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Narodowe Święto Niepodległości

Msza św. w intencji Ojczyzny, wiązanki kwiatów składane w miejscach pamięci narodowej, a wieczorem uroczysty koncert w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym – taki tradycyjnie
scenariusz mają organizowane w Czerwionce-Leszczynach obchody Narodowego Święta
Niepodległości z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych i licznych delegacji. W ramach patriotycznego koncertu Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” prócz
naszych muzyków wystąpili również soliści i dwa zespoły wokalne.
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Ogólnopolski
Tydzień Kariery

Dzień Seniora
w naszym CKE

Pod patronatem burmistrza Wiesława Janiszewskiego promowano w Czerwionce-Leszczynach „pozytywne wzorce i działania związane z szeroko rozumianą karierą
zawodową”. Z myślą o planowaniu własnej
kariery zawodowej przygotowano
szereg spotkań i zajęć.

W kalendarzu wydarzeń Centrum Kulturalno-Edukacyjnego to święto ma już
swoje stałe miejsce – Gminny Dzień Seniora jest okazją do zwrócenia uwagi na
ważną rolę i potrzeby starszej części naszej społeczności. Jak zawsze jest
za co dziękować.
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Ekoprojekt
na finiszu
„DbajMY, ReagujMY, SegregujMY” to
nazwa kolejnego projektu realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Niedawno odbyło się
jego oficjalne podsumowanie połączone
z wręczeniem nagród uczestnikom
dwóch konkursów ekologicznych.
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Kanetowiec
na św. Huberta

Nocny Bieg
w Czerwionce

Hubertowskie polowania mają długą tradycję, między innymi za sprawą dorocznych obchodów organizowanych przez
myśliwych z Koła Łowieckiego „Raróg”.
Tych, którzy świętowali na Kanetowcu
w sołectwie Przegędza, jak zwykle odwiedzili samorządowcy.

Zarówno bieganie, jak i nordic walking
cieszą się u nas sporą popularnością. Stąd
coraz większe zainteresowanie udziałem
w imprezach cyklicznych. GRF Szychta na
Gichcie, czy niedawny Nocny Bieg ulicami Czerwionki są tego najlepszym
przykładem
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Mistrzostwa
w siatkówce
Były emocje i miejsca na podium, była
sportowa rywalizacja, lecz przede wszystkim liczyła się dobra zabawa i rekreacja.
Warto wziąć przykład z uczestników siatkarskich Mistrzostw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy zacięcie
walczyli.
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Czyste powietrze
na każdą kieszeń?
Co do zasady pełna zgodność – jakość powietrza w naszym regionie pozostawia wiele
do życzenia i trzeba to zmienić niezależnie
od poglądów, funkcji i zaszczytów, wydumanych „mądrości” i oporów. Dużo gorzej, gdy
chodzi o możliwości finansowe, a już najgorzej, gdy płaca to zwykła kpina.

Bywa w życiu, że wszyscyśmy sobie równi. Tak na
przykład jest z oddychaniem, bo oddychać muszą
wszyscy; kto żyw. Czasami to czuć, a nawet widać
gołym okiem, zwłaszcza na Śląsku, zimową porą, gdy
śnieżna powłoka dość szybko traci swą naturalną biel.
Na szczęście rośnie w narodzie świadomość ekologiczna. Na dodatek mamy płynący z wyżyn zestaw dyrektyw, zaleceń i przepisów, i… – powiedzmy sobie szczerze – problem z ich wdrożeniem.
Owszem, jak brzmi godnie nazwa
programu Czyste Powietrze, tak to
czyste szczęście, że właśnie Czerwionka-Leszczyny widnieje wśród
liderów proekologicznych działań.
To cieszy, to doprawdy czysty sukces, wszak znaczące fundusze na
ten cel same z nieba nie kapią.
Należy się zatem ukłon w stronę
Urzędu Gminy i Miasta. Swoją drogą tuż za miedzą leży
Rybnik, również lider na skalę województwa, czy nawet
Polski, tyle że pod względem najgorszego powietrza.
My tu gadu-gadu, a czas leci… Konkretne terminy
wyraźnie wskazują, do kiedy należy się pozbyć kopciuchów na węgiel. Przy czym węgiel to dość umow-

ne określenie, bowiem niejeden kopciuch trawi prawie
wszystko, po czym wypuszcza kominem niemal całą
tablicę Mendelejewa. Czasem wystarczy pojedyncza
smuga dymu, by w bezwietrzny dzień pokryć trującym
wyziewem całą okolicę. Żadna to sztuka wypatrzyć
z daleka taki budynek. No cóż, nie każdego stać na nowoczesne technologie, a grzać trzeba. Sorry, taki mamy
klimat, chciałoby się rzec za E. Bieńkowską, byle tylko
równie beztrosko można było potraktować bardzo poważny problem ubóstwa wielu rodzin i osób samotnych.
Tu już nie chodzi o godny koszyk z Biedronki, o gminne lub rządowe dodatki, zasiłki i zachęty, lecz wydatki
rzędu grubych tysięcy złotych, no i koszty eksploatacji
nowych instalacji i urządzeń. Oczywiście możemy się
umówić, że przestarzałe kotły to problem jedynie tych,
którzy nimi dysponują, ale pod warunkiem, że każdy
oddycha innym powietrzem.
Tak się składa, że nie brak w naszym kraju speców
i wizjonerów od wszystkiego, którzy zawsze wiedzą
lepiej, więcej i rwą się do rządzenia. Skoro więc każdy program polityczny mieni się
mądrościami na temat ochrony
środowiska, skoro nie są to tylko
frazesy, to możemy spać spokojnie i… wyśnić sobie prawdziwy raj
na ziemi. Kiedy jednak po przebudzeniu stajemy przed szarą rzeczywistością otuloną smogiem,
to może warto pomyśleć o tych,
którzy tłuką się bez końca na
szczytach władzy. O dziwo, wcale nie chodzi o… czyste
powietrze. Najwyraźniej pośród spraw ważnych i ważniejszych w przypadku tego, czym oddychamy, nie ma
się o co szarpać. W takim razie czym oddychają ci nasi
wybrańcy narodu? Skrzelami?
Robert Ratajczak
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Dbajmy o zdrowie
i bezpieczeństwo
Wprawdzie na przestrzeni ostatnich miesięcy
– późną wiosną i latem – zelżały najbardziej dotkliwe restrykcje związane z pandemią, jednak
chyba wszyscy mamy w pamięci ten szczególnie trudny dla nas okres. Trudno jednak mówić
o zażegnaniu problemów epidemiologicznych
skoro wzbiera kolejna fala koronawirusa. Stąd
mój apel do wszystkich mieszkańców, aby zadbać o zdrowie własne i innych, stosując się do
zaleceń służb sanitarnych i resortu zdrowia –
komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Mając świeżo w pamięci lockdown oraz najtrudniejsze momenty w funkcjonowaniu zarówno każdego z nas,
jak i gospodarki, wielu firm, czy też większości instytucji, należy równie poważnie traktować obecne zagrożenia. Biorąc pod uwagę dostępność szczepionek sytuacja
wydaje się dużo lepsza niż przed rokiem, mimo to jest
bardzo dynamiczna, o czym regularnie informują środki
masowego przekazu. W wielu krajach zaostrza się reżim
sanitarny, wymagane są paszporty COVID-owe, wdraża

się system szczepień obowiązkowych, co jednoznacznie świadczy o powadze narastających
problemów związanych m.in.
wydolnością służb medycznych
i ograniczoną ilością miejsc na
wyspecjalizowanych oddziałach
szpitalnych. Wszystko to skłania
nas do refleksji, ale też dyscypliny w zakresie zachowania zalecanego dystansu, noszenia
maseczek, także do skorzystania ze szczepień przez osoby, które wciąż jeszcze odnoszą się do nich sceptycznie.
Pamiętajmy, iż chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo,
o odporność populacyjną, która pozwoli na wyeliminowanie lub ograniczenie ognisk zapalnych.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć o możliwości
zaszczepienia się w naszych przychodniach, ale także
w Punkcie Szczepień Powszechnych, który od kwietnia
działa na terenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce. Wystarczy sprawdzić terminy, w jakich
możliwe jest przyjęcie szczepionki. Warto tu jednak zaznaczyć, iż na przestrzeni ubiegłych miesięcy można się było
zaszczepić w punktach mobilnych, które uruchamiano doraźnie, m.in. przy okazji plenerowych wydarzeń kulturalnych. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzane akcje, oczywiście także tym, którzy z nich skorzystali. Jednocześnie raz jeszcze apeluję o stosowanie się
do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.
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Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą ku czci Bohaterów Powstań Śląskich w Czerwionce. W kościele św. Jana
Sarkandra w Bełku odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Roman Kiwadowicz – dziekan Dekanatu Dębieńsko – proboszcz miejscowej
parafii ks. Konrad Opitek oraz proboszcz parafii św. Jacka w Stanowicach ks. Dariusz
Gembała

