Jubileusz
myśliwych

Order Uśmiechu
w Leszczynach
GAZETA BEZPŁATNA

Religijna
konferencja
NR 10/2011 (246)

Listopad 2011

Ukazuje się od 1990 r.

Czerwionka Leszczyny Czuchów Dębieńsko Bełk Książenice Palowice Przegędza Stanowice Szczejkowice

Ignacy Jan Paderewski
na Święto Niepodległości
11 listopada mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce, zainaugurowano doroczne obchody Święta Niepodległości. Uroczystą
liturgię koncelebrował miejscowy proboszcz, ks. Antoni Szczypka – dziekan Dekanatu Dębieńsko – oraz ks. Reinhard Schittko,
emerytowany proboszcz z Palowic, zarazem dziekan Dekanatu Orzesze.
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DZIEŃ EDUKACJI po modernizacji

Nowe place zabaw
Zakończono budowę trzech placów zabaw przy szkołach w Leszczynach, Czerwionce i Szczejkowicach. Mimo pierwszych chłodów nowe urządzenia
zabawowe cieszą się ogromną popularnością. – Dzieci są zachwycone – mówi
Małgorzata Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół nr 3. – Bajecznie kolorowy plac
jest prawdziwą perełką w obejściu naszej szkoły. Drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaczki, siatki przestrzenne
i przeplotnie idealnie nadają się do ćwiczeń i gier ruchowych dla dzieci.
Połowę wartości inwestycji sfinansowano w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, druga połowę zadania
pokryła gmina.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej na szczeblu miejsko-gminnym
zorganizowano 27 października w Zespole Szkół nr 5 w Bełku. Placówka ta została gospodarzem obchodów tego święta
po zakończonym niedawno gruntownym
remoncie. Uroczystość stanowiła zatem
okazję do podziękowania władzom samorządowym za wsparcie przy realizacji
tej inwestycji.
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Kandydaci
do wyróżnienia
„Karolinka”

Darz Bór myśliwym

z Koła „Raróg” 14
Na pograniczu
śląskim…
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Do 30 LISTOPADA BR. można zgłaszać PROPOZYCJE
PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA
„KAROLINKA” osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom i przedsiębiorcom za
wybitne zasługi i osiągnięcia
w dziedzinie rozwoju oraz
rozsławiania gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Kandydatury mogą zgłaszać: Rada Miejska i jej komisje, burmistrz gminy i miasta,
zarządy dzielnic, sołtysi, organy reprezentujące na zewnątrz zakłady pracy, instytucje, a także organizacje zarejestrowane
w sądzie.
Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorstwa (wzór ankiety do
odbioru w Biurze Rady).

To nie stypa!
Zabrzmi jak herezja, ale według części
rodaków Święto Niepodległości przypomina raczej… stypę; bo patos, wielka
pompa i pogrzebowa powaga. I choć
bywa, że organizatorzy imprez wręcz
dwoją się i troją, aby zwłaszcza tego dnia
„repertuar” miał każdemu dogodzić, to
i tak wielu z nas pozostanie przy swoim –
że narodowe święto po polsku ma żałobny posmak.
Narodowa Pamięć i niski pokłon w kierunki kombatantów to jedno – słowem szacun, używając nowomowy młodego pokolenia; bez krzty aluzji czy drwiny! Ojczyzna, patriotyzm, tożsamość… – rzecz święta
i poza dyskusją! Podobnie jak
pełne oczywistej powagi nabożeństwa. Tylko co dalej? Co ponadto?… W tle politykierski
grajdołek i konkurencyjne pomysły na obchody, tudzież smętne
pienia. „My, Pierwsza Brygada”
i dyżurne pieśni, obowiązkowe
na scenach i szklanym/plazma/
LCD ekranie. Jeśli na okrasę
mamy w tym roku swojskie Polaków mordobicie – tak szeroko
z Warszawy relacjonowane
w środkach masowego przekazu – to już cała sprawa woła
o pomstę do Nieba!
Z historycznego punktu widzenia rok 1918 na Górny Śląsku, w obrębie naszej
Małej Ojczyzny, nie do końca musi być powodem do
świętowania. Do pełni szczęścia – przyznajmy, że tylko
części lokalnych społeczności – potrzeba było jeszcze trzech powstańczych zrywów. Swoją drogą, iko-

