo dumni, iż wśród naszej 
młodzieży znalazły się osoby, które chcą pomóc 
cierpiącym na białaczkę.

W tym roku wyłoniono 64 osoby, które zde-
cydowały się zarejestrować w bazie danych Fun-
dacji DKMS. Wolontariuszami  czwartej edycji 
były uczennice Aleksandra Skorupa, Patrycja 
Lisiewska, Vanessa Korus, Sabina Polok, Wik-
toria Wrońska i Monika Bogocz.
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Ze Szczejkowic do Wilna
W ubiegłym roku do Lwowa, zaś niedawno, czyli 26 września, chór parafialny „Jutrzen-
ka” ze Szczejkowic wraz z miejscowym proboszczem, ks. Jackiem Ostrowskim i oso-
bami towarzyszącymi, wyruszył w pielgrzymkę na Litwę. Trasa obejmowała sanktuaria, 
miejsca pielgrzymkowe i zabytkowe w Wilnie, Trokach, Szawlach i Kownie.

Pierwszym miejscem, do którego skierowaliśmy 
nasze kroki był Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego, gdzie został namalowany obraz Je-
zusa Miłosiernego według wizji św. s. Faustyny. 
Następnie udaliśmy się do Kaplicy Ostrobramskiej 
z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Uczestnicząc 

we mszy św. chór „Jutrzenka” zaśpiewał pieśni 
Maryjne, a najmłodsza uczestniczka pielgrzym-
ki Michalina Talaga zagrała na skrzypcach pieśń 
„Czarna Madonno”, czym wywołała wielkie wzru-
szenie wśród zgromadzonych w kaplicy. Prócz ka-
tedr, kościołów, cerkwi, miejsc królewskich i ksią-
żęcych, zobaczyliśmy Uniwersytet Wileński, Pałac 
Prezydencki i ulicę Literatów. Z wielkim zaintere-
sowaniem zwiedziliśmy miejsca, w których miesz-
kał i tworzył Adam Mickiewicz. Odwiedziliśmy 
także Cmentarz na Rossie, gdzie w otoczeniu bia-
ło-czerwonych kwiatów i płonących zniczy znaj-
duje się mauzoleum matki Piłsudskiego, u której 
stóp pochowano jego serce. Z Góry Trzech Krzyży 
podziwialiśmy Wzgórze Zamkowe z basztą Giedy-
mina i panoramę miasta.

Misją specjalną naszego pobytu na Litwie było 
dostarczenie literatury polskojęzycznej do ośrod-
ka polonijnego w Wilnie. Dzięki uprzejmości dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Lesz-
czynach Aleksandry Pietruszewskiej, zostaliśmy 
zaopatrzeni w spory zestaw książek, który przeka-
zaliśmy na ręce Artura Ludkowskiego – dyrektora 

Tutaj aż chce się uczyć!
8 października w Szkole Podstawowej nr 6 w Czuchowie została uroczyście otwarta 
nowa „Zielona pracownia” o nazwie Ekologika. Zadanie kosztowało 45 tys. zł, z czego 
30 tys. zł zostało pozyskanych przez Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny we współpracy ze szkołą w ramach środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaś pozostałe 
15 tys. zł dołożyła gmina.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt au-

dio-wideo, komputerowy oraz nowe meble. Sala 
zmieniła się nie do poznania. Teraz nauka będzie 
tu łączyć się ze wspaniałymi wrażeniami z twór-
czego odkrywania świata. Wyposażenie nowej 
pracowni z dumą zaprezentowały dyrektor SP nr 
6 Grażyna Gola, wicedyrektor Ewelina Procek, 
nauczycielka geografii Ewa Goszyc, nauczycielka 
biologii Sylwia Firek, a także zadowoleni z nowej 
sali uczniowie.

W uroczystości uczestniczyli także goście: bur-
mistrz Wiesław Janiszewski, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, wicesta-
rosta rybnicki Marek Profaska, przewodnicząca 
Komisji Oświaty Stefania Szyp oraz radni Rady 
Miejskiej i Rady Powiatu, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Zielone Miasto i Rady Rodziców SP nr 6.

– To niezwykle współczesna pracownia, która 
dzieciom oferuje bardzo bogaty warsztat dydak-
tyczny, a nam nauczycielom – komfort pracy – pod-
kreślały nauczycielki.

