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

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO NASTĄPI TAKŻE
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniżej wskazujemy rachunek bankowy obowiązujący od
1 lutego dla wszelkich wpłat dokonywanych na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
77 8436 0003 0000 0026 8526 0001
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem
telefonu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: 32 431-14-40.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
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Noworoczny
koncert życzeń
Gdyby tak jeszcze chodziło tylko o to, by wytrwać przy noworocznym postanowieniu… –
a to być może na okoliczność ograniczenia
szkodliwych używek, a to w kwestii zrzucenia „kilku” zbędnych kilogramów – ale nie!
To już wydaje się zbyt proste, bowiem na
plan pierwszy sporej części naszej społeczności wysuwa się dość prozaiczne życzenie,
aby… przetrwać.

Przetrwać w zdrowiu, w najgorszym razie po chorobie, byle przetrwać – to po pierwsze. Ale jak to powiadają ci bardziej nam życzliwi: zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz pieniędzy! I jest
w tym coś, bo jak wiadomo
chorowanie sporo kosztuje,
toteż nie każdego na nie stać.
Skoro już o pieniądzach… –
tradycyjnie można pogratulować tym, którzy lekką ręką,
z bananem na ustach i pełną
satysfakcją otrzymują lub
przydzielają sobie podwyżki,
a jednocześnie za nic mają tych, którzy z biedą wiążą
koniec z końcem. Najwyraźniej tym pierwszym się należy, a tym drugim nie – proste. Ale do czasu, bo kpina
też ma swoje granice.
Skoro jedni mieli dużo, a teraz dali sobie jeszcze więcej, to już tylko ci (naj)gorzej sytuowani mogą życzyć
pobratymcom wytrwałości w walce z inflacją. Tu rzecz
ciekawa, kojarzona z rozdwojeniem jaźni, bowiem w za-

leżności od kanału TV albo jest wszystko OK – Polska
rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatnio – albo jesteśmy na
równi pochyłej ku przepaści. Punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia, no i apanaży, ale o tym, tudzież arogancji, było już słów kilka. Zatem wracając do koncertu
życzeń, tu doprawdy życzyć trzeba cierpliwości i stalowych nerwów, gdyż zaklinanie rzeczywistości na nic się
zda, gdy przyjdzie płacić rachunki, faktury i takie tam…
codzienne zakupy. Przy okazji wyjdzie na to, że zaskórniaki także tracą na wartości, a wiele planów, marzeń i…
życzeń właśnie trzeba zrewidować. Grunt to dobrze trafiona diagnoza, ustalenie winnych i odpowiednie wizje.
Faktycznie, z gruntu rzecz biorąc, wizje są fajne. Tyle
że nie zawsze, nie wszędzie, bo mogą też być mylne
z założenia, wręcz katastrofalne w skutkach. Dajmy na
to koleje dużych prędkości, które nie po to mają mknąć
po szynach, aby się zatrzymywać wedle życzenia. Tu na
osłodę można by zaproponować kilka godnych miejscowości, ale nie ma to żadnego
sensu, bo taka karta przetargowa jak w przypadku autostradowych węzłów po prostu
nie wchodzi w rachubę. I nawet jeśli ktoś obudził się teraz
lub dwa miesiące temu, to nie
musi błyszczeć wyobraźnią
w wyliczaniu uciążliwości dla
lokalnego środowiska. Którego? – każdego, bowiem trudno mówić, by ktokolwiek
miał skorzystać na rozcięciu linią kolejową miast, wsi
i obszarów zielonych. Gwoli ścisłości nie musi to mieć
zbyt wiele wspólnego z polityką, bo już ponoć tak było,
że na Dzikiem Zachodzie z powodu kolei żelaznych i parowozów krowy miały nie dawać mleka, a kury… No tak,
jaja już są, tylko że nie wszystkim do śmiechu.
Robert Ratajczak
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

Kontrowersje wokół
projektu tras CPK
Czerwona, zielona, żółta, pomarańczowa…
– to kolory tras, które powodują kontrowersje wśród mieszkańców Szczejkowic, Palowic, Stanowic i Bełku. Jakkolwiek gmina nie
jest przeciwna budowie Centralnego Portu
Komunikacyjnego, to jednak proponowany
przebieg tras kolejowych jest nie do zaakceptowania, i to zarówno przez mieszkańców, jak
i władze samorządowe gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
Choć proponowane warianty przebiegu linii kolejowych CPK są poddawane konsultacjom społecznym, to
widzimy jak wielkie towarzyszą temu emocje. Nic dziwnego skoro ingerują w obszar zabudowań, terenów inwestycyjnych, ale także niezwykle ważne obszary przyrodnicze, ważne z punktu widzenia już nie tylko wszystkich
mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
lecz także całego regionu. Mówimy tu o przyrodniczej
enklawie zwanej Pojezierzem Palowickim. Stąd nasze
stanowcze NIE do czasu uwzględnienia racji we wszystkich trzech obszarach.

Chciałbym podkreślić, że
na przebiegi linii CPK nie
zyskują ani nasi mieszkańcy,
ani gmina. Nie ma więc mowy
o wartości dodanej, a to kwestia podstawowa. Tu – dla
przykładu – nie będzie żadnego przystanku, będą za to
tylko i wyłącznie minusy środowiskowe. My oczywiście możemy nakreślić przebieg
linii CPK przez teren gminy, tyle że inwestycja ta nie będzie realizowana z myślą o naszej gminie, lecz z myślą
o kraju. Nawet gdyby włodarze okolicznych miast i gmin
doszli jakoś do porozumienia w sprawie przebiegu linii
kolejowej, to tylko w teorii, bowiem trzeba pamiętać,
że każda miejscowość wyróżnia się swoją specyfiką,
więc w praktyce trudno sobie wyobrazić ogólną zgodę
mieszkańców na którąkolwiek trasę CPK. Dlatego też
projektanci i ci, którzy planują tą olbrzymią inwestycję,
muszą pochylić się nad takim ustaleniem przebiegu linii
kolejowej, żeby możliwie jak najbardziej zminimalizować szkody. Ta inwestycja z samego założenia będzie
bardzo droga, co powinno też oznaczać, że nie może
być realizowana kosztem mieszkańców. Na przestrzeni
lat nasza gmina ponosiła już koszty decyzji centralnych,
czego przykładem była likwidacja kopalni „Dębieńsko”, ale też budowa autostrady. Szkoda, że nie pomyślano wtedy o równoległym, dodatkowym korytarzu
dla kolei, bo pewnie zminimalizowałoby to dzisiejsze
problemy społeczne.
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KAROLINKI 2021

Pod koniec grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczysta sesja
Rady Miejskiej związana z wręczeniem statuetek „Karolinki” – honorowych wyróżnień
za wybitne zasługi i osiągniecia dla rozwoju i rozsławiania gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Po rocznej przerwie podyktowanej pandemią, choć nadal w warunkach
reżimu sanitarnego, z tym większym uznaniem poznaliśmy kolejną grupę laureatów.
Ich sylwetki – zgodnie z naszą redakcyjną tradycją – publikujemy w specjalnej galerii.

