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KGW w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Turniejowa „Gwara Śląska na wesoło” zawitała na rybnicką scenę 
– wraz z nią trzy Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminę 
i miasto Czerwionka-Leszczyny. Rywalizacja artystyczno-
-kulinarna przyniosła im zasłużony splendor. 

Koncert Noworoczny zachwycił
Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod dyrekcją Wojciecha Pukowca 
plus soliści – to żelazny punkt programu w życiu kulturalnym gmi-
ny i miasta Czerwionka-Leszczyny. Doceniając muzyków, 
widzowie nie szczędzili braw. 11
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Królewski orszak 
już tradycyjnie
Za sprawą barwnego orszaku Bełk i Palo-
wice bodaj już na stałe wpisały się w uro-
czystość Objawienia Pańskiego, skupiają-
cą nie tylko miejscowe wspólnoty 
parafialne. Bierzmy przykład! 

Chór „Magnificat” 
trzyma swój poziom
Stefania Szyp i dyrygowany przez nią chór 
„Magnificat” co roku na Trzech Króli urzą-
dzają w Czuchowie prawdziwą ucztę du-
chową. Koncert kolęd w ich macie-
rzystej parafii to duże wydarzenie. 

Ze Sztabu WOŚP: 
– kolejny rekord!
Harcerski Sztab, dziesiątki wolontariuszy 
na ulicach i rzesza darczyńców, w tym 
także internautów, w sumie zaś wkład na-
szej lokalnej społeczności w Finał 
WOŚP – znów rekordowy! 

Święto Makówek
Mimo naszych zapowiedzi, zachęcać chy-
ba nie trzeba było, wszak Święto Makówek 
od lat cieszy się dużym zainteresowaniem 
naszych mieszkańców. Nic dziwnego skoro 
przyciąga świąteczny przysmak, a przy tym 
wiele innych atrakcji zwiastujących Boże Na-
rodzenie i ten wyjątkowy czas rodzin-
nego świętowania. 
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KAROLINKI 2019
Od ponad dwudziestu lat samorząd gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny składa w imieniu własnym 
oraz mieszkańców szczególne podziękowania kiero-
wane pod adresem osób, instytucji, firm i organiza-
cji społecznych, które swoją działalnością zaznaczyły 
wkład w rozwój i promocję naszej Małej Ojczyzny. Sta-
tuetka „Karolinki” jest z kolei symbolicznym wyrazem 
wdzięczności i uznania. Stąd również formuła uroczy-
stej gali z udziałem wielu znamienitych gości, w tym 
Laureatów „Karolinki”, których grono z roku na rok 
coraz bardziej się powiększa. 30 grudnia 
wszyscy razem zagościli w naszym CKE.
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Na dobry początek 
– …muzyka i śpiew
Co tam komu w duszy gra, to rzecz gustu. 
Byle grało, bo jak gra, to muzyka, a ta – 
o czym dość powszechnie wiadomo – łago-
dzi obyczaje. Gdyby tak jeszcze dochodziła 
do uszu na wyżynach władzy, byłoby tam 
może faktycznie mniej jadu i zacietrzewie-
nia. U nas na szczęście rozbrzmiewa cał-
kiem doniośle, to i tradycji stało się zadość.

Jakoś teraz chyba mniej niż kiedyś królują w porze 
karnawału gromadne pląsy. Skoro więc nie do tańca, to 
do (po)słuchania jest wiele. Rzecz jasna za sprawą tych, 
którzy głosem lub przy użyciu instrumentu kulturę mu-
zyczną krzewią. Chwała im za to w myśl tego, co głosił 
J.W. Goethe – gdzie słyszysz 
śpiew, tam wchodź, tam 
dobre serca mają. Ustalmy 
od razu, że z pewnością nie 
brak przykrych wyjątków, 
jednak co do reguły moż-
na się tu zgodzić. Oto więc 
w pierwszych dniach no-
wego roku sporo jest oka-
zji, aby zaiste noworocznie 
koncertować, a to jeszcze 
w repertuarze kolędowym, a to w rozrywkowym, czy 
też nieco w przenośni, w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Weźmy pod uwagę chóry… Stałym bywalcom łatwo 
zauważyć z roku na rok większą pieczołowitość. Już nie 
tyle o odśpiewanie chodzi, co o wykonanie utworów, 
w których brzmienie włożona jest też pasja. To dalekie 

od schyłku, jaki wróżono zespołom śpiewaczym. Nic po-
dobnego! – jest ich coraz więcej, a jakość ich występów 
to nie dzieło przypadku. Pięknie się prezentują, w rzeczy 
samej, co tylko potwierdza pełne przekonanie do obec-
ności w rodzinie śpiewaczej i swego rodzaju przynależ-
ność kulturową. Stąd niski ukłon w stronę mecenasów, 
czyli tych, którzy wytrwale sprawują pieczę nad śpie-
wającymi (nie tylko chórzystami), także w stronę dyry-
gentów i instruktorów, nade wszystko tych, którzy chcą 
śpiewać, a do tego jeszcze się pokazywać. W przypadku 
chórów trudno nie zauważyć młodego pokolenia, choć 
jeszcze niedawno – co bardziej zgryźliwi lub zdystan-
sowani – z przekąsem mówili o wysokiej średniej wieku 
chórzystów. Tymczasem śpiew łączy pokolenia i buduje 
relacje, a to bezcenne.

Podobnie w przypadku muzyków skupionych wo-
kół W. Pukowca. Ich noworoczne koncerty już także 
mocno wpisały się w tradycję, od której nie sposób 

odejść, bo przecież wi-
downia pęcznieje. Oby tak 
dalej, wszak wrażliwość 
na muzykę i śpiew rzad-
ko zawodzi. Stąd Goethe 
i wyrocznia ikony nie-
mieckiego romantyzmu, 
którą dość często przyta-
cza się nie tyko w środo-
wisku chórzystów. Z tym 
większą uwagą niech na 

śpiewaczą rodzinę spojrzą wszyscy, którzy jeszcze się 
wahają, aby stać się jej członkiem, a którym być może 
brak śmiałości. Warto się jednak przemóc – ze względu 
na dobre towarzystwo i na czekające przeżycia, wszak 
satysfakcja po udanym występie to chwile, dla których 
chce się żyć, bo prawdziwie chwytają za serce.

Robert Ratajczak 

WOŚP to nasza 
wspólna sprawa

Co roku rosnące zaangażowanie, większe kwoty 
i kolejne rekordy, jestem więc pod ogromnym 
wrażeniem zaangażowania, jakim regularnie 
wykazują się również mieszkańcy gminy i mia-
sta Czerwionka-Leszczyny. To budujące, że nie 
jesteśmy bierni i chcemy dobrowolnie pomagać, 
czego najlepszym przykładem jest nasz Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – ko-
mentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Trudno nie uznać wymiernych efektów funkcjonowa-

nia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam tutaj 
na myśli wyposażenie i sprzęt medyczny, który trafia do 
klinik, szpitali i pacjentów, począwszy od tych najmłod-
szych, dopiero narodzonych, po osoby przebywające na 
oddziałach geriatrycznych. Przyznać trzeba, że gdyby 
placówki medyczne były odpowiednio wyposażone i nie 
potrzebowały wsparcia ze strony Orkiestry, to z pewno-
ścią nie miałaby ona racji bytu. Tymczasem niezależnie 
od tego, kto sprawuje rządy, braki finansowe w resorcie 
zdrowia – między innymi na zakup sprzętu medycznego 
– występują permanentnie. Ktokolwiek się z tym zetknął, 

osobiście lub poprzez członków 
rodziny, przyjaciół i znajomych, 
temu nie trzeba uzasadniać 
idei, jakie przyświecają pomy-
słodawcom, organizatorom, jak 
i ogromnej rzeszy wolontariu-
szy i darczyńców WOŚP. Tym 
ostatnim należą się szczególne 
słowa uznania, bo przecież bez 
nich nie byłoby ani kwestowania, ani aukcji, dzięki którym 
każdy z nas może wpływać na wynik wielkiego Finału.

Formuła orkiestry, jakkolwiek pod wieloma względa-
mi umowna i symboliczna, nie jest jednak przypadkowa, 
gdyż wywodzi się od imprez i koncertów charytatywnych, 
które szczególnie sprzyjają porywom serca i szczodrobli-
wości. Wobec tego chciałbym w tym miejscu zadeklarować 
wsparcie i zaangażowanie dla organizacji przyszłorocz-
nego 29. Finału WOŚP, aby w Czerwionce-Leszczynach 
przybrał on również postać godnego koncertu z udziałem 
wielu artystów. Ufam, że przy wsparciu ze strony Miej-
skiego Ośrodka Kultury i władz samorządowych zjedna 
to kolejne serca wokół idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy oraz życzliwości i empatii dla innych, zwłaszcza 
chorych, cierpiących i tych, którym trzeba spieszyć na ra-
tunek. Tymczasem dziękuję członkom Harcerskiego Szta-
bu WOŚP w Czerwionce-Leszczynach, wszystkim wolon-
tariuszom i ich opiekunom za tegoroczny Finał, z którego 
wszyscy możemy być dumni. 
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W sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego odbyła 
się doroczna sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z udziałem wielu zaproszonych gości. Jej uroczysty charakter już 
tradycyjnie wiązał się wręczeniem statuetki „Karolinki” za wybit-
ne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

Karolinki 2019
Uroczystej sesji przewodniczył Bernard 

Strzoda, przypominając idee towarzyszą-
ce ustanowieniu wyróżnienia w postaci 
„Karolinki”. Mówił o tym również bur-
mistrz Wiesław Janiszewski, podkreśla-
jąc, iż nagroda ta trafiła już do 150 osób, 
stanowiących tylko część spośród tych, 
którzy na nią zasługują. Tymczasem spe-
cjalna Kapituła, którą oprócz wspomnia-
nych osób tworzą również wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej – Bogdan Kno-
pik, Leszek Salamon i Józef Szczekała 
– oraz wiceburmistrz Andrzej Raudner 
i sekretarz gminy Justyna Domżoł, mia-
ła do rozpatrzenia trzydzieści wniosków. 
Wyłoniono z nich kolejnych laureatów, 
którymi zostali: Krystyna Sosna, Feli-

cja Swoboda, Marian Faberski, Je-
rzy Krzyżowski, Waldemar Mitura 
i Zakład Odsalania „Dębieńsko”. 

My zaś, zgodnie z tradycją naszej redakcji, 
poniżej i na kolejnych stronach publikuje-
my obszerne sylwetki laureatów.

