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Narodowe Czytanie
W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce
10 września odbyło się Narodowe Czytanie �Przedwio-
śnia� Stefana Żeromskiego. Gościem honorowym, przy-
gotowanego przez Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy
i Miasta święta czytelnictwa, była dziennikarka
i prezenterka telewizyjna Marta Manowska. 9

W dożynkowym korowodzie
Podobnie jak przed rokiem pierwsza uroczystość dożynkowa
odbyła się w Stanowicach, w ramach Festynu Farskiego. Co
warto podkreślić, była okazją do powitania nowego� farorza,
czyli ks. Dariusza Gembały. W imieniu Rady Parafialnej oryginalną
koszulkę z napisem Karlus 01 � w obecności władz samorządo-
wych i starostów � wręczyła mu Renata Badera. Nowy proboszcz
także wykazał się w tym momencie poczuciem humoru, gdyż
na scenie niemal dał się namówić na zmianę odzienia. Gwoli
ścisłości, honory dożynkowych starostów pełnili tu Sylwia
i Krzysztof Rojek, którym asystował m.in. sołtys Stanowic Stani-
sław Breza. Symboliczny bochen chleba złożono tu na
ręce burmistrza Wiesława Janiszewskiego.

Chwała Weteranom
Na zaproszenie burmistrza Wiesława
Janiszewskiego 31 sierpnia do Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego przybyła gru-
pa członków i podopiecznych Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, aby jak co roku uczcić
tu Dzień Weterana.

Za pomoc ubogim
Dożynkowa uroczystość w Przegędzy
była okazją do uhonorowania przedsta-
wicieli Towarzystwa Pomocy św. Brata
Alberta, którzy na terenie tego sołectwa
prowadzą schronisko dla bezdomnych
mężczyzn. Nie zabrakło gratulacji od
przedstawicieli władz samorządowych.

Przez Książenice
Po mszy św. odprawionej w bazylice św.
Antoniego jak co roku 1 sierpnia wyru-
szyła Piesza Rybnicka Pielgrzymka na
Jasną Górę. To już tradycja, iż na pierw-
szym etapie wędrówki ku Czarnej Ma-
donnie na pielgrzymów wyczeku-
je przy drodze piekarz z Książenic�

W szeregach ZNP
14 września miejscowy Oddział Związ-
ku Nauczycielska Polskiego zorganizo-
wał uroczystą inaugurację roku szkolne-
go 2018/2019 pracowników oświaty.
Współgospodarzami tego wydarzenia
byli prezes ZNP Grażyna Strzelecka
i burmistrz Wiesław Janiszewski. Uho-
norowano najbardziej zasłużo-
nych dla oświaty.
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Czas podsumowania
kolejnej kadencji

Zbliża się koniec bieżącej kadencji, co w na-
turalny sposób skłania do podsumowań na
każdym szczeblu samorządności. W moim
przekonaniu mijające cztery lata znacznie
różnią się od poprzednich okresów, bowiem
dominowała merytoryka, zaś polityka zeszła
wreszcie na dalszy plan. Mamy się czym
szczycić � komentuje burmistrz Wiesław
Janiszewski.
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! Segreguj żużel i popiół
! W cieniu koksowni �Dębieńsko�
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! W dzielnicach i sołectwach
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! Wakacje i urlopy sprzed lat

I 9
! �Partnerstwo dla książki�

I 10
! Teatr Śląski na familoku

I 11
! Dzień Sportu w Leszczynach

I 12-13
! Pierwszy Festiwal Organizacji

Pozarządowych w Czerwionce

I 14
! Sukcesy �Rytmu� i �Zygzaka�

na Mistrzostwach Świata

Chleba naszego
powszedniego�
Boże dzięki Ci składamy / Za to co wyrzu-
cać mamy / Ty nas żywić nie przestajesz /
Pobłogosław co wyrzucać mamy. Toż to
szok i niedowierzanie! Ludzie, czyżby
szczejkowickiemu farorzowi rozum odję-
ło?! Takie herezje głosić! W biały dzień!
Z ambony! I to jeszcze na dożynkach!�

No niestety, na dożynkach. Jednak to stąd wła-
śnie wybrzmiał głos otrzeźwienia, który� � co tu
ukrywać � i tak do wielu z nas nie trafi; i tak będzie
niczym rzucanie grochem o ścianę. Tymczasem do-
sadna i doprawdy gorzka sta-
ła się waga słów ks. J. Ostrow-
skiego, który podczas dożynko-
wej homilii zniekszta łci ł
brzmienie popularnej modlitwy
i bez pardonu obnażył hipokry-
zję współczesnego świata. Tu
bowiem, jak Polska długa i sze-
roka, wpierw zanosim(y) bła-
gania o urodzaj, potem już
przed ołtarze rumiane bochny
chleba i dziękczynienie, a�
ileż to chleba naszego powszedniego wala się po
śmietnikach, ileż to świeżego pieczywa idzie na za-
tratę? Boże, widzisz i nie grzmisz! Hańba!

Był czas, kiedy kromkę chleba, gdy tylko � o zgro-
zo! � spadła na ziemię, podnosząc całowało się z sza-
cunkiem. Albo gdy ktoś starszy wiekiem zwracał jesz-
cze młodzieży uwagę, aby siadając do posiłku przy
stole zdejmowała nakrycie głowy. To już teraz pra-
dzieje, za to w ramach all inclusive można sobie łado-

wać na talerz ile wlezie, choć z góry wiadomo, że
większość jadła wyląduje w kontenerze na odpadki.
Swoją drogą wydaje się, że czym bardziej majętne
społeczeństwo, tym bardziej wyrafinowana toczy je
choroba w postaci rozdwojenia jaźni. Oto przecież
gołym okiem widać, w jakiej pogardzie można mieć
nie �tylko� chleb, by po chwili skamlać, że drożyzna,
że nie ma co jeść i że w ogóle tylko bida z nędzą
wszędzie. W tym samym czasie urząd skarbowy może
niczym ziarno na mąkę zmielić delikwenta, który za
darmochę rozda ubogim czerstwe pieczywo zamiast
je� zutylizować. Według litery prawa taki piekarz to
kombinator i hochsztapler.

