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Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny
ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH
Szanowni Mieszkańcy,
od 1 lutego 2022 roku ulegają zmianie obecne numery
rachunków bankowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Od tego dnia obsługę bankową gminy realizować
będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z informacją.
Poniżej wskazujemy rachunki bankowe obowiązujące od
1 lutego dla wpłat dokonywanych na rzecz Urzędu Gminy
i Miasta:
90 8436 0003 0000 0026 8500 0001 – dochody Urzędu
Gminy;
03 8436 0003 0000 0026 8500 0015 – opłata skarbowa;
68 8436 0003 0000 0026 8500 0009 – wadia;
84 8436 0003 0000 0026 8500 0012 – zabezpieczenia
i gwarancje wykonania.
Po dniu 1 lutym 2022 r. zmienią się również indywidualne
numery rachunków bankowych dla wpłat dotyczących:
I
– podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego dla osób fizycznych
– o nowych rachunkach bankowych dla powyższych wpłat
gmina poinformuje mieszkańców, wskazując nowe rachunki bankowe w decyzji wymiarowej na 2022 r.,
II
– podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego dla osób prawnych;
– podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych;
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności
– o nowych rachunkach bankowych dla powyższych wpłat
gmina poinformuje mieszkańców, wskazując nowe rachunki bankowe osobnym pismem.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy stałych zleceniach płatności w Państwa bankach.
Informujemy ponadto, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 9 otwarta zostanie od 1 lutego placówka Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, w siedzibie
którego dokonywać można będzie wpłat na rzecz gminy
bez pobierania przez bank opłaty bankowej.
Ze względu na warunki lokalowe placówki zachęcamy do
dokonywania opłat elektronicznych lub dokonywania wpłat
podatków u inkasentów.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 32 429 59 11.

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO NASTĄPIŁA TAKŻE
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Poniżej wskazujemy rachunek bankowy obowiązujący od
1 lutego dla wszelkich wpłat dokonywanych na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
77 8436 0003 0000 0026 8526 0001
Jednocześnie informujemy, że dla właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych numery rachunku nie uległy zmianie. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
pod numerem telefonu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
32 431-14-40.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
w Czerwionce-Leszczynach

wznawia działalność
Informujemy mieszkańców, że Uniwersytet Trzeciego Wieku od
28 lutego wznawia swoją działalność zawieszoną wcześniej z powodów epidemiologicznych.
Koordynator UTW Krystian Wyleżoł informuje także, że wyjazd
na kulig zostanie przełożony na termin późniejszy. Dokładna data
wyjazdu zostanie przekazana zainteresowanym członkom UTW.

Dla wspólnego
dobra i pożytku
Nie dzielą, lecz łączą i pomnażają, czynią
wiele dobrego, a przy tym nie chodzi o biznes. Wstyd się przyznać, ale w wielu przypadkach wręcz trudno sobie wyobrazić,
aby mogło ich zabraknąć, bo przecież tak
bardzo są potrzebni, tak wiele robią dla innych. Stąd ich wyjątkowy status prawny Organizacji Pożytku Publicznego. Jest akurat
dobry czas, aby na okoliczność corocznego
rozliczania się z fiskusem pochylić się nad
ich… misją.

Nie chodzi tu o wybrańców, o jakieś szczególne lobbowanie, czy też lokowanie produktu w sensie konkretnego wskazania. To już kwestia upodobań,
być może zainteresowań, z pewnością
jednak pewnej wrażliwości. Ważne,
by uznać samą ideę funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,
które działają non profit. Na
rzecz chorych lub samotnych,
w obronie środowiska naturalnego i zwierząt, dla rozwoju
nauki, kultury, sportu… – inicjatyw i pomysłów jest doprawdy tak
wiele, że nie sposób ich wymienić. Mają
natomiast wspólny mianownik: stanowią go
ludzie, którzy darowują innym swój czas, zapał i energię,
aby było… lepiej, więcej, godniej. Co istotne, wymiar
społeczny – w rzeczy samej publiczny – ma tu również
kluczowe znacznie, wszak towarzystwa wzajemnej
adoracji od stwarzania pozorów i robienia sobie tylko
dobrze nie mają w tym przypadku racji bytu.

Tak już ktoś wymyślił, że OPP ma być transparentna
i czytelna dla ogółu, stąd wymóg sprawozdawczości
kojarzonej oczywiście z biurokracją. Z drugiej zaś strony
w rachubę wchodzi formalne uprawnienie dla pozyskiwania 1% na swoją działalność. Jako się już rzekło, możliwości i potrzeby są w tym względzie ogromne, zatem
wystarczy tylko chcieć, tylko wybrać wedle sympatii,
empatii lub uznania, i to przy założeniu, że… nic się nie
traci. Powiedzmy sobie bowiem szczerze, że wielkoduszność dość często taki tylko ma wymiar, a wielka
szkoda, bo działalność większości stowarzyszeń i fundacji, przecież także tych spoza OPP, nie sposób opierać
jedynie na tym, co podatnik łaskaw dostrzec i docenić.
Trzeba przyznać, że są tacy, którzy bez trudu potrafią
narobić wokół siebie sporo szumu, którzy ewidentnie
mają parcie na szkło, a do tego jeszcze nieodpartą potrzebę dzielenia się swoimi mądrościami. No trudno.
Warto jednak zauważyć też tych, którzy dla wspólnego pożytku robią wiele za tak niewiele, bo
przecież bezinteresownie, bez poklasku,
stołków i przywilejów. I oto w tym
chodzi, nie zaś o chytre wyliczanie, przeliczanie i kalkulacje.
Wystarczy przystać na to, że
dobro z założenia jest wartością samą w sobie, bez potrzeby jego wartościowania, czy też
licytowania. Czy to dla hospicjum,
czy dla schroniska, pomoc i wsparcie okazywane ludziom w nieszczęściu
i potrzebie, a może tym braciom mniejszym,
albo pasjonatom sportu, albo tym od krzewienia kultury
i pielęgnowania tradycji, a może… Tyle tego, że głowa
mała. Jak to śpiewa P. Kupicha? … – Pokaż na co Cię
stać, ale nie jeden raz… w roku.
Robert Ratajczak
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Jasne stanowisko
gminy w sprawie CKP
Od wielu tygodni sprawa projektu budowy linii
kolejowej nr 107 na odcinku Katowice – granica
państwa – Ostrawa w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi niepokój sporej części mieszkańców naszego regionu, w tym także
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Trudno
się temu dziwić, co widać m.in. po rozwieszonych transparentach na terenie kilku sołectw.
Wobec powyższego chcę jednoznacznie wyrazić stanowisko, jakie w tym temacie zajmuje
nasz samorząd – komentuje burmistrz Wiesław
Janiszewski.
Nie zgadzamy się z propozycjami przedstawionych nam
wariantów, stojąc na stanowisku, iż przebieg wspomnianej linii kolejowej nic naszej gminie i jej mieszkańcom
nie daje, a wręcz odbiera pewne wartości. Mam na myśli wartości inwestycyjne, ale też ingerowanie w wartości
ludzkie, nie wspominając już o walorach przyrodniczych.
Chciałbym przy tym zaznaczyć, że o ile nie jesteśmy zasadniczo przeciwni CPK, to już zaproponowane nam warianty w żaden sposób nie mogą zostać zaakceptowane