Dofinansowywane z puli środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej „Zielone pracownie” umożliwiają 
podejmowanie działań podnoszących świadomość 
ekologiczną uczniów w atrakcyjnych warunkach 
nauczania, poprzez zastosowanie kreatywnych 
rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. 
Sale są tworzone na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, 
chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

– Gratuluję szkole opracowania wspaniałego 
projektu i pozyskania środków zewnętrznych z puli 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – powiedział burmistrz W. 
Janiszewski. – Mam nadzieję, że pracownia w istot-
ny sposób wpłynie na efekty kształcenia, uatrak-
cyjni proces lekcyjny i przyczyni się do wzrostu 
zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi.

To trzecia „Zielona pracownia” w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest gmina i mia-
sto Czerwionka-Leszczyny. W 2016 r. otwarto 
nowoczesną pracownię biologiczno-geograficzną 
w Szkole Podstawowej nr 5, zaś w 2017 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1. (h)

Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury 
Polskiej w Wilnie”.

Wilno jest pięknym miastem! Z pewnością ta 
pielgrzymka na długo pozostanie w naszej pamię-
ci. Czas jednak wyruszyć dalej… Chórzyści już 
planują przyszłoroczny wyjazd. (–)
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Indywidualny Szkolny 
Puchar Europy w Szachach

Od 11 do 20 października 
w Ulcinj (Czarnogóra) odby-
wał się Indywidualny Szkolny 
Puchar Europy w Szachach. 
Wśród reprezentantów Polski 
znaleźli się również przedsta-
wiciele naszej gminy.
W europejskich zmaganiach przy 

szachownicy nasz kraj reprezento-
wało czterech zawodników, w tym 
dwóch z gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny – Kamil Warchoł, 
który jest uczniem Szkoły Podsta-
owoej nr 8 w Dębieńsku oraz Julia 
Cichoń, uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Przegędzy.

Zawody zostały rozłożone na trzy 
etapy – szachy klasyczne, szachy 
szybkie oraz szachy błyskawiczne. 
Zawodnikom reprezentującym naszą 
gminę udało się wygrać swoje grupy 
wiekowe (do lat 11). Kamil za zwy-
cięstwo otrzymał darmowy wyjazd 
na przyszłoroczne Mistrzostwa Eu-

ropy do Grecji – Kreta 2020, a Julia 
darmowy wyjazd na Szachowy Pu-
char Europy do Czarnogóry – Ulcinj 
2020. Pozostała dwójka reprezentan-
tów Polski zdobyła drugie miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych.

19 października budynek sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Leszczynach szczelnie wypełnił się dobrą ener-
gią, entuzjazmem i radością pomagania. Wszystko za sprawą 
I Charytatywnego Tanecznego Maratonu Salsation i Zumby dla 
kobiet z rakiem piersi.

Charytatywny Maraton 
Salsation i Zumby 
dla kobiet z rakiem piersi

– Pomagać można także za pomocą tańca! Ta-
niec wyzwala ogromną energię drzemiącą w każ-
dym człowieku, niezależnie od jego kondycji, emo-
cji czy statusu. Poza tym poprawia samopoczucie, 
jakość życia i zwyczajnie pomaga utrzymać się 

w dobrej formie, nawet w trakcie choroby, my coś 
o tym wiemy – podkreśla jedna z organizatorek wy-
darzenia Urszula Lawnik, która dwukrotnie zma-
gała się z rakiem i przeszła leczenie onkologiczne.

Maraton taneczny rozpoczął się o godz. 14.00 
i trwał cztery godziny, gromadząc łącznie kilkuset 
uczestników, których do rytmu zagrzewało dzie-
więć niesamowitych osobowości ze świata tańca: 
Paweł Milhausen – Bydgoszcz, Julia Kopystecka 
– Poznań, Dariusz Kras – Katowice, Sonia Zwo-
leńska – Jasło, Grzegorz Płóciennik – Wrocław, 
Dorota Steblok – Rybnik, Jagoda Rudnik – Knu-
rów, Joanna Dudkiewicz – Racibórz, Marzena 
Szymańska – Palowice.

Celem spotkania była także edukacja i uświada-
mianie na temat nowotworu, a także zachęcenie do 
badań i aktywności fizycznej.

Pozyskane środki finansowe zostały przezna-
czone na stworzenie Mobilnego Centrum Pomocy 
Kobiecie z Rakiem Piersi.