Święto Niepodległości
Po mszy św. odbyła się uroczystość na cmentarzu w Bełku, gdzie złożono kwiaty pod krzyżem
i na grobach poległych, którzy zginęli walcząc
o wolność kraju – Oskara Spendla, Piotra Nalepy, Pawła Kuschki, Franciszka Rducha – oraz na
grobie nieznanych żołnierzy, który polegli w latach 1939-1945. Z kolei na palowickim cmentarzu
kwiaty złożono w miejscu pamięci ofiar II wojny
światowej i deportacji do ZSRR.
Reprezentując różnego szczebla władze samorządowe w uroczystościach uczestniczyli burmistrz
Wiesław Janiszewski, wicestarosta rybnicki Ma-
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rek Profaska, przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda, radny Sejmiku Województwa
Śląskiego Grzegorz Wolnik, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, sekretarz gminy Justyna Domżoł, a także radni oraz
przedstawiciele rad dzielnic i sołectw. Środowisko
kombatantów reprezentowała Justyna Palarz prezes miejscowego Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, obecni byli
również przedstawiciele miejscowych instytucji,
placówek oświatowych, stowarzyszeń, organizacji
i zakładów pracy. KM (r)

jesienne
impresje
muzyczne
Koncert Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” pod
dyrekcją Wojciecha Pukowca to jak zawsze dużej rangi wydarzenie artystyczne. Nie inaczej było
11 listopada. Po okolicznościowym wystąpieniu
burmistrza Wiesława Janiszewskiego z okazji
Narodowego Święta Niepodległości rozbrzmiały
utwory patriotyczne i wiele innych. Wspólnie z orkiestrą na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego zaprezentowały się również zespół śpiewaczy
„Leszczyny”, zespół wokalny „Leszczynki” oraz
soliści: Natalia Gierlich, Zuzanna Okseniuk,
Jolanta Banasik, Paulina Figaszewska, Iwona
Blacha, a także bisujący w środku koncertu Mateusz Klyszcz. (r)
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Gminny Dzień Seniora
19 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbył się Gminny Dzień Seniora.

– Spotykamy się, aby uczcić wyjątkowe święto ludzi starszych, a więc tych, którym należy się
szacunek i wdzięczność za bezinteresowną miłość
i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.
Chciałbym zwrócić uwagę, że wielu z nich wciąż
angażuje się na rzecz naszej gminy, chce służyć,
pomagać, być aktywnym. Jesteście wyjątkowi!
Dziękuję Wam za to, że pracowaliście, pracujecie
i życzę, abyście pracowali dla mieszkańców gminy
jak najdłużej. Dziś chciałbym także podziękować
osobom, które angażują się na rzecz seniorów.

Dziękuję partnerom Karty Seniora, dziękuję siostrom służebniczkom pracującym w Domu Pogodnej Starości w Bełku, dziękuję przedstawicielom
samorządu. Pragnę podziękować także za wspaniałą akcję promującą szczepienia, w której uczestniczyli nasi seniorzy. Wszystkim życzę zdrowia, wytrwałości i do zobaczenia w kolejnych latach – powiedział burmistrz Wiesław Janiszewski.
Do podziękowań, życzeń i gratulacji dołączył
wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska: – Senior to brzmi dumnie, a Państwo jesteście
wspaniałym przykładem tego, że będąc seniorem
wciąż można się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Dajecie wiele od siebie, działacie w różnych
obszarach, okazujecie swoje serce potrzebującym,
a my po prostu cieszymy się, że jesteście. W imieniu
samorządu powiatowego chciałem Wam serdecznie podziękować, życzyć wiele zdrowia, radości
i wszystkiego dobrego na kolejne lata.
Pełnomocnik burmistrza do spraw społecznych
Aleksandra Chudzik podsumowała kampanię
promującą szczepienia przeciwko COVID-19: –
Tęskniliśmy za Wami i dlatego bardzo cieszymy
się, że dziś możemy wspólnie uczestniczyć w tym
wyjątkowym spotkaniu. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować seniorom, którzy mieli odwagę i chcieli powiedzieć do młodych osób z bil-

Wdzięczni krwiodawcom
Od 22 do 26 listopada obchodzone są w naszym kraju doroczne Dni Honorowego Krwiodawstwa. Warto o tym pamiętać
zwłaszcza teraz, okazując naszym krwiodawcom wdzięczność i szacunek. Korzystając z okazji informujemy, iż Klub HDK
im. Antoniego Bery najbliższą akcję krwiodawstwa zaplanował
na 10 grudnia w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce przy ul. Wolności 2 w godz. od 8.00 do 12.00. Zapraszamy!

Z okazji Dni Honorowego Dawcy Krwi
składamy wyrazy wdzięczności i uznania
wszystkim Honorowym Dawcom Krwi
za poświęcenie i ofiarność,
jakie okazują oddając krew.
Wasza bezinteresowność jest źródłem nadziei
i życia dla tych, którzy jej potrzebują.
Postawa taka niesie nadzieję,
iż nie zabraknie tego drogocennego leku,
jakim jest krew.
Wszystkim Dawcom życzymy zdrowia,
pomyślności, realizacji zamierzonych celów,
radości, satysfakcji z pracy
i powodzenia w życiu osobistym.
Prezes i Zarząd
Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża
im. lek. med. Antoniego Bery
w Czerwionce-Leszczynach
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bordów, plakatów i ulotek „Szczepicie się!”.
Warto przypomnieć, że w kampanii promującej
szczepienia uczestniczyła najstarsza mieszkanka
gminy i powiatu 108-letnia Anna Gawłowska.
Pani Annie na zdjęciach towarzyszy córka Urszula Gawłowska. Z okazji Dnia Seniora Panią Annę
odwiedziła pełnomocnik ds. społecznych A. Chudzik, która przekazała jej życzenia oraz podziękowania za udział w kampanii. Podczas uroczystości
w CKE złożono podziękowania także dla kolejnych
bohaterów kampanii – Państwa Anny i Franciszka
Świtałów oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku i grupy „Seniorów z Zameczku”.
Goście „Gminnego Dnia Seniora” uczestniczyli
także w wykładzie Jana Krajczoka pt. „Czy każda bajka jest bajką”. Na zakończenie spotkania dla
uczestników wystąpiła „Kapela z Naszego Miasteczka”. HPN

