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Szanowni Mieszkańcy Czeladzi !
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
będą dla nasz wszystkich czasem radości
i budzącej się wraz z nastaniem wiosny nadziei.
Burmistrz Miasta Czeladź
MAREK MROZOWSKI

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam wszystkim Mieszkańcom Czeladzi
życzenia wszelkiej pomyślności, by pogodny nastrój,
towarzyszył nam przy świątecznym stole,
kiedy będziemy dzielić się
symbolicznym święconym jajkiem.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi

SŁAWOMIR ŚWIĘCH

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego nastroju, niepowtarzalnej atmosfery
towarzyszącej spotkaniom z rodziną i bliskimi,
oraz wesołego Alleluja
życzy
Senator RP
ZBIGNIEW SZALENIEC

Po Jego przyjściu
Śmierć stała się
Już tylko snem
św. Jan Chryzostom

Przez doświadczenie misterium Męki i Śmierci
Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Święta Wielkiej Nocy dają nam udział
w chwale Zmartwychwstania. Światło tego zbawczego
wydarzenia rozświetla wszystkie ciemności i usuwa lęki
nieodłącznie związane z ludzką egzystencją.
Chrzest święty uczynił nas, chrześcijan, ludźmi
światłości, tak byśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa
i wraz z Nim powstawszy ze śmierci grzechu,
nieśli światło wszystkim kroczącym
jeszcze w ciemności.
Na radosne świętowanie Zwycięstwa Chrystusa
wszystkim ludziom dobrej woli, mieszkańcom Miasta
Czeladź i Parafii św. Stanisława BM
z serca błogosławię oraz życzę,
by Jezus Chrystus Zwycięzca mocy śmierci, piekła
i szatana sprawił, aby nasze codzienne życie
stało się bliższe Jego Światłości.
Niech radosne Alleluja wyśpiewują nasze usta
i serca, a Boży pokój niech gości w naszych rodzinach
i w naszych domach.
Z błogosławieństwem i modlitwą
ks. kanonik JAROSŁAW WOLSKI
Proboszcz parafii św. Stanisława BM
w Czeladzi

Proboszcz parafii św. Stanisława BM w Czeladzi
ks. kanonik JAROSŁAW WOLSKI
wraz z duszpasterzami
zaprasza

w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2009 roku
do uczestnictwa w misterium

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI CZELADZI
(od Szpitala Miejskiego do kościoła parafialnego)
Początek o godz. 19.30
W trakcie Drogi Krzyżowej rozważanych będzie 13 stacji
Męki Pańskiej. Zakończy ją 14 stacja w kościele św. Stanisława BM.
Od stacji do stacji niesiony będzie w blasku pochodni, przez poszczególne grupy społeczne,
ponad 100 kilogramowy symboliczny drewniany krzyż.
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Wszyscy, którzy pragną wziąć udział w procesji Drogi Krzyżowej proszeni są o przybycie
na miejsce zbiórki przy czeladzkim Szpitalu. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
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Echo Czeladzi
miesięcznik samorządowy
Nr 3/199
marzec 2009

WAŻNE SPRAWY

www.czeladz.pl
Wydawca:
Urząd Miasta Czeladź
Siedziba redakcji:
Urząd Miasta
41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
tel. 032 76 37 981
Redakcja:
Wiesława Konopelska
(redaktor naczelna,
e-mail: redakcja@um.czeladz.pl),
Wojciech Maćkowski
Proj. okładki, oprac. graﬁczne i skład:
Teresa Strojniak
Foto na okładce:
Paulina Strojniak

uż niebawem, bo w przyszłym
miesiącu rozpocznie się przebudowa układu drogowego
ulic 1 Maja – Szpitalna (więcej na ten temat na str. 4). Aby
wesprzeć miejską inwestycję
wystąpiliśmy o dofinansowanie
tego projektu z dwóch źródeł.
Z końcem poprzedniego roku
przyznano nam dotację w wysokości 2.327.100 zł w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Teraz
z przyjemnością informuję, że
również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego przyznano nam dofinansowanie
w wysokości 3.521.931 zł. Nie
są to jednak wszystkie sukcesy związane z pozyskiwaniem

J
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Nakład: 6 tysięcy egz.
Ogłoszenia bezpłatne i materiały
do kolejnego wydania należy
dostarczać do pierwszego dnia
danego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian i skracania
dostarczonych materiałów oraz
nadesłanej korespondencji.
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środków unijnych. Gmina Czeladź otrzymała także blisko 400
tys. zł na projekt pn. „Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi”. Kampania
promocji inwestycyjnej miasta
Czeladź”. Nie są to oczywiście
nasze ostatnie wnioski, w tym
roku liczymy na kolejne spore
pieniądze z Unii Europejskiej.
Większość projektów została już
złożona, a kolejne czekają na otwarcie naborów konkursowych.
Widać zatem jak dużą wagę
przywiązujemy do pozyskiwania środków zewnętrznych, ze
wszystkich możliwych źródeł,
widać także, że jesteśmy w tym
naprawdę dobrzy, dzięki profesjonalnej kadrze urzędniczej
i jej świetnemu przygotowaniu
merytorycznemu.

Niestety, podobnie sytuacja
wygląda z przejęciem szkół
średnich, również i tutaj starostwo nie jest w stanie przekazać
nam informacji, co gorsze można
spodziewać się, że jest to działanie celowe. Mimo naszych licznych sygnałów o woli współpracy i rozmów do dnia dzisiejszego
nic się nie zmieniło, a przecież
temat pojawił się już ponad rok
temu. Warto przypomnieć, że
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu od 1 września 2009 to gmina
Czeladź stanie się organem prowadzącym dla dwóch czeladzkich szkół średnich. Niestety, do
tej poru nie uwzględniono naszej
prośby o udział w naborze uczniów na rok szkolny 2009/2010,
a nasze pisma do starostwa pozostają bez odpowiedzi.

Ostatnie tygodnie to znowu
wiele zamieszania wokół tematu przyszłego przekształcenia
szpitala powiatowego. Niestety
od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie uzyskać żadnych
konkretnych informacji. Mimo
wizyt przedstawiciela starostwa,
bezpośrednio odpowiedzialnego
za przekształcenia, zarówno pytania radnych jak i moje trafiają
w próżnię. Dodatkowo sam Zarząd Powiatu nie przedstawia w tej
sprawie jednolitego stanowiska.
Jednym słowem nie wiemy jaka
będzie dalsza przyszłość szpitala
(więcej na ten temat na str.6).

Jak co roku kwiecień to miesiąc porządków, nie tylko domowych, ale i tych związanych
ze sprzątaniem miasta. Niebawem ruszy akcja „Czyste Miasto”, dzięki której mieszkańcy
będą się mogli pozbyć niepotrzebnych wielkogabarytowych
przedmiotów. Kwiecień to także
okres porządkowania po zimowym śnie miejskich ulic, parków
i skwerów.

mAREK mROzOWSKI
BURmISTRz mIASTA czELADŹ
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ostatni piątek lutego w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, odbyła się ogólnopolska konferencja „Czy razem jest bezpieczniej?” podsumowu-

jąca realizację rządowego programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej”.
Na konferencję zaproszono burmistrza Marka
Mrozowskiego, aby zaprezentował program „Razem
bezpieczniej w Czeladzi”, za który Miasto Czeladź
otrzymało specjalne wyróżnienie przyznane przez
Europejską Sieć Prewencji Kryminalnej - European Union Crime Preventions Network (EUCPN).
„Razem bezpieczniej w Czeladzi” dotyczy uzupełnienia i wzbogacenia działań samorządu lokalnego
związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w mieście. Program bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i wykorzystuje diagnozę
stanu bezpieczeństwa prowadzoną od kilku lat
przez Policję, Straż Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej
i Edukacji Urzędu Miasta.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ELETKROWNIA
STUDENCI 2009

Wystawa Pracowni Malarstwa prof. Jacka Rykały
ASP w Katowicach
Wernisaż:
czwartek, 1 6 kwietnia 2009 roku, godz. 1800
(teren kopalni Saturn, ul. Dehnelów)
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Przebudowa

ulic

1 Maja i Szpitalnej
W

kwietniu tego roku ruszy
kolejna wielka miejska
inwestycja dotycząca poprawy
stanu technicznego miejskiej
infrastruktury. Po przebudowie
dróg w rejonie Starego Miasta
w ramach jego rewitalizacji,
w tym roku przyszła pora na
przebudowę układu drogowego
ulic 1 Maja - Bytomska - Szpitalna. Przebudowa będzie kompleksowa gdyż związana jest
z wyprostowaniem skrzyżowania ulic 1 Maja - Bytomska
– Szpitalna, ich nowy przebieg
zaprezentowany jest na rysunku
poniżej.
Układ drogowy zostanie
przebudowany na odcinku od
świateł przy ul. Staszica – DK
94, aż do ul. Szpitalnej na wysokości Domu Seniora. Dalsza
część przebudowy tj. ul. Szpitalna i ul. Kombatantów wraz
z łączącym je rondem jest planowana na dalsze lata. Warto
wspomnieć, że Miasto Czeladź
specjalnie dla przeprowadzenia
tego remontu przejęło z rąk Starostwa Powiatowego w Będzinie
ten teren i wzięło na siebie ciężar
inwestycji.
Koszt całej inwestycji to
ponad 6 mln. złotych z czego
w końcu 2008 roku uzyskaliśmy
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2.327.100 zł. dofinansowania
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodatkowo wniosek
złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
działanie 7.1.2 - „Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” uzyskał dofinansowanie na
kwotę 3.521.931 zł. Projekt ten
okazał się najlepszy ze wszystkich. Zatem inwestycja została
zabezpieczona z dwóch różnych
źródeł.
W wyniku przebudowy wyprostowane zostanie skrzyżowanie ulic 1 Maja - Bytomska
– Szpitalna poprzez przesunięcie
nowej drogi na obecny pas zieleni, z drugiej strony powstanie
niewielki parking. Na rysunku
zaznaczono także dwa nowe
przystanki autobusowe, umożliwiające dogodne przesiadki
w centrum. W dalszych planach
jest przeniesienie ruchu autobusowego na ul. Kombatantów,
Szpitalną i 1Maja z wykorzystaniem nowych przystanków.
Remontowanym ulicom nadany będzie nowy przebieg,
dostosowując wszystkie parametry do aktualnych wymogów.
Projektowane skrzyżowania

