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Zdj. Arkadiusz Klimczak

Tradycje na familokach
w Tłusty Czwartek
Tłusty czwartek to ulubione święto każdego łasucha. Tego dnia
kreple królowały także w Czerwionce-Leszczynach, m.in. w Centrum Informacji Turystycznej. Zgodnie z tradycją, aby zapewnić
sobie powodzenie przez cały rok, należy w tłusty czwartek
zjeść choć jednego pączka.
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Złote i Diamentowe Gody
– małżeńskie jubileusze

Kilkadziesiąt małżeńskich par gościło niedawno w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, aby wspólnie świętować jubileusze długoletniego pożycia. Dostojnych Jubilatów podejmował tu burmistrz Wiesław Janiszewski, towarzyszyli mu przewodniczący
Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz przedstawiciele
Urzędu Stanu Cywilnego.
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Inspiracje 2019

10 marca w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach odbył
się Gminny Konkurs Ortograficzny. O tytuł Mistrza Ortografii walczyło dwudziestu
uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny.
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Zdj. Arkadiusz Klimczak

Gminny Konkurs
Ortograficzny

Blisko 1300 młodych tancerzy i 40 choreografów zawitało do Czerwionki, gdzie
16 marca odbył się Ogólnopolski Festiwal
Tańca „Inspiracje”. Już tradycyjnie gminę
i miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowały dwa zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury - Zespół Tańca Nowoczesnego
„Rytm” i Formacja Taneczna
„Zygzak”. Było co podziwiać!

Łatwo pomagać
innym ludziom

Jestem dla innych – to nazwa Szkolnego
Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne, które powstało
w ramach programu „Wolontariat Wzmacnia”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Redukowania Bierności i Stowarzyszenie Luxtorpeda.
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Sportowa gala

5 marca odbyła się doroczna gala sportu,
podczas której burmistrz Wiesław Janiszewski wyróżnił sportowców i trenerów
za wybitne osiągnięcia w sporcie. – To nie
tylko wręczenie nagród i wyróżnień, ale też
okazja, żeby złożyć na ręce nagrodzonych
sportowców i trenerów gratulacje, a także
powiedzieć Wam „dziękuję” za wszystkie
sportowe emocje, których nam dostarczacie. Należą się Wam również wyrazy uznania
za codzienny trud, pracę, wysiłek i poświęcany czas. Wasze sukcesy to efekt chęci i talentu, ale również podejmowanej każdego dnia
próby pogodzenia codziennych obowiązków
i nauki z treningami czy wyjazdami
na zawody – mówił burmistrz.
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Czas na wielkie
porządkowanie…
Z wiosną to jednak nie tylko nadzieje rosną.
A skoro tak, to czas się sposobić do konkretnych porządków. Można zacząć od siebie,
a można od otoczenia. Byle tylko nie przejść
do (nie) porządku dziennego, który zalega
stertami. Owszem, prościej usiąść, odwrócić
głowę lub znaleźć sobie wymówkę, ale to jak
z bolącym zębem… – niby można przeżyć,
przetrzymać, choć odkładanie na później też
ma granice.

Nie ma co ukrywać, bo i nie ma czym – szanse
na przyprószenie zimową bielą coraz mniejsze, a zieleni jak na lekarstwo. Zatem wypada
coś niecoś… powymiatać, posprzątać,
powymyślać. Dajmy na to drogi i odwieczną spychologię pod tytułem:
czyj to problem, czyja kompetencja, żeby nie rzec obowiązek. Jedno niemal pewne, że jak bumerang
wróci sprawa spóźnionego łatania
dziur, rzecz jasna w tumanach tego,
co uniosą tiry, co zalega na poboczach jezdni, zaś z czasem potrafi złośliwie przerosnąć nawet krawężnik.
Tu „ukłon” w kierunku administratora głównych arterii
spoza gminy, bo gdyby sprawa była w rękach lokalnego
samorządu, to dawno byłoby już… pozamiatane.
Tymczasem aż rwą się do pracy żądni wykopków.
Póki co chodzi o pożądanych inwestorów, czyli takich,
co to wybudują, odmalują, wyremontują. Tylko niech
jeszcze zostawią po sobie porządek, czego nie sposób

przeliczać na kursy zamiatarek. Niby jeżdżą. Niby jest
ok. Tyle że potem lepiej zaliczyć myjnię, bo to i obciach,
i mało estetyczne dla tych, którzy chcą zachować dobre
zdanie o właścicielach stalowych rumaków. Skoro już
o drogach, warto rzucić okiem na pobocza, raczej te
po drugiej stronie chodnika (jeśli jest). Wydawać by się
mogło, że wiele dobrego może dać celny rzut śmieciem
do kosza (jeśli jest), ale to też sztuka. Ostatecznie w ramach Clean Up the World można liczyć nie tylko na odśmiecenie poboczy, ale i całego świata. Jednak ile by nie
było małych pracowitych rączek uczniów i przedszkolaków, to i tak wielu rodziców postara się o to, żeby była
to iście syzyfowa praca.
Wracając na własne podwórka, bywa na nich… godnie. Rzecz jasna w sensie tego, czego można się z nich
pozbyć. Widać to po tak zwanych wystawkach przed
posesjami. To i dobrze, bo pod dom przyjeżdżają i załatwiają, niczym w reklamie pewnego
banku. Skąd więc to uporczywe zaśmiecanie rowów, lasów i różnych zakamarków? Czyżby ktoś przeleżał pod
lodem również ostatnią epokę zmian
w przepisach? A przecież to z mocy
ustawy w każdej gminie musiał wyrosnąć PSZOK – punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Zatem jeśli remont, wymiana leżanki lub
innego gabarytu dalekie są od wspomnianej wystawki, to bodaj prościej
„wysadzić” gruz, wannę i pralkę w takim punkcie –
za darmochę! – niż targać z tym na przykład do lasu.
Swoją drogą w dobie monitoringu i wielu innych wynalazków zdemaskowanie takich, co to w pozbywaniu
śmieci są sprawni inaczej, jest coraz łatwiejsze. Nie
trzeba do tego Wielkiego Brata.
Robert Ratajczak
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Reforma oświaty
w końcowej fazie
Biorąc pod uwagę, że oświata z finansowego
punktu widzenia stanowi w budżecie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny około pięćdziesiąt procent, zaś wdrażana w naszym kraju od trzech lat reforma szkolnictwa wchodzi
w etap końcowych skutków, warto choć wspomnieć o istocie zmian, jakie już teraz dotykają
wszystkie samorządy, zarówno te gminne, jak
i powiatowe – komentuje burmistrz Wiesław
Janiszewski.
Przypomnę, że realizowana od kilku lat reforma oświaty w pełni swoje wszystkie konsekwencje będzie miała
dopiero w tym roku. Nie mam tu na myśli poważnych
reperkusji związanych jedynie ze środowiskiem oświatowym, a więc nauczycielami, pracownikami administracji
i obsługi, ani też z samą młodzieżą szkolną. Problemem
mogą być natomiast warunki lokalowe na poziomie szkół
średnich czy też po prostu ponadgimnazjalnych. Jak wiemy, trafią do nich dwa roczniki uczniów, a więc klasy
trzecie z gimnazjów oraz klasy ósme już ze szkół pod-

stawowych. Z drugiej zaś strony szkolnictwo podstawowe, za
które odpowiadają samorządy
gminne jako organ prowadzący,
będzie miało znacznie mniejszą
subwencję oświatową. Także
nasza gmina. Dostosowaliśmy
nasze placówki oświatowe do
wymagań reformy oświaty.
Stworzyliśmy optymalną, akceptowalną społecznie sieć
13 szkół podstawowych oraz 8 przedszkoli. Jednak większość kosztów finansowych dostosowania placówek ponosiła gmina.
Mówiąc o finansach należy wspomnieć o subwencji
oświatowej. Ta, niestety, ze względu na znacznie mniejszą liczbę dzieci objętych kształceniem – o jeden rocznik
ze względu na likwidację gimnazjów – będzie mniejsza.
Koszty utrzymania obiektów szkolnych się nie zmienią.
A przecież trzeba także mieć na względzie młodsze dzieci,
trzylatki w przedszkolach oraz potrzebę uruchomienia
gminnego żłobka.
Samorząd gminny deklaruje wspieranie oświaty,
zwłaszcza poprzez inwestowanie w infrastrukturę, a szczególnie w poprawę warunków nauczania, które wpływają
na jego jakość. Jednak uważam, że należy zaprzestać
przenoszenia na samorządy odpowiedzialności za skutki
finansowe reformy oświaty. Tym bardziej, że od wielu lat
obserwujemy systematyczny wzrost finansowania zadań
edukacyjnych kosztem niezadowalającego zaspokajania
potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach życia.
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Pierwszy etap rewitalizacji
zameczku w Leszczynach
25 lutego podczas posiedzenia Komisji
Promocji, Kultury i Rozwoju Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dyrektor ZGM-u Marian Uherek omówił zakres
rewitalizacji zabytkowego zameczku
w Leszczynach oraz bieżący etap prac.
– Inwestycja polega na stworzeniu centrum spotkań międzypokoleniowych, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł atrakcyjnie spędzić czas – powiedział Marian Uherek. – Po skomplikowanym
przetargu i pracach przygotowawczych, zadanie
rusza pełną parą. Warto dodać, że wykonawcą jest
firma, która realizowała do tej pory projekty m.in.
w warszawskich Łazienkach. Nasz zameczek jest,
jak można przypuszczać, w rękach wysokiej klasy
specjalistów od renowacji zabytków.
Teren jest już ogrodzony – trwają prace ziemne i prowadzona jest niezbędna wycinka drzew.
Do jesieni mają zostać zakończone prace budowlane i duże prace ziemne, m.in. wykonanie parkingu.
Zimą wykonawca planuje wykończenie zabytkowego zameczku, zaś na wiosnę – dosadzanie zieleni
oraz wykonywanie alejek. Termin zakończenia ro-

Zrozumieć
dziecko z ADHD

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na konferencję pn. „Zrozumieć dziecko z ADHD” pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego oraz Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.

