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Powstańcze zrywy
a niepodległość
Polityka klimatyczna, konflikty zbrojne, żniwo pandemii, a już obowiązkowo tarcia na
szczytach władzy… – zawsze się coś dzieje.
Nie inaczej było przed stu laty, gdy krzepła
polska niepodległość. Tyle że na Górnym
Śląsku jeszcze wrzało. Nasz region w sensie geopolitycznym i gospodarczym zdawał
się być oczkiem w głowie ówczesnej Europy,
wielkiej finansjery i narodowych interesów,
toteż musiało iskrzyć.

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby
zdać sobie jakoś sprawę z konsekwencji takiego lub innego przebiegu granic państwowych. W dobie
kształtowania się powojennego ładu
miało to kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla kraju, który się dopiero odradzał. Biorąc pod uwagę potencjał
gospodarczy, trudno sobie wyobrazić
rozwój II RP bez Górnego Śląska. Inna
rzecz to względy czysto patriotyczne,
drzemiąca w miejscowej ludności
polskość, która w godzinie próby trzykrotnie kazała sięgnąć po broń. Gwoli
prawdy nikt chyba nie liczył na bezczynność strony niemieckiej – stąd typowa dla regionów pogranicza konfrontacja, w której raczej nie przebiera się w środkach.
Kto wie, jaki przebieg i efekt miałyby te powstańcze zrywy, gdyby nie wojna polsko-bolszewicka. Tymczasem
Cud nad Wisłą, skądinąd arcyważny dla kraju i porządku
Europy, miał też wpływ na rubieże zachodnie, wszak nie
sposób mówić o znaczącym wsparciu dla powstańców.

Cześć i chwała bohaterom, choć gorzki był los wielu
z nich w dobie Dwudziestolecia. Niby tak silną i wpływową pozycję miał Związek Powstańców Śląskich, ale
gdy na tle sanacji doszło do jego rozłamu, o jedności
mowy być nie mogło, a już tragiczny koniec W. Korfantego zdaje się jak w soczewce skupiać bolesne doświadczenia tych, którzy walczyli o polski Śląsk. Czynnik niemiecki dał o sobie znać w górnictwie i hutnictwie, które w znacznym stopniu pozostawało w obcych rękach,
a cóż dopiero w momencie, gdy we wrześniu ’39 powstańcy śląscy jako pierwsi widnieli na listach eksterminacji. Dość wspomnieć o T. Bieli z Czuchowa, którego
rozstrzelano w nieborowickim lesie. Podobnie w latach
okupacji, kiedy uznano, że nawet rodziny powstańców
nie rokują dobrze III Rzeszy i spisywano je na straty.
Po wojnie o powstańców i należne im miejsce chwały za walkę w latach 1919-1921 umiał się upomnieć
gen. J. Zientek. Sam był powstańcem,
więc próby dyskredytacji nie miały wtedy większych szans. Mimo to
niechęć do tego śląskiego dziedzictwa jest dla wielu dość czytelna. Nie
chodzi przy tym o licytowanie, które
z powstań w naszych dziejach odegrało większą rolę, które pochłonęło
więcej ofiar lub zmieniło bieg historii,
lecz o godne miejsce w przestrzeni
publicznej. W wymiarze lokalnym to
rola potomków, miejscowych władz i środowisk. Nie
trzeba tego zbytnio tłumaczyć. Tyle że powstania śląskie nie były jakąś lokalną rebelią, a ich wielowątkowy
wpływ na resztę kraju jest już poza dyskusją. Wbrew pozorom trzeba o tym przypominać, nie tylko z obowiązku
i na okoliczność 100-lecia.
Robert Ratajczak
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Walczyli o Polskę
zdani na siebie
Wielka szkoda, że setna rocznica III powstania śląskiego przypadła na czas szeregu
ograniczeń związanych z panującą pandemią,
przede wszystkim ograniczeń w zakresie kontaktów społecznych rozumianych, jako uroczystości i wydarzenia kulturalne z udziałem
rzeszy mieszkańców. Taki bowiem wymiar powinny mieć rocznicowe obchody patriotycznych zrywów powstańczych, z których zwłaszcza w naszym regionie powinniśmy być szczególnie dumni – komentuje burmistrz Wiesław
Janiszewski.
Wprawdzie jako wyrosły ze szkolnictwa nauczyciel historii mam ku temu zawodowe skłonności, uznam jednak,
że to nie miejsce na szerszy wywód o wyjątkowym znaczeniu powstań śląskich dla Polski. Mimo to chciałbym
choć wspomnieć o tym, że odradzająca się państwowość
naszej ojczyzny stanowiła wyznanie związane z kształtowaniem porządku prawno-administracyjnego, ale też
wojskowością i obroną granic. A nie wszędzie panował na

nich spokój. Ogniskiem zapalnym musiał być Górny Śląski,
który skupiał ogromny potencjał
gospodarczy w postaci kopalń,
hut i surowców naturalnych. Nic
dziwnego, że zagraniczny kapitał za wszelką cenę bronił swych
interesów i wpływów. Nade
wszystko mocarstwowa polityka
europejskich potęg nie szła w parze z wymarzoną od pokoleń niepodległością Polski. Warto więc mieć na uwadze
międzynarodowe roszady, które jednych wzmacniały, a innych osłabiały. Bynajmniej nie wszystkim chodziło o to,
aby nasz zachodni sąsiad mimo przegranej wojny tracił
swe wpływy w Europie na rzecz Francji, a już zupełnego
spustoszenia mogła dokonać rewolucja proletariuszy.
Kiedy bolszewicka nawała zaczęła zagrażać już nie tylko Polsce niepodległej, sprawy śląskiego pogranicza musiały zejść na plan dalszy. Nasi powstańcy byli więc – tak
praktycznie rzecz biorąc – zdani wyłącznie na siebie. I to
w dobie plebiscytu, który z racji ściągania ludności niemieckiej na teren Górnego Śląska miał zwyczajnie zmanipulować wyniki głosowania. Dlatego też zbrojny sprzeciw wobec niekorzystnego dla Polski wyniku doprowadził
do zmian, które pod względem społeczno-gospodarczym
okazały się dalekie od pozycji wyjściowej. Trudno zatem
przecenić bohaterów powstań, którzy ofiarnie walczyli
o polskość Górnego Śląskiego, a przez to zasłużyli na
naszą Pamięć i godne, rocznicowe obchody stulecia ich
trzykrotnego zrywu.
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Na sesji Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
W trybie hybrydowym odbyło się kwietniowe posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Część radnych oraz kierownictwa gminy i miasta uczestniczyła
w obradach za pośrednictwem łączy internetowych, większość jednak zajęła miejsca
w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, oczywiście dochowując
obowiązującego reżimu sanitarnego. Obrady pod przewodnictwem Bernarda Strzody
rozpoczęły się od uczczenia symboliczną minutą ciszy Radnego Benedykta Krzyżowskiego, który zmarł 6 kwietnia.
Tym razem do porządku obrad nie zgłoszono
większych uwag – raptem autopoprawkę w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz dodatkowy projekt uchwały dotyczący pomocy finansowej
dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
wykonanie studium planistyczno-prognostycznego pod nazwą „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. Zanim jednak radni przeszli do procedowania uchwał, głos zabrał burmistrz Wiesław Janiszewski, tradycyjnie przedstawiając sprawozdanie
z realizacji uchwał i swojej działalności w okresie
między sesjami. Pierwsza część jego wystąpienia
jak zwykle poświęcona była wdrażanym uchwałom
i wydanym zarządzeniom. Następnie burmistrz
skupił się na temacie utworzonego w naszym
CKE Punktu Szczepień Powszechnych – jego
przygotowania podjął się NZOZ „Familia”,
zgłaszając swój akces do udziału w akcji. Stąd
szczególne podziękowania burmistrza kierowane pod adresem lekarzy – Leszka Salamona i jego syna Roberta Salamona – bowiem
zorganizowany przez nich tego typu Punkt jest
jednym z czterech w województwie śląskim
i jedynym w powiecie rybnickim. Jego formalnego odbioru dokonano już 20 kwietnia, toteż
po pozytywnym zaopiniowaniu przez NFZ ruszyć ma 28 kwietnia (więcej o tym na str. 7).
Korzystając z okazji L. Salamon, jako radny i lekarz, złożył podziękowania zarówno burmistrzowi,
jak i jego pełnomocnikowi, Aleksandrze Chudzik
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marioli
Czajkowskiej za pomoc w przygotowaniu Punktu.
Kolejny temat szerzej omówiony przez burmistrza dotyczył kwoty 4,6 mln zł przyznanej gminie
w ramach z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na rewitalizację Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce. Jak podkreślał W. Janiszewski,
całkowity koszt tej inwestycji to około 5,5 mln zł,
gdyż dodatkowy milion zł na ten cel znajdzie się
w przyszłorocznym budżecie gminy. Co istotne,
także w tym przypadku burmistrz nie szczędził podziękowań w stronę tych, którzy włączyli się w to
zadanie, przy czym szczególną rolę odegrali tu radZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi - śp. Benedykta Krzyżowskiego. Przyszło nam się oswoić z myślą o stracie Radnego, który na poziomie miejsko-gminnego
samorządu dał się poznać jako osoba szczerze zaangażowana na rzecz nie tylko swojego środowiska, ale całej wspólnoty, jaką tworzą Mieszkańcy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
O ile nasze kwietniowe obrady nie obfitowały
jakoś szczególnie w ilość uchwał, to chciałbym
zwrócić uwagę na dwie kwestie omawiane na tej
sesji. Pierwsza wiąże się z utworzeniem na naszym terenie Punktu Szczepień Powszechnych,
czyli masowych – jednego z pierwszych na terenie województwa śląskiego – z którego niebawem
korzystać będą mieszkańcy sporej części naszego
regionu. To duży wysiłek logistyczny i organizacyjny, stąd również moje słowa uznania kierowane
pod adresem medyków NZOZ „Familia”, którzy
podjęli się tego wyzwania. Jestem przekonany, że
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ny powiatowy Cezary Rajca oraz senator Wojciech Piecha, którzy zabiegali o przyznanie funduszy na realizację projektu, który winien wszystkich
łączyć i być wspólnym sukcesem – podkreślał burmistrz. Prosił on przy tym, aby zgłaszać pomysły
i rzeczowe sugestie na zagospodarowanie terenu,
który ma swoją niezwykłą historię. Pierwsze pomysły pojawiły się już podczas posiedzeń komisji
branżowych. Ponadto z myślą o Politechnice Śląskiej rozważa się pomysł rozpisania postępowania
konkursowego, a już teraz jedna z sugestii dotyczy
wybudowania tutaj m.in. tężni.
W końcowej części swego wystąpienia burmistrz informował o zakończeniu postępowań
konkursowych związanych z wyłonieniem nowych