na ówczesnej doby, Wojciech Korfanty, podzielił losy
tych, których wyobrażenia o niepodległej Polsce nie
szły w parze z lansowaną wtenczas polityką. To już
jednak kwestia pewnego dystansu i dywagacji, zaiste historycznych dociekań, na które tutaj ani czas,
ani miejsce.
A zatem Polska niepodległa; już teraz w XXI wieku, kiedy to kolejne lata wyznaczają coraz bardziej
godne rocznice współczesnego nam bytu na mapie
Europy. Jak i kogo skłaniają one do świętowania? Do
wywieszenia biało-czerwonej flagi za okno, do chwili
refleksji, do uświęcania własnego miejsca w tej części świata? Czy tak samo starej daty emeryta, bezrobotnego petenta Urzędu Pracy, drżącego o swój los
pracownika i psioczącego na podatkowy ucisk przedsiębiorcę? Czy może lepiej wychodzi świętowanie Polonii; tej ukrzywdzonej przez PRLowski system, a może obleczonemu w reklamowy uniform hydraulikowi, który jako poszukiwany na
Zachodzie specjalista wyjechał
ostatnimi czasy za chlebem?
Ilu Polaków, tyle zdań. Ot, Polska cała, i bez granic. Piękna fenomenem swej złożoności; kulturowej, językowej, tylu innych,
ale też pospolitych, codziennych
problemów. Wspólny punkt odniesienia w kosmopolitycznym,
globalnym już świecie. Oby ten
mianownik skłaniał 11 Listopada
do coraz większych radości,
dawał upust genetycznej wręcz
skłonności do ułańskiej fantazji i patriotycznych porywów. Nie tylko wtedy, gdy Małysz czy Kubica stają
na podium (mniejsza o PZPN). Więc powtórz: Kocham
Cię, Polsko!
Robert Ratajczak
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Barbórka wraca
na „Dębieńsko”
Przeobrażenia, jakich wokół dawnej kopalni
dokonuje spółka „Karbonia” stają się faktem.
Widać to już gołym okiem. Duże zainteresowanie wzbudza również planowana tutaj uroczystość barbórkowa, pierwsza od chwili likwidacji kopalni „Dębieńsko”. Potraktujmy to
jako kolejny zwiastun dalszych zmian na lepsze – komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
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Tradycyjnie druga część patriotycznej
uroczystości odbyła się w Miejskim
Ośrodku Kultury. Zanim rozpoczął się
okolicznościowy koncert, licznie przybyłe na to spotkanie delegacje składały
symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci Bohaterów
Powstań Śląskich.

Ignacy Jan Paderewski
na Œwiêto Niepodleg³oœci
Zakończyła się termomodernizacja dwóch placówek oświatowych – Gimnazjum nr 2
w Leszczynach i Zespołu Szkół nr 5 w Bełku. Z początkiem listopada burmistrz Wiesław Janiszewski podpisał umowę na termomodernizację kolejnej placówki – budynków Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce. Realizację zadania umożliwiają pozyskane środki unijne.

Termomodernizacja

placówek oświatowych
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Kolejna inwestycja

w Czerwionce

We wrześniu ub.r. na naszych łamach
prezentowaliśmy planowaną koncepcję
zagospodarowania terenu wzdłuż
ul. 3 Maja w Czerwionce. W czerwcu
br. ruszyła budowa placu targowego,
a z końcem października podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych ze zmianą
funkcji hali widowiskowo-sportowej
na centrum kulturalne i edukacyjne.