zdj. Arkadiusz Klimczak

Współgospodarzami uroczystości byli przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda i burmistrz Wiesław Janiszewski. Prócz nich w gronie
członków Kapitały decydującej o wyborze laureatów znaleźli się: wiceburmistrz Andrzej Raudner, wiceprzewodniczący Rady – Bogdan Knopik, Leszek Salamon i Józef Szczekała – a także sekretarz gminy Justyna Domżoł. Spośród
29 wniosków wyłonili oni kolejnych laureatów
„Karolinki”, którymi zostali: Urszula Patas-Pasierbek i Jerzy Pasierbek, Hubert Hasa, LKS
„Dąb” Dębieńsko, Koło Łowieckie „Raróg”, Oddział Czerwionka i Oddział Leszczyny Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, NZOZ
„Familia” i NZOZ „MEDIPOZ”. Warto dodać,
iż oprawę artystyczną temu wydarzeniu zapewniły
Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod dyrekcją Wojciecha Pukowca, mażoretki z Formacji Tanecznej
„Zygzak” pod kierunkiem Katarzyny Grzegorzek
oraz zespół „The Feel Harmonic”. (r)
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LKS „Dąb” Dębieńsko
Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko rozpoczął działalność 1950
roku pod nazwą „Sokół”. Składał się
z dwóch sekcji: piłki palantowej i piłki nożnej.
Na początku w Klubie dominowała
piłka palantowa, a zawodnicy grający w lidze zajmowali w niej czołowe
miejsca. Druga sekcja – piłki nożnej,
była wówczas w cieniu piłki palantowej i sytuowała się w klasie „D”.
Z czasem w Klubie pozostała tylko piłka nożna. Wówczas na sukcesy
nie trzeba było długo czekać. Sekcja
piłkarska awansowała szybko do kla-

NZOZ „Familia”
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia” rozpoczął działalność w styczniu 2002 roku. Świadczy usługi dla mieszkańców Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
a także pacjentów spoza gminy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Sprawuje opiekę zdrowotną nad pacjentami w każdym wieku: niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi obowiązkowe i dodatkowe szczepienia ochronne dla dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych.
Dzięki dobrej organizacji pracy pacjenci przyjmowani są w dniu
rejestracji. Od początku pandemii
COVID-19 Poradnia przyjmowała
wszystkich swoich pacjentów w trybie stacjonarnym. Podmiot zatrudnia specjalistów pediatrów, chirurga
dziecięcego, specjalistę chorób wewnętrznych oraz wykwalifikowany
zespół pielęgniarski.
NZOZ „MEDIPOZ” Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIPOZ” Sp. z o.o. rozpoczął działalność 1 stycznia 2002
roku w wyniku przekształcenia
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach.
W chwili powstania Zakład świadczył usługi jedynie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii oraz laryngologii.
Znaczący rozwój nastąpił w roku
2006 po przejęciu pomieszczeń zajmowanych przez „Unię Bracką”. Poszerzono wówczas usługi o kolejne
poradnie specjalistyczne, tj. chirurgiczną, urazowo-ortopedyczną, neurologiczną, okulistyczną, medycyny
pracy, pracownię RTG, USG, audiometrii, spirometrii, pracownię fizjoterapii, poradnię zdrowia psychiczne-

sy „C”, co było dużym osiągnięciem.
Następnie Klub przeszedł pod patronat Ludowego Zespołu Sportowego. W tym okresie powołano także
sekcję skatową oraz tenisa stołowego. Od 2001 roku Klub działa jako
stowarzyszenie, które w swej nazwie
odnosi się do historii i symbolu swej
miejscowości.
Od 2012 roku zawodnicy Klubu
grają na nowo wybudowanym boisku sportowym o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanym wraz
z infrastrukturą przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Nowoczesne boisko obecny stan zawdzięcza również dużemu zaangażowaniu

miejscowych działaczy sportowych.
Społeczna aktywność tych osób
przyczynia się do krzewienia i rozwoju kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu dzielnicy, a także do wypełniania zadań
publicznych w sferze wspomnianej
kultury fizycznej i sportu. Członkowie stowarzyszenia w znacznym
stopniu realizują te zadania poprzez
pracę społeczną polegającą m.in. na
współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, organami
administracji samorządowej i państwowej, organizowaniu i uczestnictwie w rozgrywkach oraz zawodach
rangi krajowej i międzynarodowej,
organizowaniu imprez sportowych
i rekreacyjnych, obozów, wyjazdów
na imprezy sportowe i festyny mające na celu upowszechnianie sportu,
promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu
fair play.
Klub stawia sobie za cel poprawę
warunków uprawniania sportu przez
jego zawodników oraz osiąganie
przez nich jak najlepszych wyników
sportowych, a także zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowa-

Jako jeden z dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, od stycznia 2021 roku
włączył się w akcję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień, organizując je dla mieszkańców
oraz osób spoza terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Od kwietnia 2021 roku część pracowników Poradni, współpracując
z samorządem, odpowiada za przygotowanie i obsługę Punktu Szczepień Powszechnych zlokalizowanego
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach –
jednego z pierwszych Punktów Powszechnych, które rozpoczęły pracę

go i sklep medyczny. Obecnie Spółka
świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
dla około 12 tysięcy zadeklarowanych do niej pacjentów, w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, rehabilitacji oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej
dla mieszkańców całej gminy.
Z chwilą powstania „MEDIPOZ”
Sp. z o.o. zatrudniał 21 pracowników
i zajmował powierzchnię 300 metrów
kwadratowych. Aktualnie zatrudnia
ponad 100 osób i realizuje usługi
w trzech lokalizacjach, tj. Czerwionce, Dębieńsku i Rybniku-Kamieniu.
W dwóch lokalizacjach jest właścicielem zajmowanych pomieszczeń.
W 2022 roku przypada jubileusz
20-lecia działalności. Przez cały
okres funkcjonowania Spółka pracuje nad doskonaleniem jakości świad-

czonych przez jej pracowników
usług medycznych, czego dowodem
jest posiadanie dwóch certyfikatów
jakości ISO oraz certyfikatu „Przyjazna Przychodnia”. Aktualnie jest największą firmą medyczną na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego.
W 2021 roku z chwilą rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko
COVID 19 jako jeden z dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, włączył się
w akcję szczepień, organizując je dla
mieszkańców, pracowników okolicznych zakładów pracy, placówek
oświatowych oraz pensjonariuszy
domów opieki. Łącznie od stycznia
2021 roku ten Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej wyszczepił około
17 tysięcy dawek szczepionki prze-

nie się kibiców i promowanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
jako gminy stwarzającej warunki do
rozwoju sportu; realizuje przesłanie:
Wychowanie przez sport i dla sportu.
Obecnie Ludowy Klub Sportowy
„Dąb” Dębieńsko składa się z trzech
amatorskich drużyn sportowych:
seniorów oraz dwóch drużyn młodzieżowych – Orliki 2011 i drużyny
naborowej. Po rundzie jesiennej gra
w klasie „B”. Prezesem Zarządu jest
Magdalena Burek.
w województwie śląskim. Punkt tworzył również mobilne tymczasowe
punkty szczepień, dając możliwość
szczepienia możliwie blisko miejsca zamieszkania. Punkty te towarzyszyły wydarzeniom kulturalnym
w naszej gminie, w innych gminach
powiatu rybnickiego i wodzisławskiego, a nawet w województwie
małopolskim.
Współpracował przy tym często
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
oraz Kołami Gospodyń Wiejskich.
W obu punktach szczepienia są
kontynuowane. Chętni mają możliwość szczepienia codziennie od poniedziałku do soboty. Punkty posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nadal obsługują mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, jak
i sąsiednich miast.
Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Familia”
jest Izabella Krasowska-Salamon.

ciwko COVID-19. Zarząd Spółki
stanowią obecnie Barbara Walczak
– prezes Zarządu oraz Jolanta Nych
– wiceprezes Zarządu.
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Hubert Hasa

