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O wyższości słuchu
nad… niedosłuchem
Tak, proszę księdza… – po pierwsze: słuchać. Co racja, to racja, bo byłoby łatwiej
zdzierżyć wiele ułomności, jakie ewidentnie
biorą się z problemów ze słuchem. Chodzi
tu jednak o przypadłość, która w szczególności mocno dotyka polityków, przełożonych i tych, którzy mają na coś lub na kogoś wpływ, ale też zwykłych uparciuchów
i mądrali, co to zawsze wiedzą lepiej.

Daleko nie szukać, konflikt między nauczycielami
a resortem oświaty wydaje się być doskonałym przykładem. Gdyby tak bowiem założyć, że od dawna zgłaszane problemy docierają do słuchu, to z pewnością
nie byłoby takich frustracji wokół
szkolnictwa. Czy to jakiś wyjątek?
Może fatum? Ależ skąd! Gdzie tylko ucho przyłożyć – oczywiście
zamieniając się w słuch – tam
boleści niedosytu i niesprawiedliwości większe lub mniejsze,
tyle że nie zawsze tak medialne
jak w przypadku nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, górników, rolników… Wychodzi na to, że najgorzej z tymi, co za edukację i egzaminy latorośli nie odpowiadają,
od łóżek pacjentów nie odejdą, kilku opon na ulicach
stolicy nie puszczą z dymem lub też ziarna nie wysypią.
Kto takiego przełożenia nie ma, temu biada [czyt. – bieda], temu prosto w gębę można wszystko obiecać i nic
nie dać. A jeszcze upodlić bardziej, gdy człowiek dojdzie
do wniosku, że albo wykonywana praca jest nikomu

niepotrzebna, albo też najwidoczniej ma tak mizerną
wartość, że bez trudu można ją po raz kolejny zamienić
na (kilo)metry asfaltu, kubiki betonu i fajerwerki.
Słuch to dar, także mądrości. Takiej, rzecz jasna,
co to stoi w sprzeczności z butą i pychą, arogancją i pogardą wobec tych, którzy zdają się mieć mniejsze potrzeby i żołądki, gorsze dzieci, niższe opłaty i ceny w sklepach. Łatwo ich ograć, a jeszcze łatwiej niedosłyszeć,
zwłaszcza gdy podwyżki na poziomie kilkuset złotych nie
robią specjalnej różnicy przy grubych tysiącach, jakie ich
szefom lub mocodawcom co miesiąc wpadają do kieszeni lub na konto. Ostatecznie można co rusz sobie
czegoś odmówić, a nawet wmówić, że to dla zdrowotności i środowiska, byle tylko nie palić czym popadnie,
bo akurat opał to ekologiczny być musi, piec zresztą też.
Słuch niestety zawodzi tych, którym trzeba wyklarować,
że wszystko kosztuje – żeby nie rzec, drożeje – toteż niektóre wymówki niedosłyszących brzmią jak kpina.
Takie problemy ze słuchem
można oczywiście leczyć, najlepiej poprzez zmianę punktu siedzenia, bo i widzenie wówczas
inne się staje. Trzeba przy tym
koniecznie jedno ucho zatkać,
aby nie tylko w głowie coś przetworzyć – jeśli tylko rozumu starcza – ale także dla ograniczenia
efektu przeciągu, kiedy to jednym uchem coś wpada, drugim
zaś od razu uchodzi. Trzeba więc
przyznać rację proboszczowi z Czuchowa, który na temat słuchania powiedział niedawno co nieco do słuchu.
Kto słuchał, ten wie. A kto jednak niedosłyszał, to… już
niby tylko jego sprawa. Bywa jednak, że nie tylko jego.
Robert Ratajczak
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

„Mieszkanie Plus”
– warto spróbować
Budownictwo wielorodzinne na terenie naszej
gminy i miasta dawno już niejako obumarło.
Większość tego typu budynków pochodzi z lat
60. i 70., zaś najmłodszy leszczyński „ratusz”
z lat 80. ubiegłego wieku. Tymczasem ciągle
mówi się o zapotrzebowaniu na nowe lokalne,
zwłaszcza dla młodych małżeństw. Być może
więc rządowy program „Mieszkanie Plus” będzie przy udziale gminy dobrym rozwiązaniem
– komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Istotą tego programu są nie tylko finanse, ale także tereny pod budownictwo mieszkaniowe, w czym kluczową
rolę odegrać mają gminy. W naszym przypadku mamy
sporo do zaoferowania, co wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Mam tu na myśli nieruchomości
gruntowe w rejonie leszczyńskiego „Manhattanu” oraz
w Czerwionce, po prawej stronie ul. Jana Pawła II patrząc w kierunku Przedszkola nr 10. To nasz potencjalny
wkład do wspomnianego programu, ale też w ogóle sygnał dla deweloperów, że posiadamy odpowiednie tereny
z zapisami, które regulują planistyczne kryteria. Równocześnie dodam, że nie chodzi nam ani o budownictwo

komunalne, ani socjalne, bowiem już w tym ostatnim przypadku mamy mieszkania przy
ul. Młyńskiej. Nowa formuła
związana z realizacją rządowego programu może być więc
rozwiązaniem dla tych, których
stać na mieszkanie czynszowe,
ale nie na własnościowe, czy też
na własny dom, z drugiej zaś strony ich dochody uniemożliwiają im uzyskania mieszkania komunalnego, bowiem
tu również występują pewne kryteria.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że o ile na temat tanich, dostępnych cenowo mieszkań wciąż tylko
się dużo mówi, to my jako gmina jesteśmy przygotowani
na ten program i życzylibyśmy sobie jakichś konkretnych efektów. Na start budownictwa z cyklu „Mieszkanie Plus” czekamy od trzech lat, przy z czym z naszej
strony dajemy na to „zielone światło”. Innymi słowy
zachęcam do zainteresowania się tą propozycją, czemu
służyć będzie m.in. spotkanie informacyjne zaplanowane w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. O ile
pojawią się różnego rodzaju wątpliwości czy też pytania związane z realizacją tego rządowego programu,
to z pewnością będzie to najlepszy moment, aby na tym
etapie poszukać odpowiedzi i zastanowić nad ewentualnym udziałem w tym całym przedsięwzięciu. Póki co samorządy z myślą o potrzebach mieszkańców obiecują
sobie po nim wiele dobrego.
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Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
29 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
w którym oprócz radnych, burmistrza, kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta, naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy wzięli również udział sołtysi
oraz przewodniczący Rad i Zarządów dzielnic.
Na początku sesji przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda na wniosek burmistrza
Wiesława Janiszewskiego zgłosił do porządku
obrad projekt w sprawie wystąpienia z apelem
do Województwa Śląskiego odnośnie przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925 (w toku dalszych
obrad projekt ten został przegłosowany, a uchwałę publikujemy obok). Zgodnie z rozszerzonym
porządkiem obrad po przyjęciu protokołu z sesji,
która odbyła się 1 marca br., burmistrz W. Janiszewski przedstawił sprawozdanie z działalności
i realizacji uchwał Rady Miejskiej, a następnie
sprawozdania z działalności komisji branżowych
i klubu radnych przedstawili ich przewodniczący.
Po zapoznaniu radnych z informacją na temat bieżącej korespondencji, Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
– w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
– w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk,
– w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice,
– w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice,
– w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza,

– w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice,
– w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice,
– w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
– w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli,
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Radni przegłosowali również sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2018 r., a ponadto zapoznali się z informacją
na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach zgodnie z harmonogramem zapowiedziano na 26 kwietnia br.

UCHWAŁA NR VII/70/19

RADY MIEJSKIEJ
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wystąpienia z apelem
do Wojewody Śląskiego
na rzecz przebudowy
Drogi Wojewódzkiej nr 925
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjętego Uchwałą Nr XI/58/2003
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 r. (t.j.
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 2186) Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala co następuje:

§ 1.

Wystąpić z apelem do Województwa Śląskiego o podjęcie
działań polegających na niezwłocznym przystąpieniu do realizacji zadania – przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 925.
§ 2.

Wystąpić do gmin: Rybnik, Orzesze, Ornontowice, Mikołów,
Ruda Śląska, Bytom o poparcie niniejszego apelu.
§ 3.

Uzasadnienie wystąpienia z apelem stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 5.