Pomóżmy Wiktorii
Wiktoria urodziła się 16 stycznia
2009 r., jako zdrowe dziecko. 8 października 2011 r. rodzice zauważyli
u niej zmiany w lewym oczku. Po
badaniu u okulisty stwierdzono
rozwijający się nowotwór – siatkówczak (retinoblastoma) oczka lewego. Olbrzymi guz wewnątrzgałkowy o średnicy 12 mm, odwarstwienie siatkówki, rubeoza tęczówki, jaskra następcza – wszystko grożące usunięciem gałki
ocznej. Od 20 października jest pacjentką oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach, gdzie rozpoczęła leczenie poprzez chemioterapię.
Proces leczenia w pierwszej kolejności to ratowanie oczka, a na końcu wzroku dziewczynki. Rodzice

25 mieszkańców naszej gminy uczestniczyło w tegorocznej
Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show w Bednarach koło Poznania. To jedna z największych wystaw rolniczych w Europie – blisko 690 wystawców i 125 tys. odwiedzających tereny wystawowe.

Agro Show 2011
Wiktorii, tak jak rodzice Tomaszka,
szukają pomocy także w Londynie,
gdzie z powodzeniem leczy się
dzieci z takim rodzajem nowotworu złośliwego. Niestety leczenie jest
bardzo kosztowne. Dlatego też
w imieniu Wiktorii oraz jej rodziców
zwracamy się do wszystkich ludzi
dobrej woli, prosząc o pomoc
w gromadzeniu pieniędzy na jej
dalsze leczenie.

Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową,
00-838 Warszawa, Prosta 51 – ING Bank Śląski nr konta: 30 1050 1588
1000 0023 0342 1412 na hasło „Wiktoria Krzykała”

17 i 18 grudnia zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli na koncerty charytatywne, z których dochód przeznaczony zostanie
na leczenie Tomaszka i Wiktorii!!! Szczegóły na str. 18.

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat i jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. W Polsce najpowszechniejsze zastosowanie miał minerał o stosunkowo małej szkodliwości – chryzolyt (azbest biały), który uznawany jest jako substancja rakotwórcza. Ze
względu na swoje zalety, m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów substancji żrących, a także elastyczność, stosowany był szeroko od
ponad 100 lat w około 3.000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest
szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są w Polsce zakazane od września 1998 r. Szacuje
się, że na terenie Polski znajduje się 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest.
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają powinny zostać usunięte ze wszystkich
obiektów w kraju do 31 grudnia 2032 r.
Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Rakotwórczy minerał
Kto jest zagrożony?

Obowiązki właściciela

Gdzie może znajdować się azbest?
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Długo się wzbraniała, choć dorobek ma doprawdy
imponujący… Wreszcie uległa namowom, do czego
w głównej mierze przyczynił się Czesław Fojcik, niejako bratnia dusza. Tak oto 4 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce
odbył się malarski wernisaż Teresy Peszke.

Teresy Peszke
wyjście na świat

Z tych strof wyziera… intymność. Tak też sam tytuł nowego tomiku jej wierszy
– „Nie umiem bez ciebie oddychać” – nie pozostawia wątpliwości, jak głęboko sięga liryczna wrażliwość Małgorzaty Michalskiej-Grzywny, autorki.

Proza życia w poezji
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DZIEŃ EDUKACJI
po modernizacji
Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na
dobro innych ludzi – takimi słowami rozpoczęła tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu
Szkół nr 5 w Bełku Krystyna Janiszewska.