dyrektorów placówek oświatowych, co wynika
z upływu kadencji lub przejścia dotychczasowych
dyrektorów na emeryturę. Dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 5 Czerwionce, gdzie jak już informowaliśmy dyrektorem została Iwona Szmelich, SP
nr 6 w Czuchowie, SP nr 8 w Dębieńsku, szkół
podstawowych w Bełku, Książenicach i Stanowicach oraz Przedszkola w Bełku. W tym ostatnim
przypadku dyrektorem została Agnieszka Słupik,
z kolei dyrektorem szkoły w tym samym sołectwie
Bełk – Rafał Szczepanek. Co ciekawe, nikt nie
zgłosił się do konkursu na dyrektora SP w Stanowicach, natomiast w pozostałych placówkach było
zaledwie po jednym kandydacie, przy czym nie
uzyskali oni wystarczającej ilości punktów, aby komisja konkursowa mogła dokonać wyboru zgod-

nego z procedurą, którą burmistrz W. Janiszewski
również omówił.
W dalszej części obrad zgodnie z przyjętym
porządkiem kolejno głos zabierali przewodniczący poszczególnych komisji branżowych i klubu
radnych. Pierwsze z podjętych uchwał dotyczyły
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz tegorocznej uchwale budżetowej, natomiast osiem kolejnych – brzmiących niemal identycznie – skarg na
dyrektorów szkół podstawowych w Bełku, Książenicach, Palowicach, Przegędzy, Czuchowie i Dębieńsku (skargi wniesione przez prezesa Zarządu
Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji dotyczyły
nieudostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP zgodnie wymogami
Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne). Kolejna z podjętych uchwał wiązała się z utrzymaniem statusu pomnika przyrody jedenastu drzew na terenie
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, natomiast
ostatnia uchwała przesądziła o udzieleniu pomocy
finansowej dla Województwa Śląskiego, o czym
wspomnieliśmy na wstępie.
W ramach wolnych głosów swoją refleksją na
temat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 3 w Rybniku podzielił się radny Waldemar Mitura, chwaląc jego personel za życzliwe i profesjonalne podejście do pacjentów. Zwrócił przy tym
uwagę na konflikt między lekarzami a dyrekcją
tej placówki, stąd jego apel o interwencję w tej
sprawie wzorem Rady Miejskiej w Rybniku.
Następnie radny Marcin Stempniak dziękował wszystkim uczestnikom akcji sprzątania
terenu nad „Tamą”, podczas której zebrano 120
worków śmieci. Akcję zainicjował radny Michał Toman, a brali w niej udział członkowie
trzech stowarzyszeń – Polska 2050, Aktywni
Społecznie i Luxtorpeda. Swemu przedmówcy za przeprowadzoną akcję dziękował z kolei
burmistrz Wiesław Janiszewski, zwracając
przy tym uwagę, iż inicjatyw związanych ze
„Sprzątaniem świata” i porządkowaniem terenów nie byłoby wcale, gdyby wszyscy dbali o otoczenie. Prosił też o zrozumienie sytuacji, w której
na obszarze gminy znajdują się tereny nienależące
do niej (w sensie własnościowym) i to one budzą
największe kontrowersje w kontekście prawnym.
W przypadku „Tamy” gmina już od kilkunastu lat
stara się o przejęcie tego terenu, aby formalnie mogła o niego dbać, ale też ubiegać się o fundusze
zewnętrzne na jego zagospodarowania dla celów
rekreacyjnych. W podobnym tonie wypowiedział
się również radny Adam Karaszewski – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Mienia i Ładu Przestrzennego – przytaczając jej
działania zmierzające m.in. do wyeliminowania
dzikich wysypisk śmieci i porządkowania terenów,
na których zalegają odpady. (r)

Głosem Przewodniczącego
Samorządu Gminy i Miasta
będą tego efekty w postaci zdecydowanie mniejszej ilości zakażeń, które odbijają się na naszym
społeczeństwie, zarówno w sferze zdrowotnej, jak
i gospodarczej.
Druga kwestia to środki finansowe przyznane
w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które zmienią wizerunek miejsca cieszącego się niegdyś swoją świetnością. Mam na myśli
Park im. Piotra Furgoła w Czerwionce. Przed laty
stanowił on wizytówkę miejscowości, która korzystała z hojnego mecenatu kopalni „Dębieńsko”.
Skoro jednak teraz udało się pozyskać fundusze
na jego rewitalizację, to niech wróci jego blask

wzorem leszczyńskiego zameczku i jego otoczenia.
Myślę, że bliski jest czas, kiedy wspólnie będziemy
się cieszyli jego nowym obliczem. Póki co pragnę
serdecznie podziękować tym, którzy przygotowali
projekt, a więc pracownikom samorządowym, ale
też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zabezpieczenia funduszy na ten cel, co
stanowi kluczowy element każdego przedsięwzięcia, zwłaszcza tak rozległego w sensie przestrzeni
publicznej. Niech czym prędzej służy ona nie tylko
nam, ale i kolejnym pokoleniom.
Bernard Strzoda

Z OSTATNIEJ CHWILI

W CKE został już uruchomiony
Punkt Szczepień Powszechnych
– Zdrowie, życie, bezpieczeństwo mieszkańców to nadrzędny cel władzy samorządowej –
mówił burmistrz Wiesław Janiszewski podczas konferencji prasowej, która 28 kwietnia
poprzedziła oficjalne uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych w Czerwionce.
Burmistrzowi towarzyszyli starosta rybnicki Damian Mrowiec, Alina Kucharzewska –
zastępca Biura Wojewody Śląskiego oraz lek. med. Robert Salamon – koordynator
Punktu Szczepień Powszechnych w Czerwionce-Leszczynach.
W swojej wypowiedzi W. Janiszewski zaznaczył, iż utworzenie w trybie pilnym Punktu Szczepień Powszechnych w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce stanowi odpowiedź na
wyzwania związane z pandemią, ale też ma ułatwić mieszkańcom gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego szybszy i łatwiejszy dostęp do szczepień. Stąd podziękowania
burmistrza kierowane w stronę wszystkich, którzy
zaangażowali się w utworzenie Punktu w Czerwionce – jednego z pierwszych w województwie
śląskim – za co dziękował również starosta rybnicki D. Mrowiec, podkreślając rolę lekarzy, a zarazem samorządowców – Izabeli Krasowskiej-Salamon i Leszka Salamona.
– Włączenie się samorządów do Narodowego Programu Szczepień jest bardzo ważne z tego
względu, że można uruchamiać tak duże Punkty
Szczepień Masowych – mówiła podczas konferencji
prasowej A. Kucharzewska. – Cieszę się, że jeden
z większych powstał w Czerwionce-Leszczynach.
Mam nadzieję, że właśnie dzięki takim Punktom jak