W programie wydarzenia zaplanowano tak-
że rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Nie 
zabrakło porad dotyczących zdrowego trybu ży-
cia, kosmetologii, fizjoterapii, a także konsulta-
cji z dr Karoliną Donocik z Instytutu Onkologii 
w Gliwicach. Wydarzenie wsparli również lokal-
ni sponsorzy, a opiekę medyczną zapewniła firma 
„Azymut” z Gliwic.

Organizatorem tanecznego maratonu była Fun-
dacja „Oko w Oko z Rakiem” z Katowic, a także 
gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Od-

dział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czer-
wionce-Leszczynach. Wydarzenie uroczyście 
otworzył burmistrz Wiesław Janiszewski wraz 
z wicedyrektor SP nr 3 Joanną Grabowską.

Organizatorzy zaprosili wszystkich chętnych, 
niezależnie od wieku, kondycji i umiejętności ta-
necznych, którzy chcieli tanecznie spędzić sobotę, 
a przede wszystkim wspomóc i solidaryzować się 
z osobami chorymi na raka piersi.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wydarzenia 
– podsumowuje U. Lawnik i dodaje: – Nie mamy 
czasu, by chorować, bo przed nami kolejne ważne 
projekty do zrealizowania. (h)

Puchary dla hodowców
Janusz Wygaś zdobył tytuł mistrza we współzawodnictwie mię-
dzyoddziałowym Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych pomiędzy oddziałami z Czerwionki i Leszczyn. Drugie 
miejsce przypadło duetowi hodowców Cipa-Cichoń, a trzecie 
zdobył Nikodem Piechaczek.
Pierwszym Przodownikiem zo-

stał Jan Flaczyński, zaś na kolejnych 
miejscach w pierwszej dziesiątce 
uplasowali się: Matuszczyk-Brandys, 
Bernard Trela, Janina i Janusz Wen-
dlocha, Roman Stanek, Domin-Pa-
szek, Sylwester Biber, Adam Moty-
ka, Janusz Cuber i Andrzej Nosiadek. 

Przy udziale prezesów obu oddzia-
łów – Mariana Szymury (Czerwion-
ka) i Benedykta Hanaka (Leszczyny) 
puchary dla najlepszych hodowców 
wręczał burmistrz Wiesław Janiszew-
ski. Dodatkowo uhonorowany został 
również najstarszy z nich, Paweł Her-
man. (r) 
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Hurtownia Spożywcza „MULTIPAK” z Palowic
poszukuje pracowników na stanowisko

Magazynier i kierowca-magazynier
Wymagania:
• prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C
• komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
Prosimy o wysyłanie CV pod adres mariusztomas@gmail.com.

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

Oczyszczanie, likwidacja zawartości mieszkań i domów
oraz skup staroci – tel. 505–397-420

DYREKTOR 
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
działając na podstawie art. 35 ust. 1 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na najem pomieszczenia gospodarczego położonego 

przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach.
Powierzchnia garażu – 15,12 m2. Cena wywoławcza – 2,00 zł/m2. Wadium – 111,59 zł. Do 
wartości czynszu będzie doliczany podatek VAT. Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu 
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00. 
Więcej informacji na temat w/w lokalu można uzyskać pod numerem tel. 32 43-11-440 lub 
32 43-11-232 wew. 47.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto 
Nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdziel-
czym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w ter-
minie do 6 grudnia 2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny.

DYREKTOR 
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
działając na podstawie art. 35 ust. 1 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na najem lokalu użytkowego  

położonego przy ul. Ligonia 12A w Czerwionce-
Leszczynach z przeznaczeniem na działalność handlową, 

usługową, biurową, placówki bankowe.
Całkowita powierzchnia lokalu – 48,71 m2, w tym: pomieszczenie główne – 19,32 m², zaplecze 
– 29,39 m². Cena wywoławcza – 7,50 zł/m2, za zaplecze 70% stawki. Wadium – 1 348,05 zł. 
Do wartości czynszu będzie doliczany podatek VAT.
Wylicytowana stawka czynszowa za 1 m2 obowiązywała będzie przez okres trzech lat. 
Po tym okresie wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, obecnie 15 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c 
w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 9.30. Więcej informacji na temat w/w lokalu można 
uzyskać pod numerem tel. 32 43-11-440 lub 32 43-11-232 wew. 47.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium przelewem bankowym na konto 
Nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdziel-
czym o/Czerwionka-Leszczyny oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty wadium w ter-
minie do 6 grudnia 2019 r.
Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych 
pozwoleń należy do Wynajmującego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny.