Urszula Patas-Pasierbek
Jerzy Pasierbek
Po likwidacji w 2001 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach, przy wsparciu władz samorządowych, Państwo Urszula Patas-Pasierbek i Jerzy Pasierbek wspólnie zadecydowali o przejęciu
kontraktu z NFZ oraz zatrudnieniu dotychczasowych pracowników placówki i kontynuacji pracy przychodni w formie Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
Jerzy Pasierbek zajął się wówczas załatwianiem
skomplikowanych i czasochłonnych formalności
organizacyjno-administracyjnych, a następnie
wspomagał żonę w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Wspólnie w kierowanym przez nich Ośrodku
Zdrowia zorganizowano także punkt pobrań materiałów do badań.
Urszula Patas-Pasierbek w 1978 roku ukończyła
Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Od
1988 roku, po uzyskaniu w trakcie pracy w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju tytułu specjalisty
chorób wewnętrznych, rozpoczęła pracę w ZOZ Rybnik, organizując przychodnię w świeżo wybudowanym obiekcie w Palowicach. Wówczas przychodnia
objęła opieką mieszkańców Palowic, Szczejkowic
oraz przygranicznych części Bełku. W okresie nieobecności pediatrów oprócz dorosłych leczyła też
dzieci. W trakcie pracy wspomagała inne przychodnie na terenie gminy, pełniła dyżury w opiece nocnej i świątecznej organizowanej dla mieszkańców
w Przychodni w Czerwionce. Przez 32 lata pracy
w Ośrodku Zdrowia w Palowicach poznała mieszkańców okolicznych miejscowości, ich rodziny,
a nawet całe pokolenia. Leczyła, ale też była ich powiernikiem w problemach nie tylko zdrowotnych.
Po 42 latach pracy w zawodzie lekarza, w maju
2020 roku przeszła na zasłużoną emeryturę.
Jerzy Pasierbek po ukończeniu w 1980 roku
Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej pracował najpierw w Szpitalu Górniczym
w Jastrzębiu Zdroju, a następnie – aż do przejścia
na emeryturę – w Szpitalu w Żorach na Oddziale
Wewnętrznym, kolejno jako zastępca ordynatora
oraz ordynator.

Urodził się 22 października 1938
roku w Leszczynach. Szkołę
Podstawową ukończył w 1952
roku, także w Leszczynach.
Posiada prawo jazdy kategorii od A do D, uprawniające do
przewozu osób i prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych.
W latach 1960-1963 pracował
jako górnik dołowy KWK „Dębieńsko”, od 1964 do 1970 roku
jako kierowca w Rybnickim
Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym, a od 1971 do
1993 roku jako kierowca autobusu. W 1993 roku przeszedł na
emeryturę.
Od 1970 roku łączył pracę zawodową z członkostwem

w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stanowicach, najpierw jako
członek drużyny, a następnie
kierowca. Od 2003 roku do 2011
roku był prezesem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stanowicach.
Jest człowiekiem niezwykle
skromnym, uczciwym i uczynnym. Większość swojego życia
poświęcił działalności społecznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach. Brał czynny udział w akcjach gaśniczych
oraz aktywnie uczestniczył
w udzielaniu pomocy mieszkańcom poprzez ratowanie mienia
poszkodowanych, zabezpieczanie posesji itp. Przyczyniał się
do kształtowania charakterów
młodych adeptów Ochotniczej
Straży Pożarnej. Wraz z druży-

ną brał udział w licznych zawodach pożarniczych powiatowych
i gminnych, zdobywając czołowe
miejsca i puchary.

Koło Łowieckie „Raróg”
20 czerwca 1951 roku z inicjatywy dziewięciu myśliwych do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej złożono
wniosek o rejestrację Koła Łowieckiego „Raróg”
Katowice z siedzibą w Przegędzy. 20 października
1951 roku wpisano Koło do rejestru stowarzyszeń
pod nr 3. Na przełomie lat obwód zmieniał numerację w rejestrze. Obecnie nosi numer 148.
Koło liczy 40 członków, nad którymi czuwa
czteroosobowy Zarząd. Członkami Koła są różne
grupy społeczne, a tradycje łowieckie kultywują
nieraz całe rodziny. Na terenie Koła gospodaruje
się zgodnie z doświadczeniem i wiedzą przyrodniczą, osiągając dobre rezultaty łowiecko-hodowlane. Członkowie przepracowują corocznie ponad
1600 godzin przy dokarmianiu, ochronie zwierzyny oraz budowie urządzeń łowieckich. Wiele trudu
i czasu poświęcają zwalczaniu kłusownictwa.
Od dziesięcioleci w Kole kultywuje się tradycje
i zwyczaje myśliwskie. Współpracuje ono z Nadleśnictwem Lasów Państwowych, władzami samorządowymi, Starostwem Powiatowym i Izbami
Rolniczymi, a także z miejscową ludnością, głównie z rolnikami. Corocznie Koło wypłaca odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta
dziko żyjące.
W 1999 roku przy dużym nakładzie pracy na
Kanetowcu w sołectwie Przegędza zaadaptowano stary budynek gospodarczy, z którego powstał
piękny domek myśliwski wraz z zapleczem magazynowym. Obecnie jest to siedziba Koła Łowieckiego „Raróg”. W 2001 roku z okazji jubileuszu
50-lecia ufundowano sztandar Koła, dokonano oficjalnego otwarcia siedziby oraz zasadzono pamiątkowy dąb. Od tego czasu poczet sztandarowy Koła
bierze czynny udział w różnych uroczystościach
organizowanych na terenie gminy.

Podczas obchodów jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Koło przyczyniło się do
wykonania wystawy przyrodniczo-łowieckiej Kół
Rejonu Rybnickiego. Z kolei 22 kwietnia 2009
roku na wniosek członka Koła Łowieckiego, przy
pomocy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Rybniku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się otwarcie Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Dydaktycznej
„Dróżka Kopruszka” na Kanetowcu w Przegędzy.
Ponadto od 1999 roku Koło corocznie organizuje
prelekcje ekologiczno-przyrodnicze dla uczniów
szkół i przedszkoli.
W uznaniu zasług dla ochrony przyrody i dobrej
gospodarki hodowlano-łowieckiej Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie 19 marca 2003 roku
nadała Kołu Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, natomiast 6 kwietnia 2011 roku nadała najwyższe
odznaczenie – „Złom”.
Obecnie prezesem Zarządu Koła Łowieckiego
„Raróg” jest Tomasz Bula, a łowczym – organizującym i nadzorującym w Kole całokształt gospodarki łowieckiej – Ryszard Jonderko.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział w Czerwionce i Oddział w Leszczynach
Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych rozpoczął działalność w 1948 roku.
Swym zasięgiem obejmował wówczas Czerwionkę
i Leszczyny. W latach 60., z uwagi na bardzo dużą
liczbę członków, podzielił się i od tego czasu działają dwa odrębne osobne oddziały w Czerwionce
i Leszczynach. Obecnie skupiają one 122 członków: 56 w Leszczynach i 66 w Czerwionce.
Uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych osobom,
które ukończyły 65 rok życia i mają co najmniej
30-letni staż organizacyjny w Kole, a za aktywną
działalność związkową otrzymały odznakę za wybitne osiągnięcia w rozwoju Polskiego Związku,
przyznaje się członkostwo honorowe. W Oddziale
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w Czerwionce jest dwóch honorowych członków,
a w Oddziale w Leszczynach – trzech.
Oddziały ściśle współpracują ze sobą, prowadząc wspólne lotowania gołębi w ramach Rejonu
Ziemi Rybnickiej. W ciągu roku – od maja do
lipca – organizują 14 niedzielnych lotów gołębi
dorosłych na dystansie od 100 do 1000 km, a od
sierpnia do września 5 lotów gołębi młodych na
dystansie od 100 do 350 km. Hodowcy uczestniczą
w wystawach rejonowych odbywających się w listopadzie na terenie powiatu rybnickiego.
Corocznie Oddziały współzawodniczą ze sobą
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zajmują też czołowe miejsca we
współzawodnictwie lotowym organizowanym na
terenie Rejonu Ziemi Rybnickiej, Okręgu Katowi-

ce oraz o Mistrzostwo Polski.
28 kwietnia 2000 roku w kościele św. Józefa w Czerwionce poświęcono sztandar Oddziału
Czerwionka. Obecnie prezesem Oddziału w Leszczynach jest Benedyk Hanak, a Oddziału w Czerwionce – Marian Szymura.

