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ROCZNICE

W hołdzie poległym
i Dzieciom Potulic
27

września br. pod obeliskiem
Związku Orła Białego w Czeladzi
odbyła się uroczystość z okazji rocznicy powstania Podziemnego Państwa
Polskiego oraz złożenie hołdu poległym podczas wybuchu w czeladzkiej
łaźni.
Podczas uroczystości wiązanki kwiatów
złożyli burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski wraz z zastępcą burmistrza Anną
Ślagórską i przewodniczącym Rady Miejskiej Sławomirem Święchem oraz senator
Zbigniew Szaleniec. W obchodach rocznicy
uczestniczyli członkowie Związku Komba-

tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Harcerskiego Kręgu Seniora, poczty sztandarowe. Wieńce upamiętniające ten dzień złożyli również uczniowie czeladzkich szkół.
Po oficjalnych uroczystościach, w pobliskim Zespole Szkół nr 1 odbyło się spotkanie
z kombatantami oraz promocja książki pt.
„Błyski czyli opowieści Dzieci Potulic” autorstwa Macieja Wąsowicza, wydanej przez
Urząd Miasta.
„Błyski” to wspomnienia dramatycznych
chwil spędzonych przez dzieci wywiezione z Czeladzi
i innych miast
do obozu w Potulicach – ci,
BŁY
którzy przeżyli,
SKI
dziś są sędziwymi członkami
Związku Kombatantów. Rokrocznie właśnie
dla nich, władze
samorządowe
miasta organizują spotkania,
podczas których
wraz z najbliższymi mogą dzielić się ciągle
żywymi wspomnieniami tamtego okrutnego czasu. W książce prócz spisanych przez
Autora wspomnień, znalazły się archiwalne
zdjęcia z rodzinnych albumów oraz reprodukcje cennych dokumentów i osobistych
pamiątek. (wk)
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Priorytetową sprawą dla mieszkańców Piasków i Starej Kolonii jest przejęcie mieszkań przez
miasto od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która jak dotąd
jest ich właścicielem. W związku z tym spotkałem się z zainteresowanymi mieszkańcami
obu rejonów naszego miasta,
by wyjaśnić nieścisłości, jakie
przy tej okazji ujrzały światło
dzienne i porozmawiać na temat
samego procesu przejmowania
mieszkań. Pojawiła się bowiem
plotka, że miasto wycofało się
z wcześniejszych deklaracji i zamierza pozostawić mieszkańców
samym sobie.
Plotka ta spowodowała wiele
niepotrzebnych emocji i zdenerwowania. Na szczęście podczas
spotkania wszystko się wyjaśniło. Miasto jest gotowe do
przejęcia mieszkań, ale Spół-

ka Restrukturyzacji Kopalń
jeszcze nie całkiem. Według
najnowszych ustaleń pierwsze
mieszkania mają zostać przejęte już w połowie października
(ul. Dehnelów, 21 Listopada,
Mickiewicza, Krakowska, No-

Przedwyborcze prognozy
Wybory coraz bliżej i coraz więcej sondaży publikowanych jest w
mediach. Często są one bardzo rozbieżne, ale i tak pokazują zmieniające się sympatie Polaków. Trzeba przyznać, że lektura ich jest fascynująca. Również i my włączyliśmy się do ogólnej zabawy i pokusiliśmy
się o własne badania preferencji czeladzian. Okazało się, że na dwa
tygodnie przed wyborami czeladzki liderem jest Platforma Obywatelska z wynikiem 37,0%. W porównaniu z wyborami roku 2005
jest to wzrost o prawie 10% (27,4%). Druga w rankingu jest Lewica
i Demokraci (28,3%). Warto nadmienić, że ugrupowania tworzące
ten blok dwa lata temu uzyskały łącznie 30,3% poparcia. Miejsce
na podium zapewnia sobie też Prawo i Sprawiedliwość (21,2%), co
jest wynikiem wyraźnie gorszym od osiągniętego w prawdziwych
wyborach (25,4%). Na pozostałe ugrupowania zamierza głosować
13,5% czeladzian.
W przypadku wyborów senackich wyraźnie działa lokalny patriotyzm, gdyż osobą wyraźnie wyróżniającą się w sondażu jest czeladzianin senator Zbigniew Szaleniec (34,9%). Pozostali kandydaci nie
przekroczyli progu 15%, co oczywiście może jeszcze ulec zmianie.
Jednorazowe lub wykonywane rzadko badania preferencji wyborczych mają to do siebie, że często obarczone są dużym błędem. Niemniej jednak pokazują pewne prawidłowości i tendencje. Obserwując
jednak zmiany preferencji w całym kraju i odnosząc je do ostatnich
wyborów nasz sondaż wydaje się wiarygodny, ale jak jest naprawdę
zobaczymy 21 października. WM

wopogońska i Warszawska). Co
ważniejsze, na przyszły rok rezerwowane już są środki na podstawowe remonty budynków.

Burmistrz Czeladzi
MAREK MROZOWSKI

Podziękowania
Jako że przed nami
przyspieszone wybory
do Sejmu i Senatu RP,
chcę podziękować
za aktywne uczestnictwo
w życiu naszego miasta
i całego Zagłębia,
w ciągu minionych
dwóch lat, panom
senatorowi
Zbigniewowi Szaleńcowi
i posłowi
Grzegorzowi Dolniakowi.
Przeprowadzony w mieście
sondaż przedwyborczy wskazuje na dużą popularność,
jaką cieszy się zarówno
Platforma Obywatelska
jak i jej reprezentanci
w nadchodzących
wyborach.
Burmistrz Czeladzi
MAREK MROZOWSKI

11 listopada obchodzić będziemy nasze narodowe święto –

Święto Niepodległości Polski

Z tej okazji serdecznie zapraszam Mieszkańców Czeladzi, a zwłaszcza młodzież,
do udziału w uroczystościach, które rozpocznie
o godz. 1000 Msza za Ojczyznę w kościele św. Stanisława BM,
a następnie na placu Konstytucji, o godz. 1100,
będziemy uczestniczyć w patriotycznym zgromadzeniu.
Burmistrz Czeladzi
Marek Mrozowski

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
Już dziś zakreśl w kalendarzu datę 21 PAŹDZIERNIKA!
Spełnij swój obywatelski obowiązek i weź udział
w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Lokale wyborcze będą czynne od godz. 600 do 2000.
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WŚRÓD MIESZKAŃCÓW

6 października w Szkole
Podstawowej nr 7 odbył się
Festyn Zdrowia i Piknik
z Dowodem Osobistym.
o raz kolejny Urząd Miasta Czeladź zaproponował mieszkańcom
naszej gminy „zdrową” sobotę. Już od godziny 9.00 wielu czeladzian przybyło, by wykonać szereg bezpłatnie badań. Tradycyjnie
olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się badania podstawowe określające poziom cukru i cholesterolu. Nie zabrakło chętnych na badania
osteoporozy, słuchu czy mammografię. Podczas Festynu specjalista
irydolog udzielał konsultacji zielarskich, a lekarz pediatra sprawdzał
prawidłową postawę ciała u najmłodszych. Ponadto firma Medicolux
przeprowadzała zabiegi pileroterapii (spolaryzowana liniowo światłoterapia lampą Solaris), a dzięki Aptece Blisko Ciebie można było
sprawdzić wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik tkanki tłuszczowej,
wzrost, wagę i ciśnienie krwi. Ogółem wykonano ponad 580 badań.
Festyn Zdrowia nie odbyłby się bez pomocy sponsorów: NZOZ-ów
„Alfa – Med.” i „Praktyka Lekarza Rodzinnego”, Firmie Geers
Akustyka Słuchu oddział Sosnowiec, Apteki Blisko Ciebie oraz
Urząd Miasta Czeladź. Organizator składa serdeczne podziękowania
za wypożyczenie aparatów do pomiaru poziomu cholesterolu NZOZom „Zdrovit” oraz „Pol-SaNa-Med.” a także pracownikom i dyrekcji SP 7.
Już dziś serdecznie
zapraszamy wszystkich
mieszkańców Czeladzi na
kolejny Festyn Zdrowia
w przyszłym roku.
Z kolei Piknik z Dowodem Osobistym miał na
celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta
złożenie podania o wymianę starego, książeczkowego dowodu osobistego na nowy, bez potrzeby wizyty w Urzędzie Miasta Czeladź. Pomysł Burmistrza na przeprowadzenie tego typu akcji spotkał się z dużym zainteresowaniem, co potwierdza naprawdę spora liczba mieszkańców która pomimo pochmurnego
sobotniego poranka, postanowiła wziąć udział w pikniku.
Na miejscu można było załatwić wszystkie formalności
związane z wymianą dowodu,
począwszy od uzupełnienia
i złożenia wniosku, na zrobieniu zdjęcia dowodowego kończąc. Kolejne tego typu pikniki
odbyły się między innymi na
osiedlu Auby oraz Musiała, tak
aby wszyscy mieszkańcy mogli
złożyć wnioski w najwygodniejszym dla siebie miejscu.
Sprawdził się więc pomysł
Urzędu Miasta na organizowanie w wolnym od pracy dniu
spotkań z mieszkańcami, pod
czas których można załatwić
wiele spraw, na które w tygodniu
brakuje czasu.

P

„Zdrowa” sobota
i piknik z dowodem

MAGDALENA
PIEKOSZEWSKA,
(MJ)
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W pogotowiu strajkowym

24

sierpnia 2007r. w czeladzkim szpitalu Komitet
Strajkowy oficjalnie zawiesił
strajk. Głównym powodem ,,zawieszenia broni” było samo rozwiązanie się sejmu. Jest to jednak tzw. cisza przed burzą, gdyż
personel medyczny nie wystąpił
ze sporu zbiorowego. Lekarze
czekają na ukształtowanie się
nowej władzy oraz jej działania
związane ze Służbą Zdrowia.
Od momentu rozpoczęcia
strajku, aż do jego zawiedzenia,
żaden z postulatów wysuniętych
przez czeladzka służbę zdrowia
nie został spełniony. Obecna sytuacja polityczna nie sprzyja ich
realizacji i właśnie dlatego lekarze postanowili poczekać.

W czasie strajku w czeladzkim szpitalu lekarze i pielęgniarki pracowali jak podczas
ostrego dyżuru, tzn. pacjenci
przyjmowani byli tylko w nagłych przypadkach. W środowisku medycznym wyczuwane
były radykalne nastroje, chciano
m.in. podjąć głodówkę. Jednak
zarząd szpitala nie wyraził na to
zgody. Jeśli nie dojdzie do zmian
po ukształtowaniu nowego rządu
strajk zostanie reaktywowany,
co może doprowadzić do bardziej kategorycznych działań
personelu medycznego.
Doktor Grzegorz Iwański,
Zastępca Przewodniczącego
Międzyzakładowej Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Leka-

WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
rzy w Będzinie, uważa, że strajk
był i jest potrzebny, ponieważ
utrzymująca się beznadziejna
sytuacja służby zdrowia może
doprowadzić do całkowitego
jej upadku. Doktor Iwański, jak
i inni lekarze, ma nadzieję, że
nowy rząd wprowadzi zmiany
i wdroży postulaty wysunięte
przez czeladzki szpital w życie.
Jeśli jednak tak się nie stanie, to
ruch strajkowy znowu ożyje. Pacjenci, którzy teraz są zadowoleni z powrotu do ,,normalności”,
znów będą musieli zmierzyć się
ze strajkową rzeczywistością,
a personel medyczny posunięty
do ostateczności może wyjedzie
,,za chlebem” po za granice naszego kraju.

KATARZYNA BĘBENEK

Nasza sonda

Czy piknik
z dowodem osobistym
to dobry pomysł?
AGNIESZKA
CHACHURSKA:
- Pomysł jest świetny.
Zamiast stać w urzędzie
można spędzić miło czas
na pikniku na świeżym powietrzu i przy okazji złożyć
wniosek o wydanie nowego
dowodu osobistego. Super.
OSOBA, KTÓRA WOLI
POZOSTAĆ ANONIMOWA:
- Pomysł Pikniku z Dowodem jest bardzo dobry. Można
połączyć przyjemne z pożytecznym. Ponieważ wiele osób nie
ma jeszcze nowych dowodów,
będzie można skorzystać z okazji i złożyć wniosek na pikniku,
a przy tym miło spędzić czas.
PAWEŁ MIZDRAK:
- Uważam, że są to nie potrzebnie wydane pieniądze.
Po pierwsze mało ludzi o tym
wie, a po drugie jest wiele
innych inwestycji, na które
można wydać te pieniądze
- np. czeladzki klub sportowy.

To trzeba zobaczyć!

S

enat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2007 – Rokiem Generała Władysława Andersa, w ramach
obchodów którego, Czeladzka Izba Tradycji zaprezentuje dwie wystawy. Pierwsza, przygotowana
przez Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, w atrakcyjny sposób przedstawia życie i karierę wojskową generała Andersa. Ekspozycja była wystawiana i chętnie odwiedzana w największych muzeach
polskich, a także we Włoszech.. Ostatnio prezentowana w gmachu Sejmu RP.
Druga wystawa zatytułowana Czeladzianie pod Monte Cassino została zrealizowana przez Czeladzką Izbę Tradycji specjalnie w celu uhonorowania pamięci zwykłych wojskowych, walczących po Monte
Cassino, związanych z Czeladzią poprzez miejsce urodzenia bądź zamieszkania. Zaprezentujemy po raz
pierwszy sylwetki tych skromnych, często nieznanych nikomu czeladzian - żołnierzy Armii gen. Andersa. Monte Cassino to dla nas symbol bohaterstwa, odwagi, determinacji, to jedna z najważniejszych
bitew II wojny światowej i jedna z najważniejszych w historii naszego kraju. Musimy pamiętać, że na
tych nieprzyjaznych wzgórzach pozostawili swój ślad również czeladzianie.
Wernisaż wystawy odbędzie się 18 października o godz. 17.00 w Pałacu pod Filarami, a ekspozycję
będzie można oglądać do końca roku. Autorem oprawy plastycznej jest Jan Powałka. Zaprezentowane
zostaną m.in. oryginalne dokumenty, fotografie, odznaczenia oraz broń. Zapraszamy serdecznie!

IWONA SZALENIEC

AGNIESZKA NOWAK:
- Moim zdaniem piknik
odbywa się w złym miejscu
i w złym czasie. Dużo lepiej
byłoby, gdyby piknik taki odbył
się pod koniec wakacji w paru
Grabek. Wtedy przyniosłoby
to większy efekt i więcej ludzi by o tym wiedziało. Ale
ogólnie idea jest dobra.
OSOBA, KTÓRA WOLI
POZOSTAĆ ANONIMOWA:
- Uważam, że jest to
bardzo dobry pomysł. Oby
więcej takich pomysłów.
październik 2007 ECHO CZELADZI
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W MIEŚCIE

Wizyta ministra
14

września 2007 r. minister
spraw wewnętrznych i administracji Władysław Stasiak
oraz Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik przebywali z wizytą w województwie
śląskim. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach
odbyła się uroczystość zdania
– objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach. Następnie goście
wzięli udział w uroczystościach
przy Grobie Policjanta Polskiego
w Katowicach, które związane
były z Ogólnopolskimi Obchodami 67 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Kolejnym etapem była
wizyta w Szkole Podstawowej Nr
7 w Czeladzi, w której realizowane są elementy projektu pn. „Razem bezpieczniej w Czeladzi”,
dofinansowywanego w ramach
programu Razem Bezpieczniej.
Minister Stasiak spotkał się
z uczniami, nauczycielami oraz
realizatorami programu – przedstawicielami władz samorządowych Czeladzi. (wk)

Sprzątanie
Świata
2007
dniu 14 września br. odbyła się 14 edycja międzynarodowej kampanii „Sprzątanie
Świata 2007”.Koordynatorem
krajowym akcji była Fundacja Nasza Ziemia z Warszawy,
natomiast organizatorem akcji
w mieście był Urząd Miasta
Czeladź.
Hasło przewodnie tegorocznego sprzątania brzmiało
„Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj, świeć przykładem”. Celem
akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie
działań na rzecz ochrony środowiska, promowanie oszczędności wody, energii, ograniczenie
produkcji śmieci, używanie produktów z recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów.
Do naszej kampanii przystąpiły wszystkie szkoły i przedszkola, za co zostały nagrodzone
słodyczami.
Jak co roku szkoły porządkowały tereny swoich placówek
a także wyznaczone w mieście
tereny. Sprzątane były min.
Wzgórze Bożecha, wały rzeki
Brynicy, parki, Wylewy, Lasek
Brzózkowy. Dzieci i młodzież
wykazali się dużym zaangażowaniem potwierdzając tym

W
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MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
Władysław Stasiak

Pan
Marek MROZOWSKI
Burmistrz
Miasta Czeladź

Szanowny Panie Burmistrzu,

Z wielką satysfakcją i radością przyjąłem fakt podjęcia się przez Pana Burmistrza udziału we wdrażaniu
i realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
Pojawiające się w ostatnim czasie nowe zagrożenia, zmuszają do stałej i rzetelnej współpracy na rzecz poprawy
bezpieczeństwa. Program „Razem Bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej
oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego
Konieczne jest zapewnienie mechanizmów stałej współpracy z Policją, zarówno z władzami samorządowymi,
jaki ze społecznością lokalną.
Działania podejmowane przez władze samorządowe Miasta Czeladź są bardzo cenne i godne poparcia.
Składam Panu Burmistrzowi serdeczne podziękowania za aktywny udział we wdrażaniu i realizacji programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
Wierzę, iż wysiłek, aktywność i kreatywność władz Miasta Czeladź, na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego, doceniane są przez jej mieszkańców.
Życzę wytrwałości i dalszych sukcesów w realizacji kolejnych szczytnych zamierzeń.
Łącząc wyrazy szacunku
(—)

samym wysoki poziom świadomości ekologicznej oraz troski
o środowisko. W tegorocznej
akcji zebrano 280 worków wypełnionych odpadami.
Z okazji akcji „Sprzątanie
Świata” został ogłoszony dla
szkół podstawowych i gimnazjów konkurs na wykonanie prac plastycznych. Każda
szkoła złożyła po 5 prac, które
zostały ocenione przez Komisję
i przyznano następujące nagrody: w kategorii szkół podstawowych dla Szkoły Podstawowej
nr 3, w kategorii gimnazjów
dla Gminazjum nr 1. Nagrody
w postaci bonów o wartości 750
zł zostały uroczyście wręczone
15 września br. przez zastępcę
burmistrza Annę Ślagórską
podczas uroczystego podsumowanie w Zespole Szkół nr 1.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji poszczególnych placówek
oświatowych, nauczycielom,
dzieciom i młodzieży za aktyw-

ny udział w naszej akcji. Szczególne podziękowania kierujemy
do Zakładu Inżynierii Komunalnej, który zgromadzone w workach odpady zebrał i wywiózł na
wysypisko.
W dniu 15 września oraz
6 października br. mieszkańcy
naszego miasta mogli bezpłatnie oddać zalegające w gospodarstwach domowych odpady
niebezpieczne takie jak: prze-

pracowane oleje, przeterminowane leki, zużyte świetlówki,
zużyte baterie i akumulatory,
stare opony samochodowe i inne. Akcja miała na celu uświadomienie mieszkańcom, że
odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie,
gdyż stwarzają zagrożenie dla
środowiska.

BEATA SIEMIENIEC

W PARLAMENCIE RP

Rozmowa z senatorem
ZBIGNIEWEM SZALEŃCEM

Dwa lata
w Senacie
- Czy praca w senacie była
nowym wyzwaniem i nowym
doświadczeniem, jak to wyglądało od tzw. kuchni?
- Z jednej strony były to dla
mnie nowe doświadczenia, gdyż
po raz pierwszy miałem zaszczyt
zasiadać w ławach senackich, z
drugiej jednak jako samorządowiec z długim stażem łatwiej i
szybciej przeszedłem aklimatyzację w tej roli. Praca parlamentarzysty to naprawdę ciężka
robota, oczywiście jednak jeżeli
swoje obowiązki traktuje się poważnie. Praktycznie cały dzień
jest rozplanowany, spotkania,
narady, posiedzenia i ciągłe życie w rozjazdach. Rekompensatą
jest jednak świadomość dobrze
wykonanego obowiązku i docenienie przez wyborców.
- Jak Pan ocenia ostatnie
dwa lata działalności parlamentu.
- Nie można bardzo dobrze
ocenić działalności parlamentu
jeżeli rozwiązuje się on na dwa
lata przed planowanymi wyborami. Jednak wpływ na to miało
głównie postępowanie partii rządzącej, która w ciągu tych dwóch
lat nie była w stanie wypracować
stabilnej większości rządowej.
Nie potrafiła także stanąć ponad
partyjnym interesem i zaakceptować wielu mądrych pomysłów
i inicjatyw, zaproponowanych
przez parlamentarzystów partii
opozycyjnych. Zamiast budowania porozumień i współpracy
mieliśmy tylko ciągłe kłótnie.
W tym kontekście, lepiej że nowe wybory położą kres temu
procederowi. Liczę podobnie
jak wszyscy Polacy, że nowo
wyłoniony parlament będzie
znacznie lepiej spełniał swoją
rolę. Z drugiej jednak strony,
pomimo tych wszystkich uwag,
mam osobiste odczucie, że udało mi się w tej kadencji, nawet
w tym niekorzystnym układzie
rządzącym, zrobić coś dla dobra
naszego kraju.

- Co Pan jako senator ziemi
zagłębiowskiej uważa za swoje największe sukcesy w ciągu
tych dwóch lat sprawowania
mandatu?
- W styczniu 2007 roku podjąłem próbę pozyskania większych
środków dla Śląska i Zagłębia w
ramach budżetu na rok 2007.
Zawnioskowałem między innymi o środki na budowę gmachu
wspólnej biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, inwestycje dla Wydziału Nauk o Ziemi
UŚ, rozbudowę terminalu portu
lotniczego w Pyrzowicach, Euroterminal w Sławkowie oraz
budowę obwodnicy dla Lublińca
i Krzepic. W głosowaniach część
projektów nie uzyskała aprobaty
większości senatorów, ale udało
się przeforsować: 5 milionów zł
na budowę obwodnicy miasta
Lublińca, 10 mln zł na modernizację budynku Wydziału Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
zwiększyć wydatki na rozbudowę nowego Terminalu oraz poprawę standardów bezpieczeństwa Lotniska w Pyrzowicach
o kwotę 10 mln zł oraz 20 mln
zł na modernizację dróg łączących sławkowski Euroterminal
przeładunkowy z Drogami Krajowymi nr 1 i 49.
- Jako senator działał Pan
głównie na polu edukacji
i oświaty, co udało się uzyskać w tym temacie?
- Jestem autorem trzech przyjętych poprawek do ustawy o systemie oświaty. Rządowy projekt
zakładał, aby każda szkoła miała
tylko jeden program nauczania.
Moja poprawka stanowi, aby to
nauczyciele decydowali, zależne
od sytuacji, o tym jaki program
powinien być stosowany. Druga
poprawka do tej ustawy stanowiła, aby szkoły miały wybór
więcej niż tylko jednego podręcznika, a konkretnie trzech
zależnie od programu i poziomu
nauczania, a przede wszystkim

decyzji pedagogów. Trzecia poprawka dotyczyła możliwości
zmiany decyzji i powrotu na stanowisko nauczyciela w przypadku jego wcześniejszej rezygnacji
z pracy. Dotyczy ona nauczycieli, którzy niepewni przyszłych
uregulowań w zakresie wcześniejszych emerytur dla sektora oświaty, w okresie od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie ustawy rozwiązali,
na swój wniosek, stosunek pracy
w szkole. W myśl wspomnianej
poprawki mogą oni, w terminie
14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć pracodawcy
oświadczenie o woli powrotu
na dotychczasowe stanowisko,
co pozwoli im bez uciążliwych
procedur wrócić na wcześniejsze
miejsce pracy.
Udzieliłem także wsparcia studentom kosmetologii,
których rząd wpędził w nie
lada problem. Już po rozpoczęciu studiów tego kierunku
wprowadzono rozporządzenie
stwierdzające, iż adepci tego
kierunku otrzymać będą mogli
jedynie stopień licencjata, a nie
jak pierwotnie byli informowani, magistra. W efekcie mojej
interwencji studenci otrzymali
pisemne zapewnienie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
że przynajmniej ci, którzy rozpoczęli studia z programowym
założeniem możliwości uzyskania tytułu magistra, będą mieć
możliwość odbycia magisterskich studiów drugiego stopnia.
- Często mówiło się o Panu
w kontekście organizacji wielu spotkań i inicjatyw związanych z samorządem, które
wśród nich były najistotniejsze?

- Istotnie, wspólnie z posłem
Grzegorzem Dolniakiem byłem
inicjatorem wielu akcji samorządowych. Sam przez wiele lat
działałem w czeladzkim samorządzie, więc idea samorządności jest mi szczególnie bliska.
W maju 2006 roku wspólnie
z wieloma samorządowcami regionu organizowaliśmy protest
przeciwko rządowej propozycji
zmiany ordynacji wyborczej do
samorządu, skutecznie udało się
zablokować pomysł rezygnacji
z bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Razem z posłem Dolniakiem byliśmy inicjatorami protestu przeciwko proponowanemu przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego algorytmowi I podziału
środków unijnych w latach 20072013. Było to zjawisko ponadpartyjne, gdyż protest poparli
wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci Zagłębia. Konferencja stanowiła sprzeciw wobec ignorowania potrzeb okręgu
Zagłębiowskiego na środki unijne przeznaczane na inwestycje
i rozwój regionalny.
- Czy uważa Pan ze zbliżające się wybory przyniosą
zmiany na scenie politycznej,
a następny rząd okaże się
trwalszy?
- Cóż, mam oczywiście nadzieję że tak się stanie, bo obecne rządy nie przyniosły Polakom
nic dobrego. Liczę, że po wyborach wreszcie będzie się można
zabrać za ciężką pracę i działanie
dla dobra społeczeństwa, a nie
ciągłe kłótnie między politykami. Polska potrzebuje ludzi myślących o gospodarce, rozwoju
i inwestycjach, a nie przeszłości
i teczkach.

Rozmawiał:
WOJCIECH MAĆKOWSKI

W Parlamencie i Muzeum

Członkowie czeladzkiego Koła Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów a także zespól „Orfeusz”, dzięki staraniom senatora
Zbigniewa Szaleńca podczas pobytu w Warszawie mieli okazję zwiedzić Sejm i Senat RP,
a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Była to wycieczka – jak zapewniała przewodnicząca Związku Danuta Kawka, niezwykle ciekawa wycieczka, która dostarczyła wiele
wrażeń odnoszących się do naszej politycznej rzeczywistości jak również dramatycznych
chwil lat okupacji hitlerowskiej.
październik 2007 ECHO CZELADZI
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MIASTA PARTNERSKIE

Węgierscy partnerzy

Od

Burmistrz Varpaloty Arpad Nemec (w środku) i towarzyszący mu przedstawiciele samorządu odwiedzili m.in. czeladzkie Piaski.

Wspólne
świętowanie
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19 do 20 września gościliśmy w Czeladzi
trzyosobową delegację z węgierskiego miasta Varpalota.
Współpraca rozpoczęła się od
kontaktów w ramach europejskiej organizacji T.E.M.A.
Od października 2006 r. miasto Czeladź jako jedna z gmin
współtworzących Region Zagłębie stało się pełnoprawnym
członkiem Transeuropejskiego
Stowarzyszenia Gmin T.E.M.A.
Celem działalności stowarzyszenia T.E.M.A. jest organizacja europejskich projektów
oświatowych, młodzieżowych,
gospodarczych, kulturalnych,
turystycznych i sportowych
między regionami europejskimi oraz zachęcanie i wspieranie
współpracy w zakresie rozwoju
gospodarczego.
W czerwcu br. delegacja
z Czeladzi reprezentowała
region Zagłębie na Targach
Var-Expo odbywających się
w mieście Varpalota (Węgry).
Varpalota, podobnie jak Czeladź, jest członkiem Organizacji
T.E.M.A., co umożliwia nawią-

zanie współpracy i realizację
wspólnych projektów w ramach
Stowarzyszenia.
Współpraca między miastami
dotyczyć będzie m.in. opracowywania i realizacji programów
mających na celu pozyskiwanie
funduszy z Unii Europejskiej, organizacji europejskich projektów
oświatowych, młodzieżowych,
gospodarczych i kulturalnych
oraz wymiany młodzieży.
Podczas wizyty w Czeladzi
delegacja z Węgier, której przewodniczył burmistrz Arpád Nemec miała okazję uczestniczyć
w sesji Rady Miejskiej, odbyła
spotkanie z burmistrzem Markiem Mrozowskim oraz zwiedziła Czeladź: Wschodnią Strefę
Ekonomiczną, Szkołę Podstawową nr 7, osiedla pokopalniane na
Piaskach, pałac „Pod Filarami”,
tereny kopalni Saturn i Galerię
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” a także Stare Miasto.
W przyszłości prowadzone
będą działania zmierzające do nawiązania współpracy dwustronnej
oraz zawarcia umowy o partnerstwie między miastami.

dniach 19-23 września
wizytę w ukraińskim Żydaczowie złożyła grupa z Czeladzi. Okazję do odwiedzin Ukrainy miały dziewczyny z zespołu
Mini Babki, świetnie przyjęta

przez miejscową publiczność.
15. osobowa grupa z Czeladzi
z wiceburmistrz Anną Ślagórską przyjechała do Żydaczowa
aby uświetnić obchody święta Żydaczowa, czyli tzw. Dnia
Magdeburskiego, który odbywał
się 22 września w rocznicę założenia miasta w 1399 roku.
Występy Mini Babek, a także
Anny Piech – wokalistki i kierownika artystycznego zespołu,
były gorąco oklaskiwane przez
miejscową publiczność. Podczas
koncertu wystąpiły też lokalne
zespoły, między innymi goszczony na czeladzkich dożynkach
zespół taneczny Barwy Udecza.
Z kolei burmistrz Czeladzi
Marek Mrozowski wystąpił
z wykładem na temat magdeburskiego prawa lokacyjnego. Jego
wykład spotkał się ze sporym
uznaniem, a obecni na nim byli
między innymi: Michał Szczujko - burmistrz Żydczowa, Roman
Balicki - przewodniczący Rady
Miejskiej oraz Iwan Swarnyk
pracownik Archiwum Państwowego we Lwowie, specjalista ds.
heraldyki i sfragistyki. (isz)

W

IWONA SZCZEPANIK

ULTURA

Czeladzki kirkut. Foto. Marcin Binkiewicz

Śladami przeszłości
Do

udziału w tegorocznej
edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa w Województwie Śląskim została zaproszona
również Czeladź. Tematem przewodnim były zabytki kultury
żydowskiej w województwie
śląskim. W programie Dni znalazły się m.in. sesja popularno
– naukowa poświęcona zabytkom kultury żydowskiej, która

odbywała się w Katowicach
i w Zabrzu, wystawy fotografii,
warsztaty tańca żydowskiego,
warsztaty wycinanki żydowskiej, koncerty muzyki żydowskiej, a także - w galerii SARP
w Katowicach - spotkanie ze
światowej sławy architektem
Danielem Lebeskindem. Bardzo mocno swoją obecność zaznaczył obok Katowic, Zabrza,
Częstochowy, Gliwic i Piekar
Śląskich także Będzin, który w tym czasie zorganizował

V Dni Kultury Żydowskiej. Jednym z gości był Ariel Yahalomi,
autor książki pt. „Przeżyłem”.
Podczas spotkania promocyjnego, które odbyło się w będzińskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej, była również okazja by
porozmawiać o ubiegłorocznym
spotkaniu w Czeladzi, kiedy
to Honorowym Obywatelem
Czeladzi został jego przyjaciel
Abraham Green.
Jak się okazało, dzięki księgom będącym
w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego
w Czeladzi, zaistniała
możliwość odtworzenia kilkudziesięciu
macew na czeladzkim
cmentarzu, które uległy zniszczeniu.
W programie Dni znalazły się również odwiedziny żydowskich
cmentarzy, także zachowanego w znakomitym stanie kirkutu
w Czeladzi.
Do grona zacnych
osób sprawujących Pa
tronat Honorowy nad XIV Europejskimi Dniami Dziedzictwa
został zaproszony również burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski.
Organizatorami Dni, które
odbywały si ę w dniach 5 do
7 września br., byli Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Katowicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Żydowski Instytut Historyczny.

(wk)

czyli ekologia na plakacie
„Plakat przestał być sztuką ulicy” pisze w słowie wstępnym do
katalogu wystawy EKO ECO prof. Tadeusz Grabowski, pomysłodawca i szef artystyczny Biennale Plakatu Polskiego, które w tym
roku obchodzi 40 lecie istnienia. Plakat z natury rzeczy powinien
informować, zwracać uwagę a także być głosem w dyskusji – stało
się inaczej. Plakat wkroczył na salony, prawie wyłącznie na salony.
Stał się formą wypowiedzi artystycznej przeznaczonej dla wąskiego
kręgu odbiorców. Plakat z ulic wyparły billbordy rządzące się zgoła
innymi regułami gry. Plakat stał się – jak grafika – wartościowym
dziełem sztuki także z racji swoich niskich nakładów (niegdyś produkowany w tysiącach egzemplarzy), a więc jest unikatem kolekcjonerskim.
Właśnie prezentację plakatu o tematyce ekologicznej wybrał
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” na otwarcie nowego sezonu
artystycznego. Autorami pokazanych prac są znakomici artyści graficy: Krzysztof F. Bąk, Piotr Grabowski, Józef Hołard, Tomasz
Kipka, Łukasz Kliś, Sebastian Kubica, Stefan Lechwar, Ryszard
Pielesz, Artur Starczewski, Paweł Synowiec.
Wystawie towarzyszy interesująco zaprojektowany katalog.
Wernisaż EKO ECO, który odbył się 28 października, poprzedził
go znakomity koncert w wykonaniu wokalistki jazzowej Ewy Urygi
i jej zespołu, która perfekcyjnie wykonała wiele standardów jazzowych, pieśni gospel a także z repertuaru wokalistów amerykańskiej
estrady i ... polskich Skaldów.
Tak brawurowo rozpoczęty sezon wróży, że kolejne wystawy
i koncerty będą ważnymi wydarzeniami w życiu kulturalnym Czeladzi i nie tylko.

WIESŁAWA KONOPELSKA
październik
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M

imo, że Czeladź jest już coraz mniej miastem rolniczym, to w niedzielę 16 września, słoneczne popołudnie śc
ło na plac przy ulicy Miasta Auby, tłum mieszkańców, którzy znakomicie bawili się podczas miejskich „Doż
zorganizowanych już po raz kolejny przez Urząd Miasta. Zapewne magnesem były zapowiadane na plakatach wy
górniczej orkiestry dętej z Czeladzi, zespołu folklorystycznego „Jaworznik” z zaprzyjaźnionych Wojkowic, a takż
raz pierwszy – z miast partnerskich: łotewskiego Viesite i ukraińskiego Żydaczowa.
Gospodarz dożynek burmistrz Marek Mrozowski otrzymał od starostów z „Jaworznika” tradycyjny chleb oraz
Pomagali mu w tym zaproszeni goście: senator Zbigniew Szaleniec i poseł Grzegorz Dolniak.
Wielką atrakcją dla publiczności okazały się taneczne i wokalne popisy pięknych dziewcząt z Żydaczowa, a ta
Niezwykle tańce, kolorowe stroje, rytmiczna a i czasem melancholijna muzyka wprawiły wszystkich uczestnik
ki i wiatraczki z logo miasta, przylepiane do ubrań „śmieszki”, a także książeczki zawierające najkrótszą historię
i park linowy.
Jak zawsze niezawodni byli czeladzcy pszczelarze, którzy przyciągali różnorodnymi miodami i wyrobami z p
Na zakończenie Dożynek burmistrz Marek Mrozowski podziękował opiekunom artystycznym zespołów pani
Lili Ustrickiej szefowej ukraińskich „Barw Udeczu” (Udecz to historyczna nazwa Żydaczowa) i Andresowi
Dodać trzeba, że „Augżeme” to zespół, który występuje w wielu krajach Europy, wszędzie zadziwiając nieznany

10 ECHO CZELADZI październik 2007

ULTURA

ciągnężynek”
ystępy:
że – po

z piękny wieniec i jak każe tradycja, wraz z chlebem ufundowanym przez znanego rzemieślnika Pawła Śliwę, podzielił go wśród zebranych mieszkańców.

akże dynamiczne tańce północnej Łotwy.
ków Dożynek we wspaniały, jeszcze letni nastrój. Wielkim powodzeniem cieszyły się symboliczne upominki rozdawane przez Urząd Miasta – chorągiewę miasta Czeladź. Kto chciał, mógł zaopatrzyć się w smakołyki sprzedawane na straganach, a dla dzieci rajem były zabawki, balony, jeżdżące kaczuchy

pszczelego wosku.
Zofii Jagodzik – kierownikowi artystycznemu „Jaworznika” i panu Edwardowi Stasiakowi prowadzącemu orkiestrę dętą oraz zaproszonym gościom:
Kivleniksowi – kierownikowi zespołu „Augżeme” z Łotwy, zaś członkowie tego zespołu obdarowali burmistrza łotewską krajką i zdjęciem artystów.
ymi szerzej tańcami i muzyką.

WIESŁAWA KONOPELSKA
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Książki
dla słabowidzących

„Beskidzka Trójwieś i jej twórcy” – pod
takim tytułem otwarta została 6 września
br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawa twórczości artystów z Koniakowa,
Istebnej i Jaworzynki. Były więc słynne
koniakowskie koronki, obrazy i inne wyroby artystyczne. Przygotowany został
mini kiermasz wydawnictw i pocztó-

wek poświęconych tym miejscowościom.
Uczestników wernisażu przywitał Mariusz
Sieczkowski – przewodnik beskidzki, który
na powitanie zadął w beskidzką trombitę.
Opowieściom o tym niezwykłym zakątku
Beskidów nie było końca, ale najważniejsze
było zachęcenie do częstego odwiedzania
tych leżących nieopodal miejsc. (wk)

Wikingowie
na batikach

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
wystawę tkanin batikowych z motywami
nawiązującymi do Wikingów. Ich autorami
jest szwedzka artystka Heidi Lange. Prace te, prezentowane w ramach IV Festiwalu
Nordalia, można oglądać w Galerii Ekslibris
(Biblioteka Główna - ul. 1 Maja 27).

Rozmawiają
o książkach

12

26 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Grupa miłośników i koneserów dobrej książki oraz wieloletnich czytelników biblioteki
powołała do życia i zainaugurowała działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. W spotkaniu wzięło udział kilka osób, które mówiły
o roli książki w ich życiu. Próbowaliśmy też
wyłonić listę najważniejszych i najpiękniejszych książek naszego życia (listy takie będą
umieszczane na tablicy ogłoszeń w bibliotece jako pomoc i wskazówka dla czytelników
poszukujących dobrej książki).
W dalszej części spotkania dyskutowaliśmy nad lekturą tego miesiąca, którą było
Pachnidło Patrica Suskinda. Dyskusja nad
książką pokazała, że odbiór, tego niewątpliwego bestsellera ostatniego roku, przez czytelników jest skrajnie różny.
Następne spotkanie zaplanowane jest pod
koniec października, a lekturą miesiąca wybrana została książka Kim Edwards Córka
opiekuna wspomnień (nr 1 na liści bestsellerów New York Timesa). W najbliższym czasie nasz Dyskusyjny Klub Książki zostanie
oficjalnie zarejestrowany w Bibliotece Śląskiej oraz będzie odnotowany na ogólnopolskiej mapie wśród innych, działających już
w całym kraju. 		
GRAŻYNA LIS
ECHO CZELADZI październik 2007

Wydawnictwo Prószyński i S-ka wznowiło
wydawanie książek drukowanych dużą, wyraźną czcionką, w serii „Duże litery”. Książki te będą wydawane co 2 miesiące. Pierwsze
trzy tytuły są już dostępne w placówkach
MBP w Czeladzi.
Książki z serii „Duże Litery” przeznaczone są dla czytelników mających problemy ze
wzrokiem – dla osób starszych, z wadami
wzroku i chorych, których męczy czytanie
książek drukowanych czcionką „normalnej”
wielkości, i którzy często z tego powodu
w ogóle przestają czytać.
Do tej pory w placówkach MBP ukazały
się następujące pozycje z serii: Clark M.H.
Nie ma jak w domu, Holt V. Dom Tysiąca
Latarn, Roberts N. Błękitna dalia.
W październiku planowane jest wydanie
kolejnych tomów. (MJ)

O Bolku, Lolku
i Reksiu
Pod koniec września Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła najmłodszych na spotkanie
z Marianem Wantołą – twórcą - animatorem filmów dla dzieci z Bielska - Białej.
To niezwykle interesujące spotkanie poświęcone było przede wszystkim sztandarowym
postaciom rysowanym przez
artystę w studiu filmowym Semafor– postaciom bohaterów
Dobranocek – Bolka i Lolka
oraz Reksia. Zaproszone dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
3 z pasją oddawały się twórczości plastycznej, wspólnie
tworzyły scenki obrazkowe,
a Marian Wantoła oceniał
i nagradzał własnoręcznie
wykonanymi rysunkami zaopatrzonymi w autograf.

BOŻENA ŁASKA

SDK „Odeon” zaprasza
• 23 października 2007, godz. 11.00 – obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W programie: przedstawienie teatralne „Kopciuszek”, prezentacje wokalne oraz degustacja
potraw przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, wystawa prac
plastycznych uczniów ZSS i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”
z Czeladzi. Wstęp wolny.
• 23 października 2007, godz. 18.00
Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w castingu do sztuki teatralnej.
Zainteresowanych prosimy o przygotowanie jednego krótkiego wiersza lub fragmentu prozy
(do 5 minut). Mile widziana prezentacja dowolnej piosenki.
• 4 listopada 2007, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr dla Najmłodszych.
Wszystkie dzieciaki zapraszamy na bajkę pt. „Marysia mała, co słonko złapać chciała”.
Wystąpią aktorzy Teatrzyku „Skrzat” z Krakowa. Wstęp 4 zł.
• 9 listopada 2007, godz. 18.00 – wernisaż Wystawy Fotografii Artystycznej studentów
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wstęp wolny.
• 11 listopada 2007, godz. 16.00 – Koncert zespołu „Orfeusz” z okazji Święta
Niepodległości.
• 13 listopada 2007, godz. 17.00 - „My w Europie”. VII edycja wieczorów Historii Rodów
Czeladzkich. Wstęp wolny.
• 20 listopada 2007, godz. 17.00 – jubileusz Wandy Kusztyb, członkini Stowarzyszenia
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. W programie występ zespołu Ziemi Będzińskiej
oraz promocja tomiku poezji Wandy Kusztyb Kwiat porównań. Oprawa muzyczna – Bożena
Związek. Wstęp wolny.

N

owa formuła okazała się wyjątkowo trafiona. Lubeka rosła jak na drożdżach. Już w dwa
lata po lokacji miasto stało się
siedzibą biskupa. Mieszczanie
bogacili się, a wkrótce i dochody księcia Henryka zwiększyły
się niewspółmiernie. Było to tak
pewne źródło pieniędzy, że kolejni władcy bez skrupułów sięgali
do miejskiej kasy. Kiedy jednak
w roku 1226, szykujący się do kolejnej wojny, cesarz Fryderyk II
Hohenstauf stanął u wrót miasta,
ku swemu zaskoczeniu zastał je
zamknięte. Początkowo chciał siłą
wymusić uległość, ale determinacja mieszczan i wsparcie innych
miast dość szybko zniechęciły go.
Po krótkich negocjacjach zawarto
nową umowę. Co prawda Lubeka
sfinansowała wojnę cesarzowi, ale
w zamian została Wolnym Miastem Rzeszy, wyłączonym spod
władzy feudalnej. Swoboda gospodarcza, codzienna ciężka praca kupców i rzemieślników oraz
strategiczne położenie sprawiły,
że dawny słowiański gród stał
się pierwsza potęgą na Bałtyku
i przywódcą Hanzy.
Wydarzenia roku 1226, w zasadzie, zakończyły proces formowania prawa miast. które przetrwało
w swej istocie aż do końca XVIII
stulecia (w Polsce do Powstania
Styczniowego). Przez pierwszych
68 lat istnienia Lubeki dopracowywano jego podstawy. Już pierwsza
lokacja dała impuls dla podobnych w różnych rejonach Niemiec
i Flandrii. Nowe rozwiązania zaczęto stosować też w miastach już
istniejących. Pojawiły się także
nowe wzorce, w tym najbardziej
rozpowszechnione w Polsce prawo
lokacyjne Magdeburga. Wzorem
Henryka Lwa władcy całej Europy rezygnowali z bezpośredniego
sprawowania nadzoru nad miastami, dając im wolność gospodarczą i sądowniczą. Tworzyli tym
samym podstawy samorządu lokalnego.

LOKACJA

Lokacja miasta rozumiana jest
najczęściej jako jego budowa. Tym
czasem jest to tylko jeden aspekt
procesu. Wbrew potocznym opiniom przywilej lokacyjny nie był
też aktem jednostronnym. O jego
istocie i szczególnej formie stanowiło to, że była to umowa pomiędzy władcą, wójtem i mieszczanami. Władca występował w niej
jako właściciel nieruchomości,
która miała być przedmiotem procesu inwestycyjnego. Udostępniając teren właściciel oczekiwał
dochodu, renty kapitałowej wyrażonej przede wszystkim w czynszu. Jego wysokość określona była
w akcie lokacyjnym i tylko nowa
umowa mogła go zmienić. Mieszczanie (osadnicy), to inwestorzy,
którzy angażując swój kapitał pry-

750 lat
lokacji Czeladzi(2)

szlachty i duchowieństwa. Początkowo, w założeniu, wszelkie
sprawy administracyjno-prawne
leżały w rękach wójta wspomaganego przez ławę miejską. Z czasem (w dużych miasta z chwilą
lokacji) sprawy administracyjne
przejmowała rada miejska na czele z burmistrzem, zaś egzekucji
prawa - sądy. W kompetencjach
wójta pozostawały sprawy bezpieczeństwa publicznego, ale i te
obowiązki powoli przechodziły
w ręce rad. Krótko mówiąc, pozycja wójta malała wraz z rozwojem
miasta. Miasta małe i biedne zachowywały długo pierwotny porządek lokacyjny. Miasta bogate
szybko stawały się wolnymi, z bogato rozbudowaną infrastrukturą
prawno-administracyjną.

Lokacja w sensie gospo
darczym W dokumencie loka-

watny oczekiwali również dochodów i to zarówno kapitałowych jak
i z wykonywanej pracy. Rola wójta
(lokatora) była bardzo istotna. Po
pierwsze, był on organizatorem całego przedsięwzięcia, dzisiejszym
menadżerem czy deweloperem.
Był on również jednym z osadników, ale na szczególnych prawach.
Obok dochodów podobnych do
swych sąsiadów partycypował też
w dochodach ogólnomiejskich,
a także otrzymywał szczególne
przywileje dla swych inwestycji.
Ponadto był on przedstawicielem
mieszczan wobec władcy i władcy
wobec mieszczan. Niewątpliwie w
okresie lokacji była to najważniejsza osoba w mieście.
W przeciwieństwie do wcześniejszych sposobów budowy
miast, akt lokacyjny dotyczył całej
społeczności lokalnej. Dawał jej
autonomię terytorialną i sądowniczą oraz ograniczał samowolę
władcy. Z chwilą wydania aktu
(zawarcia umowy) władca, wójt
i mieszczanie stali się partnerami
w interesach. Zawiązali szczególną formę spółki kapitałowej,
w której udziały wspólników były
jasno rozpisane w szczegółach.
Warto też zwrócić uwagę na
to, że lokacja nie była aktem jednorazowym, ale procesem trwającym wiele lat. Zanim dochodziło
do ustanowienia właściwego aktu trwał proces przygotowawczy
dotyczący spraw terenowo-prawnych oraz przygotowanie swoiste-

go biznesplanu przedsięwzięcia,
który później odzwierciedlony
bywał w dokumencie lokacyjnym.
Bardzo istotnym elementem tego
procesu był wybór kandydata na
wójta, który też nie czekając na
zawarcie porozumienia wstępnie
oceniał opłacalność przedsięwzięcia i szukał partnerów. Proces ten
trwał czasami wiele lat i wieńczyło go wydanie przywileju lokacyjnego. Od tego momentu miasto
działało na własny rozrachunek.
Nie zawsze lokacja okazywała
się sukcesem i konieczna stawała
się rewizja pierwotnych zapisów.
Czasami lokowane miasta były
dewastowane w wyniku klęsk
żywiołowych lub wojen. Z tego
powodu bardzo często miasta lokowano wielokrotnie, choć w tym
samym miejscu, to jednak z innym
wójtem lub na zupełnie nowych
zasadach. Sam rozwój miasta wymagał też czasami zmiany w warunkach umowy.
Lokację możemy rozpatrywać
w wielu aspektach, z których trzy
wydają się najważniejsze: w sensie
prawnym, gospodarczym i przestrzennym.

Lokacja w sensie prawnym

Oznaczała wyłączenie obszaru
miasta z administracji i sądownictwa ziemskiego. Pod pojęciem
obszaru należy też rozumieć
wszystkich stałych mieszkańców
oraz przybyszy przebywających
w granicach miasta z wyjątkiem

cyjnym istotne miejsce zajmowała miejska ekonomika. Przede
wszystkim uregulowane były sprawy związane z samą budową, czy
przebudową miasta. Osadnicy, na
okres realizacji inwestycji oraz na
kilka lat po, zwalniani byli od opłat
na rzecz władcy (wolnizna). Z jednej strony zachęcało to do sprawnego przedsiębrania, a z drugiej
zapewniało właściwą rentowność.
Po tym okresie obowiązywało już
prawo czynszowe. Każdy osadnik
otrzymywał określoną powierzchnię terenu miasta np. łan. Teren ten
nie był jednak w jednym kawałku,
ale rozlokowany na trzech niwach
(trójpolówka). Ponadto każdy
osadnik otrzymywał działkę osadniczą, na której mógł zbudować
dom mieszkalny lub warsztat czy
skład. Miasto otrzymywało też
prawo do korzystania z majątku
wspólnego: okolicznych wsi, własnej ziemi, łąk, lasów itp. Ważnym
elementem gospodarczym było
ustanawianie tzw. mili zapowiedniej, czyli strefy wyłączności dla
działalności gospodarczej, a także
wyłączność na cotygodniowe targi
i okazjonalne jarmarki oraz inne
prawa lub udziały w dochodach
władcy (prawo składu, skład solny, prawo ważenia piwa, udziały
w cłach i opłatach itd.).
Początkowo na straży przestrzegania porządku gospodarczego stał wójt. Z czasem, podobnie
jak w przypadku administracji,
władzę przejmował samorząd gospodarczy, czyli cech. Wraz z rozwojem dochodziło do podziału
cechów na specjalistyczne. Każdy
z nich miał swój statut, którego
myślą przewodnią było pilnowanie
jakości produkcji i wspomaganie
ekspansji na zewnątrz, a przede
wszystkim ochrona przed konkurencją. (Cdn.)
MAREK MROZOWSKI
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EDUKACJA

„Najpiękniejszą prowadź nas drogą ….”
P
oczątek roku szkolnego
był dla czeladzkiej Szkoły
Podstawowej nr 3 wyjątkowy.
W dniach 14 - 16 września 2007
r. delegacja uczniów i nauczycieli, w składzie: uczennice klasy
szóstej Joanna Sijka, Marlena
Godzwon i Marta Czarnecka,
Małgorzata Łyżwińska i Maria
Kańtoch – nauczycielki szkoły
oraz Renata Paluch – dyrektor
szkoły, uczestniczyła w Międzynarodowym Zlocie Korczakowskim zorganizowanym przez
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza. Korczaka w 65. rocznicę
śmierci patrona szkoły.
Zlot zaplanowany został jako
przejście od radości do zadumy,
od pochwały beztroskiego dzieciństwa do refleksji nad bohaterstwem. Pod pomnikiem Janusza
Korczaka na skwerze przed Pałacem Kultury dzieci zamanifestowały to co ich łączy – radość
z bycia dzieckiem, szacunek do
Patrona, swój sposób na udane
życie.
Kolejnym etapem było wspólne zwiedzanie Warszawy, ze
szczególnym uwzględnieniem
miejsc pamięci o martyrologii

Żydów w czasie II wojny światowej. Przejazd do miejsca zakwaterowania - dwóch szkół korczakowskich w Jasienicy i Ostrowi
Mazowieckiej był okazją do dalszych ćwiczeń śpiewu piosenek
korczakowskich. Pierwszy dzień
Zlotu zakończył się tradycyjnym
ogniskiem, w którym uczestniczyło około 500 osób i dobrą
wspólną zabawą przy muzyce
zespołu estradowego z Elbląga.
Sobotnie zajęcia zlotowe to
liczne warsztaty przygotowane
przez nauczycieli z całej Polski:
zajęcia rekreacyjno – sportowe –
prowadzone m. in. przez Marię
Kańtoch – nauczycielkę z SP 3
w Czeladzi, warsztaty plastyczne, plastyczno - terapeutyczne
dotyczące zapobiegania agresji,
gitarowo – wokalne.
W scenerii nocy, na zakończenie drugiego dnia spotkania, uczestnicy pojechali do
Treblinki, gdzie w ciemności
oświetlanej jedynie pochodniami i rozgwieżdżonym niebem,
uczestniczyli w spektaklu artystycznym upamiętniającym
śmierć Janusza Korczaka i jego
dzieci. Na terenie byłego obozu

zagłady Treblinka II ze wzruszeniem przeżywali tragizm
tych chwil. Złożyli również
deklarację życia w pokoju i według zasad głoszonych przez
Patrona.
Dzień trzeci to zacieśnianie
przyjaźni między dziećmi i nauczycielami z całego kraju, podsumowanie zlotu oraz udział w
specjalnie dla Korczakowców
odprawionej Mszy Świętej.
Warto było zaznać takich
przeżyć – rodzina korczakowska spotyka się kilka razy w
roku i zawsze są to chwile cenne, dające nauczycielom siłę do
dalszej pracy a uczniom poczucie wspólnoty celów, marzeń
i życiowych wyborów.
Kolejny Zlot już za 5 lat. Natomiast kolejne korczakowskie
spotkanie już za kilka miesięcy,
dzięki uprzejmości władz miasta
oraz na wyraźne życzenie członków Polskiego Stowarzyszenia
im. J. Korczaka , tu w Czeladzi
– Ogólnopolska Wigilia Korczakowska.

RENATA PALUCH

Szkolny festyn
15 września na terenie Zespołu Szkół nr
1 przy ul. Grodzieckiej odbył się festyn
organizowany przez szkołę przy udziale
Urzędu Miasta. Szkoła, tak jak w poprzednich latach, przygotowała wiele
atrakcji dla wszystkich uczestników.
Festyn rozpoczął się od Biegu Gigantów
prowadzącego ulicami naszego miasta.
Jednocześnie rozpoczęły się też inne
zmagania sportowe. Przeciąganie liny,
turniej piłkarzyków, strzelania z łuku,
tenis stołowy, pokazy judo, capoeira,
turniej piłki nożnej oraz wiele innych.
Nie zabrakło także walki i pokazów
rycerskich. Było też śmiesznie za sprawą kabaretu Klinkiernia. Podczas festynu odbyło się także podsumowanie akcji Sprzątanie Świata - najskuteczniejsze okazały się: w kategorii szkół podstawowych SP 3, zaś
wśród szkół gimnazjalnych Gimnazjum nr 1. Czeki dla obu szkół w wysokości 750 zł wręczyła zastępca
burmistrza Miasta Anna Ślagórska. Na zakończenie pikniku zagrał zespół Synergy. (MJ)

Oszczędzaj,
wyłączaj!
W tym roku akcja „Sprzątania
Świata” odbywała się w Polsce w dniach 14-16 września
. Jej celem było zachęcenie do
oszczędzania surowców naturalnych, materiałów oraz
energii zgodnie z hasłem
przewodnim „Oszczędzaj,
wyłączaj, odzyskuj, świeć
przykładem! ”
Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział
w tej kampanii 14 września.
W tym dniu odbył się w naszej szkole apel, podczas
którego uczniowie klasy VI
a zaprezentowali historię,
cele i hasło przewodnie akcji. Następnie uczniowie klas
II-VI wyruszyli w teren, aby
uporządkować tereny wokół
szkoły oraz wały rzeki Brynicy od Wylewów do mostu
przy kinie.
Uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli również w konkursie plastycznym na najciekawszą formę plastyczną dotyczącą hasła przewodniego
akcji. Prace, które wykonały
uczennice klasy V b: Dominika Janus oraz Paulina
Kopeć i VI a: Marlena Godzwon, Klaudia Kowalcze
oraz Emilia Zientek zdobyły
I miejsce wśród wszystkich
szkół naszego miasta.

MARTA CEMBOR
MAGDALENA NIEDBAŁA
Szkoła Podstawowa nr 3
w Czeladzi

Dyrektor i społeczność szkolna
Gimnazjum nr 2 w Czeladzi
serdecznie dziękują
Dyrekcji
Inspektoratu PZU SA
w Dąbrowie Górniczej
za wsparcie finansowe działań szkoły
w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i ochrony mienia, co umożliwiło
założenie monitoringu
w nowej pracowni komputerowej.
Z poważaniem
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Czeladzi
Mgr MARIOLA KOZIEŁ
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EDUKACJA

Dzień Edukacji
Narodowej
w Czeladzi
5

października 2007 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości uczestniczyli:
senator RP Zbigniew Szaleniec,
przedstawiciele władz samorządowych miasta z burmistrzem
Markiem Mrozowskim i Sławomirem Święchem – przewodniczącym Rady Miejskiej,
przedstawiciele Delegatury Ku-

ratorium Oświaty w Sosnowcu,
przedstawiciele Rady Miejskiej,
przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy i zastępcy
dyrektorów placówek oświatowych, nauczyciele, oraz pracownicy administracji i obsługi
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeladź.
Burmistrz Miasta za wieloletnie
zasługi dla czeladzkiej oświaty

wyróżnił medalem Zasłużony
dla Oświaty nauczycieli - seniorów: Ryszarda Tarnówkę, Zygmunta Dudę, Genowefę Rożak,
Bogusławę Wątor, Janinę Zachariasz i Alinę Żymirską.

Podczas uroczystości burmistrz Miasta wręczył również
Nagrody Burmistrza: Małgorzacie Świder – dyrektorowi MZS,
Joannie Dudzińskiej -dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7,
Mirosławie Jaworek – dyrektorowi Przedszkola Publicznego
Nr 10 oraz nauczycielom: Marii
Budzińskiej z Gimnazjum Nr 1,
Bogumile Musialik z Gimnazjum Nr 2, Elżbiecie Cyran
z Gimnazjum Nr 3, Stanisławie
Nowak ze Szkoły Podstawowej
Nr 1, Andrzejowi Mentlowi ze
Szkoły Podstawowej Nr 2, Justynie Puławskiej ze Szkoły
Podstawowej Nr 3, Ewie Krzemińskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 7, Grażynie Strączek
ze Szkoły Podstawowej Nr 7,
Grażynie Pilc z Przedszkola
Publicznego Nr 9.
Ponadto 22 nauczycieli, którzy uzyskali w roku szkolnym
2006/2007 stopień nauczyciela
dyplomowanego otrzymało listy
gratulacyjne.
Uroczystość uświetnił występ Kabaretu Super Duo, po
którym burmistrz Miasta zaprosił wszystkich do wspólnej
zabawy.

ILONA GRUDZIEŃ
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SPORT

I miejsce w biegu o Paterę Dziennika Zachodniego

Z

Piłkarze MCKS

walczą
dzielnie
B

– W ostatnim czasie, poczyniliśmy wiele
starań, aby mecze przy ul. Sportowej nie były
tylko zwykłymi meczami, ale i widowiskami
na trybunach. Wyszliśmy z wieloma inicjatywami, które mają na celu łamanie stereotypu
kibica. Chcemy, aby jak za dawnych czasów,
w sobotnie popołudnia, nasz stadion zapełniał
się a trybuny nie świeciły pustkami. Marzymy
o tym, aby mieszkańcy Czeladzi wiedzieli, że
w sobotę ich miejsce jest na stadionie – dodaje jeden z kibiców. Przyznać trzeba, że wraz
z coraz lepszą grą drużyny MCKS-u, trybuny
zapełniają się coraz bardziej. Kulminacyjnym momentem był mecz ze Szczakowianką
na który przybyło ponad 1200 widzów!. Na
sektorach najwierniejszych kibiców zasiadło
blisko 350 osób!
– Gdy ma się za sobą 350 rozśpiewanych
gardeł, to nawet w najbardziej kryzysowych
sytuacjach zespól jest w stanie się podnieść
i wykrzesać z siebie resztki sił. To na prawdę
dodaje ogromnej motywacji – dodaje Adrian
Woźniak, jeden z zawodników MCKS-u.
Miejmy nadzieje, że dobra passa MCKS-u
trwać będzie nadal i na koniec rundy zespól
rzeczywiście usadowi się na fotelu lidera.
Zadanie jest o tyle łatwiejsze, że większość
teoretycznie trudniejszych spotkań mamy już
za sobą i teraz zdobycze punktowe powinny
przychodzić nam łatwiej.

•O
 gólnopolski Bieg Uliczny „Oświęcim
2007”, dystans 15 km. V m wśród kobiet
– Patrycja Rynkowska, II m w kat M70
– Zdzisław Fertakowski, III m Tadeusz
Kozłowski, III m w kat M-50 – Stanisław
Leśniewski.
•M
 araton Górski „Gorce 2007”, dystans
42 km 195 m: I m w kat M50 – Krzysztof
Kocimski.
• Grand Prix Zagłębia Sosnowiec, dystans 5 km. I miejsce- Andrzej Nowak; II
miejsce – Stanisław Leśniewski, III miejsce – Tadeusz Wilk; I miejsce w kat M60
– Henryk Świetlik.
• O gólnopolski XXVIII Bieg Powsinogi, Wadowice, dystans 15 km. I m w kat
M50 – Stanisław Leśniewski; III m w

kat. M50 – Tadeusz Wilk; III m w kat
M40 – Janusz Pytel.
• O gólnopolski Bieg Uliczny „Tychy
2007”, dystans 12 km. I m w kat K16
– Patrycja Rynkowska; I m w kat M60
– Władysław Dyrda; III m w kat M50
– Tadeusz Wilk
•O
 gólnopolski Bieg Uliczny „Knurów
2007” i Mistrzostwa Polski Górników.
I m w kat M60 – Henryk Świetlik; II m
w kat M70 – Tadeusz Kozłowski, III m
w kat M70 – Zdzisław Fertakowski. W kat
kobiet. I m w kat K50 – Irena Kopeć; III m
w kat K16 – Patrycja Rynkowska.
•V
 Igrzyska Służb Medycznych – Mistrzostwa Polski Lekarzy, Zakopane.
Bardzo dobrze spisał się reprezentant

Krótki dystans (wrzesień)

ardzo dobrze jak do tej pory spisują
się piłkarze MCKS-u w rozgrywkach
„A” Klasy. Półmetek rundy już z nami, tymczasem zespół ze Sportowej, z dorobkiem 20
punktów zajmuję aktualnie 5 pozycję w tabeli, ze stratą zaledwie 3 punktów do lidera –
Szczakowianki Jaworzno. Z dotychczas 9 rozegranych spotkań, czeladzianie wygrali 6,
zremisowali dwa i tylko raz schodzili z boiska
pokonani. Przyznać trzeba, że jak na beniaminka rozgrywek, taka postawa może imponować. W Klubie nikt nie składa broni i przed
zespołem stawiane są jasne cele – wygranie
rozgrywek i kolejny awans o klasę wyżej.
W podobnym tonie wypowiada się najlepszy strzelec drużyny MCKS-u (15 bramek w 8 meczach) popularny „Kopyto” Paweł Niedopytalski: - Dotychczasowe mecze
pokazały na co stać nasz zespól i gdyby nie
pechowe mecze ze Szczakowianką Jaworzno
i Strażakiem Mierzęcice, to dziś my, dzierżylibyśmy fotel lidera.
- Runda jesienna powoli zbliża się ku końcowi, przed nami zimowy okres przygotowawczy, który cały zespół przepracuje na tyle
solidnie, że wygramy tę ligę - pewnie o ambicjach zespołu mówi „Kopyto”. Niewątpliwe, obecnego sukcesu nie było by gdyby nie
wierni kibice MCKS-u, którzy zawsze licznie
wspomagają swoich ulubieńców; zarówno na
meczach u siebie jak i na wyjazdach.
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TOBIASZ WYSOCKI

espół MOSiR TKKF Saturn Czeladź
zdobył I miejsce i Puchar Miasta Sosnowca przed MOSiR Czechowice, Polonią
Łaziska, Piekarami Śl. I Katowicami. Indywidualnie najlepsze miejsca zajęli: bieg
800 m dziewcząt SP – VII m Daria Rokita;
wśród chłopców III miejsce Jerzy Tuszyński; VI m Łuszczek Mateusz; VII m Nowak
Bartosz. W biegu na 1500 m dziewcząt – II
m Wojtowicz Maria; V m Motak Kamila.
W biegu chłopców – gimnazja – III m Motyka Sławek; IV m Łukasz Matyaszczyk;
V m Paprocki Michał. W biegu na 3000 m
szkół średnich II m Patrycja Rynkowska;
VI m Paprocka Magda. W biegu mężczyzn
na 5000 m I m Michał Kaczmarek; III m
Andrzej Nowak. W biegu na 3000 m kobiet
– I m Angelika Stanek; IV m Irena Kopeć;
VII Basia Jakubczyk; VIII m Cecylia Kamińska. W biegu mężczyzn na 6000 m I m
Smędzik Krzysztof; III m Stanisław Leśniewski; IV m Tadeusz Wilk.
W biegu na 3000 m seniorów – I m Henryk Świetlik; III m Zdzisław Puta; IV m
Waldemar Mazur, V m Piotr Mikołajczyk,
VI m Henryk Jankowski

Abstynencka Mila

B

ył to bieg zorganizowany w ramach akcji
„Polska Biega” i „Bieg Po Zdrowie” przez
Urząd Miasta Czeladź, Klub „Metamorfoza”,
MOSiR, TKKF Saturn i MSZS. W biegach
wzięło udział wzięło 150 uczestników. Najmłodszym uczestnikiem biegów był 3. letni
Jakub Czadecki, a najstarszym 72. letni Eugeniusz Kot.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali puchary, statuetki, dyplomy, upominki (koszulki okolicznościowe).
Dziesięciu pierwszych każdej kategorii wiekowej – medale okolicznościowe.
Puchary i upominki wręczali: zastępca
burmistrza miasta Anna Ślagórska, dyrektor
MOSiR Henryk Michalski, prezes Metamorfozy Włodzimierz Jędrusik oraz radny Rady
Miejskiej Czeladź Andrzej Mentel. (BK)

Zapisz się na zapasy! Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Czeladzi ogłasza nabór do sekcji zapasów. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach dziewczęta
i chłopców od 9 roku życia. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 1600 – 1800 w sali zapasów
MOSiR Czeladź. Dodatkowych informacji
udziela Organizacja Imprez MOSiR Czeladź tel. 032/265-42-32 w godz. 800 – 1500.
Zajęcia bezpłatne.

MOSiR TKKF Czeladź Piotr Mikołajczyk, zdobywając 5 złotych medali w kat
M60. Zwyciężył w następujących konkurencjach: jazda indywidualna na czas
3 km pod górę, wyścig szosowy 40 km na
rowerze, bieg górski na 5000m, w triathlonie (pływanie, jazda na rowerze, bieg),
bieg 1500m na bieżni.

SPORT

Rekordziści
w pływaniu

odczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Pływaniu, która odbyła się Białymstoku, miasto Czeladź reprezentowało
dwóch zawodników, wielokrotny medalista
zwycięzca i rekordzista ostatnich Mistrzostw
Polski Maciek Krężel i młodziutki debiutant
Amadeusz Iwanowski. Obaj chłopcy wypadli znakomicie. Maciek pochwalić się może
kolejnymi rekordami, trudno tu wymieniać
wszystkie osiągnięcia ale wystarczy powiedzieć, że udział w ostatnich mistrzostwach
i spartakiadzie zaowocowały dziewięcioma
rekordami Polski.
Na uwagę zasługuje również nasz debiutant uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 jedenastoletni Amadeusz. Trenuje razem z Maćkiem
w Starcie Katowice zaledwie od pół roku,
a ze spartakiady przywiózł już pierwszy medal. W swojej kategorii zdobył brąz co jest
wielkim osiągnięciem zważywszy na rangę
i poziom zawodów. Należy mieć nadzieję, że
nauczyciele młodego zawodnika przestaną
patrzeć przez pryzmat niepełnosprawności,
w końcu docenią jego możliwości i zaczną go
obsadzać w zawodach szkolnych.
Nie były to jedyne występy naszych
chłopców. Również z okazji 750lecia miasta Chorzowa tutejszy WOPR zorganizował sztafetę pływacką „750 kilometrów na
750 lecie miasta”. Zawodnicy, ratownicy
i amatorzy stworzyli sztafetę, która płynęła
czterdzieści osiem godzin bez przerwy od
piątku do niedzieli. Maćkowi i Amadeuszowi
przypadł start w sobotę o godz.4:30 i w niedzielę o 6:00. W ciągu trzech godzin Maciek
przepłynął 460 basenów tj. 11 i pół kilometra a Amadeusz 220 basenów to jest 5 i pół
kilometra. Czy ktoś z Państwa chciałby się
zmierzyć z którymś z tych niepełnosprawnych chłopców? Życzymy im dalszych sukcesów sportowych.

P

27 września br. w pałacu „Pod Filarami” odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych
medali parom małżeńskim, obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego. Złotym Parom
odznaczenia wręczył burmistrz Marek Mrozowski w towarzystwie kierownik USC Elżbiety
Stolińskiej.
W gronie Złotych Par byli: Jerzy i Zofia Bierletowie, Marian i Maria Gorgoniowie, Leszek i Irmina Kołaczowie, Stanisław i Teresa Kowalscy, Julian i Teresa Kowalscy, Julian
i Teresa Litewkowie, Bolesław i Danuta Luboniowie, Stanisław i Zofia Rosowie.

W zaklętym kręgu jąkania się
D
zień Osób Jąkających się znalazł swoje stałe miejsce w kalendarzu - został
ustanowiony w 1998 roku na V Światowym
Kongresie Osób Jąkających Się w Johanesburgu w RPA . 22 października 2007 roku
będziemy obchodzić X Światowy Dzień Jąkających Się. Jak co roku jego głównym celem
będzie lansowanie problematyki jąkania się w
społeczeństwie poprzez promocję w mediach,
organizowanie zjazdów, dyskusji ,spotkań
klubów „J” w całej Polsce . Statystyki podają,
że 1 % społeczeństwa (w tym 5 % dzieci) jąka
się. Wynika z tego, że to zaburzenie stanowi
ważny problem społeczny. Tej licznej grupie
jąkających się należy się zrozumienie przez
społeczeństwo ich problemu, dostrzeżenie
jego złożoności .
Jąkanie się to wada mowy charakteryzująca się zakłóceniem rytmu, tempa, melodii oraz
płynności wysławiania się. Jąkanie się to dolegliwość zakłócająca spokój wewnętrzny, ograniczająca kontakty z otoczeniem. A wszystkiemu
winien strach przed mówieniem.
Jąkanie można wyleczyć. Można otrzymać
pomoc i osiągnąć sukces dzięki kompleksowym oddziaływaniom terapeutycznym w gabinetach logopedycznych, w organizacjach,
w grupach samopomocowych – klubach „J”,
W związku z kończącą się kadencją
ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO
ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
w Czeladzi,
składamy serdeczne podziękowania
władzom samorządowym i powiatowym,
pracownikom Urzędu Miasta
i instytucji publicznych
oraz wszystkim osobom, które współpracowały z nami,
w minionej, 4-letniej, kadencji.
Z poważaniem
Zarząd Koła PZN w Czeladzi

na turnusach rehabilitacyjnych. W procesie
dochodzenia do płynności mówienia wskazany jest intensywny trening mówienia. Można osiągnąć sukces, ale wymaga to rzetelnej
współpracy z terapeutą, samodzielnej pracy
i samodyscypliny.
Aby uzyskać pomoc można kontaktować
się z: Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego „ ARKA”
fundacji FROGOS. Organizacja Pożytku
Społecznego 31-133 Kraków ul. Dunajewskiego 6/21,: arka-krakow@frogos.org.pl.
http://www.frogos.org.pl .Dział :Społeczeństwo – Jąkanie ,kontakt z Klubem „J” klubj.
krakow@frogos.org.pl ., także z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się
„Ostoja” (spotkania klubu w Specjalistycznej Poradni Terapii Rodzin ,20-078 Lublin
ul. I Armii Wojska Polskiego1. Kontakt
z Klubem „J” - klubj.lublin@frogos.org.pl),
Klub „J” w Katowicach. Kontakt z Klubem
„J” klubj.katowice@frogos.org.pl .Informacje o turnusach rehabilitacyjnych :możliwość
zapisania się na turnusy poprzez kontakt na
e-mail arka-krakow@frogos.org.pl
Strony www dotyczące istoty jąkania , jego
diagnozy i terapii : 1.Polski Związek Jąkających się : http://www.pzj.org.pl 2.Największe
forum medyczne www.commed.pl 3.www.
stutterisa.org 4.Strona dotycząca Centrum
Terapii Jąkania w Mikołowie :http://acordia.pl/terapia/mainp.htm 5.www.jakanie.pl
,gdzie udostępnione są konsultacje, turnusy,
forum dyskusyjne, rehabilitacja mowy, biuro
prasowe i inne.
Szczegółowe informacje na powyższy temat uzyskać można w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czeladzi ul. Szpitalna
85, nr tel. 032/ 265 22 88.

GRAŻYNA BEGIŃSKA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Czeladzi
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
różne
•KOREPETYCJE język niemiecki wszystkie poziomy nauczania. Przygotowanie do matury i innych egzaminów.
Tel. 032/ 265 35 59; 510 254 300.
• STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ
w Czeladzi zaprasza do korzystania
z bogatej oferty zabiegów kosmetycznych. Dla wszystkich Czytelników
„Echa Czeladzi” 5% rabat! Czeladź ul.
21 Listopada 12, tel. 032/ 290 39 65, tel.
kom. 668 715 870; www.studioodnowy.ovh.orga e-mail: f-med.@mp.pl
•DOŚWIADCZONY NAUCZYCIEL filolog
udziela korepetycji z języka niemieckiego i angielskiego na wszystkich
poziomach nauczania, przygotowanie do matury. Dane kontaktowe: Czeladź, tel. (032)516235978, stacjonarny
(032) 265-11-64.
• TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY z języka niemieckiego, z siedzibą w Czeladzi,
przyjmie zlecenia. Dane kontaktowe:
Czeladź, tel: (0) 516235978, stacjonarny: (032) 265-11-64.
• HONDA ACCORD 2.Oi – sprzedam!
1994 r., przebieg 225 tys. km, przegląd
i OC ważne do sierpnia 2008 r. Jeden
właściciel od 4 lat. Szyby, wspomaganie, hak, opony letnie i zimówki. Cena
8.900. Do obejrzenia w komisie Astaz
Mysłowice (naprzeciw giełdy sam.).
Tel. 0501 408 819.
•SPRZEDAM 4 opony zimowe z felgami
i kołpakami do citroena xara. Tel. 0604
82 11 76.
• ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie
M4 (3 pokoje) 54 m kw, I piętro, własnościowe w Wojkowicach na Czeladź.
Tel. 0503 100 876.
• KOREPETYCJE z chemii. Przygotowanie do matury (arkusz podstawowy
i rozszerzony). Tanio. Tel. 514 097 371.
• SZCZEPIENIA p/grypie Influvac (28,00
zł) w domu pacjenta. Zgłoszenia od
poniedziałku do niedzieli od 8.0020.00. NZOZ OP-Med tel. 0608034209;
032/265 36 30.
• ANGIELSKI korepetycje, przygotowanie m.in. do matury i egzaminu
FCE, zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne. Tel 602 375 602, po
godz. 18.
• HEJ, proszę o wpisy koleżanki i kolegów
na stronie Nasza Klasa- szczególnie
klasę z rocznika 1980-1989 B. Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Do zobaczenia na stronie! Kontakt:
bazylek33@wp.pl
• JĘZYK ROSYJSKI korepetycje tel.
505086066.
• SZUKAM NIEDROGIEGO mieszkania do wynajęcia w Czeladzi lub
okolicy min.35m.kw./min.2pokoje
tel.505086066.
•KOREPETYCJE TANIO! Uczennica liceum udzieli korepetycji: wyrównawcze
z klas podstawowych, matematyka:
gimnazjum oraz 1 kl liceum. Tanio
i solidnie. Tel. 663041123.
• KOREPETYCJE z języka polskiego
w zakresie szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły średniej. Pomoc
w pisaniu prac. Tanio i solidnie! Tel.
694-436-813.
• MILEDOM NIERUCHOMOŚCI - pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań, domów oraz działek. Czeladź ul.
Katowicka 39 tel: 032/263-22-73. biuro@miledom.pl
• WENTYLACJA – ogólna i stanowiskowa. Urządzenia filtrowentylacyjne,
odciągi dymów spawalniczych, odsysacze spalin samochodowych, osuszacze powietrza. P.H.U. EKOPROJEKT
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Czeladź ul.Wojkowicka 11, tel. (032)
763 76 71-72, tel.kom. 698 671 073,
www.ekoprojekt.net.pl
• GRAFIKA UŻYTKOWA dla Twojej firmy. P.H.U. EKOPROJEKT Sylwia Hoły
Czeladź ul. Wojkowicka 11, tel. (032)
763 76 72, tel. kom. 501 783 197, www.
ekoprojekt.net.pl
• SPRZEDAM Dewoo Lanos 2000r cena
6000 pln. Tel. 606102955
• SPRZEDAM mercedesa mb100, 1992
rocznik, max długi, oszklony, 4 miejsca,
super cena 6799. Tel. 0791-102-120.
•WYKONYWANIE ZDJĘĆ dowodowych
w domu , szpitalu osobom schorowanym i niepełnosprawnym. Tel. 0 500
684 390, tel. 0 510 277 231
• BIURO RACHUNKOWE „MARINEX”kompleksowe usługi księgowe dla
firm :prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałt,
kadry, ZUS. Cena usług do negocjacji.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.marinexbiurorachunkowe.pl
Kontakt 604 187 274 lub 032 290 64 17
• F.U.H. „KMS” Czeladź ul. Boczna 2
świadczy usługi w zakresie: sprzedaż
nagrobków granitowych, galanteria
nagrobkowa (wazony, lampki, ławeczki , płytki itp.), remonty, przebudowy
i podnoszenie nagrobków, liternictwo, stała ekspozycja nagrobków.
Zadzwoń - dojedziemy – doradzimy.
Tel.517-214-049 / 509-442-771.
• F.U.H „KMS” Czeladź ul. Boczna 2
oferuje wyroby z granitu: parapety
zewnętrzne i wewnętrzne, blaty kuchenne, schody. zapraszamy tel.509442-771 / 517-214-049.
•FIRMA trudniąca się przeprowadzkami
przyjmie zlecenie na przeprowadzki
firm, biur, domów prywatnych. Działamy na terenie całej Polski. Konkurencyjne ceny! Kontakt: 511-317-651.
•FOTOGRAFIA okolicznościowa. Wykonujemy zdjęcia ślubne, reportażowe, plenery, chrzty, komunie, fotoksiążki oraz
inne usługi na życzenie klienta. www.
fo-tom.mmj.pl tel.504 410 532. Kontakt
: fo-tom@mmj.pl tel.504 410 532.
•KLIMA&ROBSON Serwis Urządzeń Klimatyzacyjnych www.klima.czeladz.pl
Regon*240603586. Tel:511-317-651
•KOREPETYCJE z języka polskiego i angielskiego, przygotowanie do matury
ustnej i pisemnej oraz egzaminu gimnazjalnego. Język angielski także dla
dzieci od 7 roku życia. Tanio i profesjonalnie. Kontakt : 691-926-511.
• KOREPETYCJE z języka polskiego
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Pomoc w pisaniu prac. Tanio i solidnie! Kontakt:
694-436-813.
• KOREPETYCJE z przedmiotów muzycznych, gra na fortepianie. Kontakt:
605939593.
• USŁUGI remontowe, budo wa od podstaw, montaż ogrodzeń betonowych.032 2650653,
501177854,509357757.
•M.E.R.S.I. - Bytomska 15. Salon prasowy
prowadzi sprzedaż gazet i czasopism
( niszowe na zamówienie ). Jesteśmy
autoryzowanym punktem doładowań
do wszystkich telefonów. Posiadamy bilety miesięczne KZK GOP, oraz
bardzo duży wybór art. z porcelany
(serwisy do kawy, słonie, aniołki ) kadzidełka, lampy, art. chemiczne, wody toaletowe. Kalendarze 2008 oraz
pocztówki z Czeladzi. Zapraszamy od
6.00 - 17.00.
• PORADY PRAWNE - Czeladź, tel.662013-354 pisma procesowe, prawo
cywilne, w tym sprawy spadkowe,

prawo rodzinne, windykacja, prawo
karne. Tanio i solidnie.
•SERWIS SAMOCHODOWY w Czeladzi.
Naprawa aut, wymiana klocków hamulcowych, oleju, drobna naprawa
mechaniczna. * Spawanie Migomat w
osłonie Co2 Tlen-Acytylen. *Spawanie
układów Wydechowych Blacharka Samochodowa. Tanio Telefon: 511-317651 od10-do18.
• ZAKŁAD INTROLIGATORSKI (rok założenia 1987). Oprawy prac dyplomowych, książek, czasopism, wydruki
komputerowe, złocenia itp. Czeladź
ul. Reymonta 16. Tel. 032/ 265 24 32
lub 602 40 30 33.
• JĘZYK ANGIELSKI – nauka + korepetycje poziom szkoły podstawowej
i gimnazjum (materiały dydaktyczne
zapewnione + możliwość dojazdu do
ucznia). Tel. 511 198 995.
•MGR FILOLOGII ANGIELSKIEJ (uprawnienia egzaminatora) z wieloletnim
doświadczeniem udzieli korepetycji
(szkoła średnia, gimnazjum, podstawówka). Czeladź – Piaski. Tel. 0513
148 869.
• GARAŻ do wynajęcia – samochody
ciężarowe, dostawczy, osobowy. Tel.
032/265 16 96.
•USŁUGI ogólnobudowlane (wykończeniowe), wod.-kan., c.o. i gaz, metaloplastyka. Tel. 502 596 189.
• PSYCHOLOG oferuje rzetelną i trafną
diagnozę, pomoc w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo szkolno-zawodowe oraz terapię krótkoterminową.
Badania psychologiczne. Gabinet
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 19.00. Rejestracja telefoniczna: 0506 104 929. Czeladź ul.
Dehnelów 40. www.psycholog.x12.pl
• KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Czeladź ul. Grodziecka 9. Tel.
032/2653 968 przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w godz.
16.00-18.00. Porady prawne, prawo
pracy, spadkowe, cywilne i gospodarcze, reprezentacja przed sądem.
• KOREPETYCJE – matematyka, fizyka,
chemia. Tel. 032/ 267 66 02.
•KOREPETYCJE. Doświadczony nauczy-

ciel wyrównuje braki wiadomości
i umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej. Tel. 691 75 90 06.
•EGZAMIN NA PRAWO JAZDY! Doświadczony instruktor organizuje manewry
i jazdę po mieście. Zadzwoń 032/763
60 06 lub 602 766 552. Samochody jak
na egzaminie państwowym! Prowadzę również jazdy dokształcające dla
osób posiadających prawo jazdy.
• PUNKCIK ul. Legionów 2a (obok Kwiaciarni). Oferujemy: usługi ksero A4 i A3
(większe formaty na zamówienie); laminowanie, bindowanie, skanowanie,
wydruki z pliku, fax, naprawy sprzętu
RTV i AGD, wyrób pieczątek, tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w wielu językach. W sprzedaży prasa, bilety, art.
papiernicze, kartki okolicznościowe,
art. pasmanteryjne, żarówki, znicze.
U nas także dokonasz opłat i doładujesz telefon komórkowy. Zapraszamy.
Kontakt : 32/2653439
• HISTORIA – korepetycje cały zakres,
przygotowanie do matury, egzaminów testowych. Doktorant UŚ. Duże
doświadczenie. Tel. 792 316 090.
• POSZUKUJĘ MIESZKANIA do wynajęcia M1 lub M2 na terenie Czeladzi,
Katowic lub Sosnowca. Pilnie! Tel.
517530906.

PRACA
• POMOC DOMOWĄ zatrudnię, Czeladź
Piaski, tel. 0605200445.
• POSZUKUJĘ OPIEKUNKI do dziecka.
Tel. 509594860.
•GIMNAZJUM NR 2 w Czeladzi zatrudni
na ½ etat nauczyciela wychowawcę
w świetlicy szkolnej. Wymagane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Tel. 032/ 265 10 62.
• PRACA dodatkowa lub stała w finansach i ubezpieczeniach 32 2650653
lub email ewavip@akcja.pl AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH oraz akwizytorów OFE II FILAR, doradców funduszy
inwestycyjnych 0322650653; KIEROWNIKÓW GRUP finanse, ubezpieczenia,
telekomunikacja 032 2650653.

WAŻNIEJSZE TELEFONY

INFORMATOR

URZĄD MIASTA:
• Punkt Informacyjny (centrala): 032/ 76 33 694, 032/ 76 33 691,
032/ 76 33 692, 032/ 76 37 910, 032/ 76 37 900
• Służba Stałego Dyżuru (całodobowy):
032/ 76 37 964; 032/ 76 33 697
KOMISARIAT POLICJI ul. Staszica 5, 032/ 265-17- 86
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Szpitalna 40 (budynek Szpitala), 032/ 265 19 41
POSTÓJ TAXI Czeladź, tel. 032/ 265 10 74.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Czeladź ul. 35. Lecia 6. Oferty pracy w regionie.
Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00. Tel. 032/ 269-61-19.
TELEFON ZAUFANIA 032/ 265-66-22 (pon. 14.00-19.00, wt. 16.00-18.00,
śr. 15.00-18.00, czw. 15.00-18.00 pt. 16.00-18.00)
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala)
tel. 032/ 265-17-47 wew.265. Prowadzi bezpłatne poradnictwo i konsultacje
(pon. 16.00-20.00 - porady prawne, wt.15.30 –18.30 terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu; czw. 14.00 -20.00 – dla osób uzależnionych od narkotyków i
osób z problemem HIV/AIDS; czw. i pt. 12.00 -14.00 - konsultacje dla rodzin z problemem uzależnienia oraz w sprawach przemocy w rodzinie.
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU,
ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala). Tel. 032/ 265-17-47 wew. 265.
Porady psychologa od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Katowicka 45 (budynek Urzędu Miasta), tel. 032/76 37977,032/76 37 991.
MIEJSCE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – poprzez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27, tel. 032/ 265 68 11 lub 032/ 265 14 42.

MBP poleca

KAPUŚCIŃSKI:
NIE OGARNIAM ŚWIATA.
Świat Książki, Warszawa 2007

Z najsłynniejszym w świecie polskim reportażystą
Ryszardem Kapuścińskim
rozmawiają Witold Bereś
i Krzysztof Burnetko. Jest to
zapis rozmów prowadzonych
od 1991 roku aż do ostatniej
chwili życia Kapuścińskiego. Rozmowy dotyczą najważniejszych problemów
współczesnego świata: Rosji,
Afryki, Trzeciego Świata,
wspólnej Europy, globalizmu,
także Polski.
Jacek PAŁKIEWICZ
SYBERIA.
Wyprawa na biegun zimna

K

ilkadziesiąt nowych wierszy
zamieściła w nowym tomiku
Barbara Gruszka – Zych, który
ukazał się nakładem Biblioteki Śląskiej. Zatytułowany jest
„Ile kosztuje łąka”. Jak w poetyckiej refleksji o tomiku zauważa wybitny krytyk literacki,
prof. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego, „Bez tych wierszy bylibyśmy ubożsi.
Są w nich obecne nasze twarze, namiętności, marzenia.”.
Wydanie tomiku zostało dofinansowane z budżetu Miasta Czeladź. (wk)

Zysk i S-ka, Poznań 2006

O znanym podróżniku tak w
słowie wstępnym pisze Jaś
Gawroński : „Dużo widział,
wszystkiego chciał spróbować, nie powstrzymywały go
głód, pragnienie, mróz, spiekota.(...) Swego czasu przepłynął Atlantyk na ratunkowej szalupie. Godne podziwu
są osiągnięcia eksploracyjne
i geograficzne Jacka, wysoko ceni go sam Thor Heyerdahl.” A więc wyruszmy w tę
podróż!
reklama

Czeladź, ul. Bytomska 16

tel. 032 763 59 17
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WŚRÓD PSZCZELARZY

Święto Plonów w Psarach

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 2 września br. pszczelarze z Zagłębiowskiego Koła dołączyli do rolników gminy
Psary. Produkty pszczele zaprezentowali Zenon Kołacz i Wincenty
Godecki. Dożynkowi goście degustowali różne miody, pyłek i oglądali
wyroby z wosku. Atrakcją był oszklony ul z żywymi pszczołami. Na
miejscu można było zakupić miód i wyroby z wosku.

Dożynki powiatowe

Swoją obecność na dożynkach powiatowych w Siewierzu w dniu
26 sierpnia br. pszczelarze z Zagłębiowskiego Koła zaakcentowali
pocztem sztandarowym w pochodzie i stoiskami z produktami pszczelimi. Przy stoiskach tych było wielu chętnych do degustacji miodu
i pyłku. Część odwiedzających dokonywała zakupów miodów odmianowych i wyrobów z wosku. Pszczelarzy swoją obecnością zaszczycił
senator Zbigniew Szaleniec.

Piknik pszczelarski „Dzięgielów 2007”

Kilkunastoosobowa delegacja Zagłębiowskiego Koła 26 lipca br. brała udział w spotkaniu współpracujących ze sobą Kół woj. śląskiego
w Dzięgielowie, w pasiece pana Gajdacza. Pasieka ta znajduje się
na górze otoczona lasem w miejscu dawnych kamieniołomów, które
zostały odpowiednio adaptowane i zagospodarowane do jej potrzeb.
Charakterystyczne są tu ule – budowle nawiązujące do architektury
góralskiej. W skład pasieki wchodzą także m. in. pokoje gościnne,
estrada, zaplecze gastronomiczne i wiaty do konsumpcji i rozmów
oraz rzeźby plenerowe. Gospodarze częstowali wybornymi wypiekami domowymi , góralskimi potrawami i miodami . Nie zabrakło
muzyki góralskiej i biesiadnej. W pikniku uczestniczyli pszczelarze
z Czech i Słowacji i wiele delegacji z Kół naszego województwa oraz
przedstawiciele miejscowych władz i organizacji. Licznie przybyli
mieszkańcy okolicznych miejscowości i turyści. Obecny był Prezes
Śląskiego Związku Pszczelarskiego Zbigniew Binko. Nad naszą delegacją pieczę sprawowali: prezes Roman Bochenek i wiceprezes
Ryszard Filipczyk.

Biesiada w Murckach

Z kolei 23 września 2007r. pszczelarze z Zagłębiowskiego Koła
Pszczelarzy uczestniczyli w III Śląskiej Biesiadzie Pszczelarzy na
trutowisku w Murckach. Program spotkania obejmował między innymi wykłady o aktualnych problemach związanych z pszczelarstwem,
sprzedaż miodów odmianowych, sprzętu pasiecznego i spotkanie
towarzyskie.Miłym akcentem było wręczenie dyplomów mistrzów
pszczelarstwa po odbytym kursie i zdanym egzaminie w 2007 roku.
Z naszego Koła dyplomy otrzymali Sylwester Nowak, Marek Kowalczyk, Stefan Dyrda, Mariusz Bednarski, Krzysztof Jaśkowiak.

Na dożynkach ogólnopolskich

W dniach 13-16 września 2007 r. delegacja Zagłębiowskiego Koła
Pszczelarzy wraz z pocztem sztandarowym brała udział w Ogólnopolskich Dożynkach Pszczelarzy w Sielniku k/Poznania. Wyjazd
wzbogacony został miedzy innymi zwiedzaniem muzeum w Swarzędzu, Sanktuarium w Licheniu i pobytem w Kórniku.

Wystawa w Gródkowie

26 września 2007r. została otwarta Wystawa Sprzętu Pszczelarskiego w Gródkowie (gmina Psary) zorganizowana przez Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy, Dom Kultury w Gródkowie i Śląski Związek
Pszczelarzy. Celem jej jest przybliżenie mieszkańcom tematów związanych z pszczelarstwem i pszczołą miodną. W otwarciu wystawy
uczestniczyły władze Gminy, młodzież i mieszkańcy okolicznych
miejscowości. Wystawa czynna będzie do końca października br.

JÓZEF KOPCZACKI

Rzeźbiarz Jerzy
Pasamonik
i jego święty
Ambroży, patron
pszczelarzy – być
może taka figura
zagości również
w Czeladzi.

