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W sołectwach, dzielnicach i na dożynkach wojewódzkich

Rumiane bochny chleba symbolizujące urodzaj, odświętna oprawa, tu i ówdzie barwne
korowody… – wszystko to co roku tworzy
klimat, którym żyją lokalne społeczności.
Nie inaczej było na przestrzeni ostatnich
tygodni. Co więcej, w naszym regionie odbywały się również XX Dożynki
Województwa Śląskiego.
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(Nie)czysty biznes,
czyli drogie śmieci
Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, bo jak
jest drożej, to wcale nie jest dobrze. A jeszcze jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że o pieniądze. Wszystkie te mądrości
ogniskuje temat (nie)czystości, temat odpadów, które coraz bardziej drenują kieszenie.
Pierwsi do bicia są ci, którzy pieniądze wyciągają zamiast je rozdawać.

Miało być dobrze, a wyszło tak, że gminom po prostu nie spina się to w kasie. Owszem, rodzi się podejrzenie, że ktokolwiek rwie się do władzy, to będąc
jako tako przy zdrowych zmysłach nawet słowem
nie piśnie o podwyżkach. Normalne. W tym jednak
przypadku, czyli śmieci, mamy (nomen omen) nieczystych zagrań cały szereg, które
samorządy i samorządowców
stawiają pod ścianą, czy jak kto
woli, pręgieżem wyborców. Kto
bowiem ma czas na medytacje
o czynnikach wpływających
na podwyżki? Z pewnością najmniej zwykli podatnicy, którzy
płaczą i płacą, ewentualnie „tylko” płacą, bo w sumie i tak nie
mają wyjścia. O ile cośkolwiek
rekompensuje komuś polityka
„wlał/wylał”, no to pół biedy. Gorzej, gdy dziatwa wyrosła ponad wiek ochronny, a do emerytalnych bonusów jeszcze daleko. Tak czy siak – mimo wyuczonej,
a tu i ówdzie wręcz wzorcowej segregacji – zrobiło się
gorzej, bo drożej i matematycznie rzecz ujmując, nie
chce wyjść inaczej.

Miało być dobrze, zwłaszcza wtedy, gdy już „jeden
z drugim” pojął wreszcie, że wywożenie śmieci do lasu,
na pola, łąki i miedze, czy też podrzucanie ich na przystanki autobusowe, jest po prosu bez sensu. No brawo… – trochę to trwało, ale w końcu do większości „wycieczkowiczów” dotarło, że albo odpowiednie służby
przyjadą i zabiorą niemal wszystko co zbędne, albo jak
już wywozić, to najlepiej od razu na PSZOK-a, bo tu ani
płacić nie trzeba, ani ryzyka nie ma, żeby tak niby przez
przypadek stać się głównym bohaterem monitoringu.
Wprawdzie intencje były słuszne, czyste, proste i (pro)
ekologiczne, ale po pierwszej i kolejnej fali porządków
okazało się, że odpad(k)ów jakoś nie ubywa. Segregacja
coraz bardziej w ryzach, a tu co? – drożej. I jak tu być
„eko”, skoro mleko rozlane? Można teraz psioczyć, można
władzę rozliczać, ale taniej to już raczej nie będzie…
Miało być dobrze, lecz na froncie walki ze śmieciami wcale nie jest, a to oznacza szukanie przyczyn. Jest
tego cała litania, na czele z opłatą, którą reguluje [czyt.
podwyższa] minister środowiska;
bagatela – ponad 260%. Kolejne
miejsca na podium zajmują same
wzrosty: począwszy od kosztownych wymagań technicznych, poprzez rachunki za energię, skończywszy na… dobrobycie. Ten
ostatni twarzy ma wiele, niczym
Grey. A to większa konsumpcja,
mierzona (nad)produkcją odpadów, a to miły każdemu wzrost
płac, zresztą nie tylko na poziomie minimalnym. Kiedy jednak ziszczą się wszystkie
obietnice, wówczas okaże się, że więcej to nie tylko
w kieszeni, ale też na rachunkach; nie tych osobistych,
a tych do zapłaty. Te za gospodarowanie odpadami
są już teraz… całkiem godne. I to bez udziału gmin.
Robert Ratajczak
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

Edward Ostroch
(1939-2019)

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci człowieka, który nie tylko
w kręgu Strażackiej Rodziny cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem, ale też w dziejach naszego samorządu zapisał się w sposób
szczególny. Dla mnie zaś osobiście śp. Edward
Ostroch był wyjątkową osobowością, która
świecąc własnym przykładem, pokazywała jak
swe pasje można łączyć z działalnością na rzecz
miejscowej społeczności – komentuje burmistrz
Wiesław Janiszewski.
Nie sposób przecenić zaangażowania, z jakim w pożarnictwie działał Edward Ostroch – z jednej strony strażak zawodowy, niegdyś czuwający w tym zakresie nad
bezpieczeństwem górniczych załóg KWK „Dębieńsko”,
aż po służbę w strukturach Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, z drugiej strony Jego najbliższe
otoczenie stanowiła leszczyńska jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej. Swój autorytet budował także na wyjątkowej roli Komendanta Gminnego, który wzorcowo

podołał wielu zadaniom i obowiązkom wynikającym z koordynowania działalnością aż
dziesięciu jednostek OSP, jakie
funkcjonują na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Stąd tak bliskie, wszak
przecież także służbowe relacje,
które łączyły Go z samorządem,
kierownictwem Urzędu Gminy
i Miasta, czy też radnymi Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Wśród nich od pierwszej kadencji miałem
zaszczyt współpracować z Edwardem Ostrochem, żywiąc
szacunek dla Jego kompetencji, ofiarności i szczerego
zaangażowania w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Kiedy jeszcze przed paroma miesiącami miałem okazję
spotkać się z Edwardem Ostrochem, wydało się, że swym
doświadczeniem i ogromną wiedzą, między innymi na temat dziejów Górnego Śląska i naszej Małej Ojczyzny,
długo jeszcze będzie mógł się dzielić z innymi. Niestety, już nie, choć dla kilku pokoleń strażaków pozostanie
mentorem, zaś w naszej pamięci zachowamy Go również
jako autentycznego społecznika, dla wielu z nas prawdziwego przyjaciela i człowieka oddanego sprawom społecznym, bowiem Jego niezwykła osobowość stała się wzorem
do naśladowania. W imieniu samorządu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny składam wyrazy współczucia Rodzinie i wszystkim, których dotknęła śmierć śp. Edwarda
Ostrocha. Cześć Jego Pamięci.
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W 100. rocznicę

I powstania śląskiego
14 sierpnia na skwerze przed budynkiem
Biblioteki Publicznej w Czerwionce
odbyło się spotkanie upamiętniające
setną rocznicę wybuchu I Powstania
Śląskiego.
W uroczystości uczestniczyli burmistrz Wiesław Janiszewski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik reprezentujący
również Platformę Obywatelską, przewodniczący
Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pełnomocnik
burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik,
prezes miejscowego Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych Justyna Palarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska, dyrektor Biblioteki Publicznej
Aleksandra Pietruszewska, radni Rady Powiatu
i Rady Miejskiej, delegacja Prawa i Sprawiedliwo-

ści Powiatu Rybnickiego, przedstawiciele Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, harcerze
Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny oraz Zespół
Śpiewaczy „Karolinki”.
Spotkanie zorganizowano przed gmachem Biblioteki Publicznej, gdzie 3 maja 2011 r. w 90.
rocznicę wybuchu III powstania śląskiego zostały posadzone Drzewa Wolności. Były to trzy lipy
drobnolistne, którym nadano imiona powstańców
śląskich zasłużonych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny – Teofila Bieli, Piotra Furgoła i Jana Szuły. Wtedy też odsłonięto osadzony
między lipami obelisk pamiątkowy z inskrypcją zaświadczającą o pochodzeniu i roli Drzew Pamięci.
Drzewa te dowodzą pamięci o trzech powstaniach
śląskich 1919, 1920, 1921 i mają przywoływać potomnym wydarzenia, które wpłynęły na historię
Górnego Śląska.
Rolę powstań śląskich, a także kwestie pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach omówił podczas swego wystąpienia burmistrz W. Janiszewski.
– Dziękuję wszystkim, którzy pragną upamiętniać
to, co działo się na naszej ziemi. Warto dzisiejszą
„Rotą” dać wyraz naszemu umiłowaniu Śląska
i jego wartości w skali kraju – zaznaczył burmistrz.
Następnie delegacje kierownictwa gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyły kwiaty pod pomnikiem Piotra Furgoła.
O oprawę artystyczną uroczystości zadbali Czesław Żemła oraz Zespół Śpiewaczy „Karolinki”
pod kierunkiem Krystyny Zaskórskiej. (h)

Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Niemal dwadzieścia uchwał podjęto w trakcie sierpniowego posiedzenia Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, któremu przewodniczył Bernard Strzoda. W porządku obrad znalazły się natomiast jak zwykle sprawozdania z działalności burmistrza
i realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz działalności komisji branżowych i klubu radnych.
Pierwsze z przegłosowanych uchwał dotyczyły
zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Zmianie uległa również
uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest nasza gmina. Wśród
najważniejszych znalazła się uchwała w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty (szerzej na ten temat na str. 6 i 7). Radni
zdecydowali również o powołaniu doraźnej Komisji Statutowej, a podejmując kilka kolejnych
uchwał wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości
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gruntowych, m.in. w Stanowicach, Szczejkowicach, Palowicach i Leszczynach. Kolejne uchwały
dotyczyły wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
(MOSiR) oraz na wspólną z miastem Orzesze realizację projektu polegającego na budowie trasy
rowerowej w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej
nr 159.
Po wcześniejszym przyjęciu do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały radni zdecydowali
także o zmianie stawek jednostkowych będących
podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na
2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

Dzień Weterana
Burmistrz Wiesław Janiszewski jak
co roku gościł członków i podopiecznych
miejscowego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Okazją do spotkania, które tym razem zorganizowano w Urzędzie Gminy i Miasta,
był Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej.
Prócz gospodarza w spotkaniu ze środowiskiem
kombatantów tradycyjnie uczestniczyli również
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda,
sekretarz gminy Justyna Domżoł oraz dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska, zaś nieco później Grzegorz Wolnik – pełnomocnik burmistrza, zarazem radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas spotkania z władzami samorządowymi nasi kombatanci jako naoczni
świadkowie wspominali m.in. wybuch II wojny
światowej, a to w kontekście przypadającej na ten
rok 80. rocznicy tych dramatycznych wydarzeń.
W podziękowaniu i hołdzie wszystkim weteranom burmistrz W. Janiszewski wręczył kwiaty
Justynie Palarz, prezes Koła ZKRPiBWP, a wraz
z B. Strzodą i J. Domżoł także pozostałym uczestnikom tego spotkania. (r)

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała kolejną dużą dotację. Blisko
14 mln zł to środki na termomodernizację 32 zabytkowych budynków na osiedlu familoków. Wsparcie unijne wynosi blisko 11 mln zł. Na terenie osiedla odbyła się konferencja
prasowa dotycząca planowanych działań inwestycyjnych. W wydarzeniu uczestniczył
wicemarszałek województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

Termomodernizacja
Inicjatywy sołeckie
8 sierpnia w Starostwie Powiatowym
w Raciborzu zostały podpisane umowy
pomiędzy Województwem Śląskim a gminami w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyła
Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa
Śląskiego oraz minister, członek Rady Ministrów
Michał Woś. Gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowali: burmistrz Wiesław Janiszewski, skarbnik Zbigniew Wojtyło oraz sołtys
Przegędzy Gabriel Breguła (zarazem radny) i sołtys Palowic Dominika Baranowicz.
Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”
umożliwia mieszkańcom zainwestowanie środków z budżetu województwa na przedsięwzięcia
i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki
związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.
W ramach przeprowadzonego naboru udział
w konkursie wzięły 104 gminy. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło
338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej
na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa
Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową
w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5
mln zł na realizację zadań wybranych w ramach
konkursu. O pomoc finansową w ramach konkursu
mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa
śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy
finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których
realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.)
za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki
mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.
– To kolejny mechanizm, który gmina i miasto
Czerwionka-Leszczyny może wdrażać na swoim
terenie, dążąc do poprawy integracji i zaangażowania mieszkańców w rozwój swojej społeczności
– podkreślił burmistrz W. Janiszewski. – Dzięki
konkursowi sołectwa mają szansę zrealizować te
zadania, które wedle społeczności są najpilniejsze.
Ważne, że mieszkańcy sami mogli wskazać swoje
potrzeby. Nawet te niewielkie inwestycje mają dla
małych społeczności ogromne znaczenie.
W przypadku naszych sołectw są to głównie
zadania związane z tworzeniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej, jako miejsca służącego integracji i wypoczynkowi mieszkańców wsi. Sołectwo
Przegędza – uzupełnienie placu zabaw w Przegędzy przy ul. Szkolnej o nowe urządzenia zabawowe
wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej (wartość
zadania 13.900 zł); sołectwo Książenice – zakup
sprzętu do organizacji imprez plenerowych w (wartość zadania 13.000 zł); sołectwo Szczejkowice –
uzupełnienie placu zabaw przy ul. Wiejskiej o nowe
urządzenia zabawowe (wartość zadania 13.600 zł);
sołectwo Palowice – zakup urządzeń na plac zabaw
przy ul. Dębowej w Palowicach (wartość zadania
13.000 zł). Każde z zadań otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł. (h)

familoków

– Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Wiąże się z kolejną dotacją, która będzie przeznaczona dla naszego urokliwego osiedla. Aplikujemy
o środki zewnętrzne, żeby zadbać o historię tej
miejscowości, ale także o komfort życia naszych
mieszkańców – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski podczas konferencji. Przypominając historię osiedla i jego koleje losu, nawiązał także
do roku 2012, kiedy to gmina pozyskała pierwszą
dotację na rewitalizację miejsca. Ówczesny projekt
obejmował poprawę warunków zagospodarowania
terenu i utworzenie przestrzeni publicznej w formie placu rekreacyjnego. Utworzono też Centrum
Informacji Turystycznej oraz Centrum Organizacji
Pozarządowych. Całkowita wartość tego zadania
wyniosła około 12 mln zł. Od tego czasu ten obszar
miasta podlega zmianom, również wizerunkowym.
Kolejnym projektem był proces rewitalizacji
społecznej, który wspierał aktywność mieszkańców, ich inicjatywy oddolne, pozwolił budować
poczucie odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania, stanowiące zarazem wartość ponadregionalną. W 2017 r. familoki zostały wpisane
na listę Szlaku Zabytków Techniki, który skupia
najbardziej wartościowe obiekty postindustrialne
w województwie śląskim.
– Wybraliśmy do dofinansowania projekty w naborze z poddziałania 4.3.4. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – wyjaśnił
wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża.
– W sumie w konkursie złożono ponad 130 wniosków na łączną sumę około 305 mln zł. Walka z niską emisją jest procesem wieloletnim, ale staramy się wpierać samorządy, bo obserwujemy dużą
aktywność w tym obszarze. Po dokonaniu oceny
formalnej i strategicznej wyłoniliśmy beneficjentów konkursu, wśród których znajduje się gmina
i miasto Czerwionka-Leszczyny. Łącznie do dofi-

nansowania zostały wybrane 23 projekty na kwotę
ponad 69 mln zł.
– To nie jest łatwa inwestycja – zaznaczył Grzegorz Wolnik, pełnomocnik burmistrza ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny. – Pracujemy na terenie budynków
zabytkowych, tutaj elewacja z czerwonej cegły jest
ogromną wartością i nikt nie będzie jej zakrywał
styropianem. Familoki zostaną ocieplone od piwnic
i od stropów, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, oczywiście na drewnianą. Wszystkie
mieszkania będą wyposażone w ciepło systemowe, znikną piece kaflowe i uciążliwości związane
z wnoszeniem węgla do mieszkań. Łącznie bezpośrednimi beneficjentami zadania zostanie aż 205
rodzin. Jest to więc projekt dla mieszkańców, dla
poprawy ich komfortu życia, ale także dla otoczenia, bo walczymy w ten sposób z niską emisją. Tym
zadaniem znacznie redukujemy emisję CO2 oraz
PM10. To pierwszy etap termomodernizacji osiedla, jesteśmy przekonani, że wspólnie z władzami
wojewódzkimi znajdziemy metodę, by pozyskać kolejne środki i przeprowadzić prace także na pozostałym terenie osiedla - dodał G. Wolnik.
W konferencji uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, wiceprzewodniczący Józef Szczekała, radni Adam
Karaszewski i Henryk Fuchs, a także zarządca
osiedla, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek. (h)

Ostatni nabór na bezpłatne szkolenia
Drodzy Mieszkańcy! Informujemy o ostatnim naborze do projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,
w ramach którego powadzone są bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji
cyfrowych.
Moduły szkoleniowe, w których bezpłatnie
mogą Państwo wziąć udział to: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się
z poniższą instrukcją:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny
do pobrania na stronie internetowej https://www.
czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny
2. Złóż wypełniony formularz w Kancelarii
Urzędu Gminy i Miasta lub wyślij na adres: Urząd
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
3. Czekaj na kontakt pracownika urzędu.
Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny oraz pod numerem telefonu: 32 4312-251
oraz 32 429-59-87.

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 III
oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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Nowe stawki za gospodarowanie odpadami
Od 1 października czeka nas wzrost opłat za gospodarowanie odpadami. Nowe
stawki zostały przyjęte 30 sierpnia podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Mieszkańców naszej gminy, podobnie jak w większości gmin w Polsce, dotknie
fala znacznych podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Skąd biorą się te podwyżki? – Stawka ta jest znacznie wyższa od obowiązującej do tej
pory. Dlatego chcę, aby mieszkańcy poznali sposób kalkulowania oraz to, co w sposób
obiektywny na nią wpływa – zaznaczył burmistrz Wiesław Janiszewski.