Rocznica „Marszu Śmierci”
21 stycznia pod pomnikiem Ofiar Hitleryzmu w Leszczynach odbyło się
uroczyste złożenie kwiatów, w ramach
upamiętnienia 77. rocznicy „Marszu
Śmierci” – morderczej tułaczki dziesiątek tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, którą hitlerowcy
zarządzili w styczniu 1945 roku.

Pamięci o Ofiarach Holokaustu, jest to także rocznica wyzwolenia Czerwionki-Leszczyn spod okupacji
niemieckiej. Niezwykle ważne jest, żeby pamiętać
o takich wydarzeniach i przekazywać tę pamięć
młodym pokoleniom – podkreślił burmistrz Wiesław Janiszewski, składając wspólnie z dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury Mariolą Czajkowską
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Hitleryzmu. HPN

Trasa marszu prowadziła również przez Leszczyny, gdzie w pobliżu stacji kolejowej Rzędówka zamordowano 288 więźniów. Pochowano
ich w zbiorowej mogile przy torach kolejowych.
W maju 1958 r. szczątki pomordowanych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz centralny
w Gliwicach. W 1966 r. w Leszczynach, niedaleko
stacji kolejowej, odsłonięto pomnik upamiętniający
pomordowanych.
– Spotykamy się, aby uczcić pamięć więźniów,
którzy zginęli podczas „Marszu Śmierci”. Z kolei
27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień

Kilkanaście dni „filtrowania” powietrza pokazały mieszkańcom Czerwionki-Leszczyn, czym oddychają na co dzień.
Oprócz wizualnej prezentacji i zmieniającej się barwy „płuc”, instalacja prezentowała także aktualne odczyty jakości powietrza pyłów PM10 i PM2.5

Smolista maź,

która zostaje w płucach
Kolor „płuc” stał się gorącym tematem dyskusji
w mieście i lokalnych mediach. Nasza gmina nadal
ma problem z jakością powietrza.
– Razem z grupą znajomych próbujemy na wszelakie sposoby zmienić coś w naszej okolicy. Wiele osób jest zszokowanych, gdy widzą kolor płuc.
O inicjatywie można usłyszeć też w radiu, telewizji
czy lokalnych mediach. Dzięki temu rośnie świadomość problemu, tego, że ten smog jest i dotyka
nas wszystkich – mówi Leszek Szejka z lokalnego
Alarmu Smogowego.
Według L. Szejki dzięki takim inicjatywom powoli zmienia się mentalność ludzi, szczególnie na
Śląsku, który jest kolebką górnictwa. – Widzimy,
że przez dwa tygodnie coś białego zmienia się
w czerń. Jeżeli dotknie się tych płuc to okazuje się,
że jest to smolista maź, którą ciężko potem zmyć
z rąk. Można sobie wyobrazić, że my to samo wdychamy, i to po części zostaje w naszych płucach.
Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego, która koordynuje akcję przyznaje: – Obraz płuc
z gminy Czerwionka–Leszczyny jest przerażający.

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. lek
med. Antoniego Bery, w porozumieniu
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu, informuje
o terminach tegorocznych akcji poboru
krwi zaplanowanych na 2022 r. Akcje te
będą przeprowadzane w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce
przy ul. Wolności 2.
Akcje krwiodawstwa zaplanowano w dniach: 11
lutego, 7 marca, 8 kwietnia, 16 maja, 10 czerwca, 18 lipca, 12 sierpnia, 19 września, 14 października, 21 listopada, 9 grudnia.

W ciągu kilkunastu dni instalacja zmieniła kolor
na smolisto czarny. Jak dodaje działaczka taki jest
cel inicjatywy: pokazać mieszkańcom, jak bardzo
zanieczyszczonym powietrzem oddychają.
– Trzeba przyznać, że w tym sezonie nie obserwowaliśmy jeszcze takiego efektu. Pomyślmy, jak
wyglądają płuca mieszkańców, którzy takim powietrzem oddychają całe życie. Może dzięki tej kampanii zdecydują się na dotację, wymianę kotła i rezygnację z ogrzewania węglowego – mówi Lutomska
w rozmowie ze SmogLabem.
W sens akcji wierzy również Emil Nagalewski, działacz antysmogowy z Rybnika, czyli sąsiad
Czerwionki-Leszczyn. – Już po kilku dniach było
widać, że nie jest dobrze. Ten kolor się zmieniał,
a jego intensywność z końcem pomiarów była jeszcze większa – podkreśla aktywista.
Według Nagalewskiego taka wizualna prezentacja jakości powietrza dociera do ludzi. – Jeszcze
rok temu powiedziałbym, że najważniejsze są apele,
twarde dane i liczby. Jednak po tym co się stało
z płucami w Rybniku, jakie poruszenie one wywo-

łały – zmieniłem zdanie. Te płuca zrobiły wielkie
wrażenie i poruszyły sporą część rybnickiej społeczności – wskazuje rybnicki działacz.
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
informując o wynikach akcji, przypomina także
o uchwale antysmogowej, która obowiązuje od
1 stycznia 2022 roku. – Wraz z wejściem w życie
przepisów uchwały antysmogowej Straż Miejska
w Czerwionce-Leszczynach wraz z pracownikami
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Środowiska prowadzić będzie wzmożone kontrole.
Sprawdzany będzie rodzaj zastosowanego źródła
ciepła, jakość spalanych paliw. Kontrolerzy będą
także badać czy w paleniskach nie pali się nielegalnie odpadami.
Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego zakłada, że do 2028 r. całe województwo przejdzie na ogrzewanie kotłami najwyższej klasy lub
odnawialnymi źródłami energii, pompami ciepła
i gazem. Pierwsze przepisy obowiązują już od stycznia 2022 r. Od tego momentu obowiązuje zakaz używania kotłów wyprodukowanych przed 2012 r.
Maciej Fijak

Plan akcji krwiodawstwa
Klubu HDK PCK im. A. Bery
Krew pełna może być pobierana:
– nie częściej niż 6 razy w roku w przypadku
mężczyzn
– nie częściej niż 4 razy w roku w przypadku
kobiet.
Oddanie krwi jest dowodem ludzkiej solidarności i miłości, a w wielu przypadkach jedynym ratunkiem dla zagrożonego życia. Aby wziąć udział

w akcji należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość oraz książeczkę Honorowego Dawcy Krwi. Podczas akcji zostaną podjęte wszelkie
środki dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich
przybyłych krwiodawców. Miejmy na uwadze, że
krew jest teraz bardzo potrzebna, dlatego liczymy
na Wasze przybycie.
Zarząd HDK PCK
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Nowe świadczenie

– dodatek osłonowy
Od stycznia br. można składać wnioski o nowe
świadczenie – dodatek osłonowy. W Czerwionce-Leszczynach realizatorem tego zadania jest miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych. Dodatek
osłonowy stanowi element rządowej tarczy
antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym.
Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie
przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r.
O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31
października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą
pozostawione bez rozpoznania.
W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym
wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba,
świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku
osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
(dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokości dopłat w skali roku
w ramach dodatku osłonowego:
▶▶ jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00
lub 500,00 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy
2.100,00 zł,
▶▶ gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 lub 750,00 zł
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 zł miesięcznie na osobę,
▶▶ gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł lub 1
062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1
500,00 zł miesięcznie na osobę,
▶▶ gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150,00 zł
lub 1 437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy
1 500,00 zł miesięcznie na osobę.