ten uda się przyspieszyć tempo szczepień.
– W pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować władzom samorządowym za wsparcie
Punktu. Biorę udział w programie szczepień od
stycznia, od momentu, kiedy pierwsze szczepionki
trafiły do Polski. Lokalne punkty nie są w stanie
zapewnić takiej wydajności, aby zaszczepić odpowiednią ilość osób, aby można było mówić o przełamaniu pandemii. Tutaj, mając taką możliwość,
mogliśmy otworzyć Punkt Szczepień Powszechnych.
Pierwotnie było to planowane na połowę maja, ale
dzięki ilości zakupionych szczepionek, która trafiła
do Polski, do Agencji Rezerw Materiałowych, można było ten Punkt otworzyć wcześniej. Na chwilę
obecną jest około 3,5 tysiące dawek tygodniowo,
a jesteśmy w stanie szczepić do około 1,5 tysiąca
osób dziennie – mówił na zakończenie konferencji
R. Salamon, koordynator Punktu Szczepień Powszechnych w Czerwionce-Leszczynach, wyrażając przy tym nadzieję, że w miarę zwiększenia
ilości dostaw, będzie można również zwiększyć
ilość dziennych szczepień.

Leszek Salamon o gotowości Punktu

osób dziennie, nawet powyżej pięciuset przy odpowiedniej podaży szczepionek. Zapisywać można się przez infolinię Ministerstwa Zdrowia, tj.
989 i przez internetowe konto pacjenta – pacjent.
gov.pl Szczepienia ruszają od środy 28 kwietnia.
W dniu szczepień Punkt będzie czynny od 8.00
do 20.00, również w soboty i niedziele. Aktualnie
są jeszcze wolne terminy na 1 i 2 maja. Tak więc
w ramach majówki zapraszamy do szczepień.
Tuż po zakończeniu obrad radni mieli okazję
przekonać się, jak wygląda przygotowany w CKE
Punkt Szczepień Powszechnych, który przeszedł
już odpowiedni odbiór i czeka na pacjentów. (r)

– Do obsługi Punktu Szczepień Powszechnego
na terenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce zgłoszonych jest już ponad pięćdziesięciu wykwalifikowanych pracowników – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, nie
licząc personelu do pracy w recepcji i do kierowania ruchem – mówił radny Leszek Salamon,
zarazem lekarz NZOZ „Familia”, podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskie w Czerwionce-Leszczynach. – W Punkcie Szczepień
Powszechnych będzie można szczepić kilkaset

Dodajmy, iż w spotkaniu z dziennikarzami wzięli również udział przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda, wicestarosta rybnicki Marek
Profaska, wiceburmistrz Andrzej Raudner oraz
Grzegorz Potysz, kierownik Referatu Zdrowia Starostwa Powiatowego w Rybniku. (r)
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Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała kwotę
4,6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na rewitalizację
Parku im. Piotra Furgoła
w Czerwionce. Dzięki inwestycji ma się on zmienić
w zieloną, atrakcyjną strefę
w mieście.
– Cieszę się, że wysiłki gminy zostały zauważone i docenione – podkreśla burmistrz Wiesław Janiszewski. – Bardzo zależało nam na realizacji tego zadania, bo jest to jedna
z najbardziej oczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji. Kilka lat
temu opracowaliśmy kompleksowy
projekt modernizacji Parku, wcześniej nie udało nam się zdobyć odpowiednich środków na realizację
tego zadania. Nie ustawaliśmy jednak w wysiłkach, aby pozyskać odpowiednie dofinansowanie. Jestem
wdzięczny zarówno Radzie Miejskiej
i Radzie Dzielnicy za przychylność
dla tego przedsięwzięcia, pracownikom Urzędu i ZDiSK-u za opracowanie projektu i przygotowanie wniosku, a także komisji, która rozpatrywała projekty w konkursie. W ubiegłym roku zakończyliśmy duży projekt
rewitalizacji zameczku i jego otoczenia w Leszczynach, teraz zabieramy
się do pracy, by Czerwionka zyskała

Teraz rewitalizacja
Parku im. P. Furgoła
atrakcyjną przestrzeń do rekreacji
i wypoczynku – dodaje burmistrz.
Projekt kładzie nacisk na ekologię
i wyeksponowanie walorów przyrodniczych. Zakłada stworzenie zielonej,
atrakcyjnej enklawy na terenie parku. Ma tu powstać m.in. minipark
botaniczny, planuje się nasadzenia

i tworzenie stref różnych kolekcji
roślinnych, a także łąk kwiatowych,
pojawią się stanowiska dla ptaków
i owadów. Nie zabraknie ścieżek
spacerowych i edukacyjnych, ławeczek, oświetlenia, odpowiednia infrastruktura ma zapewnić komfort
wypoczynku i spędzania czasu na

łonie przyrody. Pojawią się także
nowe atrakcje dla najmłodszych m.
in. nowy plac zabaw i górka saneczkowa.
Po zrealizowaniu formalności
związanych z przekazaniem dotacji
gmina ruszy z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonania
inwestycji. Zadanie ma zostać zakończone do listopada 2022 r.
Do stworzenia Parku w Czerwionce przyczyniła się działająca
do 2000 r. na terenie gminy kopalnia
„Dębieńsko”. Dzięki rekultywacji terenu w latach 60. XX wieku powstał
Park Kultury i Wypoczynku im. Piotra Furgoła, a w nim m.in. minizoo,
basen z podgrzewaną wodą, kręgielnia, estrada, samolot-kawiarnia i fontanna.
Park do dziś cieszy się dużym
zainteresowaniem i sentymentem
mieszkańców, a gmina w miarę
możliwości finansowych stara się go
doposażać. W 2020 r. na terenie Parku powstała nowa strefa aktywności
obejmująca siłownię pod chmurką
i urządzenia street workout, zakupiono także nowe urządzenia na plac
zabaw.
– Projekt pozwoli uporządkować
kompleksowo cały rozległy teren
i utworzyć nową przestrzeń, która –
mamy nadzieję – będzie dobrze służyć
naszym mieszkańcom – podsumowuje Burmistrz W. Janiszewski. HPN

Pochodzący z Zaolzia Oldrzych Łobodziński znalazł się
w Czerwionce w sierpniu 1955 r. W ciągu trzynastu lat
dyrektorskiej kadencji bardzo wiele zrobił nie tylko dla kopalni,
ale i samej Czerwionki. Miasteczko zyskało wtedy wiele
nieznanych dotąd atrakcji.
Zbudowany został Dom Kultury i Dom Robotnika,
utworzono popularny do dziś Park im. Furgoła, o pow. 6 ha.
Znalazł się tu basen z podgrzewaną wodą i brodzik dla
dzieci, boisko, kort tenisowy, kręgielnia, muszla koncertowa
z miejscem na tańce, ścieżka zdrowia… No i najatrakcyjniejsze
– minizoo oraz samolot zaadaptowany na kawiarenkę. Ten
park zapisał się szczególnie w naszej pamięci. Młodzi chętnie
korzystali z basenu, a całe rodziny ciągnęły jak w dym na
niedzielne spacery z dzieciakami, którym parkowe huśtawki
i krasnale dawały mnóstwo radości. Te huśtawki, krasnale,
a nade wszystko samolot i niedźwiadki z „zoo” znaleźć można
jeszcze dziś w niejednym rodzinnym albumie, stanowiły
bowiem wdzięczne tło fotografii naszych pociech…
Kurier nr 128/2001
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W Dzień Ziemi nasza gmina zainicjowała nową kampanię informacyjną dotyczącą troski o środowisko naturalne. DbajMy, ReagujMy, SegregujMy – to nasza wspólna sprawa. Zapraszamy także
do udziału w konkursie ogłoszonym na Facebooku.