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„DbajMy, ReagujMy, SegregujMy”
8 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu „DbajMy, ReagujMy, SegregujMy” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. W ramach tego działania ogłoszone zostały konkursy dla mieszkańców, podczas podsumowania wręczono nagrody i podziękowano za zaangażowanie.
Projekt „Dbajmy, Reagujmy, segregujmy” został
zainicjowany już wczesną wiosną. Celem kompleksowych działań jest promocja troski o środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej
gospodarki odpadami. Zaplanowano m.in. konkursy
dla mieszkańców, piknik ekologiczny z warsztatami edukacyjnymi, opracowanie i produkcję licznych
materiałów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli. Na
realizację zadania Urząd Gminy i Miasta pozyskał
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Kiedy w życie wchodziły przepisy nowej ustawy o gospodarce odpadami, byliśmy przekonani,
że zmiany w prawie przyczynią się do poprawy
sytuacji – przypomniał burmistrz Wiesław Jani-

szewski. – Sądziliśmy, że znikną dzikie wysypiska, poprawią się poziomy odzysku, będziemy żyć
w czystej przestrzeni, wolnej od śmieci. Tymczasem dziś możemy powiedzieć, że po kilku latach
funkcjonowania przepisów mamy olbrzymi problem, wytwarzamy coraz więcej odpadów, a ich
odbiór i zagospodarowanie są coraz droższe. Dlatego dziękuję realizatorom tego projektu za ważną
inicjatywę. Kompleksowe działanie ma uświadomić skalę problemu i próbować go rozwiązywać.
Wspólnie musimy zastanowić się nad tym co zrobić, aby odpadów było jak najmniej, to zadanie
organów państwa, samorządu, ale także i każdego
gospodarstwa domowego. Dziękuję mieszkańcom
za pozytywny odbiór naszych działań i za zaangażowanie. Gratuluję wszystkim laureatom – podkreślił burmistrz.
W wydarzeniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, radny Sejmiku Śląskiego,
pełnomocnik burmistrz ds. planowania, rozwoju
i gospodarki Grzegorz Wolnik oraz realizatorzy
projektu: pracownicy Wydziału Gospodarowania
Odpadami, Wydziału Programowania i Funduszy
Zewnętrznych oraz biura rzecznika prasowego. Nie
zabrakło laureatów konkursu na hasło promujące
segregację odpadów oraz na filmik w krótki sposób
prezentujący codzienne domowe czynności wspierające środowisko naturalne.
Gospodarze wydarzenia przekazali na ręce
laureatów nagrody – torby pełne użytecznych ekoupominków oraz kompostowniki,
które mają pomóc w efektywniejszym zagospodarowaniu bioodpadów. Przypomnijmy,
że odpady biodegradowalne stanowią aż około 70% wytwarzanych przez nas śmieci. HPN

Laureaci konkurs dla rodzin na film „Recykling w moim domu”: Magdalena i Michalina Jarskie, Dawid Rot, Feliks Płonka, Emilia
Płonka, Antoni Tarnecki, Kamila Toman, Maria Michalak, Laura Wojciechowska, Mateusz Kupiecki, Tomasz i Tadeusz Fojcik, Lena
Mijała, Nina Małachowska, Michał Czajka,
Łucja i Antonina Wiśniewskie, Adam Sosz,
Franciszek Michałek, Konrad Filuś, Michalina Grzywocz, Zofia Szymura, Zuzanna Knopik, Michał Krzyżanowski, Dominik Doskocz,
Bartłomiej Urbanek, Szymon Kuczera, Kinga
Biernat, Agata Okun, Franciszek Okun, Filip
Okun, Aleksandra Bojarska, Liliana Płonka,
Aleksandra Wojna
Laureaci konkursu dla dorosłych na hasło
promujące segregację odpadów i troskę
o środowisko: Urszula Śmietana, Aneta Palus,
Jerzy Domaradzki, Sabrina Szczepanek, Ireneusz Mazur, Iwona Szymura, Artur Dworowy,
Sylwia Skiba-Król, Aneta Chojnacka, Bożena
Babczyńska, Daniel Ebert, Dominika Królak,
Ewa Zaremba, Marzenia Siciarska, Arkadiusz
Albrecht, Aleksandra Kucharczyk, Ilona Wołowiec, Natalia Kubasa, Wanda Rybka, Małgorzata Płonka
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estony kolorowych światełek wzdłuż ulic, okien i balkonów, choinki, stroiki, ozdoby, czerwone świeczki i lśniące bombki, „gwiazdy betlejemskie” w doniczkach, aniołki
i anioły, dzwonki, adwentowe kalendarze, łańcuchy i gwiazdy, prezenty i zapchane po
wręby sklepy kuszące wszelakimi smakołykami… Tak dziś możemy zobrazować świąteczny nastrój. Ale grudzień to przede wszystkim czas Adwentu, czyli czas wielkiej Obietnicy
i czekania na wielką radość. Czas niezwykły, tajemniczy, boski i zaklęty.
Bywał taki zwłaszcza dawniej, gdy święta w monotonne wiejskie życie wnosiły tak wielką odmianę, a szczera, wolna od wątpliwości wiara skłaniała
do obchodzenia wszystkich obrzędów jak najskrupulatniej. Staramy się być wierni świątecznym
zwyczajom i dziś. Czy jednak nasze święta rzeczywiście podobne są do dawnych? Porównajmy…
Adwent był dla naszych przodków czasem,
kiedy należało przygotować się do świąt przede
wszystkim duchowo. Cztery tygodnie Adwentu
symbolizują bowiem cztery tysiące lat czekania
na narodziny Chrystusa. Wyrazem tego czekania
są z kolei „roraty” – msze odprawiane codziennie
bardzo wcześnie rano, jeszcze przed świtem (chociaż dziś już różnie z tym bywa). Nazwa „roraty”
pochodzi od pierwszych słów rozpoczynających to
nabożeństwo w czasach, gdy odprawiane było jeszcze wyłącznie po łacinie – „rorate coeli desuper”
(„spuśćcie niebiosa rosę”). Roraty nie bez powodu
powinny odbywać się wcześnie rano, koniecznie
przed świtem – symbolizuje to bowiem „czujność
czekania na Zbawiciela”, tak jak czekali wierni
przez te tysiące lat, mimo „mroków” Bożej niełaski. Czuwanie symbolizują także świece roratnie –
zwyczaj zapoczątkowany jeszcze w średniowieczu
przez księcia Przemysława Pobożnego w Poznaniu.
W dawnych czasach właśnie książę lub król zapalał
w pierwszą niedzielę Adwentu pierwszą świecę roratnią, ze słowami „Jestem gotowy na sąd Boży”.
Za nim zapalali jeszcze sześć świec przedstawiciele wszystkich sześciu stanów – duchowieństwa,
senatorów, szlachty, żołnierzy, kupców i chłopów,
wymawiając tę samą formułę.
Bieganie na roraty w mroźne i ciemne zimowe
ranki jest dla wielu osób jednym z milszych wspomnień dzieciństwa. Trzeba było wstawać o piątej,
zwłaszcza kto miał daleko. Poczucie własnej dzielności, że się tak wcześnie wstało i przebrnęło przez
te wszystkie zaspy, rywalizacja z kolegami kto był
wcześniej przed kościołem, w bliższych nam czasach kompletowanie obrazków i rozmaite konkursy, a nade wszystko poczucie udziału w czymś ważnym – to było tak ekscytujące! Bajkowo drewniany
kościółek, zasypany nieraz śniegiem aż po gontowe
soboty, witał stateczną adwentową pieśnią. I jeszcze te kolorowe lampioniki, które się kleiło z kolorowej bibułki, zwiniętej w harmonijkę… Kto miał
lampionik mógł stać przy ołtarzu dla podkreślenia
nastroju mszy.
Dziś do udziału w roratach mają zachęcać dzieci tzw. kalendarze roratnie, z ponumerowanymi
okienkami na każdy dzień, w których ukryte są
małe czekoladki. Cieszą się sporym powodzeniem,
kupowane przeważnie przez babcie dla wnusiów,
choć ich wymowa jest raczej wątpliwa – ani to
zdrowo, ani zgodnie z postem zaczynać dzień od
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czekoladki. Zdarza się zresztą, że mały łakomczuch
nie wytrzymuje i robi nielegalny „włam” do połowy okienek naraz.
Czekanie na Boże Narodzenie powiązano
u nas ze skruchą, pokutą i wierzeniami. Stąd posty – dawniej – czterdziestodniowe. Dobrze było
bowiem w tym czasie pościć i odmawiać sobie
wszelkiej przyjemności, przez szacunek dla Panienki, która oczekując Dzieciątka też znosiła niejedną fizyczną uciążliwość. Oczywiście o muzyce
świeckiej, weselach i zabawach nie było mowy.
Dobrze było unikać także ciężkich prac, a już bez-