przez władze samorządowe.
Uważamy, że przedstawiciele
inwestora, czy raczej autorzy
wykonywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiska powinni rozmawiać i konsultować się z mieszkańcami,
wsłuchiwać się i analizować
ich głos, aby planowane przez
nich przedsięwzięcie nie godziło w interesy lokalnej społeczności i gminy. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że podobne stanowiska zajmują również okoliczne samorządy,
wyłuszczając swoje racje, przy czym argumenty strony samorządowej i szeroko rozumianej strony społecznej póki
co nie docierają do firmy projektującej CPK. Osobiście
nie dostrzegam woli wsłuchania się projektantów w głosy
mieszkańców, co budzi dodatkowe obawy i niepokój.
Efektem konsultacji powinien być konsensus, czyli kompromisowe rozwiązanie. W tym przypadku tego elementu
dialogu nie widzę po stronie CPK, w związku z czym nasze stanowisko w kwestii zaproponowanych wariantów
jest na NIE. Bronimy mieszkańców, którzy zdają się stanowić najsłabsze ogniwo w zderzeniu z machiną państwa
i czują się bezsilni. Zatem kto, jak nie samorząd gminny
ma być ich adwokatem w tej wyjątkowo trudnej i rodzącej
poważne konsekwencje sprawie. Jestem przekonany, iż
biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej wartości, mimo
wielu różnic i odrębności w poglądach, w tej akurat sprawie jako społeczność lokalna jesteśmy zgodni.
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Rok 2022 przynosi dwa niezwykle ważne dla społeczności gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jubileusze. Uroczyście świętować będziemy 60. rocznicę nadania praw
miejskich Czerwionce i Leszczynom oraz 100-lecie przyłączenia części Górnego
Śląska do Polski. Już teraz zapraszamy mieszkańców do udziału w zaplanowanych
wydarzeniach.

– 2022 to rok jubileuszowy. Z tej okazji planujemy zorganizować liczne uroczystości, wydarzenia
kulturalne, edukacyjne i sportowe. Mamy nadzieję, że spotkają się one z dużym zainteresowaniem
mieszkańców, bo 60-lecie nadania praw miejskich
to doskonała okazja, aby cała społeczność wspólnie świętowała urodziny swojej miejscowości –
mówi wiceburmistrz Andrzej Raudner.
18 lipca 1962 r. w Dzienniku Ustaw nr 41 ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom. Z kolei w 1922 roku do Polski
przyłączono część Górnego Śląska, przywróconą
w wyniku Plebiscytu i III powstania śląskiego.
Obchody dwóch jubileuszy będą obfitować
w szereg wydarzeń zaplanowanych przez gminę,
jednostki, liczne instytucje i organizacje.
3 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach odbędą się uroczyste
obchody jubileuszu 100-lecia przyłączenia części
Śląska do Polski, podczas których wystąpi Orkiestra Miejska „Dębieńsko” wraz z solistami.
Głośno i hucznie urodziny miejscowości wybrzmią 28 maja, w Leszczynach, na boisku przy
ulicy Brzozowej, gdzie odbędzie się Festiwal Around The Rock.
3, 4 i 5 czerwca to kolejne daty wypełnione wydarzeniami jubileuszowymi. 5 czerwca na terenie
Hali Targowej w Czerwionce w ramach obchodów
jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich Czer-

Zapraszamy do udziału
w jubileuszowych obchodach
wionce i Leszczynom wystąpi Orkiestra Miejska
„Dębieńsko” z solistami z miast partnerskich Czerwionki-Leszczyn oraz zespół Baciary. Plenerowe
koncerty zaplanowano także na 9 lipca.
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach już teraz serdecznie zaprasza na Narodowe
Czytanie, które odbędzie się we wrześniu. Zgodnie
z zapowiedzią Prezydenta RP, tegoroczną lekturą
Narodowego Czytania będą „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza, ale tutaj także nie zabraknie
wątków jubileuszowych.
O urodzinach miejscowości wspominać będziemy także planując program tegorocznej Industriady. Bogaty program edukacyjny przygotowały
również szkoły i przedszkola. Zaplanowano konkursy dla młodszych i starszych mieszkańców. Nie
zabraknie także uroczystości stanowiących okazję
do refleksji nad przeszłym, współczesnym i przyszłym obliczem gminy i miasta oraz okazji do podziękowań dla zaangażowanych w rozwój naszej
miejscowości.

Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Na przestrzeni ostatnich tygodni radni obradowali dwukrotnie. 28 stycznia odbyła się sesja zwyczajna, zaś w jej programie tradycyjnie znalazły się
w pierwszej części m.in. sprawozdania burmistrza
z realizacji uchwał i bieżącej działalności oraz
przewodniczących poszczególnych komisji branżowych i klubu radnych. Podjęte uchwały dotyczyły
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchwale budżetowej na 2022 r. Ponadto radni przyjęli Plany
Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej oraz zdecydo-

wali o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty.
14 lutego w ramach sesji nadzwyczajnej radni
obradowali w trybie zdalnym. Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła wprowadzenia na terenie
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny programu
osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniora” na rok
2022, druga natomiast – wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntów. (r)

Pamięci Ofiar Tragedii Śląskiej ‘45
30 stycznia w kościele św. Jerzego w Dębieńsku
jak co roku o tej porze odprawiona została msza
św. w intencji ofiar Tragedii Śląskiej 1945. Po
mszy św. członkowie stowarzyszenia Wspólnota
Śląska „Ciosek” złożyli symboliczną wiązankę
kwiatów pod tablicą upamiętniającą dziesiątki tysięcy Ślązaków deportowanych w głąb ZSRR do
przymusowej i niewolniczej pracy. W tej samej
intencji msza św. z udziałem członków knurowskiego Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej
1945 została również odprawiona w Czerwionce,
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
– Pamięć o ofiarach sowieckich represji traktujemy jako nasze zobowiązanie, wobec czego nie
ustaniemy w wysiłkach, aby przypominać o tej
tragedii, także w wymiarze wychowawczym i edukacyjnym – podkreśla Andrzej Raudner, prezes
„Cioska”, zarazem wiceburmistrz Czerwionki-Leszczyn. (r)
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– Jubileusz 60-lecia nadania praw miejskich
Czerwionce-Leszczynom to wyjątkowe wydarzenie,
dlatego już teraz serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców do udziału w licznych wydarzeniach
kulturalnych i sportowych. Jednocześnie zachęcam
do pochylenia się nad sześćdziesięcioma latami historii naszej Małej Ojczyzny, przypomnienia sobie
ważnych wydarzeń oraz tych osób, które tę historię
tworzyły i pracowały dla rozwoju naszej miejscowości – podkreśla burmistrz Wiesław Janiszewski. HPN

