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ZMARŁ JAN MACHURA - DZIAŁACZ SPOŁECZNY Z ŻELISŁAWIC

   W  dniu  19  grudnia  2019  r.  w  Parafii  pw.  Świętego  Jana  Chrzciciela  w  Żelisławicach  odbyły  się  uroczystości
pogrzebowe śp. Jana Machury (1947-2019).  Postać Jana Machury była w naszej gminie powszechnie znana,
ciesząca się poważaniem i szacunkiem. Zawsze starał się służyć swoją pomocą tam gdzie była ona potrzebna,
również  jako  długoletni  sołtys,  kierownik  Chóru  Męskiego  w  Żelisławicach  czy  też  działając  społecznie  w
Zarządzie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Żelisławicach, której był podporą i wieloletnim działaczem.

   We wspomnieniach o Janie Machurze stale przewijają się dobre cechy charakteryzujące jego osobowość -
otwartość na ludzi, świat i jego sprawy oraz zaangażowanie na rzecz pomocy drugiej osobie w potrzebie. Był
człowiekiem, który  głęboko umiłował tradycję i rodzinną ziemię. Zawodowo związany był z rolnictwem. Jego
aktywność w staraniach służących Gminie Siewierz owocowała wieloletnią pracą w samorządzie lokalnym, w
którym pełnił funkcję sołtysa Żelisławic w okresie od 2002 do 2014 roku. Zawsze odznaczał się niezwykłą troską
o sprawy swojego sołectwa. Nie bez znaczenia jest również wkład Jana Machury w upowszechnianie dorobku
kulturalnego naszego regionu poprzez działalność folklorystyczną w Chórze Męskim z  Żelisławic,  z  którym
związany był do końca. Był wzorowym ojcem rodziny i mężem - w  październiku Państwo Ewa i Jan Machurowie
obchodzący pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, zostali  odznaczeni Medalami Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie”.

   Wyróżniająca się   działalność  społeczna Jana Machury  była  wielokrotnie  doceniana.  Za swoją  pracę w
strukturach OSP Jan Machura uhonorowany został Krzyżem Zasługi (złoty, srebrny, brązowy), otrzymał również
wszystkie stopnie odznaczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
(złoty, srebrny, brązowy), odznaczony został Medalem za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym oraz
otrzymał odznakę  „Strażak wzorowy”. Za pracę społeczną przyznany mu został również Medal za Zasługi w
Rozwoju Województwa Katowickiego.
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