Konferencja odbędzie się 29 marca o godz. 9.00
w CKE w Czerwionce-Leszczynach. Dedykowana jest pedagogom, psychologom, nauczycielom,
wychowawcom, rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką zespołu nadpobudliwości
ruchowej z deficytem uwagi.
Tematyka konferencji: diagnoza ADHD, funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole i domu,
pomoc dziecku z ADHD – postępowanie terapeutyczne, metody pracy w szkole i domu. Mamy nadzieję, że nasza konferencja zainspiruje Państwa
do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat
postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Przede wszystkim chcemy,
by była okazją do zdobycia nowej wiedzy na temat
funkcjonowania dzieci z ADHD oraz wyposażyła
w praktyczne wskazówki do pracy z nimi.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: ppp@powiatrybnicki.pl do 27 marca
z dopiskiem „Konferencja ADHD”.
Marzena Kulig
Dyrektor PPP
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bót przewidziany jest na kwiecień 2020 r. – Projekt
składa się z dwóch części: zabytkowej, obejmującej
renowację budynku i jego otoczenia parkowego,
a także drugiej, rekreacyjno-społecznej – wyjaśnił
dyrektor M. Uherek.
Przypomnijmy, że zaplanowano wykonanie tarasów i sceny „pod chmurką” oraz wydzielenie nowych ciągów pieszo-jezdnych. Gratką dla najmłodszych ma być plac zabaw ze ścianką wspinaczkową
i elastycznym podłożem wpisany w koło otoczone
zielenią, za którą planuje się wykonać tor do jazdy na rolkach, hulajnodze i wrotkach. Dorośli,
podobnie jak w innych dzielnicach i sołectwach,
będą mieli okazję skorzystać z siłowni oraz miejsca
do ćwiczeń „street workout”. Siłownia, podobnie
jak plac zabaw, będzie wpisana w okrąg otoczony
zielenią. Pomysłodawcy projektu zaplanowali też
montaż efektownej fontanny w kształcie kuli ziemskiej. W tym miejscu powstanie także lodowisko
i boisko – obiekt do wykorzystania przez cały rok,
w sezonie zimowym będzie funkcjonował jako lodowisko, w pozostałym sezonie będzie pełnić funkcje boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę. Całość uzupełni odpowiednia infrastruktura – toalety
oraz dostęp do wody pitnej. Zaplanowano również
miejsce do zamontowania choinki świątecznej.
Projektem objęto także teren przy stawie, gdzie
planuje się wydzielenie parkingu, ścieżek, miejsc
do odpoczynku, utworzenie miejsca do spotkań
przy grillu, a nawet utworzenie i wydzielenie tarasu z leżakami. Wokół stawu ma także powstać
ścieżka informacyjno-edukacyjna.
– Celem inwestycji jest utworzenie nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni publicznej
na terenie Leszczyn. Co bardzo ważne, patrzmy na to zadanie jako na dużą inwestycję, która
ma służyć, nie tylko Leszczynom, ale wszystkim

mieszkańcom gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny – zaznaczył pełnomocnik ds. Planowania,
Rozwoju i Gospodarki Grzegorz Wolnik. – Plac
zabaw, ścieżki rekreacyjne, bezpłatne lodowisko,
boisko, siłownia – powstają jako odpowiedź na potrzeby całej miejscowości – dodał.
G. Wolnika poparł przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda. – To zadanie przypomina mi budowę Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce. Pamiętam obawy radnych i mieszkańców, związane z kosztami tej inwestycji, czy
na pewno jest potrzebna, czy się sprawdzi. Dziś nikt
nie ma wątpliwości, że CKE służy nie tylko mieszkańcom Czerwionki, ale całej gminy, a w murach
obiektu nie brakuje także gości z innych miejscowości. Mam nadzieję, że inwestycja w Leszczynach
okaże się tak samo trafiona. Z niecierpliwością czekamy na finał prac – dodał B. Strzoda. (h)

W grudniu ub.r. zakończył się montaż
dwóch nowych przystanków autobusowych przy ul. Palowickiej w Bełku.
Środki na to zadanie pochodziły z Funduszu Sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy
wszystkich wsi wskazali już także działania, na które przeznaczone zostaną środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki
dla mieszkańców

Pierwszy przystanek autobusowy wraz z peronem powstał przy Klubie Kultury (ul. Palowicka
2) – wcześniej osoby oczekiwały na przyjazd autobusu „pod chmurką” kilkadziesiąt metrów bliżej
w stronę skrzyżowania z drogą wojewódzką 925.
Natomiast drugi przystanek zastąpił już wysłużoną,
betonową wiatę, mieszczącą się przy ul. Palowickiej 149. – Każdy z tych przystanków wyposażony
jest w ławeczkę oraz tablicę informacyjną, która
jest podświetlana za pomocą panelu solarnego.
Ponadto, zostały one wyklejone zdjęciami lotniczymi sołectwa Bełk. Postanowiono, że przystanki
będą kolejnym elementem służącym do promocji
sołectwa, po „witaczach” stojących przy każdym
wyjeździe z Bełku oraz flagach wywieszanych przy
okazji wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa – mówi Jolanta Szejka, sołtys Bełku.
Fundusz sołecki to mechanizm służący aktywizacji mieszkańców i poprawie integracji społeczności lokalnych. To właśnie mieszkańcy sami

decydują, na co wydane zostaną pieniądze zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy.
Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego rozpoczęła się w naszej gminie już w 2010 r.
Zakres prac wskazywanych przez mieszkańców
jest różnorodny – wcześniej były to m.in. remonty
nawierzchni dróg, oznakowanie ulic, czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej zgodnie z potrzebami mieszkańców (np. tworzenie siłowni pod
chmurką).
W 2019 r. każde sołectwo w ramach Funduszu
Sołeckiego dysponuje kwotą 35.847,40 zł. W ramach tych środków w Bełku planuje się wykonać
zadaszenie nad trybuną na boisku KS Decor Bełk,
w Książenicach – zorganizować dożynki oraz
ogrodzić płytę boiska, w Stanowicach – przeprowadzić remont części ul. Szkolnej, w Szczejkowicach – wykonać projekt i realizację oświetlenia
części ul. Palowickiej, w Przęgędzy – wykonać
utwardzenie części ul. Mikołowskiej, w Palowicach – zakupić urządzenia na plac zabaw znajdujący się przy ul. Dębowej. (h)

Od 1 września 2017 r. uchwała „antysmogowa” Sejmiku Województwa Śląskiego zakazuje stosowania biomasy o wilgotności roboczej powyżej 20%, węgla brunatnego,
mułów i flotokoncentratów, a także paliw z węgla kamiennego, w których uziarnienie
3 mm przekracza 15%. Ponadto nakazuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych na ekologiczne.

Uchwała antysmogowa
Warto przypomnieć, iż wspomniana na wstępie
wymiana źródeł ciepła powinna się odbyć według
następującego harmonogramu:
– instalacje mające powyżej 10 lat – do 2021 r.
– instalacje mające 5-10 lat – do 2023 r.
– instalacje klasy 3 lub 4 do 2027 r.
Czasu coraz mniej, a uchwałodawca nie wprowadził żadnych rozwiązań systemowych, wspierających realizację zapisów przedmiotowej uchwały,
obarczając niewygodnym problemem samorządy
gminne i przeciętnego obywatela.
Wychodząc na przeciw obligatoryjnym zapisom
przedmiotowej uchwały oraz oczekiwaniom mieszkańców, jako przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Czuchów wspólnie z Radą Dzielnicy i Zarządem
Stowarzyszenia Proekologicznego „Zielone Miasto” zorganizowałem w marcu 2018 r. spotkanie
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej, ilustrujące potencjalną możliwości gazyfikacji Dzielnicy Czuchów. Po tym spotkaniu do PSG wpłynęło
ponad 80 wniosków o wydanie warunków technicznych o przyłącze do sieci gazowej.
Pełniąc w naszej Radzie Miejskiej funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Planowania Przestrzennego przy
współpracy z pozostałymi członkami Zarządu Stowarzyszenia Proekologicznego „Zielone Miasto”
odbyłem szereg rozmów i spotkań z przedstawicielami dyrekcji PSG oraz lokalnego dostawcy ciepła, czyli spółką „Megawat”, celem przygotowania
przez te przedsiębiorstwa odpowiedniej oferty marketingowej dla potencjalnego mieszkańca.
Z informacji uzyskanych w dyrekcji PSG Zabrze, mając na względzie przebieg spotkania
z mieszkańcami w marcu 2018 r. oraz ilość złożonych wniosków, jak również konieczność wymiany i rozbudowy z przyczyn technicznych czę-