Warto dodać, iż doroczna gala związa-
na z wręczeniem „Karolinek” była okazją 
do przypomnienia wizerunku wszystkich 
dotychczasowych laureatów tej nagrody, 
a także do złożenia życzeń noworocznych 
kierowych przez władze samorządowe do 

wszystkich mieszkańców gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Trzeba też wspo-
mnieć, iż oprawę artystyczną tej uroczysto-
ści tradycyjnie zapewniła Orkiestra Miej-
ska „Dębieńsko” pod dyrekcją Wojciecha 
Pukowca oraz dziewczęta z Formacji Ta-
necznej „Zygzak”, podopieczne Kata-
rzyny Grzegorzek, natomiast dodatkową 
atrakcją był występ kabaretu „Rak”. (r)

Felicja Swoboda

Urodziła się 4 września 1949 r. 
w Stanowicach. Szkołę podstawową 
ukończyła w Czerwionce. Naukę 
kontynuowała w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Rybniku. W 1969 r. 
ukończyła Studium Nauczycielskie 
w Gliwicach, po czym podjęła pra-
cę w Szkole Podstawowej w Stano-
wicach. Była nauczycielem edukacji 
wczesnoszkolnej, a także chemii, 
plastyki oraz zajęć technicznych, zaś 
w latach 1990-1996 także dyrekto-
rem tej szkoły.

W trakcie pracy zawodowej wło-
żyła wiele wysiłku w wychowa-
nie i edukację kolejnych pokoleń 
uczniów z terenu obecnej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Pod jej kierunkiem dzieci i mło-
dzież brały udział w wielu olimpia-
dach i konkursach, gdzie zdobywały 
liczne nagrody i wyróżnienia. Była 
współtwórcą i współredaktorem biu-
letynów z okazji 30-, 40- i 50-lecia 
Szkoły w Stanowicach, które zawie-
rały także informacje o sołectwie.

W celu doskonalenia swojego 
warsztatu pracy w zakresie plastyki 
podjęła między innymi współpracę 
z Pałacem Młodzieży w Katowicach. 
Przez ponad 20 lat była związana 
z harcerstwem. W tym czasie wie-
lokrotnie była organizatorem i opie-
kunem obozów harcerskich i zucho-
wych, będąc także ich komendantem. 
Zainicjowała również Nieobozową 

Krystyna Sosna

Urodziła się 15 września 1942 r. 
w Kłomnicach. Do szkoły podstawo-
wej uczęszczała w Dębieńsku Starym 
i Czerwionce. W 1961 r. ukończyła 
Liceum Pedagogiczne w Bielsku-
-Białej. Przez cały okres pracy za-
wodowej związana była z oświatą 
obecnej Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny, najpierw jako na-
uczyciel w Szkole Podstawowej nr 
2 w Leszczynach, później w Szko-
le Podstawowej nr 4 w Czerwionce, 
a następnie jako wicedyrektor i dy-
rektor tej szkoły.

Od września 1991 r. pełniła funk-
cję Pełnomocnika Zarządu Gminy 
i Miasta ds. Oświaty. W tym czasie 
Czerwionka-Leszczyny jako jedna 
z pierwszych gmin przejęła do pro-
wadzenia jako organ prowadzący 
szkoły podstawowe. Krystyna Sosna 
w 1997 r. rozpoczęła także przygoto-
wania do reformy oświaty w gminie. 
Działania te zaowocowały uchwale-
niem w 1999 r. racjonalnej i ekono-
micznej sieci placówek oświatowych, 
obejmującej 6-letnie szkoły podsta-
wowe oraz nowo powstałe 3-letnie 
gimnazja.

Krystyna Sosna jako inspira-
tor i koordynator rozwoju gminnej 
oświaty podjęła wiele działań wpły-
wających bezpośrednio na jakość na-
uczania i wychowania. Z jej inicja-
tywy m.in. uruchomiono dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne finansowane 
przez gminę, wprowadzono doda-
tek samorządowy dla nauczycieli, 
promowano edukację ekologiczną 
w placówkach, sukcesywnie zwięk-
szano ofertę edukacyjną placówek 
oświatowych i powołano gminnych 
doradców oświatowych.

Akcję Letnią w formie półkolonii. 
W 2004 r. przeszła na zasłużoną 
emeryturę.

Felicja Swoboda przez jedną ka-
dencję pełniła funkcję sekretarza 
w Radzie Sołeckiej. Przez 10 lat była 
też członkiem zespołu charytatywne-
go przy Parafii św. Jacka w Stanowi-
cach. Jako wolontariusz pracowała 
przy rozbudowie miejscowego ko-
ścioła w Stanowicach. Obecnie, w ra-
mach Uniwersytetu III Wieku bierze 
udział w ogólnopolskich konkursach 
fotograficznych, uzyskując nagrody 
i wyróżnienia.

Za swoją działalność i społeczne 
zaangażowanie odznaczona została 
Złotą Odznaką Zasłużony w Roz-
woju Województwa Katowickiego, 
Złotą Odznaką ZNP oraz odznacze-
niem – Harcerska Służba Ziemi Ślą-
skiej. Wyróżniono ją także Nagrodą 
Inspektora Oświaty i Wychowania 
oraz dwukrotnie Nagrodami Kurato-
ra. W uznaniu wybitnych zasług dla 
rozwoju Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny została uhonorowana 
medalem 50-lecia.

W 1997 r. była jednym z inicjato-
rów sesji oświatowej Rady Miejskiej, 
której efektem było podjęcie Uchwa-
ły w sprawie kontynuacji rozwoju 
oświaty na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Rezultatem 
uchwały były liczne przedsięwzięcia 
oświatowe, w tym m.in. oddanie do 
użytku czterech sal gimnastycznych, 
rozbudowa Przedszkola nr 8 w Dę-
bieńsku oraz Szkoły Podstawowej nr 4 
w Czerwionce, przebudowa dwóch ko-
tłowni szkolnych na ekologiczne, licz-
ne remonty placówek oświatowych.

W ciągu 11-letniego okresu kiero-
wania gminną oświatą wypracowała 
partnerskie zasady współpracy z or-
ganami nadzoru pedagogicznego i or-
ganizacjami związkowymi zrzeszają-
cymi nauczycieli w gminie.

Za społeczne zaangażowanie wy-
różniona została dyplomem z okazji 
25-lecia Samorządu Terytorialnego 
za zasługi dla wspierania rozwoju sa-
morządności oraz uhonorowana me-
dalem 50-lecia w uznaniu wybitnych 
zasług dla rozwoju Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.
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pierw Rady Miejskiej w Leszczy-
nach, a następnie w latach 1994-1998 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesz-
czynach. W tym czasie angażował 
się w prace Komisji Budownictwa, 
gdzie z jego inicjatywy powstał m.in. 
projekt zagospodarowania terenu 
przy ulicach Zabrzańskiej i Borowej 
w Dębieńsku. Ponadto angażuje się 
w prace Rady Dzielnicy Dębieńsko.

W 1982 r. wstąpił do OSP Dębień-
sko Wielkie, gdzie w 1984 r. został 
prezesem Zarządu, pełniąc tę funkcję 
przez 25 lat. 

Za pracę społeczną w 100-lecie 
powstania OSP Dębieńsko Wielkie 
otrzymał w 2009 r. Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego. Wcześniej, w 1984 r. 
nadano mu Srebrną Odznakę „Za-
służony w rozwoju województwa ka-
towickiego”, a w 1985 r. – otrzymał 
Srebrny Krzyż Zasługi. Za zasługi 
dla pożarnictwa został uhonorowany 
brązową, srebrną oraz złotą odznaką.

Jerzy Krzyżowski

Urodził się 6 stycznia 1945 r. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej 
w Dębieńsku Starym rozpoczął na-
ukę w trzyletniej Szkole Rzemiosł 
Budowlanych w Raciborzu, którą na-
stępnie kontynuował w Technikum 
Budowlanym, również w Raciborzu.

Pracował w Gliwickim Przedsię-
biorstwie Budownictwa Węglowe-
go, PEBEROWIE, KWK „Dębień-
sko” oraz Urzędzie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Jerzy Krzy-
żowski współprowadził m.in. wyko-
nawstwo budynków mieszkalnych 
w Czerwionce i Leszczynach, w tym 
budynków z tzw. wielkiej płyty, bu-
dowę Ośrodka Zdrowia w Czerwion-
ce, nadszybia szybu „Jan I”, budynku 
odfenolowni, stołówki pracowniczej 
KWK Dębieńsko, remonty sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych na 
terenie obecnych dzielnic Czerwion-
ka, Czuchów, Dębieńsko, rozbudowę 
budynku zaplecza KS 23 „Górnik” 
Czerwionka i Zakładu Odsalania.

W 1981 r. KWK „Dębieńsko” 
powierzyła mu nadzór nad naprawą 
szkód górniczych zabytkowego ko-
ścioła w Dębieńsku. W ramach pracy 
społecznej nadzorował budowę ko-
ścioła w Czerwionce przy ul. Parko-
wej, od jej rozpoczęcia aż do poświę-
cenia i oddania w użytkowanie wier-
nym. Pełnił również funkcję wicepre-
zesa Fundacji „Basen Dzieciom”, od 
jej powstania aż do oddania obiektu 
do użytku. Jest członkiem Towarzy-
stwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej.

Przez dwie kadencje pełnił funk-
cję radnego Rady Miejskiej, naj-

Marian Faberski

Urodził się 6 grudnia 1924 r. 
w Pniewach. Tam też uczęszczał do 
szkoły podstawowej. W 1965 r. ukoń-
czył studia w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Krakowie. Pracę zawodową 
rozpoczął w 1947 r. jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie, 
a następnie kontynuowała ją w Gole-
jowie i Wielopolu. W 1955 r. zatrud-
niony został w Wydziale Oświaty 
w Rybniku na stanowisku podinspek-
tora. Od 1962 do 1981 r. związany był 
z oświatą Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny. W 1962 r. został kie-
rownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 
w Leszczynach, w latach 1969-1975 
był dyrektorem Poradni Wychowaw-
czo-Zawodowej, a potem został powo-
łany na stanowisko inspektora oświaty 
i wychowania (1975-1981).

Z ramienia Powiatowej Rady Na-
rodowej w Rybniku Marian Faberski 
koordynował akcję: Tysiąc Szkół na 
1000 lat w byłym powiecie rybnic-
kim. W ramach tego przedsięwzięcia 
na terenie obecnej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny wybudowa-
no nowe szkoły podstawowe w Beł-
ku, Dębieńsku Wielkim i Palowicach. 

Waldemar Mitura

Urodził się 17 lipca 1958 r. 
Mieszka w Leszczynach. Jest człon-
kiem Stowarzyszenia Wspólnota 
w Czerwionce-Leszczynach. Praco-
wał w KWK „Szczygłowice” w od-
dziale szybowym na stanowisku sy-
gnalisty oraz rewidenta szybowego, 
po czym przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Był członkiem Zarządu Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Szczygłowice”.