Uchwałę przekazuje się Marszałkowi Województwa Śląskiego, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego
oraz organom wykonawczym gmin: Rybnik, Orzesze, Ornontowice, Mikołów, Ruda Śląska, Bytom.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda

SZANSA NA NOWE MIESZKANIE

Czerwionka-Leszczyny
przystępuje do programu
„Mieszkanie Plus”
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny przystępuje do ogólnopolskiego programu „Mieszkanie Plus”. Jest to program zakładający m.in. budowę cenowo dostępnych mieszkań na wynajem
z opcją dojścia do własności. Inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana
według zasad rynkowych na gruntach
będących w posiadaniu gminy Czerwionka-Leszczyny.
„Mieszkanie Plus” to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny program ten ma ułatwić młodym
rodzinom dojście do własnego mieszkania o odpowiednim standardzie. Może to stanowić podstawę
do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby
dzieci. Ponadto celem programu jest też większa
mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy.
W ramach programu budowane będą wysokiej
jakości budynki, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym. Spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Optymalizacja
kosztu budowy mieszkań, oparta o standaryzację
rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, pozwala
oferować czynsze dostępne dla osób słabiej uposażonych.
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Zasady programu „Mieszkanie Plus” to:
– szukanie chętnych, porozumienie z PFR (Polskim
Funduszem Rozwoju), budowa, zasiedlenie.
Będą dwa rodzaje zasiedlenia:
– pierwszy to najem zwykły – polega na płaceniu
czynszu,
– drugi to najem z opcją wykupu – polega na możliwości wykupienia danego mieszkania przez
najemcę po 25-30 latach.
Aby przystąpić do programu zapraszamy do wypełniania ankiet, które można pobrać w:
• Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Leszczynach – ul. Ligonia 5c (informacja),
• Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce –
ul. 3 Maja 36b,
• Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny –
ul. Parkowa 9.
• na stronach internetowych w/w instytucji.
Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Mieszkanie Plus” odbędzie się 25 kwietnia o godz. 17.00
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce
przy ul. 3 Maja 36D.

Załącznik do Uchwały Nr VII/70/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 marca 2019 r.

Uzasadnienie

Droga Wojewódzka nr 925 jest ciągiem komunikacyjnym o długości ok. 45 km na trasie, na której znajdują
się miejscowości Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze,
Ornontowice, Mikołów, Ruda Śląska i Bytom. Stanowi ona
dojazd do dwóch węzłów autostrady A-1 i A-4, a także
Drogowej Trasy Średnicowej. Przeprowadzone oględziny
pozwalają stwierdzić, że jej stan techniczny jest niezadawalający, a w niektórych miejscach może stanowić wprost
zagrożenie dla uczestników ruchu. Wzmożone natężenie
ruchu jako konsekwencja położenia tego ważnego ciągu
komunikacyjnego powoduje stałą degradację wszystkich
warstw konstrukcyjnych, a brak elementów bezpieczeństwa ruchu takich jak: odpowiednie ciągi piesze, skanalizowane skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, właściwe
odwodnienie aż po wysepki kanalizujące ruch w obrębie
przejść dla pieszych, dodatkowo pogarszają warunki bezpieczeństwa.
W związku z tym, że trasa przebiega po terenach zurbanizowanych mieszkańcy narażeni są także na nadmierny
hałas, wstrząsy i drgania wytwarzane przez pojazdy samochodowe poruszające się po zdegradowanej nawierzchni.
Zaznaczyć należy, że DW 925 przejęła ogromny ciężar
związany z transportem materiałów budowlanych w okresie
budowy autostrady A-1, a po jej zakończeniu stała się ważnym elementem układu komunikacyjnego przenoszącym
potoki ruchu z pobliskich miast i gmin w kierunku węzłów.
Mimo zakończonego procesu dokumentacyjnego
na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek informacji o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych, a tolerancja mieszkańców obecnego stanu rzeczy wynika jedynie
z zapowiadanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i komfortu uczestników ruchu.
Biorąc pod uwagę powyższe postanawia się jak wyżej.

27 marca w Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach obyła się pierwsza odsłona nowego cyklu zatytułowanego „Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku
w XX wieku”. Spotkanie dedykowano Alojzemu Pogockiemu i Adolfowi Kaschnemu,
czyli samorządowcom, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego intensywnie
działali na rzecz swoich lokalnych społeczności.

„Oni a idea samorządności
na Górnym Śląsku w XX wieku”
Dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum w Rybniku w prelekcji pt. „Wokół naczelnika Alojzego
Pogodzkiego. Niełatwe losy mieszkańców Leszczyn w okresie międzywojennym”, zaprezentował
sylwetkę naczelnika Leszczyn. Z kolei doświadczony na polu współczesnej samorządności Leonard Fulneczek (w latach 2002-2010 wójt gminy
Krzyżanowice), w prelekcji pt. „Adolf Kaschny –
burmistrz Raciborza w okresie Republiki Weimarskiej”, przybliżył słuchaczom dokonania tego długoletniego (1924-1933) gospodarza Raciborza.
Prelegenci dokonali porównania obu samorządowców oraz okoliczności i tła historycznego, w jakich
przyszło im sprawować swoje urzędy.

„Rodzic w internecie”, „Mój biznes
w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową”, „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”
– to moduły szkoleń na które serdecznie
zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy ukończyli 25 rok życia.
– Moduł „Tworzę własną stronę internetową”
jest przeznaczony dla osób, które chciałyby mieć
swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu
szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim,

– Spotkanie zorganizowane w ramach cyklu
„Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku
w XX wieku”, wpisuje się w trwającą już od kilku lat współpracę zawiązaną pomiędzy gminą
Czerwionka-Leszczyny, a środowiskiem historyków skupionych wokół regionalnych instytucji
kulturalnych i naukowych. Niezmiernie cieszy
nas, iż dzięki przychylności działających w jej obrębie placówek, takich jak Biblioteka Publiczna
w Czerwionce-Leszczynach, już po raz trzeci dane
było nam przygotować spotkanie, podczas którego
opowiadano o najbliższej każdemu człowiekowi
historii lokalnej – mówił Janusz Mokrosz, historyk, prezes Stowarzyszenia, pracownik Muzeum
w Chorzowie
- Uważam, że cykl spotkań, w które włączyły się
instytucje kultury naszego regionu to bardzo ważna inicjatywa kulturalna i edukacyjna. Cieszę się,
że w Bibliotece mogliśmy wysłuchać prelekcji na
temat dwóch postaci, które swoją szczególną aktywność publiczną wykazały krzewiąc, bądź broniąc, silnej na Górnym Śląsku idei samorządności
– podkreśla Aleksandra Pietruszewska, dyrektor
Biblioteki Publicznej
Cykl będzie kontynuowany jesienią 2019 r.
Gospodarzami poszczególnych konferencji będą
wówczas kolejno – Muzeum w Chorzowie, Muzeum w Rybniku oraz Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. W 2020 roku planowane jest natomiast wydawnictwo pokonferencyjne,
za którego przygotowanie odpowiada Archiwum
Państwowe w Katowicach, Towarzystwo Przyjaciół
Archiwum, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Wydawnictwo
ILLUSTRIS. BP

Czekamy na filmy

Na wiosnę nie zwalniamy tempa
w Centrum Organizacji Pozarządowych!
W ostatnim czasie wyłoniliśmy zwycięzców w ramach konkursu pn. „Nakręć
Się”. Działanie ma na celu umożliwić organizacjom zaprezentowanie swojej
działalności, a to wszystko za sprawą
niebanalnej nagrody – nagrania trzyminutowego filmu promocyjnego.