Małgorzata Pyszny wśród najlepszych

Podczas uroczystości wyróżniono także laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, którzy otrzymali dyplomy i nagrody, zaś
ich rodzice – listy gratulacyjne. Uczniowie odbierali podziękowania i gratulacje w obecności dyrektorów szkół, do których uczęszczają.
Z Zespołu Szkół nr 1 w Leszczynach była to
dyrektor Anna Bober oraz uczniowie: Jonatan Kłosko, Anna Skorupa, Jakub Perlak,
Aleksandra Palenga, Justyna Michalska, Ewa
Kniażycka, Martyna Lip, zaś z Zespołu Szkół
nr 2 w Czerwionce dyrektor Jolanta Górecka
oraz uczniowie: Kinga i Anna Malcherczyk,
Sebastian Herdzina, Katarzyna Szymiczek,
Klaudia Rabaszowska, Patrycja Iskrzycka,
Julia Przybyła. Wyróżnieni uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce to: Przemysław
Wencel, Wiktoria Musioł i Agnieszka Kluczniok. Nagrody odbierali z dyrektor Małgorzatą
Marciniak. Zespół Szkół nr 4 w Czuchowie reprezentowali nagrodzeni uczniowie: Piotr
Marcol, Karol Kowalski, Jakub Szczęsny,
Piotr Słowik, Izabela Raudner, Joanna Glania. Towarzyszyli oni dyrektor Grażynie Goli.
Z Zespołu Szkół nr 5 w Bełku zostali nagrodzeni: Aleksandra Ptak, Kamil Socha, Wiktoria Stachura, Marcelina Wencel, Aleksandra Koperwas, Karolina Smarduch, Patrycja
Warzecha. Dyplomy i nagrody odbierali z rąk
dyrektor Krystyny Janiszewskiej. Nagrodzono także stypendystów z gimnazjów. Z Gimnazjum nr 2 w Leszczynach – Radosława Szyka i Annę Piontek. Gratulacje swoim uczniom
złożył dyrektor Krzysztof Kalinowski. Z Gimnazjum nr 6 w Dębieńsku: Annę Kocztorz
i Dominikę Brzonkalik. Stypendyści przybyli
na uroczystość z dyrektorem Wojciechem
Włodarczykiem.
Najmłodsi stypendyści – uczniowie szkół
podstawowych – to następujące osoby: ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach: Bogusława Tlołka, Anna Kurpanik i Anna Damek. Uczniowie odebrali nagrody z dyrektorem Bogusławem Żelaznym. Ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku nagrodzono
uczennice: Julię Michalik i Agatę Wystemp,
którym pogratulował dyrektor szkoły Aleksander Pyszny. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Książenicach to: Aleksandra
Sich i Marcin Wójcik, którzy przybyli na uroczystość z dyrektor Salomeą Morawin, zaś
w Szkole Podstawowej w Palowicach stypendystą został Patryk Górecki, któremu pogratulował dyrektor Damian Gańczorz. Ze Szkoły
Podstawowej w Przegędzy nagrodzono
uczennicę Katarzynę Fojcik; która przybyła
z dyrektor Grażyną Fojcik, ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach – uczennice: Sandrę
Gołąbek i Marię Jonderko, które gratulacje
odebrały z rąk dyrektora Jacka Wowry, zaś
ze Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach
wyróżniono uczennice: Monikę Szymurę
i Marlenę Łatę, które przybyły wraz z dyrektor Anną Jaksik.
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dawałoby się, że w czas wojny – i to tak okrutnej, jak II wojna światowa – nie
istniało coś takiego jak moda. Postępujące zbiednienie i wszelkie inne wojenne
realia nie sprzyjały myśleniu o fatałachach. A jednak – choć starsze kobiety
raczej donaszały stare rzeczy, choć powszechne były wszelkiego rodzaju nicowania i przeróbki, w ciągu tych pięciu lat dorastało pokolenie młodych dziewcząt,
które niejako „zaczynały” się dopiero ubierać i oczywiście nie chciały wyglądać
tak samo jak ich ciotki i matki. Inspiracje szły z krajów mniej dotkniętych grozą
wojenną, jak Francja, Włochy czy USA. Tamtejsi projektanci i gwiazdy filmowe
nadawali ton. Paradoksalnie, właśnie w początkach lat 40. wykreowano nowy,
bardzo wyrazisty trend.

Aleksandra JJ.. Ostroch

Kobieta zmienną jest cz.II
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Pod pojęciem Śląska od początku XIII wieku rozumiano ziemie leżące na zachód od przesieki śląskiej,
czyli pasma puszcz granicznych rozdzielających Dolny i Środkowy Śląsk. Tymczasem tereny znajdujące się na wschód od tejże przesieki określano mianem księstwa opolskiego. Rozróżnienie na Opolszczyznę i Śląsk zanikło dopiero w XV wieku. Wtedy to po raz pierwszy użyto określenia Silesia Superior i Silesia Inferior, czyli Górny i Dolny Śląsk.