Działalność samorządową rozpo-
czął w 2004 r. w Radzie Dzielnicy 
Leszczyny Osiedle, gdzie był jej 
członkiem, pełnił funkcję przewod-
niczącego Zarządu, a obecnie jest 
wiceprzewodniczącym Zarządu tej 
dzielnicy. W 2006 r. został wybrany 
radnym Rady Miejskiej w Czerwion-
ce-Leszczynach. Funkcję tę pełni już 
czwartą kadencję. W poprzedniej 
i obecnej kadencji jest m.in. prze-
wodniczącym Komisji Prawa, Po-
rządku Publicznego i Współpracy 
z Samorządami.

W działalności samorządowej 
priorytetem dla niego są sprawy 
związane z dzielnicą, którą reprezen-
tuje oraz działalność na rzecz dalsze-
go rozwoju gminy. Istotną dla niego 
sprawą jest kontakt z mieszkańcami, 
ich problemy, w szczególności ludzi 
starszych. Szczególnie zależy mu na 
poprawie zdrowia i bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy.

Waldemar Mitura jest osobą szcze-
gólnie zaangażowaną w szerzenie 
idei krwiodawstwa na terenie naszej 
gminy. Z niezwykłą pasją oraz konse-
kwencją wpływa na rozpowszechnie-
nie tej cennej idei wśród mieszkań-
ców, co przyczynia się do zgłaszania 
wielu nowych dawców. Swą ideą tra-
fia nie tylko do osób dorosłych, ale 
także do dzieci i młodzieży, która 
w niedalekiej przyszłości będzie po-

Zakład Odsalania „Dębieńsko”

Był też inicjatorem rozbudowy i mo-
dernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 
w Leszczynach, Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Czerwionce oraz szkół podsta-
wowych w Dębieńsku Starym, Ksią-
żenicach, Przegędzy, Stanowicach 
i Szczejkowicach, współpracując 
w tym zakresie ze społecznymi komi-
tetami, składającymi się z mieszkań-
ców poszczególnych miejscowości.

Ponadto był radnym dwóch ka-
dencji Miejskiej Rady Narodowej 
w Leszczynach. W latach 1968-1969 
zastępował przewodniczącego Miej-
skiej Rady Narodowej w Leszczy-
nach, wykonując dodatkowo jego 
obowiązki. Po przejściu na zasłu-
żoną emeryturę kontynuował pracę 
z dziećmi i młodzieżą.

Jest kombatantem II wojny świa-
towej, odznaczony War Medal 1939-
1945. Za pracę zawodową i społecz-
ną otrzymał następujące wyróżnienia 
i odznaczenia: Złotą Odznakę ZNP, 
Złote Odznaczenie Zasłużony w Roz-
woju Województwa Katowickiego, 
Honorową Odznakę Przyjaciół Har-
cerstwa, Honorową Odznakę Służby 
Ziemi Śląskiej, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Srebrnym i Zło-
tym Krzyżem Zasługi.

dejmować decyzje o pomocy innym.
Od 2010 r. współpracuje z Re-

gionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Raciborzu. 
Dzięki jego inicjatywie na terenie 
gminy od lipca 2010 r. udało się zor-
ganizować 45 akcji oddawania krwi, 
w których uczestniczyło 1397 daw-
ców, oddając ponad 620 litrów pełnej 
krwi oraz 6500 ml osocza. Sam oddał 
ponad 57 litrów pełnej krwi. Wspie-
ra również placówki oświatowe oraz 
wsparcia dziennego na terenie gmi-
ny upominkami związanymi z ideą 
krwiodawstwa.

W latach 2011-2017 był członkiem 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Karlik”. Za pracę zawodo-
wą, społeczną i samorządową został 
wyróżniony: brązowym i srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Honorową Szpadą 
Górniczą, Medalem 100-lecia PCK, 
odznakami Zasłużony Dawca Krwi 
nadanymi przez PCK, pamiątkowym 
medalem i certyfikatem za oddanie 
50 litrów krwi, Medalem Honoro-
wym Dawca Krwi Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu, Złotą Odznaką Ho-
norową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, Medalem 50-lecia Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Jego powstanie datuje się na rok 
1974. Została wówczas uruchomiona 
instalacja na bazie technologii opra-
cowanej przez naukowców Główne-
go Instytutu Górnictwa utylizująca 
solanki górnicze. Na początku lat 
90. przystąpiono do budowy nowej 
instalacji RCC, która została zapro-
jektowana przez Biuro Projektów 
Energetycznych i Ochrony Środo-
wiska „Energotechnika” w oparciu 
o technologię amerykańską i szwedz-
ką. Zastosowano w niej najnowsze 
rozwiązania techniczne dostępne 
w tym czasie na świecie. Instalacja 
ta została uruchomiona w 1994 r. i od 
początku utylizuje wody silnie i mier-
nie zasolone.

Zakład Odsalania „Dębieńsko” do 
końca 1998 r. funkcjonował w struk-
turach KWK „Dębieńsko”. 1 stycz-
nia 1999 r. rozpoczął działalność 
jako spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Z dniem 1 lipca 2015 r. 
nastąpiło połączenie dotychczasowej 
spółki z o.o. z nową spółką akcyjną.

Od samego początku zakład dzia-
łał i nadal działa na rzecz ochrony 
środowiska, chroniąc rzekę Bierawkę 
przed zrzutem chlorków i siarczanów 
poprzez utylizację kopalnianych wód 
słonych. Obecnie system utylizuje 
rocznie około 1,6 mln m3 solanek 
pochodzących z górotworu w trakcie 
prowadzenia robót górniczych w ko-

palni „Budryk” oraz gromadzących 
się w wyrobiskach byłej kopalni „Dę-
bieńsko”, produkując około 70 tys. 
ton wysokogatunkowej soli spożyw-
czej. Sprzedawana jest ona zarówno 
w Polsce jak i w Czechach, Słowacji, 
Belgii i Austrii.

Stosowany w zakładzie proces 
warzenia soli, bazujący na techno-
logii opracowanej w USA i Szwe-
cji, jest rozwiązaniem unikatowym 
w skali europejskiej i światowej. Sól 
otrzymała atest wydany przez Pań-
stwowy Zakład Higieny oraz Pań-
stwowego Inspektora Sanitarnego. 
W 2018 r. otrzymała Certyfikat ja-
kości i tytuł Top Produkt oraz godło 
promocyjne Doceń Polskie®. 

Obecnie zakład zatrudnia około 
140 pracowników.

Zd
j. 

A
rk

ad
iu

sz
 K

lim
cz

ak

5| KURIERSTYCZEŃ 2020



6 KURIER | STYCZEŃ 2020

Święto Makówek

Rekordowy wynik WOŚP 
w Czerwionce-Leszczynach

Dużą hojnością wykazali się mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Do 
tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrzucili do puszek łącznie 
39.345,67 zł. To nowy rekord Sztabu WOŚP w naszej miejscowości.

12 stycznia na terenie gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny kwestowało 70 wolontariuszy. Ta 
wyjątkowa akcja sprawia, że jej częścią chcą się 
poczuć osoby w różnym wieku. Najmłodszy wo-
lontariusz miał zaledwie 7 lat, nie zabrakło dzieci 
i młodzieży szkolnej, studentów, ale także trzydzie-
sto-, czterdziestolatków.

– Blisko 40 tys. zł to rekordowa kwota w Czer-
wionce-Leszczynach. Cieszymy się ogromnie! 
Mieszkańcy okazali wielką pomoc i życzliwość 
dla wolontariuszy. Po raz kolejny udowodnili, że 
można na nich liczyć – mówił Marek Looze, ko-
mendant hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach, 
a zarazem szef lokalnego sztabu WOŚP-u.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
charytatywne aukcje na portalu allegro.pl. Dochód 
z przekazanych przez mieszkańców przedmiotów 
w całości zasili konto WOŚP. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tegorocznego sukce-
su Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W czasie tegorocznego Finału zbierano pieniądze 
na zakup najnowocześniejszego sprzętu do ratowa-
nia życia i zdrowia dzieci, które potrzebują specjali-
stycznych operacji. Za zebraną kwotę zaplanowano 
zakup m.in. lamp operacyjnych, stołów operacyj-
nych, aparatów do znieczulenia, sprzętu monitoru-
jącego, urządzeń teletransmisyjnych, aparatów RTG 
z ramieniem C czy zestawów endoskopowych. HPN

DARCZYŃCY LICYTACJI WOŚP: Sielska 
Kwiaciarnia – Marzena Kobrzyńska, Knurów; 
Piotr Szubert; Barbara Błasiak, Pracownia 
Dot Art. Dorota Povazhny, Stanowice; Firma 
Od A do Z. Zuzanna Kala, Leszczyny; Studio 
fryzjerskie „Anna” – Anna Skwara, Czerwionka; 
Studio Urody „Oceanik” – Magdalena Woźnicz-
ko, Czerwionka; Studio Urody „Anna” – Anna 
Kurpanik, Czerwionka; Vita Fit. Klub fitness dla 
kobiet, Orzesze; Fitness Klub „Omen”, Leszczy-
ny; Warsztaty Terapii Zajęciowej, Czerwionka; 
Zespół Muzyczny „Muzykanty”.

W grudniowym wydaniu Kuriera informowaliśmy o wyczy-
nach Piotra Szuberta z Dębieńska. Od wielu lat wspiera 
on Orkiestrę, wykonując ze starych i zużytych części moto-
cyklowych oryginalne przedmioty, które trafiają na aukcje 
WOŚP. Jego recyklingowe dzieła sztuki przygotowane na 
tegoroczny Finał pokazywaliśmy na naszych łamach przed 
miesiącem. W wielkopolskim Raszkowie, który jest bazą 
mototurystów z całej Polski, aukcja powiększyła konto Or-
kiestry o 6163 zł, zaś niewielka statuetka motocykla, jaką 
przekazał Harcerskiemu Sztabowi WOŚP w Czerwionce-
-Leszczynach, została wylicytowana za 177,50 zł.

21 grudnia, już po raz jedenasty, na tere-
nie osiedla Familoków odbył się Jarmark 
Bożonarodzeniowy – Święto Makówek.
Jak co roku jarmark przyciągnął na Plac Rekre-

acyjny tłumy mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, 
chcących skosztować wyjątkowego, świątecznego 
deseru, jakim są makówki. Mak, bułka, bakalie, 
mleko z masłem – to przepis na tę tradycyjną śląską 
potrawę wigilijną, jednak każda z gospodyń przy-
rządza ją tak naprawdę na swój sposób.

– Już od ponad dziesięciu lat spotykamy się na 
Jarmarku Bożonarodzeniowym, żeby skosztować 
świątecznego deseru – makówek, przygotowywa-
nych przez przedstawicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu Czerwionki-Leszczyn. Życzę wszyst-
kim, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
spędzili w spokojnej, rodzinnej atmosferze, wypeł-
nionej spotkaniami z najbliższymi – mówił bur-
mistrz Wiesław Janiszewski.

