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Zdj. Natalia Jargieło

Zespoły „Rytm” i „Zygzak”
po Mistrzostwach Polski
Jak niegdyś w Kędzierzynie-Koźlu, tak tym razem w Raciborzu,
dodatkowo po ubiegłorocznej przerwie wynikającej z pandemii
i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, odbyły się wreszcie
Mistrzostwa Polski Mażoretek. Nie mogło na nich zabraknąć naszych utytułowanych zespołów „Rytm” i „Zygzak”.
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Dzień Edukacji Narodowej
w Czerwionce-Leszczynach

Czy to Dzień Nauczyciela, czy jak obecnie Dzień Edukacji Narodowej to niezmiennie okazja do życzeń, podziękowań i gratulacji kierowanych pod adresem pedagogów, ale już także uczniów, którzy
odnoszą różnorodne sukcesy. Stąd obecność opiekunów,
wszak to święto całego szkolnego środowiska.
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Nasze sołectwa
wyróżnione

Małżeńskie pary
jubileuszowo
Po raz kolejny gościliśmy Dostojnych Jubilatów świętujących swoje Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. Tradycyjnie organizatorem tej uroczystości był Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach.
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Sołectwa Palowice i Przegędza znalazły
się w gronie laureatów kolejnej edycji konkursu, który co roku wyłania najładniejsze
wsie województwa śląskiego. Gratulacje
odbierali sołtysi, ale także burmistrz
gminy i miasta.
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Dzieje budynku
na wystawie
Budynek gminny - historia, funkcje, znaczenia, a wszystko to w ramach wyjątkowej wystawy, którą przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”
przy finansowym wsparciu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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O Złote Cygaro
W. Szewczyka

Choć z nazwy złote, to tym razem Cygaro
Wilhelma wyjątkowo było srebrne, ponieważ jako główną nagrodę Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego wręczano je po raz 25.
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Pod zameczkiem
na pikniku
W otoczeniu leszczyńskiego zameczku
znów było gwarno, a to za sprawą pikniku
proekologicznego. Podobnie jak w Czerwionce, także tu zawitał popularny zespół
„Carrantuohill”. Nie zabrało atrakcji
dla najmłodszych.
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Panie Profesorze,
wyrazy współczucia
Tu doprawdy nie chodzi o żadną politykę…
Trudno jednak o bardziej wymowną chwilę,
skoro w Dzień Edukacji Narodowej trzy nauczycielki rozmawiają o… odejściu z zawodu. Stoją w tłumie, mówią dość głośno, więc
siłą rzeczy nie trudno dosłyszeć i zrozumieć,
w jakich są nastrojach. Dwie z nich mają już
konkretne oferty za konkretne pieniądze
plus premie i dodatki. Trzecia zapewnia, że
pójdzie ich śladem.

Trudno przechytrzyć oświatowych wizjonerów, bowiem niezależnie od barw politycznych zawsze wiedzą
lepiej. Od chwili gdy tuż po transformacji ustrojowej
jeden z oświeconych ministrów straszył nauczycieli
kryczką, bodaj przez wszystkie kolejne lata praca i płaca,
a także zakres kilku wiekopomnych reform, wciąż były
przedmiotem majsterkowania. Wychodzi na to, że każdy
nowy sternik na szczytach
władzy obrał sobie za punkt
honoru, aby „coś” zmienić;
rzecz jasna, aby Polska rosła
w siłę, a ludzie żyli dostatniej – jak za tow. Gierka. Niestety, nie wszystkim jest dostatnio, a co gorsza międzypokoleniowy kredyt zaufania w ciągu trzech dekad
zmalał na tyle, że kwestię nauczycielskiej misji, tudzież
powołania, każdego dnia można pogrzebać przy kasie
w Biedronce.

A wracając do rozmowy trzech nauczycielek, które
przy okazji swego święta raczyły się refleksjami… Choć
mało to odkrywcze, jednym chórem uznały, że mają już
dość pierd… [piii] o tym ile i za ile mają pracować, niosąc ambitnie i pokornie kaganek oświaty. Zamiast tego
wolą… zarabiać więcej, aby mieć czas na przyjemności
i dla rodziny. Proste. Na wspomnienie o nowym pensum nie kryją rozbawienia, któremu wtórują koleżanki
i koledzy po fachu. Twierdzą, że to nie tak, aby w tych
ładnych i kolorowych szkołach nie miał kto uczyć, tyle
że w portfelach i na ich kontach to już tak ładnie i kolorowo nie wygląda, więc paradoksalnie – ich zdaniem
– jest źle, a będzie tylko gorzej. Oto bowiem płacowe
obietnice są już tylko kolejną mrzonką, by nie wracać
do tych, które dawno legły w gruzach.
Po tej lekcji w Dzień Nauczyciela aż miło uciec myślami do czasów, gdy szkoła i edukatorzy zdawali się
być z innej bajki. Mniejsza o wypaczone idee, o klimat
robotniczo-chłopskiego sojuszu i usilne krzewienie miłości do Kraju Rad, bo przecież pojęcie indoktrynacji
i tak nie mieściło się w dziecięcych główkach. Poza
wszystkim liczyło się poważanie, wręcz respekt, z jakim
kojarzono nauczycielską profesję. Stąd tak wiele ciepłych
wspomnień, przeświadczenie o specjalnym powołaniu
i społecznym uznaniu. Tego
nie sposób przełożyć na
współczesny poziom frustracji, wszak żyjemy w czasach, gdy artykułowanie oczekiwań i wychodzenie im
naprzeciw staje się normą daleką od sentymentów.
I trudno się temu dziwić. Już lepiej, zwłaszcza z myślą
o nieco starszej generacji pedagogów, złożyć im wyrazy
współczucia. Doprawdy szczere.
Robert Ratajczak
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Trwają budżetowe
przymiarki 2022 r.
Zbliża się połowa listopada, a to oznacza, że powinniśmy już kompletować propozycje do przyszłorocznego budżetu gminy. W dalszej kolejności powinniśmy rozpocząć jego procedowanie,
tyle że jest dość dużo niewiadomych, które wynikają z planowanych przez rząd reform. Mówiąc wprost, czekamy na wytyczne z góry, bo
mogą one przewartościować wiele naszych planów i założeń, zwłaszcza w obszarze inwestycji
– komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
Mając na względzie nasze priorytety, w pierwszym
rzędzie chcemy realizować to, co wynika z Wieloletniego
Planu Finansowego. To kwestie związane z termomodernizacją familoków w Czerwionce, to sprawa budowy
przedszkola w Dębieńsku, ale również projekty, które
zgłoszono do realizacji w tak zwanym Nowym Ładzie.
Mam tu na myśli trzy zadania o wartości do pięciu milionów złotych, a więc budowę żłobka w Leszczynach,
budowę dróg na terenach inwestycyjnych oraz kanalizacji. W tym ostatnim przypadku łączy się to z moder-

nizacją oczyszczalni oraz skanalizowaniem terenów w obszarze aglomeracji, a to już
wydatek rzędu osiemdziesięciu
milionów złotych. Tego typu
zadania mają szansę zostać
zrealizowane przy znaczącym
udziale funduszy zewnętrznych,
także z budżetu państwa, wobec
czego trudno wróżyć, jaki będzie poziom ewentualnego
dofinansowania. Z jednej strony trzeba więc przyjąć jakieś założenia, z drugiej zaś strony należy się liczyć ze
zweryfikowaniem naszych planów, co już wynika z czynników zewnętrznych.
W kontekście przyszłorocznego budżetu gminy trzeba pamiętać o wydatkach bieżących, a więc o kosztach
utrzymania szkół, przedszkoli i dróg, ale też o wydatkach
na modernizację obiektów w trosce o czyste powietrze,
o większych lub mniejszych wydatkach w każdej dzielnicy, w każdym sołectwie. Chcielibyśmy, aby wszystkie
nasze obiekty komunalne miały ogrzewanie ekologiczne, chociażby z uwagi na niepokojące sygnały związane
z podwyżkami energii. W tym momencie nie muszę już
chyba tłumaczyć przełożenia tego ostatniego czynnika
na de facto każdy budżet, jednak w szczególności na
budżet gminy, który swoją skalą decyduje o realizacji
lub odroczeniu zaplanowanych inwestycji, modernizacji
i remontów oczekiwanych przez naszych mieszkańców.
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30 września w Warszawie odbyła się Gala Finałowa V edycji konkursu „Inwestycja
Roku” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Pierwsze
miejsce w kategorii „Obiekty historyczne” otrzymała gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny za rewitalizację zameczku w dzielnicy Leszczyny.

