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Diamenty Biznesu
dla przedsiębiorców

Burmistrz Wiesław Janiszewski po raz kolejny był gospodarzem spotkania ze środowiskiem przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą prowadzą na terenie
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
W nowej formule spotkania te od kilku lat
odbywają się w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym i wiążą m.in. z wręczeniem nagrody „Diament Biznesu”. Nie
zabrakło życzeń i gratulacji kierowanych
nie tylko pod adresem laureatów, a składanych także w imieniu naszych
parlamentarzystów.
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ePrzedszkolaki
są z Czuchowa
Dzieci z Przedszkola nr 7 „Skarbnikowa
Willa” realizują projekt „Cyfrowi odkrywcy
czyli ePrzedszkolak”, który ma na celu
przekazanie dzieciom wiadomości z zakresu technologii informatycznej
oraz podstaw kodowania.

Zakończono aukcje
charytatywne WOŚP

12

W hołdzie Ofiarom
Tragedii Śląskiej

24 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny odbyło się spotkanie z osobami, które wzięły udział w aukcji
charytatywnej 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Z gwiazdami
siatkówki

Dwaj utytułowani siatkarze – Grzegorz Kosok i Dawid Konarski – trafili niedawno do naszej gminy, a wraz z nimi
ubiegłoroczny Puchar Mistrzostw Świata. Z gwiazdami największego sportowego formatu miała okazję spotkać się nasza młodzież, ale także samorządowcy.

14

Współpraca
z Górnikiem Zabrze
21 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny burmistrz Wiesław Janiszewski
podpisał List Intencyjny Programu Śląskich
Miast, którego stroną jest Górnik Zabrze. Klub
reprezentowała wiceprezes Zarządu
Małgorzata Miller-Gogolińska.

15
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Członkowie Stowarzyszenia Wspólnota
Śląska „Ciosek” jak co roku uczcili pamięć
o ofiarach Tragedii Górnośląskiej, czyli
deportacji mieszkańców naszego regionu
dokonywanych przez władze sowieckie
w latach 1945-1947. Mszę św. w Ich intencji 27 stycznia w kościele św. Jerzego
w Dębieńsku odprawili ks. dziekan Roman Kiwadowicz – proboszcz miejscowej
parafii – oraz ks. wikary Adrian Lejta. Władze samorządowe reprezentowali m.in.
burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda oraz
wiceburmistrz Andrzej Raudner, zarazem przewodniczący Wspólnoty Śląskiej
„Ciosek”. Przed mszą św. tradycyjnie złożono wiązankę kwiatów pod pamiątkową
tablicą, później natomiast w pobliskiej
Restauracji „U Jurka” odbyło się okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia
Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 z siedzibą
w Knurowie.

To powinność,
a nie żadna łaska
Nie w tym rzecz, aby się licytować… O ile
każda przecież tragedia ma jakiś wymiar
osobisty, to są i takie, których skala wymyka się nawet wyobraźni. Mówi się wówczas jedynie o szacowaniu ludzkich strat,
o skutkach społecznych i (nie)pamięci
narodowej. Bywa zatem, iż ledwie epizod
czy też bohaterska skądinąd postawa urastają do dużej rangi, z kolei zaś wieczna
warta o ofiarach bestialstwa spoczywa
w rękach garstki społeczników. Tragedia Śląska zdaje się być tego przykładem.

Umówmy się, że każdy wie
o co chodzi. Mimo to – tak na wszelki
wypadek – chodzi o dziesiątki tysięcy
Ślązaków, którzy w 1945 r. zostali
deportowali do niewolniczej pracy
w ZSRR. Wróciło niewielu, za to losami
ich pozostawionych rodzin można
mnożyć kolejne ofiary tej tragedii.
Wtedy są to już nie dziesiątki, a setki
tysięcy ludzi z małego skrawka Polski,
na nieszczęście Ludowej, szermującej
hasłami sprawiedliwości społecznej.
Na pozór nic nie wzbudzało podejrzeń… Kiedy bowiem minęła wojenna pożoga, na polecenie władz obowiązkowo należało się zgłaszać do odbudowany zniszczeń i prac porządkowych. Mężczyzn
grupowano w obozach, toteż dzięki wyzwoleniu – jak
na ironię! – tym razem to Ślązacy zapełniali m.in.
KL Auschwitz-Birkenau. Prawdziwa gehenna zaczynała

się w momencie, gdy zimową porą w bydlęcych wagonach mieli przebyć kilkunastodniową podróż nawet
w najbardziej odległe rejony Rosji. Katorżnicza praca,
chłód, głód i choroby zbierały żniwo w postaci łupu
wojennego, jakim byli Ślązacy. Wszystko to za zgodą
i przyzwoleniem sojuszników antyhitlerowskiej koalicji,
którzy stosowne ustalenia zawarli podczas konferencji
ustanawiającej nowy powojenny ład.
Wobec tego całego barbarzyństwa trudno mówić
o dokumentowaniu jego skutków. Ślązacy przepadali
bez wieści, a skoro nie było aktów zgonu, ani miejsca
pochówków, to również matki, żony i dzieci zostały bez
środków do życia, bez prawa do zasiłku i jakiegokolwiek
wsparcia. Co gorsza wszystkie te krzywdy i rozmiar tragedii w żadnym razie nie wpisywały się w obraz braterskich stosunków z Krajem Rad, wdzięczności za wyzwolenie i propagandę świetlanej
przyszłości. Temat tabu miał doczekać czasów transformacji ustrojowej,
kiedy to zaczęto publikować nazwiska
górników. Tymczasem to nie jedyna
grupa zawodowa, którą upatrzyli sobie wyzwoliciele spod czerwonego
sztandaru. Dlatego nie sposób ustalić dokładną ilość tych, którzy trafili
do łagrów. Komu zaś udało się wrócić,
ten miał milczeć jak… grób.
Jest wiele tragedii, które poruszają
społeczną wrażliwość. Nie ujmując
żadnej, trzeba jednak mieć świadomość różnej skali i okoliczności, a także tego, że ich
ofiary nie zawsze mogą liczyć na godne miejsce w Pamięci kolejnych pokoleń. Tyle że Tragedia Śląska 1945
to nie tylko sprawa samych Ślązaków…
Robert Ratajczak
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Bp Gerard Bernacki
był Przyjacielem
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej związanej z wręczeniem statuetek „Karolinki” minutą ciszy uczciliśmy jednego z jej laureatów
– śp. Biskupa Gerarda Bernackiego, szczególnie
nam bliskiego nie tylko z racji tego, że urodził
się w Książenicach, ale był przede wszystkim
oddanym Przyjacielem naszej gminy i całej
społeczności – komentuje burmistrz Wiesław
Janiszewski.
Śp. emerytowanego biskupa pomocniczego Gerarda
Bernackiego można wspominać przez pryzmat Jego kapłańskiej drogi, począwszy od wstąpienia do Śląskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie i święceń z rąk
biskupa Herberta Bednorza, poprzez posługę w charakterze wikariusza, kapelana szpitalnego i rekolekcjonisty,
aż po studia kontynuowane w Rzymie, tytuły doktorskie
i mianowanie biskupem pomocniczym w Archidiecezji Katowickiej przez papieża św. Jana Pawła II. Jednak mimo
tych godności był dla nas nie tylko ważnym hierarchą
Kościoła, ale też Przyjacielem, który zawsze żywo interesował się tym, co działo się w Jego Małej Ojczyźnie,

za jaką uważał Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny i co
często podkreślał. Zatem nie
były przypadkiem Jego bliskie
relacje z przedstawicielami
naszego samorządu, Jego troska o młode pokolenia i częsty
udział w wielu uroczystościach,
m.in. oświatowych, kiedy tak
po swojemu zwracał się do nauczycieli jako edukatorów.
Wspomnieć też mogę Jego wizytacje kanoniczne, które
prócz okolicznych parafii zawsze też wiązały się z wizytą w naszym Urzędzie Gminy i Miasta, ze spotkaniem
w gronie kierownictwa i pracowników samorządowych.
Zapewne wielu z nas zapadły też we wspomnieniach Jego
„wysokokaloryczne kazania”, jak sam nieraz żartobliwie
je określał. Prócz tego coroczną tradycją stało się również podejmowanie redaktora naczelnego w murach Kurii
Metropolitarnej, kiedy to pisał bardzo osobiste świąteczno-noworoczne życzenia adresowane do Czytelników
Kuriera oraz wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Odejście do Domu Ojca śp. biskupa Gerarda Bernackiego dla wielu z nas, związanych z samorządem, jest
bardzo bolesnym doświadczeniem. Stąd to mojego wspomnienie o Nim właśnie w tym miejscu oraz zobowiązanie
do zachowania w szczególnej Pamięci Tego, który sam
siebie nazywał naszym Przyjacielem i pragnął jak najlepiej służyć społeczności, z której wyrósł.
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Wracamy do jednego z najważniejszych dla naszego
samorządu wydarzeń, jakim jest doroczna gala związana z wręczeniem statuetek Karolinki za wybitne
zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przypomnijmy, iż
uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem wielu gości
i delegacji odbyła się 28 grudnia ub.r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, a jej gospodarzami byli przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz
burmistrz Wiesław Janiszewski. Tym razem w gronie
kolejnych laureatów znaleźli się ks. Piotr Siemianowski, ks. Józef Bryzik, Brygida Kozierkiewicz, Claudia
i Kasia Chwołka, Józef Zaskórski (ich sylwetki prezentowaliśmy w styczniowym wydaniu Kuriera) oraz
Leonard Piórecki, Józef Szczekała, Zespół Tańca
Nowoczesnego „Rytm” i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Bełk, o których nieco szerzej w II części
naszej galerii laureatów „Karolinek”.