System musi się samofinansować

System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gminy
nie mogą ani zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać z innych źródeł swoich dochodów. – Dokonaliśmy licznych, niezwykle rzetelnych analiz i zestawień, z których wynika jednoznacznie, że aby
system się finansował musimy wprowadzić, co najmniej takie stawki, jak zaproponowane. Warto podkreślić, że wysokość przedstawionej opłaty zawiera
tylko niezbędne koszty. Nie ma w nich finansowego
bufora bezpieczeństwa, nadwyżki np. na wypadek
zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych przez
mieszkańców. Pojawiające się czasem głosy, wedle
których gminy zwiększają opłaty za śmieci, aby
podratować budżet są kompletnie nieprawdziwe
– mówi Elżbieta Student, naczelnik Wydziału
Gospodarowania Odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Wzrost płacy minimalnej

Zwiększenie opłaty spowodowane jest też, jak
wskazują samorządy, wzrostem płacy minimalnej. W 2017 r. płaca minimalna wynosiła 2000 zł.
W przyszłym roku będzie równa 2450 zł. To wzrost
o 16 proc.

Wzrost cen paliwa

Na ten stan rzeczy ma mieć także wpływ wzrost
cen paliwa. Koszty transportu, co oczywiste, mają
wpływ na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania odpadami.
I co bardzo ważne, jako Urząd Gminy i Miasta
nie mamy na te koszty żadnego wpływu. Istnieje
wiele czynników, które wpływają na wzrost opłaty,
a które są niezależne od gminy.

Ważne – stale wytwarzamy więcej śmieci!

Ważnym czynnikiem, który ma wpływ na koszty
jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska,
zwanej potocznie opłatą „marszałkowską”, o wysokości której decyduje Minister Środowiska. – Ten
wzrost jest najbardziej istotnym czynnikiem, który
wpływa na zachowanie się rynku odpadów – mówi
naczelnik E. Student. W okresie od 2017 do 2020 r.
wzrost opłaty „marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów wyniósł aż 263 proc. Ta opłata
za korzystanie ze środowiska ma bezpośredni
wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

– Co niezwykle ważne, obserwujemy, że nasi
mieszkańcy stale wytwarzają więcej śmieci,
a to kosztuje – mówi E. Student. – Porównujemy
dane rok do roku i liczby ciągle rosną. W 2012 r.
wytwarzaliśmy 12.441,8 ton odpadów, w roku 2015
– 17 686,14 ton, a w roku 2018 – 21.123,11 ton,
co oznacza, że każdy mieszkaniec wywarza rocznie
566 kg odpadów (dla porównania jeden mieszkaniec Knurowa wytwarza ich 420 kg)! To ogromna
ilość, za którą niestety trzeba zapłacić. Lawinowo
rosną śmieci biodegradowalne, ich ilość w 2018 r.
wzrosła o prawie 80% w stosunku do 2012 r. Oczywiście, dobrze, że śmieci trafiają do systemu,
a nie do lasu lub do pieca, ale miejmy na uwadze,
że każdy wytworzony odpad oznacza koszty dla nas
wszystkich.

Wzrost wymagań technicznych

Duży obszar gminy

Co ma wpływ na koszty?
Opłata za korzystanie ze środowiska

Jako inną przyczynę wzrostu opłaty za śmieci
wskazywany jest wzrost kosztów Regionalnych
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK), wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku
nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu
2018 r. Mowa o restrykcyjnych przepisach dotyczących wyposażenia zakładów w kosztowne systemy monitoringu wizyjnego i inne technologiczne
wymagania.

Wzrost cen energii

Podwyższenie opłaty śmieciowej powoduje też
wzrost cen energii dla dużych podmiotów gospodarczych. Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku wzrosły i to w sposób
znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad
60 proc. wyższe niż w 2018 r.

Na koszty ma też wpływ specyfika naszej gminy,
mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze (powierzchnia gminy porównywalna do powierzchni
Rybnika), gdzie dominuje zabudowa niska – domy
jednorodzinne, często rozproszone. Do każdego
domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste
– odbiór wychodzi taniej. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich
odpadów – biodegradowalnych i popiołu.

Jak segregujemy?

– Niestety, tutaj też większość z nas powinna
zwrócić uwagę na poprawny sposób segregacji odpadów. Już niebawem przekażemy Państwu kolejne,
nowe ulotki z informacjami. Bardzo często odpady zmieszane są „niedosegregowane”, traktowane
jak worek do którego możemy wyrzucić wszystko.

A to również ma wpływ na koszty! Z takim stanem
rzeczy borykamy się często na osiedlach. Tutaj warto przy okazji podkreślić, że mieszkańcy nie zapoznają się z harmonogramami odbierania odpadów
np. tuż po odbiorze śmieci wielkogabarytowych
wystawiają kolejne, co ma wpływ na estetykę przestrzeni. Często słyszymy komentarze, że na terenie
śmietników panuje bałagan, zalegają stare meble,
rozsypany jest gruz. Każdy z nas dysponuje harmonogramem odbierania i powinien zadbać o estetykę
swojego miejsca zamieszkania, ze względu na siebie i swoich sąsiadów – podkreśla E. Student.
Pamiętajmy, że nieosiąganie poziomów recyklingu wpłynie na nałożenie kar na gminę. Oznacza to także wyższe koszty zagospodarowania odpadów np. poziom odzysku w przypadku tworzyw
sztucznych, szkła i papieru w 2016 r. wynosił 18%,
a w 2020 r, wyniesie już 50%. Starajmy się dobrze
segregować odpady, sięgnijmy do ulotek, materiałów
zamieszczonych na www.ekoakcja-segregacja.pl

PSZOK – zawsze czynny

Przypominamy, że w Leszczynach od poniedziałku do soboty czynny jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów, gdzie mieszkańcy mogą oddać
śmieci, których chcą się pozbyć natychmiast, bez
czekania na przyjazd śmieciarki i bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Worki i odbiór spod drzwi

Często porównujemy stawki do tych, które ponoszą mieszkańcy innych miast. Warto również
dopytać o ofertę innego miasta, do którego porównujemy Czerwionkę-Leszczyny. – W ramach
stawki nasza gmina zapewnia mieszkańcom worki
na śmieci, wiemy, że to dla Państwa wygodne rozwiązanie – zaznacza E. Student. – Nikt nie musi
jeździć i szukać odpowiednich worków w sklepach
i zaopatrywać się w nie z własnych pieniędzy. Odbieramy większość śmieci spod drzwi. W innych
miastach są wydzielone frakcje odpadów np. biodegradowane, które mieszkaniec musi sam dostarczyć
do PSZOK-a.

Po co segregować, skoro wszystko
trafia do jednej śmieciarki?

To mit! Gdy widzimy dwie frakcje odpadów
wrzucane do jednego samochodu, zwróćmy uwagę,
że przedsiębiorca korzysta z nowoczesnego taboru,
komora śmieciarki podzielona jest na dwie części.
Śmieci nie są mieszane.

Ja nie wytwarzam śmieci!

To kolejny mit, z którym mamy do czynienia.
Pracownicy wydziału gospodarowania odpadami
często odbierają telefony od mieszkańców, którzy
twierdzą, że nie wytwarzają śmieci. „Nie dalej, jak
dziś rano zadzwonił Pan, który twierdził ze wystawia tylko jeden kubeł. Poprosiłam go o adres
i od razu zauważyłam, że w samym sierpniu wystawił 20 worków z bio, kilka ze szkłem i plastikiem.
Wydaje nam się, że tylko kubeł ze zmieszanymi
to śmieci, a to nieprawda. Każdy wystawiony worek to określone koszty” – podkreśla E. Student.

Dlaczego mam płacić za innych?

To również bardzo częsty argument w wypowiedziach mieszkańców. Ustawodawca daje nam ściśle
określone zasady, według których można obliczyć
stawki. W każdym przypadku będzie to opłata ryczałtowa, uśredniona. Nie ma innej możliwości.
Zanim jednak zapytamy, dlaczego płacimy za innych, sprawdźmy, ile dokładnie my sami wytwarzamy śmieci i czy prowadzimy segregację w sposób
nie budzący zastrzeżeń.
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19 sierpnia w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się podpisanie
umów w ramach przyznanych środków na inwestycje w odnawialne źródła energii.
Przypomnijmy, że gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała na ten cel dotację
w wysokości blisko 22 mln zł.

Jak policzyliśmy nową stawkę?

