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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym Mieszkańcom,  

Przyjaciołom, Klientom i Współpracownikom  
życzymy przede wszystkim zdrowia,  

a także wszystkiego, co najlepsze i najprzyjemniejsze, 
pogody ducha, smacznego święconego jajka, siły i nadziei.

Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
Radni, Kierownictwo oraz Pracownicy

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
a także Wydawca i Redakcja „Kuriera”

Blisko 327 tys. zł zebrało Stowarzyszenie „Luxtorpeda” w ramach akcji na rzecz po-
gorzelców, do której zachęcaliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera”. Przypomnijmy, iż 
chodzi o pomoc dla mieszkańców familoków przy ul. Hallera i Wolności, którzy dach 
nad głową i swój dobytek stracili 18 lutego w wyniku podpalenia.

„Luxtorpeda” na rzecz 
pogorzelców z familoków

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 lutego. 
W wyniku umyślnego podpalenia spłonęły dwa fa-
miloki. To czego nie strawił ogień, zniszczyła woda. 
17 rodzin straciło dorobek życia i dach nad głową.

– Ofertę pomocy, nie czekając na apel czy proś-
bę z naszej strony, sami złożyli pracownicy JSW 
i Fundacji – powiedziała Celina Cymorek, dy-
rektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwion-
ce-Leszczynach, który koordynuje akcją pomocy. 
W imieniu poszkodowanych wniosek do Fundacji 
JSW złożyło Stowarzyszenie „Luxtorpeda”, które 
ma wieloletnie doświadczenie w organizacji akcji 
charytatywnych. Sprawę rozpatrzono w specjal-
nym trybie. Jednomyślną decyzją Zarządu i Rady 
Fundacji JSW przyznano pomoc w kwocie wnio-
skowanej przez stowarzyszenie.

– Złożenie wniosku do Fundacji JSW było kon-
sekwencją kroku podjętego kilka dni wcześniej – 
informuje Michał Toman, prezes Stowarzyszenia 
„Luxtorpeda”. – Rozpoczęliśmy wtedy zbiórkę 
pieniędzy na nasze konto. Chwilę później po wia-
domości z Ośrodka Pomocy Społecznej złożyliśmy 
wniosek do Fundacji JSW. Oczywiście były wątpli-
wości, ale pomoc dla naszych współmieszkańców 
była na pierwszym planie. Dziękuję w tym miejscu 
Michałowi Stokłosie, pracownikowi OPS, który ra-
zem z nami opracował wniosek do fundacji.

Jak podkreśla prezes „Luxtorpedy”, wszystkie 
działania prowadzone są w ścisłym porozumieniu 
z OPS, co było podstawą uruchomienia zbiórki. 
– Obecnie opracowujemy sposób podziału i dys-
trybucji środków. Współpraca na linii Luxtorpe-
da-OPS jest w mojej ocenie wzorowa.

– Do początkowo zebranych 128 tys. zł Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa i Fundacja JSW dołożyła ko-
lejne 198 tys. zł. To duża szansa na szybki powrót 
do normalności przez poszkodowanych. Łącznie 
z dotacją zebraliśmy blisko 327 tys. zł. Ponad 80 
tys. zł zostało zebrane w parafiach dekanatu Dę-
bieńsko, za co serdecznie dziękuję, bo wiele osób 
krytykowało Kościół, że nie pomaga. Chcę też 

podziękować Dominikowi Borczykowi, autorowi 
pierwszej zrzutki, który zdecydował się przelać pie-
niądze na nasze konto – dodaje M. Toman.

Wstępny plan związany z pomocą finansową na 
rzecz pogorzelców jest już gotowy, choć obecna 
sytuacja epidemiologiczna mocno uniemożliwia 
sprawniejsze działanie. Mimo to można również 
przekazać 1% podatku na ten cel. Aby to zro-
bić należy wpisać dane Stowarzyszenia Luxtor-
peda: KRS 0000428173 i cel szczegółowy: Po-
żary familoków. Jedną z form pomocy jest także 
przelew na konto: Stowarzyszenie Luxtorpeda – 
37 2030 0045 1110 0000 0242 8610 – koniecznie 
z dopiskiem Pożary familoków. (r)



3| KURIERMARZEC 2020

MIESIĘCZNIK LOKALNY
GMINY I MIASTA

CZERWIONKA-LESZCZYNY
REDAKTOR NACZELNY

Robert Ratajczak

SEKRETARZ REDAKCJI
Natalia Jargieło

STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Julia Iskra  

Aleksandra Ostroch 
Hanna Piórecka-Nowak 

Katarzyna Mazur

REDAKCJA
ul. 3 Maja 36D

44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 4311-634 wew. 18

e-mail: kuriercl@gazeta.pl

SKŁAD: PUK „KompART”
DRUK: „INFOPAKT”, Rybnik

WYDAWCA
Miejski Ośrodek Kultury

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Wolności 2, tel./fax 32 4311-634

www.mokcl.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca

materiałów niezamówionych oraz zastrzega
prawo dokonywania skrótów i redagowania

nadesłanych tekstów.

ISSN 1232-8707

KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

w numerze

Oddano do druku 31.03.2020

Między rozsądkiem 
a wielką polityką
Biorąc pod uwagę obecną sytuację, podobnie jak 
wielu włodarzy miast i gmin odczuwam moralny 
dyskomfort. Oto bowiem, stojąc na czele samo-
rządu, staram się wraz z moimi współpracownika-
mi odpowiedzialnie reagować na ogrom potrzeb 
i nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą pandemia. 
Z drugiej zaś strony, wbrew narastającym obo-
strzeniom sanitarno-epidemiologicznym, odpo-
wiadam na naszym terenie za przygotowanie zbli-
żających się wyborów głowy państwa – komentu-
je burmistrz Wiesław Janiszewski.

W ramach tego, co określa się mianem walki z pan-
demią przygotowaliśmy służby gminne, urząd, wszyst-
kie jednostki organizacyjne i obiekty oświatowe, aby 
maksymalnie ograniczyć możliwość zarażenia się ko-
ronawirusem. Robimy wszystko, żeby zgodnie z zalece-
niami władz państwowych i resortu zdrowia zminima-
lizować poruszanie się, tak więc uruchomiliśmy pracę 
zdalną i staramy się bez większej potrzeby nie wycho-
dzić z domów, lecz co ważniejsze – to zadziałało. Stąd 

moje wielkie podziękowania 
dla mieszkańców za zrozumie-
nie i dyscyplinę, ale również 
podporządkowanie się i po-
ważne potraktowanie zaleceń. 
Jest jednak druga strona tego 
szczególnie trudnego dla nas 
wszystkich czasu, ale też tego 
moralnego rozdarcia wśród wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów – mam na myśli przygotowanie wyborów.

W tym momencie muszę zwrócić uwagę, że w przy-
padku tych najbliższych wyborów data 10 maja ozna-
cza już sam akt wyborczy. O ile więc ciągle dyskutuje 
się o tym, czy wybory mają się w tym terminie odbyć 
czy nie, to po mojej stronie, po stronie gminy, leży ich 
przygotowanie zgodnie z określonym harmonogramem 
– a to już stoi w sprzeczności z niemal wszystkimi za-
sadami, o których mówi się w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym, i to tak poważnym, bo zbierającym 
śmiertelne żniwo. Jak przecież wiadomo, już samo przy-
gotowanie wyborów wymaga zaangażowania ogromu 
ludzi, sił i środków, a cóż dopiero mówić o masowym 
pójściu do urn. Paradoksalnie z jednej strony do wybo-
rów trzeba namawiać, aby demokracji stało się zadość, 
aby wybory legitymizowały władzę, aby wyborcy mogli 
się opowiedzieć, z drugiej zaś – na szali wyborów są już 
nie tylko kandydaci, ale też zdrowie i życie wyborców.

Dobrze już było
– a jak będzie?…
Gdyby jeszcze dwa miesiące temu mówić 
o skutkach pandemii koronawirusa, więk-
szość z nas na pewno nie byłaby w stanie 
wyobrazić sobie jak bardzo wszystko się 
zmieni. Owszem, nie pierwszy to raz jakaś 
„zaraza” krąży po świecie, lecz tym razem na 
swój sposób dotyka każdego i niemal każdej 
dziedziny życia. Jest powszechna.

Kiedy jeszcze był to problem jednej prowincji i sto-
łecznego Wuhan, wydawał się on równie odległy jak gi-
gantyczne pożary na australijskich antypodach czy top-
niejąca Arktyka. Teraz to już nie tylko dodatkowe „wa-
kacje” ku uciesze uczniów, 
lecz puste kościoły i ulice, 
wyłączone z normalnego 
funkcjonowania całe branże 
i instytucje, nie wspomina-
jąc o (nie)wydolności służby 
zdrowia, nieuchronnej rece-
sji i… śmiertelnym żniwie. 
Okazuje się, że w tym przy-
padku nie sposób żyć „obok” i stwierdzić „to mnie nie 
dotyczy”. Otóż dotyczy i to dosłownie każdego – kolor 
skóry, miejsce na ziemi, wykształcenie, zasobność port-
fela, sprawowana władza czy pełnione godności nie 
mają tu już nic do rzeczy. Chciałoby się rzec: TO się nie 
dzieje. A jednak.