Urodził się 4 lutego 1947 r.
w Dębieńsku Starym, gdzie ukończył
szkołę podstawową. Edukację kontynuował w Liceum Sztuk Plastycznych
w Katowicach. Studia na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach ukończył w 1972 r. Na
tej uczelni ukończył również studia
podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki.
Po studiach przez 18 lat do 1990 r.
pracował w Biurze Planowania Przestrzennego w Katowicach, w Pracowni Urbanistycznej w Rybniku
jako projektant miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
miast i gmin regionu rybnickiego.
Za osiągnięcia w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska,
gospodarce komunalnej i mieszkaniowej otrzymał w 1979 r. w Warszawie dwie nagrody państwowe – II
i III stopnia. Za osiągnięcia w pracy
otrzymał również: srebrną odznakę
Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego (1984) oraz brązowy Krzyż Zasługi (1986).
W latach 1985-1990 był członkiem Rady Sołeckiej w Stanowicach.
Wówczas został aktywnym członkiem Komitetów Obywatelskich
„Solidarność” w Rybniku i Leszczynach. Prowadził i konsultował
programy wyborcze tych komitetów do wyborów samorządowych
w 1990 r. W pierwszych wolnych
wyborach samorządowych w maju
1990 r. został wybrany przez Radę
Miejską burmistrzem gminy i miasta. Jako burmistrz był zaangażowany w przeprowadzenie zmian, aby
mieszkańcy mogli wszystkie swoje
sprawy administracyjne załatwić
w swojej gminie.
Leonard Piórecki był jednym z inicjatorów powstania gazety lokalnej
„Kurier”, której pierwszy numer
ukazał się już w listopadzie 1990 r.
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i delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa. Jako burmistrz
otrzymał w 1992 r. Odznakę Honorową Ministra Edukacji za zasługi
dla oświaty oraz złoty medal Zasłużonego dla pożarnictwa za zaangażowanie i pomoc w organizacji akcji
gaśniczej w lasach raciborskich.

Leonard Piórecki

Był także zaangażowany w sprawy
lokalnej oświaty. Za jego kadencji przejęto placówki oświatowe:
szkoły podstawowe i przedszkola,
rozbudowano szkoły w dzielnicach
Czerwionka, Leszczyny, Dębieńsko
i Czuchów. Między innymi z jego
udziałem doprowadzono do powstania w 1991 r. dwóch nowych placówek oświatowych – Liceum Ogólnokształcącego w Czerwionce oraz
Szkoły Specjalnej w Leszczynach.
Ich powstanie podniosło rangę i znaczenie Czerwionki-Leszczyn w skali
regionu. Dokończono również budowę ogólnomiejskiej oczyszczalni,
podejmowano działania na rzecz
realizacji dużych inwestycji, w tym
gazyfikacji Stanowic i Bełku oraz
zwodociągowania Książenic.
W okresie ówczesnych przemian
współpracował z KWK „Dębieńsko” i Kombinatem PGR Leszczyny.
Przejęto wówczas na majątek gminy:
domy kultury w Czerwionce i Leszczynach, „zameczek” w Leszczynach, budynek dworski w Czuchowie
oraz inne zasoby. Utworzono także
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Leszczynach.
Przez dwie kadencje w latach 19901998 był radnym Rady Miejskiej

Zdj. Arkadiusz Klimczak

Karolinki

2018

W latach 2005-2007 był dyrektorem ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach, a następnie doradcą
i projektantem w tym zakładzie.
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wykonał wiele projektów, m.in. projekty przebudowy
ośrodków zdrowia w Stanowicach
i Książenicach, projekt przebudowy
i modernizacji Biblioteki Publicz-

nej w Czerwionce, projekt remontu
elewacji „zameczku” w Leszczynach, projekty budynków socjalnych w Leszczynach przy ul. Polnej,
koncepcję rewitalizacji „starej kolonii” w Czerwionce. W latach 20082010 wykonał studium rewitalizacji
zabytkowego zespołu familoków
w Czerwionce. Studium to stanowiło
podstawę do opracowania programu
rewitalizacji osiedla oraz starania się
o środki unijne.
Od 8 lat jest na emeryturze. Nadal
jest członkiem Rady Sołeckiej w Stanowicach oraz działa w Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej. Za zasługi
dla rozwoju gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymał medal
50-lecia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
Stowarzyszenie jest organizacją
pozarządową powstałą w 2007 r.
z inicjatywy kilkunastu mieszkańców
sołectwa zaangażowanych w działalność na rzecz swojej miejscowości.
W swych szeregach skupia przedstawicieli wszystkich grup działających
na terenie Bełku. Jest organizatorem
i wykonawcą wielu inicjatyw lokalnych i przedsięwzięć promujących
sołectwo oraz gminę Czerwionka-Leszczyny.
Za jego pośrednictwem mieszkańcy sołectwa wykonali m.in. monitoring na „Słonecznym Placu”,
wybudowali studnię głębinową, zagospodarowali teren przy ośrodku
zdrowia na cele rekreacyjne poprzez wykonanie siłowni pod
chmurką, zamontowali system alarmowy na obiekcie sportowym przy
ul. Głównej 28.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Bełk było współorganizatorem
wielu imprez muzycznych, m.in. takich jak: Rock’n’rollowa Gala i Gala
Disco Polo. Co roku realizuje także
turniej piłki nożnej „Ulicówka”
oraz „Bieg z Rozbójnikiem Ramżą”.
Wspólnie z gminą i miastem Czer-

wionka-Leszczyny było organizatorem trzech edycji „Industriady”
– Święta Szlaku Zabytków Techniki.
Podejmuje również szereg działań
na rzecz seniorów, wspiera organizację festynów oraz dożynek odbywających się na terenie sołectwa,
współpracuje z innymi organizacjami
pozarządowymi.
Stowarzyszenie jest postrzegane
jako jedno z najbardziej aktywnych
organizacji na terenie gminy.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”

Józef Szczekała
Urodził się 6 lutego 1958 r. w Leszczynach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przegędzy oraz do Technikum Rolniczego w Ornontowicach.
Ukończył studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1985 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii. W czasie
studiów był członkiem Niezależnego
Zrzeszenia Studentów. W tym samym
roku podjął pracę w Przychodni dla
Zwierząt w Rybniku, gdzie do dziś
zajmuje się profilaktyką i leczeniem
zwierząt, w szczególności chirurgią
małych zwierząt. Sprawuje także
opiekę lekarsko-weterynaryjną nad
bezdomnymi zwierzętami.
W pierwszych demokratycznych
wyborach samorządowych w 1990 r.
został wybrany radnym. Pełni funkcję radnego już siódmą kadencję. Jest
wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka. Drugą
kadencję z rzędu pełni także funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Obecnie jest członkiem Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami. Od 2003 r. jest
członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa.
W ponad 24-letniej działalności
samorządowej jako radny zajmował
się m.in. sprawami społecznymi,
poprawą bezpieczeństwa i estetyki
gminy oraz ulepszeniem lokalnej
infrastruktury. W 1999 r. był inicjatorem zmiany nazwy ulic osiedla
w Czerwionce na ul. Jana Pawła II.
Zabiegając o zdrowe i czyste środowisko naszego regionu, sprzeciwił
się m.in. powstaniu instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych,

która w rezultacie nie powstała. Kładzie także szczególny nacisk na poprawę sytuacji osób i rodzin żyjących
w trudnych warunkach materialnych.
Przez cały okres swojej działalności
samorządowej postuluje i popiera
zwiększenie ilości miejsc dla dzieci
w przedszkolach.
Józef Szczekała jako miłośnik
sportu działa na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży. Od lat reprezentuje również
Radę Miejską Czerwionka-Leszczyny w powiatowych rozgrywkach
piłki siatkowej dla samorządowców.
Pasjonuje się kynologią. Jest wiceprezesem do spraw hodowlanych rybnickiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce oraz współorganizatorem Krajowej Wystawy Psów
Rasowych w Rybniku-Kamieniu.
Za społeczne zaangażowanie wyróżniony został dyplomem z okazji
25-lecia Samorządu Terytorialnego
za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności oraz uhonorowany medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych
zasług dla rozwoju gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny.

– Od kilku lat wraz z początkiem roku spotykamy
się, aby wyróżnić i uhonorować przedsiębiorców.
Swoją odwagą, determinacją, a przede wszystkim
chęcią inwestowania i rozwijania swoich firm w naszej gminie wypełniliście lukę, która pozostała
po zamkniętej kopalni – powiedział burmistrz Wiesław Janiszewski. – Za wszystko, co robicie dla
tej gminy, za miejsca pracy dla jej mieszkańców,
ale również za promocję miejscowości, w imieniu
władz samorządowych pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować – dodał burmistrz. Gratulacje
na ręce nagrodzonych złożył także przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda.
Kapituła nagrody, w której prócz burmistrza
i przewodniczącego Rady zasiadają również pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik oraz
pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki
Grzegorz Wolnik, działając na mocy uchwały
Rady Miejskiej obradowała 8 lutego i spośród zgłoszonych nominacji wyłoniła kolejnych laureatów
nagrody gospodarczej „Diament Biznesu 2018”.
W kategorii Produkcja to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Iwona Profaska;
w kategorii Usługa – Spółka Allnet; w kategorii
Handel – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Wojciech Neumann; w kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lechbudex Lech Pastuszka. Z kolei
zaszczytny tytuł Firmy Roku kapituła postanowiła
przyznać firmie Transport Ciężki POLCAB Norbert Gamoń.

Powstał w 1998 r. i funkcjonuje
w strukturach Miejskiego Ośrodka
Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
W zespole tańczy ponad 100 tancerek.
Obecnie jest on podzielony na grupy
wiekowe. Są to: grupa początkująca
w wieku 5-7 lat, kadetki w wieku
8-11 lat, juniorki w wieku 12-14 lat,
seniorki w wieku 15-26 lat oraz grupa
delux w wieku powyżej 26 lat.
Celem działalności zespołu jest
przede wszystkim poznanie różnych
technik tanecznych takich jak jazz,
disco-dance, show dance i cheerleaders, a także nauka tańca klasycznego i akrobatyki oraz tworzenie
choreografii scenicznych.
W swojej dotychczasowej karierze zespół zdobył wiele nagród na
przeglądach i festiwalach o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Ogółem zdobył ponad 300 nagród i wyróżnień. Aż 200

razy tancerki zajmowały miejsca
pierwsze, drugie i trzecie. Tańczyły
na scenach 23 miast Polski i 3 miast
za granicą.
Od 2015 r. zespół należy do Stowarzyszenia Majoretek, Tamburmajorek
i Cheeleaderek Polskich z siedzibą
w Opolu. Startuje na Mistrzostwach
Polski Majoretek, a po uzyskaniu
nominacji bierze udział w Mistrzostwach Europy i Świata. Dotychczas
zdobył 7 medali na Mistrzostwach
Polski, 3 medale na Mistrzostwach
Europy oraz medal na Mistrzostwach
Świata.
Uświetnia swoimi występami imprezy organizowane przez gminę
i miasto Czerwionka-Leszczyny oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Jego założycielką, głównym choreografem i kierownikiem artystycznym jest Beata
Gużda-Krzyżaniak.