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”.
W szczególności zachęcamy Państwa
do udziału w module „Rodzic w Internecie”, który jest adresowany do rodziców
i opiekunów.
Uczestnicy szkolenia poznają źródła legalnych
materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych dostępnych w sieci, a także nauczą się,
w jaki sposób limitować dostęp dziecka do Internetu z wykorzystaniem oprogramowania. Ponadto dowiedzą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo
w sieci i chronić je przed zagrożeniami. Szkolenie
przewiduje nabycie wiedzy i umiejętności związanych z podstawowymi usługami e-administracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego (m.in. w jaki sposób złożyć wniosek Rodzina
500+, uzyskać Kartę Dużej Rodziny, a także jak
korzystać z usług związanych ze zdrowiem).
– W ramach realizowanego projektu wyłoniliśmy instruktorów, którzy będą prowadzić szkolenia, a także wybraliśmy dostawcę sprzętu komputerowego. Rekrutacja na szkolenia trwa, rozpoczęcie szkoleń nastąpi po skompletowaniu grup po
12 osób – mówi koordynator projektu Krystyna
Jasiczek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

i co dalej? …

ści obecnej infrastruktury istniejących gazociągów,
wynika, iż Zarząd PSG ogłosi w najbliższych tygodniach przetarg na wyłonienie firmy, która zaprojektuje około 22 km sieci gazociągowej na terenie
Dzielnicy Czuchów z możliwością przyszłej rozbudowy dla potrzeb mieszkańców. Planowana sieć
gazociągowa ma objąć swoim zakresem zadecydowaną większość obszaru Czuchowa.
Alternatywą dla gazu może być oferta lokalnego
dostawcy ciepła, czyli spółki „Megawat”. W najbliższym czasie wspólnie z Radą Dzielnicy i członkami Zarządu Stowarzyszenia Proekologicznego
„Zielone Miasto” planuję zorganizowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów z udziałem przedstawicieli PSG i „Megawat”
w powyższych tematach, jak również przedstawienie oferty przez przedmiotowe spółki na forum
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia
i Ładu Przestrzennego, celem wdrożenia – w miarę
możliwości – podobnych rozwiązań w pozostałych
dzielnicach i sołectwach naszej gminy.
W tym miejscu warto przypomnieć, iż nasza
gmina oprócz dotacji do tradycyjnych kotłów piątej kategorii przyjmuje wnioski o dofinansowanie
podłączenia do sieci ciepłowniczej (2000 zł), jak
i zakup kotła gazowego (4500 zł).
Jeśli dalekosiężne plany PSG i spółki „Megawat” dotyczące potencjalnych inwestycji dojdą
do realizacji, a mieszkańcy wykażą się cierpliwością i zrozumieniem, koniecznym przy realizacji
tego typu inwestycji, to wspólnie będziemy mogli
raz na zawsze znacząco ograniczyć problem niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza nie tylko
w Dzielnicy Czuchów.
Adam Karaszewski

Podziękowania
dla sołtysów
Z okazji Dnia Sołtysa, święta obchodzonego 11 marca, burmistrz Wiesław Janiszewski zaprosił sołtysów z terenu naszej
gminy, aby podziękować im za pracę,
zaangażowanie na rzecz mieszkańców
oraz życzyć wielu sukcesów.
Na zaproszenie burmistrza przybyli: sołtys Bełku Jolanta Szejka, sołtys Palowic Dominika Baranowicz, sołtys Książenic Marek Szczech, sołtys Przegędzy Gabriel Breguła, sołtys Stanowic
Stanisław Breza oraz sołtys Szczejkowic Henryk
Fuchs. W spotkaniu uczestniczyli także: przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik,
sekretarz gminy Justyna Domżoł oraz skarbnik
gminy Zbigniew Wojtyło.
Dziękując sołtysom za dotychczasową współpracę, burmistrz wyraził wdzięczność za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, złożył także życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. – Za Wasz
trud, za pracę, za ważną rolę pośredniczenia pomiędzy mieszkańcem a burmistrzem pragnę serdecznie
podziękować. Oby ta współpraca była jak najlepsza
i najefektywniejsza z korzyścią dla mieszkańców
– powiedział burmistrz Wiesław Janiszewski. (h)

„Rodzic w Internecie”
– bezpłatne szkolenia
dla rodziców i opiekunów
Inne moduły szkoleniowe, w których bezpłatnie mogą wziąć udział mieszkańcy to: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę
własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.
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 Urząd Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.
Więcej informacji na stronie internetowej www.
czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny oraz
pod numerem telefonu: 32 4312-251 oraz 32 42959-87.

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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Laury dla przedsiębiorców
Zgodnie z zapowiedzią wracamy do corocznego spotkania naszego miejsko-gminnego
samorządu z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców. Podczas uroczystej
gali burmistrz Wiesław Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik oraz Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki, zarazem radny Sejmiku Województwa
Śląskiego – wręczali „Diamenty Biznesu” kolejnym laureatom. Po relacji z uroczystości, która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, tym razem prezentujemy
sylwetki wyróżnionych firm.
Kategoria: Produkcja

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe Iwona Profaska
Firma działa od 2008 r. i specjalizuje się w wypiekach chleba, bułek, kołocza i ciast. Do sztandarowych produktów zaliczyć możemy „Chleb
żytni”, „Kresowy” i „Chleb Szczepana”. Produkty
te mają już swoich stałych wielbicieli. Wszystkie
wypieki przygotowywane są metodą rzemieślniczą,
na naturalnym zakwasie, bez zbędnych ulepszaczy.
Firma prowadzi trzy sklepy na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i zatrudnia 12 osób.
Sponsoruje wiele wydarzeń społecznych, wspiera
szkołę i kościół.
Kategoria: Usługa

Spółka Allnet
Firma zajmuje się importem oraz dystrybucją
sprzętu sieciowego. Sprzęt ten w postaci urządzeń,
anten, akcesoriów oraz okablowania używany jest
do budowy sieci komputerowych, w szczególności
sieci światłowodowych oraz bezprzewodowych.
Od 2008 roku, kiedy został otwarty śląski oddział
firmy, mieszczący się w sołectwie Bełk, firma nieustannie powiększa bazę swoich klientów. To właśnie zadowoleni klienci są głównym motorem rozwoju firmy. Cenią oni wysokiej jakości produkty
przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Wszystkie
produkty, przed wprowadzeniem na rynek, są skrupulatnie testowane przez specjalistów firmy. Klienci mogą więc mieć pewność, że zakupiony towar
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spełni ich oczekiwania, a zbudowane w oparciu
o niego sieci komputerowe będą wydajne i praktycznie bezobsługowe. Wszystkim klientom firma
oferuje pełne wsparcie na etapie projektowania, doboru urządzeń i ich późniejszej konfiguracji. Firma
obsługuje klientów w całej Polsce, a od niedawna
zdobywa ich także poza granicami kraju. Z roku
na rok osiąga wzrost przychodów i zwiększa zatrudnienie, wspiera również społeczność lokalną.
Podejmuje także ambitne plany rozwoju na najbliższe lata.
Kategoria: Handel

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Wojciech Neumann
Firma Księgarnie Neumann działa od 1993 r.
Zajmuje się handlem książkami, zabawkami, artykułami szkolnymi i biurowymi oraz modelami samochodów. Posiada cztery, doskonale zaopatrzone
księgarnie w dzielnicach: Czerwionka i Leszczyny oraz miejscowościach Ornontowice i Orzesze.
Firma troszczy się o zadowolenie klienta, stawia
na bogaty wybór asortymentu, oferowany w przystępnych cenach. Funkcjonuje z dużym powodzeniem udowadniając, że niewielkie, lokalne księgarnie dzięki determinacji ich właścicieli, ale też
wyraźnej potrzebie klientów, są ważnym miejscem
w lokalnej społeczności, podejmują się także istotnej roli popularyzacji czytelnictwa. Firma posiada
również sklep internetowy – www.automodele.eu.
Zatrudnia 18 pracowników. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami i często
angażuje się w akcje charytatywne.

Kategoria: Wybitne Zaangażowanie Społeczne

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Lechbudex – Lech Pastuszka
Firma prężnie działa na rynku usług budowlanych od 1992 r., kierując swój profil działalności
na wykonywanie wszelkiego rodzaju robót inżynieryjnych, drogowych oraz ziemnych. Misją firmy
jest stałe poszerzanie horyzontów, które zapewni
utrzymanie jakości świadczonych usług oraz pozwoli na wzrost potencjału przedsiębiorstwa. Firma
nieustannie stara się rozwijać zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią sprostać
nawet najbardziej złożonym problemom inżynierii
lądowej. Lechbudex zwiększa swoje obroty i stale inwestuje w nowoczesny i spełniający wszelkie
wymogi ekologiczne sprzęt. Działalność firmy
skierowana jest nie tylko na rozwój, ale również
– poprzez branie udziału w ambitnych zadaniach
realizowanych przez lokalne samorządy – na realizację przedsięwzięć, poprawiających jakość życia
mieszkańców gmin i miast. Ważnym obszarem dla
firmy Lechbudex jest zaangażowanie społeczne.
Poprzez swoją charytatywną pracę firma wspiera
parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy, a wraz z Caritas Polska wspiera i współorganizuje coroczną akcję gromadzenia artykułów
spożywczych pod nazwą „Bank żywności”.
Kategoria: Firma Roku

