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Pożary zabytkowych familoków
w centrum Czerwionki
Ten wieczór i noc z pewnością na długo zapadną w pamięci wielu mieszkańców,
którzy z przerażeniem i niedowierzaniem patrzyli na płonące familoki w centrum
Czerwionki. Prócz bezpośrednich świadków tragicznych zdarzeń na terenie osiedla familoków, o tym co się dzieje błyskawicznie dowiedziała się też spora część
naszej społeczności, wszak informacje i zdjęcia bardzo szybko zaczęły obiegać
media społecznościowe. O ile pojedynczy pożar mógł być dziełem przypadku,
niefrasobliwości i zwykłego nieszczęścia, to już kolejny – w bliskiej odległości,
niemal o tym samym czasie – budził prawdziwą trwogę. Dziesiątki wozów strażackich nadjechało dosłownie ze wszystkich stron, nawet z odległych miejscowości,
mimo to łunę nad Czerwionką długo było widać z wielu miejsc. Dodatkowego
wsparcia udzieliła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, bowiem od razu
można było się domyślić, że sprawcą pożarów jest podpalacz. Co więcej, zaczęły
krążyć informacje o kolejnych pożarach w sąsiednich miejscowościach. Na szczęście nie doszło do najgorszego, czyli ofiar w ludziach, za to można
mówić o ludzkiej ofiarności wobec pogorzelców.
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Popularna swatka
gościem biblioteki

W niedzielne popołudnie 23 lutego odbyła
się w Czerwionce konferencja poświęcona ofiarom deportacji do ZSRR w 1945 r.
Jej inicjatorem było Stowarzyszenie
Pamięci Tragedii Śląskiej.

Od kilku lat prowadzi w Czerwionce
Centrum Zapoznawcze „Zolyty”, gościła
w wielu miejscach, a ostatnio w centrali
Biblioteki Publicznej, gdzie promowała swoją książkę.
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Marcin Maleszewski
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Dzień Kobiet z Telewizją TVT

8 marca godz. 15.00 i 18.30 dwa koncerty w CKE
oraz spotkanie z Katarzyną Siwczyk, dziennikarką TVT
i autorką książki „Kobiety ze Śląska”
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Tragedia Śląska’45
– obowiązek Pamięci

Nie w tym rzecz, aby się licytować, bo to
jedynie urąga (!) Pamięci o ofiarach wszelakich tragedii, w tym… Holokaustu. To jednak
skłania do refleksji. Rokrocznie o tej porze.
Tym razem może nawet bardziej, skoro nazistowskie obozy zagłady tak bardzo poróżniły polityków światowego formatu. Rzecz
w tym, że rychło po wyzwoleniu część obozowych baraków zasiedlili… Ślązacy.

To podłe, lecz w imię politycznej poprawności przez
dziesiątki lat trzeba było siedzieć cicho. A przecież metody nazistów jak na ironię zaczęli powielać Sowieci, kolejni oprawcy, tyle że
w roli… wyzwolicieli. Może nawet bardziej
chytrze, wyrafinowanie i podstępnie, bo
przecież po latach wojny i okupacji miała przyjść wolność. Nim jednak na dobre
ucichły odgłosy frontu, trzeba było tutaj
na wezwanie władz zakasać rękawy i stawić do roboty. Jak się okazało… – daleko,
bardzo daleko od domu. Co gorsza, w roli
niewolnika, którego życie nie przedstawiało już żadnej wartości. Auschwitz odżyło, choć dla odmiany transporty w bydlęcych wagonach stąd dopiero odjeżdżały – w głąb ZSRR.
Dziesiątki tysięcy wywieziono, wróciła garstka. O tym
niestety możni tego świata nie mówią. Może lobby zbyt
małe, może nacja zbyt mało docierna, a może to chichot
historii, w której wciąż jeszcze nie przebrzmiały pierwsze dekady władzy ludowej. Wtedy o sianiu „fermentu”

nie było mowy, nade wszystko liczyła się polsko-radziecka przyjaźni dwóch bratnich narodów. A teraz? …
Czego tak właściwie brakuje w tej udręce i gehennie
Ślązaków? – ofiar, tragedii, nieszczęść? A może skali,
kinematografii lub wpływowych kręgów? Cóż, z niejaką
ulgą można było niedawno rozejrzeć się po naszym CKE
i zobaczyć wystawę, którą ściągnęli tutaj T. i A. Szwed.
Chwała im za to, choć rekord frekwencji z pewnością nie
padł. Szkoda, bo młodzieży szkolnej taka lekcja historii
szkody by raczej nie przyniosła. Może jednak powinno być odwrotnie, może to wystawa miała przyjść do
młodzieży, na korytarze szkół, albo też do kościelnych
przedsionków, gdzie łatwiej o refleksję nad doczesnymi
losami współbraci. Tak czy inaczej drzwi przed organizatorami tej wystawy powinny być szeroko otwarte.
Już niespełna rok dzieli nas od kolejnej rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Jeszcze mniej od Smoleńska, Cudu nad Wisłą i Powstania Warszawskiego. Owszem, w tym roku Górny
Śląsk też „wypłynie”, podobnie jak w zeszłym, wszak kolejny powstańczy zryw
będzie miał swoje stulecie. Tragedia Śląska z roku ‘45 to już jednak zupełny margines, choć złamał losy ogromnej rzeszy
śląskich rodzin, bynajmniej za sprawą honorowej walki z bronią w ręku. Pozostaje
ufać rokrocznym modłom w dębieńskim
kościele św. Jerzego w intencji zamówionej przez Wspólnotę Śląską „Ciosek”. Nie
od rzeczy byłoby też wdrożyć pomysł A. Procka z Czuchowa, którego poruszyła wspomniana wystawa. Chce
on, aby w formie ulotek lub folderów trafiła do wszystkich szkół. Co na to katowicki IPN?… - chyba sam już
dawno winien na to wpaść, aby własne dzieło szerzej
„eksportować” do młodych umysłów. W nich tylko przecież cała nadzieja.
Robert Ratajczak
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

Solidarność w obliczu
nieszczęścia buduje
Żyjemy tragedią mieszkańców, którzy ucierpieli
w pożarze dwóch familoków. Nikt na szczęście
nie odniósł poważnego uszczerbku na zdrowiu.
Patrząc już z perspektywy kilku dni godna podkreślenia jest fantastyczna postawa sąsiadów
i rodzin, ale także różnych służb – komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Dało się zauważyć szeroko pojętą solidarność wśród
mieszkańców – już w trakcie samego pożaru, tuż po jego
opanowaniu, a tym bardziej w kolejnych dniach. Myślę, że
w obliczu tej tragedii służby komunalne zdały egzamin, za
co należą się podziękowania i szacunek, bowiem zadziałała pełna mobilizacja pracowników samorządowych. Podobnie w przypadku naszych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej, PSP i Policji. Z własnej zaś strony chcę złożyć
deklarację o możliwie najszybszym wejściu na obiekty,
które wymagają teraz gruntownego remontu. Wszystko
to, aby można je było przywrócić dotychczasowym lokatorom. Póki co są one niejako w rękach Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od ich decyzji zależy przekazanie
obu obiektów firmom budowlanym, które do wykonania

remontów zostaną wyłonione
w trybie nadzwyczajnym, na co
pozwalają przepisy prawa. Zakładam, że odbudowa potrwa
kilka miesięcy, tymczasem straty zostały oszacowane na około
2,5 mln zł. Na obecną chwilę
mogę podać, że wynikła potrzeba dwunastu mieszkań zastępczych dla poszkodowanych rodzin. Chcemy pomóc zarówno mieszkańcom mieszkań komunalnych, jak i Wspólnocie
Mieszkaniowej. Zrobimy wszystko, aby w ramach środków, które są w budżecie, wspomóc ich odbudowie. Warto
tu wspomnieć, że pożar dotknął obiekty, w których całkiem
niedawno zakończyły się kapitalne remonty. Oznacza to,
że Wspólnota zaangażowała już swoje środki, jest więc
obecnie także w trudnej sytuacji.
Budująca jest w tym wszystkim wrażliwość i solidarność wielu mieszkańców naszej gminy, którzy chcą pomóc. Mam tu na myśli dyrekcję i pracowników Szkoły
Podstawowej nr 5 w Czerwionce oraz pozostałe placówki
oświatowe, ale również miejscowego proboszcza ks. Antoniego Szczypkę i duszpasterzy z całego dekanatu, także
parafii ewangelicko-augsburskiej, którzy ogłosili akcję
zbierania środków finansowych, deklaracje naszych stowarzyszeń i organizacji, czy też sygnały władz naszego
partnerskiego miasta Sokołów Podlaski, które również zaoferowało pomoc. Chcę więc zapewnić poszkodowanych
mieszańców, że dołożymy wszelkich starań, żeby mogli jak
najszybciej wrócić do swoich mieszkań.
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Zanim można było przystąpić do szacowania strat i konkretnego wsparcia w postaci
lokali zastępczych, już podczas trwania akcji przy ulicach Hallera i Wolności w ramach
Zespołu Zarządzania Kryzysowego z wszystkimi osobami poszkodowanymi kontaktowali się pracownicy socjalni. Przygotowano miejsce noclegowe i odpowiednie posiłki,
zaś teren wokół familoków został zabezpieczony przez Ochotnicze Straże Pożarne i policję. We wczesnych godzinach rannych po raz kolejny przybył burmistrz Wiesław
Janiszewski, spotykając się ze służbami i mieszkańcami, natomiast przed południem
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbyła się konferencja prasowa
z udziałem burmistrza, komendantów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
i Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska.