W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 13 lutego odbyła się Gala Biznesu połączona z wręczeniem nagród gospodarczych Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
„Diament Biznesu 2018”. Uroczystość stanowiła formę podziękowania złożonego na ręce
przedsiębiorców, którzy rozwijając swoje firmy i ich potencjał, jednocześnie budują
w gminie i mieście wizerunek biznesu odpowiedzialnego, dbającego o zrównoważony rozwój i otoczenie zewnętrzne. Zapewniają miejsca pracy i wytwarzają produkty,
będące doskonałą wizytówką oraz marką miejscowości.

Nagrody dla przedsiębiorców
Gratulacje na ręce laureatów złożyli także
w imieniu posła Marka Krząkały – radny Sejmiku
Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, zaś
w imieniu posłanki Izabeli Kloc – radny powiatu
rybnickiego Cezary Rajca. Warto też dodać, iż
w gronie licznie przybyłych uczestników gości tego
wydarzenia byli m.in. prezes honorowy Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
Tadeusz Donocik, członek Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Adam Miczajka, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Rybniku Anna Michalczyk,
a także radni, przedstawiciele samorządów dzielnicowych i sołeckich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele firm działających
na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Dla zgromadzonych podczas Gali Biznesu wystąpił
aktor, satyryk, parodysta i prezenter telewizyjny
Jerzy Kryszak. (h)
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Cieplejsze, ładniejsze i bardziej
oszczędne – takie są budynki po termomodernizacji. Od ubiegłego roku tego
typu inwestycje realizowane są w obiektach użyteczności publicznej, głównie
szkołach i przedszkolach. – Pewnie,
że przyjemniej się nam teraz tutaj uczy –
deklarują zgodnie uczniowie.
Zakończono już inwestycje w SP nr 7 w Dębieńsku, SP w Przegędzy, SP nr 6 w Czuchowie,
SP w Palowicach, Przedszkolu nr 3 w Leszczynach, Przedszkolu nr 10 w Czerwionce, a także
w OSP Bełk. Prace dobiegają już końca w Szkole
Podstawowej w Stanowicach. Zadanie trwa także
na terenie placówek przedszkolnych nr 6, 7 i 11.
We wszystkich miejscach prace obejmują m.in.
docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i ślusarki
drzwiowej.
W Przedszkolu nr 7 w Czuchowie, podobnie jak
w Szkole Podstawowej nr 6, pozostawiono zabytkową elewację z cegieł, wymieniono natomiast
stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, ocieplono
stropodach.
– Wykonawca zobowiązany jest prowadzić
wszystkie prace w taki sposób, aby zapewnić
pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników
placówki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego
oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania uczniów oraz pracowników placówki na jej

Trwają termomodernizacje
terenie. W każdym przypadku musi odpowiednio
zabezpieczyć teren prowadzonych robót – zaznacza Grzegorz Kowalski, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów w UGiM Czerwionka-Leszczyny.
Jak zapowiada burmistrz Wiesław Janiszewski,
w dalszym etapie kompleksowych działań, do wymienionych obiektów dołączą kolejne, aby wszystkie były poddane termomodernizacji i uwzględnione w nowym proekologicznym zadaniu. Wyłoniono już więc wykonawców i przekazano im
teren budowy w Przedszkolu nr 8 w Dębieńsku,
w Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach oraz
w SP Szczejkowice.
Celem zadania jest redukcja zanieczyszczeń
powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, redukcja ubytków ciepła z budynków, która
pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii, poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny. – To spełnienie
oczekiwań rodziców i pracowników – podkreśla
burmistrz. – Dzięki temu zadaniu placówki będą
nie tylko bardziej estetyczne i bezpieczne, inwestycja ma także w perspektywie czasu zapewnić
oszczędności w gminnym budżecie. Warto przy-

pomnieć, że gmina wcześniej przeprowadziła zadania związane z termomodernizacją w kilku placówkach oświatowych i tego typu inwestycje dają
znakomite efekty – kolejne szkoły i przedszkola
zaczynają oszczędzać energię i emitować mniej
szkodliwych substancji. To szczególnie ważne
w czasie, gdy tak istotną kwestią staje walka z niską emisją – dodaje.
Termomodernizacja wymienionych gminnych
obiektów użyteczności publicznej zakończy się
w tym roku. Tak wiele kosztownych zadań można
przeprowadzić w krótkim czasie dzięki wsparciu
pozyskanych funduszy zewnętrznych. (h)

Dobiega końca remont budynku dawnego hotelu robotniczego przy ul. Młyńskiej. Miejsce do tej pory stanowiło dość wątpliwą wizytówkę tej części dzielnicy. Teraz powstają
tu nowe mieszkania dla potrzebujących wsparcia oraz Centrum Usług Społecznych.
Nie zabraknie ogólnodostępnego placu zabaw, siłowni oraz boiska. Realizację zadania
wspierają fundusze unijne w kwocie blisko 4 mln zł.

Rewitalizacja terenu
dawnego hotelu robotniczego
Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum Usług
Społecznych w Czerwionce-Leszczynach obejmuje przebudowę budynku zlokalizowanego przy
ul. Młyńskiej 21a. Dzięki temu powstanie tu 51
mieszkań socjalnych, a ponadto pomieszczenia
biurowe i usługowe. – To kolejna kompleksowa
inwestycja realizowana przez gminę, która łączy
proces rewitalizacji infrastrukturalnej ze społeczną. Zmieniamy przestrzeń miasta, ale robimy
to uwzględniając potrzeby przyszłych mieszkańców
i angażując ich w konkretne działania. Jak wskazują poprzednie tego typu realizacje, połączenie
obu procesów inwestycyjnych pozwala osiągnąć
najlepsze efekty – podkreśla burmistrz Wiesław
Janiszewski.
Celem realizowanego projektu jest przede
wszystkim poprawa dostępu do usług społecznych
dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, nie sprowadza się on jednak tylko do walki
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z niedoborem lokali socjalnych. Wykorzystanie istniejącego już budynku na ten cel pozwoli na efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych, a jednocześnie podniesienie kwalifikacji
społeczności obszaru poprzez utworzenie nowej
infrastruktury. Oddanie w użytkowanie nowych
mieszkań ma prowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego, możliwe będzie również stworzenie atrakcyjnej oferty
aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych.
W. Janiszewski powołał specjalną komisję
mieszkaniową do zasiedlenia budynku. – Już rozmawiamy z potencjalnymi najemcami na temat
zasad współpracy między mieszkańcem obiektu
a gminą – mówi Aleksandra Chudzik, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych. – Stawiamy
na stałą współpracę z OPS-em, wprowadzenie różnego rodzaju zajęć, których celem będzie poprawa
funkcjonowania przyszłych mieszkańców budynku
w społeczności lokalnej.

– Przyszli mieszkańcy muszą posiadać konkretny, stały dochód, aby utrzymać mieszkanie.
Diagnozujemy potrzeby osób, które oczekują na lokum z zasobów gminnych. To jest spokojne miejsce,
ale stosunkowo oddalone od centrum Czerwionki.
Blisko budynku znajduje się przedszkole, więc zainteresowane mieszkaniami w tym miejscu są także
matki z małymi dziećmi – dodaje Marian Uherek,
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Nie tylko nowe mieszkania, ale również otoczenie obiektu – wygodny parking, duży plac zabaw,
boisko i plenerowa siłownia spotykają się z uznaniem potencjalnych lokatorów. Co ważne, nowa
infrastruktura będzie służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy i miasta. (h)

Z wizytą u pierwszej mieszkanki 2019 roku
Maja Wita z Leszczyn to pierwsza
mieszkanka gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zarejestrowana w urzędowym systemie w nowym roku. Maję
i jej rodzinę odwiedzili burmistrz Wiesław
Janiszewski oraz pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik.
Maja urodziła się 6 stycznia o godz. 16.05
w szpitalu w Mikołowie. Ważyła 3200 g i mierzyła
54 cm. Jak przyznają zgodnie dumni rodzice – Pani
Anna i Pan Piotr – Maja jest zdrowym i bardzo
grzecznym dzieckiem.
Na narodziny dziewczynki czekali już niecierpliwie jej dwaj starsi bracia – siedmioletni Tomek
i pięcioletni Bartek. Jako najmłodsza, Maja jest
oczkiem w głowie całej rodziny, oczywiście również dziadków, więc w czasie spotkania nie mogło
zabraknąć babci Mai.
W. Janiszewski, odwiedzając rodzinę, podkreślił, że w ubiegłym roku zapoczątkował nowy
zwyczaj odwiedzania pierwszego mieszkańca
urodzonego w danym roku. – Odwiedzamy seniorów, jubilatów, myślę, że to dobry pomysł, abyśmy
mogli też pogratulować rodzicom pierwszego zarejestrowanego u nas mieszkańca. Burmistrz oraz
pełnomocnik ds. społecznych przekazali na ręce
Pani Anny Wity gratulacje i upominki z okazji na-

Zostaw 1% podatku
w swojej gminie

Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża”
od kilkunastu lat działa na rzecz mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Misją fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, mającej na celu poprawę jakości życia społeczności gminy
i przyległych do niej obszarów.