i przebudowa pozostałych ulic
w znacznym stopniu usprawnią
obsługę komunikacyjną przyległych terenów mieszkaniowych i podniosą ich standard.
Ul. Szpitalna po wyprostowaniu składać się będzie z dwóch
jezdni o szerokości 7 metrów
rozdzielonych pasem zieleni,
chodnik lewostronny o szerokości 2,5 m zaś, na przystankach
autobusowych 4,50 m. Chodnik
prawostronny zostanie odsunięty poza stanowiska parkingowe.
Szerokości jezdni ul. 1 Maja
będzie zmienna od 7 do 14 metrów, ulica zostanie rozdzielona
wysepką kanalizującą kierunki
ruchu na wlocie do skrzyżowania z ul. Bytomską. Chodnik
lewostronny o szerokości
do 2 m, zaś prawostronny
o zmiennej szerokości.
Wyremontowany też zostanie łącznik pomiędzy ul.
Bytomską i 1 Maja, z wykorzystaniem muru oporowego, który w przyszłości
stanie się elementem planowanego w tym miejscu
skweru.
Prace remontowe rozpoczną się w kwietniu
i potrwają do końca roku.
W związku z tym koniecz-

na będzie zmiana organizacji
ruchu. Ul. 1 Maja zostanie zamknięta dla ruchu, Bytomska
zostanie zamknięta na wysokości połączenia z 1 Maja zaś
druga strona Bytomskiej stanie
się dwukierunkowa z wjazdem
od ul. Staszica. Ul. Pieńkowskiego również zostanie zamknięta
przy połączeniu z 1 Maja – na
czas remontu stanie się dwukierunkowa. Wreszcie ulica Szpitalna zostanie zamknięta do
wysokości wjazdu do Seniora.
O szczegółach objazdów poinformujemy szerzej przed samym
rozpoczęciem inwestycji.

WOJcIEcH mAĆKOWSKI

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

Gospodarcza Brama Śląska
– czyli inwestuj w Czeladzi
Wkrótce ruszy kampania
promocji inwestycyjnej
i gospodarczej miasta.
Miasto otrzyma na ten cel
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Projekt jest
zorientowany na przyciąganie do miasta nowych
inwestorów, a w efekcie
powstanie nowych firm
i miejsc pracy.

W

dniu 3 marca 2009 roku
Zarząd Województwa,
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WSL, podjął
decyzję o przyznaniu środków
Czeladzi na realizację projektu p.t. „Gospodarcza Brama
Śląska – inwestuj w Czeladzi.
Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź”.
Przedmiotem projektu jest
promocja inwestycyjna miasta

Czeladź, związana z udziałem
Gminy w targach ofert inwestycyjnych i z przeprowadzeniem
szeroko zakrojonej kampanii
promującej tereny inwestycyjne
oraz obszary aktywizacji gospodarczej, zorientowana na podniesienie rozpoznawalności oferty
inwestycyjnej miasta, a wskutek
tego na napływ nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych.
Projekt obejmował będzie następujące działania, zorientowane
na cel jw.:
• udział w targach inwestycji,
• kampania medialna, na którą
składają się:
a) artykuły prasowe w czasopismach biznesowych, branżowych, dodatkach gospodarczych
najpoczytniejszych gazet ogólnopolskich i regionalnych, a także w gazecie opinii, b) kampania
banerowa internetowa,
c) reklama zewnętrzna (outdoor)
przy głównych trasach wyloto-

Zbierajmy odpady!
W

dniu 4 kwietnia br. Urząd
Miasta Czeladź 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. będzie
organizował zbiórkę odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów
elektrycznych i elektronicznych.
* Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych, takie jak: przepracowane oleje, przeterminowane leki, opakowania po substancjach
niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin),
stare opony samochodowe, zużyte
akumulatory, baterie, świetlówki,
itp. będą zbierane przy ul. Auby
przy targowisku w godzinach
od 900 do 1300.
* Odpady elektryczne i elektroniczne, takie jak: sprzęt AGD
(pralki, lodówki, piecyki, itp.),
sprzęt RTV (radia, telewizory,
sprzęt hi-fi, itp.), sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy oraz inne
urządzenia elektryczne i elektroniczne. Oddawany sprzęt nie może
być uszkodzony (np. rozbity kine-

skop w telewizorze lub monitorze)
lub niekompletny (np. lodówka bez
agregatu) będą zbierane w dwóch
miejscach równocześnie: przy ul.
Auby przy targowisku w godz. od
900 do 1300 oraz na Piaskach na
parkingu sklepu LIDL w godz.
od 900 do 1100.
Zakład Przetwarzania Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego
Mega Service Recycling Sp. z o.o.
będzie przyjmował również zlecenia odbioru sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, który z przyczyn
niezależnych od mieszkańców nie
może być dostarczony do wyznaczonych miejsc. Powyższa usługa
będzie świadczona bezpłatnie,
a zlecenia odbioru można składać
zarówno przed jak i w czasie trwania akcji:
- bezpośrednio u przedstawicieli Mega Service Recycling Sp. z o.o.,
- telefonicznie pod nr tel. (032)
298-33-00 (poniedziałek – piątek
w godz. 700 – 1500),
- telefonicznie pod nr tel. 0 504270-544.
Zebrane odpady zostaną poddane
odzyskowi i utylizacji nie powodując zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska.

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
informuje, że od tego roku podjęto dodatkową działalność
w zakresie wywozu nieczystości płynnych.
Cena wywozu jednej beczki wynosi 65,00 zł.
W przypadku zawarcia rocznej umowy oferujemy bonifikatę.
Telefon: 032/ 265-36-64 wew. 12.

wych z miasta i w pobliżu pól
inwestycyjnych z informacjami
dla inwestorów,
• kampania lotniskowa i katalog
w Międzynarodowym Porcie
Lotniczym Pyrzowice oraz reklama w czasopiśmie AirportSilesia,
• wydawnictwa materiałów promocyjnych i ich kolportaż,
• przygotowanie multimediów
o ofercie inwestycyjnej i gospodarczej miasta,
• opracowanie i wykonanie tzw.
Systemu Informacji Gospodarczej i Inwestycyjnej Miasta
– podstrony www miasta, poświęconej ofertom inwestycyjnym i życiu gospodarczemu.
Wybór mediów wynika
z ich charakterystyki, oparty jest
o media plan, który nakreślił cel
i grupę docelową, a także optymalne współczynniki dotarcia
do odbiorców i koszty jednostkowe. Zdecydowaną część mediów

i środków dobrano ze względu
na wysoką selektywność, a tym
samym dużą skuteczność docierania. W kampanii są też użyte
media wspomagające, budujące
wizerunek i tworzące markę
miejską.
Atrakcyjność lokalizacyjna
Czeladzi jako miejsca do prowadzenia interesów jest spora,
określona przez położenie w sąsiedztwie dwóch największych
miast Aglomeracji (Katowic
i Sosnowca), a także strategiczne
położenie na skrzyżowaniu dróg
krajowych DK-94 i DK-86 (S-1).
Atrakcyjność ta powinna zostać
podkreślona właśnie w przygotowywanej kampanii, bo do tej
pory brakowało szerszej kampanii „na zewnątrz”.
Koszt dwuletniego projektu
wynosi ponad 442 tys. zł, z czego 85% finansować będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
RAFAŁ KOST

Akcja Czyste Miasto
iejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi informuje, że w dniach 1 –
3 kwietnia oraz 6 – 8 kwietnia
2009 roku, będzie prowadzona
w naszym mieście akcja nieodpłatnego wywozu odpadów
wielkogabarytowych (pralki,
lodówki, wersalki, szafy itp.).
W wyznaczonych harmonogramem terminach odpady będą
wywożone przez samochody
oznakowane napisem „Czyste

M

Miasto”. Przedmioty należy ustawiać tak, aby umożliwiały przejście dla pieszych. Wystawiane
mogą być również inne mniejsze
przedmioty spakowane w kartony
bądź w worki. Przedmioty będą
odbierane tylko w dni robocze
z ulic wskazanych w załączonym
harmonogramie akcji. Jednocześnie informujemy, że nie będziemy
zabierać odpadów typu papa, gruz
czy opony samochodowe.

Harmonogram Akcji CZYSTE MIASTO
(bez budownictwa wielorodzinnego)

1 kwietnia:
Boczna, Boguckiego, Chmielna, Cicha, Górnicza, Legionów, Miła, Niwa, Ogrodowa, Przełajska, Rolnicza,
Sadowa, Siemianowicka, Słoneczna,
Sobieskiego, Staszica, Szpitalna,
Węglowa, Wspólna, Zielona.

6 kwietnia:
Bratków, Ciołkowskiego, Cmentarna, Górna, Jaśminowa, Kosmonautów, Mieczyków, Narutowicza,
Poprzeczna, Słowiańska, Storczyków, Tulipanów, Wąska, Wrzosowa,
Żwirki i Wigury, Żytnia.

2 kwietnia:
1.Maja, Będzińska, Bytomska, Ciasna, Dojazd, Grodziecka, Kacza, Katowicka, Kilińskiego, Kościelna,
Modrzejowska, Mysłowicka, Nadrzeczna, Pieńkowskiego, Podwalna,
Rynek, Rynkowa, Walna, Wesoła,
Żabia.

