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STOP – mówimy NIE28 maja w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Konstan-
tego Prusa w Rybniku odbyła się 
konferencja pod nazwą „STOP – 
mówimy NIE”. Organizatorem kon-
ferencji było Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rybniku.

Było to zadanie realizowane zgodnie 
z założeniami zawartymi w Powiatowym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018-2020. W spo-
tkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i kie-
rownicy jednostek pomocy społecznej, 
osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi 
i rodzinami, wychowawcy, pedagodzy, 
asystenci rodziny, pracownicy socjalni, 
rodziny zastępcze, służby mundurowe, 
członkowie zespołów interdyscyplinar-
nych oraz osoby zajmujące się pomocą 
rodzinie.

Głównym celem spotkania było przed-
stawienie problemu przemocy w rodzinie 
oraz systemu pomocy dla osób dotknię-
tych i zagrożonych tym problemem. 
Konferencję otworzyła Ewa Skiba – kie-
rownik PCPR w Rybniku, która podkre-
śliła jak ważne znaczenie ma społeczna 
świadomość skali i problemu przemocy 
oraz umiejętność współpracy wszystkich 
służb zajmujących się daną problematyką. 
Następnie uczestnicy wysłuchali piosenek 
wykonanych przez podopiecznych Po-
wiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Czerwionce-Leszczynach.

Przybyli na konferencję wysłuchali 
bardzo interesujących wykładów spe-
cjalistów-praktyków z różnych dziedzin, 
a byli to m.in. Katarzyna Kudyba, Paweł 
Pienkiewicz, Justyna Kokot.

Konferencja była doskonałą okazją 
do podniesienia kompetencji wszystkich 
służb, wymiany doświadczeń i wypraco-
wania nowych zasad współpracy. Co waż-
niejsze, wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród zaproszonych gości. Warto też 
zaznaczyć, iż tego typu spotkania są or-
ganizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rybniku cyklicznie.

Magdalena Krzyżyk
PCPR w Rybniku

106. urodziny
Anna Gawłowska z Czerwionki-
-Leszczyn obchodziła 6 czerwca 
swoje 106-te urodziny! Z tej okazji 
w imieniu starosty rybnickiego Da-
miana Mrowca do naszej Nestorki 
przyjechali życzeniami, kwiatami 
i upominkiem wicestarosta Ma-
rek Profaska i kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury i Zdro-
wia Grzegorz Potysz.

Jubilatka uważa, że receptą na dłu-
gie i pogodne życie jest przyjmowanie 
z uśmiechem na twarzy wszystkiego, 
co nam zsyła los.

Pani Anna urodziła się w Cieszynie. 
W 1936 r. wyszła za mąż, zaś w 1947 r. prze-
prowadziła się do Czerwionki. Ze swoją 
rodziną mieszkała najpierw przy Al. św. 
Barbary, a potem w leszczyńskim zamku. 
Jest osobą niezwykle pogodną, życzli-
wą i bardzo lubianą. Aktualnie mieszka 
ze swoją córką, która się nią opiekuje.

Szanownej Jubilatce jeszcze raz życzy-
my wszelkiej pomyślności. Niech każda 
chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia 
i upływa w spokoju, zdrowiu i miłości 
najbliższych. Pani Anno, do zobaczenia 
za rok!

Jubileusz Państwowego 
Ogniska Plastycznego

Wszystko to nie mogłoby mieć miej-
sca, gdyby nie ogromne zaangażowanie 
wykładowców i słuchaczy. Właśnie ono 
powoduje, że absolwenci Ogniska od-
noszą wiele sukcesów nie tylko w kraju. 
Pewnie niewielu z nas wie, że na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat nakręcono kil-
ka filmów dokumentalnych o działalności 
placówki, a pierwszy z nich wyreżysero-
wał Kazimierz Kutz. To również, a ra-
czej przede wszystkim dzieło obecnego 
dyrektora placówki, którym jest dr hab. 
Franciszek Nieć, a także nauczycieli 
Ogniska – Anny Miguły, Justyny Reclik 
i Marzeny Długosz.

Uroczystość była jedyną w swoim ro-
dzaju. I to nie tylko za sprawą wyjątko-
wej atmosfery panującej w Ognisku, ale 
też dzięki obecności wspaniałych gości 
i artystów. Była wśród nich m.in. malarka 

Iwona Konarzewska, wnuczka L. Kona-
rzewskiego seniora. W gronie przybyłych 
gości nie mogło też zabraknąć starosty 
rybnickiego Damiana Mrowca.

Wszystkim, którzy tworzą to wspania-
łe miejsce, jakim jest ognisko plastyczne 
w Rydułtowach, życzymy na następne lata 
dalszej wytrwałości, sukcesów i dużo ra-
dości z twórczości artystycznej.

17 maja Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego 
w Rydułtowach świętowało 70-lecie swego istnienia. Były anegdoty, 
wspomnienia i moc życzeń. Bez wątpienia te kilkadziesiąt lat działalno-
ści stanowi fundament pod budowę wspaniałego pomnika artystycz-
nego nie tylko naszego regionu, ale i kraju. To prawdziwa „wytwórnia” 
artystów pełna barw i różnorodności.
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25 kwietnia w parku przy ul. Bo-
lesława Chrobrego odbyły się XXI 
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża dla szkół średnich orga-
nizowane przez Oddział Rejono-
wy PCK w Rybniku oraz Rybnicki 
Sztab Ratownictwa.