Do życzeń przyłączyli się również radny Sej-
miku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, 

przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, 
wiceburmistrz Andrzej Raudner, pełnomocnik 
burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik 
oraz radni miejscy i powiatowi.

Wszystkich zgromadzonych tego dnia na osie-
dlu Familoków, w świąteczny nastrój wprowadziły 
występy dzieci z Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” 
w Czerwionce oraz uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Dębieńsku. Na scenie zaprezentowała się 
również Kapela z Naszego Miasteczka.

Uczestnicy Jarmarku mogli zakupić ozdoby 
i dekoracje świąteczne na stoiskach z rękodziełem 
artystycznym, na najmłodszych czekała świąteczna 
karuzela, mogli również spotkać się z Mikołajem, 
który częstował ich słodkościami. Tradycyjnie nie 
zabrakło świątecznej fotobudki oraz konkursów, 
w których można było wygrać jedną ze stu choinek. 
W tym roku ogromnym powodzeniem cieszyły się 
również gorąca czekolada, grzane wino i bezpłatna 
herbata serwowane w familokowych, papierowych 
ekokubkach. HPN
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Nowy sprzęt OSP Dębieńsko Wielkie
30 grudnia przedstawiciele jednostki OSP Dębieńsko Wielkie otrzymali z rąk bur-
mistrza Wiesława Janiszewskiego nowy zestaw ratownictwa technicznego. Środki 
na zakup wyposażenia zostały pozyskane przez gminę z Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Przypomnijmy, że 7 listopada ub.r. w Warsza-

wie burmistrz Wiesław Janiszewski oraz skarbnik 
Zbigniew Wojtyło podpisali umowę na powierze-
nie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fun-
duszu Sprawiedliwości. W ten sposób jednostka 
OSP Dębieńsko Wielkie mogła poszerzyć swoje 
wyposażenie o urządzenia ratownictwa, niezbędne 
do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośred-
nio na miejscu zdarzenia.

11 listopada czek na zakup zestawu ratownictwa 
został przekazany przedstawicielom OSP Dębień-
sko Wielkie przez ministra Michała Wosia oraz 
burmistrza W. Janiszewskiego.

Gmina pozyskała na to zadanie środki finanso-
we w wysokości 50 tys. zł. Kwota umożliwiła za-
kup średniego zestawu ratownictwa technicznego, 

w skład którego wchodzą: agregat hydrauliczny 
z funkcją turbo, nożyce hydrauliczne, rozpieracz 
ramieniowy, dwa odcinki węża przedłużającego, 
piła ręczna do szkła klejonego, wybijak do szyb 

hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa oraz 
mata narzędziowa.

Pozyskany sprzęt pozwoli jednostce OSP Dę-
bieńsko Wielkie na ratowanie życia ludzkiego 
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, ponadto 
poszerzy możliwości techniczne do niesienia po-
mocy w szczególności ofiarom wypadków drogo-
wych.

– Niech uroczyste przekazanie sprzętu będzie 
także okazją do złożenia podziękowań naszym stra-
żakom-ochotnikom, którzy społecznie i bezintere-
sownie niosą pomoc. Za ten trud, ofiarność i zaan-
gażowanie druhom i druhnom serdecznie dziękuję 
– powiedział burmistrz W. Janiszewski.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedli-
wości jest funduszem celowym ukierunkowanym 
na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, 
przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc post-
penitencjarną. Szczegółowe zasady udzielania po-
mocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały okre-
ślone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. HPN

XV POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Gwara Śląska na wesoło
19 stycznia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się XV Powiatowy Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich „Gwara Śląska na wesoło”. Czerwionkę-Leszczyny reprezentowały Koła 
z Bełku, Dębieńska i Książenic.

W tym roku w konkursie rywalizowało 16 Kół 
Gospodyń Wiejskich z Rybnika i powiatu rybnic-
kiego. Panie zdobywały głosy publiczności, pre-
zentując scenki kabaretowe na temat „Oma fit” 
oraz dowolną piosenkę lub taniec. W przerwie po-
między konkurencjami, we foyer teatru, publicz-
ność mogła degustować wypieki gospodyń. Ten 
słodki poczęstunek cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem.

Przez kilka godzin występy gospodyń rozbawia-
ły do łez publiczność zgromadzoną w rybnickim 
teatrze. To właśnie widzowie co roku decydują 
o tym, które z kół gospodyń zdobywa główną na-
grodę turnieju. W tym roku zwycięstwo przypadło 
Kołu Gospodyń Wiejskich z Bełku, zaś wszyscy 
uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i upominki.

– Niezwykle cieszę się, że tegoroczne zwycięż-
czynie Turnieju to reprezentantki Czerwionki-Lesz-
czyn, ale tak naprawdę dzisiaj nie ma przegranych. 
Panie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich 
są wyjątkowymi ambasadorkami naszych Małych 
Ojczyzn. Pielęgnując śląskie tradycje i zwyczaje, 
przekazują młodemu pokoleniu nie tylko wiedzę, 
ale przede wszystkim miłość do Śląska. Za to ser-
decznie Wam dziękuję – mówił burmistrz Wiesław 
Janiszewski. Prócz niego występy wszystkich go-
spodyń oklaskiwali również przewodniczący Rady 
Miejskiej Bernard Strzoda, sołtys Bełku Jolanta 

Szejka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Ma-
riola Czajkowska oraz nasi radni. Podczas Turnie-
ju gościnnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Dąbro-
wiczanki” wraz z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dąbrowica”.

Turniej „Gwara Śląska na wesoło” od samych 
swoich początków cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem, zarówno biorących w nim udział 
Kół Gospodyń Wiejskich, jak i publiczności. Ce-
lem Turnieju jest zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego i kulinarnego, a także tradycji, obrzędów 
i zwyczajów ludowych oraz promocja gmin po-
wiatu rybnickiego oraz miasta Rybnika. Orga-
nizatorami Turnieju są Powiatowy Zespół Do-
radztwa Rolniczego w Rybniku oraz Teatr Ziemi 
Rybnickiej. KM
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Aleksandra J.  Ostroch 

Ostatnie dni wojny

Spodziewano się frontu, a jednak 
niemiecką jednostkę kwaterującą 
w Leszczynach, podobno front za-
skoczył. Żołnierze uciekli tak nagle, 
że pozostawili na kwaterze nawet 
dokumenty i pieniądze. Niemiecka 
ludność cywilna również uciekała 
w popłochu. W Czerwionce, gdzie 
mieszkały rodziny urzędnicze zwią-
zane z kopalnią i administracją, zo-
stały dobrze zaopatrzone mieszkania 
z całym wystrojem, a nawet porcela-
ną i ubraniami. Nasze „Ślązoki” na-
turalnie nie zamierzały nigdzie ucie-
kać, wiadomo jednak było, że może 
być niebezpiecznie, starano się więc 
gdzieś dobrze ukryć. Całymi rodzi-
nami przenoszono się do znajomych, 
którzy posiadali piwnice – większość 
chałup ich wtedy nie miała, bądź 
były to tylko ciasne pomieszczenia 
na ziemniaki. Poza tym panowało 
przekonanie, że w dużej grupie bę-
dzie bezpieczniej. Na pewno było… 
raźniej. Opuszczając dom, starano się 
zakopać lub zamurować w piwnicy 
co kto miał cenniejszego, przeważ-
nie odzież, pierzyny – podstawowy 
dobytek ubogich.

Za datę wyzwolenia Leszczyn 
przyjmuje się 27 stycznia 1945 r. 
Tego dnia, czy raczej wieczoru, zo-
baczono pierwsze czołgi radzieckie, 
jednak wszystkie relacje wskazują 
na to, że w dniach między 27 a 29 
stycznia na naszym terenie operowały 
jeszcze obie nieprzyjacielskie armie, 
i to w bezpośredniej bliskości.

27 stycznia wjechało do Lesz-
czyn od strony Kamienia 20 wyco-
fujących czołgów niemieckich, które 
zatrzymały się tylko chwilowo przy 
„zomku”, i odjechały przez Nowy 
Dwór w kierunku Dębieńska. Jedno-
cześnie w graniczącym z Przegędzą 
przysiółku Szczotki osadziły się trzy 
niemieckie działa przeciwpancerne, 
cofające się od strony Gliwic. Ob-
sługa każdego z nich liczyła 6 osób, 
w sumie więc musiało to być 18 żoł-
nierzy, a byli wśród nich podobno 
Niemcy, Ukraińcy i Ślązacy. Jeden 
ponoć nawet dziwnym trafem z sa-
mych Leszczyn. Według jego relacji, 
dowódca „wydał rozkaz zrównania 
leszczyńskiego kościoła z ziemią”. 
Chodziło o nowy, niewykończony 
jeszcze kościół, świecący z daleka 
świeżymi murami – starego, skrytego 
w kępie wysokich drzew, najprawdo-
podobniej nie zauważono. Żołnierze, 
zwłaszcza owi Ślązacy, wywiązywali 
się z rozkazu dość niemrawo, celo-
wali w kierunku kościoła, ale niezbyt 
dokładnie. W sumie została więc tyl-
ko uszkodzona wieża i poleciały szy-
by. Wkrótce pojawiły się ważniejsze 
obiekty do ostrzelania – od strony 
Rzędówki wjechało 10 radzieckich 

Relacje na temat ostatnich dni wojny w Leszczynach są dość niejasne i nieraz sprzeczne. Wszyst-
ko wskazuje na to, że nie odbyło się to tak po prostu, że „weszli Rosjanie”, lecz odbijanie naszych 

małych Leszczyn i okolicznych miejscowości toczyło się ze zmiennym szczęściem, a sytuacja 
zmieniała się dosłownie w ciągu godzin. Nie obyło się bez starć. Niemcy po utracie Gliwic zamierzali 
stawiać desperacki opór w Rybniku. Jak wiemy, niedaleko stąd, w Wilczej i Stodołach, przebiegała 
przedwojenna granica, a Ziemię Rybnicką Niemcy uważali za własność „utraconą” w 1922 r., dlate-
go utrzymanie jej stawiali sobie za punkt honoru. Walka o Śląsk to już nie była walka o ziemie 
zagarnięte na Wschodzie, które były dla nich zdobyczą wojenną, ale jednak obce, teraz Rosjanie 
wchodzili na teren, który Niemcy traktowali jak rdzenną własność Rzeszy, dlatego też zależało 
im bardzo na jego utrzymaniu.

czołgów. Obok boiska sportowego 
jeden z nich został lekko uszkodzo-
ny pociskiem. Czołgi te zatrzymały 
się przy zagrodach Jerzego Kulika 
i Wiktorii Kurpanik (dziś ul. Ks. Poj-
dy 42 i 44). Tymczasem Niemcom na 
Szczotkach brakło amunicji, więc za-
częli się wycofywać w stronę Rybni-
ka. Była już noc, i obaj Ślązacy, ko-
rzystając z okazji, trzymali się z tyłu, 

by potem schować się 
pod mostkiem w oko-
licach leśniczówki. 
W ten sposób udało im 
się szczęśliwie zdezer-
terować, a temu z Lesz-
czyn przypuszczalnie 
schronić u rodziny 
wraz z towarzyszem.