7 kwietnia:
27.Stycznia - domki fińskie, 3-ci
Szyb Batorego, Brzozowa, Daleka,
Jasna, Klonowa, Kopernika, Krasickiego, Lipowa, Ks. Skorupki,
Małobądzka, Matejki, Piaskowa,
Promyka, Prosta, Prusa, Pusta,
Robotnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Staropogońska, Stawowa,
Wiejska, Zamiejska.

3 kwietnia:
Aleja Róż, Astrów, Buczka, Chopina,
Czarnomskiego, Czechotta, Kamienna, Lotnicza, Łączna,Moniuszki,
Niecała, Nowa, Nowopogońska,
Okrzei, Polna, Powstania Stycz, Reja, Reymonta, Spokojna, Strzelecka,
Szarych Szeregów, Ślepa, Topolowa,
Wapienna, Zacisze.

8 kwietnia:
Bema, Borowa, Broniewskiego,
Brzechwy, Harcerska, Lwowska,
Piastowska, Poniatowskiego, Pułaskiego, Sułkowskiego, Szybikowa,
Wojciechowskiego, Wybickiego,
Żeromskiego.
2009 marzec ECHO CZELADZI
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Prawo i Sprawiedliwość. W sprawie zdrowotnej – niestety, nie.
Skoro nie można liczyć na koalicję z PiS, to może chwilowy sojusz z Sojuszem? No tak, ale jak
utrzymywać dwa przeciwstawne
sojusze jednocześnie? Lewica
jest skłonna wziąć udział w restrukturyzacji, ale chce też mieć
realny wpływ na jej kierunek.
To nie budzi zachwytu Starosty,
który woli poświęcić swoich, by
zapewnić sobie spokój w Zarządzie. Ceną za hybrydową koalicję ma być Anna Hetmańczyk
(PO), wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Zapewne to tylko
przypadek sprawił, że pochodzi
z Czeladzi. Sęk w tym, że SLD
na to nie pójdzie, co zwiastuje
najzwyklejszy pat.

Tymczasem Szpital

Przepychanki zdrowotne
P

roblemy czeladzkiego Szpitala precyzyjnie wpisują się
w ogólną sytuację publicznej
służby zdrowia w Polsce. W zasadzie, wszyscy się zgadzają:
Narodowy Fundusz Zdrowia
zbyt mało zamawia usług medycznych, poziom inwestycji
jest niewystarczający, praca
personelu - ponad miarę…
krótko mówiąc - cierpimy na
chroniczny brak pieniędzy. Co
zatem nas wyróżnia na polskiej
mapie lecznictwa? Otóż swoisty
ping-pong kompetencyjny. Niby służba zdrowia jest w gestii
Rady i Zarządu Powiatu Będzińskiego, niby oba powiatowe
szpitale (czeladzki i będziński)
stanowią jedność, niby bieżącą
pieczę nad nimi stanowi Rada
Społeczna z wicestarostą Mariuszem Kozłowskim (PiS) na
czele, ale odpowiedzialnym za
kłopoty jest - Burmistrz Czeladzi! Jak to możliwe i o co chodzi? Oceńmy sami.

Kto tu rządzi?
Jak już wspomniano, odpowiedzialnym za służbę zdrowia,
a ściślej mówiąc za szpitalnictwo, jest od roku 1999 samorząd powiatowy. Wynika to
wprost z obowiązującego prawa,
stąd jakakolwiek dyskusja jest tu
zbędna. Z resztą sami będzinianie nie czują jakiejś wewnętrznej
potrzeby dzielić się czymkolwiek
z „czeladzkim zaściankiem”.
Zapewne nie przyszłoby im
coś takiego do głowy również
w przypadku szpitali, gdyby nie
zadłużenie powiatowej służby
zdrowia przekraczające 17 mln.
zł. To owa „siedemnastka” roz-
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budziła wyobraźnię członków
Zarządu Powiatu na tyle, że postanowili komuś podrzucić, wypracowane przez lata, „kukułcze
jajo”. Oferta była jasna - Czeladź
bierze sobie Szpital i spłaca jego dawne długi. Problem długu
zniknąłby natychmiast z budżetu
Powiatu (~80 mln. zł.) a pojawia
się w budżecie grodu nad Brynicą (~85 mln. zł.). Znikłyby też
natychmiast wszelkie problemy
społeczne a odpowiedzialni za
powiatową służbę zdrowia mogliby zająć naprawdę ważnymi
sprawami.

Co na to Burmistrz?
Po pierwsze, zadał sobie pytanie
- dlaczego ma płacić samotnie za
powiatowe długi? Przecież działalność Szpitala dotyczy całego
Powiatu, a zatem wszystkich
jego gmin i ich mieszkańców.
- Za stare zaległości odpowiada organ założycielski, czyli
Powiat. Poza tym gmina nie
ma możliwości płacić za nie
swoje zobowiązania, co wynika
z ustawy o finansach publicznych. – komentuje tę sytuację
burmistrz Marek Mrozowski.
Burmistrz dopuszcza jednak
udział gminy w finansowaniu
programu restrukturyzacji, pod
warunkiem solidarnego uczestnictwa wszystkich ośmiu gmin
i Zarządu Powiatu. Na to niestety nie ma zgody potencjalnych
partnerów, być może dlatego, że
programu restrukturyzacji, po
prostu, też nie ma.

Kto powinien go zrobić?
Odpowiedź jest prosta - Zarząd
Powiatu! A ściślej mówiąc od-

powiedzialny za sprawy służby
zdrowia wicestarosta Mariusz
Kozłowski. Niestety, próżno
szukać w powiatowych dokumentach jakiejkolwiek koncepcji czy choćby nawet kierunku
restrukturyzacji. Co prawda Zarząd podjął uchwałę intencyjną
w sprawie służby zdrowia, ale
prawdopodobnie wstydzi się ją
przedłożyć Radzie Powiatu ze
względu na jej lapidarność i naiwność. Ponadto trudno iść na
sesję z projektem uchwały przyjętym przez Zarząd stosunkiem
głosów 3:2, tym bardziej, że za
projektem głosował starosta
Adam Lazar (PO), a przeciw,
jego PiSowski zastępca.

Konflikt
Różnica zdań obu starostów nie
jest jedynie przypadkiem, czy
też niewinnym nieporozumieniem. Koncepcje zdrowotne PO
i PiS są diametralnie różne i na
poziomie Polski powiatowej nic
tego nie zmieni. Kozłowski to
wierny syn swej partii i nie zmieni sposobu myślenia dla lokalnej
koalicji z Platformą. Lazar, może
by i chciał reformy, ale do załatwienia sprawy, nie wiedzieć
czemu, desygnował przeciwnika politycznego. Taki układ nie
wróży szczęśliwego końca - no
cóż, odwieczny problem - zjeść
ciastko i mieć ciastko.

Niby jest szansa
Platforma Obywatelska nie ma
dość siły, by samodzielnie przeforsować w Radzie Powiatu
cokolwiek. Musi mieć sprzymierzeńca. Na co dzień jest nim

… działa bez większych zakłóceń. Dyrektor Jacek Kołacz nie
zaprzecza, że balast zadłużenia
spędza mu sen z oczu. Cały
czas bilansuje jednak bieżące
potrzeby i obsługuje prastary
dług. Szpital jest dobrze zarządzany i z nawiązką realizuje
kontrakt z NFZ. To dobra prognoza na przyszłość. Jedyne, co
może martwić, to brak jasnych
perspektyw rozwoju. Jednak na
ich określenie, niestety się nie
zanosi.

Co można zrobić?
Szpital, jak na polską rzeczywistość, działa dobrze. Zadłużenie jest umiarkowane, bieżąca
działalność bilansowana, kadra
adekwatna do potrzeb, a wyposażenie na poziomie ponadprzeciętnym. Wydaje się zatem, że
nie powinno być źle. Są też jednak poważne problemy. Najważniejszym jest zadłużenie. Wobec
braku jasnego i akceptowalnego
programu restrukturyzacji pozostać ono musi zobowiązaniem
powiatowym. Majątek obu szpitali winien zostać przekazany
gminom, zaś sam Zakład Opieki Zdrowotnej przekształcony
w spółkę lub spółki prawa handlowego z udziałem pracowniczym. Gminy winny przejąć jak
najszybciej od Powiatu wszelkie
kompetencje w zakresie służby
zdrowia i wypracować realny
program inwestycji. Zdaniem
burmistrza Marka Mrozowskiego : – Bez Powiatu damy sobie
radę w tej i innych dziedzinach.
No chyba, że Starostwo stać na
jakieś konkretne działania, a nie
jedynie na pustosłowie.

WOJcIEcH mAĆKOWSKI

SPOŁECZEŃSTWO

Co dalej z tramwajami?
Z dniem 1 marca br. KZK GOP zlikwidowało
linie tramwajową nr 32, zaś częstotliwość jazdy linii nr 22 poważnie ograniczono.
zbudziło to wiele kontrowersji wśród mieszkańców Czeladzi. Niestety władze
miasta nie miały wpływu na
taką decyzję.
Wnioskodawcą likwidacji
linii nr 32 oraz zmian w rozkładzie jazdy linii tramwajowej nr
22 było Miasto Będzin. Będzin
ponosi wysokie koszty utrzymania komunikacji zbiorowej – jest
to kwota 14 mln zł. rocznie. Dla
porównania w Czeladzi jest to
kwota ok. 4 mln. zł. Miasto Będzin szukając oszczędności wystąpiło do KZK GOP z żądaniem
znacznego ograniczenia oferty
tramwajowej na jego terenie.
KZK GOP przesłało w dniu 3
lutego do Miasta Czeladź projekt

W

Jaka czeladzka melodia?