Nagrody Gospodarcze
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

„DIAMENT BIZNESU”
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U W A G A!
Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione
od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje
w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych
dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek
osłonowy w okresie:
od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku
kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.,
od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód
gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
▶▶ elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –
od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,
▶▶ tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36B w godzinach pracy Ośrodka,
▶▶ listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
Pozostałe informacje
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone
w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą
złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym
przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana
najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które
otrzymają dotacje z budżetu państwa.
W razie pytań, Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach służy pomocą
pod numerami telefonów: 32 43 12 039 w. 20, 21, 22 lub 32
72 29 402 lub 32 72 29 403 lub 32 72 29 404.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza firmy i instytucje, w szczególny sposób zaangażowane w rozwój gospodarczy i społeczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które swoją działalnością
w sposób pozytywny i znaczący wpływają na jakość życia mieszkańców, do
składania wniosków o przyznanie nagród gospodarczych w kategoriach:
 FIRMA ROKU
 USŁUGA
 PRODUKCJA
 HANDEL
 WYBITNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 stycznia 2022 r. do godziny 17.00.

W ostatnich dniach w Bełku i Palowicach odbyły się spotkania przedstawicieli władz
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z mieszkańcami. Dotyczyły one wariantów przebiegu przez gminę planowanej przez rząd kolei dużych prędkości. Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.o. przekazał pod koniec grudnia informacje dla mieszkańców dotyczące planowanej linii kolejowej nr 170 na odcinku Katowice – granica państwa – Ostrawa. Trasy przebiegów kolei zaniepokoiły zarówno mieszkańców, jak i władze gminy.
Podczas spotkań mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat przebiegu wariantów zaproponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny,
pobrać ankietę konsultacyjną (wszystkie materiały udostępnione przez CPK znajdują się również
na stronie internetowej gminy) oraz przedstawić
swoje pytania i wątpliwości względem planowanej inwestycji. Zarówno w Bełku, jak i Palowicach
pojawiło się wielu mieszkańców zaniepokojonych
przebiegiem poszczególnych wariantów, które wiążą się z wysiedleniami lub przecinają tereny atrakcyjne przyrodniczo.
– Kolej dużych prędkości budzi ogromny niepokój naszych mieszkańców – zaznacza burmistrz
Wiesław Janiszewski. – CPK w znaczący sposób
będzie negatywnie oddziaływać także na środowisko przyrodnicze, tereny pod inwestycje oraz na
połączenia komunikacyjne wewnątrzgminne. Jako
burmistrz zajmuję zdecydowanie negatywne stanowisko dla tej inwestycji rządowej, wyrażałem je
także w pismach adresowanych do CPK.
Swoje stanowisko podczas spotkań z mieszkańcami przestawiał także pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik:
– Nie jest to inwestycja, która przyniesie gminie
jakikolwiek impuls rozwojowy. Nie zapewni korzyści. Ze strony mieszkańców naszej gminy jest ogólny sprzeciw przeciwko temu działaniu rządu, bo
trudno godzić się na coś, co niesie jedynie uciążliwości – podkreślił Grzegorz Wolnik. – W zaproponowanych przez CPK wariantach nie mamy
w tym momencie praktycznie żadnych istotnych stacji kolejowych. Inwestycja ta nie wpływa również
w żaden sposób pozytywnie na komunikację ze-

wnętrzną, wręcz przeciwnie. W ubiegłym tygodniu
poprosiłem Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną o opinię, w której pojawia się wiele
zastrzeżeń, począwszy od tego, że trudno będzie
planować przestrzeń gminy, bo wszędzie pojawią
się przeszkody – dodał G. Wolnik.

„NIE” dla kolei dużych prędkości
Protestują także sołtysi:
– W 2020 roku w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja odnośnie szybkiej kolei, która
ma powstać i przejść przez Czerwionkę-Leszczyny.
Jedne z proponowanych wariantów tras szybkiej
kolei przechodzą przez sołectwo Palowice. Nasze
stanowisko jest jasne: zarówno w swoim imieniu,
Rady Sołeckiej, jak i mieszkańców mówię „NIE”
szybkiej kolei, która ma przebiegać przez naszą
miejscowość – podkreśliła sołtys Palowic Dominika Baranowicz. – Argumenty mieszkańców naszego sołectwa są różne, na pewno głównym postulatem jest obrona przed wywłaszczeniami i wysiedleniami, czyli przed czerwonym wariantem zaproponowanym przez CPK. Mieszkańcy będą również
bardzo bronić wartościowego przyrodniczo Pojezierza Palowickiego – dodała.
Młodsi i starsi obawiają się kolei dużych prędkości. Palowice to ciche i spokojne otoczone lasami
sołectwo, wiele osób w ostatnim czasie zakupiło tu
upragnioną działkę i postawiło dom.
– To wielkie dramaty. Niektórzy nie pospłacali
jeszcze kredytów hipotecznych, a ich wymarzone
domy mają być zrównane z ziemią – dodała D. Baranowicz.
Czerwony wariant ma odciąć całą ulicę Kolonia od reszty wsi, zamknięta będzie także ulica
Woszczycka. Fatalnym rozwiązaniem jest także
wariant zielony, który zniszczy wartościowe Pojezierze Palowickie zwane Śląskimi Mazurami. To
jedno z najbardziej cenionych przez mieszkańców
regionu miejsc do rekreacji i wypoczynku. Z malowniczymi stawami łańcuchowymi w dolinie
potoku Jesionka, z różnorodnością cennej fauny
i flory oraz zabytkiem techniki – wieżą wyciągową

Huty Waleska – Gichtą z 1830 r. Uwielbiane przez
spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy.
Negatywne stanowisko w tej sprawie zajmuje Henryk Fuchs – sołtys Szczejkowic. Podobnie w Bełku CPK również budzi wielkie obawy.
– Mieszkańcy kontaktują się ze mną niezwykle zaniepokojeni o swoje domy, dorobek życia, ojcowiznę. Sprawa dotyczy też osób starszych, które czują
się zagubione w procedurach i przerażone wizją
wyburzeń. Swoje obawy wyrażają także mieszkańcy, których domy mają znajdować się w sąsiedztwie
kolei dużych prędkości. To będą olbrzymie niedogodności – mówi sołtys Bełku Jolanta Szejka.
Dla gminy warianty przebiegu kolei przez Bełk
oznaczają utratę jednych z najlepszych terenów inwestycyjnych, co do którego trwają zaawansowane
rozmowy z międzynarodowym koncernem.
Swój głos sprzeciwu na temat CPK wyraził także
wieloletni sołtys Palowic, dziś przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard
Strzoda: – Rada Miejska wyraziła swoje stanowisko
w dwóch uchwałach, podjętych 2020 roku, zarówno
w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o inwestycji CPK i propozycje przebiegu różnych
wariantów szybkiej kolei oraz kiedy miały miejsce
pierwsze konsultacje, mające na celu wyłonienie
z początkowych dwunastu wariantów tras, czterech
propozycji do dalszego opracowywania. Stanowisko
Rady Miejskiej w obu uchwałach było jednoznaczne
– warianty te są niekorzystne dla naszej gminy, stad
sprzeciw Rady przeciwko tej inwestycji, w momencie
kiedy zaproponowane trasy przebiegają przez tereny cenne przyrodniczo, wiążą się z przerywaniem
infrastruktury i wyburzaniem domów – podkreślił
przewodniczący Rady Miejskiej. KM, HPN

K O N S U LTA C J E S P O Ł E C Z N E
BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NA ODCINKU
KATOWICE – GRANICA PAŃSTWA – OSTRAWA
Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAFGEOTECHNIKA za zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego
realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 107 Katowice – granica państwa – Ostrawa”
i zaprasza na konsultacje społeczne:

Data: 3.02.2022 r. Godzina: 20.00
Miejsce: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36D
Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie o zakresie planowanej inwestycji, w szczególności o wariantach przebiegów planowanej
linii kolejowej, przedstawienie harmonogramu oraz poznania opinii społecznej w zakresie propozycji przebiegów linii kolejowej.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji oraz do
wypełnienia ankiety, która jest dostępna pod adresem www.cpk.pl w zakładce Materiały dla mieszkańców.

