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Dżem, Kabanos, Luxtorpeda�
Szesnasta edycja Festiwalu �Aroud The Rock� już za nami�
Po raz kolejny w nieco innej formule, za to zawsze z dużą
porcją muzyki, która ma rzesze swoich fanów. Stąd tak duża
frekwencja i doskonałe nastroje tych, którzy mogli zna-
leźć coś dla siebie � warto było!

Święto na Familokach
Gdyby nie kapryśna aura� Mimo to moż-
na mówić o wielu atrakcjach, które znalazły
się w tegorocznym programie INDU-
STRIADY w Czerwionce, na Familokach.

Festiwal orkiestr
Wszystko wskazuje na to, że wielu świet-
nych muzyków już na stałe zadomowi-
ło się w Czerwionce w ramach Festiwa-
lu Orkiestr Dętych. Tym większe uzna-
nie należy się Wojciechowi Pukowcowi
i dyrygowanej przez niego Orkiestrze
Miejskiej �Dębieńsko�, także solistom
i naszym dziewczętom z Formacji
Tanecznej �Zygzak�.

Kultura nagrodzona
Jak znaczące i wszechstronne są osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony
kultury można było się przekonać pod-
czas dorocznej gali, której gospodarza-
mi byli burmistrz Wiesław Janiszewski
i przewodniczący Rady Miejskiej Ber-
nard Strzoda. Oni też wręczali
nagrody.

�Rytm� i �Zygzak�
na mistrzostwach
w Kędzierzynie-Koźlu

Bardzo udanie dla naszych zespołów z Miejskiego Ośrodka Kultury wypadły ko-
lejne Mistrzostwa Polski Mażoretek. Podopieczne Beaty Gużdy-Krzyżaniak z Ze-
społu Tańca Nowoczesnego �Rytm� zdobyły I miejsce i tytuł Mistrza Polski w ka-
tegorii show formacje juniorki oraz II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w kate-
gorii pom pom formacje defilada juniorki. Z �Rytmu� po wicemistrzowski tytuł
sięgnęła również Julia Machulik w kategorii solo pom pom. W przypadku pod-
opiecznych Katarzyny Grzegorzek i Agnieszki Wawrzonkowskiej � a więc For-
macji Tanecznej �Zygzak� � tegoroczne Mistrzostwa Polski były niczym
róg obfitości, bowiem zespół wrócił z dorobkiem 18 medali!

Siostra z Aleppo
Sylwetkę pochodzącej z Dębieńska
s. Urszuli Brząkalik prezentowaliśmy
niedawno w gronie laureatów �Karo-
linki�. Z racji posługi pełnionej w syryj-
skim Aleppo nie mogła ona osobiście
odebrać statuetki, za to w połowie
czerwca w ramach pobytu w Polsce
skorzystała z zaproszenia burmistrza
Wiesława Janiszewskiego.
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Edukacja była, jest
i będzie priorytetem

Zbliża się okres wakacji, zatem czas na pod-
sumowanie roku szkolnego, który był dla nas
dość szczególny, bo związany przecież
z wdrażaniem reformy oświatowej. Pewien jej
etap mamy już za sobą i jak sądzę przeszli-
śmy go bez większych zakłóceń, i to mimo
trudności organizacyjnych � komentuje bur-
mistrz Wiesław Janiszewski.
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Złota myśl�
o jednoczeniu
Swary, podziały i rozłamy są jak zmora.
Co rusz dopadają człeka, choć z natury
stadne ma usposobienie. Niby w kupie
siła, niby razem można więcej, a jednak
pokusa czyni swoje � byle pod siebie, byle
ugrać więcej, byle tylko postawić na swo-
im. A tu?� � objawienie, złota myśl rzu-
cona (może) przypadkowo, raptem na
okoliczność podsumowania dokonań Uni-
wersytetu Trzecie Wieku. Pasuje jak ulał.

Rozkład niejedno ma imię. Wszak w sensie spo-
łecznym, gminnym, mieliśmy przed paru laty kurio-
zum, kliniczny przypadek. Zwykle przecież więcej po-
żytków chce się mieć z łączenia, dodawania i mno-
żenia, ale cóż� � można na przekór, w zaparte i po
trupach. Skoro jednak Uniwer-
sytet, to i okazja, by jakąś mą-
drość sobie przysposobić, a ta
padła z ust samego burmistrza.
Rzekł on, iż ludzie w ramach
UTW lgną ku sobie, razem chcą
być i dobrze im z tym. Dowód
na to jest, bo jeśli co roku słu-
chaczy przybywa, to próżno
mówić o słomianym zapale. Wręcz przeciwnie, ludzie
jednoczą się na potęgę, w zależności od spraw, ko-
rzyści i pożądania wiedzy.