Trudno zrozumieć nie tylko leciwemu człowieko-
wi, który wojnę przeżył i smak głodu poczuł, dlacze-
go chleb leży na chodniku, na śmietniku i tak bardzo
kłóci się to z pacierzem. Trudno też wmawiać każde-

mu malcowi, że �wczorajsze�
pieczywo, którego już niby nie
sposób wziąć do ust, trafi się
kurkom i konikom. Ileż by ich
musiało być? Koni pewnie tyle
co samochodów, tuż obok
monstrualnych kur podobnych
do strusi. Zatem puszczając
wodze fantazji można by jesz-
cze pożartować, ale najwyraź-
niej nie do śmiechu było rów-
nież proboszczowi w Palowi-

cach, kiedy podczas dożynkowej homilii zaczął rolni-
ków� przepraszać. Czyżby ks. P. Siemianowski zga-
dał się jakoś po sąsiedzku i jak szczejkowicki farorz
nie chciał oszczędzić ludowi kilku gorzkich słów? Jak
bowiem czci wobec wymodlonego chleba, tak i sza-
cunku dla rolniczego trudu domagali się obaj. I nie
tylko oni. Strach przecież myśleć o czasach, gdy świat
już całkiem stanie na głowie. Co wtedy będziemy mieć
w głowach i na ustach. Kebab?

Robert RatajczakRobert RatajczakRobert RatajczakRobert RatajczakRobert Ratajczak
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Dzień Weterana
Przypadający na 1 września Dzień Weterana Walk o Niepod-
ległość Rzeczypospolitej był okazją do spotkania przedstawi-
cieli władz samorządowych ze środowiskiem kombatantów,
które tradycyjnie już odbyło się w Centrum Kulturalno-Edu-
kacyjnym w Czerwionce.

Oświatowa inauguracja
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Przy udziale przedstawicieli władz samorządowych miejscowy Oddział Związku Na-
uczycielstwa Polskiego uroczyście zainaugurował nowy rok szkolny pracowników
oświaty. Wielu z nich, w tym także grupę emerytów, uhonorowano statuetkami.

Z myślą o pielgrzymach
Tysiące pielgrzymów zmierza rokrocznie ku Jasnej Górze, do
sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Są wśród nich
uczestnicy Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki, którzy na pierw-
szym etapie przemierzają Książenice.
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2 września ponad stuletni zakład Kok-
sownia Dębieńsko zakończył swoją
działalność produkcyjną. Swoją histo-
rią sięga do roku 1908, kiedy ówczesny
właściciel kopalni rozpoczął plany bu-
dowy koksowni, które zrealizowano
w 1913 r.
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W CIENIU KOKSOWNI

Od 1 października zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Zmiany wprowadzają dodatkową frakcję
odpadów � żużel i popiół. Jest to podyktowane ograniczeniem ilości składowanych
odpadów, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych
oraz ograniczeniem kosztów opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Od października
segreguj żużel i popiół
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" Od października do kwietnia popiół
i żużel odbierany będzie raz w miesiącu

" Od maja do września, ze względów
ekonomicznych, żużel i popiół odbierany
będzie łącznie z odpadami zmieszanymi

" Od listopada do marca odpady zmieszane
odbierane będą raz w miesiącu

" Od kwietnia do października odpady
zmieszane odbierane będą co dwa
tygodnie. 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ WYCIECZKĘ
do Regionalnej Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komunalnych
RIPOK w Knurowie

24 września (poniedziałek), godz. 10.00.
Prosimy o zapisy pod nr tel. 32 429-59-33 bądź
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy-
ny na parterze budynku, pok. nr 7. Liczba miejsc
ograniczona!
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Dożynkowy
ŚWIERKLANY

KSIĄŻENICE

STANOWICE PRZEGĘDZA

Zgodnie z tradycją dożynki powiatowe co roku odbywają się w innej gminie, toteż
tym razem gospodarzem święta plonów były Świerklany, a więc wójt Tomasz Pieczka
i niezmiennie starosta rybnicki Damian Mrowiec. Główna uroczystość odbyła się
w Jankowicach, oczywiście z udziałem przedstawicieli wszystkich samorządów
z terenu powiatu rybnickiego i Sejmiku Województwa Śląskiego. W gronie przyby-
łych gości nie zabrakło prezydenta Rybnika Piotra Kuczery i posła Marka Krząkały,
zaś honory starostów dożynek pełnili tu Barbara i Mirosław Kula.
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#)# / 9#"+. >;"C)#C %-) 6#:-6.& '-4#"%>9 "2@"27
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korowód

CZUCHÓW

SZCZEJKOWICE

PALOWICE

DĘBIEŃSKO

BEŁK
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Aleksandra JAleksandra JAleksandra JAleksandra JAleksandra J.....     OstrochOstrochOstrochOstrochOstroch

Wyjazdy letnie i nieletnie  cz. III

W końcu wszyscy doczekali się możliwości wyjazdu na wypoczynek. Dostępne
stały się tzw. wczasy pracownicze. Pierwsze przydziały wczasowe wydawano

już w 1946 r., ale jak na razie jeszcze wiele wody miało upłynąć, zanim się to upo-
wszechniło. Kopalnie i inne zakłady posiadały domy wczasowe nad morzem lub
w górach, gdzie można było spędzić urlop za symboliczną dopłatą, bo znaczną część
kosztów pokrywał zakład. Można też było wysłać dzieci na kolonie. Oczywiście naj-
ciekawszym kierunkiem dla Ślązaków było morze, a więc Gdynia, Gdańsk, bardzo
popularne Świnoujście, Kołobrzeg, Krynica Morska czy Hel. Ci co nie chcieli wypusz-
czać się zbyt daleko, wybierali Beskidy � Wisłę lub Ustroń.
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Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach wraz z Fun-
dacją Szafa Gra z Ornontowic we wrześniu rozpoczyna reali-
zację projektu pn. �Biblioteka � tu się dzieje� w ramach pro-
gramu �Partnerstwo dla Książki� finansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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� Narodowe Czytanie jest wyjątkową akcją promującą czytelnictwo. Odbywa się
w wielu miastach Polski, dla nas jednak najważniejsze jest to, że także i w Czer-
wionce-Leszczynach. Od kilku lat spotykamy się, czytając wspólnie teksty ważne
dla wszystkich Polaków � zwrócił się do zgromadzonych burmistrz Wiesław Jani-
szewski, rozpoczynając tegoroczną edycję Narodowego Czytania. Burmistrz od-
czytał także list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników Naro-
dowego Czytania.
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$%- @-"-h// @0F I-;)0/A('%2,# U2"$- J-.- c2%3'-
0 1%2"0/#.$2 .7U F&);&2+3; (*-*%H.MC 9&"2:7
(#" \G5 9#"2;,M R*#L.;17.OC 9&"2:(#" UJ ." W
/4F pF U/2.:/20/$%- 0 1%2"0/#.$2 9#83;"*#)M
9#"-2&2#.C "-9.> /#&2&M >2&0MC @"%20#9./$%>7
$2,# H-"%>93 Y%/26./$& 1%3$ED0 F0#K# G#"#6
7*+17.2+3;C "%2$%./: ![/\ J#&&M :2W"+-.O6
S;1#.C 6#:-6.2,# -"(&'(A R*+78#1# V+K8M #"-%
,#)$/- '@2$;-6.2,# P 9%/2../:-":A / @"2%2.(2":A
(2620/%&;.>C 0 #'(-(./$E 6-(-$E @"#0-9%>$> @"#7
,"-4 _a#6./: '%3:- ?#.&` P 9#")M 9#&;17.OF