DbajMy, ReagujMy, SegregujMy
DZIKIE WYSYPISKA

Dzikie wysypiska to duży problem
wielu miast i gmin. W Czerwionce-Leszczynach gminne służby usuwają
każdego roku kilkanaście dzikich wysypisk i sprzątają kilkadziesiąt zanieczyszczonych terenów z porzuconymi odpadami. Likwidacja wysypisk
to oczywiście koszt dla nas wszystkich. W zdecydowanej większości na
dzikich wysypiskach zalegają odpady
komunalne, a więc takie, które gmina
odbiera w ramach zorganizowanego
systemu gospodarowania odpadami.
Są także odpady budowlane, kable,
opony, elektrośmieci. Można je oddać w PSZOK-u. Naszym problemem są nie tylko dzikie wysypiska,
ale nawet drobne ilości śmieci, które
spotkać można wszędzie – w lasach,
w parkach, na skwerach, przy ulicach. Wyrzucamy sobie śmieci pod
nogi, czyniąc przestrzeń publiczną
śmietniskiem.
Warto dodać, że Straż Miejska posiada fotopułapki, które pozwalają
monitorować tereny najczęściej zaśmiecane. Wszelkie interwencje dotyczące zanieczyszczonych terenów
można zgłaszać na adres: sm@czerwionka-leszczyny.com.pl

NIE WSZYSTKO JEST GMINNE

„To wizytówka miasta”, „Wstyd
dla Gminy”, „Jesteśmy jednym wiel-

kim śmietniskiem” – takie opinie pojawiają się w internecie. Najczęściej
po opublikowaniu zdjęcia wyrzuconych śmieci, natychmiast porządek
przyprowadzają w danym miejscu
służby gminne. Chcielibyśmy, aby
tereny uprzątnięte takimi pozostały,
niestety problem śmieci wraca. Drugi ważny czynnik, z którego mieszkańcy nie zawsze zdają sobie sprawę,
to kwestia własności gruntu. Wiele
terenów, na których zalegają śmieci
nie należy do gminy. Są to najczęściej
grunty Skarbu Państwa, PKP czy innych podmiotów. Za utrzymanie porządku w tych miejscach odpowiedzialny jest właściciel. Gmina pisze
pisma i apeluje do właściciela gruntu
o uprzątnięcie miejsca.

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Także i Państwo – nasi Mieszkańcy – bierzecie sprawy w swoje
ręce. I to dosłownie. W niedzielę 18
kwietnia grupa wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050 wraz z mieszkańcami postanowiła posprzątać
czerwieńską „Tamę”. To teren Skarbu Państwa, który reprezentuje Starostwo Powiatowe w Rybniku. Grupa blisko dwudziestu osób zebrała
ponad 120 worków odpadów. Akcję
wsparli członkowie Aktywnych Społecznie i Stowarzyszenia Luxtorpeda. – Pozostaje tylko zaapelować

do mieszkańców o pozostawienie
tego terenu w stanie, jaki mamy od
niedzieli. Reagujmy na każde przejawy wyrzucania śmieci. Zwracajmy
uwagę, zgłaszajmy do odpowiednich
służb, aby nie trzeba było znów robić
tego typu akcji – podkreślają organizatorzy sprzątania „Tamy”.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk również nie jest obojętne
wobec tego problemu. Jego członkowie od dłuższego czasu organizują
akcję sprzątania odpadów wyrzucanych na terenie Bełku:
– Niestety w wielu miejscach na
terenie sołectwa wyrzucane są śmieci. Sprzątaliśmy już odpady w okolicach drogi do szkoły, wzdłuż rzeki
Bierawki czy tzw. „Aleję Dębową”,
czyli dawniej historyczną polną drogę, łączącą dwór w Bełku z kościołem i prowadzącą do dzisiejszej ulicy Wolności. Aktualnie prowadzimy
akcję sprzątania terenów wokół bełkowskiego cmentarza – mówią członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.
Wielu anonimowych mieszkańców także sprząta naszą wspólną
przestrzeń. Dziękujemy za tego typu
postawy.

NIE TYLKO ESTETYKA

Dzikie wysypiska są zagrożeniem
nie tylko dla przyrody, ale również

dla nas samych. Takie miejsca stwarzają zagrożenie epidemiologiczne.
Substancje organiczne zwabiają owady, gryzonie i ptaki, które zwiększają
ryzyko rozpowszechniania się drobnoustrojów. Zagrożeniem jest także
zwiększenie prawdopodobieństwa
pożarów, ponieważ wiele z wyrzucanych śmieci uważa się za łatwopalne.
Wysypiska położone blisko wody pitnej mogą przyczynić się do jej skażenia w okresie roztopów. Odpady
organiczne zwierzęta traktują często
jak pożywienie, co w efekcie prowadzi do zatrucia ich organizmów. Dzikie wysypiska degradują krajobraz,
niwecząc jego walory estetyczne
i niszcząc bioróżnorodność. Powodują skażenie gleby oraz chemiczne
i mikrobiologiczne zanieczyszczenie
wód powierzchniowych i wód gruntowych. Warto zapoznać się z czasem
rozkładu odpadów. Wyrzucane śmieci mogą przetrwać dłużej niż rosnące
w lesie drzewa. Plastik, w zależności
od rodzaju, rozkłada się od 100 do
nawet 1000 lat! Papieros wyrzucony
w lesie zostawia w ściółce substancje
trujące, które rozkładają się około 5
lat. Papier rozkłada się najkrócej, bo
6 miesięcy, ale oddany na makulaturę
może być użyty jeszcze raz i uchronić
wiele drzew przed ścięciem.
CHCESZ POMÓC PLANECIE?
ZACZNIJ OD WŁASNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Każdy z nas może pomóc planecie
w prostych domowych czynnościach.
Więcej na www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce Aktualności.
HPN

KWIECIEŃ 2021 | KURIER

7

W

tym roku rzeczywiście trudno ją poznać… Połowa kwietnia, a jeszcze regularnie
budziliśmy się w białe poranki, teraz wciąż ziąb, zimny deszcz i mętna szarość jak
w jesieni… Ale temat ma być wiosenny, więc piszmy o wiośnie, może ją wywołamy, jak
parę miesięcy temu śnieg?

Wiosna zaczyna się od wody, bo kiedy ziemia
zaczyna żyć, spokojnie stojące, nieruchome jak
lustra rzeczki czy zamarznięte strumienie zaczynają ruszać wartkim nurtem. No i nie ma mowy
o wiośnie, póki nie spadnie solidny ciepły deszcz.
Wtedy dopiero świat się zieleni. Dawniej wczesną
wiosną na nie zmeliorowanych polach i łąkach stały wielkie rozlewiska. Było to utrapienie, bo nie
można było wjechać w pola i zaczynać wiosennej
roboty. Gospodarze biegali nerwowo w wysokich
butach dookoła, sprawdzając czy woda schodzi,
a jeśli trwało to zbyt długo, trzeba było kopać rowy
i rowki, „przetykać” zatkane itd. Wtedy owszem,
zaczynała woda schodzić, ale z kolei przelewała
się na sąsiednie pola i wlewała w podwórka, wybuchały więc wielkie awantury. Co to było klęcia
i tupania, że ktoś komuś wodę „spuszcza”! Czasem
wynikała z tego sąsiedzka złość na całe lata, a czasem szło się po rozum do głowy i jakoś wspólnie
kopano odpływy.
Od lat międzywojennych pola u nas meliorowano, ale nie za wiele to dało, bo wąskie rury szybko
zarastały i co kilka lat trzeba było je czyścić. Rozlewiska i pełne rowy cieszyły tylko żaby, kaczki,
gęsi i… dzieci. Można było przy nich długo się
bawić, mieszając kijami, budując tamy, puszczając
łódeczki z kory, czy zwykłe patyczki. A jak wody
było dużo, to nawet popływać w balii. Jak się człowiek zagapił, to niestety mógł zostać bez butów,
bo buty przyklejały się do mokrej roli i nie dawały
wyciągnąć! Takie były zabawy w „one lata”, nie
tak bardzo dawne zresztą. Na łąkach wokół takich
rozlewisk obficie zakwitały niezapominajki, ku
radości dziewczynek, które zbierały je w bukiety.
Skojarzenie z wiosną to przede wszystkim kwiaty… Jeden malutki pierwiosnek po zimie cieszy
bardziej niż latem cały krzak róż. Wzrusza. Tak
samo wzruszają przypadkiem napotkane kwiaty
znajome z dzieciństwa, kwiatki z ogródka babci,
mamy. Niby nie zwracało się na nie uwagi, a teraz
wita się ich jak starych znajomych. No i kwiaty
na łąkach…
Ile radości i zabawy dawały dzieciom, kiedy
łąki i przydroża zakwitały tysiącami małych słońc
– mleczy! Plotło się z nich wianki, robiło długie łańcuchy z łodyg, łodygi rozdwojone wzdłuż
i wsadzone do wody skręcały się w fantastyczne
„loki”… To była powszechna zabawa przy pasieniu gęsi czy kóz, wszystkie dzieciaki miały żółte nosy od pyłku mleczy i ręce łaciate od plam
po ich mleczku, które bardzo trudno jest zmyć.
A potem znów frajda z dmuchaniem „lampek”.
Łąki i przydroża stawały w kulach szarego puchu,
i była zabawa, żeby „gasić” te lampki dmuchnięciem, a nawet skakać w nich i się tarzać, w całych
chmurach tych puchatych mini „spadochronów”.
Oczywiście miało się ich pełne włosy… Kiedy łąki
stawały w drobnych bladofiołkowych kwiatach rzeżuchy, jak w pianie, a potem w błyszczących jaskrach i niebieskich „żabich oczkach”, grzeczne
dziewczynki robiły z nich bukieciki, sobie lub mamie. Ale nie tylko dziewczynki, bo starsze kobiety
nieraz robiły takie bukieciki, obwiązane trawką.
Stawiało się je potem na komodzie, przed figurką
Panienki, albo pod przydrożną figurą czy krzyżem.
Wiele wiejskich kobiet lubiło kwiaty, choć nigdy
ich nie dostawały.
I niewiele miały ich przy domach, bo przecież
kwiaty zajmują w ogródku jakieś miejsce. Tam
gdzie „karafijoły” zmieściłoby się kilka główek
pożywnej kapusty. Użyteczność przede wszystkim,
więc w przydomowych ogródkach rosła przede
wszystkim marchew, kapusta, cebula, pietruszka,
rabarbar… Jednak chyba w każdym obejściu, najczęściej przy furtce lub przy studni, można było
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znaleźć krzak bzu. Sadzono je „na woń”. Zapachowi bzu nikt nie może się oprzeć, więc nawet
najbardziej wyrachowany gospodarz nie żałował
mu miejsca. Bzy z czasem krzewią się i rozrastają,
więc w maju pachniała zawrotnie cała wieś, a chaty stały jak w bukietach. Bukiety bzu nosiło się
na groby i pod figury, młodzież przyczepiała sobie
gałązkę do guzika czy do roweru – jeśli kto miał
– bez był wtedy wszędzie… Najbardziej ceniony
był bez „szczepiony”, ale tego już nie dało się byle
gdzie ukopać, to trzeba było od kogoś dostać, a ten
nie pleni się tak łatwo, więc dzielono się nie za
bardzo chętnie.
W ogóle kwiaty uchodziły za zbytek, więc ich
nie kupowano. Tylko najbogatsi sprowadzali rośliny do przyzamkowych czy dworskich ogrodów, co
było zresztą zadaniem ogrodnika. Szaraczkowie
musieli je między sobą wypraszać, niemal wszyst-