Na pograniczu śląskim…
KS. DR HENRYK OLSZAR pochodzi
z Gorzyc. Od października 2001 r.
pracuje jako adiunkt na Wydziale
Teologicznym UŚ. W kadencji 20012005 zasiadał w senacie uczelni. Od
1999 r. pełni funkcję diecezjalnego
duszpasterza bibliotekarzy. Pozostaje również członkiem Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym
Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy
Hoffmann oraz zastępcą postulatora krajowego w procesie kanonizacyjnym 108 Błogosławionych Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej.

KS. DR LESZEK MAKÓWKA pochodzi z Czerwionki. W listopadzie
2006 r. stanął na czele Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki
Sakralnej, a w 2007 r. została mu
powierzona funkcja wizytatora parafii w zakresie sztuki i architektury
sakralnej.

KS. HENRYK RESKE pochodzi z Włocławka. W 1996 r. został najpierw administratorem, a dwa lata później proboszczem parafii w Orzeszu i Czerwionce. Od 2003 r. pozostaje wiceprezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

KS. DR DAMIAN BEDNARSKI pochodzi
z Jastrzębia
Zdroju.
W 2008 r. został duszpasterzem akademickim w Centralnym Ośrodku
w Katowicach. Od 2007 r. prowadzi
zajęcia z historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Śląskiego.
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W program jubileuszowych obchodów 20-lecia Zespołu Szkół Specjalnych, o którym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera”, od początku wpisana była ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu prof. Marcie
Bogdanowicz. Przed miesiącem nie mogła jednak ona
zawitać do Leszczyn, za to w połowie listopada zgotowano jej tutaj wyjątkowe przyjęcie.

Uśmiech prof. Marty

Bogdanowicz
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Certyfikat dla „dziesiątki”
Promocja zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań w obszarze edukacji. Niedawno Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce zostało uhonorowane specjalnym certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie.

Święto Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych ustanowione zostało przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego i obchodzone jest zawsze
w drugiej połowie października. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważną
rolę spełniają w szkole biblioteki – wychowują młodych czytelników, uczą zdobywania wiedzy, wrażliwości, odkrywają świat.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

IV Gminno-Miejski Turniej
Kół Gospodyń Wiejskich

zaprasza na

SPOTKANIE Z MIK
O£AJEM
MIKO£AJEM
6 grudnia 2011 r., godz. 16.00

Świetlica w Czuchowie – Dom Parafialny, ul. 3 Maja 98

6 grudnia 2011 r., godz. 18.00

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce, ul. Wolności 2

8 grudnia 2011 r., godz. 11.00

Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach
W programie: spektakl „Kłopoty Świętego Mikołaja” w wykonaniu
artystów z „What Agency”
Cena biletu: dorośli – 7 zł, dzieci – wstęp wolny
Informacje i zapisy: MOK, ul. Wolności 2, tel. 32 4311-634, 4318-955 w. 16
Paczki przygotowują rodzice we własnym zakresie.

z

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
zaprasza wszystkie dzieci
6 grudnia o godz. 16.00 na

MAGICZNE POPOŁUDNIE Z MIKOŁAJEM

z
z

Uroczyste obchody Dnia Świętego Mikołaja rozpoczną się
oczekiwaniem na wjazd św. Mikołaja,
wspólnym ubieraniem choinki oraz wesołą zabawą.
Zapewniamy świąteczną atmosferę z niespodziankami.
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10 listopada br. w Przedszkolu nr 11
im. J. Brzechwy w Leszczynach, odbyła się uroczystość „Pasowania na starszaka” od lat wpisana w tradycję przedszkola.