Dajmy na ten przykład� Metropolię Silesia � ktoś
poszedł po rozum do głowy i wyszło na to, że jedno-
cząc się można sięgnąć po to, co nieosiągalne dla
pojedynczych miast i gmin. Innymi słowy, współpra-

ca zamiast rywalizacji � głosi jedna z głównych idei.
Wprawdzie Czerwionka-Leszczyny w ten układ nie
wchodzi, ale z przyczyn czysto obiektywnych, z geo-
grafii wynikających. Jest natomiast suplement
w postaci Subregionu Zachodniego, który z założe-
nia łączy, a nie dzieli.

Idąc wyżej, mamy już (atmo)sferę, w której bez
jednoczenia nie ma opcji ugrania czegokolwiek sen-
sownego. Można się boczyć i miotać, stroszyć i pie-
nić, ale i tak w jedności siła. Zresztą okres przedwy-
borczy będzie tego najlepszą rękojmią, solistom bo-
wiem tylko wiatr w oczy i ciągle pod górę. Tak więc
my tu gadu gadu, a szeregi czas najwyższy� � co?
� zwierać, czyli jednoczyć. Przy tej okazji, niczym bu-
merang, znów zawinie myśl pod tytułem �Z kim trzy-
mać?� � tu już droga wolna, targowisko.

Zejdźmy jednak na ziemię, a ściślej rzecz biorąc,
na murawy. Wszak mało co tak jednoczy, jak Mun-
dial(!), zwłaszcza w fazie grupowej, znaczy się począt-
kowej. Ufni, radości i biało-czerwoni idziemy po swoje
� toż to jedność w krystalicznej postaci! Potem już tyl-

ko coraz gorzej, gdyż jak po-
wszechnie wiadomo, na polity-
ce i piłce nożnej znamy się jak
nikt na świecie. Mimo to Orły
A. Nawałki swoje, a takie palo-
wickie Orlęta swoje. Ot, wy-
śmienity to przykład na jedność
i bratanie wokół najmłodszych
adeptów piłkarstwa. Z jednej

strony  � jak Polska długa i szeroka � mamy narodową
kadrę i kosmiczną (w sensie kosztów i wygód) pleja-
dę gwiazd, z drugiej zaś chłopców i otoczenie skrom-
nego klubu, którego ambicje szybują bodaj wyżej niż
cały PZPN razem wzięty. Trudno więc uciec od re-
fleksji o walecznych trampkarzach � nie tylko z Palo-
wic � których hart ducha wiele może uczyć.

Robert RatajczakRobert RatajczakRobert RatajczakRobert RatajczakRobert Ratajczak
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RADNI GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY

Zagłosujcie na �Karola�

Platan klonolistny �Karol� rosnący
w Leszczynach znalazł się w ścisłym fi-
nale ogólnopolskiego Konkursu �Drze-
wo Roku 2018�. �Karol� do konkursu
zgłoszony został przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Leszczyn �Dzwon�.
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JAK GŁOSOWAĆ?
1. Wybierz naszego �Karola� poprzez klik-

nięcie w jego miniaturkę w dolnej części
ekranu.

2. Kliknij �Głosuj� (ikona drzewa w prawym
dolnym rogu dużego zdjęcia).

3. Pojawi się okienko dialogowe, w którym
należy zaakceptować regulamin konkur-
su i kliknąć OK.

4. Podaj adres e-mail, na który zostanie wy-
słana wiadomość z linkiem, który musisz
kliknąć aby zatwierdzić głos.

5. Przepisz tekst z obrazka (Captcha) aby
uwiarygodnić swój głos.

6. Po akceptacji głosu pojawia się on auto-
matycznie na stronie konkursu (w pra-
wym górnym rogu miniaturki).

Uwaga! Jeżeli nie otrzymałeś wiadomości
e-mail z linkiem � sprawdź w folderze spam
swojej poczty. Głosowanie jest darmowe!

Pani Anna Gawłowska z Czerwionki
6 czerwca obchodziła 105. urodziny!
Jubilatkę, w dniu jej pięknego święta,
odwiedził burmistrz Wiesław Janiszew-
ski wraz z pełnomocnik ds. społecznych
Aleksandrą Chudzik.