Rewitalizacja zameczku
„Inwestycją Roku”
Strategia Rozwoju
Ponadlokalnego
Od kilku miesięcy trwają prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin
Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
– jedynym tego rodzaju dokumentem
w naszym województwie, ale też jednym
z nielicznych w kraju.
Strategia powstaje m.in. w oparciu o Ustawę
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która
daje możliwość tworzenia przedsięwzięć samorządowych o charakterze ponadlokalnym. – Uważamy, że współpraca na poziomie gmin jest kluczowa
i nie zawsze musi oznaczać konkurowanie ze sobą.
Jest wiele obszarów, w których można się uzupełniać, jak również takich zadań i funkcji, gdzie lepiej współdziałać – wyjaśnia Grzegorz Wolnik,
pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju, planowania
i gospodarki. – Przykładem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, choć niebawem pojawią
się problemy związane z prowadzeniem ogrzewalni i schronisk dla bezdomnych. Trudno, aby każda
z gmin powiatu rozwiązywała tego typu kwestie
indywidualne.
Środowisko naturalne nie zna granic, podkreśla G. Wolnik, wobec czego warto zauważyć duże
możliwości tworzonej Strategii w zakresie działań
proekologicznych. Wiążą się one m.in. z czystym
powietrzem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych, drogami rowerowymi, ale także wypracowaniem spójnych rozwiązań w dziedzinie transportu zbiorowego. Co szczególnie istotne, Strategia
daje możliwość ubiegania się o fundusze zewnętrze zarezerwowane dla inicjatyw o charakterze
ponadlokalnym, a to już w sporej części zapewnia
ich finansowanie.
Opracowywanie Strategii ma potrwać do końca
roku, po czym każda z gmin powiatu rybnickiego
rozpocznie jego procedowanie, aby ostatecznie
można było przystąpić do realizacji. Szerszej na
ten temat w jednym z najbliższym wydań „Kuriera”. (r)

Galę Konkursu otworzył prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Olejniczak, który wraz z prezes Zarządu
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej Joanną Koch-Kubas, prezydentem Śląskiej Izby Budownictwa Mariuszem
Czyszkiem i przewodniczącą Kapituły Konkursowej Agnieszką Oślizło, wręczał laureatom statuetki „Inwestycja Roku” oraz dyplomy. W imieniu
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny nagrodę
odebrał dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marcin Janużyk wraz ze swoim poprzednikiem na tym stanowisku Marianem Uherkiem.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
samorządów, władz spółdzielni mieszkaniowych
i zakładów komunalnych, a także przedsiębiorcy
działający na rynku nieruchomości.
Warto przypomnieć, że prace dotyczące zameczku nawiązywały do pierwotnego kształtu obiektu
wzorowanego na włoskich willach renesansowych
i wybudowanego w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku, „dobrego
pana na Leszczynach” – Konrada Bartelta w miejscu wcześniej istniejącego tutaj drewnianego dworu. Zameczek uznawany był za jedną z najpiękniejszych budowli rezydencjalnych tamtych czasów na Śląsku. Projektanci dotarli do archiwalnych
zdjęć i w swoich planach dążyli do odtworzenia
historycznego wyglądu zabytku. Neorenesansowy
zameczek miał odzyskać dawny blask, został więc
odtworzony z najwyższą dbałością o jego pierwotny kształt i wygląd, stąd m.in. dobudowany taras
przed obiektem oraz kompleksowy remont elewacji
z odtworzeniem detali architektonicznych. Zgodnie z poleceniem konserwatora zabytków odtworzona została także zabytkowa klatka schodowa,

a wszystkie drzwi, które podlegają ponownym
montażom, zostały odrestaurowane, jako elementy zabytkowe budynku. Co warte podkreślenia, za
realizację zadania odpowiadała specjalizująca się
w pracach konserwatorskich, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej
firma Restauro, która wcześniej zajmowała się
pracami konserwatorskimi m.in. w warszawskich
Łazienkach, Belwederze, czy zamku w Pszczynie.
Realizacja projektu o nazwie „Rewitalizacja
społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach” to koszt ponad 13 mln zł.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków unijnych i z budżetu państwa.
– Rewitalizacja zameczku w Leszczynach, była
niezwykle potrzebna, przede wszystkim dlatego,
żeby ocalić to miejsce od zapomnienia. Dzięki
przeprowadzonym pracom to miejsce zyskało drugie życie. Cieszę się, że służy naszym mieszkańcom
i że zdobywa uznanie w oczach ekspertów – skomentował burmistrz Wiesław Janiszewski. HPN

Palowice i Przegędza wyróżnione w konkursie
30 września w Koszęcinie podczas Forum Sołtysów wręczono nagrody w konkursie
„Piękna wieś województwa śląskiego”. W kategorii Najpiękniejsza wieś wyróżnienie
otrzymało sołectwo Palowice, a w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi –
sołectwo Przegędza. Gratulacje z rąk władz województwa otrzymał burmistrz Wiesław
Janiszewski oraz sołtysi Dominika Baranowicz i Gabriel Breguła.
Forum Sołtysów jest imprezą cykliczną organizowaną co roku przez Departament Terenów Wiejskich Województwa Śląskiego, natomiast ideą konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest
wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Konkurs promuje także działania związane z za-
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chowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia
tożsamości lokalnej wsi.
– Wieś nie tylko dynamicznie się rozwija. Równie ważne jest to, że pozostaje ona wierna swoim
tradycjom. Nagrodzone projekty w dużej mierze do
tych tradycji nawiązują – podsumowała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego,
składając gratulacje nagrodzonym. HPN

Ekopiknik w Leszczynach

23 września na terenie zameczku w Leszczynach odbył się Ekopiknik. Na jego uczestników czekały liczne warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów. Nie zabrakło także pełnych wrażeń ekoanimacji dla najmłodszych oraz koncertu zespołu
Carrantouhill, od lat współpracującego z gminą podczas pikników proekologicznych
„Zielona Wyspa Śląsk”.
W ramach Ekopikniku odbyły się warsztaty
z kompostowania, z roślinnej kuchni zero waste,
z tworzenia bomb nasiennych, upcyklingowych
toreb z t-shirtów, tworzenia domków dla owadów,
domowego ekoogródka. Można też było wziąć
udział w grze miejskiej, prowadzonej przez grupę profesjonalnych aktorów, która dostarczyła
niezwykłych wrażeń młodszym i starszym uczestnikom wydarzenia. Uczestnicy gry przenieśli się
w przyszłość, do drugiej połowy XXI wieku, kiedy to w wyniku zmian klimatycznych, niedoborów wody oraz pogorszenia się warunków środowiskowych na naszej planecie doszło do niezwykle niepokojących zjawisk. Uczestnicy gry musieli
spróbować wspólnie odpowiedzieć na pytanie jak
można poprawić los naszej planety.
W Ekopikniku uczestniczyli również wiceburmistrz Andrzej Raudner oraz pełnomocnik ds.
planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik, który uroczyście otworzył wydarzenie. Na realizację wydarzenia pracownicy UGiM pozyskali
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. HPN
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19 października w naszym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym zagościła kolejna grupa małżeńskich par, które na
przestrzeni ostatnich miesięcy świętowały swoje Złote, Diamentowe i Żelazne
Gody. Gospodarzem uroczystości zorganizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach był burmistrz Wiesław Janiszewski.
Zgodnie z długoletnią tradycją Dostojnym Jubilatom świętującym półwiecze wspólnego pożycia
burmistrz Wiesław Janiszewski w imieniu Prezydenta RP wręczył medale z różyczką. Wcześniej
jednak wszystkim małżeńskim parom złożył życzenia, podobnie przedstawiciel miejscowego duchowieństwa, które reprezentował proboszcz czuchow-