W

ostatnich dniach pojawiły się głosy, że kurant wygrywany
na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej „Gdybym to ja
miała” nie pasuje do Czeladzi i Zagłębia. W związku z tym proponujemy Państwu przesyłanie propozycji jaka melodia powinna
być czeladzkim kurantem.
Propozycje proszę przesyłać poczta elektroniczną
na adres: promocja@um.czeladz.pl w terminie do 10
kwietnia br. Wyniki sondażu opublikujemy w kwietniowym
wydaniu „Echa Czeladzi”.
Obecna melodia odgrywana jest rano o godz. 8.00, w południe
o godz. 12.00 i wieczorem o godz. 18.00. „Gdybym to ja miała”
pojawiła się na czeladzkim magistracie w roku 1970.

(mac)

S

likwidacji linii 32 oraz zmiany rozkładu jazdy dla linii 22
z prośbą o opinię i akceptację.
W dniu 19 lutego br. burmistrz
miasta Czeladź Marek Mrozowski wystosował pismo do KZK
GOP, w którym nie wyraził zgody na wprowadzenie ograniczeń
w częstotliwości kursowania na
linii 22 i likwidację linii 32. Pomimo tego Zarząd KZK GOP,
przychylając się do wniosku gminy Będzin, wprowadził od dnia
1 marca nowy rozkład jazdy dla
linii 22, zmniejszając tym samym
liczbę kursów.
W najbliższym czasie władze Czeladzi podejmować będą
kroki w celu zwiększenia liczby
kursów tramwaju 22. (mac)

Czeladzka „Elektrownia”
na światowej liście dziedzictwa?

towarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych zostało zaproszone do udziału w tworzeniu
Zagłębiowskiej Listy Zabytków
Techniki.
Listę tworzy 28 poindustrialnych obiektów znajdujących się
w ośmiu miastach Zagłębia. Są
wśród nich kopalnie, huty, elektrownie, przędzalnie, mosty,
a nawet osiedla. STiK zgłosił
zabytkowy obiekt elektrowni
dawnej kopalni „Saturn”, w którym od czterech lat działa pod
egidą Stowarzyszenia galeria
sztuki współczesnej. Jest to
jeden z dwóch obiektów (obok
wciąż pracującej elektrowni
„Łagisza”), które zdaniem Dariusz Walerjańskiego, dyrektora Międzynarodowego Centrum
Dziedzictwa Przemysłu dla
Turystyki w Zabrzu, mogłyby
być wpisane na Światową Listę
Dziedzictwa Przemysłowego dla
turystyki. Pozostałe obiekty to
po prostu ruiny, takich obiektów

jak: cementownia, wieża ciśnień
czy kopalnie i browar w Grodźcu, sosnowiecka przędzalnia
Dietla, kuźnia w Sławkowie.
W pierwszej kolejności należy
je wyremontować i zagospodarować, a w dalszej kolejności
starać się o wpisanie na listę.
Oczywiste, że taki zapis powoduje wzrost zainteresowania
regionem i miejscem, skąd pochodzą obiekty, a także jest znakomitą promocją dla miasta.
Zabrzańskie Centrum współpracując ze Światową Organizacją Turystyki w Madrycie gromadzi informacje o budowlach,
które chce wpisać na tworzoną
przez siebie światową listę. Na
liście zbytków znajdują się m.in.
rzymskie Muzeum Kapitolińskie w starej elektrociepłowni,
niemieckie żelazne miasto Ferropolis, ze Śląska z kolei zabytkowa zabrzańska kopalnia „Guido”. (WK)
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W STOWARZYSZENIACH

W trosce o zachowanie tożsamości Zagłębia
P

rzyszłość regionu Zagłębia
Dąbrowskiego coraz częściej
staje się tematem publicznych dyskusji. Ma to niewątpliwie związek
ze sprawą powstałego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
(GZM) i planowanej metropolii,
która objęłaby ponad 17 śląskich
i zagłębiowskich miast – niestety
bez słowa „Zagłębie” w nazwie.
Owo odgórne narzucanie śląskości terenom Zagłębia, jego marginalizacja oraz zacieranie granic
odrębności historycznej i kulturowej regionu stało się głównym
tematem ósmej edycji wieczorów
Klubu Rodów Czeladzkich, zatytułowanej „Zagłębie Dąbrowskie – dziedzictwo historii, atuty
i szanse”, która odbyła się w dniu
25 lutego 2009 r. w Spółdzielczym
Domu Kultury „Odeon”.
W gronie zaproszonych do
rozmów o Zagłębiu gości, znaleźli się znawcy tematu prof.
Jan Malicki, dyrektor Biblioteki
Śląskiej, który objął honorowy
patronat nad tą edycją Wieczoru
Klubu Rodów Czeladzkich oraz
prof. Jan Walczak. Obecni byli
również ks. kanonik Jarosław
Wolski, przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi Sławomir
Święch oraz kierownik Wydziału Promocji Miasta Wojciech
Maćkowski, zastępujący w tym
dniu nie mogącego wziąć udziału w dyskusji burmistrza Marka Mrozowskiego.
Otwarcia wieczoru dokonała pomysłodawczyni spotkania,
Danuta Walczak – prezes Klubu Rodów Czeladzkich. Głównym punktem wieczoru była
prelekcja prof. Jana Walczaka,
wybitnego znawcy zagłębiowskiego regionu. Prof. Walczak

podjętą problematykę przedstawił w trzech aspektach – bogatej historii Zagłębia, geografii
regionu oraz specyfiki zagłębiowskiej kultury i tradycji,
które śmiało mogłyby posłużyć
za oręż w walce o tożsamość Zagłębiaków. Aby jednak zapobiec
kolejnym podziałom regionu,
obserwowanym przez lokalną
społeczność z coraz większym
niepokojem, potrzeba więcej
odwagi i zaangażowania, gdyż,
co zaznaczył również prof. Jan
Malicki, Zagłębiacy nie powinni
pozbywać się poczucia odrębności. Ważnym elementem wykładu był również pokaz multimedialny prezentujący bogactwa
architektury i heraldyki Zagłębia Dąbrowskiego.
Ósmej edycji towarzyszyła
wystawa pt. „Zagłębie Dąbrowskie w publikacjach”, na której,
obok prac piśmienniczych o Zagłębiu, znalazło się m.in. unikatowe malarstwo i fotografie z zasobów Muzeum w Sosnowcu,
Muzeum Zagłębia w Będzinie
oraz Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
W części artystycznej spotkania odbył się koncert Regionalnego Zespołu Ludowego
„Jaworznik” z Wojkowic pod
kierownictwem Janiny Jagodzik, a na zakończenie spotkania prezes Klubu, Danuta Walczak, wręczyła znamienitym
gościom upominki, dziękując
za zaangażowanie i uświetnienie wieczoru.
Spotkanie zakończono degustacją tradycyjnych, zagłębiowskich potraw.

ILONA CIEŚLIK-GRELA

64 lata temu wróciły
dzieci z Potulic
uż 64 lata minęły od powrotu dzieci czeladzkich i z sąsiednich miejscowości Zagłebia
Dąbrowskiego oraz Katowic,
aresztowanych i wywiezionych
w czasie II wojny światowej do
obozu hitlerowskiego w Potulicach.
Najpierw były aresztowania
w ramach Akcji Oderberg w nocy z 10 na 11 sierpnia 1943 roku,
potem było odłączenie dzieci od
rodziców, a następnie czekały
ich obozy przejściowe w Pogrzebieniu, Kietrzu, Rybniku, Raciborzu, Boguminie, Beneszowie
i wreszcie obóz w Potulicach koło Bydgoszczy. Był to podobóz
obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Dzieci dowieziono tam 8

J
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sierpnia 1944 roku.
Z powrotem do Czeladzi
dzieci zostały przywiezione do
Czeladzi 19 lutego 1945 roku,
dzięki śledzeniu ich obozowej
trasy w Polsce, Niemczech i na
terenie Czech. Tuż po wyzwoleniu Czeladzi udali się do Potulic
Władysław Bazior, Teofil Kowalik, Jan Polak i Wiktor Parka
– ojciec Barbary Kruczkowskiej,
więzionej w tym obozie razem
z bratem Jerzym. Na szczęście
obóz był już oswobodzony przez
żołnierzy radzieckich i wydano im 54 dzieci do transportu.
Z drugim transportem przywieźli 100 dzieci.
Na spotkaniu 19 lutego po
pomnikiem oświęcimskim, pre-

Czeladź i Wojkowice – sąsiedzi zza miedzy. Danuta Walczak otwiera spotkanie poświęcone
Zagłębiu, którego gościem był zespól „Jaworznik”.

Podziękowania dla prof. Jana Malickiego.

Zagłębie to dla prof. Jana Walczaka jeden
z najważniejszych tematów jego wykładów i publikacji.

Wieczory Klubu Rodów Czelazkich zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.

zes Koła Związku Kombatantów
w Czeladzi Barbara Kruczkowska, przemawiając nazwała ten exodus dzieci wyjątkową
w historii ludzkości, zbrodniczą
działalnością niemieckiego okupanta Polski.
Pod pomnikiem oświęcimskim spotkali się żyjący w niewielkiej już liczbie kombatanci
– „dzieci Potulic”, władze mia-

sta Czeladź, młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 3, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi, Harcerskiego Kręgu
Seniora i kombatanci. Złożono
wiązanki kwiatów i zapalono
znicze.

ARTUR REJDAK

POLITYKA
Na zaproszenie burmistrza Marka Mrozowskiego i senatora
Zbigniewa Szaleńca 23 lutego br. z wizytą do Czeladzi przyjechał poseł Janusz Palikot. Odwiedził Urząd Miasta, a następnie wziął udział w spotkaniu z samorządowcami z okolicznych miast, które odbyło się w pałacu „Pod filarami”.