Pożary zabytkowych familoków
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63 strażaków, a przy wcześniejszym 66 strażaków.
Pewne osoby i samochody powtarzały się w obu
lokalizacjach. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia przy ulicy Hallera 23 osoby były już wyewakuowane na zewnątrz, czyli opuściły samodzielnie
budynek i na szczęście nikomu nic się nie stało.
Jeśli chodzi o ulicę Wolności była identyczna sytuacja, tylko że tam było 25 osób i też wszystkie
znajdowały się poza pomieszczeniami wewnątrz
budynku, więc mogliśmy przystąpić do działań gaśniczych i oczywiście przeszukiwaliśmy również
wszystkie pomieszczania w celu wyeliminowania
ewentualnego przebywania osób. (…) Z naszej
strony działania kontynuowane były do późnych
godzin nocnych, później po pracach rozbiórkowych
nadpalonych części dachu i elementów wyposażenia pomieszczeń na miejscu w cel dozorowania pozostały zastępy OSP, które po pierwsze pilnowały,
aby nie doszło do niekontrolowanego rozwoju pożaru w późniejszym czasie, ale też pomagały policji
w zabezpieczeniu mienia.
Kończąc swoją wypowiedź, komendant PSP informował, iż oba miejsca zdarzeń zostały przekazane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, który
podjął decyzję o zakazie ich użytkowania. Następnie głos zabrał mł. insp. Rafał Głuch, komendant miejski Policji w Rybniku, rozpoczynając od
omówienia prowadzonych działań, polegających
w pierwszym rzędzie na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i umożliwieniu prowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną. – Równolegle, biorąc
pod uwagę nietypowość tego zdarzenia, poleciłem
i skierowałem na miejsce służby operacyjne po
to, aby zweryfikowały czy nie mamy do czynienia
z podpaleniami. (…) Te nasze czynności spowodowały, że w godzinach wieczorowo-nocnych zatrzymano jedną osobę. To 29-letni mężczyzna. Obecnie jesteśmy na etapie weryfikowania, czy może on
mieć związek z tymi zdarzeniami. W dalszej części
komendant rybnickiej policji wspomniał o rozpoczęciu oględzin z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Nawiązując do informacji, jakie w czasie prowadzenia akcji pojawiały się w mediach
społecznościowych, mówił o podjęciu decyzji
w sprawie prośby do komendanta wojewódzkiego
o wsparcie w postaci dodatkowych funkcjonariuszy policji. Pilnowali oni dobytku pogorzelców
i zwiększyli ilość patroli na terenie Czerwionki,
aby zabezpieczyć mieszkańców przed kolejnymi tego typu zdarzeniami. – Nasze działania są

u kierunkowane w stronę artykułu 163 Kodeksu
karnego, a więc sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa w postaci pożaru. Za to grozi kara
w postaci pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Nikomu nie zostały postawienie zarzuty. W momencie gdy zbierzemy materiał dowodowy przekażemy
go do prokuratury, ponieważ to postępowanie prowadzone jest formie śledztwa.
O bieżącej sytuacji pogorzelców, formach pomocy i dalszych działaniach związanych z utraconymi miejscami ich zamieszkania mówił z kolei Adrian Strzelczyk, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uczestnikom konferencji prasowej przedstawił m.in. harmonogram prac porządkowych,
w które zaangażowane zostały służby komunalne
i pracownicy samorządowi. Burmistrz W. Janiszewski nadmienił natomiast, że rozpoczęcie remontu obu budynków będzie możliwe dopiero po
uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora
zabytków, gdyż oba obiekty, jak i całe osiedle familoków, widnieją w specjalnym rejestrze. Mimo
to – jak zapewniał – wszystkim mieszkańcom, którzy będą tego potrzebować, zapewnione zostaną
lokalne zastępcze. (r)
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O pierwszych ustaleniach wynikających z zakończonej akcji informował burmistrz Wiesław Janiszewski, podkreślając, iż mimo strat materialnych
nie doszło do najgorszych z nieszczęść – poważnego uszczerbku na zdrowiu lub ofiar śmiertelnych –
natomiast wszystkim poszkodowanym zapewniono
doraźną pomoc. Kolejne kroki zaplanowano w ramach indywidualnych spotkań z rodzinami wyznaczonych na godziny popołudniowe. Burmistrz
dziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji
gaszenia pożarów, zabezpieczenia miejsc obu zdarzeń, ale także tym, którzy pospieszyli poszkodowanym z pomocą, w szczególności ich rodzinom
i sąsiadom.
Dokładny przebieg akcji omówił bryg. Wojciech Kruczek, komendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Rybniku: – Pierwsze zgłoszenie
wpłynęło do nas wczoraj o godzinie 18.24. Było to
zgłoszenie dotyczące pożaru dachu przy ul. Hallera. Nasze jednostki zostały zadysponowane na
miejsce zdarzenia i podjęły działania gaśnicze
o 18.32, czyli już po ośmiu minutach. Na miejscu
zdarzenia okazało się, że praktycznie większość
dachu, a w efekcie cały, był pod wpływem ognia
i niestety uległ spaleniu. Na miejscu zdarzenia było
17 pojazdów strażackich, zastępy gaśnicze, dwie
drabiny mechaniczne i samochody operacyjne.
Działania gaśnicze polegały na gaszeniu pożaru
sześcioma prądami wody, podawaliśmy te prądy na
dach i do wnętrza obiektu, tym samym o godzinie
19.09 zlokalizowaliśmy pożar, czyli zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia przed rozprzestrzenianiem
się ognia. Byliśmy przekonani, że większych strat
nie będzie. Dalsze działania polegały już tylko na
dogaszeniu, mieliśmy odpowiednią ilość sił i środków na miejscu akcji, żeby sobie z tym zdarzeniem
poradzić. Niestety o godzinie 19.34 wpłynęło kolejne zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta miejskiego o kolejnym pożarze dachu na
ulicy Wolności. Część samochodów, które działało
przy ulicy Hallera zostało przedysponowanych na
ulicę Wolności i pozostałe zastępy zostały jeszcze
zadysponowane ze względu na to, że sytuacja była
bardzo trudna. Po przyjeździe na miejscu okazało
się, że połowa dachu zajęta jest ogniem, w rezultacie spłonęło 3/4 dachu, a 1/4 udało się nam ocalić,
a także pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio
pod tym dachem. Na miejscu działało 19 zastępów
Państwowej Straży Pożarnej, w tym 11 gaśniczych,
dwie drabiny. Przy tym zdarzeniu było w sumie

W wyniku pożarów przy ul. Hallera i Wolności dach nad głową straciło 17 rodzin.
Trwa akcja na rzecz pomocy poszkodowanym.
Już w czasie trwania pożaru na miejscu pracowały dwa zespoły pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej.
19 lutego w godzinach popołudniowych w CKE
zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami,
którzy ucierpieli w wyniku pożaru. Burmistrz Wiesław Janiszewski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Środowiska Adrian Strzelczyk, rzecznik Urzędu
Gminy i Miasta Hanna Piórecka-Nowak i Anna
Koniuszy-Marszałek – koordynator w Punkcie
Terenowym nr 1 OPS-u omówili bieżące informacje dotyczące stanu budynków i ich planowanego remontu, przedstawili również możliwe formy
wsparcia i udzielenia pomocy.
– Jesteśmy tutaj dla Was. Nie ma ważniejszej
sprawy od zapewnienia Państwu pomocy – podkreślił burmistrz W. Janiszewski, zaznaczył także,

Pomoc dla poszkodowanych
w pożarach familoków
że – gmina dołoży wszelkich starań, aby prowadzić
remonty bez zbędnej zwłoki, ale – oczywiście – według wszelkich wymaganych w tej sytuacji procedur.
Każda rodzina ma wyznaczonego pracownika
OPS-u, który pozostaje do jej dyspozycji. 12 rodzin zadeklarowało chęć skorzystania z mieszkania
zastępczego z zasobów gminy na czas prowadzenia prac remontowych familoków. – Otrzymaliśmy
wstępne informacje, że budynków nie trzeba będzie
wyburzać, mury familoków nie są w złym stanie –
zaznaczył dyrektor M. Uherek. Jednak straty oszacowane są na około 2 mln zł.
20 lutego w Szkole Podstawowej nr 5 organizowano indywidualne konsultacje z psychologiem
dla dzieci i młodzieży. W pomoc pogorzelcom włączyły się także inne placówki oświatowe, przedsiębiorcy oraz parafia NSPJ w Czerwionce. Pomoc
zaoferował także Śląski Urząd Wojewódzki.

W działania włączyło się również Stowarzyszenie Luxtorepeda. – Po decyzji Zarządu i przy
współpracy z Urzędem Gminy i Miasta oraz OPS-em uruchamiamy numer konta i zbiórkę pieniędzy
na rzecz poszkodowanych w pożarach. Wiemy, że
pomoc musi być prowadzona w sposób uporządkowany i celowy, dlatego po ustaleniu wszelkich
niezbędnych danych, dziś możemy oficjalnie ruszyć
– wyjaśnia prezes Luxtorpedy Michał Toman i dodaje: – To nasze miasto i nasza gmina. Tu biegamy,
ale co najważniejsze – tutaj żyjemy. Nie pozostajemy obojętni. HPN

Osoby, które chciałyby pomóc poszkodowanym, mogą
ich wesprzeć poprzez wpłatę na konto:
Stowarzyszenie Luxtorpeda
– numer: 37 2030 0045 1110 0000 0242 8610
koniecznie z dopiskiem Pożary familoków.