– Realizujemy program Działaj Lokalnie, z którego finansowane są projekty dla lokalnych społeczności. Dzięki środkom pozyskanym od fundatora programu, czyli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, środkom od darczyńców, a także
środkom uzyskanym w ramach 1% podatku, możemy co roku realnie działać dla dobra naszych

Przygotowujesz się do otwarcia własnego biznesu? Masz swoją firmę
i nie wiesz jak podnieść jej skuteczność
w Internecie? Zapraszamy na bezpłatne
szkolenia. Wszystko za sprawą funduszy
unijnych pozyskanych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”.
– Dzięki uczestnictwu w module „Mój biznes
w sieci” mieszkańcy dowiedzą się jak wykorzystać
Internet do załatwiania spraw związanych z własną
działalnością: marketingiem, komunikacją, korzystaniem z usług publicznych oraz finansami – mówi
koordynator projektu Krystyna Jasiczek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
Inne moduły szkoleniowe, w których mogą
wziąć udział mieszkańcy to: „Kultura w sieci”,
„Rodzic w Internecie”, „Tworzę własną stronę internetową (blog) ”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Rolnik w sieci”.
W ramach każdego modułu szkoleniowego
przewiduje się organizację trzech spotkań trwających po 4 godziny zegarowe, bądź dwa spotkania

rodzin dziecka. – Mai – naszej nowej mieszkance –
życzę dużo zdrowia, beztroskiego dzieciństwa oraz
wielu radosnych dni w swoim życiu – powiedział
burmistrz W. Janiszewski. Spotkanie u Państwa
Witów upłynęło w niezwykle miłej i serdecznej
atmosferze.
Maja to lubiane i bardzo chętnie nadawane
obecnie przez rodziców imię. Według urzędowych
statystyk to właśnie Maja wiedzie prym wśród najpopularniejszych imion dla dziewczynki w 2018 r.
w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny. Na kolejnych miejscach znajdują się imiona: Zuzanna,
Hanna i Zofia. Wśród imion męskich największą
popularnością na naszym cieszą się Franciszek,
Jakub, Szymon, Michał i Paweł. (h)
mieszkańców. W ubiegłym roku ze środków programu Działaj Lokalnie sfinansowano siedem projektów na łączną kwotę 29.700 zł.
Zachęcamy Państwa do przekazania swojego 1%
podatku dla Fundacji, abyśmy i w tym roku mogli
działać na rzecz naszej małej społeczności – mówi
Jolanta Banasik, prezes Zarządu FL „Ramża”.
Aby przekazać swój 1% podatku wystarczy wpisać
w zeznaniu podatkowym nazwę organizacji: Fundusz Lokalny „Ramża” i numer KRS: 000103086
Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne w Czerwionce-Leszczynach,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Jestem”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”, KS „Decor” Bełk,
LKS „Orzeł” Palowice, LKS „Dąb” Dębieńsko,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wilhelm Szewczyk”, KS „Płomień” Czuchów, MKS
MOSiR Czerwionka-Leszczyny, LKS „Unia”
Książenice.

Obraz autorstwa Czesława Fojcika, prezentujący nasze familoki, a przekazany
przez burmistrza Wiesława Janiszewskiego, wylicytowała Joanna Hedwig-Bednarczyk. Z kolei licytację karnetu
do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
wygrała Agata Świentek, której nagrodę
wręczyła dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska.

Zakończono aukcje
charytatywne WOŚP
Obie panie kilka lat temu przyprowadziły się
do Czerwionki-Leszczyn. Pani Joanna pochodzi
z Zabrza, jest miłośniczką czerwieńskich familoków i zabytków postindustrialnych. Pani Agata pochodzi z Ustronia, bardzo lubi swoje nowe miejsce
zamieszkania, a wśród atutów miejscowości wymienia prężnie działające CKE, z którego oferty teraz wraz z całą rodziną będzie regularnie korzystać.
Burmistrz złożył na ręce obu pań gratulacje
oraz serdeczne podziękowania za włączenie się
w szczytną akcję wsparcia Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Dwa tygodnie później przyjechała do nas
mieszkanka Ustronia Agata Heczko, aby odebrać wylicytowaną w aukcji WOŚP akwafortę.
To wyjątkowe dzieło przekazał Grzegorz Wolnik, pełnomocnik burmistrza i radny Sejmiku
Województwa Śląskiego. Z powodu nieobecności
G. Wolnika akwafortę przekazał W. Janiszewski.
Pani Agata ceni sztukę, to jej zamiłowanie i wykształcenie, postanowiła więc połączyć przyjemne
z pożytecznym, biorąc udział w licytacjach
na rzecz WOŚP. (h)

„Mój biznes w sieci”
– bezpłatne szkolenia
po 6 godzin zegarowych. Rozpoczęcie szkoleń nastąpi po skompletowaniu grup po 12 osób.
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny
do pobrania na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny

2. Złóż wypełniony formularz w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta lub wyślij na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
3. Czekaj na kontakt pracownika Urzędu.
Więcej informacji na w/w stronie internetowej
lub pod numerami telefonów: 32 431 22 51 oraz
32 429 59 87.

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 III
oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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mawialiśmy już tutaj zwyczaje weselne. A jednak, kiedy się zastanowić, okazuje się, że w ostatnich
latach zmieniło się tak wiele, że… trzeba by je omówić na nowo. Nie to, że wesela są coraz bardziej wystawne, a rodziny prześcigają się w wystroju kościoła i wyborze lokalu. Może w Zakopanem,
a może na łódkach, a może ze spa dla wszystkich gości? … To „stawianie się” zawsze było. Rzecz w tym,
że w dzisiejszych weselach coraz więcej jest widowiska, a coraz mniej spontanicznej zabawy. Czy
może dlatego, że całość oddajemy w ręce weselnych fachowców, którzy pilnują dokładnie, kiedy para
ma zatańczyć, kiedy ma wjechać tort, teraz tańczą rodzice, a teraz gramy dla dziadków? … Zmieniła
się diametralnie zasadnicza rzecz – wesela nie są już ściśle prywatnym, domowym przyjęciem
w gronie rodziny, lecz „imprezą” w lokalu, nad którą czuwa sztab profesjonalistów.
Na dawnych zaproszeniach na ślub
pisano „Dom Weselny…” i tutaj widniały nazwiska Młodej Pary oraz adres. I wówczas nie była to tylko formułka – Dom Weselny był rzeczywiście domem, w którym odbywało się
wesele. Nie restauracja, nie wynajęta
sala, lecz rodzinny dom. Od jakichś
30-40 lat nikt już nie urządza wesel
w domu. Ostatnie domowe wesela
odbyły się u nas gdzieś w pierwszej
połowie lat 80. XX wieku. Niektórzy dziś nie chcą już nawet wierzyć,
że można było wesele zrobić tak zupełnie prywatnie, własnymi, nieprofesjonalnymi siłami. Podejrzewam,
że dziś, nawet gdyby ktoś chciał
mieć wesele w domu, to już tego nie
zrobi. Choćby dlatego, że nie ma już
tych wypróbowanych, doświadczonych kucharek, które miały swoje
sposoby na najlepsze weselne smaki.
No, może są, ale to już w takich latach, że nie podjęłyby się tak ciężkiej
i odpowiedzialnej pracy. I chyba już
mało kto pamięta, jak się takie domowe wesele, krok po kroku organizowało. Porównajmy, co się zmieniło
w atmosferze weselnych przyjęć, czy
rzeczywiście mocno się różnią od domowych – może jednak nie? Przypomnijmy, jak się tamte domowe przygotowywało.
Wpierw należało zawczasu znaleźć dobrą kucharkę – która dobra,
łatwo było przetestować, chodząc
na wesela. Kucharka wyliczała, ile
i jakich będzie potrzeba produktów,
ustalała jadłospis. Następnie umawiało się kilka kobiet do pomocy.
Minimum cztery – jedna do „krocio”,
czyli do pomocy kucharce, jedna
do zmywania, ze dwie jako kelnerki.
To jednak absolutne minimum, bo jeśli wesele było wielkie, to kucharce
przydały się i trzy pomocnice, a kelnerki liczono jedna na dwadzieścia
osób. Pomywaczki też się przydawały
ze dwie.
Wesela dawniej urządzano w niedziele, bo to był dzień wolny od pracy.
Cała akcja zaczynała się już we wtorek. Tego dnia kucharka przychodziła
zapoznać się z „terenem”, skontrolować zapasy, czy wszystkiego jest
dość, przygotować naczynia do pieczenia kołocza – trzeba było zgromadzić dużo wanienek i wielkich mis.
We wtorek można było już upiec
drobne suche ciasteczka, na które potem nie byłoby już czasu, bo to „zobowka”. Jednym z numerów popisowych najlepszych kucharek były maleńkie miniaturowe pierniczki, które
sklejało się marmoladą i dekorowało
każde inaczej – temu migdałek, temu
rodzynek, tam kropeczki z lukru…
Miłe zajęcie na co najmniej pół dnia.
Dodajmy, że naturalnie wszystko
co podawano na weselu, więc także
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ciasta i ciastka, musiało być swojskiej
roboty, nie kupne.
Chyba najbardziej stresujący
i wytężony dzień przed weselem
to dzień pieczenia kołoczy. Dosłownie od świtu schodziły się kobiety
i brały do roboty: sypały do wanien
kilogramy mąki, cukru, roztapiały
masło, rozbijały dziesiątki jajek.
Kucharka osobiście wyrabiała ciasto

żone w jakimś opróżnionym pokoju
na podłodze. Kobiety na klęczkach
kroiły na trzy, cztery lub sześć części, inna cięła arkusze pergaminu,
kolejna pakowała, trzecia pilnowała
listy… Bo nie można było nikogo
pominąć, komu się należało kołocz
wysłać, trzymano się więc specjalnie
sporządzonego spisu. Panna młoda
ubierała się ładnie i wraz z przyja-

Aleksandra J. Ostroch

Dom weselny (cz. I)

– a wyrobić na kilkadziesiąt nieraz
blach, to jest robota, przy której nawet silnej kobiecie pot leci z czoła.
Inne mieszały w mniejszych wanienkach mak, ser z cukrem i jajami,
lepiły kule kruszonki. Potem trzeba
było to wszystko wałkować, układać
na blachy, smarować farszem, znów
przykrywać ciastem, układać jedna
obok drugiej „posypki”… Robiono
średnio ze 40-60 blach. Pamiętajmy,
że kołocz był nie tylko na rozdanie,
ale musiał być na weselnym stole,
i to dwa razy – przy śniadaniu i popołudniu, przy kawie. Kiedy w końcu
wszystkie blachy były gotowe, podjeżdżała umówiona zawczasu fura
i zawożono je do piekarza. Oczywiście termin pieczenia trzeba było
naprzód ustalić z piekarzem. Koło
południa blachy zaczynały wracać
i następowała chwila prawdy – czy
kołocz się udał? Bo jeżeli nie, to kompromitacja i kucharki, i domu weselnego. Czy nie jest za suchy, za mokry,
zbyt jałowy, mało słodki, czy ser nie
grudkowaty, czy nie ma – co najgorsze – zakalca? Tego dnia zazwyczaj
nie było czasu gotować obiadu, więc
wszyscy głodni – i rodzina, i kucharki
– degustowali świeży kołocz. Udany
czy mniej udany, trzeba było brać
się do krojenia. Blachy leżały rozło-