Podczas zawodów uczniowie mieli 
za zadanie udzielić pierwszej pomocy 
ofiarom przeróżnych zdarzeń losowych 
i wypadków. Poza scenkami pozoracyj-
nymi zawodnicy musieli także rozwiązać 
test wiedzy dotyczący pierwszej pomo-
cy i działalności Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Zwyciężyła drużyna z IV LO im. 
Mikołaja Kopernika w Rybniku, której 
opiekunem była Aneta Kustra-Mru-
zek. II miejsce zajęło Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 
w Rybniku pod opieką Dawida Trelli, 
natomiast równie zaszczytne III miejsc 
zdobyła drużyna Zespołu Szkół w Czer-
wionce-Leszczynach wraz ze swoim 

Rejonowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy
opiekunem Agnieszką Krzyżowską. Na-
grody i upominki wręczone zawodnikom 
z wszystkich drużyn zostały zakupione 
przez PCK, a także ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Rybniku i Urząd 
Miasta w Rybniku. Dodajmy, że zwycię-
ska drużyna IV LO będzie reprezentować 
Rybnik na Mistrzostwach Okręgowych, 

które odbędą się już we wrześniu w Parku 
Kościuszki w Katowicach.

Wszystkim drużynom serdecznie 
gratulujemy, życząc dalszych sukcesów, 
a za zwycięską drużynę trzymamy mocno 
kciuki na wrześniowych Mistrzostwach! 
Powodzenia.

Dzień Rodziny w Suminie
29 maja w Warsztacie Aktywnej Integracji w Suminie odbyły się kolejne 
obchody Dnia Rodziny. W uroczystości udział wzięli opiekunowie oraz 
rodzice osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy WAI wraz z instruktorami 
terapii opracowali krótki program arty-
styczny. Wszyscy zaproszeni goście byli 
poruszeni treścią oraz formą artystyczne-
go wyrazu przygotowanego przez uczest-
ników przedstawienia tanecznego. Każdy 

z uczestników napisał, za co chciałby po-
dziękować swoim najbliższym i wręczył 
obecnym rodzicom lub opiekunom wła-
snoręcznie wykonany upominek.

Obecny na uroczystości starosta 
rybnicki Damian Mrowiec podzięko-

wał za zaproszenie oraz zaangażowanie 
wszystkich przygotowujących i biorących 
udział w występie, częstując ich słodkim 
drobiazgiem. Po części oficjalnej miał 
miejsce poczęstunek. Na pięknie przygo-
towanych stołach pojawiły się m.in. wła-
snoręcznie upieczone przez uczestników 
muffiny oraz kolorowe kanapki.
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Zadania realizowane na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
w powiecie rybnickim    CZ. II
4 października 2018 r. świętowano Powiatowy Dzień Aktywizująco-In-
tegracyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W Warsztatach Aktywnej 
Integracji w Suminie spotkały się osoby niepełnosprawne z powiatu 
rybnickiego i miasta Rybnika.

W uroczystościach udział wzięli 
uczestnicy i opiekunowie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 i nr 2 z Rybnika, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Czer-
wionki-Leszczyn, Domu Pomocy Spo-
łecznej z Lysek, Zespołu Szkół Specjal-
nych z Czerwionki-Leszczyn, Warsztatów 
Aktywnej Integracji w Suminie, Stowa-
rzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych 
Inaczej Uśmiech ze Świerklan, a także 
przedstawiciele Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Po-
wiecie Rybnickim.

Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rybniku Ewa Skiba 
przywitała wszystkich zgromadzonych 
gości oraz poprosiła starostę Damian 
Mrowca o dokonanie oficjalnego otwar-
cia. W swoim wystąpieniu zwrócił on 
uwagę na fakt, iż w powiecie rybnickim 
podejmuje się wiele inicjatyw mających 
na celu wspieranie osób niepełnospraw-
nych. Jednym z przykładów niesienia 
pomocy osobom niepełnosprawnym jest 
odremontowany budynek w Suminie, 
w którym mieszczą się obecnie Warsztaty 
Aktywnej Integracji. Następnie swoje wy-
stępy artystyczne zaprezentowali uczest-
nicy WAI w Suminie, DPS w Lyskach, 
WTZ w Rybniku, WTZ w Czerwionce-
-Leszczynach. Na scenie wystąpili rów-
nież młodzi artyści z ZSS w Czerwionce-
-Leszczynach. Zgromadzonym gościom 
szczególnie przypadł do gustu występ 
iluzjonisty Tomasza Kabisa oraz zaba-
wy i tańce z prowadzącym imprezę Mar-
kiem Mullerem. Koło Gospodyń Wiej-
skich ze Szczerbic zaprezentowało swój 
dorobek artystyczny wraz z inscenizacją 
kiszenia kapusty. Organizator – Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Ryb-
niku – zapewnił poczęstunek wszystkim 

osobom niepełnosprawnym, przejazdy 
bryczką i zabawy na dmuchańcu. Pod-
czas wspólnego świętowania Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z Rybnika zachęcały 
do uczestnictwa zajęciach rękodzieła. 
Każda z osób uczestniczących w Powiato-
wym Dniu Aktywizująco-Integracyjnym 
dla Osób Niepełnosprawnych miała moż-
liwość wzięcia udziału w loterii fantowej 
i otrzymania upominku.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rybniku bierze aktywny udział 
w kolejnych edycjach Powiatowego Ty-
godnia Godności Osób Niepełnospraw-
nych. W ramach prowadzonych działań 
odbywały się dni otwarte na Warsztacie 
Aktywnej Integracji w Suminie i zorga-
nizowany został „Dzień Warsztatowicza”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w ramach prowadzonej działalności 
od kilku lat realizuje również pilotażowy 
program „Aktywny Samorząd”. Program 
ten finansowany jest ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Stanowi on ważny krok 
w kierunku wydajniejszej polityki spo-
łecznej wobec osób niepełnosprawnych. 
Formy wsparcia zawarte w programie za-
równo w latach poprzednich jak i obec-
nie adresowane są do indywidualnych 
uprawnionych osób niepełnosprawnych, 
które mogą ubiegać się o dofinansowanie 
do likwidacji barier ograniczających ich 
zawodowe i społeczne funkcjonowanie. 
Niepełnosprawni mogą również otrzy-
mać pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym.