105. urodziny
Pani Anny
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Dzień Strażaka
25 maja odbyły się uroczyste obchody
Dnia Strażaka, w których udział wzięły
jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny oraz przedstawicie-
le władz samorządowych.
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Bernard Strzoda
ur. 1956 r., mieszkaniec Palowic,
wykształcenie średnie techniczne, rolnik
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Ogólnopolska Karta Seniora
w Czerwionce-Leszczynach
Jakie uprawnienia daje Karta?
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Komu przysługuje Karta?
P"#$" )%.+ :%/$", 0#:9:'"'" A".(+8 %/%=*+-

A$2#" <A%O@:9M" 4R #%A .9@*" %#": )*+/:A" '" $+C
#+'*+ >)*'9 * )*"/$" Y:+#7*%'A"CH+/:@:9'9B

Jak można otrzymać Kartę?
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Jak należy korzystać z Karty?
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Prawo do korzystania z Karty przysługuje
niezależnie od dochodu
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Gdzie można korzystać z �Ogólnopolskiej
Karty Seniora � edycja miejska
Czerwionka-Leszczyny�?
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INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!
Jak zostać Partnerem Programu
�Ogólnopolska Karta Seniora � edycja
miejska Czerwionka-Leszczyny�?
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Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny realizuje program �Czerwionka-Leszczyny
przyjazna seniorom�, którego celem jest poprawa jakości życia seniorów poprzez
zaspokojenie ich psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie
poziomu aktywności, zwiększenie dostępności m.in. w zakresie usług kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych
w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jednym
z elementów wspomnianego programu jest �Ogólnopolska Karta Seniora � edycja
miejska Czerwionka-Leszczyny�, która wydawana jest bezpłatnie na wniosek
uprawnionego. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową oraz nie
zastępuje żadnej formy płatności.

�LESZ� Sp. z o.o.
ul. Palowicka 155A, 44-237 Bełk
7% upustu od wartości zakupu na mięso, wędliny, drób,
wyroby garmażeryjne,
piątek, sobota każdego tygodnia

Studio Fryzjerskie �ANNA� Anna Skwara
ul. Parkowa 11B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
10% zniżki na usługi fryzjerskie � wtorki, godziny ranne

Sklep odzieżowy �Mija� Justyna Foreiter
ul. 3 Maja 30, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
rabat 5% w każdą sobotę

Piekarnia Ciastkarnia Tomasz Barański
ul. Orzeska 90, 43-178 Ornontowice
10% zniżki na pieczywo � poniedziałek, sobota

MEDIPOZ Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 36C, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
10% zniżki na usługi w zakresie rehabilitacji oraz 5%
zniżki w sklepie medycznym

Restauracja �Arkadia� Iwona Szura
ul. 3 Maja 28, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
10% zniżki na danie dnia

FUH WULKANEX Krystian Dworowy
ul. Dr Rostka 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
10% zniżki na wszystkie usługi

Klub Sportowy �Decor� Bełk
ul. Główna 28, 44-237 Bełk
50% zniżki na bilet wstępu na mecz IV ligi

Centrum Zapoznawcze �ZOLYTY�
ul. Furgoła 46, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
30% zniżki na składki członkowskie (umowa
indywidualna i komfort)

Studio Urody �Oceanik�
ul. Furgoła 27, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
15% zniżki na paznokcie żelowe, zabiegi kosmetyczne
twarzy i ciała

Restauracja �Kibic� Iwona Pietrzak
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
promocja kawa + ciastko � czwartek w godz. 13.00-16.30

Intermarche Czerwionka-Leszczyny
ul. Ks. Pojdy 40C, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
w każdy poniedziałek rabat 5% na zakupy detaliczne
wszystkich towarów, z wyjątkiem aktualnej oferty
gazetkowej; w pozostałe dni wyznaczone produkty
w specjalnych cenach dla posiadaczy Kart; oferta
zmieniania co kilka dni

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
20% zniżki na wszystkie przedsięwzięcia organizowane
w ramach �Ferii z MOK-iem� lub �Wakacji z MOK-iem�
oraz 20% zniżki na bilety wstępu na wydarzenia
kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury
(powyższe zniżki nie obowiązują w przypadku wydarzeń
organizowanych przez podmioty inne niż MOK)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
zniżka na wyjazdy organizowane przez MOSiR
w wysokości 5,00 zł od osoby

KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ DLA POSIADACZY OGÓLNOPOLSKIEJ
KARTY SENIORA � EDYCJA MIEJSKA CZERWIONKA-LESZCZYNY
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XVI Festiwal Around The Rock
Nietypowo rozpoczął się tegoroczny fe-
stiwal Around The Rock, a to za sprawą
pierwszego z wykonawców � �Arki
Noego�. To ukłon organizatorów w stro-
nę najmłodszej publiki, która dzień wcze-
śniej obchodziła swoje święto.
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Kobieca INDUSTRIADA za nami
To była pełna wrażeń INDUSTRIADA z kobietami w roli głównej. Zgodnie z tema-
tem przewodnim �INDUSTRIADA jest kobietą� przypominaliśmy kobiety związa-
ne z przeszłością naszej miejscowości. Nie zabrakło także portretów utalentowa-
nych bohaterek współczesności. A wreszcie licznych warsztatów nawiązujących do
dziedzictwa osiedla Familoków, prowadzonych przez wyjątkowe kobiety z naszej
miejscowości.
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Aleksandra JAleksandra JAleksandra JAleksandra JAleksandra J.....     OstrochOstrochOstrochOstrochOstroch