Jubileusze małżeńskie
skiej parafii, ks. Andrzej Marcak. Podczas uroczystości towarzyszyli im sekretarz gminy Justyna
Domżoł, kierownik USC Kornelia Warzecha oraz
jej zastępca Danuta Tic.
Część artystyczną tego spotkania wypełniła
Kapela z Naszego Miasteczka. Oczywiście nie zabrakło upominków od samorządu gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny, pamiątkowych fotografii
oraz powinszowań i gratulacji kierowanych pod adresem naszych Jubilatów, do których już dołącza
się również redakcja „Kuriera”. (r)

65-lecia pożycia małżeńskiego

Dorota i Tadeusz Jankowscy ze Szczejkowic
Maria i Hubert Jonderko z Książenic
Stefania i Zygmunt Krzyżowscy z Dębieńska
Stefania i Henryk Piekar ze Stanowic

60-lecie pożycia małżeńskiego

Klara i Alfred Adamczyk z Leszczyn
Irena i Roman Kotyrba z Leszczyn
Teresa i Karol Machnik z Leszczyn
Magdalena i Józef Owczorz z Palowic
Urszula i Henryk Reniszak z Leszczyn
Elżbieta i Leon Starzyczny ze Stanowic
Cecylia i Eryk Szczygieł z Czerwionki

50-lecie pożycia małżeńskiego

Zofia i Henryk Boguccy z Bełku
Eugenia i Andrzej Budny z Leszczyn
Stefania i Zygmunt Czyżewscy z Przegędzy
Weronika i Franciszek Dziadoń z Leszczyn
Krystyna i Jerzy Gromotka z Czuchowa
Maria i Zbigniew Gronek ze Stanowic
Krystyna i Zygmunt Grzybek z Czerwionki
Urszula i Franciszek Górka z Czuchowa
Kornelia i Feliks Jaworscy z Dębieńska
Maria i Stanisław Kowalscy z Czerwionki
Róża i Adam Mach z Bełku
Antonina i Hubert Malich z Czerwionki
Danuta i Wiktor Mazur z Leszczyn
Krystyna i Henryk Paszenda z Czerwionki
Małgorzata i Kazimierz Pietryszyn z Czuchowa
Halina i Bolesław Pikos ze Stanowic
Marta i Janusz Styrnol z Książenic
Aniela i Joachim Szala ze Stanowic
Maria i Paweł Szostok z Bełku
Krystyna i Eryk Szymała ze Szczejkowic
Krystyna i Stanisław Trzeszczkowscy z Leszczyn
Barbara i Józef Wolny z Przegędzy

Urszula i Henryk Reniszak

Dorota i Tadeusz Jankowscy
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Maria i Hubert Jonderko
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Stefania i Zygmunt Krzyżowscy

Stefania i Henryk Piekar

Klara i Alfred Adamczyk

Irena i Roman Kotyrba

Teresa i Karol Machnik

Magdalena i Józef Owczorz

Elżbieta i Leon Starzyczny

Cecylia i Eryk Szczygieł

Zofia i Henryk Boguccy

Eugenia i Andrzej Budny

Stefania i Zygmunt Czyżewscy

Weronika i Franciszek Dziadoń

Krystyna i Jerzy Gromotka

Maria i Zbigniew Gronek

Krystyna i Zygmunt Grzybek

Urszula i Franciszek Górka

Kornelia i Feliks Jaworscy

Maria i Stanisław Kowalscy

Róża i Adam Mach

Antonina i Hubert Malich

Danuta i Wiktor Mazur

Krystyna i Henryk Paszenda

Małgorzata i Kazimierz Pietryszyn

Halina i Bolesław Pikos

Marta i Janusz Styrnol

Aniela i Joachim Szala

Maria i Paweł Szostok

Krystyna i Eryk Szymała

Krystyna i Stanisław Trzeszczkowscy

Barbara i Józef Wolny
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O

prócz przysłów krążyły – jak i dziś różne krążą – krótkie barwne powiedzenia, porównania, odnośnie ludzi i zjawisk. Co ciekawe, multum tych powiedzeń czerpane jest ze świata
przyrody i wsi, rzadko ze świata przemysłu, co może świadczyć o ich dawności? Są one bardzo
obrazowe i nieraz dosadne, nawet mało cenzuralne, ale cóż, nie były to salonowe konwersacje,
tylko język ludzi prostych.

Zacznijmy jednak od lżejszego
kalibru, od powiedzeń odnośnie pogody, a dotyczą tej kiepskiej na ogół.
W czas jesieni, jak teraz, często
w ciemne pochmurne dni „świat je
jak w miechu”, a nocami „ćma choćby w pysk doł” – niby tak ciemno, że
gdyby ktoś z bliska dał w twarz, to
nie dałoby się ujrzeć kto. Potem znów
w zimie bywa „mróz kal kyndroz”
(kiernoz), i w ogóle „kurzawice”, że
„nie wert psa wygnać”. Latem zaś
nieraz „leje jak z tuleje”, czyli trzeba
uciekać przed ulewą. Jeszcze gorzej,
kiedy się „leje za kark” w przenośni,
czyli człowiek wpada w tarapaty,
i wkrótce „się dowie o Pietrowym
tańcu”, ale to już inna sprawa.
Wiele powiedzeń odnosi się do
wyglądu, i jak widać, oceniano powierzchowność o wiele bardziej
bezlitośnie niż dziś. I tak o parze
niedobranej wzrostem, mówiono, że
wyglądają „jak koń z kozą”. Gębę
można było mieć tłustą i wielką „jak
latarnia”, albo chudą i wąską „jak
glassznaider” (narzędzie do cięcia
szyb), bądź jak fyjderbiksa” (piórnik), szpetną „jak stary sebuwacz”,
a nawet „jak wygnity kłak”. Sebuwacz to zapomniany dziś przedmiot
pomagający w zdejmowaniu butów,
a kłak to rodzaj buraka. O kimś drobnym i małym mówiło się „pyrtek”, co
ma tyłek „jak dwie kawy”, czyli dwie
paczuszki kawy (czy może dwa może
ziarna?), a nawet wręcz „wiater w galotach”. O tęgiej rozłożystej babie –
„ta rubo koncelaryjo”, albo też „baba
jak rymont” (rasa ciężkich koni pociągowych). O kimś co źle siedział
na koniu, albo na rowerze, powiadano, że „siedzi jak żaba na giskanie”

(polewaczce), a kto miał wyłupiaste
bądź zapuchnięte oczy, patrzył „jak
żaba z kiszki” (żaba mogła czasem
wskoczyć do wiadra z mlekiem, stawianego często gdzieś w „laubie”,
i stąd to barwne powiedzenie.
Czy porównania były tylko złośliwe i negatywne? Nie tylko, bowiem
o urodziwej dziewczynie mówiło się
„dzioucha jak różo”, o postawnym
mężczyźnie „chłop jak świyca”, no

Aleksandra J. Ostroch

bo przecież wiadomo: „chłop z żuru
jak z muru”.
Człowiek zepsuty, zły, „ni ma wert
ani wszy pieczonyj”, natomiast człowiek zadziorny, odważny, „nie do se
pod fąsym szmyrgać”, czyli nie da się
okpić i zrobić z siebie błazna. Choć
skądinąd „lepszy za błozna, jak za
nic” – mówili jak odpowiadał kawaler, z którego się śmiano, że dziewczyna „mo go za błozna”, czyli go
lekceważy. I w tym jest jakaś racja…
Mnóstwo jest różnych drobnych
powiedzeń na wszelkie okazje. Na
przykład człowiek zalatany, mający
moc kłopotów „mo łeb jak pudło”
i „loce jak mucha w latarce”. To porównanie dziś dziwi, bo jak mucha
w latarce? Otóż dawne latarki były
tym, co dziś nazywamy lampionikami i używamy do dekoracji – miały
otwierane drzwiczki, przez które

1 października kolejny rok akademicki zainaugurowali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach. Już tradycyjnie pierwsze ich spotkanie odbyło się w sali
widowiskowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, na które
przybyli również goście reprezentujący m.in. władze samorządowe.
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część II