Bez wyborczej
presji
Rozmowa z posłem
JANUSZEM PALIKOTEM

– Nie po raz pierwszy jest Pan w Czeladzi –
wcześniej bywał Pan tu w zupełnie innej roli.
– Rzeczywiście, wiele lat temu, na początku
mojej działalności biznesowej, to był chyba
‘90 rok, założyliśmy kilkanaście oddziałów
naszej firmy w całej Polsce, także na Śląsku
i w Zagłębiu – to było właśnie w Czeladzi.
Mieliśmy tu hurtownię i magazyny win.
Funkcjonowały do 1996 roku.

– Czy lista potrzeb jest długa?
– To są trzy tysiące ustaw i kilkanaście tysięcy rozporządzeń do tych ustaw.

i dosyć skomplikowaną procedurą.
I dlatego samorządy proponują różnorodne uproszczenia. Drugą jest
ustawa o zamówieniach publicznych.
Tym, na co przedstawiciele samorządu zwracają uwagę dotyczy kilku
kwestii, m.in. zaliczkowania umów,
wprowadzenie dodatkowych kryteriów, nie tylko ceny, przy ocenie
przetargu. Będziemy zastanawiali
się nad wszystkimi propozycjami,
pewnie niektóre uda się wprowadzić
w życie.
Z kolei w Dąbrowie Górniczej w spotkaniu wzięło udział kilkaset osób. Rozmawialiśmy nie tylko o Komisji „Przyjaznego
państwa”, ale różnorodnych sprawach: o kryzysie, tarczy antyrakietowej, relacjach między
państwem a Kościołem, dotyczących wyższych
uczelni, energii odnawialnej, elektrowni atomowej, gazyfikacji węgla z użyciem nowych
technologii – oczywiście w kontekście Śląska
i Zagłębia – trudno wskazać dziedzinę, o którą
bym nie był pytany. Czas roku 2009 jest trudny
– kryzys, który dociera do Polski...

– Czy w jakiś sposób dotyczą także samorządów?
– Jeśli chodzi o samorząd, są dotyczące
zmian w ustawach o planie przestrzennego
zagospodarowania w celu uproszczenia ich
tworzenia. Mało jest takich gmin, które mają
sto procent planu. To wiąże się z kosztami

– Ma Pan jakąś swoją receptę na kryzys,
głównie dla Zagłębia? Wiadomo, że od
dawna nie istnieje tu górnictwo i przemysł
ciężki, a kryzys dotknął nowe, jeszcze nie
okrzepłe branże.
– Jeżeli chodzi o górnictwo, to oczywiście
musimy w Polsce inwestować w elektrownie

– Dzisiaj jest Pan w Czeladzi, a w zasadzie
w Zagłębiu, w zupełnie innej roli. Co Pana
do nas sprowadziło?
– Zostałem zaproszony przez zagłębiowską
Platformę Obywatelską: Grzegorza Dolniaka, Krzysztofa Stachowicza i Zbigniewa Szaleńca. Szczególnie środowiska gospodarcze
Sosnowca chciały rozmawiać na temat Komisji „Przyjaznego państwa”, tego co się już
w przepisach zmieniło, co jeszcze powinno
się zmienić, nad czym Komisja pracuje.

oparte na węglu kamiennym, czyli tradycyjne, i w nowoczesne technologie, aby emisja
gazu była jak najmniejsza. I to się dzieje.
Niezależność energetyczna Polski, na tle innych państw europejskich jest duża. Musimy
utrzymać znaczenie tego sektora – to nie ulega najmniejszej kwestii.
Ale rozmawialiśmy również o takich sprawach jak uzyskiwanie kredytów. Banki są
mniej skłonne do ich udzielania. Mówiliśmy
więc o 40 miliardach, które rząd przeznaczył
na gwarancje dla kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego, o zmianach w przepisach,
które mówią, żeby zmieniło się pojęcie małej
firmy, co wiąże się z uproszczoną księgowością, specjalnym rozliczaniem z VAT-em,
o możliwości amortyzacji inwestycji do 100
tysięcy euro jednorazowo w jednym roku.
Mówiłem o zmianach, które wprowadza
Komisja „Przyjaznego Państwa”, bo mimo
wielu konferencji na temat różnych zmian,
do społeczeństwa ta informacja nie dociera,
jak na przykład zmiana w przepisach podatkowych, żeby nie powtórzyła się sytuacja Romana Kluski czy piekarza, który rozdawał
chleb, a nie zapłacił za niego VAT-u. Kiedy
znaleźliśmy rozwiązanie, od 1 stycznia takie
sytuacje się nie powtarzają.
Opowiadam o tych sprawach i ludzie otwierają oczy, że tyle się zmieniło, a niewiele wiedzą na ten temat.
– Zatem, zapewne spotkanie w Czeladzi
z samorządowcami przyniesie wiele konkretów i pomysłów na zmiany w ustawach
regulujących codzienne funkcjonowanie.
– Te spotkania są kapitalne: odbywają się bez
presji wyborczej. Mam wrażenie, że ludzie
to bardzo doceniają. Podczas tych spotkań
są po prostu sprawy do omówienia. W ciągu
kadencji mało kto podróżuje po kraju, a to
ludzi otwiera, takie rozmowy są potrzebne.

Rozmawiała: WIESŁAWA KONOPELSKA
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Festiwal
Ave Maria
ma 10 lat!

WYDARZENIA MIESIĄCA

T

egoroczny Festiwal Ave Maria będzie wydarzeniem niezwykłym,
bo jubileuszowym! Tak niedawno się
zaczął, a już ma 10 lat!
X Festiwal Ave Maria rozpocznie
się 6 maja, w pałacu „Pod filarami”
w Czeladzi, koncertem kameralnym
„Głosy rodem z Zagłębia” z udziałem
solistów Małgorzaty Olejniczak i Piotra Micińskiego. Poprzedzony będzie
promocją książki pt. „Ave Maria. 10 lat
festiwalu”, która powstała pod redakcją Wiesławy Konopelskiej i projekcją
krótkometrażowego filmu o Festiwalu
Ave Maria. Obydwa projekty – podobnie jak wszystkie koncerty w Czeladzi
- objęte są mecenatem Miasta Czeladź.
W nastrój festiwalu wprowadzi wszystkich Artur Thomas – wirtuoz gry na
fletni pana.

Kolejne dni przyniosą wielkie
dzieła jak: w Czeladzi, w kościele
św. Stanisława BM będzie usłyszeć
Stabat Mater Karola Szymanowskiego – o dziele tym mówić będzie gość
specjalny dominikanin o. Jan Góra,
koncertowe wykonanie w kostiumach
opery Moc przeznaczenia Giuseppe
Verdiego – koncert poświęcony będzie
pamięci ks. bpa dra Adama Śmigielskiego, pierwszego ordynariusza diecezji sosnowieckiej i Messa di Gloria
Giacomo Pucciniego. Jeden wieczór
tradycyjnie zarezerwowany jest dla
Turnieju Tenorów. Na wszystkie koncerty odbywające się w Czeladzi zapraszają Marek Mrozowski – burmistrz
Miasta Czeladź, proboszcz parafii
św. Stanisława BM ks. kan. Jarosław
Wolski, dyrektor artystyczny festiwalu
Sławomir Pietras i dyrektor Muzeum
Saturn (organizator koncertu w pałacu
„Pod filarami”) Iwona Szaleniec.
Współorganizatorami Festiwalu są
Śląska Izba Lekarska i Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych.
W festiwal włączyły się także miasta Będzin i Sosnowiec. W kościele św.
Jadwigi Śląskiej gwiazdą wieczoru
będzie Bogusław Kaczyński, a w auli
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się otwarty dla wszystkich melomanów koncert z okazji 20-lecia reaktywacji izb
lekarskich. To tylko wybrane pozycje
z programu X Festiwalu Ave Maria.
Patronat medialny nad Festiwalem objęły Telewizja Polska Oddział
Katowice, Polskie Radio Katowice,
redakcje: tygodników „Wiadomości
Zagłębia” i „Niedziela”, miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”,
miesięcznika samorządowego „Echo
Czeladzi”, biuletynu Śląskiej Izby Lekarskiej „Pro Medico”, portale internetowe Moje Miasto Silesia i Moja
Czeladź.
Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
Szczegółowy program publikujemy na
stronie
(WK)marzec 2009
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Finisaż wystawy poświęconej twórczości Janusza Domagalika
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od lewej stoją: Krzysztof Domagalik,
Ewa Ambroży – dyrektor MBP, Anna Ślagórska – zastępca burmistrza,
Teresa Wąsowicz – kierownik Wydziału Edukacji i Antoni Krawczyk
– prezes SMCz.
Niezwykły prezent od MBP - zdjęcie najbliższej rodziny Hercholdów do
domowego archiwum.

Krzysztof Domagalik opowiedział o powrotach, także tych
literackich, jego ojca – Janusza Domagalika do Czeladzi.