W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów następuje wzrost opłat o około 50-60%. Podobnie, niestety, na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny. Od 1 października nasi mieszkańcy będą więc musieli zapłacić
za śmieci więcej.
24 zł miesięcznie za odpady segregowane w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby – 20 zł
55 zł – to stawka za nieprowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów.
522,29 zł – to koszt odebrania i zagospodarowania 1 tony odpadów, którą pobiera przedsiębiorca
wyłoniony w drodze przetargu. Wytwarzamy rocznie średnio 21 tys. ton odpadów.
522,29 zł x 21.000 to kwota 10.968.090 zł.
Ilość osób zadeklarowanych w systemie to 37.350,
co daje konieczność wprowadzenia stawki w wysokości 24 zł.
– Musielibyśmy zadać sobie pytanie, kto odpowiada za to, że Rada Miejska musi podejmować
decyzje o wysokości stawek za odpady. Wpłynęły
na to przepisy, które zostały narzucone samorządom i są to przepisy, których musimy się trzymać.
Założenie ustawodawcy jest proste – system gospodarowania odpadami ma się sam finansować
– gmina ma nie zarabiać na odpadach, ma również do nich nie dokładać. Dopłacać, czyli pokryć
koszty, związane z tym, jakie są dochody w ramach
opłat dla mieszkańców, a tym jaki jest faktyczny
koszt gospodarowania odpadami na terenie gminy.
Rada Miejska podejmując dzisiaj odpowiedzialną
decyzję, żeby system mógł się sam finansować, zrealizowała to, co określił ustawodawca. My, jako
samorząd, musimy zmierzyć się z zastaną, zupełnie niezależną od nas rzeczywistością systemu
gospodarowania odpadami. Ustaliliśmy stawki
śmieciowe, na których wysokość nie mamy większego wpływu. Decyduje o nich wiele czynników
zewnętrznych, o których mówiliśmy wcześniej. Czy
ta niełatwa decyzja musi być podjęta? Tak. Nie
ma innego wyjścia. I niestety – nie pociesza nas
fakt, że z takim samym problemem mierzą się niemal wszystkie gminy w kraju – komentował podczas
sesji burmistrz Wiesław Janiszewski. (h)

Raport radarowy
z ulicy Lompy

Podpisanie umów
na inwestycje w OZE
Projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” polegał będzie na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup lub zakup i budowę lub
przebudowę instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się
na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Mikroinstalacje OZE, na które zostaną przyznane granty obejmują: instalacje fotowoltaiczne
– 461 szt., instalacje solarne – 46 szt., pompy ciepła
do c.w.u. – 97 szt., pompy ciepła do c.w.u. i c.o.
– 161 szt. W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 szt. instalacji.
Głównym i bezpośrednim celem projektu jest
zwiększony poziom produkcji energii z OZE
w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. – Szeroko pojęta ochrona środowiska jest jednym z naszych priorytetów. Jestem przekonany, że to będą doskonale wydane pieniądze
– zainwestowane w ekologię i zdrowie mieszkańców – podkreślił Jakub Chełstowski, marszałek
Województwa Śląskiego. – Życzę wszystkim beneficjentom, aby te środki zostały szybko wydane
z korzyścią dla naszych mieszkańców.
– Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzystaniu wkładu krajowego właśnie w tym naborze

Na zebraniu samorządowym Osiedla Malenie Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej przedstawił raport z tablicy radarowej mierzącej prędkość przejeżdżających pojazdów na ul. Lompy.
Ilość przejeżdżających pojazdów od 12 października 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r. wyniosła
214.978. Średnia ilość pojazdów przejeżdżających
w ciągu tydzień to 9158, średnia ilość przejeżdżających na dobę – 1308, natomiast średnia prędkość
to 53,4 km/h.
A oto jak przedstawia się przedział procentowy szybkości pojazdów: do 40 km/h – 20% pojazdów, od 40 km/h do 60 km/h – 50% pojazdów,
od 60 km/h do 80 km/h – 20% pojazdów, pow.
80 km/h – 10% pojazdów.
Uwaga! 10% kierowców pojazdów jest narażona
na utratę prawa jazdy, przejeżdżając z szybkością
większą niż 80 km/h na ul. Lompy.
Szczegółowy raport z tablicy radarowej zostanie
przesłany do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzrostem zainteresowania społecznego inwestycjami
w OZE. Mogę już przekazać informację, że w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęliśmy kolejny projekt
na dofinansowanie i miło mi podkreślić, że Czerwionka-Leszczyny również została jego beneficjentem – zapowiedział wicemarszałek Województwa
Śląskiego Wojciech Kałuża.
– Niezmiernie cieszę się, że nasza gmina jest jedną z tych, które otrzymały dotację. Na przestrzeni
ostatnich lat bardzo dużo mówi się o likwidacji niskiej emisji i walce o czyste powietrze. W naszej
gminie kładziemy więc ogromny nacisk na kwestie związane z pozyskiwaniem środków na te cele.
Chcę podkreślić, że pozyskane środki finansowe
trafią bezpośrednio do mieszkańców – mówił
burmistrz Wiesław Janiszewski. – W imieniu
wszystkich beneficjentów środków przeznaczonych
na walkę z niską emisją chciałbym złożyć serdeczne
podziękowania na ręce samorządu województwa,
a także wszystkich zaangażowanych w przygotowanie, realizację i rozliczenie projektów – dodał
burmistrz.
– Przygotowania do realizacji projektu idą pełną parą. Już niebawem rozpoczniemy cykl spotkań
z mieszkańcami, a następnie podpisywanie umów
– dodaje pełnomocnik burmistrza ds. planowania,
rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik. (h)
Mieszkańcom – beneficjentom projektu przypominamy, aby nie podejmowali działań związanych z realizacją inwestycji przed podpisaniem umowy z gminą. Będziemy Państwa informować pisemnie o wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem projektu w realizację.
Harmonogram realizacji projektu pn. „Zakup
i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”:
• sierpień 2019 r. – podpisanie umowy
pomiędzy Gminą i Miastem CzerwionkaLeszczyny a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego w Katowicach,
• wrzesień 2019 r. – wyłonienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w procedurze
przetargowej,
• wrzesień/październik 2019 r. – spotkania
z mieszkańcami,
• listopad 2019 r./styczeń 2020 r. –
podpisywanie umów z mieszkańcami
na realizację projektu.
• styczeń 2020 r./grudzień 2021 r. –
realizacja projektu przez mieszkańców.

WRZESIEŃ 2019 | KURIER

7

Choć od czerwcowych Mistrzostw Europy Mażoretek minęło już
nieco czasu, z miłego obowiązku chcemy wspomnieć, iż juniorki
z Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm” w chorwackiej Crikvenicy wywalczyły brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Europy.
Co więcej, całkiem niedawno podopieczne Beaty Gużdy-Krzyżaniak sukces ten powtórzyły…

Medalistki Mistrzostw

Europy i Świata
Już od 2013 r. nasze dziewczęta
zaznaczają swoją obecność podczas
najbardziej prestiżowego wydarzenia, jakim są Mistrzostwa Świata
Mażoretek organizowane w stolicy
Czech. W tym roku odbyły się od 20
do 24 sierpnia, kiedy to nasze juniorki z zespołu „Rytm”, rywalizując w kategorii show, podobnie jak
w Chorwacji zostały brązowymi medalistkami z tytułem II Wicemistrzyń
Świata.

W przypadku Formacji Tanecznej „Zygzak” tegoroczna reprezentacja na tych mistrzostwach była
bardzo skromna, bo tylko dwuosobowa. – Mimo to dziewczyny spisały
się bardzo dzielnie i przywiozły aż
trzy medale – podkreśla Katarzyna
Grzegorzek, kierownik i choreograf zespołu. Jesteśmy z nich bardzo
dumni! Złoto zdobyły Emilia Budny i Izabela Borkowska w kategorii duo flaga seniorki, przy czym

ta druga wywalczyła również srebro
w kategorii solo flaga seniorki oraz
brąz w kategorii solo 2xbaton seniorki. Mistrzostwa transmitowane były
na kanale sportowym oraz w Telewizji Czeskiej. (r)

Kulinarny
sukces KGW
Wyborna kuchnia w wydaniu członkiń KGW budzi powszechny zachwyt, o czym
łatwo się przekonać podczas
wielu plenerowych imprez.
Niedawno docenili ją także jurorzy kulinarnego konkursu.
Okazją do sprawdzenia była niecodzienna rywalizacja, którą zorganizowano w Stanicy (gmina Pilchowice).
Przed dwoma tygodniami członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich z Czuchowa zdobyły tu I miejsce za mistrzowskie przygotowanie śląskiego
żuru. Reprezentację Koła tworzyły
Urszula Sędzik, Danuta Gąsiorek
i Alina Słupik… Gratulujemy!