Składam serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia,
wieńce, kwiaty i liczny udział 

w ceremonii pogrzebowej 
mojego najukochańszego 

Męża
śp. JANA HALFAR

wszystkim bliższym i dalszym krewnym, sąsiadom, 
znajomym, licznym delegacjom, a w szczególności 

ks. wikaremu Cezariuszowi Wala, ks. dr Stanisławowi Cader 
oraz 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.

Składają
Żona, Syn, Córka 

oraz podopieczni Rodziny Zastępczej

KALENDARZ IMPREZ
KULTURALNYCH 2019

Tomaszowi Kosteleckiemu
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają

Burmistrz oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

24.11 XII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH „Gwara śląska 
na wesoło”, godz.16.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, 
bilety: 20 zł, org. MOK

28.11 SPOTKANIE ANDRZEJKOWE NA FAMILOKACH, godz. 
16.00 – Czerwionka, Centrum Informacji Turystycznej, 
ul. Mickiewicza 10, wstęp wolny, org. MOK

6.12 KONFERENCJA LITERACKA „ŚWIATY POETYCKIE BAR-
BARY GRUSZKI-ZYCH”, godz. 10.00 – Czerwionka, CKE, 
ul. 3 Maja 36D, wstęp wolny, org. UŚ w Katowicach, MOK

6.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM ORAZ SPEKTAKL DLA 
DZIECI „Dziadek Mróz. Po co komu zima?”, godz. 17.00 – 
Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 20 zł, org. MOK

6.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM, godz. 17.00 – Leszczyny, Dom 
Kultury, ul. Ligonia 2A, bilety: 10 zł (bilety do nabycia w kasie 
DK Leszczyny), org. MOK

7.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM, godz. 17.00 – Czuchów, 
Świetlica Dzieci i Młodzieży (Dom Parafialny), bilety: 10 zł 
(bilety do nabycia w godz. pracy świetlicy), org. MOK, Rada 
Dzielnicy Czuchów

21.12 ŚWIĘTO MAKÓWEK, godz. 17.00 – Czerwionka, Plac Re-
kreacyjny, wstęp wolny, org. MOK, UGiM Czerwionka-Lesz-
czyny, ZDiSK
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 elektrochirurgia zmian skórnych  usuwanie kępek żółtych z po-
wiek  wycinanie znamion barwnikowych z badaniem histopatolo-
gicznym  usuwanie kaszaków, tłuszczaków, wrastających paznokci 
 kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn 
dolnych: diagnostyka i leczenie zakrzepicy żylnej, skleroterapia ży-
laków, leczenie obrzęków kończyn dolnych  leczenie zachowaw-
cze oraz skleroterapia hemoroidów  anoskopia – wziernikowanie 
odbytu u leczenie owrzodzeń podudzia i stóp cukrzycowych  USG 
Doppler żył kończyn dolnych, tętnic kończyn dolnych i szyi oraz 
jamy brzusznej





 





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

www.gabinetylejtman.pl



GABINET LARYNGOLOGICZNY




LECZENIE CHORÓB USZU, 
GARDŁA I KRTANI

Ornontowice
ul. Klasztorna 1 

(budynek Ośrodka Zdrowia)

RADCA PRAWNY PAWEŁ PIOTROWICZ
Kancelaria Radcowska

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

25 listopada, godz. 17.00
Wykład „Profilaktyka zdrowotna seniorów” - dr Aleksander Gatnar, 
starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych

3 grudnia
Wyjazd - Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Browar w Tychach

9 grudnia, godz. 17.00
Wykład „Moje 7 cudów świata cz. IV” - mgr inż. Andrzej Kapłanek, 
były dyr. KWK „Dębieńsko”, pisarz, podróżnik

19 grudnia
Spotkanie opłatkowe

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania
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WYWÓZ SZAMBA 
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE 
zadzwoñ 

od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00-20.00

Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi  
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45 
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe 
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

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

  • usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne 

wykonanie usług

Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20

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

www.pwikcl.pl
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www.czerwionka-leszczyny.pl