Przysłowia i przysłówka

Gaudeamus igitur…
Uroczysta inauguracja rozpoczęła się od hymnu Gaudeamus igitur
wyśpiewanego na scenie przez chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działający pod kierunkiem Anny Jędrzejak. W pierwszej części, jako
koordynator miejscowego UTW,

wstawiało się do środka świeczkę,
a u góry otwory dla dostępu powietrza. Jeżeli mucha wpadła do środka,
to oczywiście było jej gorąco, więc
desperacko szukała wyjścia, jak…
zalatany człowiek. Wyjaśnienia wymagają również powiedzenia „iść jak
oficyr”, „weź se taszka, bo pódziesz
jak oficyr”, czyli nic nie niosąc, nie
mając czym zająć rąk. Pierwotnie
było to „pódziesz jak polski oficyr”,

głos zabrał Krystian Wyleżoł, po
czym przewodniczący Rady Programowej Marek Profaska – zarazem
wicestarosta samorządu powiatowego – szczegółowo omówił plan zajęć
i wykładów. Nie zabrakło życzeń
kierowanych przez burmistrza Wiesława Janiszewskiego pod adresem
słuchaczy UTW, zaś inauguracyjny
wykład pt. Komunikacje interpersonalne a mediacje i negocjacje wygłosił dr inż. Marek Krannich.
Niespodzianką był natomiast występ zespołu „Voci Cantati” z partnerskiego Sokołowa Podlaskiego, który
tuż po oficjalnej inauguracji zaprezentował największe musicalowe
przeboje. (r)
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a odnosiło się do tego, że polskim
oficerom regulamin zabraniał cokolwiek nosić – teczkę czy parasol niósł
adiutant.
Inne powiedzonka mają bardzo
jasna wymowę. Ktoś brudny to był
„czorny jak ta święto ziemia”, a jak
coś źle pachniało, to „śmierdziało
choćby diobła roztrzas”. Jeżeli babki
czegoś nie mogły znaleźć, to mówiły,
że „czort przisiod”. Coś się nie udawało, to „za diobła nie szło”, albo nie
szło ani z kryki”. Jeżeli ktoś blagował, dziadkowie się śmiali: „to musi
być prowda jak to że kura szczy”,
a kto się zachowywał głupio, musiał
być „od kokota pojscany”. Proszę się
nie obruszać, sam Marszałek Piłsudski używał tak niecenzuralnych porównań i mówił w wywiadach, że ten
czy ów polityk jest „dobry prowadzać
kury szczać”.

Powiedzenia bywają niecenzuralne, ale celne. I tak na przykład z kogoś jest taki fachowiec „jak z kozij
rzici trąba”, albo „jak z kozij rzici
rukzak” (plecak). O szkodniku, który zamiast dbać o powierzone dobro
ciągnął prywatne korzyści, powiadano, że z niego taki robotnik jak
„z kozła gatner” (ogrodnik). Jeżeli
kto miał wieczne wymagania, to był
„miech bez dna” i „czort by mu nie
nastyk”, a kto miał niestosowne fanaberie i kaprysy, to mu się „zachciewało jak kobyle octu”. Fajne jest i inne
końskie powiedzenie: „prziszoł siwy
do wyki” – o kimś, co się początkowo
stawiał, a potem przyszedł o coś poprosić, jak koń znęcony paszą.
Dużo jest powiedzeń odnośnie
blagi. Dziś mówimy, że ktoś nam
naściemniał, zabajerował, a dawniej: „wywiódł na kalenica”, wywiódł z rozumu”, „nawieszoł nudli”,
albo „nawieszoł breli” względnie
„przyprawił brele”, czyli jakby nałożył różowe okulary. Ktoś naobiecywał, oczarował złudnymi obietnicami – „ten cię obuł do anielskich
galot”. Ostrzegano więc: „to możesz
czekać, na spotkaniu w niebie”, „to
się ale doczkosz, jak bydzie starce
rok!”. I na znak, że nie wierzymy
w te bajki, mówiło się: „Ja, witom
cie, Wiluś!” Takiemu łgarzowi można było zaproponować „skocz mi
na pukel”, względnie „skocz mi na
gynik”, podobnie komuś, co miał
nadmierne wymagania, dziwne zachowania lub pomysły, potocznie
mówiąc „mioł zajoba”, „szajba” lub
„szmyrgla”, czy wręcz „prało mu na
dekel”. Zresztą te powiedzenia krążą
do dziś.
A kogo spotkała wielka radość,
chodził „rod jak na złotym koniu”,
jakby go „na złotym koniu posadził”.
I obyśmy się tak właśnie czuli jak najczęściej.

Nie „Stara Piwnica”, jak dawnej, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności,
lecz odpowiednio zaaranżowana scena nowoczesnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce była miejscem finałowych zmagań „O Złote Cygaro Wilhelma”.
Co warto podkreślić, laureatów Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego wyłoniono
już po raz 25., zaś komisarzem konkursu był prof. Marian Kisiel.

Złote Cygaro Wilhelma
zostało na Śląsku
Mimo zdecydowanie lepszej lokalizacji finałowego starcia poetów – jak na czas reżimu sanitarno-epidemiologicznego – niezmienna pozostała formuła, w jakiej zorganizowano tegoroczną
edycję tego prestiżowego konkursu. Oto bowiem
każdy z finalistów miał możliwość zaprezentowania tak siebie, jak i własnego utworu lirycznego,
który niezależnie od profesjonalnej oceny jurorów mógł zaskarbić sobie sympatię publiczności,
gdyż i ona decydowała o swojej nagrodzie. Skoro
jednak w pierwszym rzędzie o wyłonieniu najlepszych mieli rozstrzygać jurorzy, to wypada przytoczyć ich nazwiska. Tak więc ich grono tworzyli:
prof. Joanna Kisiel, prof. Paweł Majerski i Andrzej Szuba. To za sprawą ich werdyktu I Nagrodę
i statuetkę „Złotego Cygara Wilhelma” z rąk burmistrza Wiesława Janiszewskiego odebrał Bogdan Nowicki ze Świętochłowic.

II Nagrodę przyznano Annie Piliszewskiej
z Wieliczki, natomiast równorzędne III Nagrody zdobyli Piotr Zemanka z Bielska-Białej
i Agnieszka Tyczyńska z Warszawy. Ponadto wyróżnienia odebrali: Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, Natalia Farasiewicz z Gdańska, Łukasz
Pawłowski z Warszawy, Andrzej Wołosewicz
z Warszawy, Urszula Lewartowicz z Lublina, Ja-

Szewczykowe
Pasje strasburskie
25. Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma” zaakcentowany został w sposób szczególny, mianowicie
pierwszym kompletnym wydaniem Pasji strasburskich, które
W. Szewczyk napisał w okresie II wojny światowej.
„W poetyckim dorobku pisarza
z czasu okupacji, obok takich utworów jak: Wyznania, Do Polaków
konspiratorów, Zaduszki śląskie,
Płacz po wojownikach, zachowały
się napisane w kwietniu 1942 roku

Pasje strasburskie – cykl liczący
dziewięć utworów, z których siedem zostało ogłoszonych w tomiku
Posągi. Pozostałe, nieznane wcześniej trzy liryki, zostały opublikowane z rękopisu przez Mariana Kisiela

rosław Księżyk z Gliwic i Mateusza Rajkowskiego z Warszawy. Tradycyjnie wręczono również Nagrodę Specjalną, fundowaną przez prof. Grażynę
Barbarę Szewczyk – otrzymał ją Andrzej Kanclerz z Tarnowskich Gór, natomiast wspomnianą
wcześniej Nagrodę Publiczności zdobyła Urszula
Lewartowicz z Lublina. Gratulujemy! (r)

z okazji 85. rocznicy urodzin Szewczyka” – pisze we wstępie Katarzyna Niesporek.
„Dzisiaj niepodobna dociec, dlaczego autor nie zdecydował się na
pełną publikację cyklu, zwłaszcza że
jest to całość nienaruszalna. Poszczególne sonety tworzą utwory samoistne, złożone w wielkopostną refleksję
nad losem człowieka cierpiącego
i uwikłanego w wojnę. Wolą twórcy
ułożyły się w opowieść większego
znaczenia” – dodane w innym miejscu publikacji prof. Marian Kisiel,
dziękując przy tym naszemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za tak
wymowne krzewienie dorobku poety
wywodzącego się z Czuchowa. (r)
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13 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się Gminny Dzień Edukacji
Narodowej zorganizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Leszczynach.
Wszystkich przybyłych na tę uroczystość witał dyrektor tej placówki, Krzysztof Kalinowski, zaprosił do udziału w niezwykłej podróży przez lata funkcjonowania leszczyńskiej „jedynki”. Nie zabrakło wspomnień dotyczących dziejów szkoły oraz wspaniałych
popisów artystycznych wychowanków placówki.