\F \-.#0':- ./2%0&:62 $/2@=# / ?&$%6/0/2
@"%&0/(-=- '/A %2 %,"#4-9%#.&4/ 0 158 3$%2'(7
./:-4/ -:$;/F M'@#4./-=- # '0#/4 '%-$3.:3 9#
6/(2"-(3"&C - (-:?2 9# )6>':/2; %/24/F M-"(# 9#9-*C
?2 #;$/2$ 9%/2../:-":/ @#$E#9%/ % $%2"0/2B':/$E

h-4/6#:D0F L E$%(), ($, 3D&3+:$%9 K% +3D, (#3F
?405 ($, ) a0N(?'%+ ' ?*+ :$%)'*4;% '0K:*+ -;0
+:$% +$%8(.@ P 9#9-=-F

9#83;"*#)# :%7*&%C .-3$%&$/26:- ;A%&:- @#67
':/2,# #"-% 42(#9&: .-3$%-./- % MG\ 0@"#0-7
9%/=- %2<"-.&$E 0 :#.(2:'( E/'(#"&$%.& / 6/(2"-$7
:/ 62:(3"&F L d%&3+(4$ #&0.3'01 :0- ?< #3'$%C.$<
#&0'$% ?&)* ;0?0B Z+$%:$01 8%8 4()?01?B U?'A& 8%(?
#3'$%C.$< #3;$?*.):<9 4?A&%8 0@?3& '*&0K0 ('% 320F
'* 3 #&)*()13C5 4&08@ L 4D0/=-F I-0/>%-=- "D07
./2? 9# (&(3=3 @#0/2)$/F L T%(? ?3 #&)%-'$3C:$%
#0N(?'0 #3;(4$%D3B a3;(40 2@-)$ ($, #3 H\X ;0F
?0./ :$%'3;$B ! 8%-:*+ ) #$%&'()*./ P&0D+%:?A'
.)*?0+*e f=*1 #$%&'()* -)$%N #&)%-'$3C:$0B !10F
C:$% 3 ?%8 #3&)% &34@9 +13-*9 3($%+:0(?3;%?:$ E%F
)0&* =0&*409 )320.)*1 #3 &0) #$%&'()* a3;(4,gB

M 3"#$%&'(#)$/ 3$%2'(./$%&6/ (-:?2 @"%20#9./7
$%>$& a-9& \/2;':/2; >+"&#"0 ()"*;0#C 0/$2<3"7
4/'("% F&0"*+L 4#C0&+"C "-9./ #"-% 4/2'%:-B$& P
4/=#)./$& 6/(2"-(3"& / '&4@-(&$& ,#)$/- E#.#"#027
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Wakacyjne Granie
na zakończenie lata

Dwa dni wypełnione muzyką, śmiechem i przede wszystkim dobrą zabawą� Ka-
baret Smile, Zespół Zbóje, Piękni i Młodzi, Bob One & Bas Tajpan, Skorup & Jazz
Brothers, Jamal oraz Grubson � to właśnie oni wystąpili podczas tegorocznego
Wakacyjnego Grania. Jak podkreślali organizatorzy, każdy kto 24 i 25 sierpnia zde-
cydował się odwiedzić Leszczyny, mógł wybrać coś dla siebie.

Święci osiedlowi
wracają na Familoki!

Z-0/>$&$E '/A .- <#/':3 5U K2'%$%&.& @"%&7
0/(-6/ <3"4/'("% 52+78#1 /#&27*+17.2C 0/$2'(-7
"#'(- @#0/-(3 "&<./$:/2,# 9#"+. :";<#7.# #"-%
@"%20#9./$%>$& H-"%>93 a-9& Y%/26./$& K2'%$%&7
.& G'/2962 F")C" (;,#F L E$%(), ($,9 K% ?%: #&)%-F
3(?0?:$ '%%4%:- '040.8$ )-%.*-3'0;$C.$% ($, (#,F
-)$5 :0 !040.*8:*+ V&0:$@B d*.), -32&%8 )020F
'* $ :$%)0#3+:$0:*./ '&0K%N +@)*.):*./9 )0&A'F
:3 +$%()40N.3+ E)%&'$3:4$FG%().)*:9 804 $ (<($0F
-3+ ) D+$: 3C.$%::*./ L @#0/29%/-= <3"4/'("%F

d2,#"#$%.2 M-:-$&;.2 ["-./2 (# ;3? '%D'(&
:#.$2"( #",-./%#0-.& 0'@D6./2 @"%2% a-9A Y%/267
./$& K2'%$%&.& G'/2962 #"-% \/2;':/ G)"#92:
536(3"& 0 1%2"0/#.$27K2'%$%&.-$EF L E3 &34@9
3&D0:$)3'0:% #&)%) :0( 43:.%&?* .$%()< ($, 3D&3+F
:*+ )0$:?%&%(3'0:$%+B >?0&0+* ($, )0#&3#3:3'05
'*(?,#* &AK:*./ '*43:0'.A' ?049 02* )0&A':3
+13-($9 804 $ (?0&($ @.)%(?:$.* 2*;$ )0-3'3;%:$ L
@#9:"2)6/= iF U#6-F !2#

Spektakl, którego premiera odbyła się
w ramach tegorocznej INDUSTRIADY,
po sukcesie pierwszych czerwcowych
pokazów powraca na Familoki. 30 wrze-
śnia spektakl Teatru Śląskiego znów po-
jawi się na podwórku przy ul. Mickie-
wicza 8 w Czerwionce.
_m&0#(& )0/A(&$E #'/296#0&$E` .- @#9'(-0/2