Aleksandra J. Ostroch

Wiosna, ach to ty?!
kie kwiatki z wiejskich ogródków się od kogoś
dostało lub z kimś wymieniło. Bo jednak mimo
całej tej praktyczności z grządkami warzywnymi, prababcie znajdowały gdzieś kącik, w którym
mogło coś kwitnąć… Najczęściej kącik zacieniony, bo te wiejskie ogródki były zwykle ocienione
równie pożytecznymi jak kapusta drzewami owocowymi. Są jednak kwiaty, które lubią cień. Dobrze więc rosły babciom narcyzy, ta rzadka dziś
stara odmiana o płatkach jak ze śniegu, z żółtym
środkiem obrzeżoną czerwoną „falbanką”… Te raz
posadzone rosły sobie i pleniły się same w cieniu
i w trawie, bez plewienia i podlewania. Podobnie
stary gatunek bladopomarańczowych liliowców,
zwanych po prostu „leluje”, radziły sobie same,
i cieszyły kolorową plamą na tle cienia, nie zawracając gospodyni głowy pielęgnacją. Podobnie wdzięczne były margerytki i ciemnoczerwone
piwonie. Wysokie półdzikie georginie w kolorze
cytryny, kwitnące kulistymi kwiatkami o płatkach
nakładających się jak łuski, też wyrastały wiernie
pod płotem, bez specjalnej pielęgnacji. Jeśli znalazło się trochę miejsca w słońcu, na przykład pod
ścianą, to można było posiać nagietki, i nasturcje.
Nasiona i szczepki kwiatów podobno najlepiej
ukraść, wtedy świetnie rosną. Toteż czasem tak
robiono, czasem podszeptywano dzieciom, żeby
bawiąc się w cudzym ogródku, przyniosły trochę

nasion w kieszonce… Najczęściej jednak po prostu
szło się prosić, tam gdzie rzucało się w oczy dorodne kwiecie. Gospodyni z pewnym ociąganiem, ale
zwykle kazała przyjść na jesień. Najłatwiej dostać
kwiatek po znajomości. Zwykle roślina nazywała
się potem tak jak ofiarodawczyni, zwłaszcza jeśli
prawidłowej nazwy się nie znało. Mówiło się więc,
że kwitną na przykład maryjki czy kowolki.
Jedną z największych wiosennych radości było
pierwsze wypuszczenie na dwór zimowego przychówku, młodych kózek, cieląt, baranków, gąsiąt,
kacząt i kurcząt, które przyszły na świat w lutym
czy w marcu, i dopiero z nastaniem ciepłych kwietniowych dni mogły się cieszyć świeżą trawą i przestrzenią. Zwierzęce dzieci, jak wszystkie, kochają
biegać i skakać, a młode kozy czy jagniątka robią
to prześmiesznie. Nie wiązało się ich jeszcze, bo
trzymały się matki, ale wyczyniały harce, że trudno
się nie roześmiać. A ile ruchu i pisku robiły kurczaki i gęsięta, rzucające się na zieloną trawę! Radość życia w najczystszej postaci…
Wiosna to powrót kwiatów, ale także ptaków.
Dawniej ludzie mieli czas je obserwować. Powrót
boćka, jaskółek i szpaka to jak powrót starych znajomych. Nieomal domowników. Bo przecież bociek nieraz mieszkał na dachu, a jaskółki… pod
jednym dachem z ludźmi, tylko że na zewnątrz.
Ścieliły gniazdo pod okapem, albo w oborze, która nieraz łączyła się w jednym ciągu z chałupą.
Były to więc „nasze” jaskółki. Uchodziły za ptaki
pożyteczne, bo tępiły muchy i przepowiadały pogodę. Mniej przepadano za szpakami, pożerającymi czereśnie. Ale i dla nich czasem budowano
budki, podobnie jak dla kolorowych ulubienic –
sikorek. Dawne budki dla ptaków musiały mieć
spiczasty dach, żeby kot na nich nie usiadł, i patyczek lub gwóźdź, na którym mógł sobie usiąść
ptak. Niektóre ptaki towarzyszyły gospodarzowi
przy pracy. Świergotliwy skowronek umilał monotonne chodzenie za pługiem, bocian chodził za
nim, wyłapując wyorane z gniazd myszy (bo myszy także należą do jego menu), czajka krążyła nad
głową, wołając, żeby nie naruszył jej gniazda…
Przy koszeniu łąki też zjawiał się bociek, szukając w mokrym od rosy, odsłoniętym podłożu żab
i ślimaków, no i odzywała się kukułka. Ale to już
właściwie było lato…