Wśród tegorocznych nagrodzonych znaleźli się:
n Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne
w Czerwionce-Leszczynach z filmem promocyjnym, w którego realizację zaangażowani zostaną
nauczyciele, uczniowie, absolwenci oraz goście
Stowarzyszenia. Nakręcenie materiału jest planowane podczas obchodów 20-lecia organizacji.
n Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”
nakręci film pt. „Pamięć i troska”. Głównym celem nagrania jest przedstawienie m.in. odnowionych pomników, obrzeży kościółka oraz grobów.
W filmie zobaczymy członków Stowarzyszenia
oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 1.
n Stowarzyszenie Guardians Team zrealizuje
film pt. „Obroń się sam” ukazujący działania organizacji, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez zaprezentowanie
technik samoobrony. Zaangażowani będą członkowie stowarzyszenia, trenerzy i uczestnicy zajęć.
n Stowarzyszenie Redukowania Bierności z filmem „Pełni BLASKU”. Materiał zostanie nakręcony podczas jednego ze szkoleń grupy liderskiej
projektu „Wolontariat wzmacnia”. Będzie obejmował wywiady z uczestnikami, którzy opowiedzą m.in. o swoich inicjatywach.
n GaSzo zrealizuje film pt. „Z czym zjeść GaSzo!”. W ramach materiału zostaną przedstawione
działania fundacji i cele przyświecające jej założycielkom. Do udziału w nagraniu zostaną zaproszone osoby, które na co dzień związane są z fundacją.
Forma promocji za pomocą materiału filmowego
jest bardzo efektywna. Odbiorcy mogą zobaczyć
działania, które podejmuje dana organizacja, wolontariuszy z nią współpracujących oraz członków
organizacji. Czekamy na materiały filmowe.
Beata Bujoczek

Bezpłatne szkolenia

z zakresu kompetencji cyfrowych

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
opracowywać i dodawać do niego treści – słowne,
graficzne, muzyczne, filmowe, z uwzględnieniem
ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie
sprawy formalne trzeba załatwić – podkreśla Krystyna Jasiczek, koordynator projektu.
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny
do pobrania na stronie internetowej www.czer-

wionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny lub
w Kancelarii Urzędu.
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 Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Więcej informacji na w/wstronie internetowej
oraz pod numerami telefonu: 32 4312-251 oraz 32
4295-987.

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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Jarmark Wielkanocny
13 kwietnia w Parku Leśnym w Leszczynach tradycyjnie już odbył się Jarmark
Wielkanocny. O to, aby świąteczne kramy
uginały się od przepysznych świątecznych specjałów zadbały Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu Czerwionki-Leszczyn.
Na stoiskach pojawiły się m.in. żur, mazurki, kopy, śledzie, jajka, kanapki z pastami, babki i babeczki.
Podczas wydarzenia nie zabrakło okazji do zakupu tradycyjnych, świątecznych przysmaków oferowanych przez lokalnych wystawców.
Ci, którzy szukali pomysłu na wielkanocne
udekorowanie domu, mogli zaopatrzyć się w wyjątkowe ozdoby i dekoracje świąteczne. Na najmłodszych czekały warsztaty kreatywne oraz wiele
zabaw i konkursów.
Wydarzenie rozpoczął burmistrz Wiesław Janiszewski, który złożył zgromadzonym mieszkańcom życzenia zdrowych i radosnych świąt. Nie
zabrakło także serdeczności od wicestarosty rybnickiego Marka Profaski, kierownictwa Urzędu
oraz radnych miejskich i powiatowych.
Podczas Jarmarku prowadzona była również
zbiórka na rzecz siedmioletniego Karola Wilka

z Książenic. U chłopca wykryto nowotwór złośliwy głowy. Karola można również wesprzeć poprzez
wpłaty na stronie Fundacji Iskierka. Zachęcamy!

Sprzątamy Świat – Nasz Świat
8 kwietnia sołtys Palowic Dominika Baranowicz z Radą Sołecką oraz przy pomocy Koła Wolontariatu działającego przy
Szkole Podstawowej w Palowicach, z Jolantą Cwalina na czele, zorganizowali akcję „Sprzątamy Świat – Nasz Świat”.

6
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Akcja polegała na sprzątaniu m.in.
lasu przy ul. Woszczyckiej, terenu
przy drodze ul. Woszczyckiej, częściowo ul. Wiejskiej i ul. Szkolnej.
Jak podkreśla sołtys Palowic, przedsięwzięcie „Sprzątamy świat – Nasz
świat” przyczyniło się do zwiększenia wrażliwości, świadomości ekologicznej i troski o nasze wspólne
dobro. Za okazaną pomoc w organizacji składa za naszym pośrednictwem serdeczne podziękowania Kołu
Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Palowicach, Radzie Sołeckiej,
a przede wszystkim dzieciom. – Bez
was nie byłoby to możliwe. Jesteście
wspaniali! – dodaje D. Baranowicz.

W naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się niedawno spotkanie
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z burmistrzem Wiesławem Janiszewskim. Było ono okazją do złożenia
podziękowań na ręce przedstawicielek
organizacji działających na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny.
– Pragniemy podziękować za całą Waszą działalność i pracę, która wzbogaca duchowy i materialny dorobek naszej gminy. Wasze dokonania
w dziedzinie zachowania tożsamości kulturowej
Śląska budzą powszechny podziw i uznanie, nie
tylko wśród mieszkańców Czerwionki-Leszczyn,
ale na terenie całego województwa i kraju. Nie

Słowa uznania dla KGW
tylko pielęgnujecie śląskie tradycje i zwyczaje,
ale przede wszystkim przekazujecie pamięć o nich
młodszym pokoleniom, spotykając się z przedszkolakami i uczniami szkół – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. Podkreślił również, że Koła
Gospodyń Wiejskich są obecne w życiu społeczności gminy przez cały rok, aktywnie włączając
się w liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym
i społecznym, m.in. w Święto Makówek, Industriadę, Jarmark Wielkanocny, Dożynki, Turniej „Gwara śląska na wesoło” oraz uczestnicząc w uroczystościach w danych miejscowościach.

100-lecie Publicznych
Służb Zatrudnienia
W Rybniku odbyła się niedawno konferencja okazji 100-lecia Publicznych Służb
Zatrudnienia. W gronie zaproszonych
zaleźli się również przedstawiciele gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
samorządowych instytucji.
Konferencję uroczyście otwarła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Anna Michalczyk. – Jako Urzędowi Pracy zawsze przyświeca
nam jeden cel – chcemy być skuteczni na rzecz lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wspieramy
organizacje, stowarzyszenia, firmy, pracodawców
i partnerów, którzy od lat z nami współpracują.
Dzisiaj możemy nie tylko ich zaprezentować, ale
przede wszystkim złożyć na ich ręce gorące podziękowania – mówiła A. Michalczyk.
Dyrektor A. Michalczyk złożyła podziękowania
za wieloletnią współpracę dla burmistrza Wiesława Janiszewskiego, dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Celiny Cymorek oraz dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Mariana Uherka.
Konferencja była również okazją do wręczenia
odznaczeń państwowych i wojewódzkich pracownikom Urzędu Pracy. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wręczył dyrektor

Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska życzyli również
gospodyniom sukcesów w dalszej działalności. –
Składamy Wam życzenia wytrwałości w realizacji
kolejnych projektów oraz dalszej owocnej współpracy. Pamiętajcie o tradycji i zwyczajach, krzewiąc je wśród naszej społeczności oraz poza terenem gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Spotkanie KGW było również okazją do dyskusji na temat działań gospodyń w tym roku. Panie
przygotowywały się już do nadchodzącego Jarmarku Wielkanocnego, wybierając potrawy, których
mieszkańcy mogli skosztować 13 kwietnia w Parku
Leśnym w Leszczynach. Na stołach zagościły wówczas m.in. mazurki, babki, żur, śledzie, sałatki i wiele
innych przysmaków. Niecodzienne atrakcje nasze gospodynie szykują również na tegoroczną „Industriadę”, która odbędzie 8 czerwca na Familokach. (k)

OGŁOSZENIE
Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach

PUP w Rybniku A. Michalczyk oraz emerytowanej
dyrektor PUP w Rybniku Teresie Bierzie odznaki
Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
Dyrektor A. Michalczyk odebrała również odznakę dla Urzędu Pracy, jako instytucji. – Ogromnym zaszczytem jest wręczać odznaczenia za działalność na rzecz innych ludzi. W imieniu Sejmiku
Województwa Śląskiego chciałbym powiedzieć
Państwu „dziękuję” za całą Waszą pracę, wręczając Wam najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać Województwo Śląskie. Serdecznie gratuluję
– mówił G. Wolnik. (k)

Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach informuje, że 3 lutego br. na łące przy
ul. Furgoła, między Czerwionką a Stanowicami, odnaleziono rower górski marki
GIANT koloru niebiesko-szarego. Rower
obecnie znajduje sie w budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przy
ul. 3-go Maja 40.
Wszelkie osoby posiadające wiedzę na temat właściciela tego roweru proszone są
o kontakt z Komisariatem Policji w Czerwionce-Leszczynach.
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W

weselne popołudnie oprócz muzykantów zjawiał się także fotograf. Z czarną
skrzynką i czarną chustą, jak nie przymierzając magik iluzjonista. Rzadko
robiono zdjęcia weselne w mieszkaniu, zazwyczaj starostowie wygarniali całe towarzystwo na dwór, do grupowego zdjęcia. Ustawiano się najczęściej na malowniczym
tle stodoły lub pod jakąś inną ścianą. Ustawiano dosłownie, bo na zdjęciu musiał
być ład – młoda para w centrum, w pierwszym rzędzie rodzice, dziadkowie, świadkowie, za nimi drużbowie, w dalszych rzędach pozostali goście i na górze młodzież.
Młodzi pośrodku, a więc po obu stronach ilość osób musiała być mniej więcej
równa. Tego fotograf pilnował, ale także tego, aby jeden drugiego nie zasłaniał, więc
przesadzał, przestawiał… – głowa wyżej, głowa niżej, ty się skurcz, ty wyprostuj. Nurkował wielokrotnie pod swoją czarną chustę, aż mu się włos czochrał. W końcu obraz
z obiektywie był dobry – pstryk! Ptaszek wyleciał! Zdjęcie gotowe.
Oprócz zdjęcia grupowego, młoda
para miała jeszcze robione zdjęcia
portretowe, po które trzeba było jechać do gabinetu. Robiono zazwyczaj
kilka, trzy, góra pięć ujęć, z których
młodzi wybierali sobie najlepsze
i z tych robiono odbitki. Wszyscy
goście dostawali obowiązkowo na pamiątkę zdjęcie grupowe i portret młodej pary.
I znów można powiedzieć, że dziś
jest inaczej, a nawet bardzo inaczej.
Fotograf, owszem, robi zdjęcie grupowe na sali, albo jeszcze przed
kościołem, ale młodą parę czeka
prawdziwa sesja zdjęciowa. Taką
sesję wykonuje się czasem w dzień
ślubu, ale często nawet dopiero
w kilka tygodni po, niekoniecznie
więc na zdjęciu są te same kwiaty
i to samo uczesanie. Młoda para dziś
i tutaj ma trudniej. Fotograf wmawia
jej, że potrzeba zrobić milion ujęć
„z góry, z boku i podskoku”, i ambitnie wyciąga w plenery, gdzie nowożeńcy muszą długo biegać po parkach, ogrodach, lasach, łanach zbóż,
malowniczych ruinach, stadninach
koni i innych tego typu miejscach,
gdzie nie jest łatwo wyglądać świeżo i elegancko, i gdzie człowiek nie
najlepiej czuje się w krynolinie i delikatnych szpilkach. Czegoż się jednak nie robi dla oryginalnych ujęć.
Wychodzi potem z tego jakiś tysiąc
przepięknych zdjęć, a wszystkie takie
same, no bo trudno, żeby się jakoś
diametralnie różniły, zrobione w tym
samym dniu, w tym samym świetle,
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w tym samym stroju. Z tegoż tysiąca
powstaje następnie… – nie, nie, nie
fotografia, którą można wygodnie
wziąć w rękę, podarować znajomym,
bądź postawić w ramce na biurku.
Powstaje gruba księga, która kosztuje grube pieniądze. Zdjęcia na biurko

dy mało kto miał auto, do pociągu
było daleko, a ostatnie autobusy odjechały przed północą, nie było sensu
wracać – goście z dalsza zostawali na
nocleg. Tu następowała ciekawa improwizacja, bo przecież izby gdzie
ucztowano i tańczono były opróżnio-

Aleksandra J. Ostroch

Dom weselny (cz. III)
można sobie zamówić, ale osobno.
Goście weselni dostają dziś… obietnicę „damy wam dorobić”, czyli nic,
bo niemal wszyscy porwani wirem
codzienności po weselu szybko o tym
zapominają. Zresztą goście zszokowani ceną księgi nie mają już odwagi
się dopominać o pojedyncze sztuki.
Zadowalają się pstrykami, które wykonali na weselu sami swoim smartfonem.
Po weselnej kolacji dalej tańczono. Toczyła się swobodna zabawa,
co najmniej do północy lub jeśli pan
młody miał gest, dokąd goście chcieli i trzymali się na nogach. Nie było
oczepin, ani „Cudownych rodziców
mam”, co najwyżej „Taniec dla kucharek”.
Muzyka w końcu przestawała grać,
ale… to wcale nie koniec. Nie było
wesela bez poprawin. W czasach kie-

ne z mebli nadających się do leżenia
i nawet sami gospodarze często byli
gdzieś „ewakuowani”. Starszym, poważnym parom trzeba było załatwić
nocleg gdzieś u sąsiadów, młodszych
lokowano gdzie popadnie, np. pokotem na strychu, na rozłożonej słomie
czy materacach. Dziewczęta upychano wspólnie w jakichś bocznych
izdebkach, „kawalerka” nocowała
gdziekolwiek, w „sali bawialnej”
pod stołami lub na stołach, a nieraz
wprost w sąsieku lub na pięterku
z sianem. Generalnie trzeba było być
przygotowanym na spanie na słomie,
na podłodze i w dużym towarzystwie.
Po takim integracyjnym, można
rzec, noclegu, goście pomału schodzili się do śniadania. Żartowano, jak
kto spał, kogo bolą krzyże, kto chrapał na cały strych itd. Wspominano
różne śmieszniejsze epizody z po-

przedniego dnia – robiło się swobodnie i swojsko. Jeżeli chodzi o menu
śniadaniowe i na resztę dnia, to powtarzano mniej więcej to, co w dniu
wesela, trzeba było spożyć, to co zostało. Po śniadaniu gawędzono, spacerowano po dworze. Kontynuowano
flirty nawiązane poprzedniego dnia.
Po obiedzie przychodzili muzykanci i znów zaczynano tańce. Ale nie
tylko – w drugi dzień nie ciążyła już
atmosfera wielkiej uroczystości. Goście, przebrani odświętnie, ale już nie
w kościelnej gali, czuli się swobodnie
i chętniej włączali w zabawy. Starostowie inicjowali zabawy zbiorowe,
np. słynnego „poloneza”. Zabawa
polegała na tym, że wszyscy - poza
może najbardziej niedołężnymi starcami – ustawiali się parami w korowód, na czele muzykanci, za nimi
dzieci, dalej starostowie, młoda para
i za nimi goście. W tym porządku
obchodzono najpierw dom, ale potem wychodzono na zewnątrz i maszerowano na drogę, przez podwórka i ogródki sąsiadów, przez mostki
i niskie płotki. Im więcej przeszkód
było do pokonania, tym lepiej. Kiedy dłużej nic nie stawało na drodze,
starostowie kucali naprzeciw siebie
i chwytali się za ręce, trzeba było
przekroczyć i tę żywą przeszkodę.
Było przy tym bardzo dużo śmiechu,
chichotów i żartów, zwłaszcza, kiedy ktoś się przewracał albo wzdragał,
próbował uciec bokiem, itp. Komu
się udało przejść zgrabnie, dostawał
kieliszek wódki. W końcu zawracano i – oczywiście inną trasą - dochodzono do domu, ale tu w furtce stały
dwa krzesła, na które pary musiały
się wdrapać, wypić jeszcze raz kielicha i pocałować się. I znów dużo
było pisków, chichotów, śmiechów,
żartów, przepychanek i prób ucieczki, bo nie każdy po zaliczonych po
drodze kieliszkach był w stanie wejść
na krzesło i nie każdy szedł w parze
ze swoją drugą połową. Nie spodziewając się finału z całusami, goście
szli dość wymieszani. Dopiero po
zaliczeniu krzesła można było wejść
na podwórko.
Mężczyźni chętnie podejmowali
zabawy zręcznościowe, robili zakłady – siłowali się na rękę, ścigali, kto pierwszy dobiegnie, kto np.
przeskoczy płotek czy rów. No, nie
zawsze się udawało. Niektóre zabawy tego typu mogły być bardziej
wyrafinowane, a nawet lekko karkołomne. Starosta pokazywał sznur
z zawiązanym pośrodku węzłem
i pytał, kto się zgłasza na ochotnika
rozwiązać węzeł, jeśli jeden koniec
sznura będzie miał przyczepiony do