Wyjazdy letnie i nieletnie  cz. I

I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?�� To wspaniała wiadomość, bo marzy-
my o lecie już od zimy, a nawet od jesieni. Marzymy, mając gdzieś tam w pod-

świadomości przede wszystkim urlopowe wyjazdy. Są wśród nas co prawda za-
przysięgli domatorzy, jednak znakomita większość tylko patrzy, żeby się wyrwać
troszkę w świat. Góry, morze, jezioro, zagranica, egzotyka? Planujemy, zaklepuje-
my już miesiące naprzód.
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Co nowego w COP-ie
Nie wszyscy wiedzą, że Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Lesz-
czynach powstało 3 lata temu i zostało utworzone w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji. W budynku, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 19, spotykają się i tworzą
wspaniałe projekty członkowie lokalnych organizacji. Warto nadmienić, że w gmi-
nie istnieje 73 zrzeszonych podmiotów i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Centrum otwarte jest dla wszystkich działaczy. Każda osoba związana
z III sektorem może przyjść, wypić kawę czy herbatkę i porozmawiać o swoich po-
mysłach lub o zaangażowaniu się w realizację wspólnych przedsięwzięć.
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Zadanie publiczne pn. �Razem Możemy Więcej � Cen-
trum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczy-
nach� jest współfinansowane ze środków Gminy i Mia-
sta Czerwionka-Leszczyny.

Gala Disco Polo
ponownie w Bełku

Zorganizowana w ubiegłym roku
w Bełku Gala Disco Polo odniosła wielki
sukces! W imprezie wzięło udział wów-
czas ponad 900 osób! Trudno zatem,
by takiego wydarzenia nie powtórzyć!
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrz-
nym przez członków Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, tegoroczna
Gala odbędzie się 13 lipca o godz.
19.00 na �Placu Słonecznym� przy
ul. Palowickiej 7!
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Mieszkańcy naszej gminy ponownie mogą zgłaszać swoje
przepisy do książki kucharskiej pt. �Po Noszymu, czyli po
ślonsku�. Przepisy kulinarne mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny�. Dotychczasowe dwa wydania cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. Sukces oraz pozy-
tywny oddźwięk publikacji spowodował, że powstanie trze-
cia edycja.
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Czarnobyl � tajemnicze miejsce
30 maja w Bibliotece Publicznej w Czerwionce miało miejsce niezwykłe spotkanie
z podróżnikiem � Andrzejem Raudnerem, zastępcą burmistrza gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny, który opowiedział o swojej podróży do Czarnobyla.
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Kultura nagrodzona
23 maja w Centrum Kulturalno-Eduka-
cyjnym odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury, połączona z koncertem laure-
atów nagród.
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Nagrody ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI otrzyma-
li: Czesław Żemła � twórca regionalny, propagator
gwary śląskiej, przedstawiciel amatorskiego ruchu
artystycznego; Klub Kultury Japońskiej w Czer-
wionce-Leszczynach � w roku bieżącym obchodzi
jubileusz 35-lecia istnienia i od początku istnienia
prowadzony jest przez Janusza Lukaszczyka; Beata
Gużda-Krzyżaniak � założycielka, kierownik arty-
styczny, choreograf, instruktor Zespołu Tańca No-
woczesnego �Rytm�; Zespół Folklorystyczny �Fa-
milijo� � powstał w 2001 r. i skupia mieszkańców
sołectwa Szczejkowice nietuzinkowo kultywując tra-
dycję i gwarę śląską; Zespół Śpiewaczy �Książe-
niczanki� � na przestrzeni 40 lat uczestniczył w róż-
nego rodzaju konkursach, przeglądach, koncertach,
odgrywając znaczącą rolę w popularyzacji rodzimej
kultury w środowisku i poza nim.

Nagrody ZA UPOWSZECHNIANIE I OCHRONĘ KUL-
TURY otrzymali: Stowarzyszenie Kulturalno-Spo-
łeczne �Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Lesz-
czyny� � od 1926 r. aktywnie działa w zakresie kul-
tywowania tradycji muzycznych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Koło Gospodyń
Wiejskich w Przegędzy � aktywnie uczestniczy
w różnego rodzaju imprezach współpracując z miej-
scowymi placówkami i organizacjami, organami
samorządu terytorialnego, a także Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach; Koło Go-
spodyń Wiejskich w Dębieńsku � bierze czynny
udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych
na terenie gminy, jak i poza nią.

