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Dzień z MOSiR-em

7 października 2008 r.,
w wieku 75 lat, zmarł
ks. bp dr Adam
Śmigielski SDB,
pierwszy biskup
sosnowiecki.

U

Ks. bp dr
ADAM ŚMIGIELSKI
SDB
(24.12.1933 – 7.10.2008)
Urodził się 24 grudnia 1933 roku w Przemyślu. W 1951 roku zdał
maturę i jako 18 - letni chłopak,
udał się do nowicjatu Towarzystwa
Salezjańskiego. W latach 1951 - 53
studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie,
a od 1951 do 1953 roku teologię w
Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Tam też otrzymał
święcenia kapłańskie 30 czerwca
1957 roku. Był prefektem studiów
w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego
w Krakowie (1963 - 1966), wykładowcą Pisma św. i języków biblijnych w tymże seminarium (1959
- 1970), sekretarzem, a później
członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych (1966 - 1991). Kolejne studia
rozpoczął w Rzymie, w tamtejszym
Instytucie Biblijnym (1971 - 1974),
będąc jednocześnie wychowawcą
kleryków w Międzynarodowym
Instytucie Salezjańskim w Rzymie, a później w L’Ecole Biblique
w Jerozolimie (1974 - 1975).
Doktorat obronił w 1979 roku.
Biskupem sosnowieckim został
mianowany 25 marca 1992 roku,
30 maja 1992 roku przyjął sakrę
biskupią w katedrze sosnowieckiej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.
Był Honorowym Obywatelem
Miasta Czeladź – uroczystość
nadania tego zaszczytu odbyła
się 8 maja 2008 r. w kościele pw.
św. Stanisława BM w Czeladzi.

roczystości pogrzebowe
rozpoczęły się w piątek,
10 października, w sosnowieckiej bazylice katedralnej.
Przy trumnie zmarłego biskupa została odprawiona msza
św. (tzw. eksporta) oraz odbywało się czuwanie młodzieżych
i Apel Jasnogórski.
W sobotę, 11 października,
odprawiono Jutrznię, a następnie mszę św., którą celebrowali:
abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski, abp Józef Michalik przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski
i metropolita przemyski, który
wygłosił kazanie, abp Damian
Zimoń metropolita katowicki
i abp Wojciech Ziemba metropolita warmiński wraz z 24
biskupami. List kondolencyjny
w imieniu papieża Benedykta
XVI przesłał kard. Tarcisio
Bertone, a odczytał go bp Piotr
Skucha – biskup pomocniczy
diecezji sosnowieckiej.

nek, który kiedyś był biskupem
pomocniczym w diecezji sosnowieckiej oraz reprezentanci
innych kościołów i zgromadzeń
zakonnych. W uroczystościach
pogrzebowych uczestniczyła rodzina zmarłego Biskupa
oraz około 420 księży i alumni.
Zmarłego Biskupa żegnali również parlamentarzyści polscy,

ska Polskiego i AK oraz górale
z Żywiecczyzny, z którą zmarły bp Śmigielski był związany
emocjonalnie.
Także Czeladź pożegnała
ks. bpa Adama Śmigielskiego
- Honorowego Obywatela Miasta Czeladź, zawsze serdecznie
przyjmowanego czy to przez
pensjonariuszy IO „Senior” pod-

Modlitwę pożegnalną odmówił bp Stanisław Nowak (w środku). Jednym z księży wyprowadzających na swoich ramionach trumnę
ze zmarłym Biskupem z bazyliki był ks. Jarosław Wolski proboszcz parafii św. Stanisława BM w Czeladzi (drugi z prawej).

Ostatnie pożegnanie
80 pocztów sztandarowych hołd
Zmarłemu oddał również oraz poczet
sztandarowy Miasta Czeladź.
Ks. bp Adam Śmigielski, zgodnie ze
swą ostatnią wolą wyrażoną w Testamencie, został pochowany nie w katakumbach, lecz na placu sosnowieckiej
bazyliki.
Skromny grób, który pokryły tysiące kwiatów, odwiedziły niezliczone rzesze wiernych zgromadzonych
na przykatedralnym placu by pożegnać swojego Biskupa.

WIESŁaWa KONOpELSKa
W ciągu tych dwóch dni ks.
bpa Adama Śmigielskiego żegnali dostojnicy kościoła rzymsko-katolickiego, a wśród nich
m.in. kard. Franciszek Macharski, kard. Stanisław Nagy,
abp Józef Kowalczyk nuncjusz
papieski, bp Tadeusz Piero-

posłowie do Europarlamentu,
przedstawiciele świata nauki
i kultury, reprezentanci władz
województwa śląskiego z marszałkiem Bogusławem Śmigielskim i władz samorządowych
gmin zagłębiowskich, także
policjanci, kombatanci Woj-

czas spotkań świątecznych czy
przez melomanów czeladzkiego
Festiwalu Ave Maria. W ostatniej drodze ks. bp. Adamowi
Śmigielskiemu towarzyszyli
burmistrz Marek Mrozowski
i przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Święch. Wśród

Nad grobem zmarłego Biskupa żegnali także przedstawiciele władz Czeladzi – burmistrz Marek Mrozowski, przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Święch i sztandar miasta wraz z pocztem Straży Miejskiej.

Z wielkim smutkiem i żalem or az w poczuciu ogromnej str aty
uczestniczyliśmy w Ostatniej Drodze

Ś.P.
ks. bp. dr. ADAMA ŚMIGIELSKIEGO SDB
pierwszego ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej
Honorowego Obywatela Miasta Czeladź
przyjaciela nas wszystkich,
orędownik a miłości i szacunku dla drugiego człowiek a
Niech spoczywa w pokoju!

W imieniu władz samorządowych Miasta Czeladź
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Święch
Zmarłego Biskupa żegnali m. in. marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski (foto 1. w środku), delegacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ks. prof. dr hab. Stanisławem
Wilkiem SDB (foto 2., pierwszy z lewej) oraz bp Tadeusz Szurman zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (foto 2., w środku), bp Piotr Skucha (foto. 3), Sławomir
Pietras dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu i dyrektor Festiwalu Ave Maria w Czeladzi (foto 4. stoi pierwszy od lewej).

Bo Adam Śmigielski spoczął w grobie na placu
katedralnym.

Burmistrz
Marek Mrozowski
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ończący się powoli rok skłania do pewnych podsumowań, a także prezentacji planów
na lata następne. We wrześniu
odbyłem spotkanie z mieszkańcami miasta w celu podsumowania dotychczasowych działań
związanych z rewitalizacją Starego Miasta, a także prezentacją
planów na przyszłość. Nie zabrakło również głosów krytycznych,
uważam jednak, że zakończony
etap rewitalizacji był sporym
sukcesem, ale jest także dopiero pierwszym krokiem w stronę
przeobrażania tej części naszego miasta. W następnym roku
zamierzamy – dzięki środkom
unijnym uruchomić drugi etap
rewitalizacji obejmujący ulice
Pieńkowskiego i Związku Orła
Białego. Ważną informacją jest,
że dzięki naszym staraniom udało się pozyskać dodatkowe 4 mln
z funduszy unijnych na już zakończone działania. (Więcej na
str. 5)
Drugie z odbytych spotkań
dotyczyło również infrastruktury, tym razem ulic Pułaskiego,
Wybickiego i Sułkowskiego.

W rejonie tych ulic od lat brakuje
właściwej infrastruktury (gmina
przejęła ten teren dopiero w 2005
roku), przede wszystkim dróg
i oświetlenia. Sytuacja zmieni
się w ciągu dwóch najbliższych
lat, w przyszłym roku powstanie
projekt, zaś prace rozpoczną się
w kolejnym roku.
Ostatni okres to także przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku
obszarów miasta. Obecne dotyczy to rejonów: Stara Kolonia,
Saturn, Borzecha i Józefów, Stare Piaski, Północna część dzielnicy Nowe Piaski oraz Niwa. W
związku z tym prowadzone były
konsultacje społeczne, a mieszkańcy miasta składać mogli
uwagi do planów.
Przygotowano również miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Czeladzi w obszarze Stare Miasto, który był
także konsultowany i omawiany
na spotkaniu z mieszkańcami.
Dodatkowo dla lepszego odbioru, został on wydany w formie
broszury, którą każdy zainteresowany może otrzymać w Urzędzie Miasta.

Zakończyło się przygotowywanie dwóch bardzo istotnych
dla funkcjonowania miasta programów: Stare Miasto i Saturn.
Program Stare Miasto zakłada
dalsze przeobrażanie Rynku,
poprzez remonty budynków
należących do gminy, a także
wprowadzanie w ten rejon miasta nowych instytucji, tak aby
Starówka mogła zacząć tętnić
życiem. Program ten sprawi, że
z każdym rokiem nasze Stare
Miasto będzie stawało się coraz
efektowniejsze.
Drugim równie istotnym
programem jest Saturn dotyczący terenów po byłej kopalni. Również on zakłada, że w
najbliższym czasie, w dużej
mierze dzięki środkom unijnym,
tereny pokopalniane zaczną się
przeobrażać. Chcemy z Saturna stworzyć „Kopalnię Nauki
i Kultury” – czyli miejsce gdzie
będą się mieścić zarówno instytucje kulturalne jak i naukowe.
Rada Miejska będzie obradować
nad obydwoma programami już
niebawem.

BUrMISTrZ MIaSTa cZELaDŹ
MarEK MrOZOWSKI

Konferencja naukowa na Politechnice Śląskiej

O transporcie w Unii
i w ... Czeladzi
J

uż po raz piąty, w dniu 23
września 2008 roku, Katedra Inżynierii Ruchu Wydziału
Transportu Politechniki Śląskiej
w Katowicach zorganizowała
Konferencję Naukowo-Techniczną „Systemy Transportowe
– teoria i praktyka”. Patronat
honorowy objął marszałek województwa śląskiego Bogusław
Śmigielski oraz Ministerstwo
Infrastruktury. Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie
szeroko pojętej problematyki
transportowej oraz ocena stanu,
uwarunkowań i perspektyw rozwoju krajowego systemu transportowego.
W konferencji wzięli udział
pracownicy naukowych ośrodków badawczych i uczelni wyższych zarówno krajowych, jak
i zagranicznych, przedstawiciele instytucji samorządowych

W imieniu władz samorządowych
wszystkim pracownikom
czeladzkich szkół i placówek oświatowych
składamy serdeczne życzenia satysfakcji
z wykonywanej pracy,
wielu sukcesów zawodowych
oraz pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym.

i transportowych oraz praktycy
gospodarczy. Urząd Miasta Czeladź reprezentował główny specjalista ds. aktywizacji majątku
gminy Zygmunt Machnik.
Obrady prowadzono w czterech równoległych sekcjach
tematycznych: modelowanie
systemów transportowych, logistyka i rozwój systemów transportowych, transport miejski
i regionalny oraz systemy transportowe w Unii Europejskiej.
W czasie obrad poruszano
aktualne problemy dotyczące szeroko pojętych systemów transportowych zarówno
w aspekcie technologicznym,
jak i organizacyjnym. Próbowano również odpowiedzieć na
najważniejsze pytania związane
z miejscem polskiego transportu w Unii Europejskiej. Podczas
obrad został także podjęty temat
związany z Czeladzią. Przewod-

Tradycyjnie już rozpocznie się o godz. 1000
mszą św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława BM,
a następnie przejdziemy pod obelisk
Pamięci Poległych Czeladzian
na placu Konstytucji 3 Maja.
W tym dniu wywieśmy nasze narodowe, biało-czerwone flagi,
niech manifestują naszą tożsamość i patriotyzm.
Burmistrz Miasta Czeladź
MAREK MROZOWSKI

Dr INŻ. GrZEGOrZ SIErpIŃSKI

WYDZIaŁ TraNSpOrTU
pOLITEcHNIKI ŚLąSKIEJ

już pewne

W

ANNA ŚLAGÓR SK A
Zastępca Burmistrza

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Czeladzi
do uczestnictwa
w uroczystości patriotycznej z okazji
Święta Niepodległości.

tramwajowej miałaby umożliwić
bezpośrednie połączenie między
Czeladzią a Sosnowcem poprzez
Będzin.
Duża liczba uczestników
może świadczyć o tym, że konferencja stała się platformą do
owocnej współpracy i wymiany
wzajemnych doświadczeń związanych z problematyką transportową pomiędzy poszczególnymi
ośrodkami badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą.

4 mln więcej na Starówkę

MAREK MROZOWSKI
Burmistrz Miasta Czeladź

W dniu 11 listopada 2008 roku
przypada 90. rocznica
odzyskania niepodległości Polski!
Świętujmy razem
to historyczne wydarzenie!

niczący Studenckiego Koła Naukowego „SIGNALIS” Mariusz
Herchold, przedstawił wyniki
badań ankietowych przeprowadzonych w środkach komunikacji miejskiej na terenie gmin
Czeladź, Będzin, Sosnowiec.
Badania dotyczyły oceny popytu
na korzystanie z linii tramwajowej nr 24 w proponowanym nowym przebiegu trasy i zostały
przeprowadzone na prośbę
i z inicjatywy Czeladzkiego Stowarzyszenia „Rozwój Miasta”.
O pomiarach już dwukrotnie
pisała prasa lokalna. Modyfikacja trasy wspomnianej linii

W

dniu 4 października przy
współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami CORTEX-II Sp. z o.o.
oraz Zakładem Przetwarzania
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Mega Service Recycling Sp. z o.o. odbyła się w
Czeladzi zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy miasta licznie uczestniczyli w akcji
i dzięki temu udało się zebrać
całkiem sporą ilość odpadów
niebezpiecznych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zostanie
poddany utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów. Dokładnie
zebrano następujące rodzaje i

ilości odpadów: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny –
5 360 kg, przepracowane oleje
– 60 kg, farby i opakowania po
farbach – 50 kg, papa – 40 kg,
opony – 320 kg, leki przeterminowane – 1 kg, baterie – 1 kg,
świetlówki – 10 sztuk
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców informujemy, iż kolejna akcja odbędzie się na wiosnę przyszłego
roku. Informacja o dokładnym
terminie przeprowadzenia
zbiórki odpadów zostanie podana na łamach prasy lokalnej
oraz stronie internetowej miasta Czeladź www.czeladz.pl

MarcIN ŁaZarZ
WYDZIaŁ rOZWOJU MIaSTa UM

połowie września informowaliśmy, że Miasto
Czeladź otrzyma dodatkowe
4.180.448 zł na zadanie Rewitalizację czeladzkiej Starówki
– etap I (infrastruktura). Od
kilku dni decyzja jest już całkowicie pewna, bowiem stosowną
uchwałę podjął Zarząd Województwa Śląskiego.
W pierwszej kolejności zadania rewitalizacji Starego
Miasta otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 4 mln
jednak w wyniku przesunięcia
środków z innych województw
w drugim rozdani otrzymaliśmy
dodatkowe 4.180.448 zł zatem całość dofinansowana ze środków
unijnych wyniosła 8.036.197,98
zł. Co stanowi 69,66% wartości
całego projektu. Całość inwestycji to ponad 13 mln.
Otrzymane dodatkowe pieniądze świadczą o tym jak dobrze przygotowany został projekt, bo w podobnej sytuacji
znalazło się tylko kilka gmin
naszego województwa.
Stosowna decyzja Zarządu
Województwa Śląskiego została
podjęta w dniu 30 września br.

(Mac)
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W STOWARZYSZENIACH
2 października 2008 r. w Sosnowcu, w budynku Poczty Polskiej, odbyło się spotkanie, którego tematem było nawiązanie
współpracy pomiędzy strażami miejskimi
a pocztowcami. Inicjatorem spotkania
było Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Wydział Regionalny w Katowicach
Centrum Poczty Oddział Regionalny w Katowicach.

Straż miejska
i pocztowcy

Ekspozycja prezentujące archiwalne zdjęcia Starówki wzbudzała duże zainteresowanie.

K

onieczność podjęcia wzajemnej współpracy podyktowana była zwiększoną
liczbą napadów na listonoszy. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów Poczty
Polskiej, naczelnicy urzędów pocztowych
i delegowani do współpracy strażnicy miejscy uzgodnili możliwe formy pomocy dla
pracujących w terenie listonoszy. Wypracowane stanowiska mają służyć zarówno
poprawie bezpieczeństwa publicznego, jak
i samych listonoszy tak, aby czuli się pewniej przy doręczaniu przesyłek wartościowych. Wymieniono spostrzeżenia i uwagi,
a dalsza współpraca odbywać się będzie już
na szczeblu lokalnym.
Miasto Czeladź reprezentowali naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 Barbara Remiszewska i st. insp. Piotr Michałkiewicz
z Komendy Straży Miejskiej w Czeladzi.

Danuta Walczak – prezes Klubu Rodów w roli gospodarza
wieczoru.

Burmistrz Marek Mrozowski prezentował historię Starówki
i mówił o planach na przyszłość.

SpOrZąDZIŁ
pIOTr MIcHaŁKIEWIcZ

Starosta Będziński
oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Będzinie
zapraszają na

TARGI PRACY
i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
które odbędą się
29 października 2008 roku
w godzinach 1000 - 1300
w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy
w Będzinie przy ulicy 1-go Maja 2.
Zapewniamy: aktualne oferty pracy w regionie,
oferty pracy za granicą połączone z uzyskaniem
informacji o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na zagranicznych rynkach pracy, możliwość skorzystania z oferty szkoleń zawodowych
(również bezpłatnych), poradnictwo w zakresie
prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, możliwość bezpłatnego wykonania
testu na uzdolnienia przedsiębiorcze, informacje
jak założyć działalność gospodarczą i skąd pozyskać środki na ten cel, możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy i doradztwa z zakresu
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa
podatkowego.

6 ECHO CZELADZI październik 2008

K

lub Rodów Czeladzkich był organizatorem w dniu 3 października br. spotkania pt. „Odkrywanie tajemnic czeladzkiej
Starówki”.
Jak powiedziała na wstępie Danuta Walczak, prezes Klubu i prowadząca wieczór,
inspiracją tematyki spotkania były artykuły
ukazujące się w „Echu Czeladzi” autorstwa
burmistrza Marka Mrozowskiego, opisujące dzieje Starówki i zachodzące zmiany w tej
części miasta.
Wielowątkową multimedialną prelekcję
o historii Starówki oraz jej modernizacji
i rewitalizacji w ostatnich latach przedstawił
burmistrz Marek Mrozowski. Zaprezentował
również historię i projekty rewitalizacyjne
terenów po kopalni „Saturn”. Była to okazja do szczegółowego zapoznania się z przemianami jakie zajdą w najbliższym czasie
na Starym Mieście i terenach dawnego „Saturna”. Interesująco przedstawiał się sposób

Kosz owocowych obfitości dla władz miasta Czeladź od czeladzkich działkowców ze „Słonecznego poranka”. Na zdjęciu: burmistrz Marek Mrozowski, Barbara Boduch – skarbnik POD
i Stefan Kołodziej – prezes POD.

25 lat „Słonecznego poranka”
R

zagospodarowania dawnej cechowni i warsztatów technicznych wraz forum – otwartej
przestrzeni wypełniającej przestrzeń pomiędzy tymi obiektami. Na obszarze „Saturna”
powstanie również osiedle mieszkaniowe
stylistyką nawiązujące do dawnych zabudowań mieszkalnych „Saturna”.
Urozmaiceniem wieczoru były występy szkolnych zespołów tanecznych – Mini
Babek ze Szkoły Podstawowej nr 7 pod kierunkiem Anny Piech oraz ze Szkoły Podstawowej nr 7 pod kierunkiem Renaty Gawin.
W ich wykonaniu można było usłyszeć piosenki o Czeladzi i zobaczyć greckie i irlandzkie tańce narodowe.
Spotkaniu, które odbywało się w SDK
„Odeon”, towarzyszyła wystawa zdjęć archiwalnych Starego Miasta oraz wydawnictw
o Czeladzi. (WK)

Dziewczęta tańczące „Zorbę” z SP 7 i śpiewające w zespole „Mini Babki” uatrakcyjniły wieczór.

odzinny Ogród Działkowy „Słoneczny poranek”
w sobotę, 20 września, obchodził uroczyście swoje 25-lecie.

W gronie przybyłych osób byli
m.in. komendant Komisariatu
Policji w Czeladzi Mirosław Sączewski, kierownik Delegatury

D

uże zainteresowanie
książką „Czeladzkie
pomniki” wydaną przez
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi sprawiło, że pierwszy nakład szybko się wyczerpał. trzeba więc było przygotować drugą edycję. Publikacja została wzbogacona
o tekst na temat pomnika policjantów, a także wymieniono niektóre zdjęcia i uzupełnione zostały informacje
w pozostałych rozdziałach.
Spotkanie promujące II wydanie „Czeladzkich pomników”
odbyło się 29 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Czeladzkie pomniki

Rejonowej PZD w Sosnowcu Józef Latos, prezes ROK Miejski
Rajmund Obłąk.
Podczas uroczystości wielu
spośród czeladzkich działkowiczów otrzymało srebrne i złote
odznaki Zasłużonego Działkowca. Brązowe odznaki otrzymali: Sylwester Soja, Wanda
Basta, Barbara Boduch, Mirosław Buczek, Zofia Czuryłowicz, Lesław Ozga, Jerzy
Rybacki, Henryk Szczodrak.
Z kolei Zofia Pęciak i Józefa
Rosińska otrzymały odznaki
srebrne, natomiast złotymi wyróżniono Zofię Pęciak i Stefana Kołodzieja – prezesa POD
„Słoneczny Poranek”.
Były również dyplomy dla
wyróżniających się członków
Zarządu i wyróżnienia książkowe. Również redakcja „Echa
Czeladzi” została uhonorowana
pamiątkową książką.
Działkowcy przygotowali kosze pełne ogrodniczych plonów,
a wręczono je kierownikowi Delegatury Rejonowej w Sosnowcu Józefowi Praszkiewiczowi
i burmistrzowi Markowi Mrozowskiemu.
Z czeladzkimi działkowcami
spotkał się również burmistrz
Marek Mrozowski, który zapro-

sił przedstawicieli Zarządu do
Urzędu Miasta. Była również
chwila czasu na rozmowę o planach czeladzkich ogrodników
– być może w przyszłym roku
uda się zorganizować wspólne
dożynki. Działkowcy obdarowali również burmistrza koszem
pełnym pięknym koszem owoców. Również burmistrz uhonorował gości z okazji jubileuszu
Ogrodu okolicznościowym upominkiem.
„Słoneczny poranek” został
założony w 1983 roku, zajmując
tereny przy ulicy Przemysłowej
w Czeladzi. Znajdują się tam 54
działki, każda o pow. ok. 400 m
kw. Pierwszym przewodniczącym został Tadeusz Hantkiewicz. W 2003 r. powstała świetlica dla działkowiczów.
„Słoneczny poranek” dzięki
pracy działkowiczów ma na swoim koncie wyróżnienia i nagrody: w 2005 r. zdobył IV miejsce
w Konkursie Wojewódzkim na
Najładniejszy Ogród, a w ubiegłym roku został wyróżniony
w Konkursie Polskiego Związku
Działkowców. (WK)
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Prezent od Czeladzi dla burmistrza Żydaczowa Michała Szczujko – kopia dawnej mapy miasta. Wręcza ją Maria
Chrzanowska z UM w Czeladzi.
Zastępca burmistrza Anna Ślagórska przekazała wicemer Auby Marie Pascal Salvino flagę miasta Czeladź.

Czeladzkie
stowarzyszenia
w Auby

Maria Chrzanowska jako przewodnicząca czeladzkiej delegacji została
powitana iście po ... staropolsku.

Dni
Żydaczowa

W

dniach od 19 do 23 września przedstawiciele miasta
Czeladź gościli w partnerskim
Żydaczowie na Ukrainie. Delegacja w osobach radnych oraz
przedstawicieli Urzędu Miasta
oraz towarzysząca jej Czeladzka Orkiestra Dęta pod batutą Edwarda Stasiaka wzięła
udział w obchodach Dni Żydaczowa. Wypadły one w tym roku
w 615 rocznicę lokacji miasta na
prawie magdeburskim.
W niedzielę 21 września
podczas głównych uroczystości, w imieniu burmistrza
Marka Mrozowskiego, Rady
Miejskiej i mieszkańców Czeladzi przekazano mieszkańcom

Żydaczowa serdeczne życzenia
z okazji ich święta.
Orkiestra przemaszerowała
ulicami miasta, a następnie wykonała kilka utworów podczas
koncertu w Centrum Kultury.
Występ naszej Orkiestry został
przyjęty przez mieszkańców
i władze miasta z ogromnym
aplauzem.
W ramach świątecznego
koncertu występowały również
żydaczowskie zespoły i grupy
taneczne – dzieci, młodzież i dorośli, w tym znane mieszkańcom
Czeladzi z występów u nas „Barwy Udecza” i „Hałyczany”.
Delegacja Czeladzi wraz
z goszczącą równocześnie w Ży-

Popisy wokalne i taneczne najmłodszych artystów z Żydaczowa.

daczowie 50. osobową grupą
młodzieży z Wieprza i Żywca,
wzięła udział w mszy świętej.
Obchody Dni Żydaczowa zakończyła wspólna zabawa z mieszkańcami w Centrum Kultury.
Oprócz udziału w uroczystościach delegacja Czeladzi
spotkała się dwukrotnie z przedstawicielami władz i instytucji
kultury Żydaczowa. W spotkaniach uczestniczyli: burmistrz
Michaiło Szczujko, zastępcy
burmistrza Wira Janklewicz
i Natalia Buwda, sekretarz
miasta Olga Laszkowiat oraz
dyrektor Centrum Twórczości
Dzieci i Młodzieży Oksana
Poliwczak i dyrektor Centrum
Przed polskim kościołem w Żydaczowie.

Kultury Mikoła Mikitczin.
Gospodarze przedstawili ponad 800-letnią historię miasta
oraz obecną sytuację gospodarczą i społeczną. Omówiono również szczegóły dotychczasowej i
przyszłej współpracy i wymiany
kulturalnej obu zaprzyjaźnionych miast. Wszystkim spotkaniom towarzyszyła bardzo serdeczna atmosfera.
Na pożegnanie 23 września
Czeladzka Orkiestra Dęta zagrała koncert pod Urzędem Miasta
Żydaczowa, co również spotkało
się z gorącym przyjęciem gospodarzy.

W

dniach od 14 do 23 września czeladzka trzydziestoosobowa delegacja gościła
we francuskim Auby - naszym
mieście partnerskim. Oprócz
licznych spotkań z władzami
Auby oraz francuską Polonią,
czeladzianie mieli okazję również zwiedzić miasto i jego
okolice.
Już pierwszego dnia naszą
delegację z wiceburmistrz Anną Ślagórską na czele powitał w merostwie mer Freddie
Kaczmarek oraz przedstawiciele Polonii.
W kolejnych dniach odbyły
się studyjne wizyty między innymi w kopalni w Lewarde oraz

Aktywizacja zawodowa za unijne pieniądze

M

iejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi
w 2008 roku realizuje projekt
systemowy pt. Bez ograniczeń.
Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi
współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
35 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w
ramach zawartych kontraktów
socjalnych uczestniczyło w war-
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w muzeum w Roubaix. Nie zabrakło także zwiedzenia samego
Auby i jego okolicy. Nasza delegacja odwiedzała też organizacje
i stowarzyszenia w partnerskim
mieście - szczególną przyjaźnią
darzą się strażacy ogniowi z obu
miast, toteż nie mogło zabraknąć
takiej wizyty.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej zrzeszające
Polonię wydało na cześć czeladzian specjalną kolację, na które
obecny był także mer Auby.
W składa naszej grupy wchodzili także radni Rady Miejskiej
oraz przedstawiciele organizacji
i stowarzyszeń.

sztatach aktywizująco - motywujących z elementami kreowania wizerunku zawodowego.
Ponadto osoby te odbyły zajęcia
w zakresie doradztwa zawodowego. Zajęcia odbywały się w
grupach, jak również miały charakter indywidualny. W ramach
aktywizacji zdrowotnej przeprowadzono badania w zakresie
medycyny pracy, co stanowiło
wstęp do rozpoczęcia udziału w
szkoleniach zawodowych. Rodzaje szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu:
Asystentka – sekretarka z obsługą komputera – 6 uczestników,

Księgowość + kadry, płace, ZUS
– 2 uczestników, Fryzjerstwo ze
stylizacją postaci – 4 uczestników, Obsługa hurtowni, magazynu z wykorzystaniem komputera
+ kasa fiskalna + kierowca wózków jezdniowych – 13 uczestników, Opiekunka do dzieci i osób
starszych – 2 uczestników, Kucharz/kelner + kasa fiskalna
– 1 uczestnik, Spawanie MAG
– 3 uczestników, Kosmetyczka
z wizażem i stylizacją paznokci
– 3 uczestników, Płytkarz, posadzkarz – 1 uczestnik. Szkolenia zawodowe odbywają się
w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie. Uczestnicy dojeżdżają specjalnymi busami, jak

również komunikacją miejską
(w ramach projektu sfinansowano zakup biletów miesięcznych).
W trakcie zajęć mają zapewniony catering (przerwy kawowe,
gorący posiłek). Z tytułu udziału
w Projekcie uczestnicy otrzymują także zasiłek celowy.
Firmą, która realizuje dla
35 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi wskazany zakres
szkoleń jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu.
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WYDARZENIA MIESIĄCA

Na zdjęciu z prawej strony stoi autor wystawy Marek Grabowski.

K

ubańskimi gorącymi rytmami w wykonaniu Omniris Casuso Toledo i jej muzyków oraz otwarciem
wystawy malarstwa i rzeźby Marka Grabowskiego Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” zainaugurował 19 września, sezon artystyczny 2008/2009.
Marek Grabowski jest absolwentem Poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Od urodzenia
związany jest z Zagłębiem, a przez kilka lat swego życia także z Czeladzią. Jest członkiem ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Za swoje prace malarskie wielokrotnie był nagradzany. Wystawiał w wielu
galeriach w kraju i zagranicą.
Poza sztukami plastycznymi uprawia również poezję, którą podczas wernisażu zaprezentował jego
przyjaciel. Wiersze Marka Grabowskiego zostały również zamieszczone w wydanym z okazji wystawy
katalogu. (WK)

N

owy sezon „Muzycznych piątków” pałac
„Pod filarami”, rozpoczął się 26 września – recitalem skrzypcowym Jakuba Kołodziejczyka. W jego wykonaniu melomani
usłyszeli utwory Dvořáka, Debussy’ego, Lalo i Piazzoli. Artysta zachwycił słuchaczy
dużą wrażliwością muzyczną, wirtuozerią
i subtelnością wykonania tych impresyjnych
utworów.
Jakub Kołodziejczyk jest tegorocznym
dyplomantem Akademii Muzycznej w Katowicach, a także studentem wybitnego skrzypka Yaira Klessa, w którego klasie studiuje
od 2007 roku w Kunstuniversitaet w Grazu
(Austria). Swoje umiejętności wiolinistyczne
doskonalił na licznych kursach mistrzowskich
w kraju i zagranicą, m.in. u Konstantego Andrzeja Kulki.
Młodemu skrzypkowi akompaniował
znakomity pianista Dariusz Noras, adiunkt
w katowickiej Akademii Muzycznej, na co
dzień współpracujący z wieloma orkiestrami
symfonicznymi i wybitnymi dyrygentami.
Koncertowi towarzyszyły obrazy Lecha
Kołodziejczyka, ojca Jakuba, którego wy-

stawy czeladzianie już nieraz mieli okazję
czy to w „Elektrowni” czy w pałacu „Pod
filarami”.
Tego wieczoru, po koncercie swój nowy
tomik poetycki pt. „Myślę” prezentowała
Ewa Rulecka. Jest to zbiór miniaturowych
sentencji oprawionych graficznie przez Teresę Strojniak. To drugi tomik w dorobku
Ewy Ruleckiej, wydany przez Urząd Miasta
Czeladź. Podczas spotkania autorka nie tylko
mówiła o swojej twórczości, ale także prezentowała wybrane poetyckie myśli.

WIESŁaWa KONOpELSKa
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Wystawa została przygotowana przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
przy współpracy z Yad Vashem, Żydowskim
Instytutem Historycznym oraz Muzeum Galicja w Krakowie, zrealizowana natomiast
w Stanach Zjednoczonych, skąd przyjechała
do Polski. Czeladź po Sosnowcu i Będzinie
jest trzecim miejscem, gdzie „Listy do Sali”
zostały udostępnione zwiedzającym.
Otwarcie wystawy uświetniła swoją obecnością i wystąpiła z krótkim słowem o wystawie dr Aleksandra Namysło - historyk,
pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN
w Katowicach, autorka książki „Zagłada Żydów Zagłębiowskich” oraz licznych artykułów dotyczących zagłady Żydów i stosunków
polsko-żydowskich na terenie rejencji katowickiej. Dla licznie zgromadzonej młodzieży
Gimnazjum nr 2 w Czeladzi, która przybyła
do pałacu „Pod Filarami” pod opieką swoich
nauczycieli, prezentowana kolekcja oraz słowo naukowca stały się żywą lekcją historii.

le

dzień 2 października br. Czeladzka
Izba Tradycji przygotowała otwarcie wystawy zatytułowanej „Listy do Sali:
życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy”. Wystawa prezentuje wojenną
korespondencję Sali Garncarz Kirschner,
Żydówki, która urodziła się i mieszkała do
1940 r. w Sosnowcu. Na olbrzymich wystawowych posterach zaprezentowano listy,
fotografie oraz dokumenty, które Sala Garncarz, przebywając w siedmiu nazistowskich
obozach pracy przymusowej od 1940 do
1945 r., otrzymywała od rodziny i przyjaciół.
Niezwykły zbiór, który Sala przechowywała z narażeniem życia stanowi świadectwo
ukazujące dramat młodej dziewczyny na tle
sytuacji Żydów, mieszkających w Zagłębiu
Dąbrowskim w czasie II wojny światowej.
Jest także dowodem na to, iż nadzieja oraz
słowa wsparcia mogą dodawać sił do przetrwania oraz przezwyciężyć zło. Ekspozycji
towarzyszyła projekcja krótkich, niemieckich
filmów propagandowych przedstawiających
ludność żydowską w okupowanym Sosnowcu oraz Będzinie.

„Pod filarami”

Ru

Na

Grabowski

a

– opowieść o Holocauście

Impresyjnie i poetycko

Ew

Listy do Sali

Podróż po Czarnym Lądzie
L

iczni miłośnicy dalekich podróży przybyli 26 września 2008 r. do
Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon” na spotkanie z Afryką.
Wieczór poprowadzili Joanna i Artur Morawcowie – globtroterzy
znani czeladzkiej publiczności z arcyciekawych, egzotycznych wypraw oraz pokazów multimedialnych, okraszonych fascynującymi
komentarzami. Tym razem państwo Morawcowie zabrali wszystkich
w podróż multimedialną do Mozambiku i Królestwa Suazi, aby
odkryć uroki niezwykłego krajobrazu wysp Bazaruto i nadmorskiej
wioski Tofo. Wyprawa biegła przez mozambijskie miejscowości
Vilanculo, Maxixi i Inhambane, a następnie przez malowniczo położone w górach Suazi – tam czekało ich bliskie spotkanie z dziką
przyrodą i obyczajami miejscowej ludności. Dodatkową atrakcją
wieczoru była degustacja potraw afrykańskich pod skromnym dachem utkanym ze słomy.

ILONa cIEŚLIK-GrELa
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Gratulacje dla Ewy Ruleckiej od senatora Zbigniewa Szaleńca i burmistrza Marka Mrozowskiego.
2008marzec
październik
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Gość specjalny
17

Lekcja w muzeum
W

czwartek, 2 października
b.r., odbyła się w ramach
współpracy pomiędzy Miejską
Biblioteką Publiczną a Gimnazjum nr2 w Czeladzi, wyjazdowa lekcja w Muzeum Zagłębia
w Będzinie. Tematem zajęć było malowanie na szkle, a lekcja
przeprowadzona została w formie warsztatów przez przewodniczkę tego Muzeum - mgr Dobrawę Skonieczną-Gawlik.
Każdy z 18 uczestników
lekcji wybrał sobie porcelitowy
kubek, szklaną butelkę lub prostokątny kawałek szkła, które
stanowiły przedmiot naszej ar-

tystycznej działalności. Dostaliśmy także specjalne, kolorowe
farby do malowania na szkle,
a także specjalne konturówki
oraz zestaw najprzeróżniejszych
pędzli. Malowaliśmy motywy
kwiatowe, motyle, kompozycje,
pejzaże, aniołki itd. Końcowy
efekt zadziwił najbardziej nas
samych. Nasze prace wyszły po
prostu rewelacyjnie. Okazało się,
że otrzymamy je na własność
i możemy zabrać do domu.

GRAŻYNA LIS
DANUTA KUROWSKA

września MBP odwiedził
Łukasz Konopka, aktor
młodego pokolenia, który urodził się i mieszkał w Czeladzi.
W 2005 roku ukończył studia na
Wydziale Aktorskim PWSFTViT
w Łodzi. Występował w popularnych serialach telewizyjnych
„Twarzą w twarz”, „Na dobre
i na złe”, „Determinator” i „Kryminalni”. Najnowszą produkcją,
w której można zobaczyć Łukasza Konopkę jest głośny serial
telewizyjny o legendarnej grupie
Cichociemnych „Czas honoru”.
Jest także aktorem teatralnym.
Na deskach Teatru Zagłębia w
Sosnowcu, można go było oglądać między innymi w roli Iwana Bezdomnego w sztuce pt.
„Mistrz i Małgorzata”.

* 22 października 2008 r., godz. 1100
– Dzień Niepełnosprawności.
W programie otwarcie wystaw fotografii pt. „Tacy sami” Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia” oraz prac
plastycznych uczniów ZSS i podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy „Ostoja” z Czeladzi, program artystyczny w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi. Wstęp wolny!
* 26 października 2008 r., godz. 1700
– Niedzielny Kabareton.
Spotkanie z Kabaretem Czesuaf z Warszawy.
Wstęp 6 zł w przedsprzedaży, 8 zł w dniu imprezy
* 7 listopada 2008 r., godz. 1800
– Wernisaż wystawy prac nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej „+ _ 30” w ramach obchodów 30-lecia ZSP.
Wstęp wolny!

12

ECHO CZELADZI październik
październik2008
2008

Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, aktor opowiadał o swojej długiej
drodze do aktorstwa, podglądaniu mistrzów i czerpaniu z ich
wiedzy i doświadczenia. Nie
obyło się bez ciekawostek i anegdot związanych z popularnymi
i lubianymi osobami, z którymi pan Łukasz miał okazję się
zetknąć. Ponieważ w spotkaniu
wzięła udział młodzież z kółka
teatralnego, aktor pokazał przyszłym aktorom kilka praktycznych ćwiczeń.
Spotkanie z Łukaszem Konopką odbyło się w ramach cyklu warsztatów teatralnych dla
dzieci i młodzieży, które zorganizowała MBP.

BEATA MARCINKOWSKA

Jest katalog! Dyskutują
W

poprzednim numerze
„E.Cz.” zamieściliśmy
prośbę MBP do mieszkańców
Czeladzi z prośbą o udostępnienie katalogu z wystawy
w czerwcu 1988 roku. I oto za
sprawą tego anonsu, pan Wojciech Wiśniewski z Czeladzi
odnalazł w swoich zbiorach ten
katalog. Wydawcą był Wydział
Kultury Urzędu Miejskiego
i Muzeum Zagłębia w Będzinie.
To skromna publikacja czarno-biała z tekstem wstępnym
o życiu codziennym Czeladzi
w latach 1910-1939 autorstwa
Andrzeja Szymczyka i kilkoma
interesującymi fotografiami. To
bardzo cenna darowizna dla Biblioteki.
Panu Wojciechowi Wiśniewskiemu MBP składa serdeczne
podziękowania.

EWA AMBROŻY
Dyrektor MBP

SDK „Odeon” zaprasza

750 LAT CZELADZI

o filmach i książkach

W

środę 24. września b.r. odbyło się jubileuszowe 10.
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Lekturę tego miesiąca stanowiło
pisarstwo Haruki Murakamiego
ze szczególnym uwzględnieniem
„Kroniki ptaka nakręcacza”.
Dyskusja nad książką była bardzo żywa i ciekawa.
Dwa dni później spotkali się
miłośnicy dobrego filmu. W piątek 26 września b.r. odbyło się
trzecie spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Obejrzeliśmy znakomity, uhonorowany wieloma nagrodami,
film reż. P. Almodovara „Kwiat
mojego sekretu”.
Ciekawą i bardzo wielowątkową dyskusję zakończyła nieubłagana godzina zamknięcia
Biblioteki.

Czeladzkie „Who is who?”

WŁADYSŁAW BOLESŁAW

GŁAŻEWSKI

U

rodził się 3 lutego 1902 r.
w Przeczycach jako najstarsze
z pięciorga dzieci Feliksa Głażewskiego i Józefy z Sokołów, primo voto Dęboń. Cała rodzina mieszkała w
Tuliszowie, gmina Wojkowice Kościelne. Szkołę powszechną ukończył
w Przeczycach. Od 1913, mieszkając
na stancji uczniowskiej Józefa Siecińskiego – redaktora i wydawcy
„Głosu Ludu”, kontynuował naukę
kolejno 3 gimnazjach częstochowskich: Wł. Biegańskiego, G. Kośmińskiego, wreszcie W. Szudejki.
Zmiany te były wymuszone masowym zamykaniem szkół polskich

GRAŻYNA LIS

* 9 listopada 2008 r., godz. 1600
– Niedzielny Teatr dla Najmłodszych. Bajeczka pt. „Dokąd poszło
zdrowie?”. Wystąpi Teatrzyk „Skrzat” z Krakowa. Wstęp 4 zł.
* Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” zaprasza do Akademii Rozwoju Kobiety!
To cykl warsztatów psychologicznych prowadzonych przez psychologów mgr Krystynę Skowron i mgr Monikę Skobel. Każde spotkanie stanowić będzie odrębną całość tematyczną i składać się będzie
z dwóch spotkań po 4 godziny (razem 8 godzin). Cena 90 zł
Zapraszamy kobiety pragnące wzbogacać swoją osobowość, rozwijać
samoświadomość, wzmacniać poczucie własnej wartości, doskonalić
swoje relacje z innymi, efektywnie porozumiewać się z ludźmi, dobrze
radzić sobie z emocjami.
Temat pierwszego warsztatu: „W głąb siebie – kobieta poszukująca
swojej wartości”
Spotkania odbędą się w dniach: 8 listopada 2008 r. (4 godziny),
godz. 1000 – 1400 oraz 22 listopada 2008 r. (4 godziny), godz. 10 00 1400 w SDK „Odeon” przy ul. Szpitalnej 9.

BRONISŁAWA
SPERCZYŃSKA
Pseud. Gruba, Bronka

U

rodziła się 10 marca 1902 r.
w Dąbrowie Górniczej w wielodzietnej rodzinie robotniczej Antoniego i Marii z d. Kulesza.
Gdy miała 10 lat, została usunięta ze szkoły powszechnej, ponieważ ojciec Bronisławy został
skazany na karę więzienia jako
więzień polityczny. Po 3 latach
pobytu w więzieniu zmarł, a nastoletnia Bronisława zmuszona

przez władze carskie. W 1917 roku
Głażewski przeniósł się bliżej domu,
do Wyższej Szkoły Realnej w Sosnowcu (dzisiejsze IV LO im. ST. Staszica), którą ukończył w 1920 roku.
Już w połowie lipca tego samego roku na wezwanie Rady Obrony Kraju
zgłosił się do Komendy Uzupełnień.
Przydzielony do 10 półkompanii telegraficznej, po czterotygodniowym
przeszkoleniu w Kielcach, skierowany został na front z I Korpusem
Jazdy gen. Rómmla w rejon Żytomierza.
Zwolniony z wojska w połowie
grudnia 1920 roku niemal natychmiast rozpoczął studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Na pierwszym roku studiów stancję
dzielił z kolegą z sosnowieckiego
gimnazjum, światowej sławy tenorem Janem Kiepurą, który wówczas
również rozpoczął studia prawnicze.
W przeciwieństwie do Kiepury, który wbrew woli ojca, porzucił prawo
dla kariery śpiewaka operowego,
Głażewski ukończył w 1927 studia
i podjął pracę w Wydziale Powiatowym Sejmiku Będzińskiego. Pracował tu na różnych stanowiskach.
W latach 1929 - 30 pełnił funkcję burmistrza miasta Czeladź.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego, starosta będziński Józef
Boxa na podstawie art. 44 Dekretu

z 1919 roku o samorządzie miejskim
wyznaczył 19 czerwca 1929 roku
jako dzień wyboru nowego burmistrza Czeladzi. W razie nie wybrania przez radnych przewodniczący
Wydziału Powiatowego miał prawo
sam dokonać nominacji burmistrza
na okres 1 roku. Ponieważ radni
czeladzcy nie potrafili przegłosować żadnego kandydata wymaganą
większością głosów, starosta J. Boxa
nominował na funkcję burmistrza
Czeladzi ówczesnego inspektora samorządu gminnego Głażewskiego.
Głównym zadaniem nowego gospodarza miasta, którego podjął się Głażewski było uzdrowienie gospodarki
finansowej miasta. Rozpoczął również starania o budowę nowej rzeźni
miejskiej. Władysław pełnił swe
obowiązki niespełna rok - od lipca
1929 do 15 maja 1930, tzn. do dnia
gdy radni Czeladzi przystąpili do
wyboru nowego burmistrza. Obok
Głażewskiego wysunięto drugiego
kandydata - Ryszarda Piwowara,
który ostatecznie wygrał głosowanie większością głosów. 4 dni później Wydział Powiatowy Sejmiku
Powiatowego zaakceptował wybór
nowego burmistrza i jednocześnie
przyjął z dniem 31 maja 3 miesięczne wypowiedzenie Głażewskiego
z pracy w samorządzie gminnym.
Już we wrześniu 1930 roku Głażew-

ski podjął pracę sekretarza Wydziału Powiatowego w Sandomierzu,
dokąd przeniósł się wraz z rodziną
i gdzie spędził całą wojnę. Po wyzwoleniu zamieszkał w Kielcach
i z tym miastem związał resztę swego życia prywatnego i zawodowego.
Pracował kolejno w Wydziale Samorządowym, Biurze Regionalnym
Centralnego Urzędu Planowania,
był dyrektorem administracyjnym
Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, a od 1968 roku na etacie Ministerstwa Rolnictwa. We wrześniu
1970 roku przeszedł na emeryturę.
Prowadzi aktywne życie nie tylko
zawodowe, ale również społeczne.
Był współzałożycielem spółdzielni
wydawniczej tygodnika propagującego Centralny Okręg Przemysłowy pt. „COP”. W czasie wojny
zainteresował się pszczelarstwem.
Przez 20 lat działał jako prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
i członek Zarządu Polskiego Związku Pszczelarzy.
W 1932 roku ożenił się z Janiną
Krzemińską, z którą miał dwoje
dzieci - córkę Hannę i syna Janusza. Władysław zmarł 21 lipca
1991 roku w Kielcach, gdzie został
pochowany.

była pójść do pracy. Pracowała
jako introligator w dąbrowskich
drukarniach, początkowo u Stanisława Świeckiego, a od 1920 r.
w drukarni Lewickiego. W roku
1922 poznała Bronisława Wróblewskiego, działacza Komunistycznej Partii Polski, za którego
wyszła za mąż.
Po dwóch latach pożycia mąż
Sperczyńskiej został aresztowany
i skazany za działalność komunistyczną na 6 lat więzienia. W tym
czasie ich mieszkanie było oddane całkowicie do użytku partyjnego, często ukrywano w nim broń
i propagandowe broszury, stanowiło ponadto bezpieczne schronienie
dla prześladowanych i ściganych
przez policję komunistów. Choć
sama Sperczyńska w tym okresie
do partii nie należała, to w pełni
akceptowała zarówno działalność
męża, jak i udostępnianie swojego
lokum na potrzeby partii. W 1925
r. została aresztowana i osadzona
w więzieniu w Sieradzu. Spędziła
w nim dwa lata. Po wyjściu z więzienia Sperczyńska zaczęła działać
w Międzynarodowej Organizacji
Pomocy Rewolucjonistom, wstąpiła
do KPP i podjęła pracę w drukarni

w Będzinie. W 1933 r. została ponownie aresztowana za działalność
komunistyczną i osadzona na dwa
lata więzienia w Katowicach. Na
wolności, od 1935 r., dorywczo pracowała znów w będzińskiej drukarni. Spędziła w niej także trzy pierwsze lata wojny. Z powodu ogólnego
wyczerpania i poważnej choroby
serca, będących następstwem pobytów w więzieniu, niewiele wówczas
angażowała się w działalność polityczną. Krótko przed wrześniem
1939 r. udzielała się w Kole Kobiet
przy PPS. Między 1943 a 1945 r. była
zatrudniona jako robotnica w Hucie
Bankowej w Dąbrowie Górniczej. Po
okupacji wstąpiła do Polskiej Partii
Robotniczej i podjęła pracę w Centralnych Warsztatach Elektrycznych
w Dąbrowie Górniczej, najpierw jako robotnica, kontrolerka markowni, pracownica kosztów własnych,
w końcu kierownik Wydziału Personalnego. Awansowała w 1949 r.
i została mianowana kierownikiem
Biura Personalnego w Zjednoczeniu Biur Projektowo-Montażowych
w Katowicach. 1 czerwca 1950 r.
została skierowana do pracy w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Będzinie na stanowisku sekreta-

rza. Na tym stanowisku pracowała
do 1 sierpnia 1951 r. Kolejny rok
przepracowała w charakterze sekretarza Propagandy Komitetu Powiatowego PZPR w Będzinie.
Od 15 stycznia 1953 r. do listopada 1954 r. Sperczyńska pracowała na stanowisku Przewodniczącej
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czeladzi. Dalsze swoje życie
zawodowe i prywatne Bronisława
Sperczyńska związała z miastem
Sosnowiec. Po przejściu na rentę
aktywnie udzielała się społecznie.
Działała m.in. w Polskim Komitecie Opieki Społecznej, była radną
Miejskiej Rady Narodowej. Została
wpisana do Księgi Zasłużonych dla
miasta Sosnowca.
Za wyróżniającą się pracę społeczną i zawodową została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz Orderem Sztandaru Pracy
I klasy.
Zmarła 26 stycznia 1992 r.
w Sosnowcu., pochowana została na
cmentarzu przy ul. Smutnej.

Oprac. IWONA SZALENIEC
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Bezpieczne dziecko na drodze

Wiceminister Krystyna Szumilas i dyrektor PP nr 10 Beata Zawiła.

SP 7 może pochwalić się pięknym boiskiem. Na zdjęciu wiceminister Krystyna Szumilas
w towarzystwie senatora Zbigniewa Szaleńca, zastępcy burmistrza Anny Ślagórskiej i dyrektor SP 7 Joanny Durdzińskiej.

Wiceminister Szumilas w Czeladzi
26

września br. w Czeladzi gościła wiceminister
edukacji Krystyna Szumilas.
Podczas wizyty wiceminister
w towarzystwie senatora Zbigniewa Szaleńca oraz zastępcy
burmistrza Anny Ślagórskiej
zwiedziła czeladzkie placówki
oświatowe.
Wiceminister Szumilas nie
kryła zaskoczenia, widząc w
jak dobrym stanie technicznym
są czeladzkie placówki oraz
jak dobrze są wyposażone. W
Przedszkolu Publicznym nr 10
znalazła nawet chwilę, żeby po-

bawić się z dziećmi, które żywo
zareagowały na to niecodzienne
spotkanie.
Wizyta poprzedzona była
spotkaniem w Biurze Platformy
Obywatelskiej w Sosnowcu, poświęconym reformie programu
szkolnictwa, którego celem było omówienie bieżących spraw
i problemów związanych z funkcjonowaniem oświaty.
Tematem spotkania była
żywo dziś dyskutowana reforma szkolnictwa. Wiceminister,
która dobrze zna realia polskiej
szkoły, zarysowała zmiany jakie

mają zajść w systemie oświaty.
Poruszyła również kontrowersyjną kwestię obniżenia wieku
szkolnego. Wiceminister Szumilas przekazała zebranym
dyrektorom placówek oświatowych informację że wiek szkolny i upowszechnienie edukacji
w szkole zostanie obniżony do
sześciu lat, ale to rodzice będą
mogli zadecydować o odroczeniu pójścia swojego dziecka do
szkoły o rok.
Wiceminister oznajmiła jednocześnie, że resort nie zamierza
zwiększać liczby godzin pracy

nauczycieli, ale chce zmienić
proporcje między czasem poświeconym na zajęcia w szkole,
a czasem, w którym nauczyciel
przygotowuje się do lekcji i wykonuje inne czynności związane
z prowadzeniem zajęć.
Tematem poruszonym przez
gościa była sprawa kuratoriów.
Wiceminister stwierdziła, ze kuratoria nie stracą swoich uprawnień. Ich zadaniem jest kontrolowanie jakości kształcenia. (MJ)

W

ramach ogólnopolskiej
akcji edukacyjno- informacyjnej organizowanej pod
patronatem STATOIL Polska
w dniu 29 września 2008r odbył
się konkurs pt. „Bezpieczeństwo
dziecka na drodze” , którego organizatorem był MZS - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Czeladzi.
Uczestniczyli w nim uczniowie
klas pierwszych ze szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 7 wraz z wychowawcami oraz rodzicami.
Zmaganiom uczniów kibicowali: Anna Ślagórska zastęp-

ca burmistrza Miasta Czeladź,
Włodzimierz Mogiła nadkomisarz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
w Katowicach, Monika Francikowska naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego w Będzinie,
Waldemar Spyrka przedstawiciel Straży Miejskiej w Czeladzi,
Małgorzata Świder dyrektor
MZS, Renata Paluch dyrektor
SP Nr 3, Joanna Durdzińska
dyrektor SP Nr 7, Tomasz Janowski kierownik Stacji Benzynowej STATOIL w Czeladzi.

Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci zasad
bezpiecznego poruszania się po
drogach publicznych oraz kształtowanie właściwej postawy wobec funkcjonariuszy Policji.
Konkurs składał się z dwóch
części: plastycznej i wiedzowej.
Pytania ustne przeplatały się ze
scenkami tematycznymi i piosenkami wykonanymi przez
pierwszaków z MZS – SP2 oraz
występem zespołu wokalnego
Mini- Babki.

Główną nagrodą były rowery
wraz z wyposażeniem dla każdej szkoły, ufundowane przez
STATOIL Polska. Zwycięzcami
zostali: Nikola Kaczorowska –
SP 1, Weronika Kurek – MZSSP2, Radosław Czapiński
– SP3, Zuzanna Bednarczyk
- SP7 a dla wszystkich uczniów
przygotowano nagrody w postaci gier edukacyjnych, kamizelek
oraz znaczków odblaskowych.

EWA BYTOMSKA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Czeladzi
składam wszystkim nauczycielom i pracownikom
czeladzkich szkół i placówek oświatowych
życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych, zadowolenia
z wykonywanej pracy i wiele pomyślności w życiu osobistym.

Z okazji Dnia Pracownika Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom oświaty
życzę satysfakcji z wykonywanej pracy,
uczniom i wychowankom radosnego zdobywania wiedzy
i umiejętności, a rodzicom poczucia, że ich dzieci
są otoczone fachową opieką przez kompetentnych
nauczycieli i pedagogów, dla których dobro dzieci
i ich wielostronny rozwój jest najwyższą wartością.

DOMINIK PENAR
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Czeladzi

Przewodnicząca Komisji Finansowej
Rady Miejskiej w Czeladzi
GRAŻYNA STRĄCZEK

Przedszkolaki z PP 10 chętnie pokazywały pani minister swoje prace.
Spotkanie dyrektorów zagłębiowskich szkół odbyło się w Biurze Poselskim PO w Sosnowcu.

Na koniec pobytu minister Krystyny Szumilas pamiątkowe zdjęcie –tradycyjnie na schodach
pałacu „Pod filarami”.
Gospodarzami spotkania z wiceminister edukacji byli poseł Grzegorz Dolniak i senator
Zbigniew Szaleniec.
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Uczyli się o recyklingu i sprzątali

1

7 września 2008 r. uczniowie
klasy V udali się do Ośrodka
Edukacyjnego Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa
Śląskiego w Będzinie, na warsztaty zatytułowane „Czy opakowania muszą być uciążliwymi
odpadami?”. Dzieci uczyły się
co to są odpady, jak ograniczyć
ich ilość, co to jest recycling,
biodegradacja, fotodegradacja,
jaki jest czas rozkładu różnych
produktów. Nie mogliśmy uwierzyć, że każdy z nas produkuje
około 250 kg śmieci rocznie.

Dwa dni później „Sprzątaliśmy Świat”. Hasło przewodnie
tegorocznej akcji, którą przeprowadziliśmy w naszej szkole
19 września, brzmiało „Ziemia
w Twoich rękach”. W tym dniu
nasi wychowankowie uczestniczyli w apelu informacyjnym po
czym odebraliśmy worki foliowe, rękawiczki i wyruszyliśmy
w teren, aby posprzątać okolicę
wokół szkoły oraz w najbliższym sąsiedztwie.

MAGDALENA NIEDBAŁA
Szkoła Podstawowa nr 3
2008 październik ECHO CZELADZI
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Nagroda Klubu Gaja dla ZS nr 2

20

Zdrowo i sportowo

z Comeniusem
J

uż po raz drugi Gimnazjum
nr 2 w Czeladzi przystąpiło
do programu „Uczenie się przez
całe życie”. Jest to program
edukacyjny uruchomiony przez
UE w 2007 r. jako kontynuacja
programu Socrates II, przewidziany do realizacji w latach
2007 - 2013. Nasz projekt nosi
tytuł „Żyj zdrowo i trzymaj
formę”. Uzyskał bardzo wysoką ocenę Agencji Narodowej
w Warszawie (95 punktów na
100 możliwych). Jesteśmy szkołą
koordynującą projekt i będziemy
współpracować z trzema placówkami: z Bułgarii (Pleven), Cypru
(Limassol) i Włoch (Neapolu).
Na realizację przedsięwzięcia
dostaliśmy 16.000 euro.
Główne cele naszego przedsięwzięcia to: rozwijanie kreatywności uczniów i zachęcanie
ich do innowacji oraz zwiększenie udziału w możliwościach edukacyjnych poprzez
aktywność sportową. W myśl
idei „W zdrowym ciele zdrowy
duch” wdrożymy działania rozbudzające świadomość wpływu
zdrowego stylu życia na prawidłowy i harmonijny rozwój umysłowy i intelektualny młodego
organizmu.
Będziemy również wykorzystywać technologię informacyjnokomunikacyjną podczas realizacji
zajęć dydaktycznych (także pozalekcyjnych) w celu wspierania rozwoju jakości materiałów, usług,
praktyk i metod pedagogicznych
szkoły.
Młodzi Europejczycy będą
doskonalić porozumiewanie się
w językach obcych, ponieważ
otrzymają szansę spotkania się
ze swoimi kolegami podczas
różnych wizyt partnerskich.
Nasi uczniowie stworzą mnóstwo prac i zorganizują wiele
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konkursów i zawodów, które
wypromują szkołę, miasto i nasze państwo oraz dadzą możliwość popularyzacji idei zdrowego stylu życia.
Nasi uczniowie będą mogli
również rozwijać swoje kompetencje matematyczne, gdyż
zgłębią mnóstwo prac poświęconych umiejętności liczenia,
znajomości miar i struktur oraz
prezentacji swoich osiągnięć w
postaci wzorów, modeli, wykresów i tabel.
Projekt da wspaniałą możliwość poznania nowych kultur,
zasad postępowania i reguł zachowania w różnych społeczeństwach i środowiskach.

MARIOLA KOZIEŁ
Dyrektor Gimnazjum Nr 2
KATARZYNA PILC
Koordynator projektu

maja 2008 roku Zespół
Szkół nr 2 w Czeladzi
otrzymał Nagrodę Współodczuwania przyznaną przez Klub
Gaja. Nagrodę z rąk prezesa
Jacka Bożka przyjęła nauczycielka współpracująca z organizacją mgr Elżbieta Wyderka
wraz z dyrektorem szkoły mgr
inż. Edwardem Gruszką. Szkoła otrzymała nagrodę za zaangażowanie w programy, które
podnoszą świadomość uczniów
w zakresie ochrony zwierząt,
poszanowania przyrody, dbania
o środowisko.
W Zespole Szkół Nr 2 prowadzono długotrwałą i systematyczną działalność w ramach
inspirowania uczniów do zajęć
twórczych. Akcja ma na celu integrację szkoły ze społecznością lokalną, przy zastosowaniu
niekonwencjonalnych metod dy-

czerwca 2008 roku podczas miejskiej uroczystości zakończenia roku szkolnego
2007/2008, Gimnazjum nr 2
w Czeladzi czwarty raz otrzymało zaszczytne miano najaktywniejszej szkoły i nagrodę w
postaci tablicy interaktywnej.
Zgodnie z maksymą: „ Sukces
ma wielu ojców...”, na nasze zwycięstwo złożyła się systematyczna i wytrwała praca całego grona
pedagogicznego , uczniów i ich
rodziców. Przez cały rok szkolny
młodzież pod kierunkiem nauczycieli z pasją przygotowywała się do udziału w konkursach,
poczynając od etapu miejskiego,
kończąc na międzynarodowym.

W ostatnia niedzielę
września Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Czeladzi
zorganizował
dla mieszkańców
imprezę sportowo – rekreacyjną
„Dzień z MOSiR-em”.

K

ażdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Najmłodsi znakomicie bawili się na zjeżdżalni
„Dżungla”, mogli skorzystać
z przejażdżki samochodem wyścigowym, wojskowym jeepem
i MOSiR-owskim melexem. Odważniejsi i nieco starsi wprost
okupowali urządzenie pod nazwą „Euro bungy”, gdzie na wysokości kilku metrów można było robić fikołki i skakać do woli.
Prawdziwi twardziele wchodzili

Dzień z MOSiR-em

E

uropejskie Dni Ptaków
przypadały na dni 4 i 5
października. Organizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się
Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, które jest
partnerem światowej federacji
towarzystw ochrony ptaków BirdLife International; www.

Odnieśliśmy sukces
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daktycznych. Nasza szkoła jako
jedyna w Polsce, została laureatem tej nagrody! A otrzymaliśmy ją w znakomitym towarzystwie: radio TOK FM, tygodnik
Polityka, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego.
Klub Gaja działa na rzecz
Ziemi od 20 lat i jest jedną
z wiodących, niezależnych organizacji społecznych. Najszerszy zakres działania to pomoc
zwierzętom: „Zwierzę nie jest
rzeczą”, „Cyrk jest śmieszny nie
dla zwierząt”, „Kurka wolna”,
„Jeszcze żywy karp”, „Zbieraj
makulaturę - ratuj konie”, „Pozwólmy im latać”, „Czy wiesz co
jesz”, „Wiwisekcja”.
Nasza szkoła (klasy: I, II, III
ochrony środowiska) brała czynny udział w każdej z wymienionych akcji. (EW)

SPORT

Wśród wielu osiągnięć należy
wspomnieć o zdobyciu przez
uczniów tytułów laureatów Konkursów Przedmiotowych z Matematyki i Języka Angielskiego,
uzyskaniu mandatu posła na
Sejm Dzieci i Młodzieży oraz
zwycięstwie w prestiżowym dla
społeczności lokalnej Konkursie
Wiedzy o Czeladzi. Jak co roku
włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Uczeń z klasą”.
Gimnazjum nr 2 może pochwalić się również bogatą
ofertą pozalekcyjnych zajęć
edukacyjnych, rekreacyjnych
i artystycznych.

MARIOLA KOZIEŁ

otop.skygroup.pl/kat_390_392/
Partnerstwo_w_BirdLife_International. W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Czeladzi postanowili również
włączyć się do akcji pod przewodnictwem Marty Cembor
- nauczycielki przyrody i Dariusz Kapuścińskiego - wolontariusza OTOP.
Nauczyciele i uczniowie
uzbrojeni w karty obserwacyjne
przemierzyli czeladzkie, zielone tereny wzdłuż Brynicy, park
Grabek, park Jordan, wzgórze
Borzecha, by policzyć spotkanych, skrzydlatych mieszkańców miasta.
Oto wyniki liczenia ptaków
w Czeladzi: jaskółki dymkówki - ponad 40, kaczki krzyżówki – 35, kawki – 15, wróble-12,
sikorki bogatki – 8, sójki – 5,
sroki- 5, kowaliki – 3, jastrzębie -1. Wyniki liczenia ptaków
zostaną przesłane do OTOP-u,
zapraszamy więc do odwiedzenia strony:
www.otop.org.pl

MARTA CEMBOR
DARIUSZ KAPUŚCIŃSKI

do kuli sferycznej „Zorbing” – co
się tam działo …. krzyki słychać
było na całym stadionie.
Dla nieco mniej odważnych
zorganizowano zawody w bule,
pod okiem doświadczonych instruktorów na trzech wyznaczonych boiskach całe rodziny brały
udział w zawodach. Cieszy nas
fakt, że ta francuska dyscyplina
sportowa ma coraz większą popularność wśród mieszkańców
naszego miasta.
Stowarzyszenie Miłośników
Starych Szybowców i Samolotów „Parcina” z Będzina dało
prawdziwie mistrzowski pokaz
modeli latających i modeli samochodów.
Boisko boczne zarezerwowane zostało na coraz popularniejszą zabawę w naszym regionie
– paintball. Co niektórzy przekonali się na własnej skórze co
znaczą prawdziwe emocje …
byli „ranni”. Sądząc po zadowolonych minach uczestników
– zabawa była przednia.
Nad stadionem MOSiR latał
paralotniarz, niestety za silny
wiatr nie pozwolił na lądowanie,
ale i tak dał prawdziwy pokaz
umiejętności.
MOSiR Czeladź nie tylko zamówił na ten dzień przepiękną
pogodę ale i bezpłatną grochówkę, która w wojskowym kotle gotowała się od rana.
Organizatorzy mają nadzieję,
że „Dzień z MOSiR-em zagości
kalendarzu imprez już na stałe….. zapraszamy więc za rok.

BEATA KOZIOŁ
2008 październik ECHO CZELADZI
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INFORMATOR
WAŻNIEJSZE TELEFONY
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. Sportowa 6. Oferty pracy w regionie. Czynne pn. - pt. tel. 032/ 265 97 56.
TELEFON ZAUFANIA 032/ 265-66-22 (pon. 1400-1900, wt. 1600-1800, śr. 1500-1800, 		
czw. 1500-1800 pt. 1600-1800)
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala) 			
tel. 032/ 265-17 47 wew.265. Prowadzi bezpłatne poradnictwo i konsultacje		
(pon. 1600-2000 - porady prawne, wt.1500 –1800 terapia grupowa dla osób uzależnionych
od alkoholu; czw. 1200-1300 – grupa terapeutyczna dla osób dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie; 1300 -1400 – konsultacje dla rodzin z problemem uzależnienia oraz
w sprawach przemocy w rodzinie; 1400-2000 – dla osób uzależnionych od narkotyków, osób
z problemami HIV/AIDS; pt. 1200 -1400 - 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. 800-1500.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 		
ul. Katowicka 45 (budynek Urzędu Miasta), tel. 032/76 37977,032/76 37 991.
MITINGI GRUPY AA „Czeladź” odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 1800. Ostatni
poniedziałek miesiąca jest miting otwarty przy ul. legionów w budynku Misjonarzy.
MIEJSCE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27, tel. 032/ 265 68 11 lub 032/ 265 14 42.
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pacjentów, że zmieniliśmy siedzibę
gabinetu / z Pola 4a na Pola 6e/.
SZUKAM mieszkania 1- lub 2-pokojowego do wynajęcia. Tel. 0507382167.
USŁUGI KRAWIECKIE - szycie na
miarę, skracanie, podwijanie, obszywanie, wszywanie zamków, przeróbki,
poprawki i inne. Czeladź Piaski, ul. Bema 4, tel.517305200.
WYNAJMĘ lokal 30m. w Będzinie.
Tel. 608808513.
ZATRUDNIĘ zmotoryzowaną nianię
do opieki nad dwójką dzieci w wieku
8 i 10 lat trzy dni w tygodniu od 14.30
do 20.00(wtorek, środa, czwartek).
Tel.0 502 236 232.
MŁOT udarowo-obrotowy HITACHI
typ PR 38 E w walizce, nowy z oprzyrządowaniem i wiertło, szpic, przecinak oraz bit z koronką do betonu Q65.
Tel. 695 673 488.
USŁUGI remontowe. Tel. 5103 39 763.
RZECZOZNAWCA majątkowy – wycena działek, mieszkań, domów. Tel. 032
265 29 46; 0660 519 714.
ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi oferuje: pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
naproża, słupki geodezyjne tel. 0601
515 765.
KANCELARIA radcy prawnego
ul. Grodziecka 9. Tel. 032/ 265 39 68.
KOREPETYCJE matematyka, fizyka.
Tel. 267 66 02.
OPIEKĘ nad starszą osobą od zaraz
podejmę. Mam 49 lat, średnie wykształcenie – technolog żywności,
jestem spokojną, opanowaną osobą,
posiadającą duże doświadczenie zawodowe i życiowe, odpowiedzialna.
Tel. 784 – 921 – 768.
OPIEKA nad ludźmi starszymi, chorymi – pielęgniarka dyplomowana. 		
Tel. 269 61 91; 0504989683
KAFELKOWANIE solidnie, wszelkie
zabudowy wanien, kabin, antresole,
wnęki i nisze, inne. Instalacje wodnokanalizacyjne, ścianki działkowe, sufity podwieszane. Tel. 0784 921 768.
INSTALACJE wodno-kanalizacyjne,
montaż wodomierzy, biały montaż,
wanny, kabiny, hydromasaże. Tel. 784
921 768.
ŁAZIENKI, solidnie, estetycznie, instalacje wodne, sufity podwieszane,
wszelkie zabudowy, montaż kabin
i inne. Tel. 784 921 768.
MONTAŻ boazerii, montaż paneli
podłogowych, wszelkie zabudowy.
Tel. 784 921 768.
REMONTY budowlane, roboty malarskie, montaż drzwi, okien, ścianki
działowe, ogrzewanie podłogowe.
Tel. 784 921 768.
OGRZEWANIE podłogowe, remonty
budowlane. Tel. 784 921 768.
NZOZ OP-MED wykonuje szczepienia
p/grypie w domu pacjenta, codziennie w godz. 8.00-20.00. Cena 30 zł.
Zgłoszenia tel. 032 265 36 30; 0608
034 209.
STUDENTKA III roku chemii udziela
korepetycji w zakresie gimnazjum
i liceum. Przygotowanie do nowej
matury (arkusz podstawowy i rozszerzony). Proszę o kontakt każdego dnia
po godz. 16.00. Cena do ustalenia. Tel.
518 255 441.
DOŚWIADCZONY nauczyciel języka
niemieckiego udziela korepetycji na
wszystkich poziomach nauczania oraz
przygotowuje do matury. 		
Tel. 032/265 35 59 lub 510 254 300.
KOREPETYCJE - język angielski i polski na każdym poziomie nauczania
także przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego. Udzieli
nauczyciel, cena do negocjacji. Kontakt : 691926511.

• KOREPETYCJE j. hiszpański, j. angielski od podstaw 15zł/h. Tel. 08857830.
• KOREPETYCJE z chemii, fizyki
oraz matematyki, rzetelnie i tanio.
Tel. 504654151.
• PRAWO JAZDY Kat B oraz dodatkowe szkolenia - zapraszamy do ośrodka
pod adresem: Czeladź Piaski, ul. Bema
4. Oferujemy: indywidualne podejście oraz konkurencyjne ceny przy
fachowym szkoleniu.Tel.517305200,
514824838.
• PROFESJONALNE instalacje antenowe telewizji satelitarnej oraz naziemnej, montaż sprzętu platform cyfrowych (telewizja N, Polsat Cyfrowy,
Cyfra Plus), sprzedaż akcesoriów, oferuje Firma M-Sat Mariusz Cygnarowski
tel. +48 512 461 793. Ceny montaży do
uzgodnienia. Kontakt : m-sat@wp.pl
• PRZYJĘCIA weselne w miejscu wskazanym przez klienta. Organizujemy
przyjęcia na wysokim poziomie i profesjonalnie. Polecamy się przy organizacji przyjęć w Straży w Czeladzi oraz
w innych miejscach na terenie śląska.
Zapraszamy na www.wesela.czeladz.
pl tel. 32/265-01-40 lub 512-281-730
• REHABILITACJA w domu pacjenta w ramach umowy z NFZ: wizyty
bezpłatne. 40-514 Katowice ul.
Ceglana 67c, KRS 0000237033 NIP
9542519559 REGON 240090900.Tel.:
032 / 201 50 14, fax: 032 / 201 50 62
w 31. Kontakt: mgr Magdalena Hachulska, tel. 0-666-513-860, poniedziałek – piątek 8:00-17:00.
• STUDENTKA udzieli korepetycji z matematyki. Tanio i solidnie. już wielu zadowolonych uczniów. Tel. 663041123.
• OPIEKA nad ludźmi starszymi, chorymi – pielęgniarka dyplomowana.
Tel. 269 61 91; 0504989683.
• KANCELARIA radcy prawnego, Czeladź ul. Grodziecka 9 przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki
w godz. 16.00-18.00. Tel. 032/ 2653
968. Reprezentacja w sądach.
• KOREPETYCJE matematyka, fizyka.
Tel. 267 66 02.
• UDZIELĘ korepetycji z j. niemieckiego. Tel. 514 777 193.
• JĘZYK angielski – korepetycje z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum,
nauka od podstaw (możliwość dojazdu do klienta). Tel. 511 198 995.
• KOREPETYCJE z j. angielskiego. Poziom podstawowy i średnio zaawansowany. Tel. 782 369 674.
• MAGISTER filologii angielskiej udziela korepetycji. Tel. 505 355 342.
• C.O. wod-kan – montaż instalacji.
Tel. 792 692 538.
• TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY z języka
niemieckiego, z siedzibą w Czeladzi,
przyjmie zlecenia. Dane kontaktowe:
Czeladź, tel: (0) 516235978, stacjonarny: (032) 265-11-64.
• STOLARSTWO tel. 291 54 89 wykonuje meble kuchenne na zamówienie,
drzwi, renowacja mebli i inne usługi
stolarskie. Czeladź ul. Przełajska 67.
• EGZAMIN na prawo jazdy! Doświadczony instruktor organizuje manewry
i jazdę po mieście. Tel. 032/ 763 60 06
lub 602 766 552. Samochody jak na
egzaminie państwowym. Prowadzę
również jazdy dokształcające dla osób
posiadających prawo jazdy.
• LOKAL 30 m kw. w Czeladzi, przy ul.
Reymonta, do wynajęcia na działalność gospodarczą. Tel. 602403033,
032/265 24 32.

• ZATRUDNIĘ fryzjerkę w salonie Czeladź – Piaski. Tel. 0501 465 015.

Za treść reklam Redakcja i Wydawca nie odpowiadają

Pielgrzymki

ROZMAITOŚCI
czasopisma (niszowe na zamówienie),
słodycze, papierosy, kosmetyki, art.
chemiczne, baterie, znicze, kadzidełka, pamiątki, akcesoria do grillowania,
pocztówki z Czeladzi, usługi wywoływania filmów, dewocjonalia, artykuły
z porcelany.
MŁODE MAŁŻEŃSTWO kupi mieszkanie własnościowe w dobrym stanie
typu M-3 (2 pokoje), przystępna cena
na terenie Czeladzi. Prosimy o kontakt
tylko właścicieli mieszkania, nie jesteśmy zainteresowani współpracą z biurami nieruchomości. Tel. 509-872-571
lub 509-872-570.
MŁODE MAŁŻEŃSTWO poszukuje mieszkania do wynajęcia 2/3
pokoje kuchnia, łazienka. Pilne!
Tel. 0504914906.
MŁODE MAŁŻEŃSTWO poszukuje
niedrogiego mieszkania do wynajęcia
na terenie Czeladzi, tel. 781423999.
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
CENTRUM EDUKACYJNO - JĘZYKOWE „ENGLISH HUT” w Czeladzi
ul. Nowopogońska 8 przyjmuje zapisy
na kursy języków obcych: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego oraz
na kursy przygotowawcze do matury
i egzaminu gimnazjalnego (z języka
polskiego i angielskiego). Przy zapisach 10 % rabatu na wybrany kurs. Tel.
518 250 377 w godzinach od 16-20.
ORGANIZACJA przyjęć w domu,
usługi cateringowe, wdrażanie systemu HACCP – konsultacje. Tel. 603
202 865.
ORTODONCJA - zapraszamy do jedynego w Czeladzi gabinetu oferującego usługi ortodontyczne dla dzieci
i dorosłych, Czeladź, ul. Nowopogońska 95,tel.0 502 236 232.
PORADY PRAWNE - Czeladź, tel.662013-354 pisma procesowe, prawo cywilne, w tym sprawy spadkowe, prawo rodzine, windykacja, prawo karne.
Tanio i solidnie.
SPRZEDAM dom Czeladź Centrum,
piętrowy, pow. domu 100 metrów kw,
pow działki 200, cena 468tys.
SPRZEDAM pianino Calisia. Cena do
uzgodnienia. Tel. 032/265-21-03.
SPRZEDAM tłumiki i końcówki sportowe firmy ulter sport. Tel. 608747823.
STOMATOLOGIA prywatna oraz w ramach NZF N.Z.O.Z. PARTNER-DENTAL
ul. W. Pola 6e, 41-253 Czeladź, tel.032
265-61-16. Informujemy wszystkich

Wystawa ATK Watra El Condor
Rio Colca 2008 do Peru zagości w pałacu „Pod filarami”

Zdobywcy
kanionu
W

grudniu tego roku pałac
„Pod filarami” będzie
gościł wystawę fotografii autorstwa uczestników polskiej akademickiej wyprawy AKT Watra
El Condor Rio Colca 2008, która w dniach 23-30 sierpnia 2008
r. eksplorowała jako pierwsza
dziewiczy odcinek najgłębszego

Hojni darczyńcy

W

okresie od 4 – 30 września
2008 r. w hipermarkecie real w Czeladzi trwała zbiórka publiczna. Brało w niej udział około
30 wolontariuszy z liceów, techników a także osoby starsze.
Z niezmierna radością informuję, iż w trakcie prowadzonej
zbiórki publicznej w gotówce,
która odbyła się ww. okresie
dzięki Państwa pomocy udało
zebrać się kwotę ponad jedena-

KOMENDA POLICJI W CZELADZI APELUJE

• SEICENTO 1,1. Sprzedam. Rok prod.
2002. Pierwszy właściciel. Bezwypadkowe. Serwisowane. Przebieg
96 tys. Komplet opon zimowych.
Niebieski. Bardzo dobrze utrzymany.
Tel. 503152342.
• ANTENY satelitarne, naziemne,
osprzęt antenowy – sprzedaż, montaż. Zestawy do odbioru platform
cyfrowych. Projektowanie i wykonawstwo systemów antenowych
i monitoringowych w domach jedno
i wielorodzinnych. PHU ROM-SAT, Czeladź, Rynek 20. Tel. 032/ 763 63 44; 503
109 980; e-mail:
• AUTO – LUKI. Profesjonalne Złomowanie aut. Skupujemy auta za gotówkę. Zasada złomowania Umowa
kupna-sprzedaży. 41-250 Czeladź,
tel. 511-317-651, autoluki@wp.pl
• BAR „U Smakosza”, Czeladź ul. Dehnelów, koło biedronki oferuje kurczaki
z rożna 13 zł sztuka, na terenie Czeladzi dowóz bezpłatny oraz hamburgery frytki zapiekanki i inne fast food
najtańsze i najlepsze jedzenie, najniższe ceny w regionie zapraszamy. Tel.
503 043 333; 509 418 660.
• BIURO Rachunkowe PUH „MARINEX”,
obsługa księgowa firm. Prowadzenie
ksiąg podatkowych, ryczałt, obsługa
płac i ZUS. Na życzenie możliwy odbiór dokumentów z siedziby firmy.
Tel. kom.604 187 274, marinex.biuro_rachunkowe@onet.eu
• KOREPETYCJE z angielskiego szkoła podstawowa i gimnazjum - tanio!
Tel. 888190516.
• KOREPETYCJE z fizyki, matematyki,
chemii na każdym poziomie edukacji.
Sumiennie i tanio. Tel. 664322879.
• KOREPETYCJE z języka polskiego
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Pomoc w pisaniu prac. Tanio i solidnie! Tel. 694436-813.
• KUPIĘ działkę budowlaną na terenie Czeladzi za rozsądne pieniądze.
(powierzchnia około od 400 m2 do
700 m2). Tel. 0513-397-809 lub email:
czeladz2@wp.pl
• KUPIĘ mieszkanie 3 pokojowe w Czeladzi, Będzinie (Syberka) lub Sosnowcu (Pogoń). Tel. 508-940-205.
• LOKAL 30 m kw. w Czeladzi, przy ul.
Reymonta, do wynajęcia na działalność gospodarczą. Tel. 602403033,
032/265 24 32.
• M.E.R.S.I.- Bytomska 15 Patronacki
Salon Prasowy i autoryzowany punkt
doładowań telefonicznych zaprasza
od 6.00 do 17.00. W sprzedaży: gazety,

Zbliżający się dzień Wszystkich
Świętych to czas zadumy i skupienia. Dziesiątki tysięcy ludzi
odwiedzają wtedy miejsca spoczynku swoich bliskich, krewnych i znajomych. Jest to, jednak,
niestety także okazja dla aktywności przestępczej ludzi, którzy
mają w pogardzie powszechnie
uznawane i szanowane normy
moralne.

D

oświadczenia policyjne
wskazują, że okres ten cechuje zwiększona ilość kradzieży
i rozbojów na osobach porządkujących mogiły, kradzieży elementów
dekoracji grobów, włamań do samochodów pozostawionych przed
cmentarzami, kradzieży kieszonkowych dokonywanych w środkach
komunikacji publicznej, placówkach

stu tysięcy złotych. W związku
z tym w imieniu swoim jak też
Rady Fundacji „Zagłębie dla
Młodych” składam serdecznie
podziękowanie oraz szczere poczucie wdzięczności za każdy
datek, który znalazł się w puszcze kwestarskiej. Bez zaangażowania klientów hipermarketu
akcja ta nie byłaby możliwa do
zrealizowania. Również ciepłe
słowa należą się burmistrzowi
Czeladzi panu Markowi Mrozowskiemu, bez które zgody
nie moglibyśmy zbiórki prze-

prowadzić a także na szczególne
podziękowania z naszej strony
zasługuje dyrektor hipermarketu
Real – pani Regina Klose, która
kolejny raz zaufała i przyczyniła się do tego imponującego
sukcesu. Dziękując raz jeszcze wszystkim osobom, które
wsparły akcje życzę zdrowia,
pomyślności a także satysfakcji
z własnego życia.

handlowych i na targowiskach oraz
włamań do mieszkań i placówek
handlowych.

godnie poznanych osób, będąc u celu
podróży właściwie zabezpieczyć samochód – jeśli to możliwe, pozostawić go na parkingu strzeżonych lub
w garażu. Jest to szczególnie istotne,
gdy samochód ma zagraniczne numery rejestracyjne.
 podróżując publicznymi środkami komunikacji, stosujcie następujące zasady: bilety kupujcie dzień
wcześniej, by nie stać w kolejce
przed kasą; w pociągu wybierajcie
przedział oświetlony, w którym są
osoby budzące Wasze zaufanie;
bagaże połóżcie w zasięgu wzroku
i zwracajcie na niego uwagę, zwłaszcza gdy wsiadają inni współpasażerowie, gdyż mogą się oni po prostu
pomylić i zabrać go; pieniądze i inne
cenne rzeczy pochowajcie w różnych
miejscach (przy sobie i w bagażu);
jadąc w tłoku szczególną uwagę

Abyście Państwo mogli dobrze
i bezpiecznie spędzić dzień Wszystkich Świętych, prezentujemy kilka
rad:

wyjeżdżając, zabezpieczcie
mieszkanie: pozamykajcie dokładnie wszystkie okna i drzwi, poproście sąsiadów, by zwrócili uwagę
na Wasze mieszkanie, zostawcie
im numer telefonu i adres, gdzie się
zatrzymacie. Usuńcie ze skrzynki
pocztę, a sprzed foldery i inne materiały reklamowe.
 podróżując samochodem, pamiętaj by: nie zatrzymywać się poza
terenem zabudowanym, w miejscach
słabo oświetlonych, zalesionych lub
odludnych; unikać zabierania przy-

MAGDA MUSIAŁ

kanionu na świecie. Uczestnikami ekspedycji byli: Krzysztof Mrozowski – kierownik
wyprawy, Barbara Majewska,
Zbigniew Bania, Anna Rosiek,
Szymon Sazanów, Katarzyna
Niemotko, Dariusz Kandzia,
Sławomir Biernacki.
Jak wynika z relacji uczestników, najważniejszymi punktami wyprawy było: odkrycie
gorących źródeł nazwanych na
cześć klubu – Watra, spotkanie
z wyprawą polsko – amerykańsko - peruwiańską pod kierownictwem Jerzego Majcherczyka,
pomoc ekipie J. Majcherczyka
w przeprawie do ich obozu przy
wodospadzie, któremu nadano
imię Polonia.
Zaprosili nas:
• Stowarzyszenie Miłośników
Czeladzi na 25-lecie, które
świętowano 17 października
• Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia Szpitala
im. dra M. Wiśniewskiego
w Czeladzi na jubileuszowe
spotkanie w dniu 18 października.
•P
 olski Związek Niewidomych
Koło w Czeladzi na obchody
25-lecia istnienia Koła.
• K lub „Metamorfoza” na spotkanie jubileuszowe w dniu
4 października 2008 r.
zwracajcie na osoby będące blisko
Was – mogą one niepostrzeżenie
włożyć rękę do Waszej kieszeni lub
torby i ukraść np. portfel, szczególnie sprzyja temu ruch pasażerów
podczas wsiadania i wysiadania.
 „gorączka zakupów” w sklepach to dodatkowa okazja dla złodziei, pamiętajcie więc, aby: nie
pozostawiać portfela z pieniędzmi
w otwartej torbie czy np. na ladzie
sklepowej; nie manifestujcie swojej
zamożności i zawartości portfela.
Na cmentarzu zwróćcie Państwo
uwagę na inne przebywające tam
osoby, jeśli zauważycie, że niszczą
one groby lub kradną znicze, wieńce czy kwiaty – natychmiast powiadomcie o tym administratora cmentarza lub policjantów pełniących
służbę w jego rejonie.
2008 październik ECHO CZELADZI
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Jubilaci

Złote i Diamentowe Gody W

sobotę, 10 października 2008 roku, w Pałacu
Ślubów w Czeladzi odbyła się
uroczystość Złotych i Diamentowych Godów pożycia małżeńskiego. Aktu dekoracji Jubilatów
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez
Prezydenta RP dokonała z-ca
burmistrza Miasta Czeladź Anna Ślagórska. Z okazji 60-lecia
pożycia małżeńskiego, Jubilaci
obchodzący Diamentowe Gody
otrzymali Medale Burmistrza
Miasta.

Na zdjęciu Złote Pary:
Henryk i Helena Baranowie,
Józef i Adela Długoszowie,
Tadeusz i Alfreda Górasowie,
Franciszek i Daniela Karasiowie,
Józef i Teresa Komuniewscy,
Edward i Wiesława Nowakowie,
Jan i Genowefa Nowakowie

Na zdjęciu Jubilaci: obchodzący
60-lecie pożycia małżeńskiego
czyli „Diamentowe Gody”:
Edward i Emilia Grońscy,
Tadeusz i Anna Ociepkowie,
Stefan i Marianna Sobańscy,
Stefan i Irena Wójcikowie

NOWOŚCI MBP

Zdjęcia: Robert Pilszak

oraz świętujący Złote Gody:
Józef i Helena Nowakowie,
Jerzy i Teresa Skibowie,
Henryk i Irena Sobiszowie.

Jacek Pałkiewicz
ANGKOR
Wydawnictwo Zysk i S-ka 2008
Pradawna metropolia Khmerów oszałamia każdego, kto
tu przybędzie. Do Kambodży wracał wielokrotnie, zafascynowany surrealistyczną atmosferą pochłoniętych przez
drapieżną dżunglę legendarnych świątyń. O tym wszystkim
pisze w swojej najnowszej książce Jacek Pałkiewicz, znany podróżnik, eksplorator i reporter, twórca polskiego survivalu, autora kilkunastu książek z
podróży po świecie i filmów dokumentalnych.

Roman Dziewoński, Piotr Dziewoński
DOŻYLNIE O DUDKU EDWARDZIE
DZIEWOŃSKIM
Wydawnictwo Świat Książki 2007
To zapis z komentarzem odautorskim kilkudziesięciu krótkich rozmów z Edwardem Dziewońskim. Tego wybitnego
artystę kabaretowego wspominają m.in. Ewa Wiśniewska,
Gustaw Holoubek, Stefania Grodzieńska, Jan Kobuszewski. Całość uzupełniają osobiste wynurzenia Dziewońskiego a także spis jego dokonań w teatrze,
kabarecie, filmie i telewizji. Dokumentalne zdjęcia przybliżają postać tego
nieżyjącego już wspaniałego artysty.

Te, co skaczą i fruwają, i... śpiewają

N

iezwykłą książeczkę najmłodsi czytelnicy mogą znaleźć w najnowszych zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ukazała
się w serii „Głosy przyrody”. Są to trójwymiarowe postaci ptaków
i zwierząt na bajecznie kolorowym tle australijskiego tropikalnego
lasu, a wszystko to połączone z odgłosami jakie wydają. Każda więc
strona inaczej wygląda, i inaczej ... mruczy i śpiewa. A więc jest do
oglądania, czytania i słuchania.
Książeczki (bo jest też i książeczka i smokach) będzie można
oglądać i słuchać podczas lekcji bibliotecznych.