Kolokwialnie rzecz ujmując, sytuacja jest dynamicz-
na. Trudno więc z perspektywy miesiąca odnieść się do 

informacji, jakie na bieżąco serwują media elektronicz-
ne. Z drugiej strony nic tu w sensie lokalnym nie znaj-
dzie rozwiązania, wszak pandemia to problem globalny, 
daleki od domorosłych wynalazków i złotych recept do-
brych na wszystko. Pozostaje wróżyć co jeszcze spotka 
każdą społeczność i każdego z osobna? Jak to będzie za 
kolejne dwa miesiące, za pół roku, za rok… – chyba już 
nigdy tak, jak kiedyś. Pozostaje też wierzyć, że skoro już 
nie ma wyjątków, bo na głowie stanął niemal cały świat, 
to nic pilniejszego być teraz nie może niż powrót do… 
przeszłości, do normalności, już niezależnie od tego jak 
wiele zdarzeń i doświadczeń, trudów i znojów, postępo-
wań i zachowań dalekich było od normalności.

Powiadają, że to lekcja pokory… Z pewnością, choć za 
wcześnie na refleksje nad rozmiarem pandemii i spusto-
szeniem, jakiego dokonuje. Być może trudno ją będzie 
porównywać z czymkolwiek, gdyż każda skala okaże 
się niewspółmiernie mała w stosunku do tego, z czym 
teraz przychodzi się zmierzać całemu światu. Co z przy-

szłością, którą trzeba będzie 
wymyślić na nowo? Rodzą się 
wszak nowe standardy, nowe 
priorytety i wyzwania, rów-
nież nowy porządek, bo prze-
cież ten dotychczas znany 
w znacznym stopniu okazał 
się po prostu zawodny. Gierki, 
harce i podboje, fortuny i ka-

riery, a nawet poważne osiągnięcia i autorytety zwy-
czajnie bledną w obliczu tego, co stanowi o być lub nie 
być. Oby więc starczyło czasu na przewartościowanie 
i znalezienie antidotum. Wyczulenie i tak już pozostanie, 
podobnie jak świadomość, że są rzeczy ważne, ale i tak 
mogą być ważniejsze. W każdej chwili, w każdym zakąt-
ku świata, bez taryfy ulgowej i wyjątków.

Robert Ratajczak
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Urząd zamknięty dla Klientów
Zmieniamy sposób funkcjonowania Urzędu i jednostek. Chcemy 
pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale 
też zapewnić ciągłość działania administracji. Urząd Gminy i Mia-
sta oraz jednostki organizacyjne zostały zamknięte dla klientów. 
Sprawy pilne są oczywiście załatwiane, ale prosimy o wcześniej-
szy kontakt telefoniczny.

Wydłużony czas  
zamknięcia obiektów

Od 12 marca do odwołania zamknięte dla klientów zostały:
— Kryta pływalnia i kompleksy „Orlik” oraz wszystkie obiekty 

sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
— Miejski Ośrodek Kultury wraz z wszystkimi placówkami ośrodka
— Biblioteka Publiczna wraz z wszystkimi filiami
— Placówki Wsparcia Dziennego, Klub Integracji Społecznej, Klub 

Seniora oraz świetlice działające przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej.

Jednostki systemu oświaty zawiesiły działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie od 12 marca do Wielkanocy. 
Nauczyciele kontaktują się z uczniami on-line w celu realizacji 
materiału z podstawy programowej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiesił zajęcia na czas od 12 mar-
ca do 14 kwietnia br.

Nieczynne są także wszystkie targowiska.

Jak postępować  
w przypadku choroby?

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są 
o kontakt pod wskazanymi przez służby epidemiologiczne nume-
rami telefonów, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe instrukcje, 
jak postępować w takiej sytuacji. Całodobowa Infolinia Sane-
pidu w Rybniku na temat koronawirusa – tel. 609 519 193.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym codziennie, począwszy od 9 marca, w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbywają się spotkania Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego. Ich celem jest wdrażanie działań prewencyjnych, dostosowanie się do 
obowiązujących procedur, a także przygotowanie się do podjęcia odpowiednich czynności 
na wypadek wystąpienia zakażeń na terenie gminy i miasta.

Do tej pory na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie 
odnotowano żadnych zdiagnozo-
wanych przypadków zakażeń ko-
ronawirusem, jednak w związku ze 
stanem podwyższonej gotowości, 
kierując się troską o zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców, wpro-
wadzono na terenie miejscowości 
szereg istotnych zmian, o których 
Urząd Gminy i Miasta informuje na 
bieżąco.

– To bardzo trudny dla nas 
wszystkich czas, ale proszę, by nie był 
on tylko powodem do wyjątkowego 
niepokoju, ale raczej sygnałem mobili-
zującym do przestrzegania wszystkich 
zaleceń. Bezpieczeństwo mieszkańców 
jest naszym priorytetem – zaznacza 
burmistrz Wiesław Janiszewski. – 
Dziękuję za Państwa odpowiedzialną 
postawę, współpracę, zrozumienie 
i zaangażowanie. Służby miejskie 
są w pełnej gotowości, by reagować 

w sytuacji podwyższonego zagroże-
nia, jednakże dużo zależy od odpo-
wiedniego postępowania nas samych. 
Proszę więc – wytrwajmy w kwaran-
tannie, postępujmy rozważnie i od-
powiedzialnie. W ciągu najbliższych, 
kluczowych dla rozwoju sytuacji dni, 
jeśli tylko to możliwe – proszę o po-
zostanie w domach i unikanie dużych 
skupisk ludzi. Proszę także o ścisłe 
przestrzeganie rządowych i samorzą-
dowych zaleceń – dodaje burmistrz.

Nie grupujmy się!
Prosimy, aby nie grupować się na placach zabaw i siłowniach 
zewnętrznych. Straż Miejska wraz z policją patrolują potencjalne 
miejsca grupowania się mieszkańców i interweniują.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji społecznych 
i stowarzyszeń, by w ramach działań profilaktycznych powstrzy-
mać się od organizacji wszelkich spotkań i wydarzeń, podczas 
których mogłoby wystąpić niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.

Sprawdźmy źródło informacji
Chcemy zagwarantować Państwu także rzetelną informację, ko-
munikować przy tym bez zbędnej zwłoki. Prosimy, aby sprawdza-
li Państwo wiarygodne źródła danych, nie upowszechniali fake 
newsów. Informujemy za pośrednictwem strony internetowej 
www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Facebook.com/gmina.czer-
wionka.leszczyny. Bieżące informacje znajdą Państwo także na 
stronach rządowych np. https://www.gov.pl/web/zdrowie

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
w dobie pandemii koronawirusa
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Koronawirus
– co musisz wiedzieć?
W związku ze zwiększającą się liczbą potwierdzo-
nych przypadków koronawirusa w Polsce, publi-
kujemy informacje o podstawowych środkach 
ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi 
wywołującemu chorobę COVID-19.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę 
o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej 
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% 
osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. 
Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu 
osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano 
potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci 
choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpor-
nością, którym towarzyszą inne choroby, w szczegól-
ności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie 
ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. 
Można natomiast stosować inne metody zapobie-
gania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody 
te stosuje się również w przypadku zapobiegania 
innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową 
np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt za-
chorowań przypada w okresie od stycznia do marca 
każdego roku).

Informujemy, że została uruchomiona specjalna in-
folinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 
informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości 
podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobo-
wo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 
800-190-590.
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w państwie, w któ-
rym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u sie-
bie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i pro-
blemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom 
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub 
zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 
oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  
Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!

Całodobowa Infolinia Sanepidu w Rybniku 
na temat koronawirusa: tel. 609 519 193

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1

Pomóżmy seniorom i osobom 
z niepełnosprawnościami

Prosimy o zwrócenie uwagi na osoby starsze i samotne. Zapytaj-
cie sąsiada-seniora czy nie potrzebuje Waszego wsparcia. Senio-
rzy są w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem. 
Jeśli posiadają Państwo informacje o seniorach, którzy w codzien-
nych obowiązkach, takich jak np. zakupy, nie mogą liczyć na po-
moc rodziny i sąsiadów, proszę o przekazywanie tych informacji 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod 
nr tel. 32 43-12-039.