Pierwsza mieszkanka
urodzona w 2022 r.
Zuzanna Ciślak ze Stanownic to pierwsza mieszkanka gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zarejestrowana w urzędowym systemie narodzin w 2022 r. Zuzię
i jej rodzinę odwiedzili burmistrz Wiesław Janiszewski oraz pełnomocnik ds.
społecznych Aleksandra Chudzik.
Zuzia urodziła się 1 stycznia o 4.37 w szpitalu w Gliwicach. Ważyła 3040 g i mierzyła 52 cm.
Na narodziny pierwszego dziecka Państwa Julii i Jakuba Ciślaków czekała liczna, wielopokoleniowa rodzina. Jako najmłodsza, Zuzia
jest oczkiem w głowie nie tylko swoich rodziców, ale takżedziadków, prababci, cioć i wujków, którzy z dumą opiekują się maleństwem.
Burmistrz oraz pełnomocnik ds. społecznych
przekazali na ręce rodziców gratulacje i upominki
z okazji narodzin dziecka
– Naszej nowej mieszkance życzę dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz samych radosnych dni
w swoim życiu – powiedział W. Janiszewski podczas tej wyjątkowej wizyty. HPN

Czwarty ranking programu
„Czyste Powietrze"
Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice z województwa śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków do programu w odniesieniu do
liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie tej gminy.
W pierwszej trzydziestce najaktywniejszych
gmin aż 25 pochodzi z województwa śląskiego
[w tym Czerwionka-Leszczyny – przyp. red.]. Aktywność każdej gminy można sprawdzić poprzez
specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.
gov.pl.
– Wsłuchując się w oczekiwania wnioskodawców i beneficjentów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco modyfikujemy
i uatrakcyjniamy program „Czyste Powietrze”.
Wiemy jednak, że ze względu na jego skalę, dla
osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe
jest zaangażowanie na poziomie małych ojczyzn
– gmin i lokalnych wspólnot. To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania
o czyste powietrze. Dlatego cieszę się, że kolejny
raz w rankingu możemy postawić za wzór najskuteczniejsze samorządy, których determinacja
i zaangażowanie przekładają się na mniej smogu,
czystsze środowisko i zdrowsze życie mieszkańców
– podkreśla rolę rankingu Anna Moskwa, minister
klimatu i środowiska. – Wierzę też, że współpraca
nawiązana już ze zdecydowaną większością polskich samorządów przełoży się na nowe rekordy
zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych.
Zwycięzcą w rankingu w czwartym kwartale 2021 r. jest gmina Jejkowice z woj. śląskiego.
Województwo to z 25 gminami w pierwszej trzydziestce badania, przewodzi jako gmina, w której
składana jest największa liczba wniosków na likwidację tzw. „kopciuchów” oraz docieplenie domu.
To kolejny kwartał, w którym to właśnie to województwo przoduje. Na uwagę zasługuje również
fakt, iż w czołówce rankingu biorącego pod uwagę
wszystkie polskie gminy już po raz drugi znala-

zło się śląskie uzdrowisko: Goczałkowice-Zdrój
(miejsce 18). Najwięcej wniosków do programu
złożono natomiast w Rybniku (806 w IV kwartale
2021 oraz ponad 4600 od początku funkcjonowania programu). Widać tu wyraźny wpływ aktywnych działań włodarzy miasta i mieszkańców oraz
lokalnych aktywistów antysmogowych.
– To kolejny ranking zdominowany przez gminy
z województwa śląskiego. Nie byłoby tego przyspieszenia bez antysmogowych przepisów, które zakończyły erę najstarszych kotłów. Z każdym wymienionym kopciuchem poprawia się jakość powietrza.
Problem w tym, że w województwie śląskim kotłów
na paliwa stałe jest do wymiany jeszcze ponad 300
tysięcy. Najszybciej poprawę odczują mieszkańcy tych gmin, których samorządy są najbardziej
zdeterminowane, by rozwiązać problem – nie tylko
wspierają mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji,
ale też egzekwują przepisy uchwały antysmogowej
– mówi Emil Nagalewski, koordynator Polskiego
Alarmu Smogowego w województwie śląskim.
– Cieszy mnie taka aktywność gmin z woj. śląskiego – mówi Andrzej Guła, lider PAS – w tym
województwie od 1 stycznia tego roku uchwała antysmogowa zakazała użytkowania „kopciuchów”
wyprodukowanych przed 1 września 2007 roku.
Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy
nadzieję, że podobną mobilizację zobaczymy w tym
roku w województwie małopolskim i mazowieckim
– w tych regionach użytkowanie „kopciuchów” stanie się nielegalne od 1 stycznia 2023 r.
Wśród gmin, w których w IV kwartale zeszłego
roku złożono najmniej wniosków znajdują się m.
in znane miejscowości wypoczynkowe, na przykład Krynica Morska (0 wniosków), Świeradów-