Transport Ciężki POLCAB
Norbert Gamoń
Historia spółki sięga lat 80. ubiegłego wieku,
kiedy to powstała firma POLCAB świadcząca
usługi w transporcie międzynarodowym. W 2004
r. działalność firmy została poszerzona o sprzedaż
maszyn budowlanych, a pięć lat później wprowadzono dodatkowe usługi wynajmu sprzętu budowlanego. Od tamtej pory firma nieustannie się rozwija, podnosząc jakość świadczonych usług oraz
zdobywając coraz to nowe obszary rynków europejskich i światowych.
Zakres działalności Spółki obejmuje m.in. projektowanie, wykonywanie i montaż na podwoziach
samochodowych specjalnych urządzeń służących
do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji,
czyszczenia wpustów i studzienek ulicznych oraz
transportu nieczystości płynnych. Urządzenia te są
zabudowywane na podwoziach samochodów marek Renault, Volvo, DAF, Mercedes, IVECO oraz
MAN. Firma posiada własne biuro konstrukcyjne
i zatrudnia konstruktorów o najwyższych kwalifikacjach, dzięki czemu w produkowanych pojazdach
wprowadzane są systematycznie nowatorskie rozwiązania techniczne. Firma zapewnia pełną obsługę
serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną. Posiada
serwis stacjonarny oraz mobilną grupę dysponującą
w pełni wyposażonymi samochodami serwisowymi.
Dba o środowisko i stawia na nowoczesne proekologiczne rozwiązania, korzystając z odnawialnych
źródeł energii. Zatrudnia ponad sto osób. POLCAB
jest firmą odpowiedzialną społecznie i otwartą na
środowisko lokalne. Aktywnie wspiera też przedsięwzięcia kulturalne organizowane w regionie.

– Jak jeść pączki, to tylko te, usmażone własnoręcznie – przekonywały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku,
które przeprowadziły w Centrum Informacji Turystycznej warsztaty pieczenia
pączków dla przedszkolaków.
Maluchy z Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną”
w Czerwionce oraz z przedszkola w Rybniku
z zaciekawieniem przyglądały się, jak wyrabia się
ciasto na pączki, a także jak należy je nadziewać.
Okazało się, że upieczenie krepli nie jest wcale
takie trudne i chociaż raz w roku, z okazji tłustego czwartku właśnie, warto to zrobić. – Bardzo
często mamy okazję gościć w przedszkolach, gdzie
wspólnie z dziećmi pieczemy i gotujemy. Ostatnio
w Przedszkolu w Bełku piekłyśmy z maluchami jabłecznik, wcześniej również ciasteczka świąteczne. Wykorzystujemy nasze lokalne przepisy. Dzisiaj
pokazujemy dzieciom, jak się smaży pączki. Coraz
rzadziej „kreple” wykonujemy w domu, najczęściej
kupuje się je w sklepie. Jako gospodynie, mamy

13 marca w Domu Kultury w Chwałowicach odbyła się 3. edycja Rybnickich
Spotkań Teatralnych Seniorów, w których uczestniczyła także grupa Seniorów
z Zameczku, reprezentująca gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Seniorzy z Zameczku

na deskach teatru

Na scenie Domu Kultury w Chwałowicach wystąpiło siedem grup, które przedstawiły niezwykle różnorodny repertuar. Seniorzy z Zameczku
zaprezentowali się w sztuce „Tuwim na wesoło”.
– Spektakl, który wystawiłyśmy, znacznie różni się
od sztuk granych przez nas dotychczas. Dzięki niemu poznałyśmy twórczość Tuwima i bardzo ją polubiłyśmy – przekonywały seniorki, które na scenie
wystąpiły w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach.
– Mimo że spektakl składał się ze znanych i mniej
znanych wierszy Tuwima, nasza interpretacja urzekła zgromadzoną publiczność. Była chwila zadumy,
dziecięcych wspomnień przy „Lokomotywie”, nie
zabrakło również salw śmiechu przy innych utworach. Zgodnie uznajemy nasz udział w festiwalu
za bardzo udany – podkreślała Izabela Malik,
kierownik Działu Pomocy Społecznej w OPS. (k)

Tłusty czwartek

i babcie chcemy pokazać dzieciom, że najsmaczniejszy pączek to ten, zrobiony własnoręcznie –
przekonywała Krystyna Gawlik, przewodnicząca
KGW w Bełku. – Jajka, mleko, drożdże, mąka –
składniki przepisu na pączki są bardzo proste. Nie
można również zapomnieć o sercu, które wkładamy

do domowych wypieków, a wtedy zawsze są udane
– dodała K. Gawlik.
Pączkami przygotowanymi przez gospodynie
mieli okazję poczęstować się również mieszkańcy
i turyści, którzy odwiedzili Centrum Informacji Turystycznej. A miłośników tych pysznych słodkości
nie brakowało. (h)

Wesele na Familokach
Ruszyły przygotowania do Święta Szlaku Zabytków Techniki. Tegoroczna Industriada odbędzie się 8 czerwca – tego dnia na terenie Familoków przygotujemy wielkie
i huczne wesele. W tym roku Industriada będzie jeszcze bardziej wyjątkowa, bo święto
Szlaku Zabytków Techniki obchodzi dziesiąte urodziny. Jubileusz zobowiązuje, dlatego
temat Industriady koncentruje się wokół hasła – INDU-bal! Tegoroczna Industriada ma
pokazać jak świętowano, jak się bawiono, jak odpoczywano.
– Mamy nadzieję, że nasza interpretacja tematu przypadnie do gustu mieszkańcom i turystom,
planujemy zorganizować fetę na całego – WESELE NA FAMILOKACH. To atrakcyjne, integrujące
społeczność wydarzenie z bogatą i piękną obrzędowością, którą warto odkrywać i przypominać.
Pokażemy, jak się dawniej świętowało i jak zmieniły się weselne obyczaje na przestrzeni lat. Mamy
nadzieję, że w Czerwionce odbędzie się huczna
i niezapomniana zabawa – mówi Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM, koordynatorka Industriady w Czerwionce-Leszczynach.
Jubileuszowa edycja Festiwalu to znakomita okazja, by kolejny raz przenieść się w czasie
i poznać przemysłową historię naszego regionu.
Na wszystkich pasjonatów techniki, ciekawych
świata i miłośników dobrej zabawy czekać będą
setki atrakcji w ponad czterdziestu lokalizacjach
rozsianych po całym województwie śląskim. Jak
co roku będzie z czego wybierać!
My już dziś serdecznie zapraszamy na teren
osiedla Familoków – tutaj będziemy się bawić
na tradycyjnym, śląskim weselu. Nie zabraknie
warsztatów, gier, zabaw, muzyki, teatru, tańca,
zwiedzania i odkrywania dziedzictwa naszego osiedla, a wszystko tematycznie związane
ze świętowaniem jednej z najważniejszych uroczystości w życiu każdej rodziny – przygotowaniem wesela.
Industriada udowadnia, że przemysłowe dziedzictwo to niewyczerpane źródło inspiracji do kreatywnych działań. A organizatorzy i pomysłodawcy festiwalowych atrakcji już planują bogaty sce-