Uwaga Krwiodawcy 
– potrzebna krew

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią korona-
wirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zwraca się 
do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, 
które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie 
miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwaran-
tanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce 
w celu oddania krwi.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa za-
mieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów 
krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzeb-
ne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego 
punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- 
(ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej 
grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega 
na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Po-
siada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Zaopatrzenie osób 
przebywających w kwarantannie

Przedsiębiorcy, właściciele sklepów – przypominamy, że mogą 
Państwo dostarczać zamówiony przez mieszkańców towar do 
domów, ale – ważne – z wyłączeniem osób przebywających 
w kwarantannie.

Osobom przebywającym w kwarantannie przypominamy, że 
każdego dnia w godzinach 7.30-19.00, pełnione są dyżury pra-
cowników OPS pod numerami telefonów: 571 334 423, 797 243 
006, 798 292 190.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy, dostarczenia zakupów – pro-
simy o skontaktowanie się w tej sprawie z gminnymi służbami.

Zwierzęta nie przenoszą 
koronawirusa

W związku z epidemią pojawia się wiele pytań i wątpliwości doty-
czących możliwości zarażenia się koronawirusem przez zwierzęta 
domowe. WHO podkreśla, że nie ma żadnych dowodów na to, 
że psy lub koty mogą zarazić się koronawirusem i przenieść go 
na człowieka. Zalecamy jednak, aby szczególnie w przypadku 
kontaktu ze zwierzętami wychodzącymi pamiętać o zachowaniu 
podstawowych zasad higieny i umyciu rąk.
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Przedsiębiorco, #zostanwdomu, 
złóż wniosek online

Przypominamy, że wszystkie sprawy w CEIDG przedsiębiorcy 
mogą załatwić przez internet przy użyciu darmowego Profilu 
Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeśli jeszcze nie posiadają Państwo Profilu Zaufanego, można 
go uzyskać przez internet.

Szczegóły: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/? D; 
9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef.

Informacja Agencji 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 
w związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowa-
nymi epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo 
beneficjentów oraz pracowników ARiMR dopuszczalne są na-
stępujące formy składania oświadczenia potwierdzające-
go brak zmian w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego 
przy płatnościach obszarowych:
— pozostawienie we wrzutni/urnie umieszczonej przy wejściu 

do biura powiatowego,
— wysłanie pocztą,
— złożenie poprzez platformę ePUAP,
— przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty 

elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego 
właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodaw-
cy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o zło-
żenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR 
w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych Śląskiego Oddziału Regional-
nego ARiMR dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/o-
-arimr/oddzialy-regionalne/slaski-or12/dane-teleadresowe.html

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania 
pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie 
przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzy-
mać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem 
jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Zmiany w komunikacji miejskiej
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju in-
formuje o działaniach podjętych w związku z Rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca br. Zakłada ono m.in. 
ograniczenia liczby pasażerów w jednym autobusie. Do-
zwolona liczba osób, jakie mogą przebywać w środkach komuni-
kacji miejskiej, musi odpowiadać połowie miejsc siedzących 
w danym środku transportu.

W przypadku standardowego autobusu komunikacji miejskiej 
MZK (ok. 30 miejsc siedzących) maksymalna liczba pasażerów to 
15 osób.
1. Na drzwiach autobusów MZK Jastrzębie pojawią się komuni-

katy o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób.
2. Możliwe jest dublowanie przepełnionych kursów, co w prakty-

ce oznacza ewentualne podstawienie dodatkowych autobu-
sów, tak by liczba pasażerów nie przekroczyła dopuszczalnej 
normy.

3. W razie potrzeby zawieszenie kursów, z których w obecnej 
sytuacji nie korzystają pasażerowie na rzecz wzmocnienia tych 
najbardziej obciążonych.

4. Pasażerowie mogą się również spotkać z sytuacją, w której co 
drugi fotel w autobusie będzie zaklejony taśmą ostrzegawczą.

Działania podjęte wcześniej wraz z pojawieniem się zagrożenia 
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
1. Dodatkowa dezynfekcja autobusów ze szczególnym uwzględ-

nieniem m.in. poręczy, uchwytów i kasowników.
2. Wzmożone kontrole czystości autobusów.
3. Zakaz wejścia i wyjścia z autobusu przednimi drzwiami.
4. Wyznaczenie stref bezpieczeństwa oddzielających pasażerów 

od kierowcy.
5. Zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców.

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-
-Zdroju porozumiał się z rybnickim Zarządem Transportu Zbioro-
wego w sprawie udogodnień dla pasażerów. Od 26 marca bilety 
okresowe (miesięczne, dwutygodniowe i tygodniowe) zakupione 
w MZK są honorowane w ZTZ i odwrotnie. Oznacza to spore 
ułatwienia dla pasażerów korzystających na co dzień z usług obu 
wspomnianych instytucji. Skorzystają mieszkańcy wielu miast 
i gmin, m.in. Radlina, Pszowa czy Rydułtów. Zasady te obowiązują 
tymczasowo. Są swoistym programem pilotażowym, który, być 
może w niedalekiej przyszłości, wprowadzony zostanie na stałe.

Doładowanie biletu okresowego jest możliwe bez konieczno-
ści wychodzenia z domu za pośrednictwem strony internetowej 
www.e-biletmzkjastrzebie.com.

W związku z decyzją Ministra Zdrowia i ograniczeniami liczby 
pasażerów w autobusach (nie więcej niż połowa miejsc siedzą-
cych) MZK wprowadza również racjonalizację kursów. Chodzi 
głównie o zwiększenie liczby autobusów na najbardziej uczęsz-
czanych kursach (głównie dojazd do zakładów pracy) tak by pa-
sażerowie mogli być spokojni o miejsce.

Pakiet osłonowy  
dla lokalnego biznesu

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje 
przedsiębiorców o przygotowanym pakiecie osłonowym dla lo-
kalnego biznesu, który ma ułatwić funkcjonowanie podmiotowi 
gospodarczemu w kryzysie spowodowanym pandemią korona-
wirusa.

Przedsiębiorcy najmujący i użytkujący lokale w mieście i gminie 
mogą liczyć na:
1)  w obszarze czynszu:

— przesunięcia terminu płatności czynszu,
— rozłożenie należności czynszowej na raty,
— obniżenie wysokości stawki czynszu,
— ewentualne zwolnienie z czynszu, po zawieszeniu działal-

ności gospodarczej,
2)  w obszarze podatku od nieruchomości:

— odroczenie terminu płatności,
— umorzenie odsetek,
— umorzenie części należności głównej.

Każdorazowo wnioski będą rozpatrywane w oparciu o ocenę 
aktualnej sytuacji danego podmiotu gospodarczego.

Wszystkie sprawy w CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwiać 
przez internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli jeszcze nie po-
siadają Państwo Profilu Zaufanego, można go uzyskać przez 
internet.

Szczegóły: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGI-
NE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef
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I  N  F  O  R  M  A  C  J  E
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

dotyczące podjętych działań związanych
z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19

Dyżury pracowników  
Ośrodka Pomocy Społecznej
W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpo-
wszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wi-
rusem SARS-CoV-2, a tym samym z koniecznością odizolowania 
osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, informujemy, 
że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/
pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za 
jej pośrednictwem mogą uzyskać informacje na temat kontaktu 
z ośrodkami pomocy społecznej.

Mając na względzie powyższe informujemy, iż Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach każdego dnia w go-
dzinach 7.30-19.00, w celu udzielenia niezbędnych informacji 
osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, 
samotnym i niepełnosprawnym, pełni dyżur pod numerami tele-
fonów: 571-334-423, 797-243-006, 798-292-190.

Pomoc dla osób  
przebywających w kwarantannie
Wszystkie osoby, które przebywają w kwarantannie i nie mają 
możliwości skorzystania z pomocy osób z zewnątrz mogą skon-
taktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-
-Leszczynach pod numerami telefonów: 571-334-423, 797-243-
006, 798-292-190 w godzinach 7.30-19.00.

Podczas rozmowy telefonicznej zostanie przeprowadzony wy-
wiad oraz przekazana informacja o możliwych formach pomocy.

W tym szczególnym okresie prosimy o czujność i pomoc 
w stosunku do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, 
które przebywają w kwarantannie.

Pomoc osobom bezdomnym
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-
nach podejmują w czasie epidemii koronawirusa szereg działań 
mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Jedną z form tej 
pomocy jest zapewnianie ciepłych posiłków. Pracownicy socjalni 
wraz ze strażą miejską dostarczają posiłki w miejsca gromadze-
nia się osób bezdomnych, co ogranicza ich migrację oraz ewen-
tualne skupianie się w większych zgromadzeniach.