Familoki w kamerze

20 sierpnia na zabytkowym osiedlu familoków w Czerwionce odbywały się nagrania do teledysku rodzinnego duetu z Czuchowa – Claudii i Kasi Chwołka. Nagrania miały miejsce
zarówno wewnątrz Izby Tradycji, która znajduje się w Centrum Informacji Turystycznej,
ale głównie przed familokami na całej ul. Mickiewicza i częściowo przy ul. Wolności.
W nagraniach zaangażowanych było wiele
osób, m.in. burmistrz Wiesław Janiszewski. Nie
mogło zabraknąć Koła Gospodyń Wiejskich
z Czuchowa, rodzinnej dzielnicy Claudii i Kasi.
Na nagraniu będzie można zobaczyć również inne
znane osoby z naszej gminy – rzeźbiarza Czesława
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Żemłę, malarza Józefa Hetmana, na akordeonie
zagra Jan Gaim, a wraz ze swoją kozą Meridą wystąpi Marek Śliwa.
Claudia i Kasia Chwołka chętnie śpiewają
o swojej Małej Ojczyźnie, jaką jest Śląsk, mając
już na koncie takie utwory jak „Przijedź na Ślonsk”
czy „Bo to nasz Ślonsk”. Teraz postanowiły zaśpiewać o naszych familokach, by pokazać w teledysku
ich piękno i urok. Utwór pt. „Familoki” ukazał się
na najnowszej płycie tego duetu o tytule „Spełniej
marzynia”.
Na razie nie jest znana data premiery klipu, jednak na pewno zostanie ona podana na stronie internetowej Claudii i Kasi (www.claudiaikasiachwolka.pl), jak również na ich profilu na facebooku.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE
W tym roku gmina Gaszowice dostąpiła zaszczytu pełnienia roli gospodarza uroczystości o wyjątkowej randze, wszak nie tylko powiatowej – 25 sierpnia odbyły się tu XX
Dożynki Województwa Śląskiego. Stąd szczególna oprawa, bogaty program oraz wielu
niecodziennych gości – m.in. przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich, parlamentarzyści oraz włodarze miast, gmin i powiatów.Uroczyste obchody rozpoczęły
się mszą św. dożynkową w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w sołectwie Czernica, skąd następnie wyruszył barwny korowód do Łukowa Śląskiego.

Na uczestników Święta Plonów czekało
tu mnóstwo atrakcji. Część oficjalna rozpoczęła
się od symbolicznego przekazania przez starostów
bochenków chleba na ręce przedstawicieli władz,
w tym także z terenu powiatu rybnickiego, oraz
od wystąpienia marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Spośród wielu gości
głos zabrali współgospodarze uroczystości, a więc

starosta rybnicki Damian Mrowiec i wójt gminy
Gaszowice Paweł Bugdol. Gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowali burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda i pełnomocnik burmistrza Grzegorz Wolnik, a także członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Czuchowa, które przygotowały wóz
i koronę dożynkową. Nie zabrało również wielu
naszych radnych, zarówno miejsko-gminnych, jak
i powiatowych.
Ważnym elementem tej uroczystości było wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Z kolei część artystyczną w pierwszej kolejności
wypełnił występ Krzysztofa Respondka, po którym na plenerowej scenie zagrał zespół „Tabu”.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Zakopower”. (r)
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PRZEGĘDZA

DOŻYNKI
W tym roku pierwsze uroczystości dożynkowe na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny odbyły się w sołectwach Przegędza i Szczejkowice. Tradycyjnie rozpoczęły się od dziękczynnych mszy św., w których uczestniczyli również przedstawiciele
władz samorządowych i miejscowych organizacji społecznych.
25 sierpnia w Przegędzy honory dożynkowych starostów pełnili
Agnieszka i Stefan Jonderko, którzy m.in. w obecności sołtysa
Gabriela Breguły, radnych Izabeli i Cezarego Rajca i sekretarz
gminy Justyny Domżoł tradycyjny bochen chleba złożyli na ręce
burmistrza Wiesława Janiszewskiego.

SZCZEJKOWICE

KSIĄŻENICE
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W Szczejkowicach, gdzie starostami byli Salomea i Norbert Pióreccy, władze samorządowe
reprezentowali pełnomocnicy burmistrza Aleksandra Chudzik i Grzegorz Wolnik oraz sołtys
Henryk Fuchs. Niespełna tydzień później, w sobotę 31 sierpnia, w Stanowicach odbył się coroczny
Festyn Farski, podczas którego starostowie Sylwia
i Krzysztof Rojek wręczyli dożynkowy wypiek
Grzegorzowi Wolnikowi. Na plenerowej scenie
towarzyszyli m.in. poseł Marek Krząkała, wicestarosta rybnicki Marek Profaska, przewodniczący
Rady Miejskiej Bernard Strzoda, sekretarz gminy
Justyna Domżoł, sołtys Stanowic Stanisław Breza
oraz współgospodarz festynu ks. Dariusz Gembała.
W pierwszą niedzielę września w Czuchowie
oprócz burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej, wicestarosty powiatu i sekretarz gminy, we
mszy św. dożynkowej uczestniczyli również przedstawiciele lokalnego samorządu – przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Adam Karaszewski i przewodnicząca Rady Dzielnicy Urszula Sędzik – oraz radne Stefania Szyp i Gabriela Grochla. Honory starostów dożynek pełnili tu Maria i Marian Suliga,
natomiast w Książenicach – Sylwia Krawieczek-Gańczorz i Zbigniew Gańczorz. Skromniejszy
niż niegdyś korowód tym razem zakończył się na

2019

parkingu w rejonie kościoła, gdzie na plenerowej
scenie oficjalną część uroczystości poprowadził
sołtys Marek Szczech, witając wśród przybyłych
gości m.in. burmistrza Wiesława Janiszewskiego,
pełnomocnika Grzegorza Wolnika, przewodniczącego Rady Miejskiej Bernarda Strzodę, wicestarostę rybnickiego Marka Profaskę oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jana Tokarza.
W sobotę 7 września mogliśmy podziwiać kolejny korowód, tym razem w Palowicach, gdzie
starostami dożynek byli Magdalena i Dariusz
Jurczyga. Podczas popołudniowego festynu symboliczny bochen chleba – w obecności sołtys Dominiki Baranowicz i B. Strzody – wręczono pełnomocnikowi G. Wolnikowi i wicestaroście M.
Profasce. W tym samym czasie odbyła się również
uroczystość dożynkowa w Bełku, gdzie starostami byli Elżbieta i Eugeniusz Pyszny, zaś oprócz
wspomnianych wcześniej przedstawicieli władz
samorządowych w ich gronie znaleźli się też pełnomocnik Aleksandra Chudzik, sekretarz gminy
Justyna Domżoł i sołtys Jolanta Szejka.
Ostatnia w tym roku uroczystość dożynkowa
na naszym terenie odbyła się w Dębieńsku, gdzie
honory starostów pełnili Agnieszka Skowronek
i Krzysztof Malczewski, zaś gospodarzy – Bogdan Knopik i członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Symboliczny bochen chleba
złożono na ręce wiceburmistrza Andrzeja Raudnera i wicestarosty powiatu Marka Profaski, m.in.
w obecności sekretarz gminy Justyny Domżoł
oraz radnego, zarazem przewodniczącego Rady
Dzielnicy Benedykta Krzyżowskiego. Dodajmy,
iż w przygotowanie dożynek zaangażowane były
lokalne samorządy i organizacje społeczne, Miejski Ośrodek Kultury, a uczestniczyli w nich również inni przedstawiciele władz samorządowych,
w tym radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu. (r)