nariusz wydarzenia w Czerwionce. Do wspólnej
zabawy na weselu zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Zachęcamy także mieszkańców do współpracy.
Dzielcie się z nami zdjęciami ślubnymi, które macie w rodzinnych albumach, mogą to być dawne
zdjęcia (mile widziane), ale także te współczesne.
Napiszcie parę zdań, kto jest na zdjęciu, gdzie odbyło się wesele, może dodacie kilka ciekawostek,
wspomnień związanych z obrzędowością weselną.
Czekamy na Wasze zdjęcia i Wasze wspomnienia
– będą wspaniałym źródłem inspiracji i pamiątką z kart historii naszej miejscowości. Nadesłane
zdjęcia nagrodzimy. Zaś z fotografii przygotujemy
wystawę, którą będzie można oglądać w dniu Industriady. Zdjęcia i krótki komentarz do nich można
przesyłać poprzez fanpage naszego UGiM na fb lub
na adres: rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.
com.pl albo rp.s@czerwionka-leszczyny.com.pl
W związku z przygotowywaniem ekspozycji,
zachęcamy również mieszkańców do wypożyczenia nam na czas „Industriady” wyjątkowych pamiątek związanych z weselem, np. dawnych zaproszeń, telegramów z gratulacjami, oryginalnych
akcesoriów weselnych, ślubnych strojów, porcelany i szkła z okolicznościowymi napisami, dekoracji
itp. Chodzi przede wszystkim o pamiątki sprzed lat
oraz przedmioty wyróżniające się oryginalnością.
Osoby zainteresowane przekazaniem swoich pamiątek na wystawę powinny skontaktować się na
podane powyżej adresy mailowe lub telefonicznie
z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. (h) (k)
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anna młoda, czyli u nas „Młodo Pani”, zaczynała przygotowania oczywiście znacznie wcześniej.
Jak i teraz, każdej zależało, żeby w tym dniu wyglądać jak najlepiej, ale jej strój nie szedł w koszty
jednej czwartej całego wesela. Nie było firm, które zrobią wszystko perfekcyjnie i wystawią odpowiedni rachunek. Kupowało się po prostu ładny, dobry materiał – dawniej na jaklę, potem na białą
sukienkę – i niosło do „szwoczki”. Szwoczka doradziła fason i uszyła najlepiej, jak umiała. Cena ślubnej sukienki była nieco wyższa niż zwykłej, ale na pewno nie kilkakrotnie. Była to bądź co bądź tylko
sukienka, nie skomplikowane dwuczęściowe cudo wzorowane na dziewiętnastowiecznych gorsetach
i krynolinach z obręczami.
Taką suknię można było uszyć
nawet samemu i nierzadko bywało,
że dziewczyna szyła sobie ślubną sukienkę sama, jeśli tylko potrafiła szyć.
Mogła ją nawet udziergać, jeśli umiała. W Leszczynach sławna była suknia ślubna pewnej dziewczyny, która
szła do ślubu w sukni osobiście wydzierganej szydełkiem. Nie będziemy
tu ściemniać, że dawna suknia ślubna miała być skromna – nie, panna
młoda zawsze miała być „ustrojona”,
a więc starano się wybrać jak najbardziej strojny fason, materiał i dodatki.
Obowiązywała jednak pewna niepisana zasada – ślubna suknia miała
raczej poważny charakter. Aż do lat
80. XX wieku obowiązywały długie
rękawy i wycięcie pod szyję. Żadnych odkrytych ramion i dekoltowania po pas. W latach 60. dopuszczalne stały się trzy czwarte, ale do tego
rękawiczki! I malutki dekolcik w wąski szpic. W latach 70. znów rękaw
był długi. Żeby suknia nie wyglądała
na zbyt ciężką i zabudowaną, dawano
pod szyję duże wstawki z koronki lub
innej półprzejrzystej materii oraz koronkowe rękawy. Zawsze był to jednak długi rękaw, a dekolt osłonięty
– choćby tylko symbolicznie tiulem
– po samą szyję. Był to, ostatecznie, strój, w którym szło się składać
przysięgę, do kościoła. Traktowano
to wtedy poważnie.
Dawna panna młoda miała zdecydowanie więcej luzu i swobody
niż dzisiejsza. Nie musiała „gubić
zbędnych kilogramów”, czyli katować się różnymi odchudzeniami kilka miesięcy naprzód, nie musiała się
sztucznie opalać ani chodzić na próby makijażu i fryzury. Mogła być
sobą. Zakładano, że jeżeli się podoba swemu lubemu taka, jaką poznał,
z wałeczkami i własnymi rzęsami,
to chyba będzie mu się podobać nadal
i przy ołtarzu. Fryzjerka przychodziła
do czesania w wesele rano, a gdzieś
od lat 60. panny same robiły sobie
mały makijaż, czyli usta i oczy. Nie
było to jednak coś, co zmienia nie
do poznania. Dzisiejszy pan młody
może nie być pewny z kim się żeni
– gwiazda, która przed nim staje,
ma na sobie całe złoża makijażu, dorobione paznokcie, dorobione rzęsy
wielkie jak skrzydła, kosz doczepionych włosów, biust doszyty do sukienki, i w ogóle całościowo trudno
odróżnić, czy to nasza Magda, czy
jakaś Lady Gaga. Jej praprababce
wystarczał własny, prosto zapleciony
warkocz, a wianek na głowie upinała
nie wizażystka, lecz druhny. Dzisiejsza panna młoda może poczuć się
choć raz jak gwiazda, ale jest to też
większa „napinka”.
Panna młoda ukazywała się dopiero po wykupie, co jest praktykowane dla zabawy i dziś. Potem siada-
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no wspólnie do śniadania i dopiero
po posiłku ruszano. Jeżeli kościół był
na miejscu, młoda para, a za nią goście w orszaku, szli pieszo. Jeśli było
daleko, trzeba było się udać do innej
wsi lub miasteczka, wynajmowano
bryczkę, a goście różnie, bryczki lub
wozy. Przed kościołem goście ustawiali się w szpaler, przez który przechodziła młoda para. Młodzi wychodzili z domu i szli do ołtarza razem.

i miało być wszystkiego dużo, tak
żeby zostawało na stołach. Dla ludzi
przyzwyczajonych zawsze oszczędzać i we wszystkim się ograniczać
– bo tak przecież nasi dziadkowie
i rodzice żyli – taka obfita uczta
bez ograniczeń była wielką gratką.
Po obiedzie nastrój się rozluźniał,
przy słodyczach najczęściej, wjeżdżały pierwsze kieliszki. Starosta
dbał o dobry nastrój, sypał żartami,

Aleksandra J. Ostroch

Dom weselny (cz. II)

I tu jest obecnie zmiana, bo coraz
częściej, zapatrzone na zagraniczne
filmy dziewczyny, są prowadzone
do ołtarza przez ojca, a pan młody
stoi trochę jak „sirota” sam przy ołtarzu. Nie jest to tradycja ani śląska, ani
nawet polska, lecz relikt obyczajowy
z wiktoriańskiej Anglii, gdzie kobiety były całkowicie podporządkowane mężczyźnie i nawet w Wigilię
przepraszały swoich mężów na kolanach za przewinienia z całego roku.
Prowadzanie panny do ołtarza przez
ojca miało symbolizować, że jeden
mężczyzna daje ją „pod opiekę” drugiemu, a tak naprawdę to raczej pod
kontrolę. Bez zgody męża kobieta
nie mogła nawet kupić sobie butów,
mąż „opiekował się” się także jej posagiem, nawet jeśli go przepijał lub
topił w długach, nie mogła
nic zrobić. Ślązaczki były
zawsze samodzielne, prowadzania do ślubu nie było,
a narzeczeni maszerowali
razem jak para dojrzałych,
odpowiedzialnych za siebie
ludzi.
Po ślubie wracano
do domu na uroczysty
obiad. Menu, opisane w poprzedniej części, było może
proste, ale smaczne, no

inicjował jakieś proste zabawy typu
podawanie jakiegoś przedmiotu
z rąk do rąk pod stołem i zgadywanie co to jest, zadawał śmieszne zagadki i ogólnie mówiąc „błaznował”.
Obecnie zabawę prowadzi „wodzirej”
z zespołu muzycznego, ale dawniej
to właśnie starosta był „wodzirejem”. I było to o tyle dobre, że nie był
to ktoś przypadkowy, lecz zazwyczaj
bliski przyjaciel, krewny, ogólnie
lubiany i… zorientowany w rodzinnych i towarzyskich układach. Tak
więc starosta, jak konferansjer, czuwał nad przebiegiem całej zabawy,
znał ludzi, i wiedział co powiedzieć,
a raczej nie powiedzieć, żeby żart kogoś nie dotknął. Wiedział kto „ma już
dość” i lepiej nie stawiać już przed
nim wódki, a może nawet dyskret-

nie wyprowadzić na powietrze, itd.
Dziś ta rola starosty zupełnie zanikła.
Ogranicza się tylko do świadkowania
przy ślubie i pozowania do zdjęcia.
Całą zabawę prowadzą obcy, profesjonaliści, czyli wynajęty zespół muzyczny i wodzirej w jednym.
Zespół muzyczny, a raczej tzw.
muzykanci, pojawiali się oczywiście
i na weselu domowym. Był to najczęściej kwartet lub kwintet, z akordeonem, bębnem, puzonem, trąbą
i trąbką, rzadziej skrzypkami. Była
to jeszcze w pełni żywa muzyka,
nie wsparta żadną elektroniką. Zjawienie się muzykantów było zawsze
witane wielkim aplauzem. Usadzano ich w miejscu, skąd mogli być
najlepiej słyszani. Nie zawsze było
na to miejsce w izbie weselnej, więc
nieraz siedzieli w jakimś przyległym
pomieszczeniu. Jeżeli pogoda była
odpowiednia, tańczono na podium
na dworze, a muzyka przygrywała
zza drzew, z ganka czy z balkonu. Jeżeli było zimno, to tańczono w domu,
dosłownie gdzie popadło – nie tylko
w opróżnionej na ten cel izbie, ale
i w sieni, w korytarzu itp. Muzyka
docierała w każdy zakątek domu.
Nowożeńców nie dręczono solowym
pokazem „tańca młodej pary”, choć
oczywiście młoda para dawała dobry
przykład, wstawała do tańca, żeby
zachęcić gości, ale tańczyła wmieszana między inne pary. A jeśli ktoś
wyrwał się przed nią, to też nie było
nic takiego. Tańce były bardzo spontaniczne, tańczył kto chciał i kiedy
chciał.
Rzućmy teraz jeszcze okiem
na wieczorne menu wesela. Około
szóstej następowała przerwa w tańcach i podawano tzw. zimną płytę.
„Płyta” była o tyle nowością, że goście pierwszy raz sami robili sobie
kanapki, wybierając z talerzy wedle
gustu (dawniej podawano zawsze już
„obłożony” chleb). Na talerzach leżały wędliny, sery, różnego rodzaju śledziki, kiszone ogórki, grzybki w occie, jaja w majonezie, tzw. „galert”,
czyli nóżki w galarecie i takiż ozór,
a także bardzo lubiany tatar. W sumie
„urok prostoty”, można powiedzieć,
żadnych wymyślnych sałatek i „zaskakiwania gości”. Podobnie prosta
– w naszym odczuciu – była ciepła
kolacja. Tutaj największą atrakcją
i podstawą był bulion podawany
w filiżankach oraz sałata jarzynowa,
do której można było dobrać kotlety,
kurze udka lub gorącą kiełbasę. Niekiedy „alternatywą” dla sałatki były
ziemniaczki z koperkiem. Z czasem
obok bulionu zaczął pojawiać się
także barszcz oraz jako nowinki (tak,
tak!) bigos, krokiety i tzw.
„bukiet z jarzyn”, czyli
po prostu ładnie ułożone
na półmisku gotowane jarzyny, oblane roztopionym
masłem z domieszką tartej
bułki. Ładnie wyglądało,
tylko mało kto to ruszał. Dodajmy, że do picia wówczas
była tylko kawa zbożowa,
potem doszła herbata, a dopiero na końcu, gdzieś w latach 60., prawdziwa kawa.