stopy, a drugi do guzika marynarki.
Niby nic? Spróbujcie. Goście pokładali się ze śmiechu, obserwując
pocieszne, a bezskuteczne wygibasy
delikwenta.
Pomiędzy tym oczywiście tańczono. Wcale nie jest powiedziane, że
koniecznie trzeba wodzireja ciągnącego do gromadnych zabaw – goście są równie zadowoleni, gadając
czy bawiąc się w małych grupkach.
W poprawiny zwykle wszyscy już
się lepiej znali – także z gośćmi
„z drugiej strony” zdążyli poprzepijać i znajdowali dość tematów do
ożywionych rozmów czy „błoznów”.
Było wesoło i rodzinnie. Na sam koniec wesela, muzykanci grali jakiś
specjalny popisowy utwór, np. „Ciszę” na trąbce.
Wesele w domu to było totalne zamieszanie w chałupie, postawienie
wszystkiego na głowie, wielki bałagan potem do sprzątania, a czasem
nawet szkody – porysowana podłoga
czy odbity tynk. Mozolne zbieranie
i odnoszenie rzeczy wypożyczonych, ustawianie na powrót mebli,
przywracanie domu do poprzedniego ładu. Dziś mamy to z głowy, tylko
się ubrać i wyjść… No i zapłacić za
zorganizowanie przyjęcia. Czy zawsze jesteśmy zadowoleni z podanego jedzenia i całokształtu imprezy?
To już bywa różnie. Ale i na domowych weselach bywały wpadki. Nie
trzeba wcale przekonywać, że kiedyś
to było lepiej, a teraz jest gorzej. Na
weselach tak dziś, jak i dawniej, „jest
fajnie” i goście się bawią wesoło.
Chodziło jedynie o wychwycenie
różnic, jakie nastąpiły w zwyczajach
z tzw. „biegiem czasu”. Jest, trzeba
przyznać, pewna różnica w atmosferze dawnych wesel domowych,
a dzisiejszych „na sali”. Idąc do restauracji, w uroczystej gali, zawsze
gdzieś tam z tyłu głowy ma się tę
świadomość, że jest się w miejscu publicznym. Można się poczuć
gwiazdą na wielkim wyjściu, ale też
człowiek się ciut „napina”, żeby się
nie zbłaźnić, czasem popisać, w każdym razie „pokazać”. Na przyjęciu
domowym… zawsze jest to poczucie, że pomagają ściany. Gospodarze
mają pewność, że w każdej chwili
zaradzą, jeśli coś pójdzie nie tak,
bo są u siebie, wszystko jest pod
ich kontrolą. Goście mają poczucie,
że są u swoich, a więc jest luz i jest
swojsko. Ktoś się zmęczy, czy źle poczuje, znajdą się leki i ustronny kąt,
gdzie będzie można sobie pozwolić
na chwilę słabości. Pęknie szew, zaplami się sukienka - znajdą się nici,
odplamiacz, a nawet zapasowe ubranie. Ktoś ma dość gwaru i ruchu,
chce się zdrzemnąć czy pogadać na
osobności, dziecko trzeba utulić –
w domu zawsze znajdzie się taki zakamarek. Jest to kwestia raczej podświadomości, ale w domu krewnych
czy bliskich znajomych zawsze jest
poczucie, że jest się na przyjaznym
terenie. Stąd też swojskość i spontaniczność tamtych dawnych przyjęć
weselnych. Zwłaszcza w poprawiny
była najlepsza zabawa i tych poprawin chyba najbardziej żal.

Ludwik Jeziorowski nieznany
– wernisaż wystawy malarstwa
W połowie marca w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ludwika Jeziorowskiego. Wystawa została zorganizowana w rocznicę śmierci
artysty, którego twórczość związana była głównie z naszym
regionem.
Ludwik Jeziorowski całe swoje życie poświęcił utrwalaniu otaczającego go piękna. W swoich pracach ukazywał niebywały kunszt oraz ogromne zamiłowanie do tradycji i sztuki.

Dzielił się z odbiorcami swoimi artystycznymi doznaniami, pełnymi
wrażliwości i duchowego uniesienia.
– Na terenie naszej gminy działa
wielu artystów, którzy w swojej twórczości w wyjątkowy sposób oddają
nastrój, tradycję, piękno i charakter
naszego regionu. Są to głównie malarze, ale również ci, którzy pejzaże malują piórem. Ważne jest, żebyśmy ich
doceniali zarówno za życia, ale także,
abyśmy pamiętali o nich po ich śmierci. Niezwykle cieszę się, że ta wyjątkowa wystawa odbywa się w naszej
gminie, z którą Ludwik Jeziorowski
był związany od urodzenia – mówił

burmistrz Wiesław Janiszewski.
Złożył on również na ręce żony i córki L. Jeziorowskiego podziękowania
za udostępnienie prac artysty na czas
wystawy. Do podziękowań burmistrza przyłączył się również wicestarosta rybnicki Marek Profaska oraz
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska. (k)

Ludwik Jeziorowski urodził się 15 sierpnia 1934 r. w Stanowicach. Młodość spędził
w Przegędzy. Ukończył szkołę plastyczną, w której naukę malarstwa i rzeźby pobierał u Ludwika Konarzewskiego (seniora i juniora). Po ukończeniu szkoły dalej praktykował u Konarzewskich w Istebnej. Zajmował się rzeźbą i malarstwem olejnym,
rzadziej akwarelą. W swojej twórczości dokumentował nasz region, jego ciekawą
historyczną zabudowę oraz liczne pomniki przyrody. Pasjonował się również wyrafinowanym portretem. Był zwolennikiem czystego koloru oraz szczególnie dobranej kompozycji. Kadrował mało ciekawe dla oka zwykłego przechodnia miejsca,
z których potrafił wydobyć szczególne i niepowtarzalne piękno. Należał do grupy
artystów malarzy „Konar” w Rydułtowach. Od samego początku współpracował
z ośrodkami kultury w Czerwionce i Orzeszu. Był współwykonawcą pomnika Solidarności w Jastrzębiu Zdroju, a także uczestnikiem plenerów malarskich i wystaw
na Śląsku, w Czechach, Niemczech, Rosji, Chinach i Japonii. Jego prace znajdują się
zarówno w obiektach sakralnych, jak i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

Kobiety ze Śląska
Z okazji Dnia Kobiet Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach zorganizowała spotkanie autorskie
z dziennikarką, redaktorką
i autorką książki pt. „Kobiety ze Śląska”.
„Kobiety ze Śląska” to książka o znanych Ślązaczkach. Piosenkarki Anna Wyszkoni, Katarzyna
Groniec i Kasia Moś, Miss Polonia Karina Wojciechowska, aktorka
Jolanta Fraszyńska, bizneswoman
Marta Frank, pisarka Anna Dziewit-Meller, prezenterki i dziennikarki
Agnieszka Hyży i Anna Popek oraz
finalistka Master Chefa Kinga Paru-

zel – wszystkie bohaterki tej książki
podkreślają, że Śląsk zajmuje w ich
sercu ważne miejsce.
Podczas spotkania autorskiego
Katarzyna Siwczyk nie tylko zaprezentowała sylwetki sławnych kobiet
ze Śląska, ale także opowiedziała
o swojej pisarskiej twórczości, o pracy pod presją czasu, a także o sławnych kobietach, które nie utożsamiają
się ze Śląskiem, mimo śląskiego pochodzenia.
– Gorąco polecam książkę o kobietach identyfikujących się ze Śląskiem.
Wiele czytelniczek naszej Biblioteki
mówi gwarą i utożsamia się ze śląską kulturą. Po spotkaniu z autorką
kupiłam koszulkę z napisem „Kobieta

ze Śląska”, którą chętnie zakładam
na różne okazje – mówi Aleksandra
Roszczyk, kierownik Filii Bibliotecznej w Dębieńsku.
Książkę K. Siwczyk można wypożyczyć zarówno w Bibliotece Centralnej, jak we wszystkich filiach bibliotecznych. BP
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FOLKESTRADA
w pierwszej odsłonie