-Zdrój (0) czy Międzyzdroje (1). Niewiele lepiej
jest w niektórych miastach wojewódzkich: Olsztyn
(32 wnioski), Szczecin (41) czy Gdańsk (54), choć
często większe miasta oferują własne programy dotacyjne. Ranking za ostatni kwartał zeszłego roku
pokazuje dużo większą popularność programu
w małych gminach. W pierwszej setce najaktywniejszych widzimy głównie gminy poniżej 20.000
mieszkańców.
Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i do
końca 2018 roku złożono w sumie 25.519 wniosków. W kolejnych latach było to odpowiednio
85.368 (2019) i 83.801 wniosków (2020). Rekordowy okazał się rok 2021, kiedy złożono ich aż
184.267, tj. 48,6% wszystkich złożonych wniosków w programie. W ciągu dziesięciu lat trwania
programu przewidziana jest wymiana 3 milionów
„kopciuchów” w całym kraju.
Opublikowany ranking za IV kwartał 2021 r.
(zestawienie obejmie okres od 1 kwietnia 2021 r.
do 31 marca 2022 r.), będzie brany pod uwagę przy
pierwszym rocznym podsumowaniu, dzięki któremu poznamy najaktywniejsze gminy w programie „Czyste Powietrze”, dla których NFOŚiGW
przewidział bonusy finansowe o łącznej wartości
16 mln zł.
– Gratyfikacje finansowe to tylko jedna z korzyści dla aktywnych gmin. Warto jednak pamiętać, że
aktywny udział w programie „Czyste Powietrze”
to przede wszystkim gwarancja trwałych oszczędności wynikających z nowoczesnej, kompleksowej
termomodernizacji budynków dla ich właścicieli oraz możliwość oddychania czystym, zdrowym
powietrzem dla nas wszystkich – podkreśla Paweł
Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. – Szczerze zachęcam wszystkie gminy do aktywności w programie i jednocześnie podkreślam – pozostajemy do
dyspozycji samorządów, wsłuchujemy się w oczekiwania lokalnych społeczności po to, by program
jak najlepiej odpowiadał na potrzeby zarówno polskich rodzin jak i samorządów, które są najbliżej
mieszkańców.
***
Zestawienie oparte jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje ono aktywność gmin w czwartym
kwartale poprzedniego roku (od 1 października do
31 grudnia 2021 r.) i powstało przy współpracy
NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Aktywność
gmin począwszy od I kwartału 2021 roku można
sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking
oraz czystepowietrze.gov.pl.
oprac. Leszek Szejka
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18 lipca 1962 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z 7 lipca
tego roku w sprawie utworzenia niektórych miast. Wśród nich znalazły się Czerwionka i Leszczyny, które
do tego czasu formalnie miały status osiedli. Zmiany te były konsekwencją podjętej nieco wcześniej uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, a skutkowały nadaniem praw miejskich. W tym roku mija
zatem 60 lat od tamtych wydarzeń, przy czym ponad połowę tego okresu dokumentowaliśmy już na łamach
„Kuriera”, który ukazuje się od 1990 roku. Posiłkując się jednak publikacją z okazji 50-lecia, przygotowaną
m.in. przez Janusza Michalskiego - niegdyś naczelnika miasta - oraz Annę Gudzik, wracamy do kalendarium minionych dekad. Z coraz większą szczegółowością będziemy je publikować w kolejnych wydaniach,
a naszych Czytelników zachęcamy do dzielenie się zdjęciami i wspomnieniami, zwłaszcza z najbardziej
odległych czasów tego 60-lecia. Na początek przytaczamy autorskie zestawienie, które porządkuje wiele
kwestii administracyjnych i związanych z władzami.
1962
 uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach w sprawie podniesienia 13 osiedli
do rangi miast (m.in. Czerwionki i Leszczyn)
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
J. Cyrankiewicza z 7 lipca 1962 r. w sprawie
utworzenia niektórych miast – patrz: par. 1 pkt. 3
(Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 188) ze skutkiem prawnym
18 lipca 1962 r. tj. z dniem ogłoszenia
 pierwsza na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego
ajencja PKO w Domu Górnika w Czerwionce

 oddanie do użytku „szkoły tysiąclatki”
(obecnie SP nr 3) w Leszczynach

W 1958 r. Sejm uchwalił obchody 1000-lecia Państwa
Polskiego w latach 1960-1966, upowszechniając
i realizując hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.

 utworzenie Stowarzyszenia Wędkarskiego
przy KWK „Dębieńsko”
 powołanie szczepu ZHP przy OSP w Bełku
 oddanie do użytku nowej SP w Stanowicach

1963
 oddanie do użytku SP (obecnie nr 8)
w Dębieńsku Wielkim
 oddanie do użytku poczty z centralą telefoniczną
w Leszczynach przy pl. Matejki 1
 oddanie do użytku SP w Bełku
 utworzenie Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Leszczynach
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1964
 oddanie do użytku remizy OSP w Bełku
 otwarcie Domu Robotniczego KWK „Dębieńsko”
wraz z parkiem przy ul. P. Furgoła w Czerwionce
(tzw. Grzyb)
 utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stanowicach
1965
 utworzenie Społecznego Komitetu
Budowy Szkoły w Przegędzy
 oddanie do użytku nowego budynku SP
w Palowicach
 otwarcie Zakładowego Domu Kultury
KWK „Dębieńsko” w Czerwionce
 wybudowanie wiaduktu przy ul. 3 Maja w Czerwionce
 powołanie Społecznego Komitetu Budowy
Wodociągu w Szczejkowicach
 otwarcie Przedszkola nr 2 w Leszczynach
(obecnie siedziba ZGM)
 powołanie Klubu Sportowego „Piast” Leszczyny
w miejsce LZS
1966
 otwarcie przez „Społem” PSS restauracji „Millenium”
w Leszczynach
 odsłonięcie w Leszczynach Pomnika Ofiar Hitleryzmu,
upamiętniającego ofiary „Marszu Śmierci”
 otwarcie Klubu „Rolnik” w Bełku
 konsekracja przez ks. bpa H. Bednorza kościoła
p.w. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach
 utworzenie Związku Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych w Czerwionce
 oddanie do użytku SP (obecnie Gimnazjum nr 6)
w Dębieńsku Starym
1967
 Minister Górnictwa i Energetyki J. Mitręga dokonuje
otwarcia Klubu Górniczego w Leszczynach
 oddanie do użytku kąpieliska w Parku im. P. Furgoła
 status samodzielnej parafii ewangelickiej
dla wspólnoty w Czerwionce
 gazyfikacja osiedla Leszczyny

 utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czerwionce
 peregrynacja ram Obrazu Jasnogórskiego
 oddanie do użytku Domu Kultury KWK „Dębieńsko”
w Czerwionce
1968
 oddanie do użytku przystanku kolejowego i dworca
PKP Czerwionka-Dębieńsko
 utworzenie punktu bibliotecznego w Dębieńsku
Starym
 oddanie do użytku remizy OSP w Stanowicach
1969
 utworzenie Regionalnego Klubu Studenckiego
„Posesyjni” w Leszczynach, który dwukrotnie zdobył
laur „Czerwonej Róży” w Ogólnopolskim Konkursie
Klubów Studenckich jako ROS ZSP „Posesyjni”
 oddanie do użytku Biblioteki Gromadzkiej
w Palowicach
1970
 przeniesienie do budynku szkoły Biblioteki Publicznej
w Dębieńsku Wielkim
 rozpoczęcie budowy Chłodni Składowej
w Leszczynach
1971
 poświęcenie przez ks. bpa Cz. Domina dzwonnicy
i dzwonu św. Barbary w parafii p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Czerwionce
 otwarcie sali gimnastycznej przy SP (obecnie nr 5)
w Czerwionce
 otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Leszczynach w nowym lokalu przy pl. Matejki
 odnalezienie podczas prac wykopaliskowych
w Książenicach amfory typu „A” z 3100-2900 lat p.n.e.
 oddanie do użytku linii kolejowej z Rybnika do Żor
przez Szczejkowice
 oddanie do użytku nowego budynku szkolnego
w Przegędzy
 otwarcie przez „Społem” PSS piekarni „Gigant”
w Leszczynach