Dzień Edukacji Narodowej
– Niezwykle cieszę się, że możemy się dziś spotkać i po ubiegłorocznej przerwie, ponownie razem
świętować Dzień Edukacji Narodowej. To ważne
święto dla całej społeczności szkolnej, a więc dy-

rektorów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, uczniów, a także ich rodziców – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski. – Dziękuję
społeczności szkół i przedszkoli za codzienną pracę, za czas poświęcany młodym pokoleniom oraz
wszystkie starania wkładane w ich wychowanie
i edukację.
Do nauczycieli zwrócił się również przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda: –
W imieniu Rady Miejskiej chciałbym Wam bardzo
podziękować, za to co robicie, za pracę w trudnym
okresie pandemii i wkładane wysiłki w jakość edukacji w tym czasie. My, ze strony Rady Miejskiej,
staramy się zapewnić jak najlepsze warunki, stale inwestując także w bazę edukacyjną. Oświata
zawsze była i jest najistotniejszym zadaniem dla
naszego samorządu.

NAGRODY BURMISTRZA (dyrektorzy): Małgorzata Marciniak (SP nr 5), Jacek Wowra (SP Stanowice), Damian Gańczorz (SP Palowice), Joanna Wieczorek (P nr 3)
NAGRODY BURMISTRZA (nauczyciele): Beata Fojcik (SP nr 1), Wioleta Krywult (SP nr 5), Katarzyna Sienkan-Krząkała (SP nr 6), Hanna Mróz-Frystacka (SP nr 8), Justyna Wencel – wicedyrektor do 31.08.2021 r. (SP Bełk) Tomasz Polok – wicedyrektor (SP Książenice), Barbara Cichoń (SP
Przegędza), Bożena Szala (SP Szczejkowice), Małgorzata Kawka (P nr 1), Elżbieta Broda (P nr 3),
Patrycja Lip (P nr 7), Marta Tkocz (P nr 8), Natalia Grochla (P nr 10), Romana Poręba (P nr 11),
Aleksandra Batog (P w Bełku);
NAGRODY KURATORIUM OŚWIATY: Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Marek Looze (SP Stanowice), Nagroda MEiN – Barbara Marcol (SP nr 3), Nagroda MEiN – Mirosława Podleśny (SP
Stanowice)
TYTUŁ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO: Dominika Choińska (SP Stanowice), Ewelina Kobiela-Nikel (SP Szczejkowice), Jolanta Cwalina (SP Palowice), Anna Bednarek (P nr 10), Agnieszka
Nowrot (SP Książenice), Anna Ogierman (SP nr 5)
NAUCZYCIELE PRZECHODZĄCY NA EMERYTURĘ LUB ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE: Hanna
Bukowiec (P nr 1), Gabriela Szczęsny (P nr 3), Grażyna Hagowska (P nr 8), Ilona Pukowiec (P nr 10),
Stefania Baluch – dyrektor (P w Bełku), Krystyna Frączek, Małgorzata Siwek (SP nr 3), Ewa Krupa,
Grażyna Sochacka (SP nr 4), Mirella Tabaka (SP nr 5), Lucyna Rożek (SP nr 7), Krystyna Janiszewska – dyrektor (SP Bełk), Mirosława Gamza (SP Stanowice), Weronika Grzegorzek (SP Palowice),
Salomea Morawin – dyrektor (SP Książenice), Bożena Szala (SP Szczejkowice)
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZECHODZĄCY NA EMERYTURĘ: Czesław Ruszczyk, Eulalia Pluta (P nr 6), Gabriela Rajewska (P nr 10), Jadwiga Jaworska (SP nr 3), Jolanta
Paśnicka (SP nr 4), Janina Piontek (SP Przegędza)
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Do podziękowań i gratulacji przyłączyła się także wizytator Delegatury w Rybniku Kuratorium
Oświaty w Katowicach Zofia Golińska.
Podczas uroczystości wręczono Nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Gratulowano tym, którzy zdobyli kolejne stopnie awansu
zawodowego, ale też dziękowano nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi odchodzącym na emeryturę. W wydarzeniu uczestniczyli
uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienia w konkursach oraz stypendium Burmistrza Gminy i Miasta
za wyniki w nauce. Nie zabrakło laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, którym towarzyszyli ich szkolni opiekunowi i rodzice, my zaś
– wzorem ubiegłych lat – poniżej publikujemy ich
nazwiska. HPN, (r)

NAGRODZONE PRZEDSZKOLAKI: Maja Marek (Przedszkole nr 1), Antonina Odrzywołek (P nr 3),
Hanna Koźlik (P nr 7), Magdalena Cyroń (P nr 8), Lena Smołka (P nr 10), Helena Snopek (P nr 11),
Lena Pawlik (P w Bełku), Michalina Jarska (OP Stanowice), Bartłomiej Owczorz (OP Palowice),
Nadia Paryż (OP Przegędza), Igor Bartoszuk (OP Szczejkowice)
LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH: Mateusz Czerner, Mateusz Fuchs
(SP nr 1), Szymon Dominek, Karolina Kubieniec (SP nr 3), Bartosz Kubica, Tomasz Kubica (SP nr 4),
Anastaia Konovalova (SP nr 6), Eliza Tatoj, Mateusz Kus (SP nr 7)
STYPENDYŚCI: Mateusz Czerner, Mateusz Fuchs, Amelia Kośnik, Ksawery Barski (SP nr 1), Maksymilian Stefanek, Magdalena Bartnik, Karolina Kubieniec, Marta Wącirz, Karol Papiernik, Natalia
Korus (SP nr 3), Olaf Buczek, Olaf Sokalski, Wiktoria Hoffman, Dominik Janczyk (SP nr 4), Wiktoria
Grzegorzyca, Karolina Kubica, Agata Rusecka, Jakub Baran (SP nr 5), Dominik Knapczyk, Zofia
Skwara, Mateusz Kania, Patrycja Winkler (SP nr 6), Ewa Olszowska, Mateusz Kus, Emilia Michalak, Eliza Tatoj (SP nr 7), Beata Słupik, Magdalena Stalmach, Kamil Warchoł, Dominika Kubecka
(SP nr 8), Bartosz Majdzik, Julia Wiencek-Smyczek, Maja Filuś, Jan Kowol (SP Bełk), Kamil Melcz,
Małgorzata Wiencek, Patrycja Spilok, Maja Feliks, Agnieszka Bolik (SP Stanowice), Maja Szczyrba,
Kesja Pręgowska, Błażej Kasperczyk, Jakub Słupik, Paweł Jasiulek (SP Palowice), Maria Bartecka,
Karolina Kubasa, Alicja Styrnol, Małgorzata Westwal (SP Ksiażenice), Julia Cichoń, Rafał Jonderko,
Aleksandra Morawiec, Mateusz Trybulski (SP Przegędza), Julia Gorol, Szymon Bratek, Zofia Szulc,
Antonina Wacławczyk (SP Szczejkowice)
UCZNIOWIE Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI Z EGZAMINU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ: Amelia
Kośnik (SP nr 1), Karolina Kubieniec (SP nr 3), Mikołaj Lisik (SP nr 4), Amelia Bendelewska
(SP nr 5), Emilia Bryłka (SP nr 6), Emilia Michalak (SP nr 7), Magdalena Stalmach (SP nr 8),
Tymoteusz Wrona (SP Bełk), Magdalena Jarska (SP Stanowice), Maja Szczyrba (SP Palowice),
Anna Chryczyk (SP Książenice), Mateusz Trybulski (SP Przegędza), Rafał Ryba (SP Szczejkowice).