Akcja pomocy osobom bezdomnym przeprowadzana jest 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 
oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Przegędzy.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 
w związku z pandemią koronawirusa
Od 26 marca br. dostęp do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czer-
wionce-Leszczynach jest znacznie ograniczony. W celu załatwie-
nia sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod 
numerem telefonu 32 43-12-039. Być może sprawa nie będzie 
wymagała wychodzenia z domu.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem 
w Ośrodku rotacyjnego systemu pracy oraz pracy zdalnej, mogą 
występować problemy z skontaktowaniem się z konkretnym pra-
cownikiem.

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwion-
ce-Leszczynach nie uległy zmianie, tj. poniedziałek od 7.00 do 
17.00, wtorek – czwartek od 7.00 do 15.30, a w piątek od 7.00 
do 14.00.

Obecnie wypłaty wszystkich świadczeń są realizowane zgod-
nie z terminami podanymi w decyzjach. Kasa (ul. 3 Maja 36B, 
Czerwionka-Leszczyny) jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-13.00. Przy okienku kasy może przebywać tylko 
jedna osoba. Pozostałe osoby pozostają na zewnątrz Ośrodka 
i stosują się do aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych 
z koronawirusem, w szczególności zakazu przebywania w prze-
strzeni publicznej grupy składającej się z więcej niż dwóch osób.

Mając na uwadze obecną sytuację i związane z tym utrud-
nienia zaleca się zmianę sposobu wypłaty świadczeń z for-
my gotówkowej na wypłatę na rachunek bankowy. W tym 
celu proszę o skontaktowanie się z Działem Świadczeń Rodzin-
nych pod numerem tel. 32 43-12-039 w. 20 lub 32 72-29-402 
oraz z Działem Pomocy Społecznej pod numerem tel. 32 72-31-
671 lub 32 72-29-401.

Ponadto informujemy, iż zawieszono do odwołania 
działalność prowadzoną w:
— Placówkach Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka 

(ul. Wolności 2a) oraz dzielnicy Leszczyny (ul. Ks. Pojdy 84),
— świetlicy przy Centrum Usług Społecznych (ul. Młyńska 21a),
— Klubu Seniora przy Centrum Usług Społecznych (ul. Młyńska 21a).

Dział Świadczeń Rodzinnych
Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy przyznawanie 
i wypłacanie:
— zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego,
— świadczeń opiekuńczych,
— świadczeń wychowawczych,
— jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
— świadczenia rodzicielskiego,
— świadczenia „Za życiem”,
— świadczenia „Dobry start”,
— świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wykaz kryteriów dochodowych uprawniających do wybranych świadczeń:

Nazwa świadczenia Wysokość kryterium 
dochodowego

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
674,00 zł/764,00 zł (1)

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Becikowe 1922,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 800,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny

brak kryterium 
dochodowego

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie „Dobry Start”
Świadczenie „Za Życiem”

(1) w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności.
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Wszelkie informacje na temat świadczeń, w tym wnioski, znaj-
dują się na stronie www.opsczerwionka.pl oraz www.gov.pl/web/
rodzina

Wnioski o przyznanie świadczeń można złożyć w wersji elek-
tronicznej lub papierowej. Ze względu na obowiązujący stan 
epidemii zalecamy do składania wniosków w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 
emp@tia – https://empatia.mpips.gov.pl W tym celu należy posia-
dać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. 
Niektóre wnioski można również składać za pomocą systemu te-
leinformatycznego udostępnionego przez ZUS oraz bankowość 
elektroniczną. W dalszym ciągu można także wysłać wniosek za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Aktualny harmonogram wypłat świadczeń dostępny jest na 
stronie www.opsczerwionka.pl w zakładce Harmonogram wypłat 
świadczeń.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świad-
czeń Rodzinnych pod numerami telefonów: 32 72-29-402 oraz 
32 72-29-403.

Dział Pomocy Społecznej
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczegól-
ności z powodu:
— ubóstwa,
— sieroctwa,
— bezdomności,
— bezrobocia,
— niepełnosprawności,
— długotrwałej lub ciężkiej choroby,
— przemocy w rodzinie,
— potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
— potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
— bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-

wadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych,

— trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rze-
czypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z oko-
licznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

— trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego,

— alkoholizmu lub narkomanii,
— zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
— klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i ro-
dzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. 
Od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowym dla oso-
by samotnie gospodarującej będzie dochód nie przekraczający 
kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, między innymi 
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, 
ponoszenia kosztów leczenia, zdarzeń losowych i innych szcze-
gólnie trudnych okoliczności, pomoc może być przyznana przy 
dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe.

 
Tryb udzielania pomocy:
— złożenie wniosku,
— wywiad środowiskowy,
— wydanie decyzji.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomo-
cy Społecznej pod numerami telefonów: 32 43-11-083 (Punkt 
Terenowy nr 1) oraz 32 43-11-081 (Punkt Terenowy nr 2).

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzy-
stać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczone-
go na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania 
lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomo-
cy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom 
musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Świadczenia te 
funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o do-
datkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy 
domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zaj-
mowany lokal mieszkalny.

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez 
tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej – dodatku ener-
getycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy. Musi ona być również 
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elek-
trycznej.

Ponadto Sekcja Dodatków Mieszkaniowych realizuje zada-
nia związane z przyznaniem stypendium szkolnego oraz zasiłku 
szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie (528,00 zł), w szczególności gdy w ro-
dzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny może być przy-
znany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przy ustalaniu wyso-
kości zasiłku szkolnego brana będzie pod uwagę indywidualna 
ocena skutków udokumentowanego zdarzenia losowego oraz 
udokumentowany wpływ tych skutków na przejściowo trudną 
sytuację materialną ucznia.

W Sekcji jest możliwość uzyskania Karty Dużej Rodziny oraz 
Karty Gminy dla Dużej Rodziny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Do-
datków Mieszkaniowych pod numerem telefonu 32 72-31-685.

Asystenci Rodziny
Asystenci rodziny wspierają swoje środowiska przez stały kontakt 
telefoniczny oraz elektroniczny. W razie konieczności, zachowu-
jąc w odpowiednie środki bezpieczeństwa osobistego, podejmu-
ją działania bezpośrednio w rodzinach.

Zespół Przeciwdziałania Przemocy
Obecny czas jest trudny dla wszystkich rodzin, zwłaszcza rodzin 
dotkniętych procedurą Niebieskie Karty, dlatego Zespół Przeciw-
działania Przemocy cały czas prowadzi działania mające na celu 
realizację odpowiednich procedur.

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z osobami 
dotkniętymi lub mogącymi doznawać przemocy w rodzinie. Są 
one objęte wsparciem emocjonalnym, a także prowadzone są 
rozmowy wspierające oraz motywujące. Natomiast dzielnicowi 
odbywają rozmowy dyscyplinujące z osobami stosującymi lub 
mogącymi stosować przemocy w rodzinie.

Kontakt pracowników Zespołu z rodzinami odbywa się w spo-
sób elektroniczny oraz telefoniczny, a w razie konieczności rów-
nież w środowisku rodzinnym (po uprzednim zabezpieczeniu się 
w środki ochrony osobistej).

Wnioski oraz spostrzeżenia są wymieniane pomiędzy instytu-
cjami zaangażowanymi w realizację procedury Niebieskie Karty 
poprzez kontakt telefoniczny, a w przypadku gdy zachodzi taka 
potrzeba, w trakcie bezpośrednich spotkań członków grup robo-
czych z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa związa-
nych z koronawirusem.
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Gminna Komisja  
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach informuje, 
że do odwołanie nie będzie przyjmować interesantów w czasie 
czwartkowych dyżurów.

Wszystkie sprawy należy kierować do Komisji drogą elektro-
niczną na adres: gkrpa@opsczerwionka.pl

Osoby, które otrzymały wezwanie lub zaproszenie do Komisji 
zostaną powiadomione o nowym terminie odrębnym pismem.

Ponadto osoby, które chcą dostarczyć pisemną korespon-
dencję do Komisji, proszone są o przesłanie jej pocztą na adres:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

WAŻNE DANE TELEADRESOWE
Dyżury pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku 
z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19
Codziennie, w godz. 7.30-19.00, pod numerami telefonów:
571-334-423, 797-243-006, 798-292-190

Sekretariat Ośrodka
tel. 32 43-12-039; 32 43-11-166, 32 43-18-100
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
fax: 32 72 31 217

Punk Terenowy nr 1, ul. Wolności 2A (dzielnica Czerwionka)
tel. 32 43 11 083

Punk Terenowy nr 2, ul. Ogrodowa 6 (dzielnica Leszczyny)
tel. 32 72-31-677; 32 43-11-081

Dział Pomocy Społecznej
tel. 32 72-31-671, 32 72-29-401

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 32 72-29-402, 32 72-29-403

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
tel. 32 72-31-685
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania.  