Pasowanie
na starszaka

Pierwsza klasa

Dzień Pasowania w Zespole Szkół nr 2
w Czerwionce, to dzień, w którym wszyscy skupiają się na wykonaniu tego
ważnego zadania i każdy ciężko pracuje, by w rezultacie zaprezentować publiczności wyniki swoich wysiłków.

W ostatni piątek października w Przedszkolu nr 11 odbył się międzygrupowy
konkurs recytatorski pt. „Wiersze Jana
Brzechwy”.

Znajomość języków obcych jest bardzo istotna we współczesnym świecie. Jak mówi
czeskie przysłowie, poznanie nowego języka jest jak wzbogacenie swej duszy. Przekonanie o tym towarzyszyło wszystkim przybyłym uczniom na Gminne Spotkania
Teatralne w Języku Angielskim i Niemieckim do Zespołu Szkół nr 4 w Czuchowie,
które zorganizowano już po raz szósty.

Recytacje
przedszkolaków

Teatr w obcym języku
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Zakończył się cykl zawodów Grand Prix
w Ratownictwie Wodnym, z udziałem
Karoliny Zajonc. 16-letnia pływaczka
z Leszczyn kończy sezon z uśmiechem
na twarzy i workiem medali.

17 medali
Karoliny

KONIEC JESIENNEJ RUNDY

Zakończyła się runda jesienna na piłkarskich boiskach. Kilka klubów z naszej gminy
czeka długa zima i nerwowa wiosna. W C-klasie Płomień Czuchów i Unia Książenice będą od marca grały o awans.

OKRĘGÓWKA

1. Concordia Knurów
2. GKS II Katowice
3. Krupiñski Suszec
10.LKS BE£K

15
15
15
15

37
35
34
19

38:19
40:14
38:15
37:33

KLASA A

1. KS 27 Go³kowice
2. Sygna³y Gotartowice
3. Górnik Boguszowice
5. ORZE£ PALOWICE
11. RUCH STANOWICE
14. D¥B DÊBIEÑSKO

13
13
13
13
13
13

32
37
36
21
12
4

40:12
29:12
35:26
25:20
21:37
15:47

P£OMIEÑ CZUCHÓW
14
Odra 1922 Wodzis³aw Œl¹ski 13
Granica II Ruptawa
13
UNIA KSI¥¯ENICE
14
PIAST LESZCZYNY
14

32
31
31
28
20

50:25
45:10
50:18
50:14
28:29

KLASA C

Sukces sekcji skata sportowego ze
Szczejkowic – tamtejszy WDK Jardeks
wygrał rozgrywki III ligi i zapewnił sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Nowy sezon startuje w styczniu.

1. Polonia £aziska Rybnickie
2. KS Wielopole
3. Pierwszy Chwa³owice
13. BOROWIK SZCZEJKOWICE
14. GÓRNIK CZERWIONKA

14
14
14
14
14

35
29
29
13
9

51:14
31:21
30:19
28:44
26:57

KLASA B

1.
2.
3.
5.
9.

„Szkaciorze”
w II lidze

Klub Szachowy „Skoczek” oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zapraszają na

SZACHOWY PUCHAR ŚLĄSKA DO LAT 12
oraz

SZACHOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA DO LAT 7
10-11 grudnia 2011, godz. 8.00-17.00
MOK Czerwionka, ul. Wolności 2; wstęp wolny
LISTOPAD 2011 KURIER
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Co roku o tej porze nasza redakcja korzysta z zaproszenia myśliwych. Tym razem
tradycyjnemu polowaniu – organizowanemu dla uczczenia ich patrona, św. Huberta –
towarzyszył również jubileuszowy ceremoniał z okazji 60-lecia Koła Łowieckiego „Raróg”, które ma swoją siedzibę w Przegędzy.