Aleksandra J. Ostroch

Czas radosnego czekania
warunkowo nie wolno było w Adwencie uprawiać
ziemi. „W Adwencie ziemia święto” i kto by ją
wtedy ruszał, mógł nie przeżyć roku, bądź „kto
w adwent ziemia pruje, to mu trzy lata choruje”.
Gałązka wiśni lub śliwy ucięta w tym czasie i hodowana w wodzie, mogła zakwitnąć na Wigilię,
wróżąc szczęście w miłości lub pomyślności dla
domu. Sny śnione w Adwencie miały się spełnić
w najbliższym roku.
Święta goniły święta. Najpierw Barbórka, wolna
od pracy, świętowana podobnie jak dziś, częściowo w kościele, częściowo przy kielichu. Następnie
„Mikołaj”. Mikołajowe podarki to tradycja stosunkowo nowa, przez długi czas znana tylko w pańskich domach, jak na przykład na zamku w Raciborzu, gdzie panowie nosili tradycyjnie jego imię
i pozwalali Świętemu wjeżdżać na białym rumaku
aż do samych komnat. Z czasem jednak Mikołaj
począł „błądzić” także pod strzechy. U nas największy rozkwit „mikołajek” panował w okresie międzywojennym. Święty Biskup przychodził zazwyczaj w asyście diabła, rzadziej w trójkę z Aniołem.
Jego przyjście zapowiadał dźwięk dzwoneczków.
Wiedział wszystko o każdym dziecku, wysłuchiwał modlitwy. Grzeczne dzieci chwalił, a złe karcił.
Obdarowywał wszystkie, ale nie tak samo. Dobre
dzieci dostawały piernik z kolorową malowanką,
orzechy i jabłka. Dzieci niegrzeczne dostawały torbę z węglem i ostrużynami z ziemniaków, a nieraz
i rózgi. Diabeł przez cały czas niepokojąco dzwonił łańcuchami i turlał się po podłodze. Anioł go
uspokajał. Wymowa wychowawcza tego wszystkiego była prosta i wyraźna. Dorośli podarków nie
dostawali, ale bawili się nieźle samym przebieraniem. Bywało, że diabeł zamiast dzieci wolał straszyć młodą gospodynię, a obaj z Mikołajem płatali
figle sąsiadom i po odegraniu swej roli wstępowali
na kielicha. Dochodziło do tego, że cała ta zabawa
przybierała formy cokolwiek wynaturzone. „Na
familokach” spotykało się całe gromady „Mikołajów”, którzy korzystając z ochrony „larwy”, czyli
maski, załatwiali osobiste porachunki z przechodniami, a nawet przeprowadzali regularne bijatyki
między sobą.
W dwa dni później, 8 grudnia, obchodzono
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny.
Dzień ten co prawda nie obrósł żadną obyczajową
tradycją, ale jest jednym z większych świąt kościelnych. Podobnie jak niedziela, wolny był od pracy
i uczczony uroczystą mszą. Nie bez znaczenia był
też dzień św. Łucji – 13 grudnia. Otoczona legendą
święta męczennica – o oczach ponoć tak pięknych,

że musiała dać je sobie wyłupić, by uniknąć zalotów więziennych oprawców, patronka chorujących
właśnie na oczy – była wówczas bardziej czczona
niż dziś, a wiele dziewcząt nosiło jej imię. Czekano
jej dnia z wielkim utęsknieniem, gdyż wierzono
prastaremu porzekadłu, iż „Święta Łuca dnia przyrzuca”, że odtąd znów zacznie przybywać dnia. Nie
wiedziano, że porzekadło to odnosi się jeszcze do
kalendarza juliańskiego, w którym święto Łucji
wypadało kilkanaście dni później. Począwszy od
tego dnia obserwowano i zapisywano codziennie
pogodę. Każdy kolejny dzień aż do Wigilii miał
wskazywać pogodę na odpowiednie miesiące przyszłego roku. Trzynasty wróżył aurę na styczeń,
czternasty na luty itd. Adwentowe wiatry miały
stanowić o owocowaniu sadów. Kto nie wyciął sobie wróżebnej gałązki wiśni w pierwszą niedzielą
Adwentu, mógł zrobić to jeszcze w dzień św. Łucji.
Rozkwitająca na Boże Narodzenie podobnie wróżyła szczęście na cały rok. Taka gałązka, zgięta
w pierścień, pozwalała ujrzeć czarownicę – trzeba
było zabrać ją do kościoła i na Pasterce spojrzeć
przez nią na kościół.
Świeżą „tradycją”, która przyjmuje się w naszych domach, jest „adwentowy wieniec”, czyli
stroik na stół w postaci małego wianka z drobnymi
ozdobami i koniecznie czterema, najczęściej czerwonymi, świeczkami, które zapala się co niedzielę
o jedną więcej aż do Wigilii. Zdawałoby się, że te
świeczki oznaczają po prostu kolejną niedzielę Adwentu, tymczasem mają one podobno znacznie poważniejszą, starotestamentową symbolikę - pierwsza symbolizuje wybaczenie Adamowi i Ewie, druga wiarę patriarchów w Ziemię Obiecaną, trzecia
radość Dawida ze świętego Przymierza, i wreszcie czwarta – zapowiedzi proroków o królestwie,
pokoju i sprawiedliwości. Tak, tak, kochani. Ale
nie musimy się wstydzić, że o tym nie wiemy, bo
„downi u nos tego nie było” i zamiast urządzania
wieńca nasi pradziadkowie rzezali figurki do szopki – „betlejki” - lub lepili Gwiazdę dla Pastuszków.
Adwent był ponadto najlepszą okazją do pokuty, postów, spowiedzi itp. praktyk duchowych, aby
wraz z przyjściem Dzieciątka i Nowym Rokiem
zacząć nowe życie. Dziś zarówno posty i wyrzeczenia, jak przesądy i „powiarki” wydają się wielu
osobom „bez sensu” i rzadko są przestrzegane. Jednak miały sens nawet z laickiego zupełnie punktu
widzenia – tworzyły niepowtarzalny, niezwykły
klimat, który czynił Adwent okresem naprawdę
wyjątkowym, podnosząc atrakcyjność Świąt. I tego
właśnie szkoda.

KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA

Tajemnice Wzgórza Lukasów
18 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbyła się konferencja
popularnonaukowa pn. „Tajemnice Wzgórza Lukasów”. Miała ona na celu przybliżenie
bełkowskiego zabytku i jego historii, stanowiła także podsumowanie projektu „Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów”, na którego realizację Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Bełk pozyskało środki finansowe z Narodowego Instytutu Dziedzictwa
oraz budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Głównym celem realizowanego w ubiegłym
roku projektu było wykonanie szczegółowej inwentaryzacji Wzgórza i neogotyckiej kaplicy znajdującej się na nim, jej otoczenia wraz ze starodrzewem,
a także przeprowadzenie na ich terenie prac porządkowych. Inwentaryzacją nagrobków oraz pracami porządkowymi na cmentarzu zajęła się grupa
wolontariuszy skupionych wokół projektu. Byli to:
Anna Grabowska-Rogus, Natalia Holeczki, Angelika Kowol, Natalia Kubasa, Marcin Buchta,
Leonard Piórecki.

Na samym początku projektu wolontariusze
przeszli szkolenie określające, jakie prace mogą
wykonać. Wszystkie działania przebiegały pod
nadzorem opiekunów merytorycznych – Ewy Caban i Ireny Kontny z Instytutu Myśli Polskiej im.
Wojciecha Korfantego w Katowicach.
W ramach projektu zaktualizowana została również ścieżka edukacyjna „Śladami Belka”, zorganizowana wystawa fotograficzna, wydano folder
i stworzono podstronę poświęconą Wzgórzu Lukasów na www.belk.pl. Ostatnim elementem reali-