Z różnych powodów przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Czasach, których spokojnymi nazwać się nie da. Przede wszystkim pandemia zmieniła nasze życie, wprowadziła do niego strach i niepewność. W takich czasach ciężko myśli się o przeszłości,
o wydarzeniach odległych, choćby o te wręcz przysłowiowe „sto lat temu”. Gdzieś
tam na granicy naszej percepcji pojawiają się rocznicowe obchody, których ostatnio nie
brakowało. Przed pandemią zapewne bardziej. Rocznice jednak wprowadzają w szerszy
obieg zainteresowania wydarzenia z przeszłości. Tym razem są to śląskie rocznice.
Lata 2019-2022 są okresem, w którym mocniej w polskiej powszechnej świadomości
wybrzmią losy Górnego Śląska – setne rocznice powstań śląskich i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, czy dużo mniej wspominana, ustanowienia autonomii
województwa śląskiego.
Śląska rzeczywistość sprzed stu laty była jeszcze ciekawsza i bardziej skomplikowana niż dziś.
Wszystko zmieniła I wojna światowa. Ślązacy
w niemieckich mundurach walczyć będą na jej
frontach, wydobywać będą węgiel i produkować
stal, by karmić wysiłek wojenny. Obojętnie czy ich
mową będzie język niemiecki, czy mowa śląska,
którą sami Niemcy w swoich spisach powszechnych nazywać będą językiem polskim. Spisach,
jak ten z 1910 r., które wskazywały, że większość
mieszkańców Górnego Śląska posługuje się właśnie tym językiem. Wojna kończy się klęską Niemiec, upada cesarstwo, rodzi się republika, krajem
wstrząsają wystąpienia rewolucyjne. Niedaleko od
Śląska, po latach niewoli odradza się Polska. Kraj
obecny w wyobrażeniach części Ślązaków dzięki
polskim ruchom, które swój początek miały w XIX
wieku i postaciom takim jak Lompa czy Miarka.
Odrodzona Rzeczpospolita też przypomina sobie
o Śląsku, który rozstał się z nią już w średniowieczu. Powojenne losy świata kształtować miała konferencja paryska i zwycięscy tej Wielkiej Wojny
– Francja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
Tam polska delegacja przedstawiła swoje roszczenia wobec Górnego Śląska na podstawie niemieckiego spisu powszechnego z 1910 r. Wszak
prezydent USA Wilson zapowiedział, że Polska
ma powstać w granicach etnicznych. A na Górnym
Śląsku dominują przecież Polacy… I był przemysł,
tak bardzo potrzebny odradzającemu się państwu.
Wbrew niemieckim protestom, konferencja pokojowa postanowiła zająć się śląską kwestią. Orędownikami Polski byli oczywiście Francuzi.
Na samym Górnym Śląsku nie działo się dobrze,
nowe władze nie potrafiły sobie poradzić z problemami gospodarczymi i społecznymi. Skutki wojny
były dramatycznie odczuwalne. Radykalizowały
się nastroje społeczne. Przykładem niech będą
protesty na naszej kopalni „Dębieńsko” w grudniu
1918 i styczniu 1919 r., brutalnie stłumione przez
niemieckie władze. Takie postępowanie skłaniało
wielu Ślązaków ku mocno często idealizowanej
Polsce. W styczniu 1919 r. z inicjatywy Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu i Wojciecha Korfantego
powstaje Polska Organizacja Wojskowa dla Górnego Śląska, skupiająca propolsko nastawionych
Ślązaków. W naszym rejonie jej pierwszym orga-

nizatorem był Jan Szuła z Przegędzy. W czerwcu
1919 r. zostaje podpisany traktat wersalski, którego 88 punkt określił przyszłość Górnego Śląska.
O jego losach zadecydować ma plebiscyt, sami
mieszkańcy zadecydować mają, gdzie chcą żyć
– w Niemczech czy w Polsce. A w sierpniu tego
roku nieprzygotowane POW-u wszczyna powstanie
zdecydowanie stłumione przez niemieckie wojsko
i korpusy ochotnicze. Nasz rejon nie został objęty działaniami tego zrywu, natomiast w grudniu
1919 r. w Czerwionce Piotr Furgoł zakłada gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które
będzie przykrywką dla działalności POW-u.
W styczniu 1920 r., zgodnie z traktatem wersalskim, wytyczony obszar plebiscytowy na Górnym
Śląsku zostaje wyłączony z państwa niemieckie-

Powstańcze zrywy
sprzed 100 lat cz. I

go. Kontrolę nad nim przejmuje Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, składająca się z przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jej zadaniem jest przeprowadzenie
i zabezpieczenie plebiscytu. Do lata 1922 r. to
praktycznie śląski rząd. Przybywają także wojska
alianckie: najliczniejsze francuskie, po nich włoskie, na samym końcu brytyjskie. Ten okres międzynarodowej kontroli na Górnym Śląsku i obecności wojsk alianckich jest praktycznie nieobecny
w polskiej świadomości historycznej. Zaczynają
też działalność niemiecki i polski Komisariat Plebiscytowy, ten ostatni na czele z Wojciechem Korfantym. Rozpoczyna się plebiscytowa propaganda
i walka o dusze Ślązaków. Plakaty, druki ulotne,
gazety, wiece – wszystko, by przekonać do Polski
lub do Niemiec. Rośnie też agresja, podziały rozdzierają nawet rodziny. Gdy brakuje argumentów,
w ruch idą pięści, a nawet granaty. Zdominowana
przez Niemców Policja Bezpieczeństwa (SIPO)
rozdarta jest pomiędzy staraniami o zachowanie

ładu i zwalczaniem polskich dążeń, wojska francuskie nawet nie udają sprzyjania Polakom, Włosi
i Brytyjczycy starają się wykonywać swoje rozjemcze obowiązki, za co zostanie im przypisana
antypolska postawa.
Społeczeństwo górnośląskie straszliwie się dzieli. Eskalacja napięcia znalazła ujście w sierpniu
1920 r., kiedy to POW występuje przeciwko SIPO
– dochodzi do drugiego powstania, które miało
bardzo ograniczony cel. Było nim usunięcie niemieckiej policji bezpieczeństwa, co dzięki decyzją
aliantów stało się faktem. Powołano nową, mieszaną polsko-niemiecką policję plebiscytową (APO).
Wreszcie 20 marca 1920 r. Ślązacy poszli do
urn, by zadecydować o swojej przyszłości. Wyniki
plebiscytu zaskoczyły chyba wszystkich. W skali całego obszaru plebiscytowego wygrały Niemcy. Zdecydowana większość ich głosów padła
w zachodnich powiatach i miastach. Polskie głosy dominowały na wschodzie, w tym w powiecie
rybnickim. Deklaracja przy plebiscytowej urnie
nie była deklaracją narodowości. Była deklaracją
chęci przynależności państwowej. W naszym rejonie niech przykładem będą wyniki z Czerwionki – głosowały 1863 osoby, za Niemcami 853, za
Polską 1005.
Ostateczna decyzja na podstawie wyników należała do Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Te
ostatnie skłaniały się ku niekorzystnym dla Polski
rozstrzygnięciom przyznającym jej tylko wschodnie powiaty, gdzie polskie głosy dominowały, gdzie
jednak nie dominował przemysł. Dlatego też Korfanty – za pełną wiedzą i zgodą władz polskich
i w porozumieniu z Francuzami – zdecydował się
na przeprowadzenie zbrojnej demonstracji i zajęcie obszarów, na których Polsce zależało, a przynajmniej przejęcie kontroli do linii Odry. W nocy
z 2 na 3 maja wybucha trzecie powstanie. Jedna
z najbardziej zażartych potyczek początków powstania rozegrała się w Czerwionce.
Tomasz Zając
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Tuż przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi wspólnie z kołami gospodyń z terenu
Czerwionki-Leszczyn oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach
przygotowano serię programów kulinarnych – „Maszketno Wielkanoc”.

Maszketno Wielkanoc
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Dębieńska,
Czuchowa i Bełku pokazywały jak przygotować
tradycyjny żur żeniaty oraz smakowite świąteczne
potrawy ze śledzia i jaj. Nie zabrakło również propozycji przepisów „na sodko”.
– Kiedy myślimy o bogatym stole świątecznym,
kojarzy się on nam z Bożym Narodzeniem i wieczerzą wigilijną. Chcemy pokazać, że wielkanocny
stół jest równie różnorodny i wyjątkowy, bo i na
nim znajdują się potrawy przygotowywane tylko
raz w roku – podkreślały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Bełku.
Przepisy naszych gospodyń na wielkanocne zisty, smażonka, jaja filowane, śledzie w różnych postaciach, paschę, szałot ze śledziem i żur żyniaty
dostępne są na stronie mokcl.pl oraz czerwionka-leszczyny.pl KM

Pomóż wyposażyć
Izbę Tradycji w Czerwionce
Od sześciu lat przy Centrum Informacji Turystycznej
w Czerwionce-Leszczynach, na terenie osiedla
familoków, znajduje się Izba Tradycji. Odwzorowuje ona
tradycyjne mieszkanie rodziny górniczej. Składa się
z „antryja”, kuchni oraz „sypialki”. Mieszkanie wyposażone
jest w podstawowe meble, urządzenia i naczynia.
Za pośrednictwem naszego „Kuriera” zwracamy się
do Państwa z prośbą o doposażenie naszego małego
muzeum w meble, narzędzia, sprzęty codziennego
użytku, makatki, itp. Na dzień dzisiejszy szczególnie
zainteresowani jesteśmy pozyskaniem metalowego
lub drewnianego łóżeczka dziecięcego, starego radia,
telewizora i wózka gospodarczego.
W przyszłości chcielibyśmy odtworzyć również piwnicę
„z grodzą na wągiel, kartofle, kaj na półkach znojdą
się krauzy, beczka, stare koło, no i gnotek do ciupanio
klocków”.
Z tego miejsca pragniemy podziękować
dotychczasowym ofiarodawcom. Liczymy również,
że dzięki Państwu młode pokolenia będą mogły poznać
smak tego „jak to pierwej bywało”.
W stosownym czasie zaprosimy do odwiedzin Izby
Tradycji przy ul. Mickiewicza 10. Państwa rady i uwagi
będą szczególnie mile widziane. Zatem prosimy o kontakt:
e-mail – biuro@famioki.com.pl telefon – 693 611 086.
CIT w Czerwionce-Leszczynach
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Film promocyjny, zachęcający do odwiedzenia naszego osiedla
familoków, zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Czekamy na Was”, zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Film promujący familoki
laureatem konkursu
Zadanie konkursowe polegało na
przygotowaniu filmu o długości od
15 do 30 sekund, na którym przedstawiciele danego obiektu lub miejsca zachęcają do odwiedzenia go po
zakończeniu izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa.
Motywem przewodnim nadesłanego
filmu miało być hasło „Czekamy na
Was!”, wypowiadane lub pojawiające
się w postaci hasztagu: #CzekamyNaWas.