Darz Bór myśliwym

z Koła „Raróg”

KOŁO ŁOWIECKIE „RARÓG” powstało w październiku 1951 r. W pierwszej dekadzie swojej
działalności gospodarowało na trzech obwodach, a od czasu reorganizacji w 1964 r. tylko na
jednym. Obecny Zarząd Koła tworzą: prezes Bogdan Wróbel, łowczy Ryszard Jonderko,
skarbnik Paweł Chmurczyk i sekretarz Mariusz Maciejowski. Aktualnie Koło liczy 31 myśliwych, z czego 25 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Gospodaruje na terenie Nadleśnictw
Rybnik i Kobiór o powierzchni 5350 ha. W obwodzie rozlokowanych jest m.in. 16 paśników,
40 ambon na obrzeżach pól i 95 ambon na terenach leśnych. Począwszy od lat 70. członkowie Koła uczestniczą w regionalnych i wojewódzkich zawodach strzeleckich, niejednokrotnie zdobywając czołowe lokaty. Ponadto zapraszają młodzież z okolicznych szkół na prelekcje o tematyce łowieckiej, ochronie przyrody i ekologii.
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PPHU „KOMART” sp.z o.o.
ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów, tel. 32/235 11 83
Składowisko Odpadów
ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów, tel. 32/335 50 60
www.komart.pl

Zakres działalności:
f odbiór odpadów
f sortowanie odpadów
f unieszkodliwianie odpadów
f transport odpadów
f pojemniki 120 l, 240 l, 1100 l
f worki do segregacji 120 l
f dzierżawa kontenerów

Składowisko odpadów

Odpady wysegregowane

LISTOPAD 2011 KURIER
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oferuje naukê gry na: fortepianie, organach elektrycznych,
flecie i gitarze dla dzieci i m³odzie¿y od 6-18 lat.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym – zajêcia rytmiczno-umuzykalniaj¹ce.
Dom Kultury – Leszczyny, ul. Ligonia
tel. 32 42-71-339 w godz. 15.00-20.00

KANCELARIA RADCOWSKA
STANIS£AWA CICHECKIEGO

K ALENDARZ I MPREZ
K ULT U R A L N YCH 2 0
11
01
23.11 KONCERT JESIENNY, godz. 17.00 – Dom Kultury
w Leszczynach; wystąpią uczniowie Prywatnej Szkoły
Muzycznej I stopnia „EGIDA”; wstęp wolny
(org.: DK Leszczyny)
24.11 IX POWIATOWY PRZEGLĄD POD HASŁEM: „Z PIOSENKĄ
I TAŃCEM PO EUROPIE”, godz. 10.00 – MOK Czerwionka;
wstęp wolny (org.: Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima, MOK)
25.11 SPOTKANIE POETYCKO-MUZYCZNE „ŻÓŁTY JESIENNY
LIŚĆ”, godz. 16.00 – Czerwionka, Biblioteka Publiczna;
w programie: piosenki Ewy Demarczyk, Marka Grechuty,
Edyty Gepert w wykonaniu utalentowanej młodzieży
(org.: BP)
7.12 KINO MOK, godz. 18.00 – Czerwionka, film pt. „Beethoven
świąteczna przygoda”; wstęp wolny (org.: MOK)
9.12 AKCJA ODDAWANIA KRWI, godz. 8.00-11.00
– MOK Czerwionka (org.: Klub HDK im. A.Bery)
14.12 KONFERENCJA LITERACKA „DIALOG REGIONÓW”,
godz. 12.10 – MOK Czerwionka; wstęp wolny (org.: MOK)
18.12 KONCERT KOLĘD W WYKONANIU ZESPOŁU „ŚWIATŁO”,
godz.17.00 – WDK Szczejkowice; wstęp wolny
(org.: WDK Szczejkowice)
31.12 ZABAWA SYLWESTROWA Z ZESPOŁEM „TORES”,
godz.19.00 – WDK Szczejkowice; cena biletu: 250 zł
(org.: WDK Szczejkowice)

Ośrodek Pomocy Społecznej
– Punkt Terenowy nr 1 w Czerwionce
zaprasza na

BEZPŁATNE SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
28 listopada, godz. 14.00
Czerwionka, ul. Wolności 2a

Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej
przy Punkcie Terenowym nr 2 w Leszczynach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zaprasza Seniorów z terenu Leszczyn
do udziału w projekcie pt.