zowanego projektu miała być konferencja popularnonaukowa, której organizację planowano na jesień
ubiegłego roku, jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa
wydarzenie to mogło odbyć się dopiero teraz.
Podczas konferencji nastąpiło również uroczyste przekazanie certyfikatu „Miejsca Ciekawego”,
który Stary Cmentarz przy kościele św. Marii
Magdaleny w Bełku otrzymał w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. „Miejsca Ciekawe” w Sieci
Najpiękniejszych Wsi mają podkreślać ich rangę jako lokalnych lub regionalnych wyróżników
obszarów wiejskich. Dla zwiedzających są z kolei istotną rekomendacją, że dane miejsce warto
odwiedzić ze względu na jego duże znaczenie.
O włączeniu do grona „Miejsc Ciekawych decyduje pięć kryteriów: wartości, walorów poznawczych, jakości oferty, jakości przestrzeni oraz lokalnego zaangażowania. Status „Miejsca Ciekawego” w Sieci Najciekawszych Wsi uzyskają te
miejsca, które mają olbrzymi potencjał narracji
o wartościach obszarów wiejskich, mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, przemysłowym, przyrodniczym czy też są przykładem
rewitalizacji.
– Spotkaliśmy się, aby wysłuchać prelekcji, które przybliżą nam Wzgórze Lukasów, ale również,
aby przekazać Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju
Wsi Bełk oraz Parafii św. Jana Sarkandra w Bełku wyjątkowe wyróżnienie – certyfikat „Miejsca
Ciekawego”. Serdecznie gratuluję wszystkim osobom, które angażują w działania na rzecz ratowania bełkowskich zabytków, które poświęcają swój
czas i energię na to, aby zachować dla przyszłych
pokoleń historię i przeszłość swojej małej ojczyzny
– mówił burmistrz Wiesław Janiszewski, który
przekazał certyfikat na ręce sołtys Bełku i prezes
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Jolanty Szejki, wiceprezesa Stowarzyszenia Michała Stokłosy oraz proboszcza parafii św. Jana Sarkandra ks. Konrada Opitka.
Uczestnicy konferencji wysłuchali czterech referatów: Michała Stokłosy – „Jak odkrywaliśmy
Wzgórze Lukasów”, Bogdana Klocha – „Wzgórze
– miejsce w cywilizacji”, Leonarda Pióreckiego
i Michała Stokłosy – „Mauzoleum Rodów Gemander i Lukas” oraz Ewy Caban i Ireny Kontny – „Mauzoleum/krypta”. KM

Zdobywcy Grand Prix
23 i 24 października w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu odbył się I Ogólnopolski Festiwal
Kapel Podwórkowych.
Organizatorem imprezy był Powiat
Inowrocławski i Młodzieżowy Dom
Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, a patronat honorowy nad
imprezą objęła starosta Wiesława
Pawłowska.
W Festiwalu wzięło udział 12 kapel podwórkowych z całej Polski,
jednak główna nagroda ufundowa-

na przez starostę powiatu trafiła do
„Kapeli z Naszego Miasteczka”.
Kapela pod wodzą Czesława Żemły
oczarowała również miejscową publiczność, która również przyznała
jej swoją nagrodę.
Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w drugi
dzień Festiwalu. Gratulujemy!
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Od kilku lat zachęcam mieszkańców naszej gminy do aktywnego włączenia się w sprawy naszego samorządu. Jednym ze sposobów na skuteczne działania mające na celu
zaspokojenie potrzeb różnych grup mieszkańców są tzw. inicjatywy lokalne. To jedno
z narzędzi szerokorozumianej współpracy mieszkańców z władzami gminy. Postanowiłem również i ja jako miejski radny korzystać z tego prawa, czyli używać instrumentu
ustawowego do przekonywania Burmistrza gminy o zasadności wnioskowanych pomysłów przez samych mieszkańców.

Inicjatywy lokalne sposobem
na skuteczne działania mieszkańców
Bardzo często ludzie w gminie artykułują radnym czy władzom gminy o swoich potrzebach,
występujących problemach i deficytach czy oczekiwaniach różnych grup społecznych czy środowiskowych. Mając na uwadze obowiązujące procedury konkursowe i wymogi proceduralne w zakresie
wyboru najlepszych pomysłów do dofinansowania
z gminnego budżetu, staram się często pomagać
naszym mieszkańcom poprzez przygotowanie
wniosku aplikacyjnego, organizowanie zbiórki
podpisów oraz konsultacji z innymi najlepszych
rozwiązań.
Już drugi rok z rzędu Burmistrz gminy, po rekomendacji komisji konkursowej, postanowił przyznać dotację na organizację IV edycji Gminnego
Dnia Sportu w 2022 roku, czyli kolejnej LESZCZYNIADY. W tym miejscu chciałem raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu oraz włączyli się w zbieranie
podpisów. Sportowe i gminne wydarzenie, którego jestem pomysłodawcą, to doskonały dowód na
współpracę wielu osób, organizacji i instytucji co
pokazały trzy poprzednie edycje przedsięwzięcia
(ostatnie we wrześniu 2021 roku).
Trochę inaczej wyglądała ścieżka powodzenie
dla innego mojego pomysłu, zaplanowanej w budżecie gminy na przyszły rok inwestycji, czyli budowy toru rowerowego typu pumptrack w parku

leśnym w Leszczynach. Historia tego przedsięwzięcia ma nieco dłuższą historię, choć efekt jest
podobny jak w przypadku Leszczyniady, tj. poparcie Burmistrza dla tej inicjatywy. Spacerując często z dziećmi po leszczyńskim parku, nagminnie
pytano mnie w ostatnich latach czy jest szansa, aby
powstało coś atrakcyjnego dla naszych najmłodszych mieszkańców. Specjalnie przystosowany tor
do jazdy na rowerach czy hulajnogach przewijał
się bardzo często w postulatach wielu osób. Moje
starania miały kilka odsłon. Po tym jak w 2020 r.
dwukrotnie pisemnie zawnioskowałem o budowę
pumptracka (w tym również w konkursie na inicjatywy lokalne z poparciem i podpisami 97 mieszkańców), aż po dwukrotny mój apel w roku bieżą-

cym, w tym złożony wniosek do budżetu gminy na
kolejny rok, po prawie dwóch latach starań będzie
chyba można odtrąbić przysłowiowy sukces, bo
pumtrack ma powstać w 2022 r.
Opisane przykładowe inicjatywy są doskonałym potwierdzeniem tezy, że współpraca z mieszkańcami oraz wsłuchiwanie się w ich głosy i potrzeby mogą często doprowadzić do realizacji
oczekiwanych przedsięwzięć. Czy można zatem
stwierdzić już dziś, że mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn są gotowi na wypracowanie w najbliższej przyszłości kolejnego efektywnego instrumentu do partycypacji publicznej, czyli wdrożenia budżetu obywatelskiego? Czy jesteśmy
gotowi, aby ponad podziałami pomiędzy sołectwami, dzielnicami i osiedlami dogadać się co do
przyszłych inicjatyw i działań zmierzających do
szeroko rozumianego dobra wspólnego? Coraz
bardziej się przekonuję, że nasza gmina zasługuje
na większe możliwości współdecydowania przez
mieszkańców o planowaniu części wydatków budżetowych na ciekawe pomysły wymyślone przez
samych mieszkańców.
Marcin Stempniak
Prezes Stowarzyszenie
Aktywni Społecznie ASy
oraz radny miejski

Nagrody dla hodowców gołębi
25 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny odbyło się wręczenie pucharów dla hodowców gołębi za
osiągnięcia w mijającym roku. Gospodarzem spotkania był burmistrz Wiesław
Janiszeskiego.
– Cieszę się, że jak co roku spotykamy się, żeby
wręczyć nagrody za Wasze osiągnięcia. Gratuluję
wytrwałości w rozwijaniu swojej pasji, która szczególnie na Śląsku ma długą tradycję i jest często
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wyma-
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ga ona nie tylko nakładu pracy i czasu, ale także
wiedzy i poświęcenia, świadczy również o wyjątkowej trosce o zwierzęta – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski podczas dorocznego spotkania
członkami Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych. Wspólnie z burmistrzem gratulacje
i podziękowania na ręce hodowców złożyli prezes
oddziału PZHGP w Czerwionce Marian Szymura
oraz prezes PZHGP w Leszczynach Benedykt Hanak. Podczas spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku Janusza Wygasia, zdobywcy tytułu I Mistrza o Puchar Burmistrza. KM