Jubileusze małżeńskie
26 lutego w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczystość Diamentowych i Złotych Godów. Zaproszono
na nią małżeńskie pary, które w okresie
od lipca do grudnia 2018 r. świętowały
50-lecie wspólnego pożycia.

Burmistrz Wiesław Janiszewski odznaczył
Jubilatów z 50-letnim stażem małżeńskim medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
nadanymi przez Prezydenta RP. W spotkaniu
uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, sekretarz gminy Justyna Domżoł, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kornelia Warzecha i jej zastępca Danuta Tic.
Oprócz życzeń zacni Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty, albumy oraz upominki
ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego Jubilatów
bawił Zespół Folklorystyczny „Karolinki” pod
kierunkiem Krystyny Zaskórskiej oraz „Kapela
z Naszego Miasteczka”. W imieniu Jubilatów organizatorom uroczystości podziękowania złożyła
Pani Helena Winkler.

Pary świętujące
60-lecie pożycia małżeńskiego

Magdalena i Edward Kowalczuk z Leszczyn
Elżbieta i Jan Maciejczyk z Czerwionki
Adelajda i Zbigniew Mazur z Bełku
Maria i Karol Żmuda z Leszczyn

Pary świętujące
50-lecie pożycia małżeńskiego

Krystyna i Rudolf Adamczyk z Leszczyn
Halina i Jan Adynowscy z Dębieńska
Szarlota i Herbert Bartoszek z Dębieńska
Teresa i Jan Bartoszek z Czuchowa
Joanna i Henryk Cuber z Czerwionki
Irena i Gerard Draga z Bełku
Magdalena i Jerzy Frycz z Czerwionki
Krystyna i Tadeusz Gawkowscy z Czerwionki
Bronisława i Alojzy Gembalczyk z Bełku
Bronisława i Stanisław Gluza z Książenic
Joanna i Antoni Hary ze Stanowic
Aniela i Rajmund Hrapiec z Leszczyn
Maria i Jan Jaruga z Leszczyn
Halina i Dieter Josch z Bełku
Wanda i Stanisław Kasperczyk z Bełku
Maria i Czesław Kędzierawscy z Czuchowa
Hildegarda i Henryk Kijas z Czerwionki
Danuta i Eryk Kornas z Czerwionki
Dorota i Stefan Krząkała z Książenic
Maria i Jerzy Krzyżowscy z Dębieńska
Halina i Edward Kubas z Czerwionki
Małgorzata i Herbert Kus z Dębieńska
Irmgarda i Ryszard Luks z Leszczyn
Aniela i Filip Łuc z Czerwionki
Irena i Roman Malik z Bełku
Łucja i Stanisław Musioł z Przegędzy
Maria i Czesław Myśliwiec z Dębieńska
Daniela i Stanisław Nowiccy z Bełku
Krystyna i Joachim Pieruszka z Czuchowa
Zofia i Antoni Piontek z Leszczyn
Emilia i Franciszek Piwczyk z Czerwionki
Regina i Norbert Potempa ze Stanowic
Anna i Bonifacy Radeccy ze Szczejkowic
Elżbieta i Feliks Smyczek z Bełku
Waleria i Kazimierz Smyczek z Czuchowa
Kazimiera i Henryk Sroka z Czerwionki
Eugenia i Edward Strzała z Książenic
Maria i Jan Suda z Książenic
Krystyna i Józef Szeliga z Dębieńska
Łucja i Henryk Szewczyk z Książenic
Grażyna i Hubert Szkatuła z Leszczyn
Maria i Alojzy Szkatuła z Leszczyn
Halina i Eryk Szmandra ze Szczejkowic
Gabriela i Jerzy Szymura z Leszczyn
Irena i Andrzej Śliwa z Leszczyn
Irena i Mieczysław Walczak z Czerwionki
Zofia i Józef Wąglorz z Czerwionki
Teresa i Henryk Wiencek ze Stanowic
Helena i Rudolf Winkler z Bełku
Elżbieta i Ewald Wróbel z Czerwionki
Aniela i Ernestyn Zwyrtek z Palowic
Halina i Ryszard Żywiccy z Leszczyn
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Magdalena i Edward Kowalczuk

Elżbieta i Jan Maciejczyk

Adelajda i Zbigniew Mazur

Maria i Karol Żmuda

Krystyna i Rudolf Adamczyk

Szarlota i Herbert Bartoszek

Teresa i Jan Bartoszek

Joanna i Henryk Cuber

Irena i Gerard Draga

Magdalena i Jerzy Frycz

Krystyna i Tadeusz Gawkowscy

Bronisława i Alojzy Gembalczyk

Bronisława i Stanisław Gluza

Joanna i Antoni Hary

Aniela i Rajmund Hrapiec

Maria i Jan Jaruga

Halina i Dieter Josch

Wanda i Stanisław Kasperczyk

Maria i Czesław Kędzierawscy

Hildegarda i Henryk Kijas

Danuta i Eryk Kornas

Dorota i Stefan Krząkała

Maria i Jerzy Krzyżowscy

Halina i Edward Kubas

Małgorzata i Herbert Kus

Irmgarda i Ryszard Luks

Aniela i Filip Łuc

Irena i Roman Malik
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Łucja i Stanisław Musioł

Maria i Czesław Myśliwiec

Daniela i Stanisław Nowiccy

Krystyna i Joachim Pieruszka

Zofia i Antoni Piontek

Emilia i Franciszek Piwczyk

Regina i Norbert Potempa

Anna i Bonifacy Radeccy

Elżbieta i Feliks Smyczek

Waleria i Kazimierz Smyczek

Kazimiera i Henryk Sroka

Eugenia i Edward Strzała

Maria i Jan Suda

Krystyna i Józef Szeliga

Łucja i Henryk Szewczyk

Grażyna i Hubert Szkatuła

Maria i Alojzy Szkatuła

Halina i Eryk Szmandra

Gabriela i Jerzy Szymura

Irena i Andrzej Śliwa

Irena i Mieczysław Walczak

Zofia i Józef Wąglorz

Teresa i Henryk Wiencek

Helena i Rudolf Winkler

Elżbieta i Ewald Wróbel

Aniela i Ernestyn Zwyrtek

Halina i Ryszard Żywiccy
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Zdj. Arkadiusz Klimczak

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA

„Inspiracje 2019”
To już pierwszy mały jubileusz, bowiem po raz piąty odbył się Ogólnopolski Festiwal
Tańca „Inspiracje”, którego gospodarzem jest Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”,
a kierownikiem Beata Gużda-Krzyżaniak. Tym razem w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym zaprezentowały się 74 zespoły, tradycyjnie w trzech kategoriach tanecznych, czyli show dance, jazz dance i street dance.
Grono jurorów tworzyły w tym roku Joanna Wiechowska z Tarnowskich Gór, Katarzyna
Knihnicka z Jeleniej Góry oraz Anna Zientara
z Dąbrowy Górniczej. Ich ocena zróżnicowała była
nie tylko ze względu na kategorie taneczne, ale też
na wiek tancerzy (8-11 lat, 12-15 lat, 16-26 lat).
Grand Prix zdobył zespół D1 z Tychów (D Way of
Life), przy czym na szczególny doping mogły liczyć oczywiście nasze zespoły, z tego też względu
odnotowujemy ich wyniki. Tak więc w kategorii
show dance 8-11 lat wyróżnienie II stopnia zdobyły dziewczęta z grupy „Rytm 4”, a wyróżnienia III
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Jednym z pierwszych działań, w które zaangażowali się wolontariusze z Zespołu Szkół
Specjalnych im. W. Sherborne, była ogólnopolska akcja „Wszystkie Kolory Świata”
organizowana przez UNICEF Polska.

Jak przyjemnie i łatwo pomagać!
Inicjatywa UNICEF, która już po raz piąty jest
przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych, ma na celu wsparcie programów szczepień
ratujących życie dzieci w najuboższych krajach
świata.
Wolontariusze własnoręcznie zaprojektowali
i z pomocą rodziców oraz nauczycieli uszyli szmaciane laleczki, którym nadano również różne imiona. Efekty swojej pracy wolontariusze zaprezentowali 7 lutego, podczas „Balu Wszystkich Kolorów
Świata”, zorganizowanego w szkole.
Każdą laleczkę można było „zaadoptować” i jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując

stopnia „Zygzaczek”. W tej samej kategorii nieco
starsze dziewczęta (12-15 lat) z grupy „Rytm 2”
zdobyły III miejsce, „Mały Zygzak” wyróżnienie
I stopnia, „Rytm 3” wyróżnienie II stopnia.
Najlepszym tancerzom puchary, medale i wyróżnienia wręczali burmistrz Wiesław Janiszewski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska. Prócz nich w ceremonii otwarcia uczestniczyli również przewodniczący Rady
Miejskiej Bernard Strzoda oraz przewodnicząca
Komisji Oświaty Stefania Szyp. (r)

na ten cel darowiznę. – Zebrane środki umożliwią
zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają
im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio.
Razem uszyliśmy 10 lalek i zebraliśmy kwotę 270 zł.
Kwota została wpłacona na konto Stowarzyszenia
UNICEF Polska – wyjaśnia Wanda Kurpanik,
opiekun Koła Wolontariatu.
Podjęte działania wskazują na doskonałe połączenie aktywności i chęci pomagania przez młodych uczniów placówki. Udowadniają także, jak
przyjemnie i łatwo zrobić coś dla innych osób,
znajdujących się w potrzebie. – To doskonały dowód na potwierdzenie naszej diagnozy, dotyczącej
potrzeby zwiększenia roli wolontariatu wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy – argumentuje Marcin Stempniak, animator Koła Wolontariatu, działającego w ramach programu „Wolontariat Wzmacnia”. – Chcemy już od najmłodszych lat
nauczyć dzieci i młodzież podstawowych wartości
i postaw. Na ich naukę czasami w szkole brakuje
czasu, a są niezmiernie ważne w codziennym życiu,
szczególnie w tzw. aktywności społecznej – dodaje
M. Stempniak.
Wanda Kurpanik
Nauczyciel ZSS, Opiekun SKW

Przekaż 1% na OPP

Każdy z nas zna przynajmniej kilka organizacji pozarządowych, jednak czy każdej
z nich można przekazać 1%? Warto o tym pomyśleć, wypełniając zeznanie podatkowe.
Uwaga! – 1% podatku możemy przekazać tylko tym podmiotom, które posiadają status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Co to są Organizacje Pożytku Publicznego?