„Za kurtyną emeryci,
a na scenie celebryci”
realizowanym w ramach programu
„Działaj Lokalnie VII” w 2011 r.

Działania w ramach projektu: wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, wyjazdy kulturalne do teatrów w regionie, warsztaty teatralne, wystawienie premierowej adaptacji bajki w gwarze śląskiej pt. „Kopciuszek”, konferencja podsumowująca projekt.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Koordynator projektu: Izabela Malik, tel. 32 4311-081,
e-mail: ops.pt2@gmail.com
Projekt współfinansowany przez Fundusz Lokalny „Ramża” przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu
„Działaj Lokalnie VII”.
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Informacje i zapisy na spotkanie do dnia 23 listopada w Punkcie Terenowym nr 1,
tel. 32 778-29-01.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny – ul. Parkowa 9 oraz Al. Św. Barbary 6 – w okresie od 14 listopada do 5 grudnia 2011 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z obrębu Czerwionka. Wykaz ten
ukazał się również na stronie internetowej: www.czerwionka-leszczyny.pl

GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 8AB

OFERUJE
OFERUJE:: Z leczenie chorób skóry
Z elektrochirurgia Z kriochirurgia Z peelingi
medyczne Z mikrodermabrazja Z kawitacja
Z wypełnianie zmarszczek Z wycinanie znamion
(z bad. hist-pat), kaszaków, wrastających
paznokci Z leczenie żylaków kończyn dolnych
Z skleroterapia „pajączków” Z leczenie
owrzodzeń podudzi, stóp cukrzycowych
CZYNNE
CZYNNE:: CHIRURG – czwartek 17.00-19.00
DERMATOLOG – Czerwionka, pn. i śr. 16.00-18.00;
Rybnik, ul. Reymonta 50, czw. 16.00-18.00

GABINET LARYNGOLOGICZNY

Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. „EGIDA”
ogłasza zapisy dzieci i młodzieży
na naukę gry na fortepianie, skrzypcach,
gitarze, akordeonie, a także naukę śpiewu
tel. 604-403-411, 500-239-392
Szkoła posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

OŒRODEK ZDROWIA W CZUCHOWIE

CZUCHÓW, ul. Kochanowskiego 30; rejestracja tel. 32 42-70-686

KANCELARIA PRAWNICZA
radca prawny – adwokat

Bolesław Żukowski
Leszczyny, ul. Ligonia 2 (Dom Kultury), tel. 32 4314-517
Czynne: poniedziałek w godz. 15.00-18.00, czwartek w godz. 16.00-19.00

z OGŁOSZENIA DROBNE z OGŁOSZENIA DROBNE z

Malowanie, tapetowanie,
kasetony, panele,
g³adzie gipsowe, p³yty
gipsowe itp.

Serwis RTV

S T O M AT O L O G I A

- bezbolesne znieczulenie komputerowe
- pełny zakres usług

monta¿ anten TV, SAT,
monta¿ telewizji naziemnej DVB-T
zbiorcze instalacje antenowe
Czuchów, ul. Kościelna 38a
tel. 32 4311-555, 0-692 825-300
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Oferuje:

• wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
• usługi sprzętem

Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

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

32 431-81-80, 32 431-10-87
32 431-14-57, 0-602 786 043

www.pwikcl.pl

OFERUJE
f tapety natryskowe f tynki mozaikowe
f malowanie tradycyjne f imitacje kamieni
f gładzie gipsowe f płyty gipsowe
f posadzkarstwo f wykończenia wnętrz

MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G£ADZIE
TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE
Edward Jab³onka
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336-12-65,

0-501-971-451
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CZERWIONKA ul. M£YÑSKA 6, tel./fax 32 43-18-333
DÊBIEÑSKO ul. FURGO£A 155, tel./fax 32 42-73-150
czynne: pn-pt 7.00-20.00, soboty 8.00-14.00

MYJNIA

BEZDOTYKOWA
rocarczerwionka@interia.pl
www.oskp-rocar.pl
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