:'/>?:/ K/9// i42;:# (# '@2:(-:6C :(D"2,# "D0.#7
@"-0.&4/ <#E-(2"-4/ '> #'/2962 / ;2,# 4/2'%:-B7
$&F I-;0-?./2;'%2 "#62 @"%&@-9-;> (3 :#</2(#4F
G.2 </#"> .- '/2</2 $/A?-" '.3$/- #@#0/2)$/F U@2:7
(-:6 #@#0/-9- # /$E 6#'-$EC /$E %4-,-./-$E % $#7
9%/2..#)$/>C # @"-,./2./3 3)0/A$2./- '0#;2,#
?&$/-C 3$%&./2./- ,# 62@'%&4 / 0-?./2;'%&4C %.-7
$%>$&4F d# #@#0/2)* # /$E E2"#/$%.2;C 62$% ':-7
%-.2; .- @#"-?:A 0-6$2 % 4-$E/.>F J#9$%-' ,9&
3 #'/296#0&$E 4A?$%&%. <3.( @"%&</2"- h#"4A
:#.(2'(#0-./- "%2$%&0/'(#)$/ @#9 ':62@24C <3.(
:#</2$& ;2'( (0D"$%&F U/=A (2,# <3.(3 @#%.-;24&
0 E/'(#"// i.9?26/:/C :(D"2; ./2%,#9- .- <&$/2
#h/-"> @"%24#$& '2:'3-6.2; ./24-6 920-'(3;2 $-=2
#'/2962F 89&(-C :-';2":- 0 '3@2"4-":2$/2C "3(&.A

$#9%/2..&$E %-:3@D0 @"%2:30- 0 @#2%;AF i64-
(0#"%& % 4/2'%:-B$D0 #'/296- ?&02 9%/2=# '%(37
:/F I-02( %0&:=- #'/296#0- @6#(:- 0 "A:-$E .-7
'%&$E <#E-(2"2: %&':3;2 0-6#"& 9"-4-(&$%.2 / -"7
(&'(&$%.2F

F0#H)#-LM .72O$.2 FK+L.;E H"*%3;);1#&O
H"*+* "+$%7+".M 2 #.);".M G#"2&M !"#@;17.OE
H;8O-*;&; * H"#10*21%K2 =27);"2#K2 K2+7*.#Q6
-W1 <#K2,;.W1 1 R*+"12;&-+6D+7*-*%&#-=E
1 )%K * ;H;12+P-2#K2 0*2+-2U

H-$EA$-4&C ./2 43'/4& 0&;2?9?-* 9# 5-(#7
0/$C d2-(" L6>':/ @"%&;2?9?- 9# .-'F i 0'(A@ ;2'(
9-"4#0&n

l
30 września, godz. 14.00
Spektakl plenerowy na terenie FAMILOKÓW
� Zabytkowego Osiedla w Czerwionce,
podwórko przy ul. Mickiewicza 8.
WSTĘP WOLNY

Powstaje
GRUPA MALARSKA
Zapraszamy do wspólnego malowania! �
w ramach Centrum Kulturalno-Edukacyj-
nego powstaje GRUPA MALARSKA. Jej
spotkanie założycielskie zaplanowano na
26 września o godz. 17.00 w Centrum In-
formacji Turystycznej przy ul. A. Mickie-
wicza w Czerwionce. Wszystkich zainte-
resowanych w imieniu inicjatorów ser-
decznie zapraszamy!

Po sukcesie ubiegłorocznego wydaw-
nictwa, Urząd Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny przygotowuje ko-
lejną edycję wyjątkowego kalendarza
promocyjnego miasta, tym razem bę-
dzie to �Kalendarz gminnych legend
i opowieści�.

Kalendarz gminnych
legend i opowieści

L b1@D3 )0(?0:0'$010+ ($, :0- ?%+0?%+ 43;%8F
:%D3 40;%:-0&)0B `3 +@($01 2*5 #3+*(19 4?A&*
f'.$<D:$%g +$%()40N.A'9 )$:?%D&@8% $./9 0 )0&0F
)%+ @+3K;$'$ '.$%;0:$% ($, ' 3-#3'$%-:$% &3;%9
.3 )0#%':$0 +:A(?'3 %+3.8$B Z0;%K013 :0+ &A'F
:$%K9 K%2* 40;%:-0&)9 #3)0 '*+$0&%+ %(?%?*.):*+9
+$01 '0;3& %-@40.*8:*9 :0'$<)*'01 -3 #$,4:%8 C;<F
(4$%8 4@;?@&* $ ;340;:*./ ?&0-*.8$B !*2A& #0-1 :0
D+$::% ;%D%:-* $ 3#3'$%C$/ P 0&;-)./- J#&&#
:2W"+-.#6S;1#.C "%2$%./: ![/\

5/6:- '2';/ %9;A$/#0&$E 9# .#02,# :-62.9-"%-
;3? '/A #9<&=#F i3(#":/ %-@"2%2.(#0-=& E/'(#"/A
# @#=29./$& ]h"-,42.( '2';/ .- #:=-9$2 ././2;'%27
,# 0&9-./- 53"/2"-^C 3(#@:3C <2<#:3C 4263%&./2
/ ':-"<./:3F I/2 <"-:3;2 (-:?2 62,2.9 %0/>%-.&$E
0&=>$%./2 % .-'%> 4/2;'$#0#)$/> .@F 62,2.9&
# :-"$%4/2 0 5'/>?2./$-$EC :(D"- @#.#* %-@-9=-
'/A @#9 %/24/AC <# 0 M/26:/4 J#)$/2 #9<&0-=&
'/A 0 ./2; %-<-0&C 62,2.9& # "#%<D;./:3 a-4?&C
# 90D$E <"-$/-$E %2 U%$%2;:#0/$C $%& (2? E/'(#"//
8".2'(&.& Z-"(26(F !2#
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Druga �Leszczyniada�1 września na terenie obiektu sporto-
wego przy ul. Brzozowej odbyła się dru-
ga edycja �Leszczyniady� � dzielnico-
wego dnia sportu. Imprezę zorganizo-
wała Rada Dzielnicy Leszczyny Osie-
dle przy współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
G9 '-42,# "-.- #9<&0-= '/A (3"./2; @/=:-"':/