Aparatura do rejestrowania
zjawisk sejsmicznych
W związku z częstymi wstrząsami odnotowywanymi na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, w Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się spotkanie dotyczące zainstalowania aparatury do rejestrowania zjawisk sejsmicznych.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wiesław
Janiszewski, pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik, naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Środowiska Adrian Strzelczyk, a także profesor
Głównego Instytutu Górnictwa Grzegorz Mutke.
Już w październiku ub.r. odpowiednia aparatura
do rejestracji zjawisk sejsmicznych została zainstalowana przez GIG w pomieszczeniach budynku
przy Alei Św. Barbary 6. Testy dotyczące lokalizacji sprzętu pomiarowego wypadły pozytywnie, dlatego decyzją burmistrza nasza gmina przygotowuje
się do zawarcia porozumienia z GIG-iem dotyczącego bezpłatnej instalacji aparatury sejsmograficznej oraz innych niezbędnych urządzeń związanych
z rejestracją wstrząsów.
– Ponieważ na obszarze Czerwionki-Leszczyn
coraz częściej dochodzi do wstrząsów, które są następstwami działań kopalni, zależało nam na zainstalowaniu aparatury, dzięki której będziemy mogli
pomagać naszym mieszkańcom w zgromadzeniu
odpowiednich danych – zaznaczył W. Janiszewski.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady
Miejskiej odbyło się 31 stycznia. Do porządku obrad wprowadzono projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Rybnickiemu na
wydatki związane z działaniami na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Już na początku sesji szerszą dyskusję wywołał
wniosek radnego Adama Karaszewskiego dotyczący wycofania projektu uchwały w sprawie działań zmierzających do wyeliminowania z używania
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jednostkach organizacyjnych gminy opakowań i naczyń plastikowych. Ostatecznie projekt
autorstwa radnego Marcina Stempniaka został
formalnie wycofany, choć przy założeniu, że wróci
pod obrady za miesiąc.
Tradycyjnie głosowania nad projektami uchwał
poprzedziło m.in. sprawozdanie burmistrza Wie-

– Za pośrednictwem tej aparatury, chcemy mieć
możliwość weryfikacji danych otrzymywanych z kopalń. Mieszkańcy skarżą się na przegraną pozycję
w sporach z górnictwem. Jak podkreślają, bazowanie na danych udostępnianych przez kopalnie
jest często niewystarczające. Będziemy więc mogli
sięgać po eksperckie dane porównawcze – dodał
pełnomocnik G. Wolnik.

Umowa obowiązywać będzie od 1 marca br.
GIG będzie także przekazywał raz na kwartał na
ręce pracowników UGiM zebrane dane na temat
wszystkich zarejestrowanych drgań a także komentarz ekspertów dotyczący skali wystąpienia zjawisk. HPN

Przypominamy także, że informacje dotyczące ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych można uzyskać pod niżej wskazanymi danymi kontaktowymi:
KWK „Budryk” – realizuje wydobywanie węgla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w granicach Miast: Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów oraz gmin Ornontowice
i Gierałtowice. Adres do korespondencji: KWK
„Budryk”, 43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10;
kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod
numerem: 32 769-85-39.

KWK „Knurów-Szczygłowice” – realizuje wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszącej w granicach miast:
Czerwionka-Leszczyny, Knurów i Gliwice oraz
gmin Gierałtowice i Pilchowice. Adres do korespondencji: KWK „Knurów-Szczygłowice”, 44190 Knurów, ul. Dworcowa 1; kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji
dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 718-56-13.

Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
sława Janiszewskiego z realizacji uchwał Rady
Miejskiej oraz informacje przewodniczących komisji branżowych i klubu radnych na temat prowadzonej działalności. Pierwsze z podjętych uchwał
dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie gminy
i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz przyjęcia
Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2020 r. Wśród kolejnych uchwał znalazły się
m.in. te w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie Doły”, przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, a także aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Radni ustali
również wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg. Ponadto podjęli uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty. (r)
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Wojciech Pukowiec
Człowiek Roku 2019
20 lutego w Teatrze Ziemi Rybnickiej poznaliśmy nazwiska laureatów Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2019. Statuetki trafiły do Tomasza Trepki (kategoria Biznes),
Wojciecha Pukowca (kategoria Kultura), Bartosza Slisza (kategoria Sport) i Kacpra
Woryny (Nagroda Internautów).
co robię, nie jest dla nagród. Jednakże nagrody
cieszą. Zupełnie się nie spodziewałem, dziękuję –
mówił ze sceny laureat.
Dużą niewiadomą był wybór kapituły w kategorii Sport. Nominowani do nagrody byli: Anna Borowska – dżudoczka Kejza Team Rybnik, Alicja
Klasik – szpadzistka RMKS Rybnik, Krzysztof
Klimek – kolarz górski Grupy Kolarskiej Viktoria Rybnik, Bartosz Slisz – piłkarz, wychowanek
RKP ROW i KS ROW 1964 Rybnik oraz Kacper
Woryna – żużlowiec KS ROW Rybnik. Kopertę
z nazwiskiem laureata otworzył prezydent Rybnika i przewodniczący Kapituły – Piotr Kuczera.
Człowiekiem Roku 2019 w kategorii Sport został
Bartosz Slisz!
W imieniu laureata statuetkę odebrał jego trener z czasów gry w ROW 1964 Rybnik – Roland
Buchała.
Jeszcze przed rozpoczęciem gali wiadomo było,
że laureatem Nagrody Internautów został Kacper
Woryna, który w głosowaniu czytelników Rybnik.
com.pl uzyskał największą liczbę głosów. Wacław
Wrana – redaktor naczelny Rybnik.com.pl statuetkę dla Kacpra przekazał na ręce taty laureata –
Mirosława Woryny.
– W imieniu Kacpra chciałem bardzo podziękować za zaufanie kibiców. Chciałbym pogratulować
wszystkim laureatom i nominowanym. Kacper bardzo chciał być, ale wcześniej zaplanowane zajęcia
nie pozwoliły mu na to. Co do przyszłości, w tym

Swatka w bibliotece
19 lutego w Bibliotece Publicznej w Czerwionce odbyło się
spotkanie ze swatką, autorką książki pt. „Jak znaleźć faceta
i dobrze wyjść za mąż” – Anną Guzior-Rutyną. W spotkaniu
oprócz swatki, uczestniczyły osoby współpracujące z autorką
przy tworzeniu książki: fotograf – Anna Bojda, dietetyk – Ewa
Eljasińska oraz wróżka Cesaria.
Anna Guzior-Rutyna sześć lat temu założyła
biuro matrymonialne w Czerwionce-Leszczynach
pn. „Zolyty”. Początkowo organizowała wieczorki
taneczne dla samotnych oraz łączyła w pary samotne osoby szukające partnera. Dziś jej działalność zdecydowanie wykracza poza granice Czerwionki, łączy w pary ludzi z całej Polski, udziela
wywiadów w radio oraz bywa gościem telewizyjnych programów śniadaniowych. Swatka z Czer-
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wionki dotychczas
połączyła w pary
około 600 osób (13
ślubów i ponad 300
związków).
Pomysł napisania książki o charakterze poradnika pani Ania wyjaśnia tak: – Łączenie samotnych
serc w pary to dla mnie wielka radość. Zdarza się
jednak, że osoby szukające miłości mają zaniżoną samoocenę, kompleksy i strach przed zmianą
nie pozwalają im dokonać właściwego wyboru.
Z drugiej strony, zdarzają się osoby, które mają
wygórowane oczekiwania względem swojego partnera. Stąd pomysł na napisanie poradnika, który
zawierałby podstawowe wskazówki autoprezentacji
i sposobu komunikacji z drugą osobą.
– Książka „Jak znaleźć faceta i dobrze wyjść za
mąż” Anny Guzior-Rutyny to doskonała lektura nie
tylko dla osób szukających partnera. Ta książka to
także poradnik wizerunku i autoprezentacji – dodaje Iwona Sadowska, kierownik wypożyczalni
Biblioteki Publicznej w Czerwionce.
Książka A. Guzior-Rutyny dostępna jest zarówno w Bibliotece Centralnej, jak i we wszystkich
filiach bibliotecznych.

roku wszyscy skazują nas na straty. Pamiętajcie
jednak, że tam, gdzie kończy się logika, zaczyna
się żużel – zauważył M. Woryna.
Gdy opadły emocje związane z ogłoszeniem nazwisk laureatów konkursu, na scenie pojawili się
artyści związani z Państwową Szkołą Muzyczną
im. Braci Szafranków w Rybniku. Zespół SaxArt
pod przewodnictwem Artura Motyki wykonał
klasyczne utwory w nowoczesnych aranżacjach.
Tradycyjnym akcentem gali Człowiek Roku
Rybnik.com.pl była zbiórka pieniędzy na potrzeby
Niemedycznego Hospicjum Domowego w Rybniku. Zebrane środki przeznaczone zostaną przede
wszystkim na bieżącą działalność oraz zakup
sprzętu, który będzie później nieodpłatnie wynajmowany potrzebującym. rybnik.com.pl

Zdj. Daniel Wojaczek/rybnik.com.pl

Konkurs Człowiek Roku Rybnik.com.pl odbywał się już po raz czternasty. Wydarzenie zwieńczyła gala finałowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Imprezę poprowadził dziennikarz telewizyjny
Adam Giza.
Na początek poznaliśmy Człowieka Roku
w kategorii Biznes. Nominowani do nagrody byli:
Agnieszka Groborz – właścicielka firmy edu
Smart, Piotr Holdenmajer – właściciel i prezes
499.pl Heat Sources sp. z o.o., Wojciech Słowik
– prezes Zarządu SynHo Ltd., Sandra Sołtys –
wspólnik oraz członek Zarządu Rollersy Sp. z o.o.
oraz Tomasz Trepka – właściciel i prezes Grupy
INŻBUD.
Nazwisko laureata odczytał ubiegłoroczny laureat – Andrzej Czajka. Statuetkę Człowieka Roku
2019 w kategorii Biznes otrzymał T. Trepka. W kategorii Kultura nominowanych do nagrody było aż
sześć osób ze świata kultury: Adam Grzegorzek
– reżyser filmowy, animator kultury, Tomasz Manderla – muzyk, kompozytor, artysta multimedialny,
sound designer, Karol Mental – tancerz Studia
Tańca VIVERO, Remigiusz Michalik – inicjator
renowacji schronu na Wawoku, Wojciech Pukowiec – dyrygent Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”
oraz Marcin Zbigniew Wojciech – artysta kabaretowy.
Nazwisko laureata odczytał Michał Wojaczek –
dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej. Jak się okazało,
wybór kapituły padł na Wojciecha Pukowca. – To,

Co czytają mieszkańcy
Czerwionki-Leszczyn?
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach odnotowuje szczególny wzrost
zainteresowania ofertą biblioteczną
wśród najmłodszych użytkowników.
Najmłodsi czytelnicy dzięki programowi Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”
częściej niż w latach poprzednich odwiedzają bibliotekę. Najwięcej osób czyta w wieku 25-44 lat,
a najmniej z Biblioteki Publicznej korzystają osoby młode w wieku 20-24 lat. Najczęściej wypożyczaną książką w 2019 r. była powieść „Nie oddam
dzieci” Katarzyny Michalak, „Deniwelacja” Remigiusza Mroza, „Anioł do wynajęcia” Magdaleny Kordel oraz „Tatuażysta z Auschwitz” Heather
Morrisa. Niezmiennie od wielu lat popularnością
cieszą się powieści Andrzeja Sapkowskiego, Joanny Jax, Katarzyny Bondy oraz austriackiej pisarki
Ursuli Poznanski. Wśród dzieci hitem są książeczki z dinozaurami i świnką Peppa. Młodzież natomiast najbardziej lubi serię powieści fantasy pt.
„Zwiadowcy” Johna Flangana.