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości 
    od osób, które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze 
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami,  
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz  
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala 
bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest 
to potrzebne. Skorzystaj z TELEPORADY.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich 
pozostałych osób w poczekalni.

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym  
na bazie alkoholu.

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 

chorymi.
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Aleksandra J.  Ostroch 

Rzeczywistość w tej chwili mamy dość ponurą – izolacje, kwarantanny, wszędzie czy-
hające wirusy… Chce się choć na chwile przenieść w jakieś lepsze czasy. A jak lep-

sze, to najlepiej czasy młodości, dzieciństwa. O „kawalerskim życiu” już kiedyś było, to 
powspominajmy teraz jak to było „za dziywki”, „za dziołchy”. Zaznaczam przy okazji, że 
„dziywka” po śląsku nie ma żadnego wulgarnego podtekstu, to po prostu dziewczyna, 
panna, a „dziołcha” to w szerokim pojęciu zarówno dziewczynka jak nastolatka.

Dziewczynki, dziołchy, dziołszki od początku 
traktowo nieco inaczej niż chłopców. Były – jak by 
nie patrzeć – bardziej szanowane. Przede wszyst-
kim bardziej strojone i mniej bite. Bito wszystkie 
dzieci, dziewczęta jednak zdecydowanie mniej 
i „miejscowo”, inaczej niż chłopcy. W szkole 
chłopcy dostawali baty na tyłek, dziewczynki tylko 
na rękę (co może i bardziej bolało, ale wyglądało 
bardziej przyzwoicie. W domu ojcowie najwyżej 
trzepnęli paskiem przez plecy, ale takich obrzędo-
wych lań na goły tyłek, jak w przypadku synków, 
raczej nie stosowano. Dziewczynki były poza tym 
bardziej od chłopców strojone, co im się niejako 
należało. A raczej matkom, które cieszyły się ich 
urodą i robiły co mogły, żeby wyglądały… lepiej 
niż inne. Wiele kobiet przyznawało się wprost, że 
marzy o córce, „bo dziołszka idzie fajnie ustroić”. 
Zakładano, że chłopców stroić nie warto, bo szyb-
ko wszystko zniszczą. Ciekawe, że młodsze dziew-
czynki ubierano w sukienki dopiero w wieku dora-
stania, po opuszczeniu szkoły najczęściej zakładały 
jakle. Nawet najuboższe matki, które same szyły 
córkom ubranka, starały się, żeby były one moż-
liwie jak najbardziej strojne, czyli ozdobione fal-
bankami, zaszewkami, fałdkami, kokardkami itp. 
Naturalnie nowe sukienki nie zjawiały się co dzień, 
zwłaszcza te odświętne, a jedynie od wielkiej oka-
zji, np. na odpust, na wesele, czy obowiązkowo do 
pierwszej spowiedzi. Te odświętne bywały nawet 
szyte u krawcowej. Na co dzień donaszało się star-
sze „kościelne” lub po siostrach i kuzynkach.

Zarówno odświętne jak codzienne należało sza-
nować. Szanowaniu miały pomagać – zapomniane 
dziś zupełnie – fartuszki. Fartuszki zakrywające 
cały przód sukienki miały chronić ją przed plama-
mi i rozdarciami. Te codzienne szyto z kretonów 
we wzorki, te niedzielne, odświętne, z białego płót-
na, muślinu, z falbankami i hafcikami. Z funkcji 
ochronnej awansowały więc i do strojnej. W daw-
nej szkole powszechnej nie było obowiązkowych 
fartuszków szkolnych. Wystarczała zwykła koloro-
wa sukienka i kolorowy fartuszek do niej, dopiero 
w latach 20. „te lepsze” przychodziły w wykroch-
malonych i starannie odprasowanych fartuchach. 
Dodajmy, że były to fartuchy inne niż te szkolne 
z lat powojennych – ich fason był taki sam, jak far-
tuch kuchenny matek, czyli bez rękawów, na szel-
kach, wiązany z tyłu troczkami.

Dziewczynkom od niepamiętnych czasów przy-
sługiwały kokardy – nawet te najbiedniejsze za-
platały warkocze nie jakimś sznurkiem, tylko 
wstążkami. Zdobywało się je najprościej drogą 
wymiany u „haderloka” – wędrownego szmacia-
rza, który dawał nowe wstążki za stare ubrania, lub 
kupowało na odpuście. Wspomniany „haderlok” 
był bardzo ważną postacią dzieciństwa naszych 
prababek. Wypatrywały go wręcz z utęsknieniem, 
a kiedy się pojawiał, pędziły do niego z radością. 
Oprócz wstążek można było u niego wymienić 
łachy na pierścioneczki, broszki itp. dziewczęce 
skarby. „Nowe szlajfy to była wielka emocja, 
dziewczęta nawet starsze, rywalizowały między 
sobą, u której wstążki szersze i ładniejsze. Na 
co dzień były granatowe, na niedzielę kolorowe, 
czerwone, niebieskie, zielone, białe. Dodajmy, 
że obiektem rywalizacji były też same warko-
cze – porównywało się czyje dłuższe, a przede 
wszystkim grubsze, bo ceniono piękne włosy 
bardzo. Powszechne uczesanie dziewczynek 
to warkocze, z przedziałkiem pośrodku lub na 
bok, czasem te warkocze podwijano w „klucz-
ki”, czyli wiązano końce przy uszach lub zwi-
jano w „kukiełki”. Pod koniec XIX wieku naj-

„Za dziołchy”
część I

bardziej wystrzałową dziewczęcą fryzurą była „jak 
Wiktoria Luiza”, włosy dzielone od góry na dwie 
części i jeden warkoczyk wpuszczano w drugi. Po-
noć córka cesarza Wilhelma II tak się czesała. Dru-
ga ciekawa fryzura to „koszyczek”, który oplatał 
dookoła całą głowę. Koszyczek był jednak bardzo 
trudny, nie dało się go zrobić samemu, potrzeb-
na była koleżanka czy starsza siostra, a najlepiej 
mama, która umiała to uczesanie zrobić.

Przy tych pewnych forach w karach i strojeniu 
były też dziedziny, gdzie od dziewczynek oczeki-
wano więcej niż od chłopaków. Przede wszystkim 
grzecznego zachowania. Dziewczynkom absolutnie 
nie wypadało być „urwałe” jak chłopcy. U chłop-

ców przymykano oko, kiedy rozbijali kolana, nisz-
czyli buty, przeskakiwali płoty, taplali się w błocie 
czy po prostu tłukli się między sobą – bo to prze-
cież synczyska. Ale dziołchy miały być spokojne, 
grzeczne, czyste, „sza nobliwe”. No i – naturalnie 
– musiały pomagać. Tu już nie było żadnych forów. 
Oczekiwano, że dziewczynki podobnie jak chłop-
cy pomagają w gospodarstwie, naturalnie wedle 
swych sił, a przede wszystkim pomagają mamie. 
Czyli bawią młodsze dzieci, zamiatają podwórko 
i izbę, pielą, karmią drób, są na posyłki, robią drob-
ne zakupy itd. Dziewczynkom właśnie powierzano 
lżejsze, ale czasochłonne zajęcia, na które matki 
nie miały czasu i cierpliwości, typu przebieranie 
grochu czy czyszczenie centryfugi. Dziewczynki 
około dziesięcioletnie już szorowały podłogi (o ile 
były w chałupie podłogi), a poza tym, nawet młod-
sze, pasały gęsi i kozy. Mogły to robić wspólnie 
z koleżankami z sąsiedniej łąki, byle się nie za-
gapiły i koza nie polazła w szkodę. Podrastające 
dziewczęta stopniowo przejmowały coraz ważniej-
sze domowe obowiązki, aby jak najwięcej pomagać 
zapracowanej matce. Pomagały coraz więcej i cię-
żej w polu, przy rozmaitym okopywaniu, pieleniu, 
rozrzucaniu nawozu, zbieraniu i uprawie warzyw, 
o żniwach „siannych i rżannych” i wykopkach nie 
wspominając.

Te wczesne dziewczęce lata, mimo obowiązków 
nie tylko szkolnych, wspominane były zwykle jako 
czasy szczęśliwe. Pod innymi względami nie różni-
ły się zbytnio od młodości dzisiejszych nastolatek – 
też zapełniały je koleżanki, dziewczęce przyjaźnie, 
ulubieni lub znielubieni nauczyciele, porażki lub 
sukcesy szkolne, chwile beztroskiej zabawy, ulu-

bione zwierzaki. Zabawa nie była przy komputerze, 
i nie zabawkami, ale były to proste gonitwy, berki, 
„pasienie krów” z patyka, szycie sukienek lalkom 
czy „szwingoiwanie do zawrotu głowy. Lalka to 
nie była Barbie ani Elsa, lecz szmacianka z celulo-
idową główką, ulubiony zwierzak to nie był york 
ani szynszyla, ale zwykle domowy kot, piesek czy 
kózka. Spełniały jednak te same role.