W kulturze zawsze wiele się u nas działo… Dość wspomnieć o prężnym niegdyś Domu
Robotniczym KWK „Dębieńsko”, po którym nie ma już niestety ani śladu, podobnie zresztą
jak po muszli koncertowej w pobliskim Parku im. Piotra Furgoła. To tutaj, ale także w dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności, czy też w leszczyńskim
Domu Kultury i Parku Leśnym zapoczątkowanych zostało wiele cyklicznych imprez,
które na długie lata wpisały się do kalendarza wydarzeń kulturalnych. Teatr, muzyka, taniec, malarstwo… – to tylko niektóre dziedziny artystycznej ekspresji, znajdującej swe
ujście zarówno w murach placówek kulturalnych i oświatowych, jak też w plenerze, żeby
nie rzec na placach i ulicach. Czy do tego barwnego korowodu dołączy jeszcze „Folkestrada”? Wydaje się, że ma ku temu wszelkie zadatki…
Przed kilkudziesięciu laty mianem fenomenu
określano zjawisko polegające na tym, że ile sołectw czy też miejscowości (a było ich konkretnie
sześć), tyle na terenie sąsiedniej gminy działało
zespołów śpiewaczych. Już chociażby tylko dzięki
temu można było niejako we własnym sosie zorganizować coroczne festiwale, co skrzętnie odnotowywano na łamach regionalnego dziennika. Tymczasem w ciągu kolejnych dekad okrzepły u nas
„Przegędzanki”, „Stanowiczanki”, szczejkowicka
„Familijo”, a cóż dopiero „Książeniczanki”, które
doczekały się na swój temat publikacji książkowych i skupienia uwagi samego prof. Adolfa Dygacza, który w dziedzinie śpiewaczego folkloru był
niekwestionowanym autorytetem. Jeśli w zakresie
KGW dołożyć do tego klimat każdego z sołectw,
ale także dwóch dzielnic (Czuchów i Dębieńsko),
jeśli wspomnieć także o turnieju „Gwara śląska

na wesoło”, a na dokładkę odnotować sceniczne
wyczyny „Karolinek”, to mimo wielu walorów
miejskich kultura ludowa ma się u nas całkiem
dobrze, a może mieć się… jeszcze lepiej. Wszak
trudno o lepsze warunki niż te, które na potrzeby
folklorystycznego przeglądu daje nasze nowoczesne Centrum Kulturalno-Edukacyjne.
Pierwszą próbkę mamy już za sobą, wszak
„Folkestrada” to zupełnie nowa formuła, o której
ze szczerą pasją mówi Krystyna Zaskórska, pomysłodawczyni tego artystycznego przedsięwzięcia. – Winniśmy dbać o kulturę ludową, z której
wyrosło tak wiele nurtów muzycznych. Stąd mój
pomysł, zresztą dojrzewający od dość dawna, aby
wobec naszego własnego, bardzo bogatego dziedzictwa, pokusić się o cyklicznie organizowane
święto folkloru. Z jednej strony możemy mówić
o wyjątkowo bogatym doświadczeniu i dorobku

naszych miejscowych zespołów, z drugiej zaś impulsem dla mnie stały się szerokie kontakty zdobyte dzięki sukcesom, jakie odnoszą „Karolinki”
– podkreśla instruktorka tego zespołu, równie dobrze kojarzona ze „Światłem”, „Małym Światłem”
i „Światełkiem”, które wiodą śpiewaczy prym
z udziałem dzieci i młodzieży. – Owszem, mocną
stroną naszej rodzimej kultury jest również „Kapela z Naszego Miasteczka”, z niezastąpionym Cześkiem Żemłą na czele, lecz nieco ciąży ona w kierunku muzyki biesiadnej. Mnie natomiast urzeka
podejście górali, którzy szczycą się własnym folklorem. Coś podobnego zaobserwowałem na Łotwie,
podczas naszych występów w partnerskim mieście
Jekabpils. Tam chętni do zespołu folklorystycznego
czekają wręcz w kolejce, bowiem kultura tego typu
cieszy się dużym uznaniem.
W ramach pierwszej „Folkestrady” do Czerwionki zawitał zespół „Od-Do” z Preczowa. I od
razu zaskoczenie, rzecz jasna w wymiarze artystycznym, bowiem niby województwo to samo,
jeszcze śląskie, a tu folklor jakiś zgoła inny. Za to
w najlepszym wydaniu, gdyż to ścisła czołówka
z przeglądów i festiwali, choć już także z udziałem
naszych „Karolinek”. Podczas wspólnego występu
na scenie CKE okazało się, że oba zespoły łączą
przyjacielskie relacje, co niebawem przełoży się
na kolejny wstęp podopiecznych K. Zaskórskiej
podczas Świętojańskiego Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie.
– Chciałbym, aby nasi mieszkańcy również mieli
okazję poznać przebarwny folklor naszego kraju.
To ogromne bogactwo, które stanowi inspirację dla
kolejnych pokoleń. Folklor wiele ma imion, występuje w wielu gatunkach, stąd „Folkestrada”, której
współgospodarzem w moim zamyśle jest również
„Kapela z Naszego Miasteczka”. Tak więc co roku
byłaby okazja do poznania jednej kapeli i jednego
zespołu folklorystycznego spośród tych, które stanowią krajową czołówkę. Zapewniam, że warto!
– dodaje K. Zaskórska.
Próbkę tego mieliśmy niedawno, w ramach
pierwszej „Folkestrady”. Co ważniejsze, nikt chyba
nie czuł się zawiedziony, toteż to przedsięwzięcie
artystyczne rzeczywiście ma szansę wpisać się na
stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Czerwionce-Leszczynach. I oby! (r)

Wszystkim Mieszkańcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
życzymy wspaniałych Świąt Wielkiej Nocy.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
obudzi w Was nadzieję na lepsze jutro,
zaś czas spędzony z najbliższymi
napawa wszystkich miłością i radością
oraz przyniesie ze sobą wytchnienie i odpoczynek.
Członkowie Stowarzyszenia
Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny

Święta Wielkanocne to przede wszystkim radość
ze Zmartwychwstania Chrystusa.
To jednak również czas, kiedy w chwili wytchnienia
od trosk dnia codziennego
możemy rodzinnie spotkać się przy wspólnym stole.
Życzymy Wszystkim Mieszkańcom
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
aby Święta Wielkiej Nocy obfitowały w radość i miłość,
którymi dane będzie się jest dzielić z najbliższymi .
Stowarzyszenie Wspólnota Śląska „Ciosek”
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Młodzieżowy Festiwal Muzyczny
Trzy dni trwały prezentacje uczestników kolejnej edycji Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Jak informuje dyrektor POPP Joanna Rzymanek, w tym roku przyjęto aż 180 zgłoszeń
do udziału w Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym. Dzięki temu na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce mogło się zaprezentować około 750 młodych wykonawców z całego
województwa śląskiego. Ich oceny jako jurorzy
podjęły się Stefania Szyp, Katarzyna Wuwer
oraz Mariola Rodzik-Ziemiańska. Tradycyjnie
zaś wystąpiły zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz soliści i duety.
Finalistów Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego poznamy już niebawem. Uroczysty Koncert
Laureatów połączony z wręczenia nagród zaplanowano na 24 kwietnia. (r)

Świąt Wielkiej Nocy

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością
płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa,
a także wiele radości, spokoju i wytchnienia
na czas wspólnego, rodzinnego świętowania
życzy

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Knopik

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich mieszkańców Gminy
spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Adam Karaszewski

oraz Rada Dzielnicy Czuchów
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Szkoła Podstawowa w Stanowicach
w wyniku uzyskania środków z rezerwy
budżetowej Województwa Śląskiego
mogła zrealizować zadanie pn. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Nowe pracownie

w Stanowicach

Kwota 50 tys. zł została przeznaczona na urządzenie nowych klasopracowni i wyposażenie ich
w pomoce przydatne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii. W pracowniach pojawiły się m.in.
mikroskopy, modele szkieletów, modele komórek
roślinnych i zwierzęcych, tellurium, czyli zestaw
kosmograficzny, nowe globusy, modele budowy
atomu, zestaw odczynników chemicznych do przeprowadzania doświadczeń, czy szkło laboratoryjne.

Dzięki nowym pomocom dydaktycznym uczniowie mogą lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia,
a także rozwijać swoje zainteresowania. Pomoce
są również wykorzystywane na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, co może zaowocować rozwijaniem pasji, a w przyszłości zadecydować o wyborze kierunku kształcenia czy zawodu.
Nowości zgromadzone w pracowniach wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów. Lekcje
stały się ciekawsze, pozwalają na aktywne zdobywanie wiadomości i przekonują ucznia, że jego
wiedza ma praktyczne znaczenie.
Dziękujemy władzom gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za wyróżnienie nas, jako jedynej
szkoły, która uzyskała tak duże wsparcie finansowe.
Mirosława Gamza

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej w Stanowicach uczniowie klasy II i III zmierzyli się w Gminnym Konkursie Matematycznym. Witający ich dyrektor szkoły Jacek
Wowra pogratulował uczniom sukcesu, jakim jest spotkanie w tej szkole, czyli
przejścia na etap gminny konkursu. Podziękował także wszystkim nauczycielom
przygotowującym uczestników konkursu, podkreślając jak ważna jest matematyka, która często jest nazywana „królową nauk”. Podziękował również nauczycielkom,
które zorganizowały konkurs: Mirosławie Podleśny, Alinie Petce, Annie Świder
i Magdalenie Leśnik-Lasce.