Terenowe organy władzy państwowej uchwałodawczej i wykonawczej w latach 1962-1973*
Przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Leszczynach
wakat		
Alfred Frąckowiak
Wiktor Ilk		
Konrad Piksa		
Marian Faberski
Helena Dytkowicz
Franciszek Staneczek

(1962)
(1963)
(1963-1964)
(1964-1967)
(1968)
(1969-1971)
(1972-1973)

Przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Czerwionce
Alina Wilkoniowa
Czesław Guzowski
Zbigniew Kabierz
Jan Faruga		

(1962-)
(1965-1968)
(1969-1970)
(1972-1973)

Terenowe organy władzy i samorządu społecznego oraz administracji w latach 1973 -1975
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Leszczynach (przed połączeniem)
Emil Olszowski

(1973-1975)

Naczelnik Miasta Leszczyny (przed połączeniem)
Janina Jaworska

(1973-1975)

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Czerwionce (przed połączeniem)
Andrzej Dzierzok

(1973-1975)

Naczelnik Miasta Czerwionka (przed połączeniem)
Stanisław Faruga

(1973-1975)

Terenowe organy władzy i administracji państwowej w latach 1975-1990**
Naczelnik Miasta Leszczyny
(po połączeniu)
Zdzisław Gorzechowski

(1975-1977)

1.02.1977 R. – UTWORZENIE MIASTA I GMINY LESZCZYNY
POPRZEZ WŁĄCZENIE DOTYCHCZASOWEJ GMINY BEŁK
ORAZ SOŁECTWA KSIĄŻENICE Z DOTYCHCZASOWEJ GMINY
OCHOJEC, A TAKŻE DZIELNICY DĘBIEŃSKO
Z DOTYCHCZASOWEJ GMINY ORNONTOWICE

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
w Leszczynach (po połączeniu)
Piotr Adamski

(1975-1977)

– ostatni Naczelnik Gminy Bełk – Zbigniew Bober
– ostatni Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej – Zbigniew Milewski
– ostatni Naczelnik Gminy Ochojec – Rufin Szymala
– ostatni Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej – Teodor Miera
– ostatni Naczelnik Gminy Ornontowice – Czesław Aleksander
– ostatni Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej – Krystyna Kowalska

Naczelnicy
Miasta i Gminy Leszczyny
w latach 1977-1990
Zdzisław Gorzechowski
Janusz Michalski		

(1977-1981)
(1981-1990)

Przewodniczący Rady Narodowej
Miasta i Gminy Leszczyny
w latach 1977-1990
Piotr Adamski
Robert Mocko
Paul Plutecki		

(1977-1980)
(1980-1981)
(1982-1990)

Władze samorządu terytorialnego w latach 1990 -2022***
Burmistrzowie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Leonard Piórecki
(1990-1994)
Marek Kornas
(1994-2006)
Wiesław Janiszewski (2006-nadal)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
Alojzy Stawinoga
Wiesław Janiszewski
Leszek Salamon
Marek Profaska
Bernard Strzoda

(1990-1994)
(1994-2006)
(2006-2007)
(2007-2014)
(2014-nadal)

* Do dnia nadania praw miejskich (18.07.1962 r.) Leszczyny i Czerwionka miały status Osiedli Mieszkaniowych. Ostatnimi Przewodniczącymi Prezydium Rady
Narodowej Osiedla Leszczyny w latach 1956-1961 byli Weronika Bielecka i Wacław Drążczyk, natomiast Przewodniczącymi Prezydium Rady Narodowej
Osiedla Czerwionka byli w tym czasie Ferdynand Nowak i Jerzy Lenert.
** W latach 1973-1990 naczelnicy miast i gmin zostali terenowymi organami administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego
i jednocześnie organami wykonawczo-zarządzającymi rad narodowych.
*** Od 1990 r. burmistrzowie miast i gmin zostali przewodniczącymi zarządów – organów wykonawczych gmin poniżej 100 tys. mieszkańców, a na mocy ustawy
z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wprowadzona została zasada wybierania burmistrza
w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, a zarządy gmin utraciły przymiot organu wykonawczego gminy.
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ajsłynniejszymi śląskimi kochankami są bez wątpienia Karolina i Karliczek z powszechnie znanej piosenki „Poszła Karolina do Gogolina”. Piosenka standard, wizytówka śląskiej kultury i pieśni, grana i śpiewana na szkolnych uroczystościach, nawet
przez najmłodsze dzieci. I tu zaskoczenie. Piosenka wcale nie taka niewinna. Ale tylko
ludzie z Gogolina wiedzą, że Karolina i Karliczek to postaci autentyczne, a ułożono ją
na motywach skandalicznego romansu.

Karliczek to nie imię, lecz nazwisko jednego
z miejscowych gospodarzy, który będąc już żeniaty i w średnim wieku, zakochał się w młodej
dziewczynie Karolinie. „A Karliczek za nią, jak za
młodą panią, z flaszeczką wina” – to było wzięte
wprost z życia, wszyscy wiedzieli, że biega za nią
z „flaszeczką wina”, bo oszalał tak, że nawet nie
starał się już tego ukryć. Cóż, to właśnie o takich
szaleństwach układa się wiersze i piosenki…
Czy więcej mamy takich „starych śpiewek”
opartych na faktach? Może tak, ale któż to dziś
zgadnie… Na pewno jest tu wiele autentyzmu
z dawnych obyczajów miłosnych, i tego, jak sprawy uczuciowe były przez naszych pradziadów postrzegane.
Zacznijmy od piosenek zakochanych młodzieńców o uczciwych zamiarach. Byli gotowi do poświęceń, szanowali swe wybranki, i długo czekali
na ich względy, jak każą dobre obyczaje:
Sztyry lata wiernie słożoł gospodarzowi,
Nie dobieżał, nie wieczerzał, niech to sam powiy…
A to wszystko dlo dziewczyny mjyłe mi było
Bo się serce jako smoła do nij lepiyło….

Młodzian ów po prostu gratisowo służył za parobka, żeby być blisko córki gospodarza. Marzyło
mu się, że wierną służbą i pracowitością „zasłuży”
na ukochaną. Jak się to skończyło, nie wiadomo, bo
zakończenie piosenki ginie w mrokach niepamięci.
W każdym razie to musiała być miłość!
Inny podobnie wyznaje, że nie potrafił w żaden
sposób oprzeć się uczuciu, ale mówi o tym dyskretnie, można rzec, „przez kwiatek”:
Jak żech jo te wrota mijoł, zawonioł mi karafijoł,
Zawonioł, nie przestoł, w łokieneczkoch klup klupoł
– mamuliczko dejcie mi ją!