Jeśli chodzi o szkołę, to oczywiście lepiej, kiedy 
nauka szła dobrze. Ale jeśli nie szła, to też nie było 
problemu. „Po co dziołsze nauka, i tak się wydo”. 
Tak niestety rozumowano. Jeżeli chłopiec uczył 
się bardzo dobrze, w rodzicach czasem powstawa-
ła ambicja i błogie marzenie, by został księdzem 
albo nauczycielem. Synowie co zamożniejszych 
chłopów, przy wsparciu miejscowego proboszcza, 
kierownika szkoły itp. mieli czasem to szczęście, 
że byli posyłani do gimnazjum, a potem do semina-
rium. W latach międzywojennych synowie sklepi-
karzy i kolejarzy byli już kierowani na urzędników 
przynajmniej. Jednak nawet jeżeli rodziców było 
stać na kształcenie synów, córki zostawały w domu. 
Musiała im wystarczyć szkoła podstawowa. To się 
zmieniło dopiero w drugiej połowie XX wieku, 
dopiero wtedy dziewczyny po kończeniu podsta-
wówki mogły uczyć się dalej.

Dziewczyna mogła natomiast iść do pracy. To 
było tolerowane, że panny pracowały dopóki nie 
wyszły za mąż, czasem żeby pomóc rodzicom, 
a czasem po prostu żeby sobie zarobić na stroje. 
W bardzo odległych czasach szły na służbę, a u nas 
do przemysłu. W miastach także „ku mularzom”, 
do rozlewni mleka itd. Dostawały pracę lżejszą, 
ale też znacznie mniej płatną. Jednak zadowalały 
się i tym, bo „jak nie było znikąd grosza”, to nawet 
najskromniejszy zarobek był szczęściem. Tu trzeba 
zaznaczyć, że nawet pracująca panna większość 
zarobku oddawała rodzicom. Te pieniądze zależ-
nie od sytuacji albo szły po prostu na utrzymanie 
całej rodziny, albo matka miała je składać pannie 
na wesele. Tak samo zresztą było w przypadku sy-
nów. Prawdę mówiąc, z tym odkładaniem na wese-
le bywało różnie. Zdarzało się, że pieniądze gdzieś 
wsiąkały i kiedy przyszło do wesela, starczało naj-
wyżej na… bardzo skromne. Wynikały stąd nieraz 
żale na całe życie.

Tak czy tak, czy się pracowało, czy nie, dorosłe 
i dorastające panny wciąż pozostawały pod wła-
dzą rodziców. Najczęściej po prostu pomagały 
w gospodarstwie, pasły krowy i pracowały w polu. 
„W niedziela rano pasłach krowy, aż mama wycho-
dziła przed chałupa i chusteczką dawała mi znak, 

że czas do kościoła”. W niedzielne popołudnie 
można już było iść do koleżanek. Najlepiej do 
takiej, co mieszkała blisko drogi, skąd było wi-
dać, co się dzieje na wsi, czyli kto do kogo idzie 
„na zolyty”, bądź zobaczyć jakichś interesują-
cych chłopaków. Często dziewczęta, po dwie 
lub trzy, same spacerowały po drodze. Beztro-
ski czas dziewczęcych zwierzeń i ploteczek, 
śmiechu z byle czego… Najbliższe przyjaciółki 
wpadały do siebie czasem także w dni powsze-
dnie, umawiały się, by iść razem na różańce, na 
„majowe” czy w sobotę „na muzyka”. To były 
główne rozrywki „za dziołchy”. Surowy ojciec 
mógł mieć za złe wysiadywanie u koleżanek, 
ale tych akurat wyjść nie mógł zabronić.
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WSPIERAJ LOKALNIE!

Zostaw swój 1%
w Czerwionce-Leszczynach!

O 1% podatku od osób fizycznych potocznie mówimy 1%. Mechanizm ten wprowadzony 
został w 2004 r. W zamyśle wzmacniać miał funkcjonowanie organizacji społecznych. 
Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne 
przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o po-
datku dochodowym osób fizycznych.

Zostaw lokalnie
Większość pieniędzy wędruje na konta organi-

zacji działających centralnie. Często w Warszawie. 
Do tych organizacji, które mają siłę przebicia, bo 
są np. fundacjami ogólnopolskich mediów. Duże 
kwoty zbierają organizacje, które pośredniczą 
w zbiórkach 1% na rzecz osób chorych i niepeł-
nosprawnych.

Pierwsza trójka organizacji, które pozyskują naj-
więcej środków od lat jest niezmienna. Najwięcej 
w 2019, jak co roku, otrzymała Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” (166 mln zł), Fundacja 
Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 
(37 mln zł), Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko” (36 mln zł).

Niestety organizacje, które 
działają lokalnie, najbliżej na-
szych problemów, często po-
mijane są przez podatników, 
gdy przychodzi do wpisania 
numeru KRS w PIT. Jednak to 
właśnie te organizacje rozwiązują lokalne proble-
my. Są to organizacje zajmujące się kulturą, które 
uświetniają nasze wydarzenia lokalne. Organizacje 
dbające o nasze zdrowie, promując zdrowy styl ży-
cia, organizując zajęcia sportowe dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. W naszym najbliższym otocze-
niu nie brakuje organizacji działających na rzecz 
niepełnosprawnych, bezdomnych czy wspierające 
zwierzęta i ich prawa. Te środki często służą im 
do powiększania swoich budżetów poprzez wkład 
własny w projekty pozyskiwane ze środków pu-
blicznych, europejskich czy prywatnych. Bez tego 
nic nie zadziałoby się w naszej gminie.

Dla kogo w Czerwionce-Leszczynach?
Nasz 1% może wzmacniać lokalne organizacje. 

To nasz wybór czy wyślemy swoje pieniądze do 
Warszawy, czy pozwolimy lokalnym organizacjom 

na działania oddolne w naszej 
okolicy. W gminie Czerwion-
ka-Leszczyny na palcach jed-
nej ręki (dosłownie!) można 
policzyć organizacje posiada-
jące status OPP. Oznacza to, że 
są to mocne organizacje, które 
rokrocznie sprawozdają swoje 
działania i można je zobaczyć 

na stronie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-
-opp/. Mamy ich niewiele co już świadczy o słabej 
kondycji organizacji w naszej gminie. Pomóżmy 
im rozwijać swoje działania i nie pozwólmy, by 
zniknęły z naszego miasta.

1% to jedna setna część 
podatku dochodowego od 

osób fizycznych, którą podatnik 
może przekazać wybranej 

przez siebie organizacji 
pożytku publicznego.

W tym roku organizacjami ze statutem OPP są:
KRS: 0000103086  
FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
KRS: 0000317650 STOWARZYSZENIE 
KULTURALNO-SPOŁECZNE „ORKIESTRA 
DĘBIEŃSKO CZERWIONKA-LESZCZYNY”
KRS: 0000428173 STOWARZYSZENIE 
LUXTORPEDA
KRS: 0000472037 STOWARZYSZENIE 
„BOKSERY NICZYJE”
KRS: 0000702775 TOWARZYSTWO POMOCY 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA – KOŁO 
RYBNICKIE
KRS: 0000404394 WARSZTATY TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ

O odpis starają się również organizacje, które ro-
bią to za porozumieniem z inną organizacją. W na-
szej gminie jest to:

KRS: 0000270261 KLUB SPORTOWY LESZ-
CZYNY Cel szczegółowy: KS LESZCZYNY 9317 
KLUB SPORTOWY LESZCZYNY

Tak więc raz jeszcze zachęcamy: Wspieraj lokal-
nie. Zostaw swój 1% w Czerwionce-Leszczynach. 
Więcej o akcji i organizacjach na: www.ngo.czer-
wionka-leszczyny.pl/1procent

Kampania współfinansowana jest ze środków Urzędu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu „Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych 2020” realizowanym przez Stowarzy-
szenie Aktywni Społecznie ASy oraz Stowarzyszenie Luxtorpeda

Akcja UTW z pomocą 
dla pogorzelców

Od 2 do 7 marca trwała akcja Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-
-Leszczynach na rzecz poszkodowanych 
w pożarze familoków przy ulicach Hal-
lera i Wolności. Zbierano środki czystości 
i artykuły szkolne, które gromadzono na 
terenie targowiska, w budynku admini-
stracyjno-gospodarczym Zakładu Go-
spodarki Komunalnej.
– Oprócz artykułów, o które prosiliśmy, otrzy-

maliśmy takie dary jak kołdry, pościele, ręczniki, 
ubrania dla dzieci i dorosłych, buty, szkło, porce-
lanę, książeczki i gry dla dzieci, w tym wiele arty-
kułów zupełnie nowych – informuje Irena Woźni-
ca. – Po rozdysponowaniu darów dla pogorzelców 

częściowo skorzystały z nich również osoby objęte 
pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
ze świetlic środowiskowych funkcjonujących przy 
OPS i Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”.