Tłusty czwartek to ulubione święto każdego łasucha. „Kreple” królowały także
u nas, między innymi podczas spotkania
zorganizowanego w Centrum Informacji
Turystycznej w Czerwionce z udziałem
członkiń KGW i przedszkolaków.
– W tłusty czwartek każdy musi zjeść chociaż
jednego pączka – najlepiej własnoręcznie usmażonego – przekonywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Książenic, które przeprowadziły w Centrum Informacji Turystycznej warsztaty pieczenia
pączków dla przedszkolaków. Maluchy z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce
oraz z Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”
w Czerwionce z zaciekawieniem przyglądały się,
jakie składniki są potrzebne, żeby przygotować
pączki, jak wyrabia się ciasto, a także jak smaży
się „kreple”. Okazało się, że nie jest to wcale takie
trudne – gospodynie, wspólnie z przedszkolakami usmażyły łącznie ponad 250 pączków, z czego prawie 100 przygotowali najmłodsi. – Mąka,
cukier, drożdże, masło, jajka, mleko, szczypta soli
– tak naprawdę każdy z nas, składniki na pączki
ma w domu – podkreślały członkinie książenickiego KGW.

Światowy Dzień Kota
Światowy Dzień Kota obchodzony co
roku w naszej Bibliotece Publicznej stał
się okazją do edukowania najmłodszych
jej użytkowników na temat przestrzegania praw zwierząt.
Kot to szczególnie lubiane przez dzieci zwierzę domowe, które jest także bohaterem licznych
utworów dziecięcych, wierszy, baśni, opowiadań
i powieści. Z okazji Światowego Dnia Kota do Biblioteki zaproszono przedstawicieli Fundacji Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią, którzy zwracali
uwagę na uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby
zwierząt domowych – psów i kotów. Fundacja zajmuje się edukacją i egzekwowaniem przestrzegania przez ludzi praw zwierząt, leczeniem i udzielaniem pomocy zwierzętom, które uległy wypadkom,
a także przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
– Światowy Dzień Kota stał się pretekstem do
zwrócenia uwagi najmłodszych na potrzeby zwierząt domowych, kot jest ulubionych bohaterem literatury dziecięcej, jest więc doskonałym przykładem
pupila, o którego należy się troszczyć i dbać – dodaje Iwona Sadowska, kierownik wypożyczalni
Biblioteki Publicznej w Czerwionce. BP

Tłusty czwartek

w naszej tradycji
Przygotowanymi pączkami mieli okazję poczęstować się również mieszkańcy i turyści, którzy
około godziny 12.00 odwiedzili Centrum Informacji Turystycznej. A miłośników tych pysznych
słodkości nie brakowało.
Genezy tłustego czwartku doszukiwać się można już w starożytności. Rzymianie hucznie żegnali
zimę i witali wiosnę, bawiąc się i obficie jedząc
– także pączki. W Polsce tak obfitym i radosnym
okresem był mięsopust (zapusty, ostatki), czyli
ostatni tydzień przed Wielkim Postem, kiedy to
należało obficie najeść się. Na stołach pojawiały
się tłuste potrawy, również pączki, ale nie była to
wersja słodka, a raczej nadziewana mięsem, boczkiem lub słoniną. Pierwsze słodkie pączki pojawiły się w Polsce w XVI wieku. Zgodnie z tradycją,
aby zapewnić sobie powodzenie przez cały rok,
należało w tłusty czwartek zjeść choć jednego
pączka. KM

Okaż serce i pomóż! – już po raz drugi do nietypowego świętowania walentynek zachęcał w tym roku Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ogłaszając akcję
zbierania karmy dla psów i kotów.

Walentynkowe serce dla zwierzaków
– W tym wyjątkowym czasie pamiętajmy o tych,
od których otrzymujemy moc bezinteresownej i bezwarunkowej miłości – naszych czworonożnych
przyjaciołach. By zwrócić uwagę na los bezdomnych zwierzaków, zaproponowałyśmy w ubiegłym
roku akcję walentynkowego wsparcia psów i kotów.
W porozumieniu z dyrektorem ZDISK-u i wolontariuszami działającymi na rzecz zwierząt zachęciłyśmy do udziału w tej inicjatywie. Odzew mieszkańców było niesamowity! Nie mieliśmy więc żadnych
wątpliwości, że tę walentynkową akcję trzeba powtórzyć – mówią Hanna Piórecka-Nowak i Katarzyna Mazur z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pomysłodawczynie akcji.
Z walentynkową myślą prowadzona jest do końca miesiąca zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt.
To one cierpią porzucone, głodzone, bite i krzywdzone przez człowieka. Potrzeby bezdomnych
czworonogów wskazali wolontariusze z gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagają zwierzakom w potrzebie – Sabina Laskowska i Ireneusz Piontek.
– Prosimy o karmę [dla kotów karma sucha
i mokra, dla psów głównie mokra], smycze, obroże, preparaty przeciwko kleszczom. Odrobinę radości naszym podopiecznym sprawią też zabawki dla
zwierząt, zwłaszcza, że w ostatnim czasie trafiają
do nas przede wszystkim niechciane szczeniaki –
wyliczają wolontariusze.
Aby uwrażliwiać najmłodszych mieszkańców na
los bezdomnych zwierząt, Urząd Gminy i Miasta
przygotował niespodziankę dla każdego dziecka,
które pod opieką rodziców lub dziadków przyniesie

upominek. Jest nią dyplom z podziękowaniem za
szlachetne serce okazane zwierzętom w potrzebie.
Prezenty dla potrzebujących zwierzaków
można jeszcze składać w Urzędzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Parkowa
9, Punkt Informacyjny w godz. pracy Urzędu)
oraz w ZDISK-u (ul. Polna 6, portiernia, czynne codziennie przez całą dobę) do 28 lutego br.
Warto podkreślić, że co roku z budżetu gminy
kierowane są środki finansowe w ramach współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
(wyłapywanie zwierząt, dowóz do schroniska,
przetrzymywanie w schronisku, zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej). Koszt tegorocznej
umowy ze schroniskiem to kwota ok. 76 tys. zł.
Gmina przekazuje również środki finansowe w wysokości 5,5 tys. zł rocznie na zakup karmy w celu
dożywiania wolno żyjących kotów. W ubiegłym
roku z budżetu gminy przekazano także ok. 10
tys. zł na sterylizację kotów. Jak podkreśla S. Laskowska, to niezwykle ważne zadanie – konieczne i bardzo potrzebne. Brak sterylizacji oznacza
masowe umieranie kociąt i kotek z głodu, chorób,
a także z braku opieki weterynaryjnej, a czasami
również powodu okrucieństwa ludzi. Okazuje się
bowiem, że wciąż wielkim problemem jest znęcanie się nad zwierzętami, głodzenie ich, niechęć do
udzielania im pomocy w chorobie, skazywanie na
śmierć w męczarniach i katowanie zwierząt.
– A to właśnie czworonogi kochają nas bezwarunkowo! Uczmy się od nich zaufania, szacunku,
akceptacji i doceniania najprostszych radości – zaznaczają wolontariusze. HPN
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ozmaite poradniki i reklamy zachęcają dziś zewsząd, by urządzić sobie „własne domowe SPA”, czyli seans relaksacyjno- kosmetyczny we własnej łazience, bo oczywiście „jesteś tego warta”. Istotnie, mamy w łazienkach cały arsenał przeróżnych środków
higieny i kosmetyków, od szamponów i mydeł począwszy, a na wacikach i patyczkach do
uszu skończywszy. Ale może jeszcze do tego gorące kamienie, a może zapalić świeczuszki
dla relaksu? Te świeczuszki to chyba tęsknota atawistyczna za kąpielą przy otwartym
ogniu z kominka lub pieca, jak za dawno zamierzchłych lat… Bardzo inaczej się to odbywało przed laty niż obecnie.