Jak widać zakochany pertraktuje nie z dziewczyną, ale… z jej mamą. Czyli znał się na „formach”,
bo tak samo należało „konkurować” w wyższych
sferach. Wpierw zgoda rodziców, a dopiero potem
„asystowanie” oficjalne, „zrękowiny” i pierwszy
całus, choć niewykluczone, że dziewczę miało
przykazane: „Usta dla męża dopiero!”.
Porządny zakochany młodzieniec nie nastawał
na cnotę panny, co podkreśla inny z goryczą:
Mjyłowoł żech jo dziołcha, jak kożdy młodziniec
I tyż żech ji szanowoł jej zielony winiec…

Panna jednak nie doceniła tego i puściła go
w trąbę, co skończyło się niestety tragicznie:
Przijechoł żech na urlop, łona fortuch szyła,
Przemówioł do nij słówko, łona do drzwi poszła…
Dobrze się to tak stało, bydzie tymu koniec
Utracisz swoji życi i zielony winiec…

Może gdyby nie szanował aż tak, nie pozbyłaby
się go tak lekko? W każdym razie widać, że ryzykownie jest nie gadać z chłopakiem, który przyjechał z wojska na urlop i jest pod bronią.
Na przeszkodzie szlachetnym uczuciom i zamiarom stawali niestety nierzadko rodzice panny, którzy zazwyczaj mieli wygórowane ambicje i marzyli
o lepszym zięciu:
Witom cie ziyńcioszku z dalekij krajiny
Nie bydziesz ty mioł z mojej córki żony
Ubogiś, cudownyś, Boże mi grzych łodpuść, nieszwarnyś!

Tak mogła wygarnąć matka ukochanej. Zdaje
się, że dziś już dość trudno o takie śmiałe mamy,

Aleksandra J. Ostroch

Miłość w piosence ludowej
boją się histerii córek, więc raczej rzadko występują z radykalną odprawą.
Ale były też problemy z wiernością. Niby
wszystko dobrze, a nagle okazywało się, że dwulicowa panna wychodzi za innego. Odrzuceni kochankowie nie mogli się z tym pogodzić:
Słuchom nowineczka, ale niedobro:
Już ta moja kochaneczka do ślubu wiedą.
Dwa ją wiedą, dwa ji grają, piątymu ji żol,
Szóstymu się serce kraje, że ji nie dostoł.
Siódmy stoji w siyni, łodymo fąsy:
Mamuliczko, mamuliczko, joch bół niejpiyrszy!

Z tegoż powodu – zdrady właśnie – zginęła
i „piękno Elfrida”, bohaterka piosenki bardzo znanej na Śląsku i poza Śląskiem. Poszła sobie do lasu
„na ślubny wianek nazbierać róż”, a tu „z ciemnego gaju wyskoczył strzelec”, eks-kochanek, i tylko „szabliczka brzynkła, Elfrida jękła”… – ślubu
nie było. Trochę dziwi, czemu strzelec użył „szabliczki”, nie strzelby? Może brakło mu naboi, albo
chciał to załatwić po cichu?
Naturalnie nie tylko dziewczyny zdradzały. Ileż
to było niewiernych kochanków, bałamutów, którzy
obiecywali ożenek, karmili pięknymi słówkami,
a potem ni z tego, ni z owego:
Zońda do kaczmiczki, stana bele proga,
Mój mjyły tańcuje, nie boi się Boga,
Tańcuje, wywijo, kiero niejszwarniejszo wybiyro!

Problem – można rzec – ponadczasowy, bo
przecież i dziś niejedna dziewczyna połyka łzy na
dyskotece, kiedy ukochany chłopak… zbyt dobrze
się bawi nie z nią. Reakcje jednakże bywają różne,
bohaterka innej piosenki buntuje się i odgraża:
Ty se myślisz i szturmujesz, ty łodyndziesz, inkszy tu jest!
Jeszcze mi jest wesoły świat, ustroja się jak róży kwiat,
Ustroja sie, uszykuja, z inkszymi se potańcuja,
A cygara se zakurza, wszystkich lujów na cia zburza,
To bydzie me pocieszyni na me smutne rozłączyni

W tym wypadku niewierny znalazł się w opałach, bo „zburzeni” zadymiarze pewnie z przyjemnością sprawili mu tak zwany dziś łomot.
Jednak nie brak w piosenkach miłości wiernych
po grób, a nawet… poza grób. Tak kochała dziew-
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czyna z dramatycznej niezmiernie piosenki, która
dostała wiadomość, że jej ukochany zginął na wojnie. Przedsiębiorcza panna nie chciała się pogodzić z utratą, kazała „zaprzągać konie do czornyj
kolasy” i ruszyła „po kochanka przez góry i lasy”.
Kiedy znalazła się na „kerchoweczku”, gdzie leżał,
„głosym zawołała – stowej stowej mój kochanku,
tu byda ślub brała!”. Inna, Helenka, dała się nawet
porwać duchowi ukochanego, wsiadła z nim na
demonicznego rumaka i omal nie dała się uwieźć
w zaświaty… ale okazało się to jednak tylko próbą
miłości – duch w końcu przemawia jej do rozumu,
że należą do innych światów i odstawia ją z powrotem.
Wierność i stałość kochanki sprawdza się też
w innych zgoła sytuacjach. Otóż kochanka pakują
do paki, i wtedy… któż go poratuje, jak nie zakochana dziewczyna?
Siedzi łon tam siedzi, i tam siedział bydzie,
Póki go kochanka wykupić nie przidzie.
Nie wykupi go tam porma tysiącami,
Yny go wypłacze swoimi łoczkami.

Bo cóż, nie da się ukryć, że i dawni kochankowie
nie wszyscy byli tacy grzeczni. Nieraz nas zaskakują. Na przykład ci z piosenki o dziwnej kłótni.
Kawaler, chcąc wypróbować uczucia dziewczyny,
przebiera się, i udając, że zna jej chłopaka, wmawia
jej: „Twój mjyły sie wczora żyniół, joch na jego weselu bół”. Kiedy panna zaczyna zdrajcy złorzeczyć:
„Winszuja mu tela biydy, wiela w tym łogrodzie
trawy” – dostaje w twarz:
Łobrócioł sie, doł ji facka, to mosz dziołcho za ta łaska,
Łobrociół sie doł i drugo, to mosz za ta mjyłość długo,
Łobróciol sie doł ji trzecio, aż mu pieszczyń z palca ślecioł.
Po pieszczyniu go poznała, i zaroz mu gymby dała.