Rankiem reszta 
Niemców połączy-
ła się pod Rybnikiem 
z oddziałem piechoty, 
i we wzmocnionej sile 
zawróciła ku Leszczynom. Zdaniem 
kronikarki Zieleźnej, zawrócili, aby 
zemścić się za dezercję wspomnia-
nych Ślązaków, choć wydaje się, że 
chodziło raczej o owe dziesięć ra-
dzieckich czołgów. Tak czy inaczej, 
oddział uzbrojony teraz jeszcze do-
datkowo w karabiny maszynowe, ku-
lomioty i granaty, rozpoczął ostrzał 
Leszczyn, celując w rejon dzisiejszej 
ul. Powstańców. W efekcie „zniesione 
zostały z powierzchni ziemi” stodoły 
Edwarda Słupika i Pawła Klucznio-
ka, a domy Józefa Stokłosy, Ryszarda 
Tkocza oraz Ignacego Kurpanika po-
ważnie uszkodzono. Cud, że obeszło 
się bez ofiar, gdyż w piwnicy Stokło-
sów schroniło się około 15-20 osób, 
wśród nich uciekinierzy ze Szczotek. 
Budynek był jednak solidny i wytrzy-
mał atak. Zburzeniu uległ natomiast 
dom i częściowo stodoła w obej-
ściu Matuszczyków. Przy obecnej 
ul. Ks. Pojdy 158 spłonął nowy dom 
Jana Pierchały oraz stojąca naprze-
ciwko starsza chata Wiktora Jelitki. 
Najwyraźniej doszło wtedy także 
do starć i dramatycznych wydarzeń. 
Obok domu Krosnego przy obecnej 
ul. Pierchały 26 znaleziono zwłoki 
trzech hitlerowców. Według relacji 
świadka, dwóch z nich chciało uciec 
i zastrzeliło porucznika, który chciał 
ich powstrzymać, jednak wkrótce po-
tem sami zginęli od granatów. Nad 
ranem około 4.00 pojawiły się czoł-

gi niemieckie, z których jeden został 
zniszczony przez Rosjan w pobliżu 
„Zameczku”. Część załogi uciekła, 
ale jeden z czołgistów zginął, a jego 
ciało przez kilka dni leżało na wraku. 
28 stycznia ciężko ranny został jeden 
z żołnierzy radzieckich w stopniu 
lejtnanta. Wniesiono go do szkoły, 
gdzie zmarł i został pochowany pro-
wizorycznie w ogródku szkolnym, 

w narożniku obok bramy wjazdowej.
29 stycznia toczyły się jeszcze na-

dal jakieś potyczki, w wyniku któ-
rych zginęło sześciu hitlerowców. 
Zostali pochowani „za płotem cmen-
tarza” (starego). Następnego dnia 
Niemcy byli już wreszcie definityw-
nie wyparci i rozpoczął się masowy 
przemarsz wojsk radzieckich, od 
Czerwionki obecną ul. Armii Krajo-
wej (która po wojnie aż do lat 90. no-
siła nazwę Armii Czerwonej) przez 
Leszczyny i Kamień w stronę Rybni-
ka. Ten przemarsz trwał podobno nie-
przerwanie przez… tydzień! Część 
oddziałów radzieckich została aż do 
maja na kwaterach w Czerwionce, 
Rybniku i okolicznych wsiach.

Rosjanie zamierzali otoczyć Ryb-
nik, gdzie Niemcy oszańcowali się 
bardzo mocno. Spodziewano się dłu-
gich i ciężkich walk, więc 9 lutego 
ogłoszono ewakuację mieszkańców 
Przegędzy i Leszczyn, a raczej na-
kazano im po prostu opuścić domy. 
Nie była to ewakuacja w żaden spo-
sób zorganizowana ani zabezpiecza-
na, nie wskazano żadnego miejsca, 
dokąd się udać. Ludzie wychodzili 
całymi rodzinami na własną rękę, 
szukając schronienia najczęściej 
u krewnych i znajomych w pobli-
skich miejscowościach. Nie wiadomo 
było, jak długo potrwa ta ewakuacja, 
kiedy będzie można wrócić, co się 
jeszcze wydarzy, czy w ogóle da się 

wrócić i do czego. Zabierano z sobą 
tyle, ile dało się unieść lub uwieźć na 
wózkach, sankach i taczkach, bo sa-
mochodów nie było. Jeśli ktoś miał 
wóz, to bezużyteczny, gdyż wojsko 
pozabierało wszystkie konie. Kilku 
gospodarzy jechało wozami ciągnię-
tymi przez krowy. Matki pchały wóz-
ki z niemowlętami i najmłodszymi 
dziećmi, na drewnianych wózkach 
od kartofli wieziono staruszków, nie-
pełnosprawnych rodziców czy dziad-
ków. Bywało, że za wózkiem drepta-
ły kozy lub biegły psy. Uciekinierzy 
ciągnęli w kierunku Czerwionki, 
która nie była objęta ewakuacją lub 
ul. Polną w kierunku Knurowa.

Zimowa pora pogłębiała dramat, 
gdyż trzeba było pchać te wóz-
ki w śniegu, zabezpieczyć dzieci 
i starszych przed zimnem. Szczę-
śliwie nie trzeba było uciekać zbyt 
daleko. Domy i mieszkania Czer-
wionki, Czuchowa, Szczygłowic za-
pełniały się uciekinierami. Należy 
podkreślić, że przyjmowano wszę-
dzie ewakuowanych życzliwie i cier-
pliwie, choć było to przecież spore 
utrudnienie i dla gospodarzy. Trzeba 
było dzielić się żywnością, znaleźć 

miejsca do spania, zno-
sić obecność całodobowo 
rodzin nieraz z małymi 
dziećmi. Była zima, więc 
trzeba było stale cisnąć się 
w mieszkaniach. Sypiano 
gromadnie we wspólnych 
izbach, a czasem na zmia-
ny w tych samych łóżkach, 
jeśli np. mężczyźni cho-
dzili na kopalnie na noc-
kę. Ciężko było się umyć, 
jeszcze ciężej kąpać. Sie-
działo się i w nieskończo-

ność debatowano na temat przebiegu 
frontu. Niekiedy ktoś się zakradał 
do opuszczonych wsi „na zwiady”, 
ale panowała tam cisza absolutna, 
można było spotkać tylko żołnierza 
wartownika i kraczące wrony. Ewa-
kuacja trwała do 22 lutego, jednak 
nie wszyscy mieli odwagę od razu 
wracać, szczególnie kobiety z dzieć-
mi. Dopiero gdy mężczyźni spędzili 
w swoich domach jakiś czas i uznali 
że jest spokojnie, wracały całe rodzi-
ny. „Mieszkańcy wracali do swych 
całych, niezniszczonych strzelaniną 
mieszkań – pisze leszczyńska kroni-
karka Zieleźna – gdyż na szczęście 
do przewidywanej ostrej strzelaniny 
nie doszło”. Nie wyglądało to jednak 
tak różowo, bo choć domy stały całe, 
to bywały do cna spustoszone przez 
żołnierzy i szabrowników. Zazwy-
czaj nie było śladu po pozostawio-
nych zapasach zboża, ziemniaków 
czy żywym drobiu, a meble czy inne 
sprzęty zostały zniszczone bądź też 
znikły. Należało zaczynać od pod-
staw, ale i tak niejednemu z powra-
cających zakręciła się łza wzruszenia, 
na widok własnych kątów.

W ciągu najbliższych tygodni trud-
no było zdobyć cokolwiek do jedze-
nia. „Kilkanaście osób jeździło rowe-
rami w okolice Raciborza, i stamtąd 
przywoziło po worku żyta czy psze-
nicy, otrzymanej od tamtejszej lud-
ności drogą wymiany na inne towa-
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ry” – pisze kronikarka. Byli to jed-
nak jacyś wyjątkowi szczęśliwcy, bo 
żeby dokonać wymiany trzeba było 
mieć co wymienić, a tu nie było nic, 
więc większość korzystała po prostu 
z pomocy wojska (tak, radzieckiego), 
które rozdzielało darmowo kaszę i ja-
kieś zupy. Trzeba było tylko przyjść 
z własnym garnkiem. W wyszabro-
wanych domach garnków też brako-
wało, w długich kolejkach stali więc 
chętni z wszelakim naczyniem, jakie 
kto dopadł, podobno widziano nawet 
kogoś z nocnikiem.

Tymczasem Rybnik wciąż jesz-
cze był w rękach Niemców. Woj-
sko radzieckie okrążało go ciasnym 
pierścieniem, werbując przy oka-
zji miejscową młodzież do kopania 
okopów. Co sprytniejsi chowali się 
po strychach i „szłopcach” z sianem, 
wielu młodych jednak chodziło „na 
okopy w okolice Grabowni, Golejo-
wa i Wielopola, a później także pod 
Żory. Tam, w przysiółku Żwaka trzy 
dziewczyny z Leszczyn – Emilia 
Gola, Marta Penkala i Maria Kocur 
doznały tragicznego wypadku. Tak 
się złożyło, że tego dnia przyszło do 
kopania więcej mężczyzn, a tylko 
cztery dziewczyny, więc żołnierz do-
zorujący roboty, pozwolił dziewczy-
nom iść do domu. Niestety, w drodze 
powrotnej przez las leszczynianki 
weszły na miny. Rozszarpane ciało 
Emilii znaleziono dopiero po pięciu 
tygodniach (!), ciężko ranną Martę 
powieziono furmanką do jakiegoś 
punktu sanitarnego, ale prawdopo-
dobnie zmarła, bo słuch po niej za-
ginął, natomiast trzecia z dziewcząt, 
na pozór lżej raniona, wróciła o wła-
snych siłach do domu, jednak nie od-
zyskała już zdrowia i zmarła jesienią 
tego roku.