Z OSTATNIEJ CHWILI

25 stycznia do Urzędu Gminy i Miasta od organizatorów planowanych konsultacji wpłynęła propozycja
zorganizowania spotkania z mieszkańcami w trybie on-line. Z tą propozycją stanowczo nie zgadzają się
włodarze miast i gmin, przez które ma przebiegać linia kolejowa - tj. Katowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Czerwionka-Leszczyny, Rybnik, Świerklany, Mszana, Godów, Gorzyce, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój - utrzymując, że tego typu konsultacje powinny mieć charakter stacjonarny lub hybrydowy.
Informacje o ostatecznym miejscu i terminie konsultacji znajdą Państwo na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl
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otocykliści są wśród nas. Nieraz z daleka słychać jak „asfalt gra” od szybkiej jazdy kogoś upojonego tempem i wolnością. Kierowcy aut ściskają wtedy kierownicę
i podskakują ze złości na tego wariata, co nagle wyskoczył na szosę. Ale jego już nie ma…
Gna gdzieś bardzo daleko. Bo motocykl to czar ruchu i wolności. Zostawić wszystko
w tyle, i do przodu, jak najprędzej, jak najdalej, wszędzie, gdzie się chce… To hobby ma
swoją specjalna oprawę – kurtki ze skóry, rękawice, najnowszy typ kasku… Bóstwem jest
oczywiście legendarny Harley, ale też wypieszczone modele starych motocykli. Ich jeźdźcy
mają swoje stowarzyszenia, rajdy, kluby i zloty, można ich spokojnie uznać za motocyklową brać. Jednak to wszystko nie to, co w latach 50-60., kiedy „motor” był marzeniem
każdego chłopaka, był dobrem można powiedzieć, powszechnym.
Motocykl świetnie nadawał się na trudne polskie drogi, wiejskie i leśne, i można nim dojechać
o wiele dalej, szybciej niż rowerem i bez wysiłku
pedałowania. Co prawda mógł czasem ugrzęznąć
w zaspie czy błocie, ale o wiele łatwiej wyciągnąć z zaspy motocykl niż auto, którego zresztą
nikt nie miał. Okazał się idealny dla mieszkańców odległych, małych wiosek z dojazdem „trzy
dni wołami”, a nawet na górskie wertepy. Przed
wojną sensacją w Zakopanem był pierwszy harley
taternika i celebryty Jasia Pawlikowskiego, którym
uganiał po bezdrożach, a nawet woził swoją matkę, sędziwą matronę w czarnych szatach do ziemi, w przyczepce do Krakowa. Wówczas jednak
były to jeszcze rzadkie przypadki. U nas byliśmy
wtedy na etapie rowerów. Co innego po wojnie,
w latach 50.
Wtedy już o motorze marzyli wszyscy chłopcy i młodzi mężczyźni, i to marzenie spełniali.
Jak nie było pieniędzy na nowy
(najczęściej nie było), to można
było odkupić stary, albo choćby
nawet poskręcać z części kupionych taniej tu i tam, czy podarowanych. Nowe motocykle można
było dostać na talony, wydawała
je oczywiście, swoim pracownikom „gruba”. W Leszczynach
pierwszy nowiutki motocykl miał
młody Józik Bańczyk. Józik był
jedynakiem, rodzice niczego mu
się odmawiali, a że było ich stać
na motor, dostał. Naturalne zrobił
furorę w wśród miejscowej młodzieży, zazdroszczono mu, ale
bez zawiści, bo Józik był lubiany.
Niestety, wkrótce zabił się na tym
motorze, co można powiedzieć,
wstrząsnęło naszą małą społecznością. Mniej więcej w tym samym czasie na szosie do Czerwionki zginął w wypadku motocyklowym młody
nauczyciel. „Motor” uchodził więc za pojazd niebezpieczny. Wypadków było dużo. Także dlatego,
że przepisy prawne odnośnie motocykli nie były
takie jak dziś, raczej były dopiero „w trakcie” regulowania, jak dziś mamy hulajnogami. Można
było np. jeździć bez kasku, nie było to obowiązkowe, czyli pełny luzik, radość życia, „wiatr we
włosach i komary w zębach.” Dopiero z czasem
kask stał się obowiązkowy, ale tylko dla prowadzącego. Pasażer nie musiał mieć. Prawo jazdy też
nie stawiało zbyt wysokich wymagań. No i dość
beztrosko jeżdżono „na bani”, chyba groził za to
co najwyżej mandat.
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W tych pięknych czasach brało się po prostu
dziewczynę na tylne siodełko i hajda! – na przykład na żużel do Rybnika. Albo tak po prostu,
„przejechać się”, bo taka jazda była wciąż atrakcją.
Wiatr rozwiewał ondulowane loki i modne wówczas fałdziste sukienki w kwiaty, i było tak pięknie… Zwłaszcza że wmawiało się pannie, że musi
się mocno trzymać, a najlepiej objąć kierującego.
Żeby nie spadła. Taka bliskość w ówczesnych obyczajach nie była dopuszczalna, poza tym jednym

Aleksandra J. Ostroch

Na motorze

wyjątkiem właśnie – ze względów bezpieczeństwa.
Motocykl ułatwiał tez poszukiwanie dziewczyny,
bo można było wypuszczać się o wiele dalej, na
zabawy do odległych miejscowości, gdzie inaczej
trudno byłoby dotrzeć. Pomogło to w zawieraniu
znajomości, które nieraz kończyły się ślubem.
A nawet jeśli tym razem nie udało się znaleźć interesującego „obiektu”, to sama nocna jazda przez
lasy, na psującym się motocyklu, z którego w każdej chwili mogło coś odpaść, już sama w sobie była
przygodą…
Wiadomo, że posiadacz motocykla, który niby
w każdej chwili mógł „porwać i uwieźć w nieznane”, robił na dziewczynach wrażenie i jego szanse
bardzo rosły. Lecz przecież nie tylko o to chodziło, raczej była to sprawa drugorzędna. Z motocyklem łączyło się przede wszystkim męskie koleżeństwo, męska przyjaźń. Nagle okazało się, że
niemal wszyscy znają się na motoryzacji, i „dłubią przy motocyklach.” Pomagało się wzajemnie
w zdobyciu części, doradzało w drobnych naprawach, wspólnie próbowało naprawiony, jak działa,
i gadało, gadało, gadało godzinami na ten temat.
Każdy właściciel „motorka” coś w nim nieustająco naprawiał, poprawiał, polerował, dokręcał,
dopieszczał, koledzy asystowali, żeby też się podelektować tą czynnością, a potem wszyscy wsiadali na swoje rumaki i ruszali – „się przejechać”.