Swego czasu temat licznych występów, osiągnięć artystycznych i spektakularnych sukcesów podczas mistrzowskich
występów o randze międzynarodowej niemal nie schodził
z łamów „Kuriera”. Naszych Czytelników zdążyliśmy wręcz przyzwyczaić do stałych relacji, których bohaterkami były dziewczęta
z Formacji Tanecznej „Zygzak” i Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm”. Co oczywiste, rozszerzająca się pandemia nie ominęła
również naszych mistrzyń i kadry, skoro jednak bodaj wszystko
wraca już do… sportowo-artystycznej normy, to wyniki niedawnych Mistrzostw Polski mówią same za siebie.

Wielki powrót
naszych mistrzyń
Wspomniane Mistrzostwa Polski odbyły się w pierwszej połowie
września, w nieodległym Raciborzu,
gdzie w ciągu trzech dni zaprezentowało się 86 grup zrzeszonych w 36
zespołach, które pokazały łącznie
446 choreografii. „Zygzak” miał ich
31, konkretnie w trzech kategoriach
wiekowych, prezentując układy z batonem, flagą i pomponami. – Spośród
zaprezentowanych przez nas choreografii konkursowych 26 stanęło na
podium! Oprócz tego nasza wspaniała Izabela Borkowska zdobyła
Grand Prix w solo formacjach, uzyskując najwyższą notę Mistrzostw,
czyli 79,70 – komentuje Katarzyna
Grzegorzek, kierownik i „naczelny” choreograf Formacji Tanecznej
„Zygzak”. A oto bardziej szczegółowe wyniki jej podopiecznych, także
Izabeli Borkowskiej i Agnieszki
Wawrzonkowskiej, w podziale na
uzyskane tytuły, miejsca i kategorie.
▶▶Mistrz Polski: solo twirling juniorki – Kinga Warzecha; solo baton juniorki – Kinga Warzecha; solo
baton seniorki starsze – Izabela Borkowska; solo 2xbaton juniorki – Milena Kwitek; solo 2xbaton seniorki
– Izabela Borkowska; solo flaga seniorki – Izabela Borkowska; duo flaga seniorki – Izabela Borkowska, Julia Jasiczek; mini formacja baton juniorki; mini formacja flaga juniorki;

mini formacja baton seniorki; mini
formacja 2xbaton seniorki,
▶▶Wicemistrz Polski: solo twirling
seniorki Izabela Borkowska; solo
flaga juniorki – Kinga Warzecha;
duo baton juniorki – Milena Kwitek,
Agata Palenga; duo 2xbaton seniorki
– Julia Jasiczek, Natalia Kubica; mini
formacja flaga seniorki; formacja scena baton juniorki;
▶▶II Wicemistrz Polski: solo baton
kadetki – Dorota Olenicz; solo baton
seniorki młodsze – Julia Jasiczek;
solo 2xbaton juniorki – Alicja Stajer;
trio baton kadetki – A. Dzbanuszek,
D. Olenicz, W. Górecka; duo baton
seniorki – Julia Jasiczek, Natalia Kubica;
▶▶I miejsce: trio flaga juniorki – A.
Palenga, A. Stajer, K. Warzecha; formacja defilada baton juniorki; solo
baton juniorki B – Julia Olczak; solo
pom pom juniorki B – Jagoda Mitura;
▶▶IV miejsce: solo baton juniorki
– Agata Palenga; 2xbaton seniorki –
Julia Jasiczek; formacja scena baton
kadetki; mini formacja baton kadetki;
▶▶VIII miejsce (na XV.): solo baton
kadetki – Amelia Dzbanuszek.
W przypadku Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm”, działającego
pod wodzą Beaty Gużdy-Krzyżaniak, wyniki przedstawiają się następująco:

▶▶Mistrz Polski: solo pom pom juniorki – Emilia Lasocka; formacja
show kadetki – Mały Rytm;
▶▶Wicemistrz Polski: mini formacja
pom pom seniorki;
▶▶I miejsce: formacja pom pom kadetki;
▶▶V miejsce: formacja show grand
senior – Deluxe;
▶▶VII miejsce: solo pom pom juniorki – Dominika Klimała;
▶▶IX miejsce: solo pom pom seniorki
– Amanda Ślęzak;
▶▶XI miejsce: solo pom pom seniorki
– Natalia Bończyk.
Dodajmy, iż Mały Rytm i Rytm
Deluxa przygotowywała Anna Gocyk. (r)
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WYSTAWA PLENEROWA

Budynek gminny

– historia, funkcje, znaczenie
29 września na placu OSP Leszczyny
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Budynek gminny – historia, funkcje, znaczenie”, prezentującej
historię straży pożarnej oraz dawnego
przedszkola w Leszczynach. Wystawę
oficjalnie otwarli burmistrz Wiesław Janiszewski oraz prezes Stowarzyszenia
„Dzwon” Krzysztof Kluczniok.
Wystawa jest częścią projektu Stowarzyszenia
Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”, mającego na celu
przybliżenie mieszkańcom Leszczyn i okolicznych
miejscowości dziejów prawie stuletniego budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej, a także poznanie ludzi tworzących historię tego miejsca. Jak podkreślił
prezes Krzysztof Kluczniok, w ramach projektu
powstanie również wydawnictwo przedstawiające
działalność leszczyńskiego samorządu w ostatnich
stu latach oraz przedszkola działającego od 1928 r.
W latach 1927-1928 oddawano do użytku budynek Domu Gminnego (obecnie siedziba OSP Leszczyny). W planach zagospodarowania znajdowały
się wówczas biura gminne, sala posiedzeń, sala do
gimnastyki, urząd pocztowy, cztery mieszkania

prywatne, dwie cele aresztu oraz remiza strażacka. Rzeczywistość nieco zweryfikowała owe plany,
gdyż już w 1928 r., oprócz siedziby władz gminnych i straży pożarnej swoje miejsce znalazła tu
również ochronka – instytucja wychowawcza przeznaczona dla najmłodszych dzieci, która z czasem
przekształciła się w pierwsze leszczyńskie przedszkole. Po wojnie na prawie 15 lat swoje lokum
miała w tym miejscu biblioteka, prowadzona przez
kierownika leszczyńskiej szkoły Henryka Wiatraka. Przez dwa lata prowadziło tu także swoje zajęcia Społeczne Ognisko Muzyczne.
Wystawa powstała w ramach projektu: „Budynek Gminny – historia, funkcje, znaczenie” dofinansowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w ramach konkursu
ofert na realizację zadania publicznego kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.
W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział
również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Irena
Woźnica, dyrektor Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku Bogdan Kloch, naczelnik wydziału spraw społecznych Krystyna Jasiczek,
byłe dyrektorki przedszkola Pelagia Szewczyk

11 października w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbyło się spotkanie burmistrza Wiesława Janiszewskiego oraz przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Leszczyny Osiedle Artura Soli ze społecznikami – mieszkańcami dzielnicy Leszczyny.