Nagrody ZA OSIĄGNIĘCIA O ISTOTNYM ZNACZENIU
otrzymali: �Zygzak Seniorki� � grupa Formacji Ta-
necznej �Zygzak�; Julia Jasiczek � tancerka For-
macji Tanecznej �Zygzak�; Natalia Kubica � tancer-
ka Formacji Tanecznej �Zygzak�; Katarzyna Grze-
gorzek � założyciel, choreograf, instruktor Formacji
Tanecznej �Zygzak�; �Rytm Seniorki� � grupa Ze-
społu Tańca Nowoczesnego �Rytm�; �Rytm Kadet-
ki� � grupa Zespołu Tańca Nowoczesnego �Rytm�;
Karolina Podorska � uczennica XII klasy Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej
w klasie skrzypiec prof. Józefa Iwanowicza; Klau-
dyna Siwek � laureatka licznych festiwali muzycz-
nych; Emilia Lasocka � tancerka Zespołu Tańca No-
woczesnego �Rytm�.
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Przegląd orkiestr
10 czerwca w Czerwionce odbył się Fe-
stiwal Orkiestr Dętych, który podobnie
jak rok temu, cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
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�Rytm� i �Zygzak�
po mistrzowsku!

� Wróciłyśmy z XX Mistrzostw Polski
Mażoretek nie tylko szczęśliwe, ale i peł-
ne wzruszeń. Były to trzy dni wypełnio-
ne stresem, tremą, łzami szczęścia i za-
wodu � komentuje majowe wydarzenia
z Kędzierzyna-Koźla Katarzyna Grzego-
rzek, kierownik i choreograf Formacji
Tanecznej �Zygzak�.
\M%$% * $9$<M ^*/$#:" E%6/A* :(%=9M9l N)&A0
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Przy pięknej, słonecznej pogodzie
1 czerwca wszystkie dzieci obchodzi-
ły swoje święto. W wielu miejscach
z tej okazji odbywały się różnego rodza-
ju imprezy.

Przegędza dla dzieci
N+('D : *)0#+: =9M G:*+O G:*+@A" :%#>"'*:%C

7"'9 0#:+: /%M$9/" * ?"(L ;%M+@AD E#:+>L(:9B
?%:0%@:DM /*L )/:D 17B @+6+=#%7"'D 7 *'$+'@8*
7/:9/$A*@I (:*+@* 7 A%1@*+6+ E%(79./:+'*" P#:9C
." `7*L$+>%B E% 8+8 :"A%O@:+'*< 7 /"6@+ 0%( A%C
1@*%M+) 79/$D0*6* "A$%#:9 : >#<09 h+"$#"6'+8 Tc10>
,&(0 T-4"G-1 _,38-4E. A$2#:9 :"0#+:+'$%7"6* /*L
7 /0+A$"A6< TE#:9>%(9 A"0#91'+8 A#26+7'9UB F"
(:*+@* @:+A"M9 #27'*+. "'*)"@8+ $+"$#"6'+B !/:9C
/@9 )*6</*O/@9 f (%("$A%7% %=("#%7"'* /M%(A*)
<0%)*'A*+) f 7#2@*6* (% (%)< 7 (%/A%'"M9@I
I<)%#"@Ip

:--0 ;+1#./

Naszo ślonsko Frida
na Dzień Rodzica

Zgodnie z wieloletnią tradycją Szkoły
Podstawowej im. por. Franciszka Rdu-
cha w Bełku, 23 maja br. miała miejsce
uroczystość pod nazwą Dzień Rodzica,
na którą przybyli rodzice, bliscy naszych
uczniów oraz zaproszeni goście, których
powitała dyrektor szkoły Krystyna Ja-
niszewska.

! $9) #%A< :%/$"M :"0#+:+'$%7"'9 /0+A$"A6
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6+7/A*+8- A$2#" /:<A"M" (6" /7%8+>% 8+(9'+>% /9'"
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Patriotyczny koncert
�Dla Niepodległej�

W związku z przypadającą 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści Ministerstwo Edukacji Narodowej
ogłosiło rok szkolny 2017/2018 Rokiem
dla Niepodległej.
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Dzień Dziecka z nutą historii