Centrum „domowego SPA” w mieszkaniach naszych pradziadków była… kuchnia, a w niej mebel
zwany „umywalką”, a zaliczany do zestawu mebli
kuchennych. Można było kupić go wraz z kompletem lub dorobić samemu, względnie zamówić
u stolarza. Opiszmy dokładnie, jak taka „umywalka” wyglądała, bo nie przypominała wcale umywalek w dzisiejszym pojęciu, i mebel ten można zaliczyć do sprzętów zapomnianych. Był to jakby duży
kwadratowy stolik, z umocowaną z tyłu ścianką,
w którą wprawione było około 40-centymentrowe
lustro. Lustro było uchylne, można je było ustawiać
pod dowolnym kątem, pociągając za gałkę u dołu.
A jego oprawa, czyli ścianka, miała ozdobnie powyrzynane, faliste brzegi. Pod lustrem znajdowała
się wąska szufladka na grzebień, zamykana klapką. Druga, nieco większa szufladka na drobiazgi,
umieszczona była pod blatem. Na blacie umywalki
stawiało się dużą michę, miednicę lub rodzaj blaszanego szaflika z drucianymi uszami – do mycia,
no i gdzieś tam obok było miejsce na mydelniczkę.
U dołu, pod blatem, jakieś 15 cm nad podłogą, był
drugi blat. Tutaj miał stać kubeł na brudną wodę,
w praktyce chowało się tam jeszcze wiele innych
rzeczy, typu szczotki, „goliła”, pasta do butów, itp.
Całość osłaniała dyskretnie „zaciągaczka”, czyli
zasłonka w kwiatki, zawieszona na sznurku, umocowanym z dwu stron gwoździkami. Chcąc zmienić zasłonkę na czystą, trzeba było za każdym razem nawlekać ją na sznurek, używając przemyślnie
agrafki. Taki to sprzęt służył dawnym rodzinom, do
codziennego mycia się i… zmywania, bo zanim nastały zlewozmywaki, do mycia i zmywania używano
najczęściej tej samej wielkiej miski.
Myć się należało dwa razy dziennie, rano –
twarz, ręce, szyję, ponoć trafiali się fanatycy, którzy się myli do pasa, ale uchodziło to za rzecz nadzwyczajną. Wieczorem takoż powinno się umyć
ręce, twarz, i koniecznie nogi. Szczególnie latem,
kiedy dużo chodziło się boso, po domu i po dworze. Nogi wycierano nie ręcznikiem, bo było go
szkoda, lecz jakąś sucha szmatą. Ręczniki, lniane,
płócienne lub te najdroższe, „damasowe”, czyli adamaszkowe, wisiały na wieszaczku obok umywalki.
Umywalki w latach powojennych nieco przeobraziły się, miały teraz formę małej szafki z zamykaną
półką i dwiema szufladkami pod blatem, a na tylnej
ściance znajdowała się deseczka na drobiazgi typu
krem nivea i flakonik z brylantyną. Lustro natomiast
wieszano już osobno na ścianie. Z tym jak często
kto korzystał z umywalki bywało… różnie, jednak
ogóle zasady istniały jak wyżej.
W lecie, zwłaszcza w sezonie ciężkich robót
polowych, dość często było widać na podwórkach
rozebranych do pasa mężczyzn myjących się przed

domem nad miską ustawioną na stołku. Żona stała
obok z garnkiem wody do polewania po plecach
i ręcznikiem przewieszonym na łokciu. Było to takie „większe mycie na szybko”, kiedy wracało się
spoconym i zakurzonym, a nie chciało się już wytaczać ciężkiej balii i grzać wiader wody. Żeby nie
zachlapać kuchni, wychodziło się z miską na dwór,
gdzie można było pryskać i chlastać do woli. Często
w gorące letnie dni mężczyźni i chłopcy schładzali
się w stawach i rzekach lub w… beczce z deszczówką, ukrytą w zakrzewionym kącie podwórka. Jeżeli
przypadkiem nadeszła akurat sąsiadka, to najwyżej

sza, tym większą dawała frajdę, i nic dziwnego, że
„człowiek czuł się jak nowonarodzony”.
Żenująco rzadko, chyba jeszcze rzadziej niż się
kąpano, myto włosy. To też groziło ciężkim przeziębieniem, a poza tym jakoś nie uważano tego za
konieczne. Włosy tłuste czy nie, i tak były ciasno
przylizane, zaplecione, i schowane pod czepcem
czy chustką, a mężczyzna przecież nie musiał być
piękny. W przypadku kobiet i tak było z włosami
dużo roboty. Noszono je długie, co najmniej do połowy pleców, a nawet do pasa, długie warkocze (ale
i wielki „necel”) były chlubą. Pamiętajmy, że nasze
babcie nie niszczyły włosów farbami ani prostownicami, miały więc włosy dużo zdrowsze i gęstsze, niż
to widać u dzisiejszych pań. Czesanie i zaplatanie
warkocza było obowiązkowe rano, mężatki upinały potem warkocz w kok, tzw. neclik. Wieczorem
wyjmowało się spinki i czesało na nowo, zaplatając
luźny warkocz do spania.
Do czesania służył grzebień i tzw. gęsty grzebień – też przedmiot raczej szczęśliwie zapomnia-

Aleksandra J. Ostroch

Dawne „domowe SPA”

uciekła z piskiem, i tyle. Małym dzieciom czasem
dla uciechy wynosiło się wanienkę na dwór, żeby
mogły się popluskać.
Niemowlęta kąpano obowiązkowo codziennie,
a wodę należało wylać „pod słońce”, na wschód,
żeby się dobrze chowały. Starszym przysługiwała
kąpiel raz w tygodniu, w sobotę. Teoretycznie, bo
nieraz ją sobie odpuszczano, a to mróz był wielki,
a to katar, a to palec odbierał, itd. Bo… po prostu
była to wielka robota, przynieść z komory ciężką drewnianą balię, napalić porządnie w piecu,
aż huczało, nanieść i nagrzać kilka wiader wody
(a potem zużytą znów wynieść). Kąpiel odbywała się w kuchni (no bo gdzie?). Nawet w zamku
pszczyńskim nie było łazienek do czasu przybycia
zamorskiej księżniczki Daisy). Zdaniem prababek,
kąpiel groziła ciężkim przeziębieniem, więc starano się ustawić wannę jak najbliżej ognia, kominka
lub otwartego pieca. „Biołe mydło” było drogie,
więc nasi skromni pradziadowie używali go tylko
oszczędnie na święta, a zwykle zadowalano się szarym. Babcie marzyły o pachnącej „szyszce”, która
rozpuszczała się w wodzie, zabarwiając ją na zielono i napełniając żywicznym zapachem. Na taki
zbytek pozwalano sobie czasem przed Bożym Narodzeniem. Było dopuszczalne, i nawet dość częste,
że w kąpieli ktoś pomagał. Sługa – jeśli ktoś miał
– a jeśli nie, to żona, siostra, matka… Woda szybko
stygła, więc trzeba było wciąż grzać i dolewać gorącej, a przecież trudno byłoby wciąż wyłazić z wanny. Przysłowiowa pomoc „przy myciu pleców” na
pewno też się przydała, zwłaszcza po zimie, kiedy
ograniczano „częstotliwość” kąpieli i na niejednych
plecach rosła wtedy rzepka. Taka kąpiel, im rzad-

ny. I dobrze, bo służył nie tyle do czesania, lecz…
wyczesywania. Wszawica była niestety wstydliwym problemem, jeszcze w latach powojennych.
Nawet trzymając się samemu czysto, łatwo było
złapać „lokatorów”, np. wieszając w szatni płaszcz
obok okrycia kogoś „zainfekowanego”, w szkole we
wspólnej ławce, u fryzjera… Łatwo złapać, a pozbyć się bardzo trudno, bo żadne zwykłe mycie
wodą nie pomagało. Radykalnie pomagało tylko
ścięcie włosów na łyso i zmycie głowy naftą, ale
było to zarazem jawne przyznanie się co nas spotkało. Chętniej więc spędzano wieczory na „polowaniu” i wyczesywaniu, do skutku. Przy myciu włosów też często korzystano z pomocy drugiej osoby,
która z góry polewała głowę, podczas gdy delikwent
namydlał się. Zazwyczaj było przy tym dużo krzyku
i pisku, bo woda na spłukiwanie okazywała się za
zimna albo za gorąca. Do mycia używano zwykłego mydła, a do spłukiwania dodawano trochę octu,
który miał włosy zmiękczać. Z czasem zawitały
pod strzechy pierwsze szampony – „Pokrzywowy”
i „Familijny”. Ale to były już lata 60.
Bywały różne mody, ale na ogół Ślązacy golili
się. Jedynie sędziwi mężczyźni zapuszczali brody i niektórym udawało się wyhodować godną św.
Mikołaja siwą brodę do pasa. Brody dzieliły się na
proste i z przedziałem, rozłożone na piersiach na
dwie części. Wyszły jednak z mody już pod koniec
XIX wieku, w większości więc dziadkowie golili
się, i tutaj znów był potrzebny zestaw przedmiotów
zgoła zapomnianych. Przede wszystkim brzytwa.
Chyba dziś mało kto widział na własne oczy, więc
przypomnijmy, że brzytwa składa się z cienkiego,
bardzo ostrego lekko zakrzywionego ostrza, które

TRZECIEGO WIEKU
K ALENDARZ I MPREZ UNIWERSYTET
wykłady, wycieczki, spotkania
K ULTURALNYCH 2020
7.03

KONCERT ZESPOŁU „ALE BABKI”, godz. 18.00 – Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36D,
wstęp wolny (org. MOK)
14.03 VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „INSPIRACJE”,
godz.9.00-19.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D,
wstęp wolny (org. MOK)
17.03 XI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „FESTIWAL SŁOWA”,
godz. 8.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D
(org. SP w Przegędzy, MOK)
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16 marca, godz. 17.00

Wykład pt. „Gospodarka świata starożytnego” – dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski, Katedra Filologii Klasycznej.