Organizacje Pożytku Publicznego to organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje,
ale także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia
zysku. Mimo że w większości przypadków mają zbliżone prawa, to organizacją pożytku publicznego nie
mogą zostać spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dokładne
regulacje na temat działalności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego znajdziemy
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kiedy możemy przeznaczyć 1% z podatku?

W momencie składania zeznania podatkowego
za ubiegły rok, możemy przeznaczyć 1% na rzecz
danej organizacji. 1% niby tak niewiele, a jednak
dla każdej organizacji jest bardzo ważny. Stanowi on jedną setną część podatku dochodowego
od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać
wybranej przez siebie organizacji, będącą OPP.
Warto zwrócić uwagę na to, że podatnik może indywidualnie zadecydować do kogo on trafi. Jeśli samodzielnie nie określimy komu przekażemy 1%, podatek za 2018 r. trafi do tzw. „wspólnego worka”.
Wtedy o przeznaczeniu wpłat decyduje rząd i sejm.
Warto wiedzieć, że pieniądze może przekazać
również senior (emeryt, rencista), jeśli wypełni
PIT-OP, czyli tzw. oświadczenie o przekazaniu
1% podatku organizacji pożytku publicznego.

w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania
1% podatku. Status Organizacji Pożytku Publicznego może uzyskać organizacja pozarządowa, w momencie kiedy prowadzi swoją działalność przez
co najmniej dwa lata. Ponadto organizacja musi
spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in.: jawności działania, kontroli w organizacji oraz sprawozdawczości finansowej.

Jak sprawdzić, na co organizacja przekazała 1%?

Każdy może sprawdzić, na co zostały przekazane środki z 1%, czytając sprawozdanie danej
organizacji. Obowiązkiem każdego stowarzyszenia i fundacji, będącej OPP, jest przedstawienie
sprawozdania rocznego i opisanie, na co zostały
wydatkowane pieniądze.
W naszej gminie zarejestrowane są 24 podmioty,
które mogą otrzymać Twój procent. Każda przekazana kwota ma znaczenie! Każda wpłata umożliwia rozwój danej organizacji, dlatego zostawmy
1% lokalnie i pomóżmy w rozwoju naszych organizacji.
Pełna lista organizacji, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego znajduje
się na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl.
Klaudia Szostok
Wiceprezes GaSzo

Dlaczego nie możemy przeznaczyć
1% każdej organizacji?

Fundacja czy stowarzyszenie nie może otrzymywać wpłat 1% podatku dochodowego, jeśli nie
ma statusu OPP i jeśli nie zostanie umieszczona
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Od września ubiegłego roku w Szkole Podstawowej w Palowicach działalność rozpoczęło Szkolne Koło Wolontariatu, do którego ochoczo zapisało się ponad 30 uczniów
– wolontariuszy chcących angażować się w akcje charytatywne w naszym regionie.

Palowice święcą przykładem
SP w Palowicach już w przeszłości uczestniczyła
w wielu akcjach niesienia pomocy potrzebującym,
takich jak „Góra Grosza”, czy „Wkręć się w pomaganie – zbieramy nakrętki dla Roberta z Żor”.
Od tego roku za nasz główny cel obraliśmy pomoc ludziom chorym i starszym, angażując się
w działania na rzecz żorskiego Hospicjum Jana
Pawła II, w którym na co dzień leczy się, przebywa i zamieszkuje wielu mieszkańców naszych
okolic.
W tym półroczu udało nam się uczestniczyć
w następujących akcjach/przedsięwzięciach:
1. I Akcja SKW dla podopiecznych żorskiego hospicjum „Pola Nadziei” – sprzedaż i sadzenie żonkili obok szkoły (9-12.10.2018). Zebraliśmy kwotę
364,72 zł.
2. „Pola Nadziei” – miejskie sadzenie żonkili przy
Hospicjum Jana Pawła w Żorach (4.10). Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach w hospicjum oraz spotkaniu z prezes D. Domańską, która
mówiła o tym, czym jest hospicjum, co oznacza
wolontariat?

3. Zgłoszenie szkoły do gminnego projektu wolontariatu COP „Wolontariat wzmacnia” (26.10)
– udział w szkoleniach.
4. Akcja „Zapalmy Płomyk Nadziei” – sprzedaż
zniczy (22-30.10). Kwesta wyniosła 427,12 zł.
5. Zgłoszenie udziału SKW w akcji „Listy do M.”
– kiermasz na rzecz Pawła, dziecka osieroconego na skutek choroby nowotworowej rodzica/rodziców, będącego pod opieką hospicjum – prace
na kiermasz świąteczny, kartki dla chorych (21.11)
– Hospicjum w Żorach.
6. Kiermasz dobroci – słodkości i owoców w szkole; kwesta Wrzuć złotówkę! (27.11-7.12).
7. Wyjazd do Hospicjum członków SKW i uczniów
kl. III – zaprezentowanie spektaklu pt. „Czerwony
kapturek po śląsku” oraz skeczy, wierszy i piosenek (3.12).
8. Gala wręczenia paczek dzieciom osieroconym
(7.12) – Hospicjum w Żorach.
9. Kiermasz bożonarodzeniowy w szkole oraz prace członków SKW dla chorych – kartki, choinki,
bombki.
10. Akcja na rzecz Maksymiliana – pozyskanie
dofinansowania ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, listy do Maxa, kartki, kiermasz zabawek,
książek i słodkości (22.01-11.02) – uzyskana kwota
to 5601,20 zł.
11. Akcja NO HATE – prace i gazetka przeciw
współczesnemu hejtowaniu.
12. – Światowy Dzień Chorych – kartki z pozytywnym przesłaniem dla chorych oraz odwiedziny
chorych w hospicjum (11.02).
Planujemy niebawem wziąć udział w dwóch
konkursach na rzecz hospicjum – plastycznym dla
dzieci młodszych oraz komiksowym dla starszych.

Serce dla zwierząt
4 marca odbyło się podsumowanie akcji
„Walentynkowe serce dla zwierząt”.
Była to także okazja, aby złożyć podziękowania na ręce wolontariuszy, zaangażowanych na rzecz pomocy bezdomnym
zwierzakom.
Burmistrz Wiesław Janiszewski pogratulował
i podziękował za ofiarną pracę na rzecz zwierząt
Sabinie Laskowskiej oraz Ireneuszowi Piontkowi. W ramach akcji „Walentynkowe serce dla zwierząt”, w porozumieniu z wolontariuszami w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w ZDiSK-u prowadzona
była zbiórka na rzecz czworonogów. – Otrzymaliśmy ogromne ilości karmy dla psów i kotów, mieszkańcy przynieśli także smycze, obroże, środki czystości, legowiska, a nawet zabawki dla zwierzaków.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
otwarli swoje serca na potrzeby bezdomnych psów
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i kotów – mówią pomysłodawczynie akcji Hanna
Piórecka-Nowak i Katarzyna Mazur z UGiM.
– Aby uwrażliwiać najmłodszych mieszkańców
na los bezdomnych zwierząt, przygotowałyśmy niespodziankę dla każdego dziecka, które pod opieką
rodziców lub dziadków przyniosło upominek. Był
nią dyplom z podziękowaniem za szlachetne serce
okazane zwierzętom w potrzebie.
To jedno z wielu działań podejmowanych przez
gminę na rzecz pomocy zwierzętom. Co roku
z budżetu gminy kierowane są środki finansowe
w ramach współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt (wyłapywanie zwierząt, dowóz
do schroniska, przetrzymywanie w schronisku,
zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej).
Koszt tegorocznej umowy ze schroniskiem to kwota ponad 80 tys. zł.
Gmina przekazuje także środki finansowe w wysokości 5 tys. zł rocznie na zakup karmy w celu
dożywiania wolno żyjących kotów. W ubiegłym
roku z budżetu gminy przekazano także 12 tys. zł
na sterylizację kotów. Jak podkreśla S. Laskowska,
to niezwykle ważne zadanie. Brak sterylizacji oznacza masowe umieranie kociąt i kotek z głodu, chorób, a także z braku opieki weterynaryjnej, a czasami również powodu okrucieństwa ludzi. Okazuje
się bowiem, że wciąż wielkim problemem jest znęcanie się nad zwierzętami, głodzenie ich, niechęć
do udzielania im pomocy w chorobie, skazywanie
na śmierć w męczarniach i katowanie zwierząt. –
Niestety wciąż nie brakuje drastycznych historii,
o których nawet trudno mówić. Warto podkreślić,