Spośród ponad 80 nadesłanych filmów, Polska Organizacja Turystyczna
wybrała 5 najlepszych prac. W gronie
laureatów konkursu, oprócz familoków z Czerwionki znalazły się również: Muzeum Wsi Kieleckiej – Park
Etnograficzny w Tokarni, Twierdza
Srebrna Góra, ogród zoologiczny
w Łodzi oraz miasto Biecz.
Film został przygotowany przez
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

RUSZYŁA II EDYCJA PROGRAMU

„Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił II nabór wniosków dla zadań, wpisujących
się w Program Priorytetowy „Moja
Woda” na lata 2020-2024.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania
z WFOŚiGW w Katowicach określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz
w Regulaminie II naboru wniosków, stanowiących
załączniki do niniejszego ogłoszenia.
W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22 marca br. za pomocą portalu beneficjenta. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób
posiadających już konto w portalu beneficjenta).
Po aktywacji konta będzie można się zalogować
i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą
Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania
i odpowiedzi”,
Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz
PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej
stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)
odnośnik PROGRAM MOJA WODA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność
wpisanych danych,
Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ –
PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
Wydrukować wypełniony formularz wniosku,
podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników,

Program „Moja woda” ma na celu ochronę
zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska
suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu
retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych
budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie
zgromadzonych wód opadowych oraz
roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej
zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje
zrealizowane w ramach programu „Moja Woda”
mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na
wodę wodociągową, w tym do takich celów jak
podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie
zminimalizowanie odprowadzania wód
opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno
zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz
pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej
oczyszczalni ścieków.

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów w Polsce. Smog nad jego miastami pojawia się z początkiem sezonu
grzewczego i nie odpuszcza do wiosny. Aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego
sprawdzili, jakim powietrzem w ostatnich miesiącach oddychali mieszkańcy Rybnika, Raciborza i Wodzisławia Śląskiego.

Ile dni oddychamy
trującym powietrzem?
– Dlaczego wybraliśmy te miasta? Po pierwsze,
to w nich działają stacje Państwowego Monitoringu Środowiska, które prowadzą automatyczne,
a więc na bieżąco aktualizowane pomiary jakości
powietrza. Po drugie, wszystkie trzy stacje monitorują zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10. Po trzecie, dane ze stacji państwowego monitoringu są rzetelne, wiarygodne a przez
to porównywalne. Po czwarte, wszystkie trzy miejscowości zajmują wysokie miejsca niechlubnych
rankingów zanieczyszczeń powietrza – mówi Emil
Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim.
Przez pół roku sezonu grzewczego (od października 2020 r. do końca marca 2021 r.) najwięcej dni
z przekroczonymi normami pyłu zawieszonego
PM10 odnotowano w Wodzisławiu Śląskim, bo
aż 68. Niewiele lepiej było w Rybniku – 65 dni.
W Raciborzu dni z przekroczeniami było 56. Co
ciekawe w tych samych miesiącach rok wcześniej

było lepiej – w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim
odnotowano po 53 dni z przekroczeniami, w Raciborzu 44.
Stacja pomiarowa w Czerwionce-Leszczynach
będąca częścią systemu państwowego monitoringu
niestety nie podaje danych dla pyłu zawieszonego PM10. Przypatrując się problemowi naszych
sąsiadów można z dużym prawdopodobieństwem
założyć, że u nas wcale nie jest lepiej. Sposób
ogrzewania domów w Czerwionce-Leszczynach
nie różni się specjalnie od sposobu ogrzewania
w innych miastach Subregionu Zachodniego – dominują stare kotły na węgiel, co widać po kłębach
toksycznego dymu wyrzucanego z kominów.
– Miejmy nadzieję, że to ostatni taki sezon.
Uchwała antysmogowa powinna wymieść z kotłowni najstarsze kopciuchy, które są główną przyczyną
fatalnej jakości powietrza w Polsce. Od 1 stycznia
przyszłego roku nie będzie można ich używać. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera zapowiada, że nie

znajdującym się na ostatnich stronach formularza
wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
– w godzinach jego pracy, tj. 7.30-15.30.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę
kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które
wpłynęły w terminie II naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa
wersja (z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji
papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu
znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż termin zakończenia
II naboru może ulec zmianie lub też może zostać
wstrzymany, o czym można się dowiedzieć poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.
Leszek Szejka
będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy nie zrobili
nic, by przestać truć swoich sąsiadów. Oby równie
zdecydowani byli włodarze innych śląskich miast –
dodaje E. Nagalewski.
Zmiany są wymuszane nie tylko przez przepisy,
ale zmieniające się oczekiwania dotyczące jakości życia. Z badań przeprowadzonych przez UCE
RESEARCH i SYNO Poland dla portalu money.
pl wynika, że już ponad połowa Polaków jest za
wprowadzeniem zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych. Coraz więcej osób zdaje
sobie sprawę z negatywnych konsekwencji ogrzewania domów paliwami stałymi i nie chce być
podtruwana przez sąsiadów. Odzwierciedleniem
społecznych nastrojów są zapisy w polityce energetycznej państwa dotyczące całkowitego odejścia
od ogrzewania gospodarstw domowych węglem.
W miastach ma to nastąpić do w 2030 r., zaś na
obszarach wiejskich do 2040 r.
Leszek Szejka
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10 i 11 kwietnia w Kairze odbyły się Mistrzostwa Świata kadetów
i juniorów w szpadzie. Mieszkanki gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny – Alicja Klasik i Kinga Zgryźniak – odniosły wspaniałe sukcesy, zapewniając mnóstwo pozytywnych emocji nie
tylko fanom szermierki.

Nasze triumfatorki
Mistrzostw Świata
w szermierce

W sobotę Alicja Klasik wywalczyła złoty medal Mistrzostw Świata kadetek w szpadzie. W drodze do
finału Alicja pokonała zawodniczkę
Yoonjung Han z Korei 15:9, Adrianę Theodoropoulou z Grecji 15:6,
dalej Jihyun Kang z Korei 15:10
i w półfinale Ketki Ketkar z USA
15:14. W walce o złoto A. Klasik
zmierzyła się z Rosjanką Ekateriną Kolbenevą. A. Klasik wygrała
15:12, dzięki czemu została mistrzynią świata kadetek!
W niedzielę przyszedł czas na drużynowe starcie juniorek w szpadzie,
a w reprezentacji Polski walczyły
aż dwie mieszkanki Czerwionki-Leszczyn – Alicja Klasik i Kinga

Zgryźniak. W składzie reprezentacji
wystąpiły także Gloria Klughardt
i Zofia Janelli.
W półfinale na Polki czekały Rosjanki. Najlepiej radziła sobie z nimi
A. Klasik, która dwie walki zremisowała, a jedną wygrała 4:0. Jednak
ostatecznie reprezentantki Polski
przegrały 37:43. Jak się okazało był
to jedyny przegrany mecz w turnieju,
bo w walce o brąz nasze szpadzistki
wygrały z drużyną z Egiptu 45:29.
Dziewczęta trenują w RMKS Rybnik, a ich trenerem jest Artur Fajkis.
Alicja Klasik i Kinga Zgryźniak są
także stypendystkami burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za
szczególne osiągnięcia w sporcie.

Chcę przeżyć życie aktywnie
Rozmowa z ALICJĄ KLASIK

– Mistrzynią Świata w szermierce
– Nasze gratulacje! Proszę je przyjąć zwłaszcza
od tych, którzy są pod wrażeniem Pani sukcesu
w Kairze, ale też zadają sobie pytanie,
dlaczego szermierka? Skąd Pani zainteresowanie akurat tą dyscypliną
sportu? Co Panią pociąga w szermierce?
– Szermierkę wybrałam właściwie
przez przypadek, a nawet nie ja, tylko moi rodzice. Zapisali mnie na nią
w wieku 8 lat. Mam wrażenie, że zawsze
udzielając tej odpowiedzi rozczarowuje pytających, ale taka jest właśnie prawda. Początek
może nie jest interesujący czy niesamowity, ale myślę, że cała ta przygoda nabrała znaczenia w trakcie jej trwania. Przede wszystkim lubię ruch i po
prostu to, że coś robię. Podoba mi się to, że człowiek podczas uprawiania sportu poznaje siebie.
Odkrywamy wtedy swoje najgłębsze uczucia z zupełnie innej strony. Sport, który uprawiam wywodzi się z czasów rycerskich i większości kojarzy się
z czystością, uczciwością i oddaniem, co też bardzo
mi się podoba. Przede wszystkim przywiązałam się
już do takiego trybu życia i ludzi poznanych dzięki
szermierce. To dlatego nadal trenuję.
– Jak w dobie pandemii wygląda rywalizacja
na szczeblu Mistrzostw Świata? Czy mocno doskwierały Pani, czy też całej kadrze narodowej,
obostrzenia epidemiologiczne?
– Chyba wszyscy ucierpieli na tej całej sytuacji,
która teraz panuje na świecie, również szermierze.
Początki na pewno były bardzo trudne, ponieważ
nie do końca wiedzieliśmy, jak się w tym odnaleźć.
Ale wytrwałą pracą daliśmy radę i mam nadzieję,
że wszystko już będzie powoli wracało do normy.
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Myślę też, że bardzo dużym problemem było to, że
nie mogliśmy porównać się na arenie międzynarodowej, więc start na Mistrzostwach Świata dla
wielu był po prostu jedną wielką niewiadomą.
– Kto jak dotąd wywarł największy wpływ na
Pani sportową karierę? Kto stanowi dla Pani
największe wsparcie, a komu coś szczególnie
zawdzięcza?
– Jak u wielu zawodników największy wpływ na
mój rozwój miał trener Artur Fajkis. W ciągu dziewięciu lat współpracy i milionów godzin spędzonych na sali szermierczej miał ogromny wpływ na
to, jakim zawodnikiem i osobą się stałam. Duży
wkład w to mieli też moi rodzice, ponieważ mnie
wychowują i właściwie to dzięki nim zaczęłam trenować. Jest wiele osób, które napotkałam na swojej
szermierczej drodze i coś im zawdzięczam. Myślę
jednak, że ci najbliżsi, na których zawsze mogę liczyć i bez których nie byłoby tych sukcesów, wiedzą
o tym, ale chcę im bardzo za to podziękować.
– Jest Pani jeszcze uczennicą rybnickiego liceum, zatem musi Pani godzić treningi z czasem

na naukę. Jak więc wygląda rozkład dnia tak
młodej Mistrzyni Świata w szermierce?
– Teraz w czasie pandemii na pewno pod względem
łączenia sportu ze szkołą jest o wiele łatwiej, bo
nie marnuję czasu na dojazdy. Mogę uczestniczyć
w lekcjach, będąc na zgrupowaniach. Jednak muszę przyznać, że nie jest łatwo łączyć te dwa „życia”. Często mam wrażenie, że nie dam sobie rady,
ale na szczęście nie jestem w tym sama, bo osoby
wokół mnie pomagają mi stawiać temu wszystkiemu czoła.
– Pani sukces z pewnością rozpala wyobraźnię
naśladowców, którzy będą chcieli podążać Pani
śladem. Stąd pytanie: jakich trzeba predyspozycji, jakich cech, aby owi naśladowcy mogli
myśleć o podobnych osiągnięciach?
– To chyba nie jest tak, że szermierz musi jak ciasto składać się z wybranych i idealnie odmierzonych składników. Każdy ma w sobie coś, co może
z niego zrobić dobrego zawodnika. Szczególnie
szermierka to taki sport, w którym niski czy wysoki,
grubszy czy chudszy mogą się świetnie sprawdzić.
Oczywiście warto wkładać serce w to, co się robi
i nie przejmować się porażkami, bo sukcesy mniejsze czy większe przychodzą z czasem.
– Burmistrz wróży Pani olimpijski sukces,
a czego Pani sama życzy sobie na dalszej drodze
sportowej kariery, ale też w życiu prywatnym?
Proszę nam zdradzić, jeśli to nie tajemnica,
o czym Pani marzy?
– Nie wiem, czy chcę do końca zdradzać swoje marzenia, bo po ich wypowiedzeniu mogą się nie spełnić (śmiech), ale wyznam, że chciałabym w przyszłości umieć pogodzić sport i życie prywatne.
Teraz brakuje mi trochę czasu dla rodziny i przyjaciół, choć relacje z ludźmi są dla mnie bardzo
istotne. Mimo to chcę przeżyć życie aktywnie, mieć
wiele wspomnień jako zawodnik, ale też nastolatka,
córka, siostra, uczennica i przyjaciółka…
– Dziękując za rozmowę, nie pozostaje nam nic
innego, jak życzyć Pani spełniania marzeń i dalszych sukcesów. Powodzenia!

Rodzinie zmarłego

śp. BENEDYKTA
KRZYŻOWSKIEGO

Radnego
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
i Przewodniczącego
Rady Dzielnicy Dębieńsko
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bożenie Krzyżowskiej i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA

śp. BENEDYKTA
KRZYŻOWSKIEGO
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Natalii Jargieło i Rodzinie

najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Dyrektor oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Rodzinie zmarłego

śp. BOGDANA BURKA

najszczersze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Rodzinie zmarłego

śp. BENEDYKTA
KOŁODZIEJCZYKA

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. BENEDYKTA
KRZYŻOWSKIEGO

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Dębieńsko,
Radnego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Wszystkim Jego bliskim
najszczersze wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Rada Dzielnicy Dębieńsko

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
oraz udział w ceremonii pogrzebowej
naszego ukochanego
Męża, Ojca i Dziadka

śp. BENEDYKTA
KRZYŻOWSKIEGO

wszystkim kapłanom, władzom samorządowym
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Burmistrzowi, Przewodniczącemu i Radnym
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
Radnym Dzielnicy Dębieńsko,
pocztom sztandarowym, delegacjom,
krewnym, znajomym, sąsiadom
składają
Żona z Córkami

Serdeczne podziękowania
wszystkim bliskim,
którzy okazali wiele życzliwości
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze życia

śp. PIOTRA GARDAWSKIEGO
Państwa obecność i współczucie
były dla nas ważnym wsparciem
w tych trudnych chwilach,
za co z głębi serca dziękujemy.
Rodzina

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
naszego ukochanego
Męża, Taty, Dziadka i Pradziadka

śp. ZYGMUNTA PÓŁTORAK

ks. Łukaszowi Budniok, wszystkim krewnym i znajomym,
przyjaciołom, sąsiadom i kolegom z KWK „Dębieńsko”,
dr Andrzejowi Salamonowi oraz delegacjom
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce–Leszczynach
serdeczne podziękowania
składają
Żona i Córki z Rodzinami
KWIECIEŃ 2021 | KURIER
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Rodzinie zmarłego

śp. WACŁAWA SZYNDLERA

wyrazy szczerego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Kazimierzowi Skuta i Rodzinie

Rodzinie zmarłej

śp. ANIELI MUSZER

wyrazy szczerego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Danucie Smolorz i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

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

śp. FRANCISZKA PIONTKA

MATKI

OJCA

składają
Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach

Anieli Jurochnik i Rodzinie
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

śp. PIOTRA GARDAWSKIEGO

Rodzinie zmarłego

Rodzinie zmarłej

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

śp. FRANCISZKA PIONTEK

wyrazy szczerego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis
ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pn–pt 8.00-16.00
tel. 509599103, 506129395
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wyrazy szczerego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wraz ze współpracownikami

śp. IRENY BIENEK

wyrazy szczerego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Kancelaria Radcowska

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

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

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
 OGŁOSZENIA DROBNE 

KAMIL REMONTY
GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

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

W SPRAWIE DOPŁAT DLA ROLNIKÓW
Wnioski o przyznanie płatności w ramach Systemów Wsparcia Bezpośredniego na rok 2021 można składać do 17 maja 2021 roku. Wnioski
składamy wyłącznie w formie elektronicznej do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Rybniku.
Bogdan Knopik
KWIECIEŃ 2021 | KURIER
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OPIEKUJESZ SIĘ
OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
W STOPNIU ZNACZNYM?
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