96- 9%/2$/C 0 :(D"&4 39%/-= 0%/A=# #'/24 9"3?&.
% K2'%$%&.C Z2=:3C U(-.#0/$C U%$%2"</$C \#'%$%27
./$& / a&<./:-F J# %-$/A(2; "&0-6/%-$;/ ("/34h#7
0-6/ 4=#9%/ %-0#9./$& _G"=-` \#'%$%2./$-F d3
"D0./2? 30-,A 0/9#0./ @"%&$/>,.A=& -4-(#"':/2
%-0#9& '("#.,4-.D0 @#9 .-%0> _J-:2"& % K2'%7
$%&.`F !$%2'(./$& 43'/26/ %4/2"%&* '/A % (-:/4/
:#.:3"2.$;-4/ ;-: '@-$2" h-"42"-C 0-,- @=-$%3C
@"%2$/>,-./2 '-4#$E#93 $%& @"%2(-$%-./2 #@#.&F
H :#62/ .- (2"2./2 _G"6/:-` @"%& 36F U@#"(#02; "&7
0-6/%#0-6/ 4/=#)./$& '("22(<-663F J#.-9(# 4#?.-

<&=# ':#"%&'(-* % (-:/$E -("-:$;/ ;-: ("2./., 3./7
E#:2;- $%& ,"- 0 <-'2<-66F a-9- Y%/26./$& K2'%7
$%&.& G'/2962 @"%&,#(#0-=- "D0./2? @"%2'("%2..>
4-@AC .- :(D"2; 4/2'%:-B$& 4#,6/ %-%.-$%-* '0#7
;2 @#("%2<& / @#"#%4-0/-* # ./$E % $%=#.:-4/ 6#7
:-6.2,# '-4#"%>93F

L E%;%+ $+#&%)* 2*13 )0#&3#3:3'0:$% +$%()F
40N.3+ 04?*':%D3 (#,-)0:$0 .)0(@ 3&0) -32&0
)020'0 )0&A':3 -;0 -)$%.$9 804 $ -3&3(1*./B ! 3&F
D0:$)0.8, )00:D0K3'0:*./ 2*13 '$%;% 3(A2 3&0)
#3-+$3?A'9 4?A&*+ (%&-%.):$% -)$,4@8%+*9
0 '()*(?4$./ )0#&0()0+* )0 &34 P @#9'34#03;2
@"%20#9./$%>$& H-"%>93 Y%/26./$& K2'%$%&.&
G'/2962 F")C" (;,#C %-@#0/-9-;>$ :#62;.2 29&$;2
_K2'%$%&./-9&`F

Od 24 do 26 sierpnia nasi wolontariusze
brali udział w wyjeździe organizowanym
przez Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w Czerwionce-Leszczynach.
J#9$%-' 0&;-%93 4=#9%/2? 3$%2'(./$%&=-

0 0-"'%(-(-$E 9#(&$%>$&$E 0#6#.(-"/-(3C @#'(-0
6/92"':/$E / 2h2:(3 '&.2",//F M-"3.:/ @-.3;>$2

Wolontariusze na szczycie!
0 1E-($2 U(392.$:/2;C <# (# 0=-)./2 (-4 @"%2<&7
0-6/ .-'/ 0#6#.(-"/3'%2C '@"%&;-=& /.(2,"-$;/ / %-7
$/2)./-./3 0/A%/F U-4 @#<&( 0 $E-($2 <&= 96- 0#7
6#.(-"/3'%& ./2 6-9- 0&%0-./24 P .-;@/2"0 $%(27
"#,#9%/..- @#9"D? % 90#4- @"%2'/-9:-4/C - .-7
'(A@./2 @"-0/2 ,#9%/..2 @#92;)$/2 %2 '(-$;/ J5J
H0-"9#B 9# 1E-(:/ U:-6-.:/C ./#'>$ .- @62$-$E
#@"D$% "%2$%& #'#</'(&$E $-=& @"#0/-.( / 4-(2"/-=&
.- 0-"'%(-(&F i $# # 0&;2N9%/2 4D0/> '-4/
3$%2'(./$&j

L !*80)- ?%: #3)'3;$1 +$ )-32*5 '$%-), 3 %P%4F
.$% (*:%&D$$9 #3):05 $::*./ '3;3:?0&$@()* 3&0) :0F
@.)*5 ($, D3?3'05 :0;%C:$4$_ P 4D0/ S#)#,2#C
3$%2'(./$%:- 0&;-%93F H :#62/ %9-./24 /;#&&%
0&;-%9 9# H0-"9#./- <&= /92-6.&4 %-:#B$%2./24
0-:-$;/O L >#3?4010+ '3;3:?0&$@()4$9 ) 4?A&*+$
#&0.3'010+ #&)* &AK:*./ '*-0&)%:$0./9 0 '0&()F
?0?* #3()%&)*1* +38< '$%-), :0 ?%+0? '3;3:?0&$0F
?@ $ %P%4?@ (*:%&D$$ ' )%(#3;%F

\/4# ./2'@"%&;-;>$2; @#,#9& 0 '#<#(A 0'%&7
'$& 02'%6/ .- '%$%&( a-$E#0/2$C ':>9 4/-= '/A "#%7

@#)$/2"-* @/A:.& 0/9#: .- H0-"9#B / #:#6/$AC ;297
.-: @#,#9- 0 9-6'%&4 $/>,3 @=-(-=- .-4 h/,62 / %-7
'(-6/)4& ;29&./2 ,A'(> 4,=AF

L >?0'$0:$% +13-)$%K* :0 D&0:$.* .3-)$%::%D3
43+P3&?@ (#&0'$09 K% ')+0.:$08< ($, '$,)$ #3+$,F
-)* @.)%(?:$40+$9 &3)'$80 ($, +*C;%:$% 4&%0?*':%
3&0) ')+0.:$0 #3.)@.$% (#31%.):%8 3-#3'$%-)$0;F
:3C.$ $ (3;$-0&:3C.$B `%D3 ?*#@ '*80)-*9 4?A&% (<
#31<.)%:$%+ )-32*'0:$0 '$%-)* ?%3&%?*.):%8
$ #&04?*.):%8 ) &AK:*./ -)$%-)$:9 #3)'0;08< &A'F
:$%K :0 3DA;:*./ &3)'A8 )0$:?%&%(3'0N 'C&A- +13F
-*./ ;@-)$ L 4D0/ ;29.- % #",-./%-(#"2: 0&;-%7
93C @"2%2' q3.9-$;/ [-U%# F3&2+7*.# !#&2+.F
M-"(# 9#9-*C ?2 4=#9%/2? 3$%2'(./$%>$- 0 0&;2N7
9%/2 "2,36-"./2 0'@/2"- 6#:-6.2 '@#=2$%.#)$/C
)0/-9$%>$ 0#6#.(-"/-( @#9$%-' 0&9-"%2B :36(37
"-6.&$E .- (2"2./2 .-'%2; ,4/.&F