Szkoła Podstawowa im. Władysława
Broniewskiego w Szczejkowicach ob-
chodziła Dzień Dziecka na terenie
stadniny koni �Korona� państwa Dyr-
dów. Uczniowie i nauczyciele zostali
zaproszeni na pokaz Ochotniczego
Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich.
Pokaz kawalerzystów był żywą lekcją
historii, która idealnie wpisała się
w świętowanie obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
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IV Konkurs Młodych Talentów
Po raz czwarty Czerwionka gościła młodych skrzypków, pianistów i gitarzystów,
którzy wzięli udział w IV Konkursie Młodych Talentów. Konkurs odbył się pod patro-
natem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskie-
go. Organizatorami IV Konkursu Młodych Talentów była Fundacja Edukacji Arty-
stycznej �Egida� i Niepubliczna Szkoła Muzyczna I i II st. EGIDA w Książenicach
w osobach państwa Marioli i Andrzeja Podorskich.
\)">"'*" A%'A<#/%7+ %(=97"M9 /*L 3[ * 3K

)"8" 7 /"6* 7*(%7*/A%7+8 G%)< P<6$<#9
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Sukces Karoliny
Utalentowana skrzypaczka, mieszkanka
Książenic, Karolina Podorska odniosła
kolejny sukces. 21 i 22 kwietnia odbył
się w Kielcach Ogólnopolski Konkurs
Skrzypcowy organizowany przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej przy Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Karolina zdobyła w nim pierw-
sze miejsce.
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Perły Północy

27 kwietnia grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wł. Broniewskiego
w Leszczynach wraz z opiekunami wyjechała na kolejną, ósmą już wycieczkę w ra-
mach projektu �Stolice Europy�. Podczas wyjazdu uczestnicy odkrywali uroki trzech
nadbałtyckich stolic: Wilna na Litwie, Rygi na Łotwie i Tallina w Estonii.
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4 czerwca w Przedszkolu nr 10 im. Ju-
liana Tuwima w Czerwionce podsumo-
wano akcję �Filipowe Kilometry�,
w którą przedszkolaki włączały się przez
cały rok.

Kilometry dla Filipa
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LKS Orzeł Palowice w Austrii
Od 18 do 20 maja drużyny Akademii Piłkarskiej LKS Orzeł Palowice wzięły udział
w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Danube Challenge Cup w Austrii, któ-
rego organizatorem były miejscowe kluby sportowe � SC Columbia Floridsdorf oraz
SV Gerasdorf/Stammersdorf.
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ROCZNIK 2006: Filip Baranowicz, Kacper Bartnicki, Paweł
Brząkalik, Ksavier Brzoza, Maciej Cieślar, Miłosz Cygan,
Patryk Erfurt, Paweł Grychtoł, Filip Grzywok, Mateusz Ma-
rek, Bartosz Rokita, Daniel Wróbel.
ROCZNIK 2007: Bartosz Janużyk, Piotr Jasiulek, Kacper Knop,
Karol Knop, Paweł Marks, Paweł Mikołajewicz, Szymon
Musioł, Dawid Panfil, Mateusz Piecha, Jakub Stochmiał.
ROCZNIKA 2009: Anna Burek, Maciej Janużyk, Mariusz Ka-
nia, Kacper Kędzierski, Szymon Kubasa, Michał Marek, Flo-
rian Musioł, Brajan Nowak, Marcel Tokarz.
TRENERZY ZESPOŁÓW: rocznik 2006 i 2009 � Marcin Janu-
żyk; rocznika 2007/2008 � Marcin Witowski. Kierownik dru-
żyn � Jerzy Grzegorzek.

Ruch rzeźbi ciało i umysł
� to akcja sportowa, która odbyła się
11 maja na obiektach sportowych Ze-
społu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
w ramach Powiatowego Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych.
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2 czerwca na boisku klubu sportowe-
go w Leszczynach odbył się Charyta-
tywny Leszczyński Bieg Leśny �Bie-
gamy dla Alanka i Kubusia� zorgani-
zowany przez Zespół Szkół w Czer-
wionce-Leszczynach oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czer-
wionce-Leszczynach.

Charytatywny bieg
dla Alanka i Kubusia
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Z Dębieńska do kadry Polski
Przedstawiamy Patryka Herdzinę �
nową sportową nadzieję naszej gminy.
16-letni mieszkaniec Dębieńska wy-
strzelił w ostatnim czasie serią sukce-
sów w kickboxingu.
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Koniec sezonu z awansem
Czerwionki i Dębieńska

Mundialowa gorączka opanowała cały kraj i świat. Tymczasem na szczeblu lokal-
nym sezon ligowy dobiega końca. Powody do świętowania ma MKS Czerwionka
i Dąb Dębieńsko. Niewiele do awansów zabrakło KS Decor Bełk, Unii Książenice
i Płomieniowi Czuchów.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Czerwionce-Leszczynach

informuje, że
od 18 czerwca do 8 września 2018 r.

biuro UTW będzie nieczynne
ze względu na przerwę wakacyjną.
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Firma z branży spożywczej
poszukuje:
ASYSTENT/KA ZARZĄDU