WYNIKI
X przodownik o mistrzostwo w Pucharze
Burmistrza: Sławomir Tlałka, IX przodownik o mistrzostwo w Pucharze Burmistrza:
Sylwester Bober, VIII przodownik o mistrzostwo w Pucharze Burmistrza: duet
Dzikiewicz Leszek-Arek, VII przodownik
o mistrzostwo w Pucharze Burmistrza: Marek Pelikant, VI przodownik o mistrzostwo
w Pucharze Burmistrza: Marek Gardyjas,
V przodownik o mistrzostwo w Pucharze
Burmistrza: duet Matuszczyk – Brandys,
IV przodownik o mistrzostwo w Pucharze
Burmistrza: Eugeniusz Zajusz, III przodownik o mistrzostwo w Pucharze Burmistrza:
Franciszek Biadacz, II przodownik o mistrzostwo w Pucharze Burmistrza: Roman
Stanek, I przodownik o mistrzostwo w Pucharze Burmistrza: Jan Flaczyński, III Mistrz
o Puchar Burmistrza został Bernard Trela,
II Mistrz o Puchar Burmistrza został Mirosław Sput, I Mistrz o Puchar Burmistrza
został śp. Janusz Wygaś.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
w Czerwionce-Leszczynach
Ogólnopolski Tydzień Kariery to przedsięwzięcie, które skutecznie zwiększa jakość i poprawia
dostępność usług związanych z poradnictwem zawodowym oraz jednocześnie promuje pozytywne wzorce i działania związane z szeroko rozumianą karierą zawodową. Tegoroczne hasło Tygodnia brzmiało: Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność. U nas został on zorganizowany
pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego,
zaś koordynatorem i organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ogólnopolski Tydzień Kariery
Zawodowej w Czerwionce-Leszczynach rozpoczął się w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym 18 października konferencją zatytułowaną
„Nasza przyszłość w naszych rękach”. Współorganizatorem konferencji był Miejski Ośrodek Kultury
w Czerwionce-Leszczynach. Już
sam tytuł trafnie wskazuje, że konferencja została skierowana przede
wszystkim do ludzi młodych, dla
których kwestia rozwoju i planowania kariery zawodowej pozostaje
sprawą szczególnie istotną. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli: były dyplomata i ambasador
RP w Belgii – Artur Harazim,
absolwentka Akademii Muzycznej
w Katowicach, była dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
muzyk, pedagog, dyrygent, organizatorka lokalnego życia artystycznego,
promotorka młodych talentów, od
czterech kadencji radna Rady Miejskiej – Stefania Szyp, radca prawny, z zamiłowania przyrodnik, krajoznawca i regionalista, autor książek
– Aleksander Żukowski oraz radny
Rady Miejskiej, członek Stowarzyszenia Zielone Miasto, pasjonat gór
i wspinaczek górskich – Adam Karaszewski. Tak szacowne grono prelegentów przekazało zgromadzonej
młodzieży wiele cennych informacji
i uwag dotyczących właściwych wyborów i odpowiedzialnych decyzji
związanych z planowaniem własnej
ścieżki zawodowej. Bardzo istotną

tezę wypowiedział do młodych ludzi burmistrz Wiesław Janiszewski,
który jednoznacznie wskazał również
cel konferencji. – Podczas konferencji
otwierającej Ogólnopolski Tydzień
Kariery chcemy pokazać młodzieży,
że to, czy wywodzimy się z małej, czy
dużej miejscowości nie ma żadnego
znaczenia w kontekście tego, jaką
ścieżkę kariery wybieramy. O naszym sukcesie najczęściej decydują
chęci, motywacja, wytrwałość i ciężka praca – mówił burmistrz.
Podsumowanie konferencji stanowiły wystąpienia Natalii Kuś -dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz doradcy zawodowego Marzeny Hysa. Dodatkową
atrakcję stanowił pokaz zawodów
przygotowany przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 5 oraz pokaz filmików przygotowany przez społeczność
Szkoły Podstawowej w Bełku i Szkoły Podstawowej w Książenicach.
W czasie konferencji zorganizowano
również wystawę prac plastycznych
uczniów szkół podstawowych z Bełku i Książenic. Ponadto w ramach
tygodniowego przedsięwzięcia Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w Centrum Usług Społecznych
kiermasz ofert pracy, spotkanie informacyjne dotyczące przedsiębiorstwa
społecznego oraz umożliwił konsultację z doradcą zawodowym.
Ogólnopolski Tydzień Kariery
Zawodowej dał również młodym ludziom szansę uczestnictwa w grze
„Chłopska Szkoła Biznesu”, gdzie

uczestnicy stają się historycznymi
przedsiębiorcami, których zadaniem jest wytworzenie określonych
produktów i takie organizowanie
wypraw handlowych, by posiadany
kapitał pomnażać. Gra, która stanowi lekcję przedsiębiorczości, dała
uczestnikom również sporo radości.
21 października w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Aliną Przydatek – nauczycielką języka
angielskiego, nade wszystko autorką
bajek. Pisarka w formie warsztatów
zachęciła dzieci do wspólnej czytelniczej zabawy. Spotkanie to zawierało ciekawe elementy nauki języków
obcych oraz teatru, co wprost rozwija w najmłodszych czytelnikach pasję
czytania i słuchania bajek. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” i z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima.
W Centrum Usług Społecznych
przez cały tydzień można było podziwiać wystawę fotograficzną „Czuchów dawniej” oraz obrazy Józefa
Hetmana. Serdecznie dziękujemy
za udostępnienie zdjęć i materiałów
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
i Błażejowi Adamczykowi. Dużą
atrakcją były rozgrywki bilardowe
oraz rozgrywki szachowe, które 22
października w Centrum Usług Społecznych kończyły Ogólnopolski Tydzień Kariery. W imieniu burmistrza
puchary i dyplomy zwycięzcom wręczyła pełnomocnik ds. społecznych
Aleksandra Chudzik.
Monika Grzegorzyca
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Polski Alarm Smogowy (PAS)
wraz z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował
nowe informacje dotyczące liczby
składanych wniosków na wymianę
źródła ciepła i termomodernizację
w programie „Czyste Powietrze”
w 2477 gminach w Polsce. Najnowsze dane obejmują III kwartał 2021 r.
Można je sprawdzić przez wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.
Zwycięzcą trzeciej edycji rankingu
została śląska gmina Godów, której
mieszkańcy złożyli 262 wnioski do
programu na łączną liczbę budynków jednorodzinnych wynoszącą
3721. Drugą pozycję zajęła gmina Czerwionka-Leszczyny, trzecią
Jejkowice. Aż siedemnaście pierwszych miejsc zestawienia zajmują
gminy z woj. śląskiego. Tradycyjnie
już – również w tej (trzeciej) edycji
– największą liczbę wniosków złożono w Rybniku: aż 726. Najmniejsze
zaangażowanie widać wśród gmin
z Podkarpacia, woj. opolskiego, łódzkiego i lubuskiego.
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RANKING PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Kto likwiduje „kopciuchy”?
W najnowszym rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą
w trzecim kwartale 2021 r. została gmina Godów. Co więcej, badania pokazują, że mieszkańcy
Śląska popierają odejście od ogrzewania węglem swoich domów – w badaniu opinii publicznej
za zakazem węgla opowiedziało się aż 65% respondentów1.
– Tylko wspólne działania administracji rządowej i samorządowej
na rzecz poprawy jakości powietrza
przyniosą oczekiwane rezultaty. Tym
bardziej cieszy nas duża aktywność
gmin w ramach programu „Czyste
Powietrze” – szczególnie w regionach, gdzie problem smogu jest największy. Dzięki takim działaniom
zwiększymy komfort życia mieszkańców Polski” – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
– Tak jak w poprzednim kwartale
i tym razem liderem jest województwo śląskie. W pierwszej setce rankingu znalazły się aż 52 gminy z tego
województwa. Widać wyraźnie, że
tam gdzie samorząd lokalny aktywnie zachęca do wymiany starych
urządzeń grzewczych i informuje
o uchwale antysmogowej tam zainteresowanie mieszkańców „Czystym
Powietrzem” jest wyraźnie większe –
komentuje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.
Na terenie województwa śląskiego
już za sześć tygodni wejdzie w życie
zakaz użytkowania kotłów na paliwa stałe starszych niż 10 lat. Podobne przepisy wejdą w życie również
w woj. podkarpackim, ale tam tempo wymiany starych urządzeń grzewczych w ramach programu „Czyste
Powietrze” jest znacznie wolniejsze.
W pierwszej setce rankingu nie ma
ani jednej gminy z tego województwa.
W kolejnej odsłonie uchwały antysmogowe zakazujące użytkowania

pozaklasowych kotłów i pieców wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. w województwach: mazowieckim, małopolskim i łódzkim. W tych województwach niestety gminy i ich mieszkańcy nie mają się czym pochwalić.
Z Małopolski w pierwszej setce jest
zaledwie 6 gmin, z Mazowsza – jedna. Żadna z gmin z woj. łódzkiego
nie trafiła do pierwszej setki.
– Na gminy z najlepszymi wynikami pod względem liczby składanych wniosków o dofinansowanie
w ramach programu „Czyste Powietrze” czekają dodatkowe, finansowe
bonusy. Aktywność poszczególnych
gmin będziemy rozpatrywali w ujęciu rocznym (ranking obejmie okres
od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca

2022 r.). Pula środków na ten cel
sięgnie 16 milionów złotych” – przypomina Paweł Mirowski, wiceprezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opublikowany ranking oparty jest
o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje aktywność gmin
w trzecim kwartale bieżącego roku
(od 1 lipca do 30 września 2021 r.)
i powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego.
oprac. Leszek Szejka
1
https://polskialarmsmogowy.pl/2021/11/
badanie-opinii-pas-jedni-chca-zakazu-dla-wegla-inni-nie-slyszeli-o-zakazie-dla-kopciuchow/

Aż pięć mobilnych instalacji przedstawiających model ludzkich płuc pojawi się w polskich miastach w kolejnej odsłonie
innowacyjnej kampanii Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz”. W tym sezonie grzewczym płuca trafią aż
do czterdziestu miejscowości w dziewięciu województwach,
pokazując lokalnym społecznościom, jakim powietrzem oddychają. Start kampanii zbiega się z Dniem Czystego Powietrza,
który od kilku lat obchodzony jest przez alarmy smogowe w całej
Polsce. W pierwszej kolejności płuca trafiły do Czernichowa, Bolesławca, Goczałkowic-Zdroju, Wejherowa, Dębicy oraz gminy
i miasta Czerwionki-Leszczyny.
– To rekordowa liczba miejscowości, do których trafi nasza instalacja – mówi koordynatorka projektu
Magdalena Kozłowska. – Startujemy zazwyczaj w okolicach Dnia Czystego Powietrza (14 listopada), kiedy to w polskich domach na szeroką
skalę rozpoczyna się spalanie węgla
i drewna, czyli praktycznie rozpoczyna się sezon smogowy. Widzimy, że
ta kampania przynosi efekty. Mieszkańcy, obserwując jak każdego dnia
płuca czernieją, zaczynają rozumieć,
że jakość powietrza ma znaczenie,
a zanieczyszczenia, którymi oddychamy, mają negatywny wpływ na
nasze zdrowie. Staramy się kierować
tę kampanię do miejsc, w których
nie ma pomiarów jakości powietrza,
a mieszkańcy często nie mają świadomości, jak złym powietrzem oddychają.
To szczególny sezon grzewczy –
już w styczniu 2022 roku w województwach śląskim i podkarpackim
wejdzie w życie zakaz użytkowania
najstarszych, najbardziej emisyjnych

kotłów. Mieszkańcy mieli kilka lat na
dostosowanie się do tych przepisów.
Na likwidację starych urządzeń mogli otrzymać dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz programów gminnych. Za rok do tych
dwóch województw dołączą kolejne:
małopolskie, mazowieckie i łódzkie,
gdzie także pojawi się zakaz użytkowania „kopciuchów”, czyli najgorszych kotłów, o najwyższej emisji
zanieczyszczeń.

Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha”, pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej materii pokrywającej instalację. Po dwóch tygodniach biała materia pokrywa się pyłem i przybiera
grafitowy lub nawet czarny kolor.

Mobilne płuca, czyli

Zobacz czym oddychasz
Niestety, wymiana tych urządzeń
grzewczych idzie zbyt wolno. W wielu gminach działa program „Czyste
Powietrze”, ale tempo wymiany kotłów powinno przyspieszyć. Konieczna jest większa mobilizacja mieszkańców, ale przede wszystkim władz lo-

kalnych we wspieraniu tych wymian,
właśnie poprzez aktywne zachęcanie
do korzystania z dotacji w ramach
programu „Czyste Powietrze”.
W skali kraju złożono już blisko
260 tysięcy wniosków o wymianę
przestarzałych źródeł ciepła*. Popu-

larność tego programu dotacyjnego
rośnie, potrzebne jest jednak silne
wsparcie i determinacja lokalnych
władz, a mieszkańcy muszą mieć
świadomość, że przepisy zawarte
w uchwałach antysmogowych już
niedługo będą egzekwowane.
* Czyste powietrze – Krakowski Alarm Smogowy, Źródło danych: dostęp do informacji
publicznej NFOŚiGW

oprac. Leszek Szejka
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Z początkiem kwietnia br. pod nadzorem dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ruszyły prace związane z rozbudową boiska w Książenicach. Ta długo wyczekiwana inwestycja kosztowała blisko 250 tys. zł, wliczając w to m.in. budowę trybun,
ogrodzenia i prace ziemne. Efekt jest imponujący, choć nie obyło bez wielu trudności
i problemów, o których przybliżenie poprosiliśmy Marka Szczecha – sołtysa i radnego
Książenic.

Boisko w Książenicach
cieszy nie tylko piłkarzy
Kwestia boiska w Książenicach „od zawsze”
leżała mi na sercu. Jako sołtys przy przychylności Rady Sołeckiej zawsze starałem się w miarę
skromnych możliwości pomagać klubowi – sfinansowaliśmy piłkochwyt, wykonanie płyty bocznego boiska treningowego, czy wykonanie części
ogrodzenia. Obok boiska umieściliśmy siłownię
plenerową.
Boisko w Książenicach w obecnym miejscu
było inicjatywą grupy mieszkańców reaktywujących klub „Unia” Książenice. Wykonane zostało
przez grupę społeczników sporym nakładem sił
i środków. Niestety, pierwsze władze klubu, podczas jego reaktywacji popełniły błąd, zawierając
umowy dzierżawy z ówczesnymi właścicielami
gruntów, na których zlokalizowane jest boisko.
Pojawiły się wówczas inne propozycje lokalizacji
boiska, m.in. kierowane przez ówczesne władze
gminy. I gdyby zostały przyjęte, być może mielibyśmy dzisiaj znacznie mniej problemów. Ponieważ
boisko leżało w sporej części na gruntach prywatnych, także jego utrzymanie spoczywało całkowicie na władzach klubu. Swoją drogą to chyba jedyny klub, którego boiska nie utrzymywała gmina.
Czas szybko minął, właściciele niestety poumierali i zaczęły się kolejne problemy, bo przecież
wszelkie inwestycje gminne mogły być zrealizowane wyłącznie na gruntach należących do gminy.
Nowi właściciele, m.in. w obawie, że będą musieli
płacić podatki, nie chcieli od razu sprzedać ziemi,
a trudno ich było do tego przymuszać. Z kolei nie
można było kupić kolejnych działek, bo dojście do

nich możliwe było poprzez działki, których właściciele nie chcieli sprzedać.
Jako radny i sołtys starałem się przy każdej okazji „drążyć temat” boiska. Był on poruszany praktycznie na każdym zebraniu sołeckim. Na szczęście
w odpowiednim czasie w budżecie gminy udało
się zabezpieczyć środki zagwarantowane środki na
wykup niezbędnych działek. Dzięki przychylności
burmistrza i jego współpracowników tak szybko,
jak było to możliwe, sprawy ruszyły do przodu.
Trzeba było zacząć od uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, co miało
miejsce w latach 2013-2015. Potem nastąpił żmudny proces negocjacji z właścicielami gruntów. Podziwiam cierpliwość osób biorących w tym udział,
bo bywało i tak, że właściciel gruntu nie stawił się
na umówione spotkanie w sprawie podpisania aktu
notarialnego, ponieważ się rozmyślił. A dodam,
że zakup każdej z działek oprócz pieniędzy w bu-