W marcu Rybnik został wreszcie 
zdobyty, więc front się oddalił. Dla 
Leszczyn był to praktycznie koniec 
wojny. Powitano to z nieopisaną ulgą. 
Dla większości nieważne było, jaki 
w powojennej Polsce nastanie sys-
tem polityczny. Za „Starą Polską” 
nie było powodu zbytnio płakać, do-
brze jeszcze pamiętano bezrobocie, 
biedaszyby i zakupy wielu rodzin „na 
zeszyt”. Dość powiedzieć, że nawet 
tutejsi partyzanci powiązani z AK 
wstąpili po wojnie do… Milicji Oby-
watelskiej, „gdyż system polityczny 
tworzącego się państwa nie odgrywał 
u nich żadnej roli”, jak pisze kroni-
karka. Jak na razie, ważne było, że… 
się przeżyło, że już nie trzeba uciekać 
z domu, bać się warkotu samolotu, 
meldować u „byrgermajstra”. Ce-
giełka po cegiełce, ale z wiarą, że zło 
przeszło i będzie już tylko lepiej, za-
częto odbudowywać… normalne ży-
cie, w gospodarstwie gromadzić do-
słownie kurę do kury, worek owsa do 
pół worka sadzeniaków… No i cze-
kało się z szaloną nadzieją na listy, 
na wiadomości, kto z bliskich żyje, 
kto wróci, kiedy wróci…” Wzruszeń 
tego czasu nie da się opisać, więc… 
na tym poprzestańmy.

Oprac. w oparciu o relacje
zebrane przez Weronikę Zieleźny.

Mała Ojczyzna z lotu ptaka

– Projekt „Mała Ojczyzna z lotu 
ptaka” wzorowaliśmy na serialu 
„Ziemia z nieba” – fascynującej opo-
wieści o Ziemi, która jest głosem za-
chwytu nad jej urzekającym pięknem 
oraz wezwaniem na ratunek. Chcieli-
śmy pokazać, że piękne zakątki oraz 
miejsca warte odwiedzenia możemy 
znaleźć nie tylko, kiedy wyjeżdżamy 
w dalekie podróże, ale również w na-
szej najbliższej okolicy – mówił Le-
szek Szejka ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, pomysło-
dawca i koordynator projektu. – Po-
przez projekt chcemy również przypo-
mnieć, że nie Ziemia należy do czło-
wieka, ale człowiek należy do Ziemi. 
Naszym obowiązkiem jest zadbanie 
o wspólny dom dla niezliczonej ilości 
małych i dużych istnień – dodał.

– Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli na za-
proszenie na premierę filmu. Słowa 
podziękowania kierujemy również 
w kierunku wszystkich osób, które 
zaangażowały się w jego realizację 
– dziękujemy kołu PTTK Ramża na 
czele z prezesem Marianem Niewiń-
skim, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
5 Małgorzacie Marciniak oraz całej 
społeczności SP 5, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Czerwionce-
-Leszczynach Marioli Czajkowskiej, 
a także Marianowi Wójcikowi, Alek-
sandrowi Żukowskiemu, członkom 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Bełk oraz wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do powstania tego wyjątkowego do-

kumentu – mówiła sołtys Bełku Jo-
lanta Szejka.

Podczas premiery wystąpili po-
dróżnicy:

Jacek Czech – instruktor wspi-
naczki skalnej, taternictwa i alpini-
zmu PZA, trener wspinaczki spor-
towej, instruktor sportu w zakresie 
wspinaczki na sztucznych ścianach, 
wspinaczki wysokogórskiej, narciar-
stwa, pływania i gimnastyki, sternik 
jachtowy i motorowodny Mistrz Pol-
ski, uczestnik Mistrzostw Europy 
oraz Mistrzostw Świata w skialpi-
nizmie. Jako jedyny Polak ukończył 
pięciokrotnie słynne zawody Pierra 
Menta. Brał udział w wyprawie hi-
malajskiej na Cho-Oyu (8201 m 
npm) i Nanga Parbat (8126 m npm). 
W sezonie 2015/2016 wraz z Ada-
mem Bieleckim próbowali zdobyć 
– jako pierwsi ludzie zimą – właśnie 
Nangę Parbat.

Dawid Salamon – pomysłodaw-
ca i organizator ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej Filipowe Kilometry 
Walczymy z Autyzmem. Uczestnik 
wypraw i ultramaratonów kolar-
skich. Miłośnik jazdy na rowerach 
szosowych i gravelowych na długich 
dystansach.

Piotr Kulczyna – podróżnik, któ-
ry wspólnie z synami odbył wiele wy-
praw, przemierzając m.in. Syberię, 
Mongolię i Kaukaz. Autor książek 
„Droga na Wschód”, „Ukraina bez 
przewodnika”, od „Inflant po Kau-
kaz” oraz „Konno przez Polskę”.

12 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się pre-
miera filmu dokumentalnego „Mała Ojczyzna Czerwionka-
-Leszczyny z lotu ptaka”.

Premierze filmu towarzyszyły 
wystawy fotografii Dominiki Sche-
ribinger-Kuneckiej oraz Marioli 
Glajcar, których prace można oglą-
dać w holu CKE do końca stycznia 
2020 r. Dokument „Mała Ojczyna 
Czerwionka-Leszczyny z lotu ptaka” 
zrealizowali: Leszek Szejka – po-
mysłodawca i koordynator projektu, 
Anita Maroszek – lektor, Dariusz 
Konsek – producent, autor zdjęć, 
montażysta, Anna Cieśla – autorka 
tekstów.  KM
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Co roku w innej świątyni, a tym razem w Bełku, w kościele św. Jana Sarkandra odbył 
się Koncert Kolęd, który dawno już na stałe wpisał się u nas do kalendarza najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych. Wokół żłóbka Bożej Dzieciny jak zawsze jednoczy on 
chóry parafialne z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Pospieszcie, o wierni…
Po raz pierwszy w tym wspólnym koncercie 

uczestniczył chór „Schola Cantorum” z parafii św. 
Andrzeja Boboli w Leszczynach pod kierunkiem 
Jolanty Sprus. Warto jednak choć wspomnieć, iż 
przez długie lata parafia ta była podczas tych kon-
certów reprezentowana przez chór „Angelus” pod 
dyrekcją Anieli Ciołek. Tymczasem ma godnych 
następców, co na wielu widzach i słuchaczach 
zrobiło duże wrażenie. Jako drugi wystąpił do-
brze znany chór „Jutrzenka” z parafii Matki Bo-
żej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowi-
cach, którym dyryguje Ewelina Zabłocka. Prze-
rwę w wokalnych popisach stanowiło wykonanie 
utworów instrumentalnych przez zespół „Gaude 
Musica” pod kierunkiem Mirosławy Wyleżoł-
-Mołdrzyk, po czym w ciekawej wielopokolenio-
wej odsłonie zaprezentował się chór gospodarzy 

tego koncertu, czyli „Cecylia” z parafii św. Jana 
Sarkandra w Bełku pod kierunkiem s. Jolenty. 
Trzeba przyznać, iż w tym przypadku wyjątko-
wego uroku dodawało wsparcie ze strony grupy 
dziecięcej, która sama też dała popis, zresztą nie 
tylko śpiewu, ale i wdzięku.

W dalszej części koncertu, który wysłuchali 
m.in. ks. prof Antoni Reginek, burmistrz Wie-
sław Janiszewski i przewodniczący Rady Miej-
skiej Bernard Strzoda, zaprezentowały się Ksią-
żenice, a ściślej rzecz biorąc chór „Vox Cordis” 
z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny pod kierunkiem Andrzeja Podorskiego 
(i aż się prosi, aby przypomnieć w tym miejscu 
zeszłoroczne wykonanie fragmentu oratorium 
„Mesjarz”, oczywiście z udziałem muzyków). Jak 
zawsze świetnie wypadł również występ najlicz-
niejszego chóru „Magnificat” z parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, którym kieruje 
niezrównana Stefania Szyp. 

Na część finałową do chórzystów z Czuchowa 
dołączyli wszyscy wcześniejsi, aby zgodnie z tra-
dycją złączyć się w śpiewie, tym razem we wspól-
nym wykonaniu kolędy „Pospieszcie, o wierni”. 
Połączonymi chórami dyrygowała s. Jolenta, zaś 
ostatnie słowo należało do miejscowego duszpaste-
rza, ks. Konrada Opitka, który dziękował wszyst-
kim wykonawcom na udział w tym wyjątkowym 
koncercie. (r)
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Rewelacyjny „Magnificat”

Koncert Noworoczny 
Orkiestry Miejskiej 
„Dębieńsko”

Owacją na stojąco zakończył się w Czuchowie doroczny 
koncert chóru parafialnego „Magnificat” w macierzy-
stym kościele Wniebowzięcia Największej Maryi Pan-
ny. Zgodnie z długoletnią tradycją chórzyści koncertowali 
6 stycznia, zaś gospodarzem tego wyjątkowego przedsię-
wzięcia był miejscowy proboszcz, ks. Andrzej Marcak.
Publiczność także tym razem 

nie była zawiedziona i dała temu 
wyraz, bo też chór „Magnificat” 
pod dyrekcją Stefanii Szyp pre-
zentuje wyjątkowy poziom arty-
styczny, co zgodnie przyznają stali 
bywalcy i znawcy tematu. Dość 
wspomnieć pochodzącego z Czu-
chowa ks. prof. Antoniego Re-
ginka – członka Archidiecezjal-
nej Komisji Muzyki Sakralnej, 
prezesa Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych, zarazem 
kapelana Śląskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr. Prócz niego chó-

rzystów i pozostałych wykonaw-
ców oklaskiwali m.in. burmistrz 
Wiesław Janiszewski, wicesta-
rosta rybnicki Marek Profaska 
i dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Mariola Czajkowska.

Podobnie jak przed rokiem 
w kolędowym programie zapre-
zentowały się również solistki, 
Anita Procek i Klaudyna Si-
wek, nowością były natomiast 
wersje instrumentalne w wyko-
naniu Michaliny Talagi (skrzyp-
ce), Wiktorii Dziubany (organy) 
i Daniela Gembali (klarnet). (r)

Jak przed rokiem w Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym, tak 
tym razem również w Czer-
wionce, ale w murach ko-
ścioła św. Józefa Oblubień-
ca NMP odbył się Koncert 
Noworoczny w wykonaniu 
Orkiestry Miejskiej „Dębień-
sko” pod dyrekcją Wojcie-
cha Pukowca.

je 90-lecie, wywodzi się z kopalni, 
po której została pamiątka w postaci 
nazwy „Dębieńsko”.