Z matematyką za pan brat
Do konkursowych zmagań przystąpili uczniowie
z jedenastu szkół: Nikodem Bielas, Alicja Oczadły,
Lilianna Skoczykłoda, Maja Piętka, Błażej Kasperczyk, Wojciech Musioł, Oskar Morgała, Mateusz
Herdzina, Filip Szczęsny, Ksawery Rutkowski, Bartosz Majdzik, Maja Filuś, Artur Gruszkiewicz, Pa-

trycja Libowska, Karol Sobik, Emilia Kroczek, Alicja Sklarek, Szymon Kawalec, Anna Musiałek, Emilia Cichos, Małgorzata Wiencek, Szymon Janowski.
Wszyscy biorący udział w konkursie reprezentowali bardzo wysoki poziom. Po pierwszym
etapie okazało się, że potrzebna jest dogrywka

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składam najserdeczniejsze życzenia,
aby w czas Święta Paschy
w Waszych sercach, rodzinach i domach
zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia
oraz radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

Marek Profaska

wicestarosta powiatu rybnickiego
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i tu uczniowie również wykazali się niesamowitą wiedzą i w bardzo szybkim czasie rozwiązali
zadania dodatkowe. Ostatecznie pierwsze miejsce
zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Palowicach –
Wojciech Musioł, drugie – Szymon Janowski
ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach, trzecie –
Bartosz Majdzik ze Szkoły Podstawowej w Bełku,
czwarte – Oskar Morgała ze Szkoły Podstawowej
w Książenicach.
Gdy odbywała się dogrywka przed gośćmi wystąpił zespół „Mirabelki” pod kierunkiem Beaty
Babilas. Na zakończenie odbyło się podsumowanie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i drobne upominki, a zwycięzcy nagrody książkowe. Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować naszą gminę na etapie wojewódzkim
konkursu.
Alina Petka
Mirosława Podleśny

Zmartwychwstanie Chrystusa niesie ze sobą nadzieję,
która umacnia każdego człowieka.
Życzę zatem wszystkim Mieszkańcom Czuchowa,
aby poczuli się umocnieni dzięki odradzającemu się życiu.

Na czas Świąt Wielkiej Nocy
życzę wiele miłości i radości
oraz miłych chwil z najbliższymi
spędzonych przy wspólnym wielkanocnym stole.
Radna Stefania Szyp

Krajowy certyfikat
dla Przedszkola nr 10
28 marca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się spotkanie podsumowujące
działania promujące zdrowie w Przedszkolu nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce.
– Jest nam niezmiernie miło, że uczestniczycie
w uroczystości przygotowanej z okazji otrzymania
przez nasze Przedszkole Krajowego Certyfikatu
Przedszkola Promującego Zdrowie. Do tej pory
o taki certyfikat mogły ubiegać się jedynie szkoły,
w ubiegłym roku umożliwiono to również przedszkolom. Nasza placówka jest jedną z nielicznych
w Polsce, którym kapituła zdecydowała się go przyznać – mówiła dyrektor Przedszkola nr 10 Gabriela Grochla, otwierając uroczystość. – Widowisko,
które dzisiaj prezentujemy, pokazuje tylko niektóre
z naszych działań promujących zdrowie. Jest również podziękowaniem dla wszystkich osób, które
wspierają nas w podejmowanych przez nas inicjatywach na rzecz zdrowego trybu życia – podkreśliła
G. Grochla.
– Jestem pod wielkim wrażeniem wszystkich
działań prozdrowotnych podejmowanych w Waszym przedszkolu. Pokazujecie, jak wiele dobrych
nawyków można już od najmłodszych lat przekazać dzieciom, co z pewnością będzie miało efekty
w przyszłości – mówił z kolei wicestarosta rybnicki
Marek Profaska.
Do gratulacji przyłączył się również przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda. – Chciał-

Wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
życzymy pogodnych, pełnych nadziei i miłości Świąt Wielkiej Nocy.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Państwu wytchnienie
i będzie okazją do wspólnych spotkań przy wielkanocnym stole.
Sołtys i Radny Henryk Fuchs
oraz Rada Sołecka Szczejkowic

bym serdecznie pogratulować zarówno nauczycielom, jak i przedszkolakom i ich rodzicom za włączenie się we wszystkie działania promujące zdrowie.
Dziękuję za to, że pokazujecie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, że zdrowy tryb życia jest nie
tylko ważny, ale również, że można się go uczyć
poprzez zabawę.
Podczas uroczystości na scenie CKE zaprezentowały się wszystkie dzieci uczęszczające
do Przedszkola nr 10. Oprócz tego Izabela Piksa
– koordynator ds. promocji zdrowia – przedstawiła prezentację podsumowującą działania prozdrowotne podejmowane w placówce. – W naszym
przedszkolu promujemy zdrowy tryb życia poprzez
zwiększanie produktów wieloziarnistych, wyeliminowanie cukru z potraw, utrwalamy zdrowe nawyki
żywieniowe, realizujemy programy zdrowotne. Organizujemy spotkania z dietetykami, dbamy o bezpieczeństwo dzieci, personelu i rodziców. Organizujemy dla najmłodszych konkursy, zgadywanki,
spartakiady sportowe, festyny rodzinne. Uczestniczymy także w prozdrowotnych projektach, takich
jak „Bezpieczny Przedszkolak”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, oprócz nich realizujemy
również programy własne – wyjaśniała I. Piksa. (k)

Alleluja, Alleluja niechaj zabrzmi w sercach i duszy.
Niech radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego
zagości we wszystkich naszych rodzinach,
zaś wiara, nadzieja, miłość i pokój
niechaj towarzyszą wszystkim
przy wspólnym wielkanocnym stole.
Sołtys i Radny Gabriel Breguła
oraz Rada Sołecka Przegędzy
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4 kwietnia w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbyły się Halowe Mistrzostwa Przedszkolaków w Piłce Nożnej. Podczas tegorocznej, siódmej edycji
Mistrzostw, po raz kolejny zawodników
dopingowały pełne trybuny kibiców.
Zmagania najmłodszych mieszkańców Czerwionki-Leszczyn na piłkarskim boisku co roku
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród
przedszkolaków, ich wychowawców oraz rodziców. Organizatorem zawodów jest Przedszkole nr
7 „Skarbnikowa Willa” w Czuchowie. – Chciałbym złożyć na ręce całej społeczności Przedszkola
nr 7, a przede wszystkim dyrektor Bożeny Kaszek,
podziękowania za przygotowanie tego wspaniałego
sportowego widowiska. Wiem, że każda z drużyn
będzie walczyć o zwycięstwo, ale tak naprawdę wygranym jest każdy z zawodników, biorący udział
w dzisiejszych zawodach. To, że chętnie podejmujecie sportowe wyzwania i pamiętacie o zasadach

Halowe Mistrzostwa
Przedszkolaków
w Piłce Nożnej
uczciwej rywalizacji jest najistotniejsze – mówił
burmistrz Wiesław Janiszewski, otwierając Mistrzostwa. Wspólnie z przewodniczącym Rady
Miejskiej Bernardem Strzodą, życzył również
wszystkim uczestnikom zawodów niezapomnianych wrażeń.
Tym razem do walki o miejsca na podium stanęły: Przedszkola nr 1 „Promyczek” w Leszczynach, P nr 3 w Leszczynach, P nr 6 „Pod Jarzębiną”

w Czerwionce, P nr 7 „Skarbnikowa Willa” w Czuchowie, P nr 8 „Krasnala Hałabały” w Dębieńsku,
P nr 10 im. J. Tuwima w Czerwionce, P nr 11 im.
J. Brzechwy w Leszczynach oraz Oddział Przedszkolny przy SP w Palowicach.
Wszystkie zespoły rozegrały czterominutowe
mecze w systemie każdy z każdym. Nie mniej
emocji dostarczył również konkurs, w którym celem było trafienie do bramki z bliskiej odległości,
ale… z zawiązanymi oczami. Okazało się jednak,
że w każdej drużynie są tak dobrzy strzelcy, a zadanie nie sprawiło im większych problemów.
Choć walka na boisku była zacięta, ostateczne wyniki przedstawiały się następująco: P nr 3
w Leszczynach – I miejsce, P nr 11 w Leszczynach
– II, Oddział Przedszkolny przy SP w Palowicach
– III. Najlepszym strzelcem zawodów został Jan
Jasiczek.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk
burmistrza oraz wicestarosty rybnickiego Marka
Profaski medale, zaś kapitanom drużyn wręczono dyplomy. Zwycięskie reprezentacje otrzymały
także puchary. (k)

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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2 kwietnia w ramach współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny
a Górnikiem Zabrze w Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach odbyło się spotkanie
piłkarzy Górnika – Szymona Matuszka i Daniela Bielicy z uczniami placówki. Goszczący w Czerwionce-Leszczynach piłkarze odwiedzili także burmistrza Wiesława
Janiszewskiego.