18 marca
Wyjazd – Koncert zespołu bębniarzy japońskich „KODO”, NOSPR
Katowice

20 marca
Wyjazd – Termy Chochołów

po złożeniu chowa się w uchwycie. Uchodziła za
narzędzie bardzo niebezpieczne, była więc zawsze
starannie owijana w jakąś szmatkę i chowana, a cała
rodzina, zwłaszcza dzieci, miały surowy zakaz nawet się do niej nie zbliżać. Nie tyle dlatego, żeby
się nie zaciąć, ile żeby jej nie stępić. Stępiona brzytwa mogła przy goleniu wprawić tatulka w szał,
a wymachiwanie brzytwą istotnie mogło być niebezpieczne.
Oprócz brzytwy w zestawie konieczne było tzw.
mydło do golenia, w postaci grubego sztyftu, owiniętego w połowie papierkiem, żeby się wygodnie
trzymało, oraz mała miseczka na wodę. Do tego
jeszcze pas i lusterko. Pas skórzany potrzebny był
do ostrzenia brzytwy. Tatulek zaczepiał klamrą
o oparcie krzesła i o mocno naciągniętą skórę pasa
pocierał ostrze. Tak się to ostrzyło. Golić można się
było przy lustrze na umywalce, ale przy wąskich
okienkach. Światło w kuchni bywało skąpe, więc
żeby dobrze widzieć, golenie odbywało się przeważnie na parapecie okna, z pomocą mniejszego
lusterka stawianego w oparciu o druciane ucho.
Przy goleniu brzytwą bardzo często lała się krew,
i może dlatego bardzo długo panowało przekonanie,
że prawdziwy mężczyzna goli się tylko brzytwą. Do
maszynek na żyletkę i elektrycznych przekonywało
się dopiero młodsze pokolenie wchodzące w wiek
golenia.
Wśród rzeczy, które wydają nam się dziś niezbędne w toalecie, widzimy patyczki do uszu, waciki, pilnik do paznokci… Otóż waciki były rzeczą
zgoła zbyteczną i nieznaną, bo nie było co zmywać,
ani czym się smarować. Uszy czyszczono… tzw.
hornodlą, czyli spinka do włosów. Były one inne
niż dzisiejsze wsuwki, znacznie większe, bo około
15-centymetrowe, zrobione z cienkiego, zagiętego
w połowie drutu (kolejny przedmiot, który wyszedł
z użycia). Zazwyczaj podtrzymywały naszym babciom koczek, ale mogły być użyte także do uszu.
Nie, jakoś nikt sobie nic złego w ten sposób nie
zrobił. Do „pielęgnacji” paznokci służyły wyłącznie
nożyczki. Dobrze, jeśli były to małe nożyczki, a nie
zwyczajne krawieckie. Paznokcie u nóg dziadkowie obrzynali sobie scyzorykiem, u rąk zazwyczaj
„same się obrabiały” w codziennej robocie, ale jeśli była taka potrzeba, można było obciąć. Końce
nożyczek służyły także do czyszczenia paznokci.
O pilniczkach, pęsetkach, radełkach itd. nikt nie
śnił. Strach pomyśleć, ale jeszcze w latach 60-70.
młodzieżowe poradniki przypominały o czyszczeniu paznokci i przekonywały, że „chłopak z czarnymi obwódkami za paznokciami nie ma u dziewczyny szans”. Pytanie tylko, czy chłopcy z takimi
paznokciami czytali gazety?
W latach powojennych nowe władze postawiły
sobie za punkt honoru walkę z analfabetyzmem
i… brudem, czyli „podniesienie poziomu higieny”.
Szczególnie na wsi, ale nie tylko. W szkołach zatrudniano etatowe higienistki, które przeprowadzały
w klasach „kontrole czystości”, czyli oglądały po
kolei każde dziecko, czy ma czyste ręce, uszy, szyję,
chusteczkę do nosa, i czy nie ma wszy. Leżeli coś
takiego się trafiało – a trafiało się – dziecko było
wzywane do gabinetu i tam pouczone, co ma robić,
wzywano także rodziców, żeby zajęli się problemem. Urządzano pogadanki o higienie w klasach,
a dla dorosłych w „ośrodkach gminnych”, remizach,
na zajęciach Kół Gospodyń Wiejskich. Tłumaczono
cierpliwie, że należy się kąpać częściej niż na Wielkanoc i Boże Narodzenie, chować jedzenie przed
muchami, wietrzyć mieszkania, prasować majtki
gorącym żelazkiem i nie trzymać otwartej gnojówki
centralnie w środku podwórka. W miejscach gdzie
dziś widzimy reklamy, na ścianach w poczekalniach, urzędach, szkołach itp. wisiały plakaty z hasłami: „Myj ręce przed jedzeniem!”, „Myj owoce!”,
„Myj ręce po wyjściu z toalety!”, „Nie trzyj oczu
brudną dłonią!”, „Tęp muchy!”, a nawet… „Czy
umyłaś piersi?”. Dziś wywołuje to uśmieszek, jednak wtedy… było to potrzebne. Trzeba było przerobić tę lekcję.

WOKÓŁ TRAGEDII ŚLĄSKIEJ 1945

Ocalić od zapomnienia
Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945, Wspólnota Śląska „Ciosek” oraz Koło
Terenowe „Dębieńsko” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa współorganizowali w ostatnią niedzielę lutego konferencję pt. Wokół Tragedii Śląskiej 1945 –
„Ocalić od zapomnienia”.
Konferencję poprzedziła msza św. w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji deportowanych górników KWK „Dębieńsko” oraz
ich rodzin. Koncelebrze przewodniczył miejscowy wikariusz, ks. Arkadiusz Rząsa, zaś homilię wygłosił ks. Antoni Szczypka, proboszcz
parafii.
W Izbie Tradycji KWK „Dębieńsko” wszystkich
uczestników konferencji witał Janusz Wencel ze
Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945,
któremu towarzyszyli przewodniczący Wspólnoty
„Ciosek” Andrzej Raudner i prezes Koła SITG

Marian Wójcik. Jako pierwsza głos zabrała Janina Wilczek, omawiając rolę i cele Stowarzyszenia,
które od lat dokumentuje i szerzy informacje na
temat Tragedii Śląskiej. Następnie relacje wspomnień uczestników i świadków Tragedii Śląskiej
omówiła w swym wystąpieniu dr Elżbieta Borkowska. W ramach późniejszej dyskusji wypowiadali się m.in. Krzysztof Gilecki, przytaczając
historię z własnej rodziny, ks. Roman Kiwadowicz
– dziekan Dekanatu Dębieńsko, zarazem proboszcz
dębieńskiej parafii oraz ks. Konrad Opitek – proboszcz parafii św. Jana Sarkandra w Bełku. (r)

Koniec i początek.
Rok 1945 na Górnym Śląsku
W gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach pięć lat temu – w związku z ogłoszeniem
roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 – otwarto wystawę, która
dzięki Teresie i Arturowi Szwedom z Leszczyn trafiła do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce.
„Wystawa, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, składa
się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia
związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii
Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRR, tworzeniem się
polskiej administracji, polityką narodowościową
(weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.
Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi. Zebrany materiał ikonograficzny pochodzi
z placówek muzealnych (Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum
Historii Katowic, Muzeum w Rybniku, Muzeum

w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Miejskiego
w Zabrzu), Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach, Bundesarchiv w Koblencji, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz z kolekcji osób prywatnych.”
Wystawa dedykowana ofiarom Tragedii Śląskiej’45 gościła w Czerwionce do 24 lutego.
Warto jednak do niej wrócić, podkreśla Andrzej
Raudner – prezes Wspólnoty Śląskiej „Ciosek”,
zarazem wiceburmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny – który wraz z członkami Stowarzyszenia, niegdyś pod szyldem miejscowego Koła
Ruchu Autonomii Śląska, uczestniczył w corocznych mszach świętych i spotkaniach kultywujących
Pamięć o tragicznych losach Ślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR. (r)
Autor scenariusza wystawy – Tomasz Gonet, współpraca –
Monika Bortlik–Dźwierzyńska, konsultant merytoryczny –
dr hab. Adam Dziurok, projekt graficzny – Barbara Lepacka.
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Szkoła promująca zdrowie
Szkoła Podstawowa w Stanowicach odniosła kolejny sukces! Już po raz drugi, po
trzyletnim okresie realizacji szeregu przedsięwzięć promujących zdrowie, została pozytywnie oceniona przez wojewódzkiego koordynatora Tomasza Wojtasika, a następnie
przez Kapitułę „Polskiego Certyfikatu Szkoły Promująca Zdrowie” w Warszawie.
Certyfikat przyznawany jest szkole na okres 5
lat. Po upływie tego okresu można starać się o ponowne jego nadanie, po spełnieniu odpowiednich
warunków. Warunki te są określone po upływie
3 lat od ustanowienia certyfikatu, „z uwzględnieniem doświadczeń oraz po zasięgnięciu opinii
przedstawicieli szkół, wojewódzkich koordynatorów i członków zespołów wspierających”. Zdobycie certyfikatu nie zwalnia żadnej placówki,
a tym bardziej naszej z raz rozpoczętej inicjatywy
na rzecz wszechstronnej promocji zdrowia. Tym
samym ciągle zwracamy uwagę na aktywność fizyczną, rozwijanie różnorodnych zainteresowań,
pielęgnowanie pasji, rozbudzanie potrzeb kulturalnych, uświadamianie w zakresie prawidłowego
odżywiania a także integrację międzypokoleniową i wolontariat. Pamiętamy więc codziennie, że
„w zdrowym ciele, zdrowy duch”.
18 grudnia delegaci stanowickiej szkoły udali
się do Warszawy, by w gronie nauczycieli ze szkół

i przedszkoli z całej Polski, odebrać Certyfikat
z ręki wiceminister Iwony Michałek. Każda wyróżniona placówka przygotowała swoistą „wizytówkę”.
Szkoła Podstawowa w Stanowicach, ul. Szkolna
17 A, 44-237 Stanowice, dyrektor szkoły – mgr Jacek Wowra, koordynatorzy – mgr Agata Burnagiel, mgr Anna Świder, mgr Mirosława Gamza,
mgr Alina Petka.
W ramach aplikacji „Endomondo” stworzyliśmy rywalizację SP Stanowice pokonują kilometry, w ramach której bierze udział 100 osób z całej
Europy.
Zwyciężyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do rakiet” i otrzymaliśmy profesjonalny sprzęt
do tenisa ziemnego.
Wolontariat nie jest nam obcy. Działamy w Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach, uczestniczymy w akcji „Pola Nadziei”. Pomagamy lokalnej
społeczności.