STANOWICE

CZUCHÓW

PALOWICE

DĘBIEŃSKO

BEŁK
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o był bardzo wczesny piątkowy ranek, 1 września 1939 r. Piątek pierwszy w miesiącu,
więc w kościołach odprawiało się już tradycyjne nabożeństwo i to tam podobno ludzie pierwsi usłyszeli rytmiczny stukot kopyt końskich na drodze. Ci, którzy jeszcze
spali w domach, zostali zbudzeni warkotem samolotów – latały tak nisko nad dachami,
że widać było twarze pilotów. W przysiółku Nowy Dwór rozeszła się nawet pogłoska,
że jeden wylądował w Leszczynach i wszystkie dzieci poleciały zobaczyć. Ale samolotu
nie było na ziemi, tylko rozległa się strzelanina i trzeba było zmykać w popłochu.
Ludzie, którzy wyszli z kościoła, rozpierzchli się do najbliższych domów. Ci, którzy mieli
dalej, musieli nadkładać drogi łąkami, bo cofający się polscy żołnierze zerwali mostek na Jordanku.
Rolnicy, którzy byli zobowiązani w razie wojny Wyry i Kobiór, do lasów pszczyńskich i dalej, aż
stawić się z końmi i wozami w wyznaczonym punk- do Przełęczy Jabłonkowskiej. Czy była to dobrze
cie, próbowali dotrzeć na miejsce, ale na drogach pomyślana strategia? O strategii Września możzalegało już tyle wojska, że było to niemożliwe. na długo dyskutować, ale to już były decyzje „sił
Podobno niejeden wrócił do domu pieszo, postra- wyższych”.
dawszy w zamęcie konie i wóz. Niemcy zapełniali
Do nas, do Leszczyn, pierwsi niemieccy żołdrogi, wchodzili na podwórza, żeby nabrać wody, nierze weszli od strony Wilczy, przez Rzędówa nawet częstowali dzieci czekoladkami. Przekonani, że „wracają” na swoje. Weszli do nas od strony
Rybnika, od jakże bliskiej granicy na linii Wilczy
i Stodół. Na pewno Książenice, Leszczyny, Czerwionka i sąsiednie miejscowości należały do tych,
gdzie najeźdźcy „zawitali” najwcześniej i okupacja zaczęła się już na starcie wojny, od pierwszych
godzin.
Ta bliska granica niepokoiła już od dłuższego
czasu, a wyraźne groźne „incydenty” w tej strefie
powtarzały się już wiele tygodni przed Wrześniem.
Dochodziło nawet do ataków niemieckich bojówek,
które „przenikały” przez granicę. W Czerwionce kę. Byli podobno na koniach (dziwne, ale taka
w restauracji Gerarda Czecha policja wykryła taj- relacja się powtarza), a część na rowerach. Pytali
ną radiostację. Część tutejszych proniemieckich przechodzące kobiety o budynek szkolny (widać
mieszkańców, która nie pogodziła się z przynależ- dobrze wiedzieli, że w szkole kwaterują polscy
nością Śląska do Polski, śmiała się sąsiadom w nos, żołnierze), po czym konni zatrzymali się w zadając wyraźnie do zrozumienia: „Już niedługo grodzie Kulików, a grupa rowerowa dotarła do bowam pokażemy”. Była to grupa u nas niewielka iska, rzuciła rowery i zaczęła ostrzeliwać dom
(na 2636 mieszkańców tylko 70. zadeklarowało się Pawlasów, który najwyraźniej wydał im się szkopotem na Volksliście jako Niemcy), ale… groźna. łą. Tymczasem polscy żołnierze podobno odesłali
Większość z tych osób należała skrycie do Vol- już wcześnie rano swój sprzęt wozami w kierunku
ksbundu, miała kontakt z Niemcami
i przekazywała im cenne informacje
o ludziach ewentualnie „niebezpiecznych” dla planów Rzeszy, gotowych
bronić suwerenności „zagorzałych
Polaków”. A także o topografii terenu i innych sprawach przydatnych
dla inwazji. „Cichym duchem” szeptano, że Niemcy już ustalają „księgi
gończe”, czyli wykazy osób, które
zostaną zlikwidowane lub aresztowane, że swoim Volksbundowcom
rozdają broń i maski przeciwgazowe,
bo chcą „puścić gaz” i przeżyją tylko
ci, co mają maski. Te maski istotnie
były, ale na nic się nie przydały. Dopiero po wojnie przerabiano je na…
metalowe kanki na mleko i używano
do przechowywania kiszonych ogórks. Władysław Robota
ków lub śledzi. Natomiast „księgi
ks. Adolf Pojda
gończe”, a raczej listy poszukiwanych, owszem,
były i weszły w użytek jak najbardziej.
Szczotek, kilku jednak zostało na miejscu i doTakie pogłoski naturalnie dołowały polską lud- szło do jakiegoś starcia w okolicy kapliczki bądź
ność i zastraszały, ale właśnie o to przecież chodzi- domu Wałachów. Relacje na ten temat są niesteło. Napięcie rosło z dnia na dzień. Poważnym zna- ty sprzeczne. Według oficjalnej była to wymiana
kiem bliskiej wojny było i to, że około 20 sierpnia strzałów między żołnierzami. Według lokatorów
w leszczyńskiej szkole, pustej w czasie wakacji, jednego z sąsiednich domów, ktoś strzelał do polzakwaterowano 10 żołnierzy, a miejscowym rol- skich żołnierzy z okna swojego mieszkania. Jeden
nikom kazano rejestrować furmanki, które w razie z żołnierzy, Adam Zając, został zabity, a drugi,
wojny miały służyć do przewożenia sprzętu woj- nazwiskiem Wieczorek, raniony. Rannym zajęły
skowego… Żal bierze, jak uboga była ta nasza ar- się kobiety – nauczycielka Eugenia Wiatrakówmia… Próbowali się zorganizować byli powstańcy na i przebywająca na plebanii siostra proboszcza,
i harcerze, zdecydowani wspomóc armię w obronie Lidia Ochojska. Udało im się wnieść go na probotak niedawno ciężko wywalczonej Niepodległo- stwo i opatrzyć, po czym Ochojska zdecydowała
ści. Jak bardzo bolała myśl, że wszystko to może się pobiec – oczywiście pieszo – do Czerwionbyć znów zaprzepaszczone, to możemy sobie tylko ki po lekarza, bo rana była poważna i ranny trawyobrażać.
cił dużo krwi. Jak widać, w tak niebezpiecznym
Ziemi Rybnickiej miała bronić Armia Kraków, momencie jak wybuch wojny, najbliższy lekarz
z „linią stałą” obrony biegnącą od lasów świer- był… w Czerwionce. I niestety, odprawił wezwaklańskich, przez Nowy Bytom, Łaziska Górne, nie do rannego z kwitkiem, wymawiając się dyżu-

rem. W końcu więc rannego zapakowano na wóz
i odesłano do szpitala Rybnika, gdzie podobno
został wyleczony. Adam Zając został pochowany na starym cmentarzu w Leszczynach. Obaj ci
żołnierze pochodzili z powiatu gorlickiego, Zając
z miejscowości Olszyna. Przed wojną był podobno
cieślą, stawiał wiatraki.
Przejęcie władzy nad Śląskiem było bardzo dobrze przygotowane. Wojna ledwie się zaczęła, a już
1 września (!) komendę nad więzieniem w Rybniku objął miejscowy członek Volksbundu Wieczorek i zaczęły się pierwsze aresztowania. Jednym
z pierwszych aresztowanych tego dnia był powstaniec Robert Pierchała z Leszczyn (później wywieziono do obozu także jego syna). W kolejnych
dniach trwało „odławianie” byłych powstańców
i polskich działaczy wg słynnej „listy”. Jednych
aresztowano, innych mordowano na miejscu. Tak

Aleksandra J. Ostroch

Leszczyny 1939-1945 (cz. I)
Wojna i okupacja wg relacji mieszkańców
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zginęli m.in. ks. Władysław Robota z Gierałtowic,
powstaniec Teofil Biela i znany działacz Ludwik
Piechoczek, którego dosłownie zadeptano butami,
i wielu innych patriotów. Trzeba dodać, że nie były
to zwykłe egzekucje przez rozstrzelanie, lecz bardzo często pastwienie się i bicie ofiary do śmierci.
Do mordu zbiorowego, mającego pozory egzekucji, doszło u nas w podorzeskich Jaśkowicach,
w lesie zwanym Pasterniok. „Wyprowadzili ich
z domów, zgromadzili gdzieś w Orzeszu i odczytali im wyrok śmierci. Przez noc trzymali w leśniczówce, a potem zawieźli
do tego Pasternioka i zastrzelili, i dobili kolbami karabinów. Przez dwa tygodnie te trupy leżały tam w lesie, zanim
ktoś pozwolił je pochować.” Ludzie
zbierający grzyby trafiali na leżące
zwłoki sąsiadów i znajomych.
Tymczasem w Leszczynach dramat
rozgrywał się na plebanii. Proboszcz
ks. Pojda znany był jako „zagorzały
Polak” i działacz społeczny jeszcze
na poprzedniej placówce w Słupsku.
Został teraz osadzony, można rzec,
w „areszcie domowym” – w piwnicy
surowego, niewykończonego budynku
nowej plebanii. Wraz z nim zamknięto
miejscowych „niebezpiecznych Polaków”. Trudno dziś ustalić ilu. Mowa
jest najczęściej o kilku, ale leszczyńska kronikarka Zieleźna podaje nawet
kilkanaście osób. Mieli to być oprócz proboszcza:
nauczyciel Antoni Kryś, urzędnicy Henryk Kurkowy (Burkowy?) i Stefan Mizeraczyk oraz zwykli mieszkańcy różnych profesji – Jan Sprus, Ryszard Jurecki, Konrad Jonderko, Alojzy Olszowski,
Franciszek Szwan, Izydor Binek, Jan Wistuba, Jan
Szklarek, Franciszek Szendzielorz, Wiktor Ptak,
Jerzy Kubik, Alojzy Gola i Józef Minas. Ks. Pojda został potem na jakiś czas jeszcze uwolniony,
aby po kilku miesiącach, wiosną 1940 r. znaleźć
się wpierw w więzieniu w Rybniku, a następnie
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Uśmiercony
w 1942 r., najprawdopodobniej w „wykańczalni
inwalidów”, w austriackim Hartheim. Jakie były
losy pozostałych, nie mamy ustaleń.
PS. Panu Rudolfowi Jonderko najserdeczniej dziękuję za przekazane mi materiały.