Wymagania:
� wykształcenie wyższe
� prawo jazdy kat. B
� komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
� dobra znajomość obsługi komputera i programu MS Office
� umiejętność doskonałej organizacji czasu pracy
� planowania
� dyspozycyjność, terminowość
� mile widziana znajomość języka angielskiego

OSÓB DO TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Wymagania:

� wykształcenie min. średnie
� prawo jazdy kat. B
� komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
� dobra znajomość obsługi komputera i programu MS Office
� mile widziane doświadczenie w pracy w call center / telemarketingu

lub obsłudze klienta

Prosimy o wysyłanie CV z aktualnym zdjęciem pod adres
mariusztomas@gmail.com

23.06 115-LECIE POŻARNICTWA W KSIĄŻENICACH, godz. 15.00
� Książenice, Ochotnicza Straż Pożarna; wstęp wolny

23.06 TEATRALNY SPEKTAKL PLENEROWY �ŻYWOTY
ŚWIĘTYCH OSIEDLOWYCH� W WYKONANIU TEATRU
ŚLĄSKIEGO IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH,
godz. 15.00 � Czerwionka, ul. Mickiewicza 8; wstęp wolny

24.06 TEATRALNY SPEKTAKL PLENEROWY �ŻYWOTY
ŚWIĘTYCH OSIEDLOWYCH� W WYKONANIU TEATRU
ŚLĄSKIEGO IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH,
godz. 14.00 i 16.00 � Czerwionka, ul. Mickiewicza 8; wstęp
wolny

7.07 FESTYN ŚLĄSKI, godz. 16.30 � Przegędza, boisko sportowe;
w programie: Claudia i Kasia Chwołka oraz ich goście;
wstęp wolny (org. Wspólnota Śląska �Ciosek�, koordynator
Ryszard Jonderko)

7.07 FESTYN W PALOWICACH �LETNIE GRANIE�, godz. 18.00 �
Palowice, park przy ul. Dębowej; w programie m.in.
fireshow, animacje dla dzieci, zabawa taneczna; wstęp wolny

13.07 GALA DISCO POLO, godz. 19.00 � Bełk, Plac Słoneczny;
wstęp wolny

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

o przyjęciu dokumentu oraz możliwości
zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017, poz. 1405 z późń. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) na sesji w dniu 20 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XLIX/540/18 Rada Miej-
ska w Czerwionce-Leszczynach uchwaliła miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmują-
cy obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza. Uchwała opublikowana zo-
stała w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 kwiet-
nia 2018 r., poz. 2929;

2) do uchwalonego dokumentu zostały załączone przez Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
� pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatyw-
nych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w
jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie
oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone
uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości prze-
prowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu
(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jednolity: Dz.U.
z 2017, poz. 1405 z późn. zm.),

� pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone,
w związku z udziałem społeczeństwa (sporządzone zgodnie z art. 42
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jednoli-
ty: Dz.U. z 2017, poz.1405 z późn. zm.).

Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach do-
kumentu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią
podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w punkcie 2 niniejszego
ogłoszenia, można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Al. Św Barbary 6.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Organizujesz imprezê okoliczno�ciow¹
� urodziny, imieniny, jubileusz itp.
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GABINET LARYNGOLOGICZNY
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LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI
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GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 7C

www.gabinetylejtman.pl
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Serwis RTV
567/80. 98):'

tunery i anteny cyfrowej
 telewizji naziemnej DVB-T
montaż anten TV, SAT,

zbiorcze instalacje antenowe
Czuchów, ul. Kościelna 38a
tel. 32 4311-555, 692 825-300

OR TODONC J A
aparaty stałe dla dzieci i dorosłych

STOMATOLOGIA
znieczulanie komputerowe

P R O T E T Y K A
lek. stom. H. Golinowska-Porwo³

Szczygłowice, Al. Piastów 10d
Kamień, ul. Alojzego Szewczyka 6

tel. 603-745-188
drgolinowska.pl

Grupa AA

 spotkania
w każdy wtorek

w godz. 18.00-20.00

� Miejski Ośrodek Kultury
w Czerwionce, ul. Wolności 2
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Oferujemy indywidualne lekcje gry dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym na:

 !!!!! FORTEPIANIE !!!!! GITARZE !!!!! PERKUSJI
!!!!! ORGANACH ELEKTRYCZNYCH

!!!!! INDYWIDUALNE LEKCJE
�PIEWU ROZRYWKOWEGO

W programie umuzykalnienie i kszta³cenie s³uchu.