Organizujemy miejsko-gminne zawody „Dwóch
ogni na piachu”, Turniej Gier i Zabaw o Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki–Leszczyny oraz – o zasięgu ogólnopolskim – „Bieg po
moczkę i makówki”.
Organizujemy Powiatową Paradę Jasełek oraz
wspólne kolędowanie z lokalnym Chórem „Hiacynt” w CKE w Czerwionce-Leszczynach.
Przerwy i lekcje na podwórku w zielonej klasie
to dla nas codzienność.
Minister w ciepłych i pełnych zrozumienia słowach podziękowała za zaangażowanie nauczycieli
wykraczające poza codzienną pracę szkoły. Otrzymanie Certyfikatu jest dla nas zaszczytem, ale także zobowiązaniem, aby pielęgnować aktywne życie
i podtrzymywać pozytywne nawyki.

6 lutego w Przedszkolu nr 7 w Czuchowie odbyła się premiera przedstawienia „Sen
o smok(g)u” realizowanego w ramach projektu „Mogę Zatrzymać SMOG – przedszkolaku złap oddech”. Przedszkolaki pod kierunkiem nauczycielek Sylwii Mierzejewskiej-Machy i Alicji Machy zaprezentowały zgromadzonej publiczności pouczającą historię
o smok(g)u.

„Sen o smok(g)u”
w Przedszkolu nr 7
– Nasze przedszkole przystąpiło do kampanii informacyjno-edukacyjnej „Mogę Zatrzymać SMOG
– przedszkolaku złap oddech” realizowanej przez
Województwo Śląskie. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich
rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanie-

czyszczonego powietrza na zdrowie. Otrzymaliśmy
cztery oczyszczacze powietrza, które pracują w naszych salach przedszkolnych. Jednym z zadań projektu było także przygotowanie przedstawienia edukacyjnego, dotyczącego troski o środowisko – wyjaśnia Bożena Kaszek, dyrektor Przedszkola nr 7.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do
pracy nad przedstawieniem. Trenowały swoje role,
przygotowywały niezbędne rekwizyty. „Smog jest
zły. Szkodzi nam! Musimy dbać o to, by oddychać
czystym powietrzem” – mówili zgodnie mali artyści. Na widowni zasiadły pozostałe grupy przedszkolne, a także zaproszeni rodzicie i dziadkowie
przedszkolaków.
– To jest nasza codzienna praca, wykorzystujemy
każdą okazję, aby edukować w zakresie czystego
środowiska. Musimy mieć świadomość, że od naszych działań zależy przyszłość planety – dodała
B. Kaszek. HPN

Karnawałowy szaaał!
W karnawałową sobotę 1 lutego – już
po raz czwarty – odbył się w Przegędzy balik dla dzieci. Jak co roku został
zorganizowany w salce pod kościołem
z inicjatywy sołtysa i Rady Sołeckiej.

Wodzirejem bawiącym wszystkie dzieciaki
był tym razem – przebrany w strój pirata – Marek Muller. Pląsom, grom i zabawom towarzyszył słodki poczęstunek, a prawdziwą atrakcją
okazała się czekoladowa kaskada. Balik został
zorganizowany ze środków prywatnych oraz
dzięki ofiarności sponsorów.
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Pod patronatem wojewody Jarosława Wieczorka, wicestarosty Marka Profaski i burmistrza Wiesława Janiszewskiego odbył się pierwszy odbył się Wojewódzki Konkurs
Taneczny „Wiwat Dance!”. Jego organizatorem było Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce, a współgospodarzem Centrum Kulturalno-Edukacyjne.

Roztańczone przedszkolaki

Komisji radnych Izabelę Rajcę, Jolantę Szejkę,
Gabriela Bregułę i Bogdana Knopika, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów przedszkolaków. W konkursie
uczestniczyły reprezentacje siedmiu przedszkoli,
zaś w gronie jurorów zasiadały Anna Gocyk, Elżbieta Pierchała i Joanna Rzymanek.
Pierwsze miejsce zdobył zespół „The
Klaszczers” z Przedszkola w Syryni, drugie – „Bełkowiaczki” z Przedszkola w Bełku, zaś na miejscu
trzecim uplasowało się „Bajlando” – z Przedszkola
nr 10 w Czerwionce. Puchary, medale i dyplomy
wręczali m.in. burmistrz Wiesław Janiszewski
i wicestarosta Marek Profaska. Warto dodać, iż
inicjatorką konkursu była Natalia Grochla, która do współorganizacji zaprosiła Annę Bednarek
i Aleksandrę Cieślik. (r)

Zdj. Andrzej Kroczyk

Prócz wspomnianych na wstępie włodarzy, dyrektor Przedszkola nr 10 Gabriela Grochla w gronie przybyłych gości witała m.in. przewodniczącą
Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Stefanię Szyp, zasiadających w tej
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Na Dzień Babci, na Dzień Dziadka
W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wbrew pozorom nie jeden czy dwa dni gościliśmy
najmłodszym wykonawców, lecz znacznie dłużej, bowiem trudno o wdzięczniejszą
publiczność niż babcie i dziadkowie, zwłaszcza gdy mają swoje święto.
Piosenki, tańce, wiersze oraz wspólna zabawa
wszystkich zebranych na sali… – tak rzeczywiście
było, o czym przekonuje relacja z uroczystości,
jaką zorganizowało Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce. Dwukrotnie wykonany
program artystyczny podziwiało w sumie ponad
600 osób. Babcia i dziadkowie nie kryli zadowolenia, a często też wzruszenia. Podobnie w przypadku uroczystości zorganizowanej w CKE przez
Szkołę Podstawową w Stanowicach, kiedy to na
scenie pojawiła się nie tylko młodzież, ale również
zaproszony do wspólnego świętowania miejscowy
chór „Hiacynt”. (r)

Stowarzyszenie „Luxtorpeda”
zaprasza na wspólne treningi
Zajęcia adresowane są dla wszystkich chętnych, bez względu
na wiek i stopień zaawansowania. Podczas godzinnych spotkań
ich uczestnicy wykonują różne ćwiczenia ogólnorozwojowe.
– Nie trzeba uprawiać sportu, by
do nas dołączyć. Wystarczą chęci,
wziąć ze sobą wygodny strój sportowy, obuwie zmienne i butelkę wody
– podkreślają organizatorzy. – Takie
treningi to okazja, by aktywnie spędzić czas, zadbać o kondycję i dobre

samopoczucie a przy okazji poznać
ciekawych ludzi. W grupie raźniej! –
dodają.
Zajęcia odbywają się na sali
w Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach (ul. Ogrodowa 6). Treningi
są bezpłatne.

 11 marca, godz. 10.00

Spotkanie najmłodszych czytelników z sołtysem z okazji Dnia Sołtysa.

 19 marca, godz. 10.00

Zajęcia przyrodnicze nt. zasobów wody w Polsce i na świecie z okazji
Światowego Dnia Wody.

 23 marca, godz. 10.00

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pławeckim – autorem książki
dla dzieci pt. „Niekrólewska wyprawa”.

 1 kwietnia, godz. 10.00

„Kici-Nici” w Bibliotece – spotkanie autorskie z Aliną Przydatek.

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

12

KURIER | LUTY 2020

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.

Marcin Maleszewski z Leszczyn – niegdyś stypendysta samorządu gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny, a dziś już… zawodowiec w MMA, którego z dumą możemy
podziwiać. Zaczynał jako nastolatek od muay thai i kickboxingu, choć przez chwilę zajmowała go też piłka nożna w leszczyńskim Pieście. Górę wzięły jednak sztuki walki,
wszak to wyjątkowy talent.

Na horyzoncie KSW
– trzymamy kciuki!
Całkiem na poważnie swoją sportową pasję starał się rozwijać możliwie blisko, czyli w knurowskim klubie Spartan Team. Na pierwsze sukcesy
nie trzeba było długo czekać. Co więcej, jego talent
i zwycięstwa zostały docenione również przez to,
że znalazł się w katowicki Silesian Cage Club. Tu
jego trenerzy tym bardziej nie mieli wątpliwości,
aby przekonać go do przejścia na zawodowstwo.
Tak oto leszczyński gladiator, choć w wadze koguciej, w połowie grudnia ubiegłego roku niemal
na drugim końcu Polski, w Olsztynie, stoczył swoją
pierwszą walkę podczas gali zawodowców. Zmierzył się z zawodnikiem reprezentującym Mame-

da Chalidova, i trzeba przyznać, że trudno o lepszy
debiut, bowiem P. Pokorski poddał się już w czwartej minucie!
Goszczącego w naszej redakcji Marcina zapytaliśmy o te bliższe i dalsze plany zawodowej kariery.
Te najbliższe to 14 marca, czyli kolejna walka, której areną będzie Hala Energia Bełchatów – naszych
Czytelników już teraz gorąco zachęcamy do dopingu podczas transmisji na Eventtv.Global. A dalsze
plany? – o ile tylko zdrowie pozwoli, to dziesięć
lat w zawodowym sporcie i wymarzone… KSW.
25-letni mieszkaniec Leszczyn ma na to poważne
zadatki. (r)