ciółką lub siostrą zabierała pierwszy
kosz z pierwszymi paczkami do roznoszenia po najbliższych sąsiadach.
Jednak nierzadko trzeba było jechać
także gdzieś daleko, do piątej wsi.
Wraz z roznoszeniem pierwszych paczek, zaczynały też napływać pierwsze prezenty… Robiło się ciekawie
i wesoło. Właściwie przy całej tej,
bardzo ciężkiej robocie, panowała
fajna wesoła atmosfera.
Kolejny, „masakryczny” dosłownie, był dzień świniobicia. Zazwyczaj w czwartek lub piątek przychodził masarz ubić świnię, jałówkę,
cielęta, czy co tam było, oraz drób.
„Rozbieranie” ubitego wieprza czy
krowy, to ciężka robota. Masarzowi
pomagali zazwyczaj mężczyźni,
ojciec, bracia, czy wujowie panny
młodej, ale i kobiety miały mnóstwo
nieprzyjemnej pracy przy skubaniu i patroszeniu drobiu. Chyba już
mało kto z młodszego pokolenia
wie, że aby oskubać pierze z kury,
trzeba ją sparzyć w wiadrze z bardzo
gorąca wodą, potem opalić zapałką
sterczące „pypcie”, a przy patroszeniu dobrze uważać, by nie naruszyć
żółci, bo kura będzie do wyrzucenia.
To wszystko robiły kobiety, skubanie
zazwyczaj na dworze, patroszenie
w kuchni, potem jeszcze sprząta-

nie i zmywanie po całej tej robocie
i oczywiście „po masorzu”. Przy tym
wszystkim oczywiście polewano sobie z masarzem, degustowano pierwsze żymloki, krupnioki i głowiznę
z musztardą, więc mimo wszystko
humorki dopisywały nawet bardzo.
Następnego dnia kucharka piekła
ciasta i torty, masarz wędził kiełbasy,
można było też robić już makaron.
Kolejna mozolna praca. Wyrobić ciasto, rozwałkować na jak najcieńsze
placki, ale tak, by się nie rwały, ani
nie lepiły… Następnie suszyć rozłożone na łóżkach i stołach, i uważać,
by za bardzo nie przeschły, bo wtedy
się połamią. Przeschnięte w sam raz
kroić na wąskie paski, a te – złożone jeden na drugim – kroić znowu
w cieniutkie nitki… Fajna robota
dla cierpliwych. „Nudle”, czyli nasz
śląski makaron, nie mógł być ani
za długi (jakieś 5 cm), ani „ruby jak
sztachety”. Im cieńszy, tym lepszy,
tak mniej więcej grubości… dużej
igły. Pokrojony znów się rozkładało
do wyschnięcia, a potem delikatnie
składało w kartonach.
W ostatnim dniu przed weselem
wzmagał się ruch, bo znów pracowali mężczyźni i kobiety. W kuchni
kucharki robiły i podpiekały rolady
i inne pieczenie, szatkowały kapustę,
obierały ziemniaki. Tymczasem mężczyźni szykowali izbę weselną (lub
dwie), czyli wynosili większość mebli, przywozili wozem i rozstawiali
wypożyczone stoły i krzesła, zawieszali na ścianach dekoracje, girlandy
i „Serdecznie witamy” nad wejściem.
Przywozili i ustawiali na dworze podium do tańca. Podium otaczano ściętymi brzózkami dla dekoracji (barbarzyński obyczaj, który na szczęście
zanikł), instalowano też – o ile była
już elektryczność – jakieś oświetlenie. Panna młoda z siostrami, jeśli
nie były potrzebne w kuchni, znosiły
kosze wypożyczonych od sąsiadów
i znajomych naczyń – talerzy, kompotier, pucharków, dzbanków do kawy
i waz. Kompletowano sztućce i obrusy. Pan młody przywoził i składał w bezpiecznym miejscu napoje
i alkohole, w zamkniętej na klucz
piwnicy czy innym zamykanym pomieszczeniu. W ogóle zgromadzone
zapasy należało zamykać i pilnować,
mógł się złodziej złakomić tak na alkohole, jak i na wędliny. Zdarzały się
takie przypadki.
W weselny poranek kuchnia była już
od rana na pełnych obrotach. Kucharki
przygotowywały obiad, robiły góry
klusek, gotowały rosół, sosy, kompoty,
itd., kroiły do śniadania – było wtedy
w zwyczaju, że goście przychodzili już
na śniadanie. Podawano na nie kiełbasy i tzw. „wyroby” ze świniobicia,
czyli salcesony, krupnioki, żymloki,
pasztetową. I, naturalnie, kołocz.
Do tego kawa. Kelnerki tymczasem
przygotowywały stoły – rozkładały
obrusy, ustawiały talerze i filiżanki,
dzbanki z kawą. W końcu donosiły
półmiski i talerze z wędlinami i chlebem… Można było zaczynać.
Goście i „Młody Pon” u furtki,
więc w tym momencie powinna się
pojawić gotowa już „Młodo Pani”…

Śląskie legendy
z kalendarzem w tle
23 stycznia w CKE odbyła się konferencja metodyczna pn. „Śląskie legendy
z kalendarzem w tle”, skierowana do nauczycieli regionu, a przygotowana przez
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz
nasz Urząd Gminy i Miasta.

– Dzisiejsza konferencja ma służyć wymianie praktyk, wzajemnym inspiracjom, pomysłom
na nauczanie z zakresu edukacji regionalnej,
przekazywaniu wiedzy o śląskich legendach,
co we wspaniały sposób zostało zrobione w naszym kalendarzu. Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy przygotowali to spotkanie. Dziękuję za promocję naszej małej ojczyzny. Apeluję także do Was
o pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, śląskiej
obrzędowości i docenianie piękna tej ziemi – powiedział burmistrz Wiesław Janiszewski, otwierając konferencję. W wydarzeniu uczestniczyły
także dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska oraz
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej
Stefania Szyp.
O koncepcji i realizacji „Kalendarza gminnych
legend i opowieści” mówiła Hanna Piórecka-No-

Nakręć się
W ramach projektu „Razem Możemy
Więcej” został ogłoszony konkurs pn.
„Nakręć się” skierowany do organizacji
pozarządowych działających na terenie
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zachęcamy lokalne NGO do napisania i przesłania krótkiego tekstu, który przybliży organizację
oraz jej działalność. W ramach konkursu organizacja ma za zadanie stworzyć krótki scenariusz, pod
nagranie materiału filmowego. Głównym celem
konkursu jest stworzenie krótkich, trzyminutowych filmów, prezentujących daną organizację.
W konkursie przyznane zostaną cztery równorzędne nagrody.
Kilka informacji na temat zadania konkursowego:
1. Opis scenariusza powinien zawierać informacje
na temat miejsca akcji oraz osób zaangażowanych
w jego realizację. Miejsce akcji może być związane
z wydarzeniem ważnym dla organizacji. 2. Treść
scenariusza nie powinna przekraczać jednej strony
A4 lub 2000 znaków (ze spacjami). 3. Każda organizacja może zgłosić tylko jeden scenariusz. Termin nadsyłania prac: 17 marca 2019 r.
Informacje i regulamin: www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl
Kontakt: Centrum Organizacji Pozarządowych
w Czerwionce-Leszczynach, tel. 533 920 112,
e-mail: ngo.czerwionka@gmail.com
Klaudia Szostok
Wiceprezes GaSzo

wak, rzecznik UGiM Czerwionka-Leszczyny: –
Zainteresowanie dzisiejszą konferencją pokazuje,
że działania podejmowane przez Urząd i przez nauczycieli mają punkty styczne. Cieszę się, że możemy pracować wspólnie, wzajemnie się inspirować
i wypracowywać najlepsze rozwiązania z korzyścią
dla naszych młodych mieszkańców.
H. Piórecka-Nowak zaprezentowała również wydaną przez UGiM kolorowankę XXL, skierowaną
do dzieci, a prezentującą wybrane postaci z legend
przedstawionych w kalendarzu. UGiM we współpracy z WOM Rybnik oraz SP nr 5 w Czerwionce
zaproponował także konkursy z zakresu edukacji
regionalnej, skierowane dla dzieci i młodzieży.
Część szkoleniową dla nauczycieli przeprowadziła
Małgorzata Pyszny, metodyk nauczania.

M. Pyszny zwróciła uwagę na rolę legend w edukacji, omówiła ich przesłanie etyczne i wartości,
przedstawiła również szereg propozycji metodycznych, pozwalających wykorzystać teksty legend
w pracy z dziećmi.
– W legendach wiele jest wartości wychowawczych, życiowych drogowskazów, znajdziemy teksty,
które mówią o szacunku do drugiego człowieka,
Boga, prawdzie, cnocie, przyjaźni, lojalności,
uczciwości, gościnności, rzetelności. To wychowanie do wartości zawarte w naszej podstawie
programowej. Legendy wywołują duże zainteresowanie dzieci, budzą emocję, pozwalają także łączyć przekaz legendarny z konkretnym miejscem,
np. wzgórzem Ramżą, Pojezierzem Palowickim czy
zamkiem w Leszczynach – wyjaśniała.
W kolejnej części spotkania odbyły się ćwiczenia warsztatowe, które miały stanowić inspirację
do pracy z dziećmi w szkołach i przedszkolach. (h)

Dzięki szkoleniu uczestnicy mieli okazję poznać świat wartości w podaniach i legendach śląskich, dowiedzieć się, jakimi metodami realizować
w szkole i przedszkolu zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej, by wyeksponować kulturotwórczą rolę opowieści oraz poznać zapisy dotyczące
legendy w podstawie programowej.

Dwanaścioro młodych mieszkańców Czerwionki-Leszczyn kształci się do roli lokalnych
liderów społecznych. Uczestniczkami i uczestnikami, którzy zakwalifikowali się do Gminnego Programu liderskiego BLASK są: Paulina Błażyca, Patrycja Foreiter, Jesica Kielesińska, Magdalena Konsek, Natalia Kubasa, Anna Mrowiec, Paulina Musiolik, Agata
Pietras, Monika Rachubka, Jakub Rybok, Marta Wysłuch i Martyna Żółkiewicz.