Słowa uznania
dla społeczników

Uczestniczący w spotkaniu Remigiusz Janicki,
Bogusław Mitko, Zbigniew Kasprzykowski oraz
Bartłomiej Wyleżoł wraz z dodatkowymi zaangażowanymi osobami zorganizowali akcję sprzątania terenu stawu znajdującego się obok zameczku
w Leszczynach. Ich inicjatywa i praca skutkowała uprzątnięciem aż kilkuset kilogramów śmieci.
Działania wsparła gmina. Lokalni społecznicy
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i Tolisława Kornas, byłe pracownice placówki,
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, przedszkolaki z Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjny,
„Promyczek”, członkowie OSP Leszczyny i SPL
„Dzwon”. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przedszkolaki z Przedszkola „Promyczek”. KM

systematycznie dbają o teren stawu, pomagają także przy gruntownym koszeniu i karczowaniu tego
terenu. Warto dodać, że mieszkańcy są pasjonatami wędkarstwa, toteż ze szczególną troską i zaangażowaniem dbają o prawidłowe funkcjonowanie
leszczyńskiego stawu.
Burmistrz Wiesław Janiszewski podziękował za
obywatelską postawę związaną z bezinteresownym
zaangażowaniem na rzecz swojej najbliższej okolicy. Spotkanie było również okazją do rozmowy
na temat planów związanych z przyszłością stawu
i jego otoczenia.
Burmistrz przekazał również podziękowania dla
pozostałych zaangażowanych społeczników: Oliwiera Janickiego, Sławomira Andrusiaka, Jarosława Gołębiowskiego oraz Adama Bubiaka,
którzy nie mogli uczestniczyć w zorganizowanym
spotkaniu. HPN

16 października na Słonecznym Placu
w Bełku odbył się Rodzinny Dzień Kartofla. Organizatorem wydarzenia było
Przedszkole „Bajkowy Ogród” w Bełku.
Dla wszystkich, którzy w sobotę zdecydowali
się odwiedzić Słoneczny Plac w Bełku, organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji. Wydarzenie rozpoczął pokaz gotowania Koła Gospodyń
Wiejskich w Bełku oraz degustacja przygotowanej przez nie potrawy – zupy ziemniaczanej, czyli
kartoflanki.
– Kartoflanka to jedna prostych potraw, z którą
poradzi sobie każda pani domu. Co najważniejsze, można ją przyrządzić bardzo szybko, dlatego
to dobry pomysł na obiad, nawet w środku pracowitego tygodnia – tłumaczyły panie z KGW
Bełk. – Głównym składnikiem zupy są oczywi-

Rodzinny Dzień Kartofla
ście ziemniaki. Warto podkreślić, że to właśnie
ziemniaki są bardzo ważnym elementem naszej
diety. Są lekkostrawne, mają niewiele kalorii, są
za to źródłem między innymi witaminy C – dodały
gospodynie.
Na uczestników Rodzinnego Dnia Kartofla czekały również stoiska gastronomiczne, a na najmłodszych zabawy z animatorem oraz stoisko OSP
Bełk. Nie zabrakło również występów artystycznych, które uświetniły wydarzenie. Na scenie zaprezentowali się podopieczni Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego w Czerwionce-Leszczynach,
a także dzieci z Przedszkola w Bełku. KM

XXVII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI

„Śląskie Śpiewanie”
26 września w Koszęcinie odbył się XXVII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie”. Reprezentująca w Przeglądzie Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach Zuzanna Okseniuk zajęła I miejsce w kategorii solistów. Świetnie spisał się
również zespół „Karolinki”.
Zuzanna Okseniuk została oceniona najwyżej spośród uczestników wszystkich kategorii,
otrzymując tym samym tytuł Grand Prix oraz prestiżową statuetkę „Szczyglika”. W doborze repertuaru, przygotowaniu pieśni oraz osobistym
akompaniamencie na akordeonie wspierał solistkę Wojciech Pukowiec.
Z kolei Zespół Śpiewaczy „Karolinki”, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach pod kierunkiem Krystyny Zaskórskiej, zdobył II miejsce w kategorii zespoły
wokalno-instrumentalne, przy czym trzeba dodać,
iż pierwszego miejsca jury nie przyznało.
Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” to jeden z najważniejszych festiwali promujących kulturę naszego regionu. Koncert Galowy
rokrocznie poprzedzają eliminacje organizowane
w kilku ośrodkach kultury, także w Czerwionce-Leszczynach.
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Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. To
koniec marzeń milionów Polaków o własnej, tańszej i czystej energii. Ponad czterdzieści społecznych i branżowych organizacji wystosowało protest przeciwko rządowym propozycjom i apel o wprowadzenie okresu przejściowego oraz społeczne
konsultacje nowych zasad rozliczeń prosumentów.

Rząd forsuje niekorzystne dla obywateli zmiany rozliczeń energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych w najgorszym możliwym
momencie – ceny energii w Polsce biją rekordy, a spółki energetyczne zapowiadają wysokie podwyżki rachunków. Tymczasem polskie
społeczeństwo deklaruje wyższą niż kiedykolwiek chęć inwestowania w zieloną energię.
– Zaproponowany nowy system rozliczeń nie pozwala na określenie opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną – mówi Paweł Lachman,
prezes PORT PC. – Może to na kilka lat skutecznie zablokować rozwój energetyki obywatelskiej.
Apel organizacji branżowych i społecznych,
przesłany premierowi oraz członkom rządu, Sejmu i Senatu w dniu 20 października
br. wskazuje negatywne skutki zapowiadanej zmiany rozliczeń. Ucierpi rynek produktów i usług instalacyjnych, tempo transformacji energetycznej oraz ceny energii.
– Gwałtowna i nieprzygotowana zmiana już wpływa na rozwój rynku prosumenckiego w Polsce.
To poważne kłopoty dla polskiego społeczeństwa, potrzebującego taniej energii elektrycznej, oraz zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy
w branży – komentuje Grzegorz Burek, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.
Zmiany dotkną też rozpoczęte samorządowe projekty finansowane z funduszy unijnych oraz zmniej-

szą zaufanie społeczne wobec państwa chroniącego interes spółek energetycznych, a nie obywateli.
– Skutki forsowanych zmian odbiją się również
na walce o czyste powietrze, a więc i o zdrowie
publiczne. Osoby wymieniające przestarzałe piece węglowe często decydują się instalację pompy ciepła zasilanej instalacją fotowoltaiczną.
Co szósty właściciel fotowoltaiki zainstalował
w swoim domu pompę ciepła, czyli najczystsze,
bezemisyjne źródło ogrzewania. Kolejne 14%
właścicieli planuje zakup pompy ciepła wraz
z fotowoltaiką – wskazuje Andrzej Guła, lider
Polskiego Alarmu Smogowego. – Teraz ci ludzie zostaną pozbawieni wsparcia, co będzie
miało negatywne skutki w walce ze smogiem.
Na zmianach szczególnie ucierpią mniej zamożne gospodarstwa domowe, mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi, którzy ze względu na
brak dostatecznych funduszy odkładali decyzję
o takiej inwestycji na przyszłość. Jak pokazują badania, 59% właścicieli domów jednorodzinnych,
którzy nie zainstalowali jeszcze paneli fotowoltaicznych, planuje taką instalację w przyszłości.
– Przyłączanie rosnącej liczby instalacji do przestarzałej sieci energetycznej może stać się problemem.
Jak podkreślają jednak sygnatariusze apelu, to do
obowiązków spółek energetycznych należy takie
planowanie i modernizacja sieci dystrybucyjnych, które umożliwi podłączenie jak najwięcej

mocy ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania problemu należy upatrywać w modernizacji sieci,
a nie blokowaniu rozwoju energetyki obywatelskiej – wskazuje Jan Ruszkowski, specjalista ds.
energetyki obywatelskiej z Polskiej Zielonej Sieci.
Sprzeciw strony społecznej budzi też tryb pracy
nad proponowanymi zmianami. Z projektu rządowego niekorzystne dla prosumentów propozycje
zostały przeniesione do procedowanego równolegle projektu poselskiego (druk 1382), całkowicie
zmieniając jego sens. Ścieżka legislacyjna projektów poselskich jest znacznie krótsza. – Szczególnie
niepokoi nas pośpiech towarzyszący pracom legislacyjnym nad tak ważną ustawą oraz bardzo krótki
okres przejściowy. Ponadto, procedowanie projektów poselskich wiąże się z rezygnacją z przeprowadzenia oceny skutków regulacji oraz konsultacji publicznych – podkreśla Anna Frączak, prawniczka z Fundacji ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi.
Dzisiejsi prosumenci nadmiar energii, której nie
zużywają, przekazują do sieci energetycznej, by
później bezpłatnie odebrać od 70% do 80% oddanej wcześniej nadwyżki. Według zaproponowanych zasad (tzw. net-billingu), nowi prosumenci
nadmiar energii sprzedawaliby do sieci po cenach
hurtowych, zaś brakującą energię kupowali już po
cenach detalicznych – zwykle ok. dwukrotnie wyższych. Co istotne, hurtowa cena zakupu prądu z instalacji PV byłaby zmienna (po roku 2024 – ustalana co godzinę), czyli w długim okresie praktycznie
nieprzewidywalna.
Autorzy rządowych poprawek chcą, by nowe
zmiany weszły w życie w wyjątkowo krótkim terminie – już od początku 2022 r., czyli za niecałe
2,5 miesiąca. Przy zachowaniu konstytucyjnych
terminów dla Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, okres
vacatio legis nowych przepisów mógłby wynieść
zaledwie kilka dni. Rząd motywuje ten pośpiech
koniecznością wdrożenia przepisów tzw. dyrektywy o rynku energii (IEMD), jednak ta przewiduje
okres przejściowy nawet o dwa lata dłuższy (do
końca 2023 r.), o co stanowczo apeluje strona społeczna i branżowa.
oprac. Leszek Szejka