Z rykiem silników nieraz, bo z tłumikami było
różnie. Ale ten ryk właśnie tak dodawał… mocy.
Jeszcze lepiej, jak jakaś babcia zaczęła wygrażać
pięściami za ten hałas i „smrodzenie”, i… zostawała daleko w tyle.
Popularne wówczas motocykle to SHL-ki, Jawy,
Junaki, MZ-tki, a także ciężkie radzieckie motocykle typu M-72, Iż (nazwa od rzeki Iży, przepływającej przez Iżewsk, gdzie owe motocykle produkowano), Ural i Dniepr. Były to pojazdy produkowane w zasadzie na potrzeby wojska, lecz od lat 50.
dostępne i dla cywili. Długość takiego motocykla
liczyła 2,40 m, waga bez przyczepy 220 kg, jeśli
z „wózkiem”, to 380 kg. Moc 22 KM, w późniejszych wersjach 28 KM. Bez wózka mógł rozwijać prędkość 110 km, z wózkiem 90, i miał zasięg
360 km. Taka „bestia” bardzo dobrze nadawała się
na ujeżdżanie po naszych hałdach… Nieco słabszy,
choć też popularny Iż produkowany w latach 50.
posiadał moc 10-13 KM, Iż 51 rozwijał moc do 16
KM. Silniejszy okazał się inny popularny motocykl tamtych lat, tzw. MZ-tka (od dużych liter MZ
na baku), pochodził z drugiego bratniego wówczas kraju, z NRD. Silnik posiadał moc 21 KM,
więc też całkiem ładnie. Skromniejsza znacznie
była 80 kg SHL-ka, motocykl o mocy zaledwie 4
KM, i prędkości 67km/h. Miała za to wielką zaletę:
była tania i ekonomiczna w użytkowaniu – tylko 3 l
paliwa na kilometr. Dźwięk silnika Jawy podobno
stawiał włosy dęba, ale i jej „osiągi” były imponujące – silnik dwucylindrowy, i aż
27 koni mechanicznych! (późniejsze fiaty „maluchy” miały
tylko 25…
U progu lat 70. pojawiła się
nowoczesna „Gazela”, nowsza
wersja SH-elki, o mocy 13 KM,
i prostszym, eleganckim kształcie. W tym czasie już obowiązywały uprawnienia i kaski, jednakowoż nieco inne w formie.
Kask motocyklowy był wtedy
równy dołem jak garnek, a szyję
i uszy osłaniała skóra, zapinano
je pod brodą na skórzany pasek
ze sprzączką. Pierwsze kaski
z pełna osłoną na uszy, malowane na czarno czy czerwono
metalic, były prawdziwą rewelacją. Zwłaszcza kiedy jeszcze
dodano opuszczaną przysłonę
na oczy. Wcześniej chroniono
oczy okularami typu gogle, lub po prostu jeżdżono bez. Ale i tamte kaski z lat 50–60. chłopaki
kochali, ozdabiali je, jak mogli, naklejkami czy
malowidłami. Janek Pfanty z Dębieńska malował
na kaskach swoich, oraz kolegów, farbami olejnymi sylwetki motocyklistów, co było bardzo oryginalną i rozchwytywaną ozdobą, a co dopiero,
kiedy do kompletu miało się taki sam malunek
na motocyklu! W maju dodawało się gdzieś przy
lusterku pęczek bzu… I pędziło się, jak sama radość młodości.
Ale nie tylko młodzi pędzili. Znalazło się coś
i dla starszych, i dla małoletnich. Mianowicie „motorek”, czyli motorower. Pyrkało to sobie znacznie
wolniej, z prędkością góra 40 km/h, przy mocy
raptem 1,4 KM, ale pedałować nie było trzeba, no
i „prawo jazdy” jak na rower. Bardzo to odpowiadało spokojnym panom średnim i po średnim wieku,
jeździli sobie nieśpiesznie do pracy, do znajomych,
czy gdzie tam było trzeba. Motorower okazał się
też marzeniem młodszych nastolatków, chłopców
12-, 15-letnich, dla których motocykl był jeszcze za
ciężki. Rodzice dawali się naciągnąć na taki zakup,
uważając, że to będzie dobra wprawka do jazdy, no
i wyrostki szalały… na polnych i bocznych drogach, nie mając jeszcze prawa i odwagi wyjechać
na szosę. „Komary”, zwane dowcipnie „Kopruchami”, cieszyły się ogromną popularnością.

U nas szalało się na motorach i „motorkach” po
hałdach przy kopalni „Dębieńsko” i po wertepach
Ramży oraz w ich okolicy. Trudnych terenów do
jazdy ekstremalnej u nas nie brakowało. Stąd powstał pomysł urządzenia motocrossu. Zaczęto właściwie od zbudowania na czerwieńskim stadionie
toru dla gokartów. Pierwszy wyścig odbył się 13
czerwca 1961 r. Zgromadził zawodników z miast
całej polski oraz kilka tysięcy widzów. Takie powodzenie stało się impulsem do zorganizowania
zawodów motocyklowych. Zajął się tym inż. Jerzy
Godula, dowódca miejscowej sekcji. Tor motocrossowy zbudowano na terenie wyrobiska cegielni „Marianna”. W ciągu najbliższych lat „crossy”
cieszyły się wielką popularnością, tor obstawiała
gęsto publika na całej długości. Na czerwieńskim
torze startowali najlepsi w kraju zawodnicy: Gerard Harazim, Edward Rybka, Janusz Kranc, Henryk Mazur oraz mistrz Polski Zdzisław Burzyński,
który niestety, zginął tutaj na czerwieńskim torze
w 1969 r. Ten nieszczęśliwy wypadek stał się powodem uznania toru za zbyt niebezpieczny i wyłączenia go z użytku. Jednak czerwieńska drużyna
nie poddała się, bo zawodnicy jeździli na treningi
aż do Cieszyna.
W 1974 r. zlikwidowano wojskowe kluby motorowe. Wicemistrzowie Polski z „Śląska” Wrocław
przenieśli się wtedy wraz ze sprzętem do Czerwionki. W kolejnych latach Czesław Sendrowski
i Walter Stępiński uzyskali mistrzowskie i wicemistrzowskie tytuły. W 1978 r. ku żywiołowej radości
kibiców, otwarto nowy tor, jak się okazało, uznany
potem za najlepszy w kraju. Na tym torze czerwieński Klub odniósł w 1986 r. wymarzony wielki
sukces – podwójne mistrzostwo Polski. Entuzjazm
dla motocrossów ogarnął nową generację młodych
fanów. Ówcześni czołowi zawodnicy, to m.in. Maciej Stańco, Janusz Śpiewok, Piotr Kasperek, Andrzej Łaska, Zbigniew Kulik, Joachim Wieczorek,
Dariusz Hennek.
Rok 1987 również przyniósł mistrzostwo. Niestety, najbliższe chude i burzliwe lata „transformacji ustrojowej”, doprowadziły do upadku klubu
w połowie lat 90. Można powiedzieć, że historia
przejechała crossowców. Jednakowoż duch crossowy Czerwionce nie ginie, z czasem Klub znów
reaktywowano, i ze zmiennym szczęściem, wśród
upadków i wzlotów istnie je do teraz.
To wszystko jednak już sport dla wybranych, nie
to co kiedyś, kiedy na co drugim wiejskim i „familokowym” podwórku stał motor, a wokół niego wianuszek usmarowanych smarem, przejętych
chłopaków…

Orszak Trzech Króli
w Palowicach
6 stycznia to Święto Objawienia Pańskiego, zwane również Świętem Trzech
Króli. Tego dnia ulicami wielu miejscowości w Polsce – w tym także w Palowicach – przeszły orszaki, upamiętniające
wędrówkę Trzech Mędrców ze Wschodu.
Orszak w Palowicach przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli włączyć się w tę nietypową
formę kolędowania. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy Orszaku otrzymali papierowe korony, a dzieci
zaprezentowały program artystyczny nawiązujący
do wędrówki Trzech Króli do stajenki. Proboszcz
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Palowicach
ks. Piotr Siemianowski podziękował wszystkim
osobom biorącym udział w wydarzeniu, nie zabrakło również słów wdzięczności skierowanych
w kierunku wszystkich zaangażowanych w organizację Orszaku.
Orszaki Trzech Króli, nazywane również ulicznymi jasełkami, organizowane są w Polsce już
od ponad dekady i z roku na rok cieszą się coraz
większą popularnością. Chociaż początki święta
Trzech Króli sięgają już III wieku, a chrześcijańska tradycja przyporządkowała Mędrcom imiona
– Kacper, Melchior i Baltazar, to jednak wiemy
o nich bardzo niewiele. Nie wiadomo skąd dokładnie pochodzili, czym się zajmowali, a nawet
ilu ich było – przyjmujemy, że trzech na podstawie
liczby przyniesionych darów. Kacprowi przypisuje
się złoto, Melchiorowi – mirrę, zaś Baltazarowi
– kadzidło. Również znaczenie darów jest symboliczne – złoto jako symbol władzy królewskiej,
mirra – człowieczeństwa i męczeństwa Chrystusa,
kadzidło – boskości. W XII wieku poszczególnych
Mędrców uznano za przedstawicieli kontynentów:
Kacpra – Europy, Melchiora – Azji, zaś Baltazara
– Afryki.