Weźmiemy udział w „Marszu nadziei” w Żorach,
pojedziemy z występami do seniorów w Domu
Pogodnej Starości oraz do chorych w Hospicjum.
Ponadto piszemy listy do Marzycielskiej Poczty
i zbieramy stare płytki CD dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom.
Jesteśmy otwarci na potrzeby innych. Jeśli Państwo, mieszkańcy naszej małej społeczności, zauważą możliwość wykorzystania naszej pomocnej
ręki („Niewidzialna Ręka”), to prosimy o kontakt z opiekunem SKW lub szkołą. Dziękujemy
uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w akcje i przychylność.
Jolanta Cwalina
Opiekun SKW w SP Palowice

że za znęcanie się nad zwierzętami i za zabicie zwierzęcia, np. trucie kotów, grożą odpowiednie kary.
Interweniujemy często i apelujemy, aby mieszkańcy
zwracali się do nas, gdy zauważą, że zwierzętom
dzieje się krzywda – mówią wolontariusze.
Pani Sabina i Pan Irek poświęcają zwierzętom cały swój czas i całe serce. Jak podkreślają,
od czworonogów można uczyć się bezinteresownej
miłości, zaufania, szacunku, akceptacji i najprostszych radości. (h)

Uczestnicy Gminnego Konkursu Ortograficznego, zorganizowanego niedawno w Palowicach zostali wyłonieni w eliminacjach, które odbywały się w poszczególnych
placówkach oświatowych.

Gminny Konkurs Ortograficzny
– Już teraz możecie być z siebie dumni. W swoich
szkołach przeszliście pierwszy etap konkursu i tam
zostaliście już Mistrzami Ortografii. Bardzo serdecznie Wam gratuluję – mówił dyrektor palowickiej szkoły Damian Gańczorz, składając również

podziękowania na ręce nauczycieli, którzy przygotowali swoich uczniów do konkursu.
W konkursie udział wzięli: Antonina Kisiel (SP
nr 1 w Leszczynach), Michał Pawlyta, Paweł Kania
(SP nr 4 w Czerwionce), Nina Hajduk, Szymon

Podczas uroczystej gali w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach burmistrz Wiesław Janiszewski dziękował nie tylko sportowcom, ale
również ich rodzicom, trenerom i opiekunom. Gościem specjalnym był znany piłkarz Kamil Kosowski, który z reprezentacją Polski rozegrał 52 spotkania, zaś
zwracając się do młodych sportowców
podkreślił, że do osiągnięcia sukcesu
niezbędne są trzy czynniki: pasja, wiara
w sukces i upór.

Nagrody dla sportowców
– Sukcesy sportowców i trenerów pochodzących z naszej gminy dostrzegamy nie tylko my, jej
mieszkańcy, ale również pasjonaci sportu z terenu powiatu, województwa i całego kraju. Dzięki
temu możemy się cieszyć z sukcesów w plebiscytach nagradzających „Sportowców Roku” – mówił
burmistrz, gratulując Alicji Klasik zdobycia tytułu „Człowieka Roku Rybnik.com.pl” w kategorii
sport oraz Krzysztofowi Grochli, który zdobył
pierwsze miejsce i tytuł „Trenera Roku” w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”.
Gratulacje utalentowanym sportowcom złożyli
także przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda, wiceburmistrz Andrzej Raudner, pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik,
dyrektor MOSiR Michał Cichoń oraz członkowie Zespołu ds. Stypendiów Sportowych: Marek
Szczech – przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, Krystyna Jasiczek – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
Dariusz Luks i Sławomir Paluch – menadżerowie
sportu w MOSiR Czerwionka-Leszczyny. (h)

NAGRODY BURMISTRZA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
Julia Cichoń, Dominik Cinal, Adam Drygalski,
Oliwier Kruszewski, Julia Myszkowska, Bartosz
Niedobecki, Michał Nocoń, Adrian Strużny, Dawid Świątecki, Grzegorz Thoak, Emilia Zemlak
STYPENDIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
Zuzanna Binkowska, Klaudia Chrostek, Weronika Duraj, Klaudiusz Górny, Krzysztof Gumiński, Patryk Herdzina, Dominik Janczak, Nina
Janczak, Marta Kamińska, Alicja Klasik, Milena
Marzec, Patrycja Matla, Tomasz Nieradzik, Wiktoria Ptaczek, Kamil Warchoł, Kinga Zgryźniak
WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
Adam Drygalski, Piotr Janczak, Tomasz Perliński,
Drużyna Juniorów KS „Skoczek”, Drużyna Seniorów KS „Skoczek”
POZOSTAŁE WYRÓŻNIENIA
Robert Profaska, Kinga Szendzielorz, Rafał Szopniewski, Rafał Warsiewicz

Janowski (SP Stanowice), Bartosz Majdzik, Oliwia Balcerek (SP Bełk), Paulina Górka, Ksawery Gurowiec (SP Szczejkowice), Edyta Zaborny,
Wiktoria Wawrzykowska (SP nr 3 w Leszczynach),
Mateusz Herdzina, Oskar Morgała (SP w Książenicach), Nikodem Bielas, Nikodem Szymura (SP nr 5
w Czerwionce), Emilia Kroczek, Nina Smolnik (SP
w Przegędzy), Barbara Gamza, Alicja Kasperczyk
(SP Palowice), Magdalena Szulc (SP Czuchów).
Po sprawdzeniu wszystkich prac, jury zdecydowało o przyznaniu następujących miejsc: Szymon
Janowski (I miejsce), Emilia Kroczek (II), Antonina Kisiel (III), Oliwia Balcerek (IV), Michał
Pawlyta (V). Zdobywcy pierwszego i drugiego
miejsca już w kwietniu będą reprezentować nasza
gminę podczas etapu wojewódzkiego konkursu,
który odbędzie się w Żorach. Nagrody i dyplomy
uczestnikom konkursu wręczył dyrektor SP w Palowicach oraz zaproszeni goście: przewodniczący
Rady Miejskiej Bernard Strzoda i sołtys Palowic Dominika Baranowska. Organizatorkami
konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Jolanta Smorzik, Weronika Grzegorzek
i Marta Stokłosa. (h)

Ministranci z Bełku
w ogólnopolskim
finale piłki nożnej
Ministrant – to nie tylko służba przy ołtarzu. Ministrant – to konkretna postawa
fair play w domu, w szkole, wśród kolegów oraz na… boisku. Tacy właśnie są
ministranci z parafii św. Jana Sarkandra
w Bełku.
W marcu br. miały miejsce eliminacje do ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla ministrantów. Ministranci z Bełku okazali się najlepszymi
piłkarzami w Archidiecezji Katowickiej, która
liczy ponad 300 parafii. 1 maja pojadą do Sochaczewa na dwudniowe XIV Mistrzostwa Polski Ministrantów, aby reprezentować nie tylko naszą Archidiecezję, ale przede wszystkim gminę i miasto
Czerwionka-Leszczyny.
ks. Damian Grelik
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RehaEsstetica przyjmie do pracy
fryzjera lub fryzjerkę!
Szczegółowe informacje
– tel. 32 42-70-276

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








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



GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI



K ALENDARZ I MPREZ
K ULTURALNYCH 2019
2-4.04 MŁODZIEŻOWY FESTIWAL MUZYCZNY, godz. 9.00 –
Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja
36D, wstęp wolny (org.: MOK, POPP)
9.04 XXVI REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI ŚLĄSKIEJ
„ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” IM. PROF. ADOLFA DYGACZA
(eliminacje rejonowe), godz. 10.00 – Czerwionka, CKE,
wstęp wolny (org.: MOK, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
St. Hadyny w Koszęcinie, Związek Górnośląski w Katowicach, Telewizja TVS)
13.04 JARMARK WIELKANOCNY, godz. 10.00 – Leszczyny, Park
Leśny (org.: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
MOK)
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ZARZĄDZENIE NR 125/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 marca 2019 r.

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

§1

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

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Odpadami.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Usługi malarskie i wykończeniowe

JAN-MAL

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

 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 
Serwis RTV
Zygmunt Fuchs
tunery i anteny cyfrowej
telewizji naziemnej DVB-T
montaż anten TV, SAT,
zbiorcze instalacje antenowe

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

Grupa AA

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

 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 

www.czerwionka-leszczyny.pl
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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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 27 marca, godz. 17.00

SPOTKANIE Z CYKLU – ONI A IDEA SAMORZĄDNOŚCI NA GÓRNYM ŚLĄSKU W XX WIEKU – dr Bogdan Kloch: Wokół naczelnika
Alojzego Pogodzkiego. Niełatwe losy mieszkańców Leszczyn w okresie
międzywojennym; Leonard Fulneczek: Adolf Kaschny – burmistrz Raciborza w okresie Republiki Weimarskiej.

 27-28 marca

LEKCJE BIBLIOTECZNE dla uczniów SP nr 4 w Czerwionce – Kultura
zachowania w Instytucjach Kultury.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania

25 marca, godz. 17.00

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

8 kwietnia, godz. 17.00

Wykład „Życie codzienne na Górnym Śląsku po 1945 roku” – dr Janusz
Mokrosz, historyk, Uniwersytet Śląski
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