Piesza pielgrzymka
na Jasną Górę
z włoskim akcentem
Choć od Światowych Dni Młodzieży zorganizowanych w stolicy Małopolski minęły
już trzy lata, pewnie wciąż każdy z nas pamięta tych kilka lipcowych dni, w których
otworzyliśmy nasze serca. Czas, w którym zderzały się ze sobą różne codzienności,
obyczaje i doświadczenia.
Ojciec Święty Franciszek podczas spotkań
z młodymi wielokrotnie zaznaczał, że owoce Światowych Dni Młodzieży będziemy zbierali za klika
miesięcy lub kilka lat. Atmosfera tamtych dni nie
poszła w zapomnienie, wszyscy stanowili jedną
wielką rodzinę. ŚDM ciągle żyją w wielu wspólnotach, także w parafii św. Jerzego w Dębieńsku.
Dwudziestu trzech młodych pielgrzymów
na czele z ks. Giuseppe z parafii św. Marii Magdaleny w Volta Mantovana odwiedziło Dębieńsko
w sierpniu. W trakcie tygodniowego pobytu przemierzyli górnicze chodniki kopalni soli w Wieliczce, zwiedzili dom rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II, sprawdzili jak smakują wadowickie
kremówki. Dotarli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby przed obrazem Jezusa Miłosiernego podziękować za polsko-włoską
przyjaźń. Sporo refleksji i emocji wywołała u nich
również wizyta w Auschwitz. Z kolei od 8 do 11
sierpnia podążali pieszo z grupą polskich pielgrzymów szlakiem Orlich Gniazd przed oblicze Czarnej Madonny.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie, jakie zostało
włożone w organizację pielgrzymki. Słowa podziękowania kieruję do Pana Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, Pana Bogdana Knopika –

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Pana Aleksandra Pysznego
– dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku
oraz ks. Adriana Lejty.
Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć
niezapomniane chwile, które mieszkańcy oraz
przybyli goście będą długo wspominać. Dziękuję również wszystkim ludziom dobrej woli oraz
tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca
i wkład sprawiły, że marzenie stało się rzeczywistością.
Monika Izydorczyk

Wyprawki Czytelnicze
dla przedszkolaków
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach zaprasza przedszkolaki
po Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym
(3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą
na dobry czytelniczy start. Wyprawka zawiera książkę dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje
czytelnicze.
– Celem akcji jest zachęcenie rodziców
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Dzięki tej akcji

dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa – bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego – podsumowuje Aleksandra
Pietruszewska, dyrektor Biblioteki Publicznej.
Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym można odbierać od 3
września zarówno w Bibliotece Centralnej,
jak i we wszystkich filiach bibliotecznych.
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Sukces „młodzików” z Palowic
Drużyny młodzieżowe LKS Orzeł Palowice wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Balaton Trofea 2019, który
odbył się w miejscowościach Siofok i Ballatonlelle na Węgrzech.
W kategoriach wiekowych U-13, U-12 i U-10 palowickie „Orzełki”
rywalizowały z zespołami z Czech, Polski, Słowenii i Węgier.
Najlepiej spisał się zespół rocznika 2006 (U-13), który po pokonaniu
polskich i czeskich drużyn dotarł aż
do finału.

Drużyna z Palowic pokonała kolejno: Piast Białystok 4:0, Slovan
Velvary 9:0, FC Novy Bor 3:2, OMK
Sternberk 16:0 i MKS Siechnice 5:0.

W finale drużyna z Palowic nie zdołała zatrzymać – wzmocnionej zawodnikami Śląska Wrocław – Akademii
Piłkarskiej z Kiełczowa. Ostatecznie
zespół LKS Orzeł Palowice zajął II
miejsce oraz otrzymał Puchar Fair
Play, co można niewątpliwie uznać
za ogromny sukces organizacyjny
i sportowy klubu. Zespół ten po raz
kolejny (II miejsce na Bavaria Cup
2017 i IV miejsce na Danube Cup
2018) udowodnił, że niemożliwe jest
jednak możliwe i że drużyna z niewielkiej miejscowości jest w stanie
skutecznie rywalizować w międzynarodowym towarzystwie.
Zespół rocznika 2006 wystąpił
na turnieju w następującym składzie:
Filip Baranowicz, Kacper Bartnicki, Paweł Brząkalik, Ksavier
Brzoza, Mateusz Buchholz, Maciej Cieślar, Miłosz Cygan, Paweł
Grychtoł, Filip Grzywok, Brajan
Janus, Matusz Kaczmarczyk, Mateusz Marek, Bartosz Skrzypczyk,

Daniel Wróbel. Trenerem zespołu
jest Marcin Janużyk.
Zespół rocznika 2007/8 (U-12)
rywalizował z drużynami z Czech,
Polski oraz Słowenii. Ostatecznie
zajął 15. miejsce i wystąpił w następującym składzie: Jakub Brzoza,
Michał Hulim, Bartosz Janużyk,
Piotr Jasiulek, Karol Knop, Paweł
Marks, Paweł Mikołajewicz, Dawid
Panfil, Mateusz Piecha, Jakub Stochmiał. Trenerem zespołu jest Marcin Hulim. Z kolei zespół rocznika
2009/10 (U-10) rywalizował z drużynami z Czech, Polski i Węgier. Drużyna ta zajęła 9. miejsce, grając w następującym składzie: Alan Brzoza,
Anna Burek, Maciej Janużyk, Mariusz Kania, Kacper Kędzierski,
Szymon Kubasa, Michał Marek,
Brajan Nowak, Adam Skrzypczyk,
Olivier Terkiewicz. Trenerem zespołu jest Marcin Witkowski.
Dodajmy, iż poza emocjami sportowymi drużyny miały okazję wypoczywać nad jeziorem Balaton. Zarząd
Klubu składa podziękowania Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn za pomoc w przygotowaniu do turnieju.

W niedzielę 3 września na stadionie
sportowym w Bełku już po raz dziesiąty rozegrano Ulicówkę – sąsiedzki turniej piłki nożnej, który na przestrzeni lat
na stałe wpisał się do kalendarza sportowych imprez sołectwa.
– Tegoroczna edycja Ulicówki jest edycją jubileuszową, dlatego chcemy podziękować mieszkańcom za to, że już od dziesięciu lat przychodzą
pograć z nami w piłkę – podkreślali organizatorzy,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.
W tym roku do turnieju zgłosiło się siedem drużyn: Ulica Palowicka, Ulica Nalepy, Ulica Piasta,
Ulica Główna – Bloki, Ulica Ramży, OSP Bełk,
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Turniej rozgrywano w systemie „każdy z każdym”,
na dwóch boiskach, a poszczególne mecze trwały
po 15 minut. Zgodnie z zasadami, każda drużyna
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Ulicówka po raz dziesiąty
mogła liczyć maksymalnie dziesięciu zawodników,
w tym dwóch do lat 15. W sumie rozegrano 21 spotkań, w których łącznie padły 102 bramki.
Zawodnicy walczyli na murawie do ostatniego
gwizdka. Ich zmagania na boisku śledzili m.in. burmistrz Wiesław Janiszewski, wicestarosta rybnicki
Marek Profaska, sołtys Bełku Jolanta Szejka,
a także rodziny zawodników i mieszkańcy Bełku.
Po rozegraniu wszystkich meczów wyłoniono
zwycięzców. I miejsce wywalczyła Ulica Nalepy,
II – Ulica Piast, III – Ulica Główna – Bloki. Podobnie jak w latach poprzednich, przyznano również nagrody dodatkowe: dla najlepszego strzelca
(Jarosław Kupis), najlepszego bramkarza (Rafał
Szpyra), najmłodszego zawodnika (Jan Szpyra)

i najstarszego zawodnika (Marek Grzegorzek).
Podczas turnieju rozegrano również konkurs
„TurboKozak Ulicówki”, mający na celu prezentację umiejętności piłkarskich zawodników. Czekał na nich szereg konkurencji, podczas których
musieli m.in. wykonać rzut karny, mając zawiązane oczy, trafić w poprzeczkę strzelając z pola
karnego, czy też trafić do pustej bramki, strzelając
z połowy boiska. Zwycięzcą konkursu został Bartosz Larisz.
– Dziękuję za to, że co roku podczas Ulicówki pokazujecie, że chociaż zwycięstwo jest ważne,
to o wiele ważniejsza jest dobra zabawa, wspólne
spędzenie czasu i przestrzeganie zasad fair play.
To o wiele cenniejsze niż medale i puchary – mówił
burmistrz W. Janiszewski, który wspólnie z sołtys
J. Szejką wręczył nagrody zawodnikom. Wydarzenie to było współfinansowane z budżetu gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny. (k)

Wakacyjne Granie

Na scenie zaprezentowały się legendy polskiego
hip-hopu, a więc Rahim i Focus, działający od rozwiązania tria Paktofonika jako Pokahontaz. Następnie wystąpił zespół Baranovski, którego wokalistą
jest Wojciech Baranowski, autor tekstów, pianista
i finalista czwartej edycji programu „The Voice of
Poland”.
Kolejną gwiazdą wieczoru był Sarius – jeden
z najważniejszych i najpopularniejszych przedstawicieli polskiej sceny rapowej i to właśnie on zgromadził liczną grupę fanów. Muzyczny wieczór zakończył, grający muzykę reggae, wodzisławski zespół Tabu. Wstęp na wszystkie koncerty był wolny.
– To już siódmy koncert współorganizowany
przez Radę Dzielnicy – mówi przewodniczący

19 października w Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się I Charytatywny Maraton Taneczny Salsation i Zumby „Pokonujemy
własne słabości” na rzecz kobiet zmagających się z chorobą
nowotworową, a w szczególności z rakiem piersi.