Leszczyny � Dom Kultury, ul. Ligonia 2a
ZAPISY � tel. 609-600-854, 668-452-411

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. �EGIDA�
ogłasza zapisy dzieci i młodzieży

na naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze,
akordeonie, perkusji, flecie, klarnecie,

wiolonczeli, a także naukę śpiewu
Książenice, ul. ks. Pojdy 100 � tel. 604-403-411

e-mail: muzyczna.egida@onet.pl

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

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

� usługi sprzętem

Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług

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

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

www.pwikcl.pl
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US£UGI ASENIZACYJNE DO 11 m3

MONTA¯ SZAMB
Micha³ Szpik, Wies³aw Szpik

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Ornontowicka 1B

tel. 513-037-988, 604-235-694

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ

od poniedzia³ku do soboty
w godz. 7.00-20.00

WARSZTATY
6, 13 i 20 lipca, godz. 9.30-12.30
Origami w trójwymiarze 3D
3 spotkania
(dzieci od 10 lat; koszt: 20 z³)

13 lipca (pi¹tek), godz. 10.00-12.00
Mozaika szklana
(dzieci od 6 lat; koszt: 20 z³)

18 lipca (�roda), godz. 10.00-12.30
Laleczki z pianki kreatywnej fofucha
(dzieci od 10 lat; koszt: 15 z³)

25 lipca (�roda), godz. 10.00-12.00
Magiczna sieæ snów
� amulety z nici, kordonka, wst¹¿ki
(dzieci od 9 lat; koszt: 10 z³)

1 i 22  sierpnia (�roda), godz. 10.00-12.00
Bajkowy bohater w ceramice
2 spotkania
(dzieci od 8 lat; koszt: 20 z³)

2 sierpnia (czwartek), godz. 10.00-12.00
Kompozycje z gwo�dzi
(dzieci od 10 lat; koszt: 10 z³)

8 sierpnia (�roda), godz. 9.00-13.00
Torby ekologiczne z w³asn¹ grafik¹
� technika linoryt
(dzieci od 10 lat; koszt: 10 z³)

WAKACJE z MOK-iem
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WAKACJE z MOK-iem
WYCIECZKI
10 lipca (wtorek), godz. 6.00
Kazimierz Dolny i Pu³awy
W programie: zwiedzanie rynku, ko�cio³a farnego, wzgórza
z ruinami zamku i baszt¹ w Kazimierzu, rejs po Wi�le oraz
spacer po Pu³awach.
Koszt: dzieci 70 z³, doro�li 100 z³ � cena obejmuje przejazd
i wstêpy, rejs po Wi�le, przewodnika.
Powrót ok. godz. 23.00

31 lipca (wtorek), godz. 8.00
Krasiejów � Park Nauki i Rozrywki
W programie m.in.: JuraPark, Park Nauki i Ewolucji
Cz³owieka, Tunel Czasu, Kino Emocji 5D, Park Rozrywki,
jurajska pla¿a.
Koszt: dzieci 50 z³, doro�li 70 z³ � cena obejmuje przejazd i wstêpy.
Powrót ok. godz. 20.00

7 sierpnia (wtorek), godz. 7.30
Zamki Opolszczyzny � Kamieñ �l¹ski, Moszna i Brzeg
W programie: zwiedzanie zespo³u pa³acowo-parkowego
w Kamieniu �l¹skim, zamku i parku w Mosznej oraz zamku
Piastów �l¹skich w Brzegu.
Koszt: dzieci 40 z³, doro�li 70 z³ � cena obejmuje przejazd
i wstêpy oraz przewodnika.
Powrót ok. godz. 19.30

14 sierpnia (wtorek), godz. 8.30
Ostrava � Wielki �wiat Techniki (Centrum
Popularno-Naukowe)
W programie: Wielki �wiat Techniki, Ma³y �wiat Techniki U6, kino.
Koszt: dzieci 30 z³, doro�li 60 z³ � cena obejmuje przejazd
i wstêpy oraz ubezpieczenie.
Powrót ok. godz. 17.00

INFORMACJE:
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach,
tel. 32 4311-634, 32 4318-955 wew. 16 i 19.

Zapisy i op³aty za zajêcia oraz wycieczki od poniedzia³ku do
pi¹tku od 12 czerwca 2018 w godz. od 8.00 do 15.00.
W razie rezygnacji op³ata nie podlega zwrotowi. Wyjazd dziecka
poni¿ej 10 lat tylko z opiekunem.
Wymagana jest pisemna zgoda opiekuna na wyjazd dziecka.

Miejsce wyjazdu na wycieczki � parking przy CKE w Czerwionce.
Wyjazd za granicê � wymagany dokument to¿samo�ci (dowód
osobisty lub paszport).
W przypadku dzieci i m³odzie¿y nale¿y zabraæ legitymacjê
szkoln¹/studenck¹ na wszystkie wyjazdy krajowe.

Liczba miejsc ograniczona.