Już 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie jeden z najważniejszych etapów
uchwały antysmogowej w województwie śląskim – zakaz używania kopciuchów, czyli najstarszych kotłów na paliwo stałe.

się z kontrolami i karami. Śląski Związek Gmin
i Powiatów opublikował rekomendacje mające pomóc samorządom w egzekwowaniu uchwały antysmogowej. Rekomendacje mówią wprost, że używanie kotłów, które nie będą spełniały wymogów
uchwały antysmogowej, będzie wykroczeniem, za
które grożą niemałe kary. Straż miejska lub gminna
może nałożyć na mieszkańca 500 zł kary, sąd – do

nie zostały jeszcze do niej podłączone;
– mogą udokumentować wpłatę na zakup ekologicznego źródła ciepła lub już zakupiły urządzenie
grzewcze i wciąż oczekują na jego zainstalowanie;
– uczestniczą w programach dla ubogich energetycznie lub niezaradnych życiowo.
W każdym z tych trzech przypadków autorzy rekomendacji zalecają powtórną kontrolę.

5 tys. zł grzywny. Zalecenia dla samorządów wspominają też o okolicznościach łagodzących w sytuacji, gdy kontrolowana osoba podjęła wysiłek,
by zmienić sposób ogrzewania. Na taryfę ulgową
mogą liczyć osoby, które:
– odpowiednio wcześniej zawarły umowę przyłączeniową do sieci gazowej lub ciepłowniczej, ale

Osobną grupę będą stanowić osoby ubogie, które nie wymieniły źródła ciepła z powodu złej sytuacji materialnej. W tych przypadkach rekomenduje
się, by rozstrzygnięcie co do karania pozostawić
w gestii sądów powszechnych, które posiadają
większe możliwości zbadania wszystkich okoliczności towarzyszących sprawie.
Nie wiadomo ile przestarzałych kopciuchów
będzie truć mimo zakazu, ale wiadomo, że mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn na poważnie zabrali
się za wymianę kopciuchów. Z danych zgromadzonych przez Polski Alarm Smogowy oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że w pierwszym kwartale tego roku
złożyli 136 wniosków dotacyjnych do Programu
„Czyste Powietrze”. W drugim kwartale takich
wniosków było już 241, co dało 25. miejsce w rankingu gmin, które najsprawniej sięgają po dotacje
z „Czystego Powietrza”. Wreszcie jest szansa, że
jakość powietrza zacznie się poprawiać.
Leszek Szejka

W stronę odnawialnych
źródeł energii

W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął antysmogowe przepisy, które wprowadziły m.
in. ograniczenia dla pozaklasowych kotłów. Najstarsze, które w dniu wejścia w życie uchwały antysmogowej miały 10 lat lub więcej, oraz instalacje
bez tabliczek znamionowych będą mogły być użytkowane jedynie do końca tego roku. Ich właściciele
mieli ponad cztery lata, by wymienić je na bardziej
ekologiczne źródła ciepła. Ten przejściowy okres
właśnie dobiega końca.
Jak traktowani będą właściciele budynków, którzy nie zrobili nic, by dostosować swoją kotłownie do nowych wymogów i po 1 stycznia nadal
będą palić w starych kopciuchach? Muszą liczyć

Będą kontrole! Będą kary!

Polski Alarm Smogowy zrzesza aktywistów
z 50 miast w całym kraju, którzy podejmują
działania edukacyjne, informacyjne i rzecznicze w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.
W województwie śląskim lokalne alarmy smogowe działają w: Czechowicach-Dziedzicach,
Czerwionce-Leszczynach, Częstochowie, Gierałtowicach, Kozach, Mysłowicach, Pszczynie,
Poraju, Raciborzu, Rybniku, Ustroniu, Zagłębiu
Dąbrowskim.
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Wysypisko śmieci
na nowo…

Dwa tygodnie – tyle czasu wystarczyło, aby uporządkowany przez służby komunalne teren przy
ul. Markwioka w Dębieńsku wrócił do poprzedniego stanu i znów przybrał wygląd wysypiska śmieci.
Kto „zadbał” o to, żeby powstało tutaj śmietnisko?

PAŹDZIERNIK 2021 | KURIER
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W ramach projektu Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum
Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 została wyremontowana
znaczna część budynku przy ul. Młyńskiej. Powstały tam mieszkania socjalne i chronione. Ponadto do dyspozycji
mieszkańców jest Centrum Usług Społecznych, gdzie na co dzień pracują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Festyn Rodzinny
przy ul. Młyńskiej

W budynku przy ul. Młyńskiej znajduje się
świetlica dla dzieci w wieku szkolnym oraz sala
konferencyjna. Dodatkową atrakcją są stoły bilardowe, z których mogą bezpłatnie korzystać
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a urządzone tu
Centrum Usług Społecznych jest w strukturach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
27 września na pobliskim terenie rekreacyjny
odbył się Festyn Rodzinny. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego, a jego uroczystego otwarcia dokonali przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra
Chudzik oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek.
Festyn był skierowany do rodzin, osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji. Dzieci i młodzież
miały możliwość skorzystania z wielu atrakcji,
w tym bubble balls, dmuchanej zjeżdżalni, toru
przeszkód. Placówki Wsparcia Dziennego z Leszczyn i Czerwionki oraz Świetlica znajdująca się
przy ul. Młyńskiej 21a zapewnili szereg animacji
dla najmłodszych. Dodatkową atrakcją był deszcz
kolorów polegający na obsypywaniu się kolorowymi proszkami Holi.
Monika Grzegorzyca
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Oferuje: • wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
		
		
• usługi sprzętem

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

32 431-81-80, 32 431-10-87
32 431-14-57, 0-602 786 043
pwikcl@pwikcl.pl

www.pwikcl.pl

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis
ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pn–pt 8.00-16.00
tel. 509599103, 506129395

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

Kancelaria Radcowska

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

e-mail: piotrowicz@jpkancelaria.com, sekretariat@jpkancelaria.com
PAŹDZIERNIK 2021 | KURIER
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Rodzinie zmarłej

śp. ALICJI
LITWINOWICZ-KLYTY

długoletniej Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce
najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta
oraz Dyrekcja i Społeczność
Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce

Kornelii Warzecha i Rodzinie
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Rodzinie zmarłej

śp. GERTRUDY SZWEDY

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej
naszej kochanej
Mamy, Babci i Prababci

śp. MARII WARZECHA

ks. proboszczowi Konradowi Opitkowi, ks. Piotrowi Cionace,
delegacji z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z Panem Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim,
delegacji ze Szkoły Podstawowej w Bełku
z Panem Dyrektorem Rafałem Szczepankiem,
Przedstawicielom Koła Gospodyń Wiejskich
i Koła Emerytów i Rencistów z Bełku,
wszystkim krewnym, znajomym i sąsiadom

składają
Syn i Córki z Rodzinami

KAMIL REMONTY

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w ceremonii pogrzebowej

e-mail: kamilzmyslowski@onet.eu

śp. KUNEGUNDY SŁUPIK

Księdzu Proboszczowi Konradowi Opitkowi,
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pracownikom Urzędu, szczególnie Wydziałowi IiR i PiFZ
oraz wszystkim krewnym, sąsiadom i znajomym
składają
Córki i Syn z Rodzinami
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 OGŁOSZENIA DROBNE 
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GŁADŹ / MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 533 466 239

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

Rodzinie zmarłego

śp. MARKA PROCKA

najszczersze wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
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