Oto relacje osób, które skorzystały 
ze wsparcia w ramach programu „Aktyw-
ny Samorząd”.

Nazywam się Piotr Pawela i mieszkam 
w Świerklanach. Obecnie jestem w trakcie 
ubiegania się o dotację na założenie wła-
snej działalności gospodarczej – agencji 
ubezpieczeniowej. Moje hobby to filmy, 
motoryzacja oraz sport. Trenuję rugby 
na wózkach w drużynie polskiej ligi Sitting 
Bulls Katowice. Nasza drużyna powstała 
w 1997 roku, z inicjatywy Sławomira Sę-
kowskiego. Od tego roku, nieprzerwanie, 
gramy w rugby na wózkach. Jest to jedna 

z dyscyplin paraolimpijskich, która poprzez 
swój charakter, staje się zarazem jedną 
z najbardziej widowiskowych. Rugby prze-
znaczone jest przede wszystkim dla osób 
po urazie rdzenia kręgowego w odcinku 
szyjnym. Co tydzień spotykamy się na hali 
sportowej MOSiR w Knurowie.

Wielokrotnie korzystałem z dofinanso-
wań PFRON. Dzięki udzielonemu wspar-
ciu udało mi się zlikwidować bariery ar-
chitektoniczne w moim domu. Otrzyma-
łem również dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu PFRON „Aktyw-
ny Samorząd”. Uzyskane dofinansowanie 
pomogło mi w zakupie oprzyrządowania 
do samochodu dla osoby poruszającej się 
na wózku inwalidzkim oraz w zakupie 
komputera, który pomaga mi na co dzień 
w komunikowaniu się oraz pracy.

Nazywam się Małgosia Nowak i jestem 
23-letnią mieszkanką Pstrążnej. Od ponad 
roku zbieram doświadczenie w zawodzie, 
w którym się wykształciłam i nadal się 
kształcę pracując jako księgowa w biurze 
rachunkowym w Rybniku. Swój wolny czas 
staram się poświęcać najbliższym mi oso-
bom spędzając go w jak najlepszy sposób. 
Wspólne wycieczki ze znajomymi, wyjścia 
na koncerty i imprezy kulturalne, podróżo-
wanie. Jednak najwięcej radości sprawia 
mi kibicowanie w trakcie zawodów sko-
ków narciarskich w Wiśle czy Zakopanem; 
z tym również wiąże się mnóstwo marzeń 
i planów na przyszłość.

Z programu „Aktywny Samorząd” ko-
rzystałam w zakresie pomocy w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym, re-
alizowanym w ramach modułu II. Dzię-
ki uzyskanej pomocy zdobyłam licencjat 
z finansów i rachunkowości, a aktualnie 
przygotowuję się do obrony tytułu magi-
stra tego samego kierunku. Uzyskane fun-
dusze pozwalają na pokrycie niezbędnych 
wydatków na dojazdy do Katowic, a także 
pomniejszają konieczne wpłaty na rzecz 
uczelni z tytułu czesnego. W życiu codzien-
nym niepełnosprawność nie raz powodu-
je wiele utrudnień oraz nieprzyjemności, 
jednak z pomocą rodziny oraz przyjaciół 
wszystko da się rozwiązać. Bez ich pomo-
cy pewnie nie dałabym sobie sama rady. 
Ważne jest również pozytywne nastawienie 
oraz otwarcie na świat i ludzi czego z pew-
nością mi nie brakuje.
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Wernisaż Uniwersytetu Trzeciego Wieku

KONCERT LAUREATÓW

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny
14 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczy-
nach zaprezentowali się laureaci Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 
2019. Wydarzeniu temu towarzyszyło wręczenie nagród i dyplomów 
ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Rybniku.

7 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach wystawę 
prac autorskich zaprezentowała Grupa Plastyczna Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku pod kierownictwem Czesława Fojcika – cenionego malarza 
krajobrazów Śląska, a także przemysłu górniczego, zarazem członka Sto-
warzyszenia Malarzy Nieprofesjonalnych „Barwy Śląska” w Rudzie Ślą-
skiej, laureata wielu nagród i wyróżnień na konkursach ogólnopolskich.

W tym wyjątkowym wydarzeniu nie 
mogło zabraknąć m.in. wicestarosty 
powiatu rybnickiego Marka Profaski, 
burmistrza gminy i miasta Czerwionka-
-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego, 
koordynatora UTW Krystiana Wyleżo-
ła oraz przewodniczącej Rady Słuchaczy 
UTW Józefy Szubert. Spośród przyby-
łych witano również proboszcza parafii 
w Stanowicach, ks. Dariusza Gembalę.

Nie obyło się bez gratulacji i słów po-
dziękowań kierowanych pod adresem 
członków grupy, jak również ich mento-

ra. Zwracając się do autorów prac, wice-
starosta M. Profaska mówił: – Bardzo się 
cieszę, że zechcieliście się podzielić swoim 
artystycznym darem widzenia świata. Roz-
wijajcie dalej swoje talenty pod skrzydłami 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na koniec głos zabrał Czesław Fojcik. 
Niezwykle wzruszony dziękował swojej 
grupie słowami: – Na początku zwraca-
łem się do Państwa „Moi uczniowie”, a te-
raz już nie traktuję Was jak uczniów, ale 
jak przyjaciół.

Organizatorami tego corocznego Fe-
stiwalu są Powiatowe Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej i Miejski Ośrodek Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach. Odbywa się 
on pod honorowym patronatem starosty 
rybnickiego Damiana Mrowca, zaś na te-
gorocznym koncercie gościli wicestarosta 
Marek Profaska oraz kierownik Refera-
tu Oświaty, Kultury, Promocji i Zdrowia 
Grzegorz Potysz.

Podczas trzydniowych przesłuchań 
festiwalowych, które odbyły się w pierw-
szych dniach kwietnia, zaprezentowało 
się ponad 170 wykonawców, w tym ze-
społy wokalne, wokalno-instrumentalne, 
wokalno-ruchowe, instrumentalne oraz 
soliści i duety. Uczestników oceniali Ste-
fania Szyp, Katarzyna Wuwer i Mario-
la Rodzik-Ziemiańska. Jurorzy podczas 
finałowego koncertu podkreślali bardzo 
wysoki poziom artystyczny prezentacji 
festiwalowych. Dodajmy natomiast, iż 
zasadniczym celem tego przeglądu jest 
właśnie prezentacja dorobku muzycznego 
szkół oraz placówek oświatowych i kultu-
ralnych naszego regionu. Laureatom i ich 
opiekunom serdeczne gratulujemy i już 
teraz zapraszamy na kolejną edycję MFM. 
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Wizyta uczniów z Ostrawy
10 maja Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Gaszowicach odwiedziła 
dwudziestka uczniów wraz z dyrektorką szkoły Ludmilą Vecernikovą i na-
uczycielką języka angielskiego Zdenką Komorkovą. Wszystko to za spra-
wą stałej współpracy nawiązanej między szkołami z Ostrawy i Gaszowic, 
dzięki której możliwe są realizacje różnego rodzaju projektów, takich jak 
wzajemne odwiedzanie i poznawanie swoich lokalnych środowisk.

29 maja w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-
-Leszczynach odbył się już po raz piąty Powiatowy Konkurs Plastyczny 
o Tematyce Religijnej pt. „JEZU UFAM TOBIE”. Uczestnicy konkursu naj-
pierw w wielkim skupieniu obejrzeli spektakl teatralny o bł. ks. Micha-
le Sopoćko, w wykonaniu młodzieży z Przegędzy, należącej do grupy 
teatralnej „Ufam”.

V Powiatowy Konkurs Plastyczny

Przedmiotem konkursu było namalo-
wanie pastelami portretu bł. ks. Michała, 
który był spowiednikiem, powiernikiem 
i przewodnikiem duchowym s. Faustyny 
Kowalskiej. To on przyczynił się do po-
wstania pierwszego obrazu Jezusa Mi-
łosiernego. To dzięki niemu s. Faustyna 
napisała swój „Dzienniczek”. Ks. Sopoćko 
stał się głosicielem prawdy o Miłosierdziu 
Bożym i założył nowe zgromadzenie za-
konne Sióstr Jezusa Miłosiernego nazy-
wanych faustynkami. Głównym celem 
konkursu było poznanie niezwykłej po-
staci bł. ks. Michała Sopoćko oraz roz-
wijanie zdolności artystycznych dzieci. 
Konkurs adresowany był do uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych, klas III gim-
nazjum, uczniów szkół specjalnych, klas 
integracyjnych oraz dla dzieci z Powiato-
wego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

W konkursie wzięło udział 37 uczniów 
reprezentujących Szkoły Podstawowe 
nr 1 i 3 z Czerwionki-Leszczyn, Książe-
nic, Stanowic, Palowic, Czernicy, Lysek, 
Czuchowa, Szkołę Podstawową z klasami 

integracyjnymi z Przegędzy, szkoły spe-
cjalne z Żor, Rybnika, Czerwionki-Lesz-
czyn oraz Powiatowe Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej. Konkurs miał charakter inte-
gracyjny i stwarzał możliwość wykazania 
się swoimi talentami i umiejętnościami 
dzieciom pełnosprawnym, jak również 
dzieciom z deficytami.

Wszystkie prace wykonane były 
na bardzo wysokim poziomie i wzbudzi-
ły zachwyt organizatorów oraz komisji 
konkursowej, która wyłoniła zwycięzców 
w dwóch kategoriach.

Szkoły Specjalne i Klasy integracyjne:
I miejsce – Martyna Rzepka (POPP 
przy ZSS Czerwionka-Leszczyny), II – 
Agnieszka Kowalczyk (ZSS w Żorach), 
III – Łukasz Gajer (SP nr 7 przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Rybniku), wyróżnienie – Zuzanna Fry-
dyada De Piotrowska (SP w Przegędzy).
Szkoły Podstawowe i Gimnazja:
I miejsce – Julia Polnik (ZS-P w Lyskach), 
II – Jagoda Mitura (SP nr 3 w Leszczy-

nach) i Julia Radyszuk (SP nr 1 w Lesz-
czynach); III – Nicola Donga (SP w Czer-
nicy) i Wiktoria Han (SP w Książeni-
cach), wyróżnienia – Amelia Wolnik (SP 
w Palowicach), Daria Przybyła (SP nr 6 
w Czuchowie), Nikola Więch (SP w Sta-
nowicach), Aleksandra Morawiec (SP 
w Przegędzy).

Przewodniczącą jury była Beata Pie-
trek – nauczyciel plastyki, jak również 
instruktor Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej, a członkami Joanna Rzy-
manek – dyrektor Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej, ks. Tomasz Kaspe-
rowicz – wikariusz parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czu-
chowie oraz Maria Kala – emerytowany 
nauczyciel plastyki. Podczas oceny, jury 
zwróciło uwagę na zgodność z tematem, 
estetykę wykonania prac oraz wkład ar-
tystyczny. Zwycięzcy konkursu otrzymali 
z rąk dyrektor nagrody i dyplomy, a po-
zostali uczestnicy upominki. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim sponsorom i dar-
czyńcom, dzięki którym konkurs ten zo-
stał wzbogacony wieloma wspaniałymi 
nagrodami, które otrzymali uczestnicy. 
Młodym artystom gratulujemy i zaprasza-
my do udziału w konkursie za rok.

Barbara Bańczyk

Spośród szeregu zaplanowanych 
w czasie tej wizyty zajęć i atrakcji ucznio-
wie wzięli udział m.in. w Dniu Patrona 
Szkoły. Złożyli także wizytę władzom 
gminy Gaszowice, a ponadto zostali za-
proszeni do odwiedzenia gmachu Staro-
stwa Powiatowego w Rybniku, w którym 
przyjął ich kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury, Promocji i Zdrowia Grzegorz 
Potysz. Dzieci miały tu okazję wysłuchać 

ciekawej prelekcji na temat naszego po-
wiatu oraz uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące budynku Starostwa i mia-
sta Rybnika. Wizyta została uwieczniona 
pamiątkowym zdjęciem, a uczniowie do-
datkowo zostali obdarowani prezentami 
przez władze powiatu.

Dziękujemy dzieciom za wizytę i za-
praszamy do kolejnych odwiedzin.
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XI Przedszkoliada w Czernicy

Przedszkole nr 1 
obchodziło 90-lecie
17 maja jubileusz 90-lecia obchodziło Przedszkole nr 1 „Promyczek” 
w Czerwionce-Leszczynach. Rozpoczął się on pięknym korowodem, 
w takt dźwięków wygrywanych przez Orkiestrę Miejską „Dębieńsko”, 
który poprowadził zgromadzonych uczestników do kościoła na uroczy-
stą mszę jubileuszową.

W tym ważnym dla miejscowej spo-
łeczności dniu uczestniczył wicestarosta 
rybnicki Marek Profaska wraz z kierow-
nikiem Referatu Oświaty, Kultury, Pro-
mocji i Zdrowia w Starostwie Powiato-
wym Grzegorzem Potyszem.

Goście zebrani w Centrum Kulturalno-
-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczy-
nach mogli podziwiać występy przygoto-
wane przez dzieci specjalnie na tę okazję.

Z okazji tak zacnego Jubileuszu 
90-lecia składamy serdeczne gratulacje 
na ręce dyrektor Moniki Sobieskiej. 
Prosimy o przyjęcie wyrazów uznania 
za wysiłek wkładany w proces wychowy-
wania i nauczania najmłodszego pokole-
nia. Niech obchodzony Jubileusz będzie 
źródłem satysfakcji i wspomnień. Życzy-
my zapisywania kolejnych, pięknych 
kart swojej historii, realizacji wszelkich 
planów i założeń, a przede wszystkim 
czerpania przyjemności i radości z pracy 
z dziećmi. 

W Przedszkoliadzie wzięły udział 
trzy przedszkola – z Czernicy, Gaszowic 
i Szczerbic. Wśród zaproszonych gości 
był również starosta rybnicki Damian 
Mrowiec, który jak co roku podarował 
przedszkolakom upominki. Młodzi spor-
towcy zdobyli medale i puchary dla swo-
ich przedszkoli i byli bardzo szczęśliwi, 
że mogli się wykazać  swoimi umiejętno-
ściami i sportową postawą w prawdziwej 
olimpiadzie. Wszystkim małym sportow-
com serdecznie gratulujemy.

15 marca odbyła się XI Przedszkoliada, czyli sportowe rozgrywki przed-
szkoli w gminie Gaszowice. W tym roku gospodarzem było czernickie 
przedszkole „Bajkowe Wzgórze”.
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Róża w Tygodniu Godności 
Osób Niepełnosprawnych

To już piąta edycja konkursu poetycko-
-recytatorskiego, który nie tylko w pięk-
ny sposób integruje społeczność osób 
zdrowych z osobami z różnymi niepeł-
nosprawnościami, ale z roku na rok cie-
szy się coraz większą popularnością oraz 
inspiruje młodych i starszych artystów 
do podążania za piórem naszego poety.

W tym roku miało to miejsce 13 maja 
na scenie „Starej Piwnicy” Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Lesz-
czynach. Przybyło tu wielu gości, w tym 
przedstawiciele władz samorządowych, 
placówek oświatowych, organizacji i in-
stytucji zajmujących się na co dzień oso-
bami niepełnosprawnymi, rodzice, opie-
kunowie, dzieci i młodzież. Wśród nich 
wicestarosta rybnicki Marek Profaska, 
burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław 
Janiszewski, kierownik Referatu Oświa-
ty, Promocji, Kultury i Zdrowia w rybnic-
kim Starostwie Powiatowym Grzegorz 
Potysz, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach Ma-
riola Czajkowska oraz pomysłodawczyni 
Turnieju Ewelina Burzyk.

Agnieszka Nowak – wicedyrektor ZSS 
w Czerwionce-Leszczynach – witając 
wszystkich zgromadzonych gości, doda-
ła: – Myślę, że ten majowy tydzień jest do-
skonałą okazją, żeby bliżej poznać osoby 
niepełnosprawne, zintegrować się, pobyć 
razem, docenić siebie nawzajem i zauwa-
żyć, że każdy z nas jest wartościowym 
człowiekiem. Po tych słowach oddała głos 
wicestaroście M. Profasce i burmistrzowi 
W. Janiszewskiemu, którzy dokonali uro-
czystego otwarcia IV Powiatowego Tygo-
dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 
oraz podziękowali organizatorom tej ini-
cjatywy.

Po części oficjalnej nadszedł czas 
na prezentację wierszy. Do udziału w kon-
kursie swoje wiersze nadesłali twórcy 
z całego regionu. Jury w składzie: Irena 
Woźnica – radna Rady Powiatu Ryb-
nickiego, Małgorzata Tkocz – poetka, 
nauczyciel wychowania przedszkolnego 

tyn, najmłodsza uczestniczka konkursu 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwion-
ce-Leszczynach, która odebrała również 
Nagrodę Publiczności w postaci kosza 
słodyczy.

Wszyscy twórcy autorskich wierszy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki 
oraz drobne gadżety. Nagrodami dla naj-
lepszych były również bony do Empiku 
oraz Rossmanna, a jurorzy i zaproszeni 
goście otrzymali pamiątkowe antologie 
poezji Stanisława Krawczyka.

Karina Tomasik

Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka stał się już tra-
dycją Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne. To wydarzenie roz-
poczęło szereg działań w ramach Powiatowego Tygodnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych pod patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego oraz 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

oraz Aleksandra Pietruszewska – dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Czerwion-
ce-Leszczynach, spośród nadesłanych 
wierszy wybrało dziesięć najlepszych, 
których prezentację usłyszeliśmy w czę-
ści finałowej. Wsłuchując się w słowa 
wypowiadane przez młode pokolenie, 
można było zauważyć, że wiersze czę-
sto zabarwione były treściami z życia, 
marzeniami, tymi spełnionymi i nie-
spełnionymi, prozą życia codziennego… 
Po wysłuchaniu wierszy jury udało się 
na naradę, a publiczność miała w tym cza-
sie okazję wysłuchać utworów Stanisława 
Krawczyka, Patrona Turnieju, czytanych 
przez pomysłodawczynię konkursu.

Decyzją jurorek: I miejsce i statuetkę 
wykonaną przez artystę plastyka Bogdana 
Szymurę zdobyła Wiktoria Gembalczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach; 
II miejsce – Agata Hildebrandt z ZSS im. 
W. Sherborne w Czerwionce-Leszczy-
nach ze Szkoły Przysposabiającej do Pra-
cy, III miejsce – Marta Plaza-Kiersz-
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wionka-Leszczyny, Bank Credit Agrico-
le Oddział w Czerwionce-Leszczynach, 
firma Inter-Handel w Bełku, Sklep Dro-
biarski w Czuchowie, Auto Boss „Ford” 
w Chorzowie oraz anonimowi darczyń-
cy. Wszystkim sponsorom dziękujemy 
za okazaną życzliwość.

A oto laureaci wyłonieni przez jury:
– w kategorii przedstawień teatralnych
Grand Prix – Puchar Dyrektora MOK 
w Czerwionce–Leszczynach zdobył Teatr 
„ZETKI” z Zespołu Szkół Specjalnych im. 
W. Sherborne w Czerwionce-Leszczy-
nach, I miejsce – Amatorski Teatr Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „DECO-
RUM” z Ośrodka Rewalidacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego w Tychach, II 
miejsce – Teatr „INNA BAJKA” ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Rybniku, III miejsce – Zespół 
„MAŁE GRAFFITI” z Centrum Edukacji 
i Rehabilitacji w Zabrzu, Wyróżnienie – 
Teatr „ALTERNATYWA” ze Środowisko-
wego Domu Samopomocy Caritas Ośro-
dek Matka Boża Uzdrowienie Chorych 
w Knurowie.
– w kategorii recytacji
Grand Prix – Puchar Starosty Rybnickie-
go zdobył Tomasz Pikuła z Miejskiego 
Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu,
I miejsce – Artur Byrtek z Centrum Re-
habilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci 
w Żywcu, II miejsce – Sebastian Steuer 
z Przedszkola nr 1 z Oddziałem Inte-
gracyjnym „Promyczek” w Czerwion-
ce-Leszczynach, III miejsce – Michał 
Belkius ze Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy Caritas Ośrodek Matka Boża 
Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Gratulujemy uczestnikom Przeglą-
du, a wszystkim obecnym dziękujemy 
za to szczególne Spotkanie. 

Organizatorzy

WAŻNY TEMAT

„Bliskie Spotkania” 
z Teatrem i Recytacją
15 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczy-
nach odbył się XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Bliskie Spotkania” – jedno z wydarzeń obchodów 
Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych pod patro-
natem Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca oraz Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Czerwionce-Leszczynach Mariola 
Czajkowska oraz wicedyrektor Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. W. Sherbor-
ne Agnieszka Nowak powitały ciepło 
wszystkich obecnych, w tym przedstawi-
cieli władz powiatowych i miasto-gmin-
nych – wiceburmistrza gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny Andrzeja Raud-
nera, przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach Bernarda 
Strzodę, radną Rady Powiatu Rybnic-
kiego Gabrielę Grochlę, prezes Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Czerwionce-Leszczynach Alicję Panfil 
oraz dyrektora Domu Pomocy Społecz-
nej w Lyskach Marka Weczerka, który 
wraz z przewodniczącym Rady dokonał 
otwarcia Przeglądu. Słowa powitania 
skierowano także do przybyłych dyrek-
torów placówek oświatowych, rodziców, 
dzieci i młodzieży oraz obecnych na sali 
osób, które wsparły organizację Przeglą-
du swoim zaangażowaniem i wkładem 
materialnym, a pragnęły pozostać ano-
nimowe.

Wicedyrektor A. Nowak przybliżyła 
zebranym działania tegorocznego Powia-
towego Tygodnia Godności Osób Nie-
pełnosprawnych podkreślając, że „to nie 
tylko święto i możliwość integracji z oso-
bami niepełnosprawnymi, ale to także do-

bry moment i szansa, aby poznać bliżej 
osoby niepełnosprawne, a także zastano-
wić się nad ich potrzebami. Nie możemy 
i nie chcemy zauważać w człowieku tylko 
niepełnosprawności – mówiła. – Każdy 
człowiek ma bowiem prawo, by god-
nie żyć, rozwijać się, realizować swoje 
pasje. Właśnie ten majowy czas ma dla 
nas szczególne znaczenie i jest okazją 
na pokazanie, jak wiele wartościowego 
mają nam do przekazania osoby niepeł-
nosprawne i jak mimo trudności należy 
cieszyć się życiem i brać z niego co naj-
lepsze.”

Doskonale udowodniła to ponad 
setka artystów z 14 placówek – z Żor, 
Rybnika, Knurowa, Zabrza, Krakowa, 
Sosnowca, Tychów, Paniówek, Żywca, 
Grzawy i Czerwionki-Leszczyn – któ-
rzy zaprezentowali 7 przedstawień te-
atralnych oraz 23 interpretacje wierszy. 
Każdy z nich za swój występ został na-
grodzony dzięki fundatorom, a są nimi: 
Starostwo Powiatu Rybnickiego, Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Miejski 
Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczy-
nach, Zespół Szkół Specjalnych im. W. 
Sherborne w Czerwionce-Leszczynach, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Od-
dział w Czerwionce-Leszczynach, Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czer-
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11 maja w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach 
odbył się VIII już Turniej Piłki Siatkowej Samorzą-
dowców, w którym wzięło udział sześć drużyn – pięć 
z nich reprezentowało gminy naszego powiatu, a więc 
Czerwionkę-Leszczyny, Świerklany, Jejkowice, Ga-
szowice i Lyski, a jedna drużyna sam Powiat Rybnicki.

XVII Grand Prix Okręgu
o Puchar Starosty Rybnickiego

Barw Powiatu Rybnickie-
go dzielnie bronili starosta 
Damian Mrowiec, przewod-
niczący Rady Jan Tokarz, 
radni Bogusław Niestrój, Ka-
rina Stępień i Michał Cichoń 
oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego – Artur Lazar, 

Patryk Kowalczyk, Mariusz 
Kin i Paweł Kuźnik. W przy-
jaznej atmosferze, na dwóch 
salach gimnastycznych roze-
grano cztery mecze. Po bardzo 
emocjonujących spotkaniach 
w systemie „każdy z każdym” 
zostali wyłonieni zwycięzcy, 

Siatkarski Turniej Samorządowców
po czym odbyło się uroczyste 
wręczenie pucharów i dyplo-
mów. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna ze Świerklan, odpo-
wiednio drugie i trzecie dru-
żyny Jejkowice i Czerwionka-
-Leszczyny, czwarte miejsce 
zajęła drużyna z Gaszowic, 
piąte Powiat Rybnicki, nato-
miast stawkę zamknęła druży-
na z Lysek. Gratulacje zespo-
łom składali starosta Damian 
Mrowiec i wicestarosta Marek 
Profaska. Oprócz nagrodzo-
nych zespołów jury wyłoniło 
najlepszego zawodnika tur-
nieju, którym został Łukasz 
Bańczyk ze Świerklan.

Po zakończeniu turnieju 
zawodnicy wszystkich drużyn 

mieli okazję wspólnie spędzić 
czas, podczas którego mogli 
porozmawiać zarówno o spra-
wach dotyczących sportu, jak 
i tych z dnia codziennego. 
Mamy nadzieję, że przyszło-
roczny turniej będzie równie 
emocjonujący i rozgrywany 
w miłej sportowej atmosferze.

Wielkie podziękowania 
kierujemy dla dyrektor Nata-
lii Kuś za udostępnienie sal 
gimnastycznych, świetlicy 
i przygotowanie poczęstunku. 
Organizatorowi, czyli prze-
wodniczącemu Rady J. Toka-
rzowi oraz sędziom zawodów 
i zespołom serdecznie dzięku-
jemy. Zapraszamy za rok!

11 maja odbył się coroczny XVII 
już Turniej Grand Prix Okręgu 
o Puchar Starosty. Tym razem była 
to już jego 17. edycja. W hali Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Gaszowicach 
zebrało się 59 szkaciorzy z nasze-
go okręgu, aby od samego rana 
stanąć do boju.

Po rozegraniu wszystkich pojedynków 
udało się wyłonić zwycięzcę, który nie 
dał szans rywalom na wygraną. Pierwsze 

miejsce i Puchar Starosty zgarnął Adam 
Juraszek z klubu S.C. Strażak Głożyny. 
Na drugim miejscu uplasował się Kazi-
mierz Daniluk, a następnie Wojciech 
Pielacz – obaj z tego samego klubu GKS 
Dąb Gaszowice.

Nagrody i gratulacje zwycięzcy odbie-
rali z rąk starosty rybnickiego Damiana 
Mrowca. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy, życząc dalszych 
sukcesów i powodzenia w kolejnych tur-
niejach. 
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Powrót do sekcji 
tenisa stołowego
Po ponad dwudziestu latach nie-
obecności w Czerwionce-Lesz-
czynach za sprawą nowej sekcji 
Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Wilhelm Szew-
czyk” wróciła na stoły tenisowe 
gra na najwyższym poziomie, czyli 
jak za czasów świetności KS „23 
Górnik” Czerwionka. 

Turniej o Puchar Przewodniczące-
go Rady Powiatu rozegrany został 25 
maja w pięciu kategoriach. W pierwszej 
z nich (Amator) zagrało 12 zawodników 
niezrzeszonych w żadnym klubie teniso-
wym. W finałowym meczu zmierzyli się 
ci, którzy na co dzień grają w Czerwion-
ce, czyli Barbara Ciołek i Tomasz Szcze-
ponik. Po zaciętej rywalizacji wygrała 
Barbara. Trzecie miejsce zajął Zbigniew 
Menżyk. W kategorii Młodzik w szranki 
stanęło ośmiu zawodników, wśród nich 
trzech naszych młodych juniorów, dla 
których była to pierwsza sportowa ry-

walizacja. Zwycięzcą okazał się Mariusz 
Wizental – zawodnik, który przyjechał 
do nas aż z Częstochowy. Druga była Ba-
sia Ciołek, a trzecie miejsce zajął Ryszard 
Kurasz. W kategorii Senior przy stołach 
pojawiło się 10 zawodników, a wygrał 
ją w rozgrywkach „każdy z każdym” To-
masz Szczeponik. Drugi był również 
nasz zawodnik Kamil Piórecki, a trzeci 
– Dariusz Żydek. Weteran – to katego-
ria dla zawodników do IV ligi i powyżej 
40 roku życia. Zagrało w niej 12 zawod-
ników, z czego po wspaniałych pojedyn-
kach wygrał Krystian Gudzik, pokonując 
w finale Marka Spendela. Trzecie miejsce 
przypadło dobrze grającemu w tym tur-
nieju Zbyszkowi Menżykowi ze Stano-
wic. W najbardziej oczekiwanej kategorii 
OPEN – czyli otwartej dla wszystkich 

– mecze zasługiwały na oklaski kibiców, 
których na trybunach pięknej hali ZS 
nie zabrakło. Mecz półfinałowy pomię-
dzy Kamilem Durakiem a Jarosławem 
Badurą trzeba uznać za mecz turnieju, 
gdyż takich wymian nie powstydziłaby 
się najwyższa liga rozgrywek. Mecz fina-
łowy wygrał nasz trener Jacek Przewłoc-
ki – wychowanek dawnego „Górnika” 
Czerwionka, medalista Mistrzostw Polski 
w poprzednich latach, pokonując w finale 
Kamila 3:0. Trzecią lokatę zajął Krystian 
Gudzik, który wygrał z Adamem Płacz-
kiem.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, 
których było aż 55, a szczególnie Janowi 
Tokarzowi, przewodniczącemu Rady 
Powiatu Rybnickiego za pomoc w orga-
nizacji turnieju i ufundowanie pucharów, 
statuetek i dyplomów oraz naszemu za-
wodnikowi Przemkowi Stokłosie za or-
ganizację i poprowadzenie całej impre-
zy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, 
mając nadzieję, że zobaczymy się w naszej 
hali Zespołu Szkół w Czerwionce-Lesz-
czynach już po wakacjach, na następnym 
turnieju tenisa stołowego.

 
Grzegorz Smołka

VII Żorski Bieg Ogniowy
Już od siedmiu lat, niezmiennie 11 maja, Żorski Bieg 
Ogniowy wpisuje się w obchody Święta Ogniowego, 
przynosząc zawodnikom, jak i kibicom wiele niesa-
mowitych wrażeń.

Niecodzienna atmosfera 
biegu ponownie ściągnęła 
do Żor zawodników z wielu 
miast. Tym samym udało się 
poprawić rekord frekwencji, 
bowiem w siódmej edycji bie-
gu wystartowało aż 900 biega-
czy. Wśród uczestników tego 
jakże magicznego biegu znaj-
dował się mieszkaniec nasze-
go powiatu Mateusz Wolnik. 
Zajął on zaszczytne II miejsce 
na 5 km trasie prowadzącej 
przez ulice starówki miasta. 
Dziękujemy za tak godne re-

prezentowanie naszego po-
wiatu i gratulujemy wyczynu, 
życząc oczywiście dalszych 
sukcesów!