M&;-%9 #9<&= '/A 0 "-4-$E %-9-./- _a-%24
\#?24& M/A$2; P 12.("34 G",-./%-$;/ J#%-"%>7
9#0&$E 0 1%2"0/#.$27K2'%$%&.-$E`C 0'@D=h/7
.-.'#0-.2,# %2 )"#9:D0 ,4/.& / 4/-'(- 1%2"7
0/#.:-7K2'%$%&.&F

0,&3& 04567+,.
12.("34 G",-./%-$;/ J#%-"%>9#0&$E

0 1%2"0/#.$27K2'%$%&.-$E

Turniej Wsi i Dzień Kartofla
9%/-92: % 0.3$%:/24C #;$/2$ % $D":>C - 4/2'%:-B7
$& '@"-09%> '0#;2 '/=& 4F/.F 0 (-:/$E %-<-0-$E
;-: '6-6#4 % h26,>C 0&)$/, '#=(&'D0C </2, % 0/-9"-7
4/ .-@2=./#.&4/ 0#9>C @#'%3:/0-./2 %=#(- 0 %<#7
?3C @"%29'(-0/2./2 '$2.:/C 0/2"'%- 63< @/#'2.:/ P
(24-( @"%20#9./ _c-: (# <&=# :/29&)j`F J# %-:#B7
$%2./3 d3"./2;3 %-@"-'%-4& .- _Y%/2B 5-"(#h6-`
0 J-6#0/$-$E #"-% %-<-0A (-.2$%.- .- )0/2?&4
@#0/2("%3 "-%24 % Yc 86:- ]\-(23'% ZA<2.^F

a3-.)0( ?*./ '*-0&)%N 40K-* 2,-)$% +AD1 :0F
10-3'01 ('38% f04@+@;0?3&*g #3)*?*':< %:%&D$<9
4?A&0 '*(?0&.)* :0 43;%8:* &34 L %-@20./-;> #",-7

./%-(#"%&F L a3'&A? -3 #&0'-)$'*./ C;<(4$./ 43:F
4@&%:.8$ )0#%':$ (3;$-:< -0'4, C+$%./@9 0 ?3
'()*(?43 ' 8%($%::*+ 4;$+0.$%B

G",-./%-(#"24 d3"./2; M'/ ;2'( ,"3@- ./2h#"4-67
.- U#;3'% U#=2$:/C 0'@D=#",-./%-(#"24 q3.9-$;-
[-U%#F H-@"-'%-4& 9# )629%2./- /.h#"4-$;/ .- (27
4-( .-'%&$E 9%/-=-B .- '("#.-$E /.(2".2(#0&$EO @-7
6#0/$2F.2( / <26:F@6 #"-% 39%/-=3 0 %-<-0/2n

J"#;2:(& '> 0'@D=h/.-.'#0-.2 %2 )"#9:D0 [4/7
.& / \/-'(- 1%2"0/#.:-7K2'%$%&.&C J#6':#7i427
"&:-B':/2; q3.9-$;/ M#6.#)$/ #"-% q3.9-$;/ q3.7
93'%3 K#:-6.& a-4?-F

(�) podejdź no do płota! Podejdź jako i ja
podchodzę� � ten cytat z popularne-
go polskiego filmu komediowego
�Sami swoi� stanowi idealne wprowa-
dzenie do zapowiadanego na 13 paź-
dziernika Turniej Wsi oraz Dzień Kartofla.
\/2'%:-B$& '#=2$(0 J-6#0/$2C Z2=: / U%$%2;:#7

0/$2 <A9> 4/26/ 4#?6/0#)* %-'4-:#0-./- /)$/2
'0#;':/$E :6/4-(D0 / 0'@D6./2 '(-0/* '/A @"%& _@=#7
$/2` .- <#/':3 K5U G"%2= J-6#0/$2C <& '(#$%&* @#7
;29&.2: / %9#<&* (&(3= 96- '0#;2,# '#=2$(0-F I/27
%-@#4./-.& :6/4-( $-=243 0&9-"%2./3 4-;> .-9-*
%4-,-./- # @"%2$E#9./ J3$E-" M'/F M :#.:3"2.7
$;-$E 02%4> 39%/-= ("%& 9"3?&.& @# QT #'D< 0 :-?7
9&4 0/2:3F Y# @#'%$%2,D6.&$E :#.:3"2.$;/ '(-.>
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""""" Stowarzyszenie Redukowania Bierności
Organizacja stawia na innowacyjne działania społeczne skierowa-
ne do młodych ludzi. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała takie
projekty jak Liga Gier Edukacyjnych, �Na oKOŁO�. W 2018 r. człon-
kowie SRB oraz Luxtorpeda rozpoczną realizację projektu pn. �Wo-
lontariat wzmacnia�, który był tematem przewodnim ich stoiska
podczas festiwalu.
""""" Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta
To niezależna katolicka organizacja non profit, niosąca pomoc bez-
domnym i ubogim w duchu patrona św. Brata Alberta. Jej działa-
nia obejmują obszar pomocy społecznej. Towarzystwo prowadzi
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Przegędzy. Na stoisku or-
ganizacji można było zobaczyć oraz zakupić ikony i prace podopiecz-
nych. Cały dochód przeznaczony będzie na rozwój pracowni arty-
stycznej Brata Alberta.
""""" Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach
Jednostka ta rozpoczęła swoją działalność ponad 100 lat temu.
Mimo zawirowań historycznych strażacy odnieśli wiele sukcesów,
które przyczyniły się do rozwoju jednostki. W latach 1970-2015 do
OSP trafiło ponad 60 pucharów. Obecnie OSP liczy blisko 34 człon-
ków czynnych oraz 18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Strażacy przygotowali kilka atrakcji � do głównej należał po-
kaz sprzętu gaśniczego i załogi!
""""" Stowarzyszenie Luxtorpeda
Działa od 2012 r., a głównym celem organizacji jest promocja ak-
tywnego i zdrowego trybu życia. Imprezy sportowe, takie jak �Bieg
po moczkę i makówki�, rodzinny festiwal biegowy �Grill+Run=Fun�
na stałe wpisały się do kalendarza imprez sportowych gminy.
""""" Stowarzyszenie Guardians Team
Misją organizacji jest rozwój i popularyzacja samoobrony, boksu
oraz kick-boxingu. Stowarzyszenie bierze udział w imprezach spor-
towych organizowanych na obszarze kraju i poza nim. Dla człon-
ków stowarzyszenia organizowane są treningi, mające rozwijać
sprawność fizyczną wraz z poprawą funkcji zdrowotnych. W tym
roku realizuje projekt �Zmień styl życia � sporty walki dla wszyst-
kich�, w ramach którego co tydzień odbywają się darmowe zaję-
cia. Podczas Festiwalu zaprezentowało pokaz samoobrony.