Z piłkarzami Górnika Zabrze

Podczas spotkania w leszczyńskiej szkole piłkarze opowiadali o swoim życiu sportowym,
przebiegu kariery, o klubie, zachęcili do nauki
i uprawiania sportu. Wyjątkowi goście odpowiadali także na pytania młodzieży, przekazali na ręce
uczniów drobne pamiątki, zachęcili również do kibicowania drużynie Górnika Zabrze podczas meczu z Legią Warszawa, który odbył się w niedzielę
7 kwietnia.

Na zakończenie Szymon Matuszek i Daniel
Bielica pozowali z młodzieżą do wspólnych zdjęć.
Po spotkaniu z uczniami piłkarze złożyli wizytę
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, gdzie byli gośćmi burmistrza Wiesława Janiszewskiego, któremu towarzyszyli pełnomocnik
ds. społecznych Aleksandra Chudzik oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał
Cichoń. (h)

Guardians Team odnosi sukcesy
W Świdnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski WKA najstarszej i największej Federacji Kickboxingu na świecie
oraz WFMC Polska Kickboxing. Na zawodach nie zabrakło przedstawicieli Guardians Team.
Guardians Team reprezentowali: Dominik
Luks (12 lat), Kacper Mosgalik (13 lat), Konrad Hippman (13 lat), Maksym Voitiuk (14 lat),
Dominik Dygas (16 lat). Reprezentacja przygotowywała się do rywalizacji w formule K1, jednak
dodatkowo spróbowała swoich sił w lżejszej formule – Kick Light.
K. Mosgalik w formule Kick Light odpadł
w ćwierćfinale, jednak zrewanżował się w K1,

zdobywając trzecie miejsce. K. Hippman również
skończył w pierwszej formule rywalizację na etapie ćwierćfinału, za to w formule K1 zdobył tytuł
Mistrza Polski. D. Dygas zdobył tytuł Wicemistrza
Polski w formule Kick Light, jednak po ciężkiej
walce finałowej kontuzja nie pozwala mu wystartować w K1.
Najwyższe trofea, zarówno w formule Kick Light oraz K1 (dwa tytuły) zdobył D. Luks. Oprócz
niego Mistrzostwo Polski w formule K1 oraz Mistrzostwo Polski w formule Kick Light zdobył M.
Voitiuk. Jego ciężka praca, zaangażowanie, pokora,
talent i technika zaowocowały tym, że otrzymał
powołanie na zgrupowanie Kadry Polski – Polskiej
Federacji Kickboxingu. Gratulujemy wszystkim
zawodnikom.

NOCNY MARATON PŁYWACKI

Otyliada 2019
W nocy z 16 na 17 marca odbył się Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2019. To już szósta edycja tej imprezy, która odbywa się na pływalniach
w całej Polsce – w tym także na krytej
pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Otyliada to największa masowa impreza pływacka w Polsce. Co roku gromadzi miłośników
pływania, którzy przez całą noc, od 18.00 do 6.00
pokonują kolejne kilometry. Wielu uczestników
zawodów startuje w Otyliadzie co roku, pobijając
swoje wcześniejsze osiągnięcia.
330.650 m – dokładnie taki dystans pokonało
34 uczestników, którzy w nocy z soboty na niedzielę wzięli udział w Otyliadzie w Czerwionce.
Najmłodsi uczestnicy zawodów – Julia Nowicka (która przepłynęła dystans 1000 m) i Bartosz
Szczęśniak (3000 m) – odebrali z rąk dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michała
Cichonia nagrody oraz maskotki tegorocznego
maratonu. Najstarszym zawodnikiem Otyliady
w Czerwionce-Leszczynach był z kolei Dariusz
Wróbel.
Po raz kolejny najlepszym zawodnikiem okazał
się Bartosz Sosna, który pierwsze miejsce podczas czerwieńskiej Otyliady zajmował również
w 2017 i 2018 r. Osiągnięta przez niego odległość
28.400 m to 72 wynik w kraju – na biorących
udział 2196 uczestników. Drugie miejsce zajął Paweł Pogorzelski (24.000 m), a trzecie D. Wróbel
(23.000 m). Gratulacje na ręce uczestników wydarzenia złożyli Aleksandra Chudzik, pełnomocnik ds. społecznych oraz Dariusz Luks, menadżer
sportu w MOSiR.
Celem Otyliady jest popularyzacja pływania
jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie. Podczas tegorocznej edycji maratonu
w całej Polsce jego uczestnicy przepłynęli łącznie
19132 km i 491 metrów.
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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
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Usługi malarskie i wykończeniowe

JAN-MAL

tel. 604 255 994
malowanie, tapetowanie, tapety natryskowe, efekty
dekoracyjne, montaż płyt gips-karton, gładzie gipsowe

GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 

Serwis RTV
Zygmunt Fuchs

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

Grupa AA

spotkania
w każdy wtorek
w godz. 18.00-20.00
– Miejski Ośrodek Kultury
w Czerwionce, ul. Wolności 2

Rodzinie zmarłej

śp. STEFANII GAMOŃ
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie

tragicznie zmarłego

śp. BARTŁOMIEJA CZAPLICKIEGO
najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Kierownictwo
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Martynie Głombik-Konsek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Marcinowi Słowikowi

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Serdeczne podziękowania

ks. Piotrowi Andrzejakowi, Scholi parafialnej,
Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leszczynach
i Szkoły Podstawowej w Bełku,
kolegom z KWK „Dębieńsko”,
kolegom Hodowcom Gołębi Pocztowych,
Rodzinie i przyjaciołom, znajomym, sąsiadom oraz wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i ból
oraz uczestniczyli w Eucharystii i ceremonii pogrzebowej

śp. ALOJZEGO GORZAWSKIEGO
składają
Żona i Córki z Rodzinami

KWIECIEŃ 2019 | KURIER

17

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

Załącznik do Zarządzenia Nr 125/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 marca 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 1.04.2019 r. do 30.04.2019 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 posia-
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dających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz innych podmiotach władających
nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§4

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

Podmioty, o których mowa w § 3 przeprowadzają akcję odszczurzania poprzez zlecenie tych
czynności specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponosząc całkowity koszt akcji 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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K ALENDARZ I MPREZ
K ULTURALNYCH 2019
24.04 KONCERT LAUREATÓW MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU
MUZYCZNEGO, godz. 10.00 – Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36D, wstęp wolny
25.04 FINAŁ XXVI WOJEWÓDZKIEGO PLASTYCZNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”,
godz. 10.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, wstęp wolny
27.04 XI FESTIWAL MAŻORETEK „PARADA”, godz. 8.30-19.00 –
Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D/Hala Targowa, wstęp wolny
1.05

KONCERT ZPiT „SOKOŁOWIANIE”, godz. 18.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, wstęp wolny

3.05

KONCERT MAJOWY W WYKONANIU ORKIESTRY MIEJSKIEJ „DĘBIEŃSKO”, godz. 18.30 – Czerwionka, CKE, ul.
3 Maja 36D, bilety: 10 zł

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania

26–28 kwietnia

Wycieczka – Wiedeń

29 kwietnia, godz. 17.00

Wykład „Profilaktyka chorób serca – miej serce dla serca cz. 2”
– dr n. med. Wojciech Kreis, kardiolog, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

15 maja

Wycieczka – Ostrawa
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