Możesz tańczyć wszędzie,
jeśli tańczysz sercem!
Zebrane środki finansowe
od uczestników wydarzenia będą
przeznaczone na stworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Kobiecie
z Rakiem Piersi. Działalność ta polegać będzie na bezpośredniej pomocy
wolontariuszy oraz osób wykwalifikowanych w miejscu zamieszkania
kobiety chorej, realizowanej poprzez:
wsparcie kobiet zarówno w trakcie
choroby nowotworowej jak i po chorobie, promocję i zachęcenie do aktywności fizycznej i integracji społecznej, promocję zdrowego odżywiania, zwiększenie udziału kobiet
chorych w życiu społecznym oraz
wspieranie form współpracy między
osobami zdrowymi.
Maraton poprowadzi osiem niesamowitych osobowości, których
pasją jest taniec: Paweł Milhausen
(Bydgoszcz), Julia Kopystecka (Poznań), Dariusz Kras (Katowice),

Sonia Zwoleńska (Jasło), Grzegorz Płóciennik (Wrocław), Dorota
Steblok (Rybnik), Jagoda Rudnik
(Knurów) oraz Marzena Szymańska (Palowice).
Osoby, które nie mogą wziąć
udziału w maratonie tanecznym,
a chciałyby wesprzeć działania Fundacji, mogą dokonywać wpłat na konto: 02 1050 1214 1000 0090 8045
5349 Fundacja „Oko w Oko z Rakiem”, ul. Marcinkowskiego 2a/13,
40-233 Katowice.
Zapisy na wydarzenie: www.elektronicznezapisy.pl oraz pod nr tel.
501-203-778 lub 691-400-204.
Organizatorami I Charytatywnego Maratonu Tanecznego Salsation
i Zumby są Fundacja „Oko w Oko
z Rakiem” w Katowicach, Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Związek Nauczycielstwa
Polskiego o/Czerwionka-Leszczyny.

Zdj. Julia Iskra

23 sierpnia, przy doskonałej pogodzie, w Parku Leśnym w Leszczynach wystąpili Pokahontaz, Baranovski, Sarius oraz Tabu. Wszyscy artyści zagrali w ramach „Wakacyjnego
grania” – wydarzenia organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz Radę Dzielnicy Leszczyny Osiedle.

Dzielnicy Leszczyny Osiedle Artur Sola. – Warto
podkreślić, że po dwóch latach nieobecności, z muzycznymi wydarzeniami wróciliśmy do Parku Leśnego przy ul. Sportowej. Cieszymy się, że to miejsce żyje i znów jest terenem do organizowania wyjątkowych spotkań.
Zgromadzoną publiczność powitali także, życząc dobrej zabawy: gospodarz – burmistrz Wiesław Janiszewski, poseł na Sejm RP Marek Krząkała, radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
a zarazem pełnomocnik burmistrza ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik oraz
wicestarosta rybnicki Marek Profaska. (h)

Przed nami Festiwal
Organizacji Pozarządowych
Zastanawiałeś się nad rozpoczęciem uprawiania sportu? Nie
wiesz, gdzie możesz zdobyć doświadczenie w oparciu o wolontariat? Interesują Cię sprawy lokalnej społeczności? Chcesz się
nauczyć zasad pierwszej pomocy? Jesteś miłośnikiem zwierząt
i chcesz zaangażować się w ciekawy projekt, który ma na celu
pomoc czworonogom i nie tylko? …
Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź już 15 września
na Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2019, który odbędzie się
na placu rekreacyjnym w Czerwionce
(familoki). W tym roku połączyliśmy
siły i nawiązaliśmy współpracę z lokalnym samorządem – wydarzenie
jest imprezą towarzyszącą podczas
Zielonej Wyspy Śląsk organizowanej
przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny wraz z zespołem „Carrantouhill”.
Warto dodać, że w tym roku aż 14
organizacji postanowiło przedstawić
swoją działalność szerszej publice,
a są to: Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne w Czerwionce-Leszczynach, Towarzystwo Pomocy im.
Św. Alberta, Guardians Team, OSP
Leszczyny, Warsztat Terapii Zajęcio-

wej w Czerwionce-Leszczynach, Stowarzyszenie Kendżi, Stowarzyszenie
Baskiet 2011, Stowarzyszenie Luxtorpeda, Korpus Artylerii Najemnej,
Motocross klub Czerwionka, Koło
PTTK Ramża, Stowarzyszenie Boksery Niczyje, Dinoopowieści, GaSzo
oraz Klub Sportowy DECOR Bełk.
Podczas FOP-u poznasz ludzi z pasjami oraz będziesz mógł dołączyć
w szeregi organizacji. Zapraszamy
do udziału w wydarzeniu. Niewykluczone, że znajdziesz coś dla siebie i zasilisz grono osób działających
na rzecz lokalnej społeczności.
Projekt „Razem Możemy Więcej –
Centrum Organizacji Pozarządowych
w Czerwionce-Leszczynach” współfinansowany jest ze środków gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny.
GaSzo i KS Decor Bek
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RehaEsstetica przyjmie do pracy
fryzjera lub fryzjerkę!
Szczegółowe informacje
– tel. 32 42-70-276

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








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



GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



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

Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:

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

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

www.pwikcl.pl
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Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej

śp. MARIANA RYBKI
krewnym, znajomym, sąsiadom, delegacji
Szkoły Podstawowej im. por. Franciszka Rducha w Bełku
oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
składają
Żona, Siostra oraz Córka i Syn
z Rodzinami

Serdeczne podziękowania
za wsparcie w chorobie, modlitwę
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. EDWARDA OSTROCH

Księdzu Proboszczowi Józefowi Bryzikowi, Wicestaroście
Markowi Profasce, Wiceburmistrzowi Andrzejowi
Raudnerowi, Prezesowi OSP Leszczyny Grzegorzowi
Swince, Przedstawicielom Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rybniku, Przedstawicielom Zarządu
Miejskiego ZOSP w Rybniku, Pocztom sztandarowym oraz
wszystkim Druhom Strażakom, dr Bogdanowi Klochowi
i Henrykowi Rojkowi z Muzeum w Rybniku, Przyjaciołom,
którzy odwiedzali go w chorobie – Krzysztofowi
Kluczniokowi i Zbigniewowi Harazimowi – organistce
Bożenie Żemle oraz Orkiestrze „Tramwajów Śląskich”,
Rodzinie, znajomym, sąsiadom
składają
Żona oraz Córki, Zięć i Wnuki

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia, kwiaty
oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp. GRZEGORZA GĄSIOREK

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Radnym Dzielnicy Czuchów, Kasi i Claudii Chwołka,
delegacjom, znajomym i sąsiadom
składają
Żona z Dziećmi

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

Hurtownia Spożywcza „MULTIPAK” z Palowic
poszukuje pracowników na stanowisko

kierowca – magazynier

Wymagania:
• wykształcenie średnie
• prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C
• komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Prosimy o wysyłanie CV pod adres mariusztomas@gmail.com.

WRZESIEŃ 2019 | KURIER

17

ZARZĄDZENIE NR 447/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

§1

Podać do publicznej wiadomości poprzez:
wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
opublikowanie w gazecie lokalnej „Kurier”,
obwieszczenia o przeprowadzeniu powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o treści określonej w załączniku do niniejszego
Zarządzenia.
§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Odpadami.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

Załącznik do Zarządzenia Nr 447/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
w sprawie przeprowadzenia
powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

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

§1

W okresie od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r. przeprowadza się powszechną akcję odszczurzania
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§2

Obowiązkowej deratyzacji należy poddać budynki mieszkalne, budynki organów administracji,
budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
zsypy i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy
wodociągowych lub kanalizacyjnych.
§3

Obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji spoczywa na właścicielach i współwłaścicielach
nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz innych podmiotach władających
nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§4

Zobowiązuje się podmioty wymienione w § 3 przed rozpoczęciem deratyzacji do podjęcia
działań sanitarno-porządkowych, mających na celu oczyszczenie podwórzy, piwnic, strychów,
poddaszy, magazynów i innych pomieszczeń gospodarczych w obiektach, o których mowa w
§ 2, w celu pozbawienia gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.
§5

Podmioty, o których mowa w § 3 przeprowadzają akcję odszczurzania poprzez zlecenie tych
czynności specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponosząc całkowity koszt akcji deratyzacji.
§6

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny
nakładam na podmioty wskazane w § 3 zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzenia
akcji odszczurzania obowiązek pouczenia o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Zwierzęta domowe
należy trzymać w czasie trwania akcji w zamknięciu. W miejscach wyłożenia trutki należy
wywiesić ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA!”
§7

Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
§8

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i kontrolą wykonania sprawować będzie Straż Miejska
oraz przedstawiciele upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku.
§9

Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami
o wykroczeniach.
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski
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