""""" Stowarzyszenie Motocyklowe Klub ENDURO Czerwionka
Klub powstał stosunkowo niedawno. To młoda organizacja propa-
gująca sport motorowerowy wśród młodych ludzi. Festiwal uświet-
nił pokaz zawodników, motorów typu enduro.
""""" Stowarzyszenie Kendżi
Gdyby można było określić jednym słowem działalność organizacji
�Kendżi�, byłaby to hipoterapia. Nie można się jednak do tego ogra-
niczać, ponieważ stowarzyszenie działa na wielu płaszczyznach.
Do misji, oprócz pomocy dzieciom niepełnosprawnym i dotknię-
tym chorobą z różnego rodzaju zaburzeniami i specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, należy m.in. troska o integrację społeczności
lokalnej, zdrowy tryb życia i ekologię.
""""" Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne
Realizuje muzyczne pasje w sposób kreatywny i efektywny. Przy-
należność do placówki to nie tylko nauka gry na instrumentach,
śpiewu czy samej teorii. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli ucznio-
wie mają styczność z żywą muzyką oraz możliwością jej samodziel-
nego wykonywania. Dzięki współpracy z MOK-iem uczniowie mają
możliwość korzystania z różnych form aktywności muzycznej oraz
udziału w przeglądach, festiwalach, konkursach i koncertach oko-
licznościowych.
""""" Stowarzyszenie Boksery Niczyje
Członkowie, którzy tworzą tę organizację, są wolontariuszami nio-
sącymi pomoc psom rasy bokser. Stowarzyszenie współpracuje
ze schroniskami, przytuliskami, przechowalniami, innymi stowarzy-
szeniami oraz osobami prywatnymi. Siedziba organizacji znajduje
się w Stanowicach.
""""" Korpus Artylerii Najemnej
Stowarzyszenie działa na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski i ma
na celu przypominanie historii RP i Europy z XVI i XVII wieku, trady-
cji puszkarskiej. Korpus odtwarza i propaguje europejską tradycję
bitew z udziałem artylerii. Grupa tych pozytywnie zakręconych mi-
łośników historii zajmuje się również rekonstrukcją XVI- i XVII-wiecz-
nej kultury materialnej.
""""" Stowarzyszenie Pomocy Feniks
Głównym celem organizacji jest niesienie pomocy osobom w trud-
nej sytuacji życiowej, w tym pomocy rodzinom i osobom, które zma-
gają się z różnymi problemami. Członkowie stowarzyszenia dzia-

Festiwal Organizacji Pozarządowych to
wydarzenie, którego głównym celem
była promocja stowarzyszeń, fundacji
i grup nieformalnych, działających na
terenie gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny. W tym roku organizowane było
przez Fundację GaSzo i Klub Sportowy
�Decor� Bełk przy współpracy z Urzę-
dem Gminy i Miasta oraz Miejskim
Ośrodkiem Kultury.
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Festiwal

Stowarzyszenia, fundacje oraz grupy nieformalne, które wzięły udział w tegorocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych
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łają na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz na rzecz mniejszości narodowej
i etnicznej oraz języka regionalnego. W tym roku odbyła się trzecia
edycja projektu �Po Noszymu, czyli po ślonsku, w ramach którego
zostanie wydana książka kucharska z autorskimi przepisami miesz-
kańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny�.
""""" Klub Sportowy �Decor� Bełk
Historia Klubu jest bardzo bogata. Wszystko zaczęło się 1929 r.,
kiedy zawodnicy trenowali i grali na boisku piłkarskim, które znaj-
dowało się na prywatnym terenie. Z racji otaczających je dębów,
bełkowianie ochrzcili je �Pod Dębami�. Po przerwie, którą wymusi-
ła na mieszkańcach II wojna światowa, 15 października 1945 r. ru-
szyły piłkarskie rozgrywki. Klub przybrał nową nazwę �Błyskawica
Bełk�, pod którą występował w rozgrywkach ligowych do począt-
ku lat 50. Obecnie Klub Sportowy �Decor� Bełk jest jednym z pręż-
nie rozwijających się klubów w gminie, który prowadzi szkółkę pił-
karską.
""""" Fundacja GaSzo
To młoda fundacja, której projekty umożliwiają rozwój oraz aktywi-
zację młodzieży z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny. Członkowie
organizacji stawiają na rozwoju społeczności lokalnej i zmienianie
jej otoczenia na lepsze, działając w oparciu o potrzeby mieszkań-
ców. W partnerstwie z KS �Decor� Bełk realizuje projekt �Razem
Możemy Więcej � Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwion-
ce-Leszczynach�. Na terenie czterech sołectw gminy prowadzi pi-
lotażowy projekt Mobilny Klub Kodowania.
""""" Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach
Organizacja zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową, psy-
chospołeczną i fizyczną osób niepełnosprawnych, jak również in-
tegracją środowisk, w których przebywają osoby niepełnospraw-
ne. Członkowie prowadzą Qlturalny bufet w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, organizują szkolenia
i warsztaty tematyczne. Dodatkową działalnością jednostki jest rę-
kodzieło w wykonaniu opiekunów i podopiecznych organizacji, któ-
rych prace mogliście podziwiać.