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce odbył
się w Warszawie w 2009 roku, był wówczas próbą przeniesienia jasełek do przestrzeni miejskiej
i zaproszenia do nich wszystkich mieszkańców –
zarówno młodszych jak i starszych. W następnych
latach Orszaki organizowane były w kolejnych miastach, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski,
przyjmując formę kolorowych procesji, w których
idą mieszkańcy. KM
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Nasze gospodynie
jak zwykle na medal!
W niedzielę, 23 stycznia w Teatrze Ziemi
Rybnickiej odbyła się XVII edycja Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara Śląska na wesoło”.
Czerwionkę-Leszczyny reprezentowały Koła
z Bełku, Czuchowa, Dębieńska, Książenic i Palowic. Wszystkim Kołom winszujemy wspaniałych
występów, a gratulacje składali im m.in. burmistrz
Wiesław Janiszewski i przewodniczący Rady
Miejskiej Bernard Strzoda. KGW Palowice wielkie brawa za zdobycie Nagrody Publiczności. KM

„Skoczek” na mistrzostwach

W połowie stycznia rozpoczęły się Drużynowe Mistrzostwa Śląska – Ekstraliga i I Liga Śląska Juniorów 2022 na terenie Stadionu
Śląskiego, który jest współorganizatorem zawodów.

Zmagania potrwają do 27 marca.
W zawodach udział biorą 34 drużyny z całego Śląska. Miejscowy
„Skoczek” Czerwionka-Leszczyny
wystawił do rozgrywek trzy drużyny juniorów. Warto wspomnieć, że

14
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w tym roku nasz klub szachowy obchodzi swoje 15-lecie, a ilość drużyn
biorących udział w ligach juniorskich
i seniorskich świadczy o coraz większym zainteresowaniu szachami na
naszym terenie.

Usługi
asenizacyjne
Wywóz
nieczystości
płynnych
Wypożyczalnia
sprzętu
budowlanego

FHU Kamil Musiałowicz

tel. 666-110-716

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis
ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pn–pt 8.00-16.00
tel. 509599103, 506129395

STYCZEŃ 2022 | KURIER

15

Irenie Kurdek i Rodzinie

najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

śp. BOGUSŁAWA KURDKA

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

Bogusławie Luks i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

śp. STANISŁAWA LUKSA
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach

Z najgłębszym żalem pożegnaliśmy

śp. BOGUSŁAWA KURDKA

Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Czerwionce-Leszczynach.
Jego Żonie i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Rada Nadzorcza i Współpracownicy
PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach

Kancelaria Radcowska

RADCA PRAWNY PAWEŁ PIOTROWICZ
ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 603 380 766, 603 380 706

e-mail: piotrowicz@jpkancelaria.com, sekretariat@jpkancelaria.com
 OGŁOSZENIA DROBNE 

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

NAPRAWA SPRZĘTU
RTV, MONTAŻ ANTEN
ŁUKASZ GÓRNY
tel. 501-347-984
Czerwionka-Leszczyny,
ul. Rynek 5/9
Szczejkowice, ul. Gliwicka 58

Rodzinie zmarłego

śp. JANUSZA FOJCIKA

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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Irenie Biały i Rodzinie

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

śp. STEFANA BIAŁEGO

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Ukochanej

MATKI I TEŚCIOWEJ

śp. MARII SOŁTYSIK
składają
Zdzisława i Czesław Żemła

Dariuszowi Buszce i Rodzinie

wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bogusławie Luks i Rodzinie
najgłębsze wyraz współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Małgorzacie Sarapkiewicz

najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

śp. ADELAJDY SARAPKIEWICZ
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Annie Michalczyk i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

Rodzinie zmarłej

składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

najszczersze wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Małgorzacie Mikołajczak i Rodzinie

śp. TERESY LOS

Marii Szala i Rodzinie

najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ból oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej naszego ukochanego

MĘŻA, TATY, DZIADKA

śp. FELIKSA JAWORSKIEGO
za złożone wyrazy współczucia
delegacjom, krewnym, przyjaciołom,
księżom, znajomym i sąsiadom
składają
Żona i Córki z Rodzinami

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. JÓZEFA BRYCHCY

Burmistrzowi, Kierownictwu i Pracownikom
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz wszystkim krewnym, sąsiadom i znajomym
składa
Rodzina Brychcy

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Bełku

Rodzinie zmarłego

śp. JANA PISARKA

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Serdeczne podziękowania
za złożone kondolencje, kwiaty
oraz udział w ceremonii pogrzebowej
mojej Mamy

śp. ADELAJDY SARAPKIEWICZ
Burmistrzowi i Kierownictwu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Pani Dyrektor i Pracownikom
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach,
Dyrekcji i Pracownikom SP nr 6 w Czuchowie,
emerytowanym nauczycielom SP nr 6 w Czuchowie,
Radzie Dzielnicy Czuchów, delegacjom,
byłym uczniom, wszystkim krewnym,
przyjaciołom, ratownikom medycznym,
lekarzom Szpitala w Knurowie,
sąsiadom, księżom i znajomym
składa
Córka
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GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach
działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

ogłasza

PRZETARGI USTNE
NIEOGRANICZONE

na najem budynku i lokali użytkowych położonych w:
1. budynek użytkowy przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach,
z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, gabinety medyczne: całkowita powierzchnia budynku 2037,52 m2. Cena wywoławcza
– 10,00 zł/m2. Wadium – 5.012,30 zł. Przetarg odbędzie się w dniu
7 lutego 2022 r. o godz. 9.00,
2. lokal użytkowy przy ul. Szerokiej 2 w Palowicach, z przeznaczeniem
na działalność medyczną: całkowita powierzchnia lokalu – 35,98 m2,
w tym gabinet 14,79 m2 + części wspólne 21,19 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 1.327,66 zł. Przetarg odbędzie się w dniu
7 lutego 2022 r. o godz. 9.30,
3. lokal użytkowy (przejście klatkowe) przy ul. Konopnickiej 4A w Czerwionce-Leszczynach, z przeznaczeniem na działalność handlowo-przemysłową, usługową, biurową: całkowita powierzchnia lokalu powierzchnia – 7,14 m2. Cena wywoławcza – 10,00 zł/m2. Wadium – 263,47 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r. o godz. 10.30.
Do wartości czynszów będzie doliczany podatek VAT.
Przetargi odbędą się w siedzibie Zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c. Przystępujący do przetargów zobowiązani są wpłacić wadium przelewem
bankowym do 31 stycznia 2022 r. na konto Nr 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001
prowadzone w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, a od 1 lutego 2022 r. na konto Nr 77 8436 0003 0000 0026 8526 0001 prowadzone
przez Mikołowski Bank Spółdzielczy oraz złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty
wadium w terminie do 4.02.2022 r. Więcej informacji na temat w/w lokali można
uzyskać pod numerem telefonu 32 43-11-440 lub 43-11-232 wew. 47.Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności oraz uzyskanie stosownych
pozwoleń należy do Najemcy.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyny.
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