Motocrossowa pasja
wiedzie na szczyty
18-letni Klaudiusz Górny z Bełku jest
już członkiem kadry narodowej, wszystko więc wskazuje na to, że jeszcze wiele
o nim usłyszymy. A jak zaczęła się jego
przygoda z motocrossem?
– Klaudiusz swój pierwszy motor, kawasaki
KX65, dostał na komunię – wspomina Damian
Górny, ojciec utalentowanego sportowca, który
sam jednak nigdy wcześniej nie miał nic wspólnego z wyścigami na motorach; może z tym tylko wyjątkiem, że lubił je oglądać. Niebawem Motocross
Klub Czerwionka umożliwił jego synowi starty
w zawodach, a po kilku latach uzyskanie licencji
PZM uprawniającej do udziału w Mistrzostwach
Polski strefy południowej. W 2017 r. – w kategorii
MX125 – Klaudiusz zajął w nich piąte miejsce, rok

później był już czwarty, trafił do kadry narodowej
i zaliczył udział w Drużynowych Mistrzostwach
Europy, organizowanych wówczas w Gdańsku.
Ubiegły rok był jeszcze bardziej udany, bowiem
cały sezon zakończył z tytułem II Wicemistrza Polski. Przed nim natomiast kolejne starty, już w grupie juniorów i na motorze KTM250. W ręku ma
powołanie do kadry narodowej na rok 2020, pozostaje więc trzymać kciuki za zawodnika z Bełku,
któremu nie brakuje ambicji. (r)
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GUARDIANS TEAM

Na zgrupowaniu polskiej kadry
Od 30 stycznia do 2 lutego w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Zakopanym – odbyło się Zgrupowanie Kadry Polski Polskiej Federacji
Kickboxingu. Uczestniczyli w nim również zawodnicy i trener Guardians Team.
Na zaproszenie Zarządu Polskiej Federacji
Kickboxingu do Zakopanego przyjechali najlepsi
w swoich kategoriach zawodnicy oraz czołowi polscy trenerzy. W zgrupowaniu tym wzięła udział reprezentacja Guardians Team w składzie Maksym
Voitiuk, Alan Rutyna, Konrad Hippman oraz
trener Tomasz Perliński.
Podczas zgrupowania M. Voitiuk – wielokrotny
Mistrz Polski wielu federacji oraz zdobywca pierwszego miejsca w Pucharze Europy – został powołany do Kadry Polski. Według wymogów Polskiej
Federacji Kickboxingu, żeby mieć szansę dostania
się do Kadry trzeba zdobyć Mistrzostwo Polski
i minimum dwa razy dobrze zaprezentować swoje
umiejętności na Zgrupowaniu Kadry. – Powołanie Maksyma do Kadry Polski oznacza, że ma on
otwartą drogę do startu w Mistrzostwach Świata.
Wyjazd na takie zawody wiąże się jednak z olbrzymimi kosztami, dlatego już dziś poszukujemy potencjalnych sponsorów – mówi Tomasz Perliński,
który po wielu znaczących sukcesach został zaproszony na Zgrupowanie Kadry Polski w roli trenera.
Podczas tego wydarzenia ukończył kurs sędziego.
Warto dodać, iż w ostatnim czasie trener Guardians
Team za swoje osiągnięcia otrzymał tytuł Ambasadora Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Społecznej „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki” odbywającej się pod patronatem m.in. takich instytucji jak
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet
Olimpijski i Fundacja Sport Active.

A. Rutyna i K. Hippman, którzy uczestniczyli
w Zgrupowaniu po raz pierwszy, otrzymali dyplomy uczestnictwa. – Alanowi i Konradowi należą
się zasłużone pochwały za postawę, umiejętności
i zaangażowanie, które zauważyli i wyraźnie zaznaczyli członkowie Zarządu PFKB – podkreśla
T. Perliński.
– Miłą niespodzianką zaskoczył nas Prezes Federacji Piotr Bąkowski, który przesłał podarunek
w postaci medalu z ubiegłorocznego Pucharu
Europy dla Maksa Podlejskiego, który zmaga się
z ciężką chorobą. Serdecznie dziękujemy!
Korzystając z okazji trener Guardians Team
składa za naszym pośrednictwem podziękowania
na ręce sponsora – Związku Zawodowego „Jedność” – za pokrycie kosztów podróży Reprezentacji Guardians Team.

Sukcesy zawodników
MUKS Wilhelm Szewczyk

Szachowe drużynowe

Mistrzostwa Polski

8 i 9 lutego w Czerwionce-Leszczynach
odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski – IV Ligi Śląska Juniorów w szachach.
O tytuł najlepszej drużyny przez dwa dni rywalizowało siedemnaście zespołów, w tym Klub Szachowy Skoczek z Czerwionki-Leszczyn, w składzie: Jakub Sputowski, Kamil Łysakowski, Piotr
Łysakowski, Michał Rożek, Kinga Lajdamik,
Julia Cichoń.
Chociaż walka o miejsca na podium była zacięta,
ostatecznie poszczególne miejsca zajęły drużyny:
UKS 21 Podlesie (I miejsce), KSz „Skoczek” II
Czerwionka-Leszczyny (II), Młodzieżowy Dom
Kultury nr 1 Bytom (III).
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W ostatnich tygodniach zawodnicy MUKS
Wilhelm Szewczyk z sukcesem wzięli
udział w zawodach w Ostrawie.

osiągnięciami są także pierwszy start po kontuzji
Karoliny Masłowskiej i dobre starty Wiktorii Bralich i Miłosza Szombary – dodaje M. Szopniewski.

8 stycznia zawodnicy MUKS Wilhelm Szewczyk wzięli udział w zawodach Kids Athletics Poruba 2020. – Rewelacyjny początek startów w hali
– zwycięstwo w biegu na dystansie 60 m wywalczyła Lena Zawadzka z czasem 8,54 sek., a Dominik
Majewski zwyciężył w biegu na dystansie 60 m,
ustanawiając jednocześnie swój nowy rekord życiowy 7,87 sek. Lena Zawadzka zwyciężyła dodatkowo
w skoku w dal, a Klaudia Chrostek na dystansie
60 m – mówi Prezes MUKS „Wilhelm Szewczyk”
Mirosław Szopniewski. – Do pozostałych sukcesów należy zaliczyć 7 miejsce Kingi Szendzielorz
w finale biegu 60 m przez płotki oraz rekordy życiowe Karola Jaroszka, Julii Szombary, Patrycji
Spilok, Oli Splok, Oli Jaroszek, Igora Kalusa oraz
Rafała Szopniewskiego w biegu na 60 m. Sporymi

Miesiąc później, 9 lutego lekkoatleci MUKS
Wilhelm Szewczyk zdobyli z kolei cztery złote
i trzy brązowe medale podczas Mistrzostw Śląska
Młodzików, Dzieci Starszych i Młodszych.
Złote medale wywalczyli: Lena Zawadzka –
60 m oraz skok w dal,
Dominik Majewski – 60 m oraz 60 m ppł; Brązowe medale: Klaudia Chrostek – 60m, Karolina
Masłowska – 60 m ppł, Karol Jaroszek – 60 m,
Rafał Szopniewski – pchnięcie kulą – VIII m.
– Bardzo dobre zawody pozostałych startujących
wśród których byli: Kinga, Jagoda, Julia, Wiktoria, Patrycja, Ola, Miłosz i Jacek. Kolejne rekordy
życiowe naszych zawodników i świetne biegi najmłodszych lekkoatletów! Brawo Iza, Hubert, Igor
i Ola – podkreśla z dumą M. Szopniewski.
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GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



 OGŁOSZENIA DROBNE 

REHABILITACJA
i masaż leczniczy.

Stacjonarnie lub z dojazdem
do domu pacjenta.
Magister fizjoterapii
– tel. 662 503 406.
Zapraszam!

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

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

PRACE ZIEMNE
USŁUGI MINIKOPARKĄ
▶ WYKOPY POD PRZYŁĄCZA
(kanalizacyjne, wodne,
gazowe, prądowe)
▶ WYKOPY POD FUNDAMENTY
DOMÓW, GARAŻY, PŁOTÓW,
WIAT itp.
▶ PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 798 772 572

Informacja dla właścicieli i współwłaścicieli
nieruchomości objętych przekształceniem
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
Przypomina się, iż:
– termin płatności opłaty rocznej przekształceniowej za 2019 r. upływa 29.02.2020 r.
– termin płatności opłaty rocznej przekształceniowej za 2020 r. upływa 31.03.2020 r.
Osoby, którym nie zostało doręczone zaświadczenie potwierdzające przekształcenie dokonują wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w ww. terminach.
użytkownicy wieczyści nieruchomości nieobjętych przekształceniem:
– termin płatności upływa 31.03.2020 r.

16

KURIER | LUTY 2020

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








 elektrochirurgia zmian skórnych  usuwanie kępek żółtych z powiek  wycinanie znamion barwnikowych z badaniem histopatologicznym  usuwanie kaszaków, tłuszczaków, wrastających paznokci
 kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn
dolnych: diagnostyka i leczenie zakrzepicy żylnej, skleroterapia żylaków, leczenie obrzęków kończyn dolnych  leczenie zachowawcze oraz skleroterapia hemoroidów  anoskopia – wziernikowanie
odbytu u leczenie owrzodzeń podudzia i stóp cukrzycowych  USG
Doppler żył kończyn dolnych, tętnic kończyn dolnych i szyi oraz
jamy brzusznej



Aleksandrze Chudzik i Synom
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA i OJCA

śp. BOGDANA CHUDZIKA
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Aleksandrze Chudzik i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

śp. BOGDANA CHUDZIKA

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Radnemu Grzegorzowi Markowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
Burmistrz oraz Kierownictwo
Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Radnemu Markowi Szczechowi i Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
TEŚCIA

śp. ROBERTA PAWLASA
składają
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach,
Burmistrz oraz Kierownictwo
Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. ANDRZEJA OWSIAKA
najszczersze wyrazy współczucia
składają
Członkowie Stowarzyszenia
Ruchu Rozwoju
Gminy Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. JANA SZMAJDUCHA
najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. TADEUSZA KŁOSA
najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłej

śp. WANDY KOZDOŃ
głębokie wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Piotrowi Łucowi i Rodzinie
najgłębsze wyraz współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Aleksandrze Kurpanik i Rodzinie
Rodzinie zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz oraz Kierownictwo
Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

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

śp. ANDRZEJA OWSIAKA

TEŚCIOWEJ
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WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

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
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Oferuje: • wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
		
		
• usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:

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

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

www.pwikcl.pl
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