Centrum Dystrybucji Wędlin
„MULTIPAK” z Palowic

poszukuje pracowników na stanowiska:
Księgowa/wy

Wymagania: dobra znajomość pakietu ms office
		
komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
		
mile widziana znajomość programu Comarch

Pracownik administracyjno-biurowy

Wymagania: znajomość pakietu ms office
		
komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Kierowca-magazynier

Wymagania: prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C

Prosimy o wysyłanie CV pod adres mariusztomas@gmail.com.
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dżecie wymagał także podjęcia stosownej uchwały
przez Radę Miejską.
W tym czasie „Unia” Książenice awansowała
coraz wyżej w rozgrywkach piłkarskich, co z jednej strony bardzo nas cieszyło, z drugiej zaś strony
martwiły coraz wyższe wymagania stawiane przez
PZPN obiektom sportowym. Z chwilą awansu do
IV ligi okazało się, że nie można już grać na dotychczasowych boisku w Książenicach, bo było
zbyt małe i nie posiadało niezbędnej infrastruktury. Gościny udzielił nam Bełk, ale wiadomo jak
to bywa z gościną – nawet najmilej widziany gość
z czasem staje się coraz bardziej męczący. Jednak przede wszystkim nasza „Unia” chciała grać
na własnym boisku, przed własnymi kibicami. Na
szczęście dzięki determinacji władz gminy udało
się kupić potrzebne działki, podzielić i kupić następne, a do budżetu gminy na rok 2021 wprowadzić środki niezbędne na poszerzenie boiska i dostosowanie go do wymogów IV ligi.
Rok 2021 upłynął pod znakiem remontu, a przecież chodzi o czas pandemii, wielu związanych
z nią ograniczeń i trudności. W tych warunkach
sporo wysiłku włożył w to przedsięwzięcie Michał Cichoń – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – za co zarówno ja, jako sołtys, jak
i książenicka społeczność jesteśmy mu bardzo
wdzięczni. Szczególne podziękowania składamy
w tym miejscu także na ręce burmistrza Wiesława
Janiszewskiego, wiceburmistrza Andrzeja Raudnera, jak i wspomnianemu dyrektorowi MOSiR-u za
nadzorowanie budowy.
19 września zakończył się kolejny etap rozbudowy boiska w Książenicach. Nie poprzestaliśmy
na tym co jest, bowiem trzy dni później odbyło się
Zebranie Wiejskie, podczas którego zdecydowano
o przeznaczeniu 48 tys. zł z przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego na budowę miejsca pozwalającego obok boiska mile spędzić czas wolny. Chcemy
zatem maksymalnie wykorzystać ten teren, aby służył wszystkim mieszkańcom Książenic dla celów
rekreacyjnych. Warto przy tej okazji wspomnieć,
że w ramach tegorocznego Funduszu Sołeckiego
nasza Rada Sołecka postanowiła przekazać dostępne środki na budowę wiaty obok boiska.
Marek Szczech

I Mistrzostwa Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w siatkówce
20 listopada odbyły się I Mistrzostwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w siatkówce. Do rywalizacji na boisku stanęło dziewięć drużyn, reprezentujących sołectwa i dzielnice z terenu gminy: Bełk, Dębieńsko, Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare,
Malenie, OSP Leszczyny, Palowice, Przegędza, Szczejkowice.
– Cieszę się, że możemy spotkać się dziś w gościnnych murach Zespołu Szkół i rozegrać I Mistrzostwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w siatkówce. Do rozgrywek staje dziewięć drużyn,
ale mam nadzieje, że przy kolejnych edycjach tego
wydarzenia będziemy mieli na boisku reprezentację
każdego sołectwa i każdej dzielnicy. Życzę Wam
wspaniałych sportowych emocji – mówił burmistrz
Wiesław Janiszewski, zwracając się do zawodników. Burmistrz wspólnie z przewodniczącym Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernardem
Strzodą, pełnomocnik ds. społecznych Aleksandrą Chudzik, dyrektorem Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Michałem Cichoniem, sołtys
Palowic Dominiką Baranowicz, sołtysem Prze-

gędzy Gabrielem Bregułą, sołtysem Szczejkowic
Henrykiem Fuchsem oraz pomysłodawcą Mistrzostw Radnym Rady Miejskiej Arturem Solą
dokonał oficjalnego otwarcia wydarzenia.
Chociaż w każdym meczu walka o wygraną była
zacięta, a żadna z drużyn nie zamierzała łatwo oddać zwycięstwa, to jednak cały czas wszystkim zawodnikom przyświecała przede wszystkim chęć
dobrej zabawy i rozrywki. Uczestnicy wspierali
się wzajemnie, a nad prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwali sędziowie.
Po rozegraniu wszystkich meczów wyłoniono
zwycięzców. Oto wyniki tej rywalizacji: I miejsce
– Bełk, II – Szczejkowice, III – Dębieńsko, IV –
Leszczyny Osiedle, V – Palowice, VI – Leszczyny
Stare, VII – Malenie, VIII – Przegędza, IX – OSP
Leszczyny. Gratulacje na ręce wszystkich zawodników złożyli burmistrz Wiesław Janiszewski oraz
wicestarosta rybnicki Marek Profaska. HPN
Warto nadmienić, iż nieco wcześniej, bo 13 listopada, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku rozegrano Turnieju Siatkówki Samorządowców Subregionu Zachodniego. W drużynie Powiatu Rybnickiego zagrali m.in. radni i pracownicy samorządowi z Czerwionki-Leszczyn.
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11 września na trasę wyruszyli biegacze i uczestnicy marszu nordic walking. Trasa tradycyjnie wiodła ulicami Czerwionki i stanowiła pętle o długości 2,5 kilometra.
Uczestnicy biegu mieli do pokonania 10 kilometrów, a marszu nordic walking dystans
o połowę krótszy.

X edycja Nocnego Biegu
Najlepsi w klasyfikacji generalnej, ale także
kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali pucharami, a także bonami podarunkowymi. Dla każdego uczestnika organizator przewidział okolicznościowy medal, torbę z logo biegu oraz gorący

poczęstunek. Jak podkreślali ci, którzy brali udział
w imprezie, bieg dawał niepowtarzalną możliwość
zwiedzenia miasta nocą, m.in. osiedla familoków.
Na trasie jak zwykle towarzyszyła uczestnikom
spora liczba kibiców.

Wyniki kategorii OPEN 10 km M:
1. Paweł Buczek
2. Adam Kukowka
3. Przemysław Mendyk

Marsz nordic walking 5 km M:
1. Marian Małka
2. Ryszard Kłyś
3. Robert Proksa

Wyniki kategorii OPEN 10 km K:
1. Joanna Griman
2. Michalina Janowska
3. Dorota Redzik

Marsz nordic walking 5 km K:
1. Emilia Gembala
2. Magdalena Marędziak
3. Sylwia Libardi-Kłyś

Na św. Huberta…
Nie licząc ubiegłorocznej przerwy spowodowanej reżimem sanitarnym, od kilkunastu lat korzystamy z zaproszenia
Zarządu Koła Łowieckiego „Raróg”, które na Kanetowcu w Przegędzy organizuje
uroczyste obchody Dnia św. Huberta –
patrona myśliwych.
W tym roku tradycji stało się zadość, bowiem
6 listopada na Kanetowiec dodarło liczne grono
członków miejscowego Koła Łowieckiego. W gronie zaproszonych gości jak zwykle znaleźli się
również przedstawiciele władz samorządowych –
burmistrz Wiesław Janiszewski, starosta rybnicki
Damian Mrowiec, wicestarosta Marek Profaska,
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda,
wiceprzewodniczący Bogdan Knopik, reprezentujący także Śląską Izbę Rolniczą. Jako powiatowy
lekarz weterynarii obecna była Katarzyna Mura.
W trakcie uroczystości łowcy Koła Ryszard Jonderko tytułem Króla polowania uhonorował Mirosława Musiolika, Wicekrólem został Marcin Łatka, zaś… „Hodowcą” – Bartosz Bojanowski. (r)
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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
pwikcl@pwikcl.pl

www.pwikcl.pl

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
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Rodzinie zmarłej

śp. URSZULI LAWNIK

najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ból oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej naszej ukochanej
Żony, Mamy i Babci

śp. URSZULI LAWNIK

za złożone wyrazy współczucia
delegacjom, krewnym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
składają
Mąż i Córki

Bronisławie Grajner i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA

śp. JERZEGO GRAJNERA

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

Rodzinie zmarłej

śp. KLARY FIGURY

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

DANUSI MACIEJSKIEJ
naszej wieloletniej Koleżanki,
którą wspominać będziemy
jako pogodną i zawsze uśmiechniętą.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrektor oraz Pracownicy
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

Tadeuszowi i Ewie Koziel

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składa
Radny i Sołtys Przegędzy
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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
 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
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www.czerwionka-leszczyny.pl
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