Gobeliny z Nysy w „Odeonie”
W

Spółdzielczym Domu Kultury
„Odeon” odbył się wernisaż
wystawy gobelinów z Pracowni
Tkactwa Ogniska Artystycznego w Nysie oraz jego filii
w Paczkowie i Głuchołazach.
Są to prace powstałe pod kierunkiem Jadwigi Wawryczuk, Marii Głębickiej oraz
Barbary Hajdugi.
Na szczególną uwagę zasługują prace Heleny Czuluk, Danuty Gruszki, Bronisławy Czarny, Janiny Skibińskiej.. Inspiracją ich

twórczości była przyroda, dzieła malarskie i własna wyobraźnia tkaczek.
Wernisaż zgromadził bardzo licznie publiczność, wśród której obok
czeladzian byli również przyjaciele artystek z Nysy i okolic.
Zanim jednak w galerii otwarta została wystawa, w sali teatralnej SDK „Odeon” wystąpił
kabaret „Pacałycha” z Bytomia,
prezentujący lwowski humor i piosenki. (WK)

W Borzechowie,

czyli w Czeladzi....
2

marca 2009 r. gościła w Czeladzi osoba szczególna – syn
znanego pisarza Janusza Domagalika - Krzysztof Domagalik, który przyjął zaproszenie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Czeladzi
oraz Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi. Powodem spotkania był
uroczysty finisaż wystawy pt. „Literacki świat Janusza Domagalika”, poświęconej zmarłemu przed
rokiem pisarzowi, a przygotowanej
przez MBP. Wystawa powstała
dzięki uprzejmości Krzysztofa Domagalika, który we wrześniu ubiegłego roku przekazał czeladzkiej
książnicy pokaźny zbiór egzemplarzy autorskich książek napisanych
przez Janusza Domagalika oraz

ich wydań w językach obcych. Na
potrzeby ekspozycji wypożyczył
również z archiwum rodzinnego
zdjęcia, pamiątki, nagrody i dyplomy przyznane Januszowi Domagalikowi. Wykorzystano w niej również eksponaty zgromadzone przez
Bibliotekę i Stowarzyszenie.
Dyrektor MBP Ewa Ambroży
w Czeladzi w obecności zaproszonych gości, przedstawicielki władz
miasta – zastępcy burmistrza Anny
Ślagórskiej , członków Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, uczniów i nauczycieli z czeladzkich
szkół omówiła zgromadzone na
wystawie eksponaty, a następnie
zaprosiła młodzież na spotkanie
z synem pisarza, który podzielił

W finisażu wystawy uczestniczyła
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1.

się wspomnieniami o ojcu, przypomniał jego bogatą i różnorodną
twórczość oraz podkreślił związki
Janusza Domagalika z rodzinną
miejscowością. Była również możliwość obejrzenia filmu pt. „Koniec
wakacji”, nakręconego na podstawie najbardziej znanej książki Janusza Domagalika. MBP wydała
również broszurę poświęconą Pisarzowi zatytułowaną „W Borzechowie czyli w Czeladzi. Motywy
czeladzkie w twórczości Janusza
Domagalika”. Fotosy z filmu, które również można było obejrzeć na
wystawie, udostępniło Centrum
Sztuki Filmowej w Katowicach.
Przypomnieć trzeba, ze Janusz
Domagalik nie tylko urodził się

Antoni Krawczyk – jeden z inicjatorów spotkania - przekazał Krzysztofowi Domagalikowi
komplet wydawnictw o Czeladzi.

ULTURA
w Czeladzi, ale został również jej
Honorowym Obywatelem.
W trakcie wizyty Krzysztof
Domagalik w towarzystwie Antoniego Krawczyka odbył spacer
po rodzinnym mieście Jego ojca.
W godzinach popołudniowych
spotkał się z czytelnikami Biblioteki, członkami i sympatykami
SMCz oraz mieszkańcami miasta.
Wzruszającym wspomnieniom
Krzysztofa Domagalika a także
szkolnych kolegów Janusza Domagalika, krewnych i przyjaciół
rodziny nie było końca.
Podczas spotkania była również
chwila, by Krzysztof Domagalik
opowiedział o swojej pracy zawodowej – reżysera Teatru Telewizji
Telewizji Polskiej.
Na zakończenie otrzymał od
SMCz wydawnictwa o Czeladzi.
Krzysztof Domagalik podziękował
Stowarzyszeniu, Miejskiej Bibliotece i Miastu Czeladź za pielęgnowanie i kultywowanie pamięci
o Jego ojcu. (WK)

Znajomi z lat młodzieńczych Janusza Domagalika
z zainteresowaniem przeglądali wydaną przez MBP
broszurę pt. „W Borzechowie czyli w Czeladzi”.

już działa

Fragment muzealnej kspozycji.

Od

1 marca rozpoczęło funkcjonowanie Muzeum Miejskie Saturn, przekształcone z dotychczas działającej Czeladzkiej
Izby Tradycji. Główne zadania
Muzeum Saturn sprowadzają do
zbierania informacji, gromadzenia,
opracowywania i eksponowania
wszelkich pamiątek, dokumentów,

zdjęć, świadectw lokalnego i regionalnego dorobku kulturowego,
związanych z szeroko pojętą historią miasta, jego mieszkańcami
oraz instytucjami tu działającymi.
W ramach działalności nowo powstałej instytucji będą również realizowane takie ważne priorytety,
jak: prowadzenie kwerend i badań

Dyrektor iwona Szaleniec oraz Anna Binek-Zajda (z lewej) i Joanna Bąk
(w środku) przygotowują wystawę, która zainauguruje działalność Muzeum.

naukowych, przygotowywanie wystaw i projektów edukacyjnych czy
upowszechnianie wszelkich działań promujących kulturę.
Powstanie tego rodzaju miejsca
zbiorowej pamięci jest nie tylko dowodem na uwieńczenie długoletnich wysiłków zmierzających do
najpełniejszej ochrony przedmio-

tów o wartości historycznej, artystycznej i społecznej wytworzonych przez miejską społeczność,
ale również pozwoli w oparciu
o nie sporządzać naukowe publikacje i je udostępniać. (mAc)
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ULTURA

Poetyckie powroty do przeszłości

W

piątek, 27 lutego miał
miejsce kolejny wieczór
poetycki organizowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną.
Gościem spotkania był Dawid
Markiewicz, czeladzki poeta
i fotograf młodego pokolenia,
redaktor naczelny „Fatalisty”. Publikował
między innymi w Śląsku i Pro Arte. Laureat wielu konkursów
i twórca dwóch tomików poetyckich: Absynt
i Flashback. Uczestnicy wieczoru usłyszeli
zarówno wiersze ze
wspomnianych wyżej
tomików, jak i najnowsze utwory, nigdzie dotąd jeszcze niepublikowane.
A jakie są same teksty? Odbiegają zapewne od powszechnie uznanych standardów liryki.
W przeczytanych utworach „różowe lata 60” przestają być tak
różowe, gwiazdy nie błyszczą
tak jasno, a twarze z tabloidów,
nie zawsze są dobre i uśmiechnięte. Krótko mówiąc, teksty
przedstawiają tę ciemną stronę
człowieka, a poruszane tema-

W

ŁUKASZ MADEJSKI

Poezja w Galerii „Ateneum”

piątek 13 lutego, w przeddzień „walentynek” w
wypełnionej sali Galerii „Ateneum” w Katowicach odbyło
się spotkanie z poezją miłosną
Barbary Gruszki-Zych – poety z Czeladzi. Część pierwszą
wypełnił krótki spektakl Martwe dni, kiedy cię nie widzę
przygotowany przez aktorów
katowickiego „Ateneum” Martę i Jacka Popławskich. Potem
odbyło się spotkanie z autorką,
które poprowadził Bogdan Widera. Gruszka-Zych mówiła o
swojej liryce miłosnej, czytała
także wiersze z nowego tomiku
Muchy i ludzie.

12

ty, niejednokrotnie są trudne
i kontrowersyjne. Bohaterami
zazwyczaj są postacie współczesne, znane ikony popkultury. Spotkamy w tych wierszach
Diane Arbus w utworze Freak
Show, czyli Diane Arbus wychodzi z aparatem na miasto. Spotkamy także
aleter-ego Bowie`ego
w Ziggy Stardust zstępuje na ziemię i idzie
do kawiarni napić się
zielonej herbaty czy
Rotten`a z Sex Pistols
w Johny Rotten wygrywa brytyjską deycję
„Idola”. Na tym nie
koniec. Jest tu obecna
także muzyka Razorlight, Mortal Kombat i nie tylko...
Dopełnieniem wieczoru była
ciekawa dyskusja. Uczestnicy
dowiedzieli się wiele o drugiej
pasji poety, jaką jest fotografia. Poznali jego plany na przyszłość, związane z podjęciem
prób wydania prozy poetyckiej.
Spotkanie było bardzo ciekawe,
przybliżyło uczestnikom współczesną, niezależną poezję.
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Niemczuk
wystąpił
z recitalem
chopinowskim

W

cyklu „Muzyczne piątki”, w pałacu „Pod Filarami”, w dniu 26 lutego br.
odbył się recital fortepianowy
Grzegorza Niemczuka, podczas którego wykonał utwory
Fryderyka Chopina. Na występ tego młodego, lecz bardzo
utalentowanego pianisty zło-

żyły się m.in. nokturny, mazurki, ballady, walce. Występ swój
zakończył, wykonanym na bis,
wielkim Polonezem As-dur.
Grzegorz Niemczuk, ulubieniec czeladzkiej publiczności, wystąpił nie tylko jako
pianista, ale również w roli
komentatora wykonywanych
utworów, co czynił równie zajmująco.
Licznie przybyli na koncert
czeladzcy melomani nagrodzili
pianistę aplauzem i owacją na
stojąco. (wk)

Koncert z Amorem

W

tym roku Spółdzielczy
Dom Kultury „Odeon”
postanowił uczcić Dzień Zakochanych mocnym uderzeniem
– 13 lutego 2009 r. zagrał rockowo-punkowy zespół PopSuty
z Katowic. Grupa, którą tworzą:
Adam Turek (wokal, gitara),
Bartek Metalika (bas), Łazarz
(gitara) oraz Siaki (perkusja),
powstała w 2005 r. i już może
poszczycić się sporą rzeszą fa-

W

nów. Zespół dał półtoragodzinny koncert, składający się z jego
własnych kompozycji w stylu
reggae, jazz, blues i hardrock.
Publiczność szybko włączyła
się do zabawy, ochoczo śpiewając znane jej utwory i, co ważne,
przy tej muzyce dobrze bawiła
się również „starsza” młodzież.