Co najmniej zdumiewające dla nas… Zdaje się,
że wystawianie uczuć i charakteru na próbę było
wtedy częściej stosowane niż dziś, kiedy to młodzi
oczekują znacznie mniej skomplikowanego „dowodu miłości”. W jednej z najstarszych znanych
piosenek opiekunem panny jest brat, i to on nie
zgadza się na jej ślub z ukochanym rycerzem. Rycerz podpuszcza ją, żeby brata otruła. Zakochana
panna „bieży do piwnicy, bierze gada ze szklenicy”, a wtedy rycerz ją porzuca, oznajmiwszy na po-

żegnanie: „Otrułabyś brata swego, otrułabyś mnie
samego…”. Do czego to dochodziło…
Trochę zdumiewa i to, że nie tylko Karliczek biegał z flaszeczką wina. Niejedna piosenka mówi, że
w ówczesnej obyczajowości alkohol to był poważny argument i nieodparta zachęta do amorów. Jest
to powiedziane bardzo wyraźnie w
piosence o rozterkach cnotliwego młodzieńca:
Jak ta łąka je po brzyg
Szwarno dziołcha jako śniyg,
Namówioł bych se ją, pocałował bych ją
Ale to jest wielki grzych.
– Nie trza sie tam grzychu boć
Yno szwarnyj dziołsze przoć
Dobryj wódki kupić,
Dziołsze się dać napić
A potym se obłapić.

Polewa sobie również szczęśliwa para z innej
piosenki i świadczy to wyraźnie o miłosnej harmonii:
Za naszą stodołą, za naszą piwnicą
Stoji tam kochanek, ze swą mjyłośnicą,
Łon stoji, rozmawia, ze swojej szklaneczki napawa.

Dodajmy, że chodzi tu o młodą dziewczynę, bo
w dalszej części dowiadujemy się, że „ta matka jej
ło tym nie wiedziała”, tylko że sąsiadka wszystko
powiedziała. Sąsiadki miały swoje do powiedzenia
w takich kwestiach… Nie wszystkie jednak przejmowały się tak sąsiadkami i nie wszyscy byli tacy
grzeczni… Pewien Janiczek pomógł dziewczynie
paść kaczki i od razu dostał propozycję:
Za stodoła na rzyce pasła dziołcha kaczyce
Prziszoł ku nij Janiczek, nawróciól ji kaczyce…
– Nie chodź do mie w sobota, bo mom pilno robota,
Przidź se do mie w niedziela, to ci łóżko naściela…

Wystartowała Powiatowa
Szkoła Lokalnych Liderów
28 stycznia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbyło się pierwsze
spotkanie lokalnych liderów społecznych z terenu powiatu rybnickiego.
Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede
wszystkim z obszarem zarządzania zespołem,
grupą osób lub organizacją społeczną. Jest dedykowany liderom organizacji pozarządowych oraz
innych instytucji i podmiotów, działaczom społecznym oraz aktywistom z obszaru całego powiatu.
Liderzy z Czerwionki-Leszczyn, Lysek, Jejkowic
i Gaszowic będą zdobywali wiedzę i umiejętności
oraz nowe doświadczenia przydatne w ich rozwoju.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie dla
20 lokalnych liderów cykl 4 szkoleń eksperckich,
5 warsztatów liderskich, 2 wizyt studyjnych i 150
godzin zindywidualizowanego tutoringu. Ponadto
uczestnicy otrzymają środki na realizację dwóch
inicjatyw obywatelskich. Zorganizowany zostanie
także coaching grupowy, gdzie uczestnicy nauczą
się identyfikacji potrzeb i celów rozwojowych liderów oraz ich organizacji/zespołów.
Realizatorem projektu jest stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy z Czerwionki-Leszczyn,
działania będą się odbywały na terenie kilku gmin
powiatu rybnickiego, natomiast zajęcia wyjazdowe na obszarze całego województwa. Uczestników
szkolić będą doświadczeni liderzy: Piotr Masłowski (zastępca prezydenta Rybnika), Artur Gliwicki

(menedżer samorządowy), Marek Bąk (wójt gminy
Jejkowice), Dawid Topol (działacz społeczny), Sebastian Garbacz (doradca biznesowy), Michał Toman (działacz społeczny i radny Czerwionki-Leszczyn) oraz Marcin Stempniak (ekspert od funduszy
UE oraz radny Czerwionki-Leszczyn).
Głównym celem projektu jest wsparcie liderów
w rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych i wspólnot samorządowych poprzez
zdobywania nowych doświadczeń, wzmocnieniu
kompetencji społecznych i zapobieganie wypaleniu
zawodowemu. Uczestnicy będą mieli zajęcia m.in.
z pisania i zarządzania projektami, wystąpień publicznych, budowania i motywowania zespołu, angażowania mieszkańców do aktywności, tworzenia
partnerstw czy wdrażania innowacji społecznych.
Projekt jest realizowany w ramach programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, na który stowarzyszenie
Aktywni Społecznie ASy otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 tys. euro.
Więcej szczegółów o projekcie liderskim można śledzić na Faceboooku programu (https://www.
facebook.com/programBLASK/).
Marcin Stempniak
Koordynator projektu i Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy

Niestety, nie posłuchał, przyszedł „w sobota,
wpod ze rziciom do grota”, bo – niestety – panna
jeszcze nie zdążyła posprzątać na niedzielę.
Inna czekała na ukochanego ciemną nocką, kiedy już wszystkich w Leszczynach zmorzył sen:
Yno jedna nie spała, na mjyłego czekała…
A łon przidzie i Burzi – stoń ma mjyło otwórz mi.
Łona stała otwarła, zaroz za nim zawarła.
– Za dźwiyrzami stoji gnot, tam se połóż swój kabot
A tam dali dwa gnoty, tam se połóż galoty
A tam dali łóżeczko, tam se połóż… serduszko.

Nie zawsze randki były udane. Bywało, że kochanka słabo spełniała oczekiwania:
Dała mi tyż tam tako swaczyna,
kwaśno kapusta niełocedzona.
Joch się wymowioł, nie chce mi sie jeść,
weź ta kapusta, dej se ją na piec.
Łona porwała jako szurlawiec, potoczyła sie,
Łobloła nią piec…

Zdaje się, że tu zadziałało zbyt obfite „napawanie ze szklaneczki”, jednak kochanek wyraźnie nie
był zadowolony. Nie da się ukryć, że dobra kuchnia
to jednak podstawa w uwodzeniu mężczyzny.
Mimo wszystko nieporozumienia daje się czasem wyjaśnić. Przejściowe chmurki nie zgaszą
głębszego uczucia, horyzont się przejaśnia, już
wiadomo, że nastąpi wybaczenie, i miłość będzie
kwitła dalej:
Ej, jo się na nia nie gniewom, ani sie nie smuca,
Bo jo zajś te me serduszko wnet do nij powróca…