""""" Europe Direct
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct � Rybnik to przede
wszystkim ludzie. Zespół, który nie tylko wie, jakie informacje o zjed-
noczonej Europie mogą być przydatne dla unijnych obywateli, ale
także potrafi swoją wiedzę przekazać w sposób atrakcyjny i intere-
sujący. Unię Europejską tłumaczymy wiele lat � w różnych miejscach,
różnym osobom, w różny sposób.
""""" Związek Harcerstwa Polskiego
Jest największą, liczącą ponad 100 tys. członków organizacją wy-
chowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Głównym celem ZHP jest
wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi
wartościami, takimi jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba,
wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Aktualnie w naszej
gminie działają trzy Gromady Zuchowe, trzy Drużyny Harcerskie,
Drużyna Starszoharcerska oraz Krąg Instruktorski.
""""" Filipowe Kilometry
Filip to uśmiechnięty 8-latek. Jego roześmiana buzia ukrywa jed-
nak problemy, z którymi zmaga się na co dzień. Głównym z nich
jest autyzm, który sprawia, że Filipek jest dzieckiem wyjątkowym.
Dlatego też ojciec głównego bohatera wpadł na pomysł � stwo-
rzenia akcji, która będzie codziennym wyzwaniem, motywacją do
działania i pokonywania siebie. Tak zrodził się pomysł �Filipowych
Kilometrów � Walczymy z autyzmem�. Dzięki zaangażowaniu ro-
dziców w pierwszych dwóch edycjach akcji wzięło udział ponad
4200 uczestników. Od 2 kwietnia br. trwa trzecia edycja akcji. W tym
roku inicjatorzy akcji przejechali dla Filipa dookoła Polskę.
""""" Dinopowieści
To inicjatywa zrodzona z miłości do książek, czytania, malowania,
słuchania, ele przede wszystkim do wrażliwości i dzieci, bo to one
najbardziej inspirują Paulinę � autorkę inicjatywy. Bajki tworzy słu-
chając historii prawdziwych ludzi, potem przekłada je na świat di-
nozaurów, maluje ilustracje, następnie czyta je małym i dużym. Do-
datkowo Dino promują i tworzą różne inne inicjatywy. Na Festiwa-
lu Paulina pojawiła się wraz z Dinopowieściami i jej zielonym kąci-
kiem dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

Organizacji Pozarządowych
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Taneczne sukcesy
w czeskiej Pradze
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Udanie zakończyły się dla naszych zespołów kolejne Mistrzo-
stwa Świata Mażoretek, które jak co roku organizowane są
w stolicy Czech. Podopieczne Beaty Gużdy-Krzyżaniak z Ze-
społu Tańca Nowoczesnego �Rytm� zdobyły złoty medal w ka-
tegorii show.

PODSUMOWNANIE LATA

MOSiR na medal
� Nie chcę mówić, że ostatnie tygodnie czy miesiące to jakiś wy-
jątkowy okres, bo co roku, na każde lato przygotowujemy atrak-
cyjny program. Oczywiście z uwagi na okres wakacyjny najwięk-
szym zainteresowaniem cieszy się on wśród młodzieży szkol-
nej, choć nie tylko � stwierdza Michał Cichoń, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
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W połowie lipca odbył się w Brennej 51. Wojewódzki Prze-
gląd Wiejskich Zespołów Artystycznych współorganizowa-
ny przez miejscowy Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu oraz
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
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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

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

www.pwikcl.pl

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w obrębie Bełk

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały
nr XXXV/396/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka�
Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk.

Granica terenu objętego planem i strategiczną oceną oddziaływania na środowi-
sko ustaleń planu, została określona na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny do dnia
28 września 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na
adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czer-
wionka-Leszczyny, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres ka@czerwionka-leszczny.com.pl bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 28 września 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

ZARZĄDZENIE NR 410/18
Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póź. zm.) w związku z § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczy-
nach z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 2805 z póź. zm.),
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 odszczurza-
nia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o treści określonej w za-
łączniku 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

US£UGI ASENIZACYJNE DO 11 m3

MONTA¯ SZAMB
Micha³ Szpik, Wies³aw Szpik

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Ornontowicka 1B

tel. 513-037-988, 604-235-694

WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ

od poniedzia³ku do soboty
w godz. 7.00-20.00
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GABINET LARYNGOLOGICZNY
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LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI

Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)!"#$%"&$ ()*++* ,!)-./0#

Serwis RTV
!"#$%&' )%*+,

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

ORTODONC J A
aparaty stałe dla dzieci i dorosłych

STOMATOLOGIA
znieczulanie komputerowe

P R O T E T Y K A
lek. stom. H. Golinowska-Porwo³

Szczygłowice, Al. Piastów 10d
Kamień, ul. Alojzego Szewczyka 6

tel. 603-745-188
drgolinowska.pl
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GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 7C

www.gabinetylejtman.pl
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. �EGIDA�
ogłasza zapisy dzieci i młodzieży

na naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze,
akordeonie, perkusji, flecie, klarnecie,

wiolonczeli, a także naukę śpiewu
Książenice, ul. ks. Pojdy 100 � tel. 604-403-411

e-mail: muzyczna.egida@onet.pl
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RehaEsstetica przyjmie do pracy
kosmetyczkę lub kosmetologa!

Szczegółowe informacje
� tel. 32 42-70-276
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""""" 2 października
SPOTKANIE Z JOANNĄ WACHOWIAK � autorką literatury dzie-
cięcej i młodzieżowej: godz. 10.00-11.30 � Biblioteka Centralna
w Czerwionce, godz. 12.00-13.30 � Filia w Palowicach

""""" 12 października
SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ TYSZKĄ � autorką nominowanej Książki
Roku 2014 r. pt. �Nawijka na skajpie�: godz. 10.00-11.30 � Filia w Lesz-
czynach, godz. 11.30-13.00 � Biblioteka Centralna w Czerwionce
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www.czerwionka-leszczyny.pl

30.09 KONCERT JUBILEUSZOWY ORKIESTRY MIEJSKIEJ
�DĘBIEŃSKO�, godz. 17.00 � Czerwionka, Centrum
Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36D

30.09 SPEKTAKL PLENEROWY �ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OSIEDLO-
WYCH�, godz. 14.00 � Czerwionka, Centrum Informacji
Turystycznej, ul. Mickiewicza 8

5.10 FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ �JESIENNE IMPRESJE
MUZYCZNE�, godz. 9.00 � Leszczyny, Dom Kultury,
ul. Ligonia 2A

7.10 35-LECIE KLUBU KULTURY STAROJAPOŃSKIEJ, godz.
17.00 � Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne,
ul. 3 Maja 36D

11.10 GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, godz. 12.00
� Czerwionka, Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36D
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