W repertuarze znalazło oczywi-
ście wiele utworów typowych dla 
okresu bożonarodzeniowego, m.in. 
niemieckich, ale nie amerykańskich, 
co wyraźnie zastrzegł W. Pukowiec. 
Nie zabrakło natomiast solistów nie-

mal stale towarzyszących orkiestrze, 
a którymi są Iwona Blacha, Sabina 
Kierpiec i Mieczysław Kierpiec 
oraz dwóch młodych wokalistek, 
które zaprezentowały się gościnnie, 
a więc Natalii Gierlich i Zuzanny 
Okseniuk. Rolę gospodarza przyjął 
na siebie ks. Jacek Klepacz, miej-
scowy proboszcz. (r) 

Niezależnie od miejsca wystę-
py naszych muzyków zawsze cie-
szą się dużym zainteresowaniem. 
Nie inaczej było 5 stycznia, kiedy 
to Orkiestra Miejska „Dębieńsko” 
zaprezentowała się w strojach gór-
niczych. To nie przypadek – tłuma-
czył widzom dyrygent – a celowe 
odwołanie do tradycji, wszak nasza 
orkiestra świętująca niedawno swo-
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Wielopokoleniowa rodzina spotyka się przy wigilijnym stole, dziadkowie, rodzice 
i dzieci dzielą się opłatkiem, składają życzenia, a najmłodsi niecierpliwie wyglądają 
pierwszej gwiazdki – to sceny tak dobrze znane z każdego domu, tworzące jedyny 
w roku, wyjątkowy nastrój świąt Bożego Narodzenia. W taki właśnie sposób rozpoczęli 
swój jasełkowy występ uczniowie Szkoły Podstawowej im. por. Franciszka Rducha 
w Bełku, który odbył się 17 grudnia w sali Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czer-
wionce. Widownię po brzegi zapełnili rodzice uczniów, dziadkowie, inni członkowie 
rodzin, przyjaciele.

Skarby ukryte 
w opowieści babci

Przy wspólnym stole

Wszystkich gości powitały dyrektor szkoły 
Krystyna Janiszewska oraz wicedyrektor Justy-
na Wencel. W ten wyjątkowy wieczór gospodarzy 
zaszczycili swoją obecnością burmistrz Wiesław 
Janiszewski, jego zastępca Andrzej Raudner, 
pełnomocnik Aleksandra Chudzik, przewod-
niczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pro-

boszcz bełkowskiej parafii – ks. Konrad Opitek, 
wikariusz – ks. Cezariusz Wala, siostry służeb-
niczki z miejscowego klasztoru oraz wielu innych 
przedstawicieli lokalnej społeczności.

Kiedy na scenie przy wigilijnym stole wszystko 
było już gotowe, babcia, której tak bardzo domaga-
ły się wnuczęta, mogła rozpocząć swoją opowieść. 
A była to opowieść o cudzie, który wydarzył się 
ponad dwa tysiące lat temu, lecz trwa nadal w sercu 
każdego człowieka, który jest gotów go przyjąć.

Wraz z toczącą się opowieścią widzowie ogląda-
li wzruszający moment zwiastowania radosnej no-
winy skromnej dziewczynie z Nazaretu, przeżywali 
trud wędrówki Maryi i Józefa do Betlejem, byli 
świadkami odrzucenia Świętej Rodziny, a wreszcie 
poruszyła ich chwila narodzin Zbawiciela Świa-
ta w małej stajence, na sianie, w żłobie, pośród 
zwierząt.

W opowiadaniu babci nie mogło zabraknąć także 
okrutnego Heroda i trzech Króli. Pojawili się także 
pomocni pastuszkowie, którzy pierwsi złożyli dary 
w stajence. Na końcu Boże Dzieciątko odwiedzi-
ły również pory roku wraz ze swoimi atrybutami: 
kwiatkami, listeczkami, owocami, płatkami śnie-
gu i zwierzątkami… W te role najpiękniej wcielili 
się najmłodsi uczniowie z klas I-III przygotowani 
przez wychowawczynie: Katarzynę Bober, Kata-
rzynę Gierlich, Magdalenę Buchalik, Krystynę 
Janas, Ewę Salamon i Agnieszkę Zgoll-Rybkę. 
Zachwycające stroje do występu przygotowali ro-
dzice młodych aktorów.

Po przepięknym występie dzieci i młodzieży nie 
mogło zabraknąć życzeń. Złożyła je wszystkim dy-
rektor Krystyna Janiszewska, słowami wiersza 

J. Twardowskiego pt. „Modlitwa”: Pomódlmy się 
w Noc Betlejemską, w noc szczęśliwego rozwią-
zania, by nam się wszystko rozplątało: węzły, kon-
flikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki, a własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć jak kukiełki (…). Chwilę później 
goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłat-
kiem, zaś dyrektor szkoły dziękowała też uczniom, 
nauczycielom – Mirosławie Wyleżoł-Mołdrzyk, 
Bożenie Wyleżoł, Agacie Kordanowskiej-Pisa-
rek i Agnieszce Zgoll-Rybce, muzykom: Celi-
nie Cebuli, Annie Papiernik, Karolinie Lustig, 
Mariuszowi Bieńkowi i Jakubowi Langrzykowi, 
pracownikom technicznym CKE, wychowawcom, 
pracownikom obsługi i administracji oraz Iwonie 
i Tadeuszowi Profaskom. (bw)

18 grudnia odbyło się spotkanie wigi-
lijne dla osób samotnych, starszych, 
wykluczonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem.
– W tym szczególnym czasie łamiemy się opłat-

kiem, składamy sobie życzenia na nadchodzące 
święta oraz Nowy Rok, jednak najważniejsze jest, 
żeby o potrzebach drugiego człowieka pamiętać 
przez 365 dni w roku – mówił burmistrz Wiesław 
Janiszewski. Z kolej pracownicy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod-
kreślali, że przygotowanie wigilii jest niezwykle 
ważne dla osób, którym brakuje bliskości, rodziny 
i świątecznego stołu. – Chcemy, aby nikt nie czuł 
się samotny i zapomniany.

Wigilia dla osób samotnych, starszych i zagro-
żonych wykluczeniem społecznym organizowa-
na jest co roku. Tym razem przy wspólnym stole 
zasiadło łącznie około 112 osób z naszej gminy. 
Przełamując się opłatkiem, uczestnikom spotka-
nia oprócz burmistrza życzenia złożyli przewodni-

czący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, zastępca 
burmistrza Andrzej Raudner, pełnomocnicy bur-
mistrza Aleksandra Chudzik i Grzegorz Wolnik, 
skarbnik gminy Zbigniew Wojtyło, dyrektor OPS 
Celina Cymorek, ks. dziekan Roman Kiwado-
wicz oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy 
„Feniks”. Całej uroczystości towarzyszyła opra-
wa muzyczna w wykonaniu radnej Stefanii Szyp. 
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał paczkę 
świąteczną.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Pomocy „Feniks” z siedzibą w Czer-
wionce-Leszczynach w ramach projektu „Wigilia 
dla samotnych”, który był współfinansowany ze 
środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Stowarzyszenie „Feniks” składa wyrazy podzięko-
wania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czer-
wionce-Leszczynach oraz wolontariuszy za pomoc 
przy organizacji tej uroczystości.
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Orszaki Trzech Króli 
w Bełku i Palowicach

6 stycznia ulicami Bełku i Palowic prze-
szły Orszaki Trzech Króli, upamiętnia-
jące wędrówkę Trzech Mędrców ze 
Wschodu do stajenki. Uczestnicy Orsza-
ków otrzymali papierowe korony, a miesz-
kańcy zaprezentowali program arty-
styczny.
Księża obu parafii – ks. proboszcz Parafii Trójcy 

Przenajświętszej w Palowicach Piotr Siemianow-
ski oraz ks. proboszcz Konrad Opitek i ks. wika-
ry Cezariusz Wala z Parafii św. Jana Sarkandra 
w Bełku – złożyli podziękowania na ręce osób bio-
rących udział w Orszakach oraz wszystkich zaan-
gażowanych w ich organizację.

Orszaki Trzech Króli, nazywane również 
ulicznymi jasełkami, od samego początku swo-
jego istnienia spotkały się z niezwykle entuzja-
stycznym przyjęciem. Mieszkańcy co roku chęt-
nie włączają się w tę nietypową formę kolędo-
wania, nawiązującą do postaci Trzech Mędrców 
ze Wschodu.

Choć początki Święta Trzech Króli sięgają już 
III wieku, a chrześcijańska tradycja w VIII wieku 
przyporządkowała im imiona, to jednak wiemy 
o nich bardzo niewiele. Nie wiadomo skąd do-
kładnie pochodzili, czym się zajmowali, a nawet 
ilu ich było (przyjmujemy, że trzech, na podstawie 
liczby przyniesionych darów). Kacprowi przypi-
suje się złoto, Melchiorowi – mirrę, zaś Baltaza-
rowi – kadzidło. W XII wieku poszczególnych 
Mędrców uznano za przedstawicieli kontynentów: 
Kacpra – Europy, Melchiora – Azji, zaś Baltaza-
ra – Afryki.

Pomysł zorganizowania ulicznych jasełek naro-
dził się w 2005 r., jednak wówczas przybrały one 
formę szkolnego przedstawienia wystawionego 
w jednej z warszawskich szkół. W 2008 r. przed-
stawienie przeniosło się na deski Teatru Buffo, 
by rok później wyruszyć, jako pierwszy Orszak 
Trzech Króli ulicami Warszawy. W następnych la-
tach Orszaki organizowane były w kolejnych mia-
stach – w 2012 w 24, a w 2013 – w ponad 90 pol-
skich miejscowościach oraz na Ukrainie, w Hisz-
panii i Republice Środkowej Afryki. Od tego czasu 
z roku na rok rośnie liczba miejscowości angażują-
cych się w przedsięwzięcie. W tym roku w całym 
kraju w orszakach wzięło udział 1,3 mln uczest-
ników. KM
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Wieści z „Jedenastki”
W leszczyńskim Przedszkolu nr 11 od-
był się międzygrupowy konkurs wierszy 
Jana Brzechwy „Witajcie w naszej bajce”. 
Przedszkolaki bez problemu opanowały 
treść pełnych humoru utworów swego 
patrona i przedstawiły je zebranej pu-
bliczności.
Jury w składzie dyrektor Mariola Winkler-Po-

dorska, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dzie-
cięca widownia nie miało żadnych wątpliwości co 
do werdyktu – wszyscy uczestnicy zaprezentowa-
li się równie wspaniale. Każde dziecko za udział 
w konkursie otrzymało dyplom oraz nagrodę książ-
kową. Konkurs zorganizowały Joanna Szymura 
i Romana Poręba.

W 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości 
dzieci pod kierunkiem Joanny Krystek i Justy-
ny Długoszewskiej wystawiły przedstawienie pt. 
„A to było tak…” Wcieliły się w postacie babci 
i dziadka opowiadających wnukom o wodzu Józe-
fie Piłsudskim i żołnierzach walczących o wolną 
Polskę. Dzięki przystępnej formie naszym pod-
opiecznym łatwiej było zrozumieć trudne dzieje 
związane z walką o wolność. W grudniu natomiast 
odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Piosen-
ki Śląskiej „Mała Karolinka 2019”. Przedszkole 
nr 11 w Leszczynach reprezentowało sześcioro 
dzieci. Ich występy zakończyły się dużym sukce-
sem. Paulina Koszalińska za wykonanie utworu 
„Miałach no gołąbka” zdobyła I miejsce, Jakub 
Gamza, który zaśpiewał piosenkę „Poszoł chłop 
do lasa” otrzymał wyróżnienie, podobnie jak Zu-
zanna Niesporek oraz Piotr Biadacz za piosenkę 
„Skoko wróbel”. Nasze najmłodsze uczestniczki, 
Agata Papiernik i Lena Wawoczny, wykonały 
utwór „Piykła baba chlyb” i również otrzymały wy-
różnienie. Młodych artystów do występów przygo-
towała Anna Papiernik, wspólnie z dyrektor Ma-
riolą Winkler–Podorską, które akompaniowały 
dzieciom podczas ich występów.

Ewa Wojaczek

NOWOROCZNA GALA

Koncert Wiedeński
11 stycznia licznie zgromadzona widownia 
w CKE odbyła podróż do roztańczonego 
i magicznego Wiednia, gdzie rozbrzmie-
wały najpiękniejsze arie, duety, walce 
i polki Johanna Straussa, Franca Leha-
ra, Imre Kalmana.
Tegoroczny koncert w wykonaniu Królewskiej 

Orkiestry „Odessa” pod dyrekcją Miroslawa Krila 
– dyrektora artystycznego Filharmonii Tarnopol-
skiej – oraz europejskiej klasy solistów kijowskiej 
sceny operetkowej i operowej, przeniósł słuchaczy 
do ojczyzny walca, prezentując światowy kunszt 
wokalny. Soliści to laureaci wielu znaczących, mię-
dzynarodowych konkursów wokalnych, którzy na 

co dzień współpracują z operą kijowską i odesską, 
a także gościnne wykonują główne partie w ope-
rach włoskich. Galę wzbogacił taniec z barwnymi 
kreacjami i bogatą choreografią, co pozwoliło na 
doświadczenie wielu doznań artystycznych w iście 
królewskim stylu.

Podczas koncertu rozbrzmiały największe prze-
boje Króla walca J. Straussa. Nie zabrakło popi-
sowych arii i duetów z najsłynniejszych operetek 
– „Zemsty Nietoperza”, „Barona Cygańskiego”, 
„Księżniczki Czardasza”, czy „Wesołej Wdówki”. 
Dodatkową atrakcją wieczoru były współczesne 
utwory muzyki rozrywkowej i filmowej. (n)
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Biblioteka 
z nowościami

Wyprawki czytelnicze dla najmłod-
szych oraz książki z większą czcionką 
dla osób słabowidzących – to nowości 
w ofercie Biblioteki Publicznej w Czer-
wionce-Leszczynach.
Nasza Biblioteka Publiczna po raz kolejny bie-

rze udział w akcji Instytutu Książki „Mała Książka 
– Wielki Człowiek”. Każde dziecko urodzone w la-
tach 2014-2017, które odwiedzi bibliotekę, otrzy-
ma „Wyprawkę czytelniczą”. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzenia bibliotek i codzienne-
go czytania z dzieckiem, a wyprawka, która trafi 
w ręce małego czytelnika ma pokazać mu biblio-
tekę – ważne miejsce na mapie czytelniczego dzie-
ciństwa, a także skłonić go do jak najczęstszych jej 
odwiedzin.

– W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książ-
kę, dostosowaną pod względem formy i treści do 
ich potrzeb i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych. Dzieci otrzymają także Kartę Ma-
łego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania – wyjaśnia dy-
rektor Aleksandra Pietruszewska. – W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice. Dla nich przy-
gotowana została broszura informacyjna, przypo-
minająca o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom.

Kolejną nowością są książki dostosowane do po-
trzeb osób słabowidzących. – W ostatnim czasie 
nasze zbiory biblioteczne wzbogaciły się o wyjątko-
we publikacje, drukowane niespotykaną w większo-
ści książek, dużą i czytelną czcionką 14-punktową. 
Co niezwykle ważne, są to nowości wydawnicze, 
które stanowią atrakcyjną propozycje dla czytel-
ników i cieszą się ich sporym zainteresowaniem 
– dodaje dyrektor A. Pietruszewska.
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Podnoszą poprzeczkę
W rozpoczętym sezonie szermierczym 2019/2020 mamy kolej-
ne pasma sukcesów młodych szpadzistek z naszej gminy. Kinga 
Zgryźniak już na początku września stanęła na najwyższym po-
dium w I Pucharze Polski Juniorów Młodszych w Obornikach 
Śląskich. W II Pucharze Polski, zorganizowanym w Gliwicach, 
Alicja Klasik zajęła II, a Kinga III miejsce. Konkurencja z tur-
nieju na turniej stawała się coraz większa, ale dziewczyny nie 
odpuszczały.

W starszej kategorii na Pucharze 
Polski Juniorów w Gliwicach dziew-
czyny ponownie razem stanęły na 
podium, tym razem Alicja zajęła II, 
a Kinga III miejsce. Potwierdzeniem 
bardzo wysokiej formy zawodniczek 
były pierwsze starty międzynarodo-
we w Klagenfurcie (Puchar Europy 
26-27 października). Dziewczyny 
w drużynie wywalczyły złoto, a Kin-
ga indywidualnie zdobyła brązowy 
medal. Kolejny Puchar Europy w nie-
mieckim Heidenheim i znów pewnie 
złoto w drużynie, a także medale 
indywidualnie. Alicja i Kinga gład-
ko przebrnęły przez fazę grupową 
i dobrze się rozstawiając spotkały 

się ze sobą dopiero w półfinale tego 
największego i bardzo prestiżowego 
turnieju szpadowego w Europie (219 
zawodniczek). Ostatecznie po trudnej 
„klubowej” walce (dziewczyny tre-
nują w tym samym RMKS Rybnik), 
Alicja wywalczyła srebro, a Kinga 
brąz. Z kolei III Puchar Polski Ju-
niorów, który odbył się 4 listopada 
w Rybniku, przyniósł brąz Alicji. 
I wreszcie ostatni z tego cyklu za-
wodów – Puchar Polski Juniorów 
w Radlinie. Kinga walczyła pewnie, 
pokonując w ćwierćfinale zawodnicz-
kę PKSZERM Warszawa Cecylię 
Cieślik 15:7, a następnie koleżankę 
klubową Alicję Klasik, która w tym 
turnieju zajęła III miejsce. W finale 
Kinga stanęła na planszy z główną 
rywalką o tytuł lidera KGHM Tour 
Glorią Klughardt z UKS Olimp Lu-
bin. Ostatecznie potwierdziła swoją 
dominację wygrywając 15:11, a tym 
samym została liderką całego cyklu 
Pucharu Polski.

W ramach Pucharu Świata w Lau-
pheim 27 listopada Alicja wraz z ko-
leżankami z drużyny juniorek Barba-
rą Brych (AZS AWF Kraków), Zofią 
Janelli (KS Szpada Wrocław), Glorią 

Klughardt (UKS Olimp Lubin) zdo-
była srebrny medal, przegrywając 
w finale z Włoszkami 37:45.

Alicja i Kinga zajmują aktualnie 
II i III miejsce na europejskiej liście 
szpadzistek. Wysokie wyniki w kraju 
i medale na Pucharach Europy przy-
pieczętowały udział dziewcząt w Mi-
strzostwach Europy Kadetów, które 
w lutym odbędą się w Chorwacji 
oraz Mistrzostwach Świata Kadetów 
w Salt Lake City w Stanach Zjedno-
czonych w kwietniu br.

Słuchacze 
na kuligu

20 stycznia blisko pięćdziesięciu 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Czerwionce-Leszczynach 
wzięło udział w kuligu zorganizowa-
nym przez Urszulę i Stanisława Ol-
szowskich. Przejażdżka saniami po 
Wiśle Czarnem zakończyła się poczę-
stunkiem w karczmie, gdzie studen-
tom przygrywała kapela góralska. (n)

Wojewódzki konkurs 
z języka polskiego

8 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce odbył 
się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego dla 
uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

– Co roku mamy ogromną przyjemność gościć 
uczniów szkół podstawowych, którzy zakwalifi-
kowali się do etapu rejonowego Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego. Ży-
czę wszystkim powodzenia – mówiła wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 5 Ewa Szopa, witając ze-
branych uczniów oraz ich nauczycieli.

– Do tegorocznego etapu rejonowego zakwalifi-
kowało się dwudziestu siedmiu uczniów, co w po-
równaniu z poprzednimi latami jest zdecydowanie 
mniejszą liczbą. Oznacza to, że jesteście naprawdę 
najlepsi w swoich szkołach, gminach czy miastach 
– podkreśliła Małgorzata Pyszny, nauczycielka 
języka polskiego w SP nr 5 oraz metodyk naucza-
nia z WOM.

Uczniowie, którzy wzięli udział w etapie rejono-
wym konkursu, reprezentowali szkoły m.in. z Ja-
strzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, 
Rydułtów, Raciborza, Mikołowa, Orzesza i Skrzy-
szowa. Nie zabrakło również reprezentantki szkoły 
z terenu Czerwionki-Leszczyn. Do tego etapu za-
kwalifikowała się uczennica Szkoły Podstawowej 
w Szczejkowicach – Zofia Wrożyna. KM
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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)

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

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

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

tel. 509599103, 506129395

Oczyszczanie, likwidacja 
zawartości mieszkań 

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

REHABILITACJA  
i masaż leczniczy.

Stacjonarnie lub z dojazdem 
do domu pacjenta.

Magister fizjoterapii  
– tel. 662 503 406.

Zapraszam!

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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Monice Kurpanik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Brata

śp. KAMILA KOCHAŃSKIEGO
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach Wszystkim, którzy byli z nami

w tych ciężkich dla nas chwilach
z powodu śmierci naszego

Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

śp. GERHARDA LISA
za wsparcie duchowe, każde dobre słowo,

mszę św. w Jego intencji, modlitwę
oraz złożone wyrazy współczucia

składamy serdeczne podziękowania
Córka Maria Staniczek i Syn Andreas Liss

z Rodzinami

Monice Kowol-Błaszczyk i Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Teściowej

śp. MARII BŁASZCZYK
składają

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury 

Urszuli Sędzik
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. JERZEGO FOJCIKA
najszczersze wyrazy współczucia

składa
Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Januszowi Michalskiemu i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Żony

śp. STEFANII MICHALSKIEJ
składają

Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
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
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27 stycznia, godz. 17.00
Wykład „Meandry prawa” – mec. Michał Adamczok

11 lutego
Wyjazd – Muzeum Śląskie, NOSPR, Muzeum Porcelany

17 lutego, godz. 17.00
Wykład „Gospodarka świata starożytnego”  
– dr Przemysław Piwowarczyk, UŚ, Katedra Filologii Klasycznej

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania

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 www.czerwionka-leszczyny.pl