Pozostaje tylko życzyć, żeby wszystkim parom
się to udawało…
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Pączki wg przepisu
KGW w Palowicach
Z okazji tłustego czwartku przygotowano
wyjątkowy film, w którym gospodynie
z Palowic zaprezentowały jak usmażyć
domowe kreple.
– W tłusty czwartek wszyscy jemy pączki, najlepiej jednak smakują te domowe – podkreślają gospodynie, przekonując, że upieczenie krepli wcale
nie jest takie trudne i z tym zadaniem poradzi sobie każdy. – Mąka, cukier, drożdże, masło, żółtka,
mleko, sól – te składniki każdy z nas ma w domu,
więc nawet nie musi specjalnie wybierać się na
zakupy – dodają.
Od kilku lat, w tłusty czwartek najmłodsi, którzy odwiedzali Centrum Informacji Turystycznej
na Familokach mogli uczestniczyć w warsztatach,
podczas których dowiadywali się, jak samodzielnie przygotować pączki. W tym roku, podobnie
jak w ubiegłym, warsztaty zastąpił film, w którym

Przepis KGW Palowice
na domowe kreple:

gospodynie prezentują własny przepis na pączki.
Domowe pączki przygotowane przez gospodynie
skosztowali najmłodsi z Przedszkola nr 6 „Pod
Jarzębiną”. Dzieci chętnie zajadały się słodkimi
wypiekami, mówiąc, że są o wiele lepsze niż te
kupione w sklepie. KM



— 15 dkg cukru
— 1 kg mąki
— 10 żółtek (lub więcej)
— 10 dkg drożdży
— 20 dkg masła
— 0,5 l mleka
— 2 łyżki spirytusu
— sól
Przygotowujemy rozczyn. Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy je do mąki. Do ciasta dodajemy gotowy rozczyn, masło, mleko, spirytus, sól
i dokładnie mieszamy. Ciasto odstawiamy aż
podwoi swoją objętość. Po tym czasie ciasto
cienko rozwałkowujemy i szklanką wykrawamy
krążki. Pączki smażymy na złoty kolor na rozgrzanym tłuszczu. Po usmażeniu nadziewamy
marmoladą.

Stowarzyszenie Boksery Niczyje
ul. Kościelna 35, 44-237 Stanowice

KRS 0000472037

Przekaż
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
„Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny”
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 2A
tel. 32 4311239, 608 656 926
e-mail: wojciech.pukowiec@interia.pl
www.facebook.com/orkiestra.debiensko

KRS 0000317650
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Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
jest niezależną, katolicką organizacją, której
celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata
Alberta.
Jesteśmy organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zakładamy i prowadzimy schroniska, punkty charytatywne,
udzielamy pomocy w załatwianiu formalności (wyrabianie dokumentów, badania lekarskie, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów
z rodziną, grupą terapeutyczną). Współdziałamy z administracją państwową,
samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi.
Towarzystwo jest organizacją non profit, czyli wszelkie środki przeznaczamy
na działalność statutową.

Przekaż swój 1% na

Schronisko im. św. Brata Alberta

KRS 0000 702775

ul. Mikołowska 78, Przegędza

Koncert chóru
„Magnificat”
Zgodnie z naszą zapowiedzią, 30 stycznia w czuchowskim kościele odbył się
doroczny koncert chóru „Magnificat”
pod dyrekcją Stefanii Szyp, którego organizatorem już tradycyjnie była Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
a gospodarzem jej proboszcz – ks. Andrzej Marcak.
Świąteczno-noworoczne koncerty kolędowe
w Czuchowie to już doprawdy piękna tradycja,
przy czym do tej pory odbywały się w uroczystość
Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli.
Tym razem z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne data koncertu czuchowskich śpiewaków
została nieco przesunięta, za to ich występ był profesjonalny, a więc jak zwykle na bardzo wysokim
poziomie. W repertuarze znalazły się utwory kolędowe w dobrze znanych i nowych aranżacjach.
Gościnnie zaś wystąpili: grający na skrzypcach
Dariusz Jakubczyk z Czuchowa – absolwent
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, któremu
akompaniowała na organach Stefania Szyp – oraz
Piotr Musiolik z Palowic, który zagrał na trąbce. Koncert transmitowany był w internecie, toteż
gratulacje dla wykonawców napływały również
z zagranicy. (r)
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Grupa „Godność” Al-Anon
zaprasza na spotkania
w każdy poniedziałek o godz. 18.00
w salkach katechetycznych
w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy 104.
Grupy rodzinne Al-Alon to wspólnota bliskich
i przyjaciół alkoholików. Jej członkowie dzielą
się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby
rozwiązywać wspólne problemy.
Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem,
ugrupowaniem politycznym, organizacją ani instytucją.

 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

ZAPRASZAMY DO PUNKTU
WYMIANY BUTLI GAZOWYCH
CZUCHÓW-GRANICA (VIS-A-VIS SKUPU ZŁOMU)

ul. Gliwicka 16 – tel. 785-388-367
12

KURIER | LUTY 2022

Danucie Markiton i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

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

Rodzinie zmarłego

śp. SYLWESTRA STOKŁOSY

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłych

KORNELII I NIKODEMA
WĘGRZYK

najgłębsze wyraz współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

NIE UMIERA TEN,
KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ…
Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej
naszego kochanego
Męża i Taty

śp. BOGUSŁAWA KURDKA
Rodzinie zmarłego

śp. KRYSTIANA BRZĄKALIKA
Radnego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
w latach 1994-1998
wyrazy szczerego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczącemu i Radnym Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach,
Radzie Nadzorczej i Współpracownikom
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Czerwionce-Leszczynach,
Kierownictwu i Pracownikom
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
delegacjom, przyjaciołom, znajomym
i wszystkim uczestnikom
składają
Żona, Córka i Syn
Zebrane datki w wysokości 4110 zł zostały przekazane
na rzecz Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego w Rybniku

Rodzinie zmarłego

śp. DAMIANA BRYCHA

wyraz głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. JANA SICIARSKIEGO

Byłego Zastępcy Komendanta
Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

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

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. JERZEGO SZALA
Dyrekcji i Pracownikom
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach,
delegacji firmy „Janpol” oraz
wszystkim krewnym i sąsiadom
składa
Żona z Synami

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. JANA SICIARSKIEGO

Księdzu Proboszczowi Konradowi Opitkowi,
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pracownikom Urzędu, współpracownikom z Policji
i Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
delegacjom, krewnym, sąsiadom i znajomym
składają
Żona, Córka, Syn z Rodzinami
LUTY 2022 | KURIER
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Usługi
asenizacyjne
Wywóz
nieczystości
płynnych
Wypożyczalnia
sprzętu
budowlanego

FHU Kamil Musiałowicz

tel. 666-110-716

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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www.czerwionka-leszczyny.pl
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