Młodzi w Programie „Blask”
– Młodzi i aktywni mieszkańcy gminy mają przed
sobą jeszcze 30 godzin szkoleń stacjonarnych, 4 wyjazdowe warsztaty motywacyjne, udział w wizycie
studyjnej oraz granty na własne inicjatywy lokalne,
które będą realizowane z mieszkańcami. Połączenie zdobycia nowej wiedzy przez osoby w wieku
15-26 lat z nabyciem i rozwijaniem umiejętności
społecznych to najlepszy sposób na realizację tzw.
edukacji pozaformalnej. Gminna młodzież, poprzez
współpracę z wieloma doświadczonymi liderami
lokalnymi z organizacji pozarządowych, przy wykorzystaniu wielu narzędzi i instrumentów, będzie
rozwijać wolontariat i aktywność obywatelską pozostałych mieszkańców – mówi Marcin Stempniak, jeden z koordynatorów programu.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Redukowania
Bierności oraz Stowarzyszenia Luxtorpeda, jako
organizatorzy projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, opracowali komplementarny schemat rozwoju gminnego wolontariatu wśród młodych mieszkańców. Ocena potrzeb
i oczekiwań społeczności lokalnych, tworzenie i realizacja projektów społecznych, jak również inne
formy angażowania mieszkańców do rozwiązy-

wania problemów to tylko przykładowe działania,
jakimi zajmować się będą przyszli liderzy lokalni.
Pierwsze z cyklu szkoleń dla młodych społeczników dotyczące diagnozy lokalnej poprowadził Michał Stokłosa – członek organizacji społecznych,
animator, działacz sportowy, samorządowiec, wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Bełk.
Kolejne zaplanowane szkolenia i inicjatywy można śledzić na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych organizatorów oraz
na profilu programu: www.facebook.com/programBLASK/, kontakt: blask@czerwionka.org
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Zdj. Arkadiusz Klimczak

Muzyczny kinematograf,
czyli same przeboje!
– Drodzy Państwo, czy wyobrażacie sobie
dobry film bez dobrej muzyki? … – z takim
retorycznym pytaniem na wstępie koncertu „Muzyczny kinematograf” zwróciła
się do publiczności Magdalena Grzegorzek. Chwilę później, zapowiadając wykonawców wspólnie z Aliną Michniewicz,
sama zajęła miejsce w zespole „Ale
Babki”. A to przecież dopiero początek
niezwykłego wieczoru, który w głównej
mierze należał do zespołów „Światło”
i „Małe Światło”.
Ilekroć na naszych scenach pojawiali się młodzi
artyści spod skrzydeł Krystyny Zaskórskiej i Doroty Jezior, tylekroć zwiastowało to wydarzenie
wyjątkowej miary; takie, co to na długo zapada
w pamięć publiki. Tak i tym razem program spięty
w jedną całość filmowych hitów był kolejną okazją do ukazania wyjątkowych talentów, jakie już
nie tylko drzemią w młodych wykonawcach, ale
w pełni rozkwitają. Będzie jeszcze o nich głośno
(to rzecz pewna!), póki co brawurowo dali popis
z początkiem lutego, kiedy to wystąpili na scenie
naszego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego.

W programie koncertu znalazły się popularne,
dobrze znane większości widzów przeboje filmowe. Dość wspomnieć o tych serialowych, m.in.
z takich produkcji jak „Czterej pancerni i pies”,
„Polskie drogi”, „Stawiam na Tolka Banana”, czy
też o utworach, które od razu przywołują na myśl
ekranizacje powieści Henryka Sienkiewicza,
a wśród nich to „Dumka na dwa serca” i „W stepie
szerokim” („Pieśń o Małym Rycerzu”). W sumie
na cały, ze wszech miar urozmaicony koncert złożyło się niemal trzydzieści aranżacji, wykonywanych zespołowo lub też przez solistów, tak a cappella, jak również z towarzyszeniem zaproszonych
muzyków. Dodajmy, iż połowę z nich stanowiły
utwory zaśpiewane po angielsku, a to oznacza,
iż w „Muzycznym kinematografie” nie zabrakło
przebojów światowego formatu, zaś publiczność
zgromadzona w sali widowiskowej CKE w żadnym
razie nie mogła się czuć zawiedziona. Stąd gratulacje dla wszystkich wykonawców, w szczególności
zaś dla Krystyny Zaskórskiej, która wyreżyserowała to niezwykłe artystyczne przedsięwzięcie.
Brawo! (r)
WYKONAWCY KONCERTU
MUZYCZNY KINEMATOGRAF
Zespół „Światło” – Dominika Drapacz, Bartosz Jezior, Szymon Kurpas,
Anna Lange, Alina Michniewicz, Kacper Nowak, Kamil Piskorz, Julia
Sikora, Klaudyna Siwek, Alina Więcek
Zespół „Małe Światło” – Karol Bociek, Karolina Dworowy, Antoni
Grzybek, Vanessa Grzybek, Aleksandra Kisiel, Szymon Kurpas, Katarzyna Kulejewska, Małgorzata Leśnik, Wiktoria Neumann, Barbara
Pietras, Anita Procek, Kamila Sobczak, Martyna Strużny
Zespół „Ale Babki” – Beata Babilas, Magdalena Grzegorzek, Katarzyna Hajduk, Monika Juraszczyk, Iwona Przybyłek, Zosia Stawowska,
Anna Skutela, Monika Usarek, Ksymena Wójcik.
Soliści – Dominika Drapacz, Karolina Dworowy, Magdalena Grzegorzek, Katarzyna Kulejewska, Alina Michniewicz, Kacper Nowak, Anita
Procek, Klaudyna Siwek, Kamila Sobczak, Alina Więcek
Muzycy – Dorota Jezior – fortepian, Maciej Musiał – fortepian, instrumenty klawiszowe, Karol Husak – gitara, Jakub Żemła – gitara basowa,
Tomasz Szczepanek – perkusja, Krystyna Zaskórska – skrzypce, Kacper Nowak – obój, Bartosz Jezior – saksofon
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7 lutego w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Leszczynach odbył się
charytatywny bal przebierańców pn. „Wszystkie Kolory Świata” zwieńczający przystąpienie szkoły do projektu UNICEF-u, którego celem było objęcie programem szczepień
najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.

„Wszystkie Kolory Świata”
w Zespole Szkół Specjalnych

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” to odpowiedź na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w najbiedniejszych
krajach świata. Miał również na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być
przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami
oraz że dzięki ich zaangażowaniu można uratować
życie dziecka.
Aby umożliwić zaszczepienie dzieci z różnych
stron świata uczniowie, nauczyciele i rodzice z ZSS
w Leszczynach wykonali charytatywne szmaciane
laleczki – ubrane i przyozdobione w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrali. Laleczka to nie tylko cegiełka na szczytny
cel, to także symbol pomocy, jaką dzieci chciały
udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.

Koncerty noworoczne w wykonaniu muzyków Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”
cieszą się już u nas długoletnią tradycją, wszak każdorazowo są wyjątkowym
wydarzeniem kulturalnym. Niejako przywykliśmy do tego, że idealnym miejscem
do koncertowania stała się przestronna
scena Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, tymczasem dyrygent Wojciech Pukowiec i jego muzycy nie czynią zawodu
również tym, którzy upodobali sobie ich
wstępy w miejscowych świątyniach.

Laleczki można było „zaadoptować” po wpłaceniu darowizny na rzecz ratowania życia dzieci.
– Razem uszyliśmy 10 laleczek, sześć z nich
ma już swojego „opiekuna”, a pozostałe wciąż
czekają na „nowy dom”. Nietrudno jest policzyć,
że tym sposobem zapewniliśmy szansę na zdrowie
szóstki dzieci, bo minimalna kwota darowizny,
w wysokości 10 zł, umożliwi zaszczepienie jednego z nich przeciw najpoważniejszym chorobom
wieku dziecięcego – mówiły nauczycielki z ZSS.
Gdy zabrzmiała muzyka na parkiecie pojawili się
Meksykanie, Indianie, kowboje oraz wiele innych
barwnych postaci. Z każdą minutą do tańca ruszało
coraz więcej osób. Do wspólnej zabawy przyłączyli się także dorośli. Wszyscy świetnie się bawili
i to w jakże szczytnym celu! (–)

Orkiestra Miejska

„Dębieńsko” w Leszczynach
Tak oto kolejną okazją do wysłuchania bogatego
programu koncertu noworocznego stało się zaproszenie leszczyńskiego proboszcza, ks. Zenona Sodzawicznego, dzięki któremu Orkiestra Miejska
„Dębieńsko” zawitała w murach kościoła św. An-

drzeja Boboli. W niedzielne popołudnie 27 stycznia Wojciech Pukowiec zapowiadał tu nie tylko
kolejne utwory dosłownie miejscowej orkiestry
(wszak jej siedzibą jest Dom Kultury w Leszczynach), ale również solistów, którzy niemal zawsze
towarzyszą muzykom podczas takich koncertów.
Byli nimi Sabina Kierpiec, Iwona Blacha i Mieczysław Kierpiec. Niespodzianką był natomiast
występ Zespołu Śpiewaczego „Leszczyny”,
który przed własną publicznością zaprezentował
się po raz pierwszy, a który działa pod kierunkiem
W. Pukowca. W programie wspólnego koncertu
znalazły się kolędy i pastorałki, zarówno te tradycyjne, jak i bardziej współczesne, a także utwory
instrumentalne.
Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia
kulturalne z udziałem Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” (r)

Rynkowski & Balcar
na scenie CKE

Z przyczyn niezależnych od organizatora i wykonawców nie
mógł się odbyć w zaplanowanym terminie koncert grupy
Sound’n’Grace, za to Ryszard Rynkowski i Maciej Balcar zaprezentowali się w Czerwionce prześwietnie. Nie ma wątpliwości,
iż nasza scena w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odpowiada
muzykom, którzy dość często to podkreślają.
Ryszarda Rynkowskiego, niegdyś
związanego z grupą „Vox”, przedstawiać raczej nie trzeba, wszak to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy polskiej estrady. Co istotne,
jego duża popularność również nie
maleje, odkąd pod koniec lat 80. rozpoczął karierę solową. Ta zaś zaowocowała takimi przebojami jak „Dary

losu”, „Jedzie pociąg z daleka” czy
„Szczęśliwej drogi już czasu”. Oczywiście wielu z nich nie mogło zabraknąć podczas koncertu w Czerwionce,
który zgromadził rzeszę jego fanów.
Podobnie w przypadku Macieja
Balcara, kojarzonego w legendą zespołu „Dżem” oraz wieloma gwiazdami muzyki rockowej i bluesowej.