Korzystając z okazji I. Woźnica składa za na-
szym pośrednictwem podziękowania wszystkim, 
którzy wsparli i przeprowadzili akcję pomocową na 

rzecz pogorzelców: koordynatorowi UTW Krystia-
nowi Wyleżołowi, kierownictwu i pracownikom 
ZGK, w szczególności Waldemarowi Walento, 
Iwonie Leporowskiej i paniom dbającym o czy-
stość na targowisku Renacie Brzeżek i Halinie 
Leśniewicz, sponsorom, a więc firmie „Apinex” 
Adamowi Herdzina i Marianowi Gorzawskiemu, 
firmie „Procek” Tomaszowi Prockowi, Janowi 
Smerczkowi, darczyńcom indywidualnym i zbio-
rowym, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 
w Wielopolu, firmie z Orzesza, której pracownicy 
chcieli pozostać anonimowi, a ponadto mieszkań-
com naszej gminy oraz Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej, w szczególności dyrektor Celinie Cymo-
rek i Katarzynie Szwan.

– Chcę też podziękować tym, bez których nie 
udałoby się tej akcji przeprowadzić, czyli moim 
koleżankom z UTW i nie tylko: Urszuli Morciniec, 
Karinie Oczadły, Stefanii Ogerman, Urszuli Pala, 
Krystynie Pawlas, Marii Piekarczyk, Zofii Smyczek, 
Barbarze Snopek, Elżbiecie Stanienda, Jolancie 
Szejka, Eugenii Wita, Krystynie Wyleżoł i Teresie 
Zawalskiej. Z serca Wam wszystkim dziękuję – do-
daje na koniec I. Woźnica. (r)



14 KURIER | MARZEC 2020

Podziękowania dla sołtysów11 marca obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji 
z sołtysami z terenu naszej 
gminy spotkał się burmistrz 
Wiesław Janiszewski.
Święto ma na celu pokazanie 

wdzięczności i szacunku sołtysom za 
ich pracę, a także zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na rolę sołtysa w pol-
skiej wsi. Już po raz kolejny bur-
mistrz Wiesław Janiszewski zaprosił 
wszystkich sołtysów z terenu gminy, 
aby podziękować im za ich działal-
ność. Na jego zaproszenie przybyli: 
sołtys Bełku Jolanta Szejka, sołtys 
Palowic Dominika Baranowicz, soł-
tys Książenic Marek Szczech, sołtys 
Przegędzy Gabriel Breguła, sołtys 
Stanowic Stanisław Breza oraz soł-
tys Szczejkowic Henryk Fuchs.

Burmistrz złożył na ręce sołtysów 
życzenia pomyślności oraz wytrwa-
łości w wypełnianiu codziennych 
obowiązków. Nie zabrakło również 

NAGRODY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

„Diament Biznesu 2019”
27 lutego w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się Gala Biznesu połączona z wrę-
czeniem nagród gospodarczych Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
„Diament Biznesu 2019”.

podziękowań: – Dziękuję za Waszą 
ustawiczną pracę i wsłuchiwanie się 
w potrzeby naszych mieszkańców. 
To odpowiedzialna i trudna służba – 
podkreślił W. Janiszewski. – Każde-
go dnia mierzycie się z problemami 
mieszkańców i sąsiedzkimi sporami. 
Niech to spotkanie będzie wyrazem 
docenienia za trud codziennej pracy 
na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Spotkanie było również okazją do 
rozmów i refleksji na temat roli soł-
tysa w społeczeństwie, ale także wy-
zwań stawianych tej funkcji, w tym 
integrowania lokalnej społeczno-
ści. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że przewodniczący Rady Miejskiej 
Bernard Strzoda, sekretarz gminy 
Justyna Domżoł oraz skarbnik Zbi-
gniew Wojtyło. KM

Odbywająca się co roku Gala Biznesu jest formą 
podziękowania składanego przedsiębiorcom, któ-
rzy rozwijając swoje firmy i ich potencjał, jedno-
cześnie budują w gminie wizerunek biznesu odpo-

wiedzialnego, dbającego o zrównoważony rozwój 
i otoczenie zewnętrzne. Zapewniają także miejsca 
pracy i wytwarzają produkty, które są doskonałą 
wizytówką, marką miejscowości.

– Spotkanie to jest ukłonem w stronę wszystkich 
przedsiębiorców, nie tylko tych, którzy zostali wy-
różnieni nagrodą. Na terenie Czerwionki-Leszczyn 
działa około dwóch tysięcy podmiotów gospodar-
czych, większych lub mniejszych, dających zatrud-
nienie mieszkańcom naszej gminy. Za to kieruję 
w Waszą stronę słowa podziękowania – mówił 
burmistrz Wiesław Janiszewski. – Diament koja-
rzy się nam z czymś wyjątkowym i drogocennym. 
Diamentami Czerwionki-Leszczyn jesteście Wy, 
którzy swoją działalnością, zaangażowaniem i co-
dzienną pracą promujecie całą gminę – podkreślił 
burmistrz. Podziękowania na ręce przedsiębiorców 
złożyli również wicestarosta rybnicki Marek Pro-
faska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ber-
nard Strzoda.

W gronie kolejnych laureatów „Diamentu Biz-
nesu” znaleźli się: w kategorii Produkcja – Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„JAJ-POL” Spółka z o.o., w kategorii Usługa – 
Firma Inżynieryjno-Usługowa „PYTEL” Ma-
riusz Pytel, w kategorii Handel – Przedsiębior-
stwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Tomasz 
Procek, w kategorii Wybitne zaangażowanie spo-
łeczne – Firma Handlowo-Transportowa Urszula 
Gawlik. Zaszczyty tytuł Firmy Roku 2019 otrzy-
mała firma Piekarnictwo-Cukiernictwo Cze-
sław Wałach, natomiast Nagrodę Specjalną firma 
Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz 
Dzida Spółka z o.o. Serwis Volvo Bełk.
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KONCERT UPAMIĘTNIAJĄCY POWSTANIA ŚLĄSKIE

„Iskry w popiele”

9 marca odbyło się coroczne spotkanie 
naszego Koła Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów organizo-
wane z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji 
Dnia Kobiet

– Dziękuję Wam serdecznie, że co roku mogę 
uczestniczyć w tak miłym spotkaniu. O wszystkich 
kobietach i musimy pamiętać przez 365 dni w roku, 
ale każde spotkanie z okazji obchodzonego 8 marca 
Dnia Kobiet jest niezwykle miłym gestem – mó-
wił burmistrz Wiesław Janiszewski. – Chciałbym 
na ręce wszystkich Pań złożyć najserdeczniejsze 
życzenia – dodał burmistrz. Życzenia zebranym 
mieszkankom złożyli również wicestarosta ryb-
nicki Marek Porfaska oraz prezes Koła Roman 
Baran. KM

Łotewski sukces naszych pianistek
W drugiej połowie lutego burmistrz Wiesław Janiszewski spotkał się z uczennicami Nie-
publicznej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia „Egida” – Marią Lipińską, Agatą Rusecką oraz 
Agatą Podorską – laureatkami VII Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów, 
który odbył się 21 lutego na Łotwie, w partnerskim mieście Jekabpils.

W konkursie udział wzięło 46 uczestników 
z Łotwy, Estonii, Litwy i Polski. Rywalizowali oni 
w trzech kategoriach wiekowych. W najmłodszej 
grupie M. Lipińska zdobyła II miejsce, A. Rusec-
ka, która startowała w średniej grupie, zajęła III 
miejsce, z kolei w najstarszej grupie wiekowej A. 
Podorska wywalczyła I miejsce. Dodatkowo otrzy-
mała ona specjalną nagrodę im. Arvida Żilinskiego 
za najlepsze wykonanie obowiązkowego utworu 
tego kompozytora. W spotkaniu naszymi utalen-
towanymi pianistkami uczestniczyli również ich 
rodzice oraz wiceburmistrz Andrzej Raudner. KM

6 marca w Centrum Kulturalno-Edukacyj-
nym, w ramach obchodów 100-lecia po-
wstań śląskich odbył się koncert „Iskry 
w popiele”, podczas którego wystąpili 
Wojciech Ciuraj oraz zespół St. James 
Hotel.
– W 2018 roku świętowaliśmy setną rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę, a w 2019 
roku rozpoczęliśmy obchody stulecia powstań ślą-
skich. Ślązacy, żeby świętować niepodległość mu-
sieli przetrwać jeszcze trzy powstania – w 1919, 
1920 i 1921 roku. Dopiero wtedy mogli mówić 
o polskim Śląsku – mówił burmistrz Wiesław Ja-
niszewski. – Składam serdeczne podziękowania 
na ręce organizatorów tego przedsięwzięcia, któ-
re przybliży zebranej młodzieży historię Powstań 

Śląskich – dodał burmistrz. – Zaproponowana 
dzisiaj forma opowiadania o losach powstańców 
pokazuje, jak bardzo minione czasy są nadal waż-
ne i bliskie naszemu sercu. To dzięki poprzednim 
pokoleniom i ich poświęceniu możemy cieszyć się 
dzisiaj wolnością – podkreślił wicestarosta rybnic-
ki Marek Profaska.

Projekt „Iskry w Popiele” to próba opowiedze-
nia burzliwej historii Śląska przy pomocy rockowej 
stylistyki – z pogranicza rocka i rockowej opery, 

z historycznym przesłaniem i hołdem oddanym 
śląskim przodkom.

Koncert poprowadził dr Jacek Kurek – history-
k-kulturoznawca, eseista, poeta, animator kultury, 
znawca muzyki i malarstwa, pedagog, od 2016 r. 
związany z Muzeum w Chorzowie. J. Kurek wy-
głosił również wykład, poprzedzający koncert 
i wprowadzający słuchaczy w jego tematykę.

Pierwsza w tym roku 
akcja oddawania krwi

Po raz pierwszy w lutym br. miejscowy 
Klub Honorowych Dawców Krwi im. 
Antoniego Bery zorganizował akcję od-
dawania krwi. Na apel odpowiedziało 67 
osób.

Pozyskano 23,400 ml. krwi od 52 dawców. 
Podczas trwania akcji oddawania krwi na wszyst-
kich uczestników czekał poczęstunek ufundowany 
przez firmę „Łukosz”. Wszystkim uczestnikom tej 
akcji należą się podziękowania. To właśnie dzię-
ki krwiodawcom można ratować zdrowie i życie 
chorym, którzy są zdani wyłącznie na ofiarność 
drugiej osoby.

Dziękujemy również firmie Łukosz, która ugo-
ściła uczestników akcji swoimi wyrobami. Kolejna 
szansa, by oddać krew potrzebującym odbędzie się 
17 kwietnia, na którą serdecznie zapraszamy.

Eugeniusz Stolarz
Prezes Klubu HDK PCK

im. Antoniego Bery 
w Czerwionce-Leszczynach
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Życzymy Państwu,
aby nadchodzące Święta Wielkanocne

napełniły Wasze serca radością i nadzieją,
a chwile spędzone w gronie najbliższych

dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć
wszystkie trudności.

Członkowie Stowarzyszenia
Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyn

Zmartwychwstanie Chrystusa
niesie ze sobą wiarę, nadzieję i miłość,

która umacnia każdego człowieka.
Życzę wszystkim Mieszkańcom Czuchowa,

aby poczuli się umocnieni dzięki
odradzającemu się życiu.

Radna Stefania Szyp

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Wielu radosnych i ciepłych chwil

oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym

życzy
Sołtys i Radna Jolanta Szejka

Wszystkim Mieszkańcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

życzymy zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych, pełnych ciepła,

nadziei i miłości.
Niech te świąteczne dni będą czasem
odpoczynku i refleksji oraz źródłem

siły i optymizmu na każdy dzień.

Stowarzyszenie
Wspólnota Śląska „Ciosek”

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem
duchowego wzbogacenia i umocnienia,

dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności

życzą
Sołtys i Radny Gabriel Breguła
oraz Rada Sołecka Przegędzy

Życzę zdrowych, błogosławionych i pełnych miłości
Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Niech Święta Wielkiej Nocy  
będą wzorem duchowego wzbogacenia

i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Bogdan Knopik

Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz zdrowych i pełnych spokoju

Świąt Wielkiej Nocy
życzą

Sołtys i Radny Henryk Fuchs
oraz Rada Sołecka Szczejkowic

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych

wszystkim naszym
Przyjaciołom, Współpracownikom, 

Organizacjom oraz Instytucjom
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten wyjątkowy czas
napełni Państwa serca otuchą i nadzieją

oraz pozwoli przezwyciężyć
nawet największe trudności.

Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,  
które niesie odrodzenie duchowe,  

napełni wszystkich spokojem i wiarą,  
da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością  
patrzeć w przyszłość.

Adam Karaszewski
Radny Gminy i Miasta  

Czerwionka-Leszczyny
wraz z Radą Dzielnicy Czuchów
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SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ
Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis 

ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pn–pt 8.00-16.00

tel. 509599103, 506129395

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia

oraz udział w uroczystościach pogrzebowych
naszego Ojca, Teścia i Dziadka

śp. ROBERTA PAWLASA
wszystkim kapłanom, władzom samorządowym

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w osobach Burmistrza, Wiceburmistrza

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych
delegacjom, krewnym i znajomym

składają
Faustyna i Marek Szczech z Rodziną

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

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

  • usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne 

wykonanie usług

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

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

www.pwikcl.pl

Krystynie Spyrze
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo i Pracownicy

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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WYWÓZ SZAMBA 
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE 
zadzwoñ 

od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00-20.00

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 2 marca 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GMINY I MIASTA 

CZERWIONKA-LESZCZYNY
w sprawie przeprowadzenia powszechnej, 

obowiązkowej akcji odszczurzania 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie § 17 ust.3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 
6293), obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W okresie od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r. przeprowadza się powszechną akcję odszczurzania 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2
Obowiązkowej deratyzacji należy poddać budynki mieszkalne, budynki organów administracji, 
budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabu-
dowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, 
zsypy i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy 
wodociągowych lub kanalizacyjnych.

§ 3
Obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji spoczywa na właścicielach i współwłaścicielach 
nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posia-
dających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz innych podmiotach władających 
nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4
Zobowiązuje się podmioty wymienione w § 3 przed rozpoczęciem deratyzacji do podjęcia 
działań sanitarno-porządkowych, mających na celu oczyszczenie podwórzy, piwnic, strychów, 
poddaszy, magazynów i innych pomieszczeń gospodarczych w obiektach, o których mowa 
w § 2, w celu pozbawienia gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.

§ 5
Podmioty, o których mowa w § 3 przeprowadzają akcję odszczurzania poprzez zlecenie tych 
czynności specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponosząc całkowity koszt akcji dera-
tyzacji.

§ 6
Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny 
nakładam na podmioty wskazane w § 3 zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzenia 
akcji odszczurzania obowiązek pouczenia o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Zwierzęta domowe 
należy trzymać w czasie trwania akcji w zamknięciu. W miejscach wyłożenia trutki należy 
wywiesić ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA!”

§ 7
Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

§ 8
Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i kontrolą wykonania sprawować będzie Straż Miejska 
oraz przedstawiciele upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rybniku.

§ 9
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami 
o wykroczeniach.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

ZARZĄDZENIE NR 67/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA 

CZERWIONKA-LESZCZYNY
z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) w związku z § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2018 r. poz. 6293), zarządzam co następuje:

§ 1
Podać do publicznej wiadomości poprzez:
a. wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
b. zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
c. opublikowanie w gazecie lokalnej „Kurier”,
obwieszczenia o przeprowadzeniu powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na te-
renie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o treści określonej w załączniku do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Odpadami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski
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 OGŁOSZENIA DROBNE 

 elektrochirurgia zmian skórnych  usuwanie kępek żółtych z po-
wiek  wycinanie znamion barwnikowych z badaniem histopatolo-
gicznym  usuwanie kaszaków, tłuszczaków, wrastających paznokci 
 kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn 
dolnych: diagnostyka i leczenie zakrzepicy żylnej, skleroterapia ży-
laków, leczenie obrzęków kończyn dolnych  leczenie zachowaw-
cze oraz skleroterapia hemoroidów  anoskopia – wziernikowanie 
odbytu u leczenie owrzodzeń podudzia i stóp cukrzycowych  USG 
Doppler żył kończyn dolnych, tętnic kończyn dolnych i szyi oraz 
jamy brzusznej





 





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

www.gabinetylejtman.pl



GABINET LARYNGOLOGICZNY




LECZENIE CHORÓB USZU, 
GARDŁA I KRTANI

Ornontowice
ul. Klasztorna 1 

(budynek Ośrodka Zdrowia)

Oczyszczanie, likwidacja 
zawartości mieszkań 

i domów
oraz skup staroci  
– tel. 505–397-420

REHABILITACJA  
i masaż leczniczy.

Stacjonarnie lub z dojazdem 
do domu pacjenta.

Magister fizjoterapii  
– tel. 662 503 406.

Zapraszam!

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

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE  

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

RADCA PRAWNY PAWEŁ PIOTROWICZ
Kancelaria Radcowska

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

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.
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