ILONA CIEŚLIK-GRELA

Wyśpiewane życzenia

takim dniu, jak Dzień Kobiet w SDK „Odeon” nie
mogło zabraknąć koncertu lubianego zespołu „Orfeusz”. 8 marca 2009 r. słuchacze wypełnili
salę po brzegi, aby móc słuchać
takich szlagierów, jak „Kocham
cię, życie”, „Jeszcze mi wina nalej”, czy „Niech żyje wolność”.

Koncert zaszczycił również swoją obecnością senator Zbigniew
Szaleniec, przekazując wszystkim paniom najlepsze życzenia.
Aby wznieść toast „za zdrowie
dam”, w przerwie koncertu organizatorzy zaprosili gości na
lampkę szampana. (icg)

Karmel Dzieciątka Jezus
dziękuje!
Jan Paweł II mówi, że jubileusz w tradycji biblijnej jest czasem
radości i dziękczynienia. Rolnik składa Stwórcy dziękczynienie za
plony. Tak i my pragniemy złożyć nasze
dziękczynienie Bogu za nasze powołanie do Karmelu Dzieciątka Jezus, za
służbę Kościołowi i ludziom w różnych częściach świata,
a dziś szczególnie w ziemi
czeladzkiej, gdzie jesteśmy
od 50 lat. Jesteśmy również
wdzięczne ludziom, których
Opatrzność Boża postawiła na drodze naszego
powołania. Z całego
serca dziękujemy
WAM WSZYSTKIM, że staliście
się dla nas darem
Bożym, za Waszą
życzliwość, modlitwę,
wsparcie duchowe i materialne.

JUBILEUSZ
Jubileusz Zgromadzenia Zakonnego
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czeladzi

Od 50 lat w Czeladzi
W

sobotę 21 lutego .2009 r. w kościele św. Stanisława BM w Czeladzi odbyła się uroczysta msza z okazji 50 - lecia założenia
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w Czeladzi. Nabożeństwo celebrował metropolita częstochowski abp
Stanisław Nowak.

Uroczystą mszę św. w czeladzkim kościele celebrował abp Stanisław Nowak.

Dziękując, również przepraszamy Boga i naszych Braci i Siostry, za zaniedbania i braki, które
wynikały z naszej ludzkiej słabości.
Niech rozpoczynające się nowe 50-lecie będzie bogate w dobro dla każdego
mieszkańca Czeladzi, do którego jesteśmy
posłane, szczególnie tego najmniejszego.

Wasze Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus
z Czeladzi

Siostry Karmelitanki z Czeladzią związały się 50-lat temu.

SDK „Odeon” zaprasza
5

kwietnia 2009 r., godz. 1600 			
– Niedzielny Teatr dla Najmłodszych
Wszystkich milusińskich zapraszamy na spektakl „Tajemnicza
wyspa” w wykonaniu Teatrzyku „Skrzat” z Krakowa.
Wstęp 4 zł
20

kwietnia 2009 r., godz. 1100 i 1200 		
– Mała Akademia Jazzu

Kolejna audycja jazzowa dla dzieci i młodzieży szkolnej. Gościem audycji będzie Jerzy Główczewski, wybitny saksofonista
i muzyk jazzowy, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, który poprowadzi spotkanie o sztuce improwizacji.
Wstęp 2 zł

Gratulacje i życzenia na ręce s. przełożonej Magdaleny Kosińskiej złożyli burmistrz Marek Mrozowski i Anna Ślagórska – zastępca burmistrza.

Historię powstania Domu Zakonnego Karmelitanek Dzieciątka
Jezus przedstawił proboszcz parafii św. Stanisława BM ks. kanonik Jarosław Wolski. Po mszy burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski wraz z zastępcą Anną Ślagórską wręczyli na ręce siostry
przełożonej Magdaleny Kosińskiej bukiet kwiatów, okolicznościowy list, ikonę przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus.
oraz „bon” na zakup telewizora, który przeznaczony został do świetlicy profilaktycznej prowadzonej przez siostry . Na zakończenie
uroczystości wszyscy zgromadzeni w kościele św. Stanisława BM
zobaczyć mogli multimedialną prezentację pt. „Historia Domu czeladzkiego. Jubileusz 50-lecia”.
Siostry Karmelitanki pracę w Czeladzi rozpoczęły 2 kwietnia 1959
roku w niewielkim domu przy ulicy Bartosiaka (dziś Strzelecka). Jako
pierwsze zamieszkały: s. Felicja Latoś – przełożona, s. Stanisława
Goławska (jej matka ofiarowała siostrom wspomniany wyżej dom
s. Angela Węgrzyn, s. Marietta Dzioba i s. Julia Gadka.
Do Czeladzi Karmelitanki sprowadził ks. kanonik Józef Sobczyński i powierzył im w parafii nauczenie religii w przedszkolach, przygotowywanie dzieci do pierwszej Komunii św., posługę w kościele,
a także pełnienie obowiązków pielęgniarek środowiskowych .
W 1985 r. rozpoczęła się budowa nowego Domu Zakonnego przy
ulicy Reymonta 44. Pięć lat później, 15 marca, dom poświęcił bp
Stanisław Nowak (wk)
2009 marzec ECHO CZELADZI
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W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Zbierając makulaturę Zaadoptowali rzekę
U
– ratują konie
U

czniowie Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi jak co roku zbierali surowce wtórne, sprzedali je, a pieniądze przekazali na ratowanie
koni przeznaczonych na rzeź . Młodzież przynosiła makulaturę z domu a biblioteka szkolna udostępniła na ten cel niepotrzebne książki .
Dodatkowo odbywały się wykłady, pokazy, wystawy, konkursy plastyczno – techniczne o zbliżonej tematyce. Uczniowie w ten sposób
podnoszą swoją świadomość ekologiczną, uczą się pomagać zwierzętom oraz przyczyniają się do ochrony przyrody. Szkoła otrzymała
plakat ze zdjęciem uratowanego konia oraz podziękowanie za aktywny
udział w akcji. Na
uratowane konie
czekają stowarzyszenia i fundacje
zajmujące się hipoterapią i pomocą
dla niepełnosprawnych. Organizacje
te zapewniają dobre
warunki i dożywotnią opiekę dla koni
. Dzięki wsparciu
udało się już uratować 20 koni ,
a ostatnio – Samsona. Koordynatorem
akcji Klubu Gaja jest
nauczyciel Elżbieta
Wyderka, a zbędne
książki z biblioteki
udostępniła Wioletta Pytlarz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
41-250 Czeladź, ul. 21 Listopada 23
www.zs2.czeladz.pl

czniowie Zespołu Szkół nr 2 wzięli na siebie rolę stróża i otoczyli
opieką Brynicę, która płynie obok szkoły. Jesienią sprzątali jej
brzegi, uczestniczyli w lekcjach tematycznych i zajęciach terenowych
dotyczących ochrony rzeki, dokumentowali faunę i florę przy cieku,
szukali pomnika przyrody na bulwarach, sadzili byliny na wale, dokarmiali kaczki, badali jakość wody: temperaturę, odczyn, mętność.
W okresie zimy zdobywali wiedzę o geografii i historii rzeki, skupiali
się na zajęciach artystycznych: plastycznych, fotograficznych, literackich dotyczących wody. Obecnie przygotowują się do happeningu,
który odbędzie się 22 marca czyli w Dniu Wody. Głównym celem
jest edukacja młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju, zainspirowanie do podejmowania lokalnych działań proekologicznych
dotyczących ochrony rzeki, podnoszenie świadomości ekologicznej
dotyczącej ochrony ryb i roślinności nadrzecznej. Brynica jest zanieczyszczoną rzeką, więc tym bardziej kontakt z nią pozostanie długo
w pamięci uczestników i przyczyni się zrozumienia konieczności jej
oczyszczania . Działania ekologiczne uczniów inspiruje i nadzoruje
Elżbieta Wyderka. W podobny sposób udało się zaadoptować 280
rzek, potoków i strumieni w Polsce.

SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W SYSTEMIE DZIENNYM
TECHNIKUM DZIENNE 4 – letnie
Zawody:
Ü Technik informatyk (multimedia i grafika komputerowa)
Ü Technik ochrony środowiska
Ü Technik pojazdów samochodowych
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 LETNIA
Zawody:
Ü Operator obrabiarek skrawających
Ü Monter elektronik

obrabiarki sterowane numerycznie

INFORMATOR
Jesteśmy po to by:
zapewnić Ci: najlepsze wykształcenie,
zadbać o Twoją przyszłość,
pomóc znaleźć Ci swoje miejsce w świecie.

NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Twoja Szkoła
To Twoja Szansa
MECHANIKA SAMOCHODOWA
INFORMATYKA
To Twój Wybór
ELEKTRONIKA
To

LOGISTYKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

14 ECHO CZELADZI marzec 2009

SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W SYSTEMIE ZAOCZNYM
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH
3 – LETNIE PO ZSZ
zajęcia co 2-tygodnie: So-Nd
Zawody:
Ü Technik elektronik

Specjalizacja:
Ü Systemy i sieci komputerowe

SZKOŁA POLICEALNA ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH 2 – LETNIA

Zawody:

Ü Technik logistyk
Ü Technik informatyk

Ü Technik BHP (3 semestry)

Bezpieczny Internet
Z

inicjatywy Komisji Europejskiej został ustanowiony Dzień Bezpiecznego Internetu i jest już obchodzony w 40
krajach na świecie. W tym roku
datę obchodów DBI ustalono na
dzień 10 lutego. W celu zwrócenia uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czeladzi, we współpracy z Wydziałem Polityki
Społecznej i Edukacji Urzędu
Miasta Czeladź, zorganizowała
Konkurs „Bezpieczny Internet”

reatów i uczestników konkursu
był: Urząd Miasta Czeladź oraz
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jesteśmy z Wami”.
Uroczyste wręczenie nagród
nastąpiło w dniu obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu, 10 lutego 2009r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Czeladzi. Nagrody
wręczała zastępca burmistrza
Anna Ślagórska oraz dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czeladzi Barbara
Cebula.
Mamy nadzieję, ze przygotowując się do wykonania pro-

Nagrody laureatom konkursu wręczają (do lewej) Barbara Cebula – dyrektor
Poradni i zastępca burmistrza Miasta Czeladź Anna Ślagórska.

adresowany do uczniów klas
szóstych szkoły podstawowej
i klas pierwszych gimnazjum.
Na inicjatywę Poradni odpowiedziało ponad 30 uczniów z
pięciu czeladzkich szkół. Złożyli oni łącznie 26 prac konkursowych.
Prace uczniów rozpatrywane były w dwóch kategoriach:
prezentacje multimedialne oraz
inne formy graficzne, odrębnie
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Laureatami
konkursu zostali: w kategorii
prezentacje multimedialnegimnazjum I miejsce Urszula
Nowak z Gimnazjum nr 3, II
miejsce Katarzyna Jąderko,
Magdalena Tatar - Gimnazjum
nr 2; w kategorii inne formy graficzne – gimnazjum: I miejsce:
Michał Kuraj – Gimnazjum nr
1. W kategorii : prezentacje multimedialne- szkoła podstawowa:
ex aequo I miejsce: Daria Rokita – Szkoła Podstawowa nr
7 i Bartosz Bałwas - Szkoła
Podstawowa nr 7; w kategorii:
inne formy graficzne - szkoła
podstawowa: ex aequo I miejsce:
Kama Gorzędowska - Szkoła
Podstawowa nr 7 i Magdalena
Pasternak - Szkoła Podstawowa
nr 7. Fundatorem nagród dla lau-

jektów konkursowych, uczniowie zapoznali się z korzyściami
i zagrożeniami wynikającymi z użytkowania Internetu,
a także zdobyli wiedzę , w jaki
sposób bezpiecznie korzystać
z komputera.

BARBARA CEBULA
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Zimowe potyczki

W

dniu 23 lutego 2009 roku odbył się cykliczny
(ósmy z kolei) Międzyszkolny
Konkurs Kształcenia Zintegrowanego, którego organizatorem
był MZS - Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Czeladzi. Uczestniczyli w nim uczniowie klas III ze
wszystkich czeladzkich szkół
podstawowych wraz z wychowawcami i rodzicami.
Zmagania zawodników oceniało dostojne Jury, a jednocześnie honorowi goście imprezy
powitani przez dyrektor MZS
Małgorzatę Świder: zastępca
burmistrza Anna Ślagórska,
kierownik Wydziału Polityki
Społecznej i Edukacji Teresa
Wąsowicz, metodyk kształcenia
zintegrowanego Jolanta Smętek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Ambroży,
dyrektor II LO w Będzinie Agnieszka Hetman, dyrektor III
LO w Będzinie Beata Polaniecka, dyrektor SP 1 Ewa Galbas,
dyrektor SP 3 Renata Paluch,
dyrektor SP 7 Joanna Durdzińska, dyrektor MOSiR-u Henryk

Michalski oraz przedstawicielka Rady Rodziców MZS Jolanta
Ptaś.
Konkurs obejmował konkurencje: teoretyczne, sportowe,
muzyczne, techniczne i plastyczne. W tym roku uczniowie
w trakcie konkursu malowali
zimowy krajobraz i wykonywali strój zimowy. Po wspaniałej
zabawie i wielu emocjach przyszedł czas na podsumowanie.
W ogólnej klasyfikacji:
I miejsce zajęła MZS – SP 2, II
miejsce –SP3, III miejsce – SP
7, IV miejsce- SP1.Poziom zawodników był tak wysoki, że
wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki, nagrody rzeczowe
a szkoły dyplomy. Doskonale bawiła się także publiczność. Nie
zabrakło również atrakcji dla
kibiców. Niewątpliwym urozmaiceniem imprezy był występ
zespołu tanecznego Misz-Masz
prowadzonego przez Justynę
Fit- Kempską, Mini- babek
i Ananasów pod kierunkiem
Anny Piech .Jak co roku zabawa
była bardzo udana.

Tablice multimedialne w szkołach
W
roku szkolnym 2008/2009
trzy placówki oświatowe
z Czeladzi wzbogaciły swoje wyposażenie dydaktyczne
o profesjonalne tablice interaktywne. Dwie spośród nich zakupiła gmina Czeladź.
Tablica multimedialna wspomaga tradycyjny sposób prowadzenia zajęć, jest pomocą, która
uatrakcyjnia proces dydaktyczny. Tablica interaktywna, pracując w połączeniu z komputerem
oraz projektorem multimedialnym, stanowi doskonałe narzędzie dydaktyczne przydatne zarówno podczas lekcji jak
i szkoleń, konferencji.
W Miejskim Zespole Szkół
– Szkole Podstawowej nr 2 tablica została umieszczona w pracowni komputerowej. Z tablicy

korzystają nauczyciele na lekcjach informatyki, techniki oraz
podczas zajęć w ramach kółek
informatycznych. Tablica wykorzystywana jest również przez
nauczycieli przyrody, matematyki i wychowania fizycznego.
W Gimnazjum nr 2 tablica interaktywna, podobnie jak
w MZS, została zainstalowana
w pracowni internetowej. Nauczyciele wykorzystują tablicę
do realizacji lekcji: matematyki,
fizyki, chemii, języka polskiego, informatyki czy geografii.
Tablica sprawdziła się podczas
konferencji, która miała miejsce w czasie wizyty przedstawicieli szkół partnerskich
realizujących z Gimnazjum nr
2 program Comenius. Ponadto
tablica multimedialna wzbogaca

rady szkoleniowe, ułatwia pracę wykładowcom prowadzącym
warsztaty, pozwala na prezentację raportów przygotowanych
przez nauczycieli. Stanowi też
nieocenioną pomoc dla doradców metodycznych pracujących
w placówce. Sprawdza się doskonale jako nowoczesny środek
prezentacji materiałów przygotowanych dla uczestników konferencji metodycznych.
W Szkole Podstawowej nr 7
tablicę multimedialną umieszczono w pracowni przyrodniczej. Pomoc dydaktyczna zakupiona została dzięki współpracy
ze Stowarzyszeniem „Przyjazna
Szkoła” w ramach Akcji „1% dla
mojej szkoły”.
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Podczas Mistrzostw w Korei.

Maciek Krężel z przewodnikiem – Anną Ogarzyńską.

Czechy – Szwecja – Korea

Na podium Pucharu Świata
w Szwecji.

Maciek Krężel wśród
najlepszych na świecie
W

styczniu tego roku uczestniczył w
Mistrzostwach Czech - zdobył brązowy medal, w lutym, w Szwecji na Paraolimpijskim Zimowym Pucharze Świata
będącym jednocześnie III edycją Pucharu
Europy w Narciarstwie Zjazdowym – po
raz pierwszy w historii tych Mistrzostw
zdobył medal dla Polski, zajmując również
trzecie miejsce i brązowy medal. W Korei
Południowej podczas Mistrzostw Świata
w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych zajął 7 i 9 miejsce na 63 startujących
zawodników. W marcu, dzięki sukcesom
w Korei, wyjeżdża na Puchar Świata do
Kanady, potem na Mistrzostwa Polski i na

Puchar Europy na Słowację. Następny sezon będzie już zdominowany przez bezpośrednie przygotowania do Igrzysk.
17-letni Maciej Krężel to już utytułowany młody sportowiec z Czeladzi, uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie
Górniczej. Jest zawodnikiem katowickiego
START-u, który przygotowuje paraolimpijskich alpejczyków do udziału w zawodach. Maciej startuje w grupie narciarzy
niedowidzących i zgodnie z regulaminem
jeździ z przewodnikiem – jest nim poznanianka, znana w sporcie pełnosprawnych
alpejka – Anna Ogarzyńska ( studentka
AWF). (WK)

„Metamorfoza” Walczyli o Puchar Burmistrza
w dobrej formie
W
K
lubowi sportowcy „Metamorfozy” oraz
Czeladzkiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE” w dniu 28 lutego
2009 r. sprawdzili swoją formę, biorąc udział
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar
Wójta Gminy Psary”.
Na osiem startujących drużyn nasi sportowcy zajęli trzecie miejsce a drużyna Czeladzkiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego
„NOWE” - szóste.
Watro nadmienić fakt, iż drużyna „Metamorfozy” dwukrotnie pokonała po raz pierwszy od 10 lat najlepszą drużynę województwa
śląskiego z Klubu Abstynenta „Krokus” Gliwice. Drużyna „Metamorfozy” wystąpiła
w składzie Kazimierz Adamus, Mikołaj
Skóra, Paweł Mysłek, Szymon Smoliński,
Marcin Szulewski.

KAZiMiERZ ADAMUS
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zawodach udział wzięło 140
zawodników. Wśród dzieci
i młodzieży szkół czeladzkich bezkonkurencyjnym okazał się Patryk
Fronczek. W kategoriach przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze
miejsca zajęli: Maria Kusa, Tomasz
Głąb, Natalia Zarzycka, Amadeusz
Iwanowski, Patrycja Przybyłek.
W kategorii OPEN najlepszymi okazali się: Ewa Fronczek i Krzysztof
Zdeb.
Puchary i medale zwycięzcom
wręczali: przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi Sławomir Święch,
wiceprzewodniczący RM Krystian
Dąbrowski, przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu RM
Dominik Penar, radny RM Andrzej
Mentel oraz dyrektor MOSiR Czeladź Henryk Michalski.

750 LAT CZELADZI

Czeladzkie „Who is who?”

HENRYK TADEUSZ
BRUDNICKI

U

rodził się 5 września 1896 r.
w Sojkach, powiecie warszawskim jako syn Józefa i Marianny
z d. Koszczoska. Nie dysponujemy
żadnymi informacjami o dzieciństwie Henryka ani o jego domu