Jest przy tym uznanym kompozytorem i autorem tekstów, choć z dużym
powodzeniem realizuje się również
jako aktor (m.in. rola w filmie Jana
Kidawy-Błońskiego o Ryszardzie
Riedlu, liderze zespołu „Dżem”).
Warto wspomnieć, iż koncert wpisany był w promocję najnowszej,
solowej płyty artysty pt. „Struś”. (r)
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Jasełka na scenie

16 stycznia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się XVIII Parada Jasełek.
W przeglądzie wzięły udział przedszkola
i szkoły z terenu Czerwionki-Leszczyn,
nie zabrakło również placówek z Rybnika,
Jejkowic i Ornontowic.

Jury w składzie: Ewa Kluczniok, Anna Jędrzejak, Halina Chowaniec i Agnieszka Wowra obejrzało dwanaście przedstawień przygotowanych przez następujące placówki: SP nr 7
w Dębieńsku – „Do Betlejem”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach – „Cyrkowcy
w Betlejem”, Przedszkole nr 3 im. J. Korczaka
w Leszczynach – „Stajenka świata”, Zespół Szkół
Specjalnych im. W. Sherborne w Leszczynach
– „Cud narodzin”, Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Szkoła Życia” w Rybniku – „Nie
bój się”, Przedszkole nr 10 im. J. Tuwima w Czerwionce – „Noc Bożego Narodzenia”, Przedszkole
nr 4 w Rybniku odd. OPP „Przygoda” – „Z Ojczyzną przed Pana”, Przedszkole nr 10 im. J. Tu-

ePrzedszkolaki ze „Skarbnikowej Willi”
Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych
społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom
na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, dlatego też Przedszkole nr 7 w Czuchowie podjęło współpracę z Zespołem Szkół w Czerwionce, wychodząc naprzeciw
cyfrowym wyzwaniom.
– W czasie zajęć przedszkolnych przygotowujących do nauki programowania, dzieci z pomocą
„Kodujmaty” [to duży planszo-dywanik edukacyjny, na którym znajduje się kratkownica] rozwi-
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jają logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość,
a także koordynację wzrokowo-ruchową i wiele
innych wartości. Natomiast dzięki współpracy z ZS
w Czerwionce-Leszczynach prowadzone są zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie przedszkolaki uczą się, by pierwsze kontakty z komputerem
były poprawne oraz żeby wiedziały, że komputer
to nie tylko zabawka, lecz przede wszystkim środek do zdobywania i pogłębiania wiedzy – mówią
autorzy projektu, Patrycja Lip z P nr 7 i Marcin
Stalmach z ZS.
W ramach projektu przedszkolaki włączyły
się również w akcję międzynarodowej Godziny
Kodowania – to globalna akcja, której celem jest
zachęcanie do rozpoczęcia przygody z programowaniem. (h)

wima w Czerwionce – „Wesoła nowina”, Oddział
przedszkolny przy SP Stanowice – „Dla Jezuska”,
SP w Stanowicach – „Pójdźmy witać Pana”,
SP w Jejkowicach im. Jana III Sobieskiego.
– W tym roku nasz przegląd kończy 18 lat. Być
może nie jest to dużo, ale warto dodać, że każdy
młody aktor jasełek jest już młodszy od organizowanego przez nas wydarzenia. Kiedy przygotowywaliśmy ten wyjątkowy przegląd po raz pierwszy,
was nie było jeszcze na świecie – mówił dyrektor
SP w Stanowicach Jacek Wowra, zwracając się
do wykonawców. Złożył również podziękowania
na ręce jurorów oceniających występy oraz Mirosławy Gamzy i Agaty Burnagiel, nauczycielek
stanowickiej szkoły, które odpowiadały za organizację przeglądu. Uczestnikom i organizatorom
Parady Jasełek pogratulował także ks. Dariusz
Gembała. – Jasełka mają charakter religijny. Nie
są bajką, a przedstawieniem przyjścia na świat Jezusa. Chociaż mamy już styczeń, to święta Bożego
Narodzenia nadal trwają w naszych sercach. Jasełka inspirują nas do tego, żebyśmy poczuli ciepło
świąt, abyśmy byli ludźmi pełnymi dobra, serdeczności i miłości względem siebie – mówił proboszcz
parafii św. Jacka w Stanowicach.
Choć wszystkie występy były wyjątkowe, niepowtarzalne i wymagały ogromu przygotowań,
ostatecznie jury wyłoniło zwycięzców. W młodszej kategorii I miejsce zajęło Przedszkole nr 3
im. J. Korczaka w Leszczynach, z kolei wyróżnienie otrzymało Przedszkole nr 10 im. J. Tuwima
w Czerwionce. Wśród starszych wykonawców
I miejsce zdobył ZSS im. W. Sherborne w Leszczynach, II – SP nr 7 w Dębieńsku oraz SP w Stanowicach, III – ZS-P w Ornontowicach i SZS-P „Szkoła
Życia” w Rybniku, zaś wyróżnienie przypadło SP
w Jejkowicach. Organizatorami Parady Jasełek
są Szkoła Podstawowa w Stanowicach oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. (k)

No a gdyby ich nie było/Dzieciom trudno by się żyło/Kto by bajki opowiadał/Kto by rady
mądre dawał? – tymi słowami przedszkolaki z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima
w Czerwionce rozpoczęły swój występ będący prezentem dla babć i dziadków. Dzieci
nie tylko zaśpiewały piosenki, zatańczyły i wyrecytowały wiersze, ale zaprosiły również
wszystkich zebranych na sali do wspólnej zabawy.

Babciom i dziadkom
– W imieniu burmistrza Wiesława Janiszewskiego oraz Rady Miejskiej składam najserdeczniejsze życzenia z okazji tak pięknego święta, jakim
jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Życzę dużo zdrowia, radości, siły oraz pociechy z wnucząt – mówiła
Stefania Szyp, przewodnicząca Komisji Oświaty
Rady Miejskiej, zwracając się do wszystkich babć
i dziadków obecnych na sali. Do życzeń przyłączył
się również przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda. – Te dwa styczniowe dni są symboliczne – wtedy wnukowie składają wam życzenia,
ale wszyscy dobrze wiemy, że każdego dnia babcie i dziadkowie odgrywają w życiu i wychowaniu
dzieci równie ważną rolę, co rodzice – podkreślił.
– Dzieci nie tylko długo przygotowują się do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale są to te
święta, których nie mogą się doczekać. Cieszą się,
że na widowni zobaczą swoich dziadków, dlatego
dzisiejsza uroczystość jest taka wyjątkowa – mówiła Gabriela Grochla, dyrektor P nr 10.

wolnego czasu, który będziecie mogli im poświęcić – mówiła Iwona Palarz, dyrektor P nr 6 „Pod
Jarzębiną”. Ze strony małych artystów również
popłynęły najserdeczniejsze życzenia dla babć
i dziadków ubrane w piękne piosenki, kolorowe
tańce i wzruszające wierszyki.
Przedszkolaki do występu przygotowywały się
od dłuższego czasu. Wszyscy goście zaproszeni
na tę uroczystość byli więc pełni uznania dla swoich pociech. Występy najmłodszych nagrodzili długimi brawami, nie zabrakło też wzruszeń i emocji.
Występy małych artystów oklaskiwali: zastępca
burmistrza Andrzej Raudner, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska oraz zaproszone
na uroczystość babcie i dziadkowie. (k)

***
W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym swoim
babciom i dziadkom życzenia z okazji ich święta
złożyli także najmłodsi z Przedszkola nr 6 „Pod
Jarzębiną” w Czerwionce.
– Na samym początku, zanim życzenia złożą
Wam wasze wnuczki i wnukowie, sama chciałabym życzyć Państwu zdrowia, pomyślności, radości
z każdego dnia, optymizmu, umiejętności cieszenia
się drobiazgami. Życzę Wam również nieustającego
poczucia dumy z Waszych wnucząt, a także dużo

„Diety i maszkiety”
w czuchowskiej filii BP
30 stycznia w Filii Bibliotecznej w Czuchowie odbyło się spotkanie z dietetyk kliniczną
Magdaleną Sierny, która pasjonuje się najnowszymi trendami w żywieniu i gotowaniu.
– Obserwuję duże zainteresowanie czytelników
literaturą poświęconą zdrowiu, urodzie i różnorodnym dietom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszej małej społeczności lokalnej, postanowiłam
zaprosić do biblioteki panią dietetyk na spotkanie
poświęcone dietom i zdrowemu odżywianiu – mówi
Bogusława Twardawa, kierownik Filii Bibliotecznej w Czuchowie.
M. Sierny prowadzi w Rybniku poradnię dietetyczną „Diety i maszkiety”, w której uczy jak jeść
smacznie i zdrowo. Zgromadzonym czytelniczkom

udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowych
maszkietów. Warto dodać, iż Biblioteka Publiczna
w Czerwionce-Leszczynach oprócz literatury pięknej w swoich zbiorach gromadzi także literaturę
popularnonaukową, poświęconą najnowszym trendom żywieniowym oraz dietom w różnych chorobach. BP
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W ostatnim tygodniu stycznia w szkołach z terenu Czerwionki-Leszczyn gościł Puchar
Mistrzostw Świata 2018. Statuetka, która we wrześniu po raz kolejny trafiła w ręce
reprezentacji Polski, mierzy nieco ponad 42 centymetry i waży 9 kg. Wykonana jest
z 12 indywidualnych części, symbolizujących zawodników, które łączą się, by stworzyć kształt piłki we wnętrzu struktury.

Siatkarskie emocje

w Czerwionce-Leszczynach
Puchar towarzyszył również spotkaniu, w którym uczestniczyli uczniowie szkół z naszej gminy.
Po ubiegłorocznym spotkaniu z Sebastianem
Świderskim, w tym roku młodzież miała okazję
spotkać się z Grzegorzem Kosokiem, kapitanem
drużyny Jastrzębskiego Węgla oraz Dawidem
Konarskim, grającym na pozycji atakującego
zarówno w Jastrzębskim Węglu, jak i reprezentacji Polski. – Życzę Wam przyjemnych wrażeń, ale
również tego, żeby dzisiejsze spotkanie było dla
Was wyjątkową lekcją. Słuchajcie uważnie naszych
gości, zadawajcie im pytania, ponieważ z pewnością mają dla Was wiele cennych rad i wskazówek –
mówił burmistrz Wiesław Janiszewski, zwracając
się do zebranych uczniów.
Siatkarze opowiedzieli o początkach swojej kariery, największych dotychczasowych sukcesach,

9 lutego w Szkole Podstawowej nr 8
w Dębieńsku Wielkim odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego.
Od samego poranka rywalizowali uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. Później przyszedł czas na rozgrywki amatorów niezrzeszonych
w PZTS i wszystkich zainteresowanych miesz-

odpowiadali także na zadawane im pytania. Nie
zabrakło również rad dla każdego, kto chciałby zająć się sportem, zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. – Zawsze najtrudniejszy jest pierwszy krok,
dlatego najważniejsza jest wiara w siebie i własne
możliwości – mówił G. Kosok. – Wyzwaniem dla
każdego będzie już samo zapisanie się na dowolne
zajęcia sportowe – siatkówkę, koszykówkę, pływanie czy jakąkolwiek inną dyscyplinę. Sam się tego
bałem i na pewno na początku nie będzie to łatwe.
Ważna jest również praca nad swoimi osiągnięciami, ale także nad tym, aby nie stracić zapału
do sportu – podkreślił D. Konarski.

Po południu siatkarze spotkali się również
z uczestnikami Turnieju Piłki Siatkowej. Na boisku zmierzyły się ze sobą reprezentacje MOSiR-u,
ZDiSK-u, nauczycieli ZHP w Czerwionce-Leszczynach oraz radnych Rady Miejskiej. Chociaż
zacięta walka o zwycięstwo trwała do ostatnich
chwil turnieju, ostatecznie wyniki prezentowały
się następująco: ZDiSK (I miejsce), MOSiR (II),
nauczyciele ZHP (III), radni RM (IV). Zmagania
na boisku oklaskiwali m.in. burmistrz W. Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda, sekretarz gminy Justyna Domżoł, dyrektor MOSiR-u Michał Cichoń i nasi radni. (k)

Turniej Tenisa Stołowego
kańców. Ostateczna konkurencja open zakończyła
rywalizacje.
– Turniej zgromadził kilkudziesięciu miłośników tenisa stołowego, w tym nie tylko mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, ale
również gości z Gliwic, Mikołowa, Żor, Pszowa,
Zabrza i Rudy Śląskiej – zaznaczył organizator
turnieju Aleksander Pyszny, dyrektor SP nr 8. –
Przed laty w SP 8 organizowane były regularne
zajęcia i turnieje tenisa stołowego dla uczniów.
Jednym z uczestników tych zajęć był Przemysław
Stokłosa, który do dzisiaj gra i trenuje. To z jego
inicjatywy jesienią 2018 r. odbył się w Dębieńsku
pierwszy turniej. Obecny był już drugim i mam nadzieję na kontynuację tej inicjatywy. Jak widać,
rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem,

zwłaszcza wśród osób dorosłych, w kategoriach
amator i open.
Burmistrz Wiesław Janiszewski obserwował
rozgrywki i złożył gratulacje na ręce uczestników
turnieju. Zadeklarował również swoje wsparcie dla
tej dyscypliny i objęcie patronatem następnego turnieju, przewidzianego na wiosnę br. (h)
WYNIKI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
Uczniowie: 1. Marcin Sławiński (Gliwice),
2. Kamil Jendrusz (Mikołów), 3. Paweł Pietras (Czerwionka-Leszczyny). Amatorzy z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny:
1. Barbara Ciołek, 2. Piotr Ciołek, 3. Andrzej
Grochla. Open: 1. Kamil Durak (Ruda Śląska),
2. Adam Płaczek (Czerwionka-Leszczyny),
3. Piotr Zemła (Gliwice), 4. Sabina Wyrobek
(Czerwionka-Leszczyny)
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W ramach Programu Śląskich Miast
strony zadeklarowały współpracę, której
celem ma być integracja mieszkańców
wokół wydarzeń związanych z piłką nożną. Przewidziane są wspólne działania
promocyjne i marketingowe, polegające
na organizowaniu eventów sportowych,
rekreacyjnych i rozrywkowych.

Czerwionka-Leszczyny
Podwójny z Górnikiem Zabrze
Mistrz Świata

Patryk Herdzina – uczeń Technikum Logistycznego w Zespole Szkół w Czerwionce – podczas niedawnych mistrzostw
w Niemczech został podwójnym Mistrzem Świata Federacji WFMC. Pierwszy złoty medal zdobył w formule K1 junior
-60 kg, drugi – w formule Low Kick Light
junior -60 kg.
17-letni Patryk trenuje kickboxing w klubie
Fight Club Knurów pod okiem Grzegorza Sobierajskiego. Zajęcia odbywają się cztery razy
w tygodniu po dwie godziny – na przemian
są to treningi siłowe, techniczne i sparingi. Dwa
razy w tygodniu trenuje również w Jankowicach
u trenera Kamila Widawskiego w Szkole Walki
„LAO HU”. Jest także stypendystą ubiegłego roku
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stąd jego
serdeczne podziękowania kierowane za pośrednictwem redakcji dla naszej gminy za pomoc w realizowaniu sportowych osiągnięć. Bardzo udany
występ podczas ostatnich Mistrzostw Świata Federacji WFMC w Niemczech jest tego najlepszym
dowodem.
Ten rok również zaczął się pozytywnie – od zdobycia pierwszego miejsca na Międzynarodowych
Mistrzostw Polski K1 Federacji WKF, które odbyły
się 2 lutego. Gratulujemy! (r)

Górnik Zabrze – jak czytamy w podpisanym dokumencie – zobowiązał się do przyznania gminie
tytułu „Partnera Społecznego” na jeden ustalony
mecz, podczas którego zapewni m.in. ekspozycję
logo gminy i informacji na materiałach reklamujących mecz, udział dzieci ubranych w koszulki promujące gminę w dziecięcej eskorcie wyprowadzającej piłkarzy na mecz, udzielenie zniżki na bilety
dla mieszkańców gminy oraz umożliwienie kol-

portażu ulotek promujących gminę. Przewidziane
są także wizyty przedstawicieli klubu w przedszkolach i szkołach. Gmina z kolei zobowiązała
się do zachęcania mieszkańców do uczestnictwa
w wydarzeniach klubu za pomocą przesłanych
materiałów publikowanych w kanałach informacyjnych, udzielenia pomocy w promocji oferty
sponsorskiej wśród miejscowych przedsiębiorców
oraz w promocji oferty Programu Trójkolorowi. (r)

Sukcesy młodych szachistów
19 i 20 stycznia w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach rozegrano
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach.
Wśród drużyn biorących udział w Mistrzostwach nie zabrakło również reprezentantów Klubu
Szachowego „Skoczek”. Drużyna w składzie: Dominik Kania, Adam Gardian, Dominik Kubica.
Filip Jesionowski, Michał Rożek, Anna Lajdamik i Emilia Jaros wywalczyła w rozgrywkach II
miejsce, awansując tym samym do II Ligi Juniorów
Śląskiego Związku Szachowego.

Zdj. Grzegorz Leszczyński

Sportowy Weekend Pełen Emocji

Po ostatnich sukcesach sportowych i organizacyjnych Stowarzyszenia Guardians
Team na zawodach kickboxingu Guardians Cup II, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku, przyszedł czas na kolejne wyzwanie – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Federacji WKF w formule K1, które odbyły się 2 i 3 lutego w Mikołowie.

Właśnie podczas zawodów w Mikołowie 2 lutego reprezentant Stowarzyszenia Maksym Voitiuk zdobył tytuł i pas Międzynarodowego Mistrza Polski WKF w formule K1. Dzień później,
podczas Gali Charytatywnej Open Cup Europe
2019 swoje umiejętności zaprezentowali młodzi
zawodnicy Guardians Team – Kacper Mosgalik
i Wojciech Ciołek. Sędziowie zdecydowali, że ich
walka zakończyła się remisem. Cennych wskazówek i rad zawodnikom udzielał sam Mistrz Świata
w Kickboxingu Cezary Podraza.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów! (h)

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania

4 marca, godz. 17.00
 7 marca, godz. 17.00

SPOTKANIE AUTORSKIE z Katarzyną Siwczyk – autorką książki pt.
„Kobiety ze Śląska”

 22 marca, godz. 10.00

LEKCJE BIBLIOTECZNE z okazji Światowego Dnia Wody

Wykład „Czy inżynier środowiska jest poszukiwaczem skarbów” –
prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, Katedra Biotechnologii
Środowiskowej Politechniki Śląskiej

25 marca, godz. 17.00

Wykład „Fotowoltaika – energia słońca” – dr inż. Aleksandra Drygała,
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej

LUTY 2019 | KURIER

15

RehaEsstetica przyjmie do pracy
fryzjera lub fryzjerkę!
Szczegółowe informacje
– tel. 32 42-70-276

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








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



GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



K ALENDARZ I MPREZ
K ULTURALNYCH 2019
2.03

KONCERT TIK TAK PUNK ROCK MEMORIAŁ, godz. 18.00
– Czerwionka, Sala MOK, ul. Wolności 2, bilety: 30/40 zł
3.03 SPEKTAKL KOMEDIOWY „PRZEKRĘT (NIE) DOSKONAŁY”,
godz. 18.00 – Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne,
ul. 3 Maja 36D, bilety: 80 zł
16.03 FESTIWAL TAŃCA „INSPIRACJE 2019”, godz. 9.00-19.00 –
Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, wstęp wolny
22.03 POKAZ FILMÓW Z MUZYKĄ NA ŻYWO, godz. 18.00 –
Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 20 zł
23.03 KONCERT FOLKESTRADA, godz. 17.00 – Czerwionka,
CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 20 zł
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Karolinie Blacha-Cieślik

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

Iwonie Flajszok

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Celinie Błaszczyk

głębokie wyrazy współczucia
po śmierci

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

 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 
ORTODONCJA

Serwis RTV
Zygmunt Fuchs

aparaty stałe dla dzieci i dorosłych

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

STOMATOLOGIA

znieczulanie komputerowe

PROTETYKA

lek. stom. H. Golinowska-Porwo³
Szczygłowice, Al. Piastów 10d
Kamień, ul. Alojzego Szewczyka 6
tel. 603-745-188
drgolinowska.pl

Katarzynie Grzegorzek
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Serdeczne podziękowania za złożone wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. BOGDANA JURECZKO
ks. proboszczowi Piotrowi Siemianowskiemu,
ks. proboszczowi Ireneuszowi Klichowi,
a także krewnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
delegacjom i współpracownikom
składa
Rodzina

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

BABCI

śp. MARGOT OŚLIZŁO

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

Burmistrzowi, Kierownictwu oraz Pracownikom
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
składa
Córka Henryka Turek
wraz z Rodziną
LUTY 2019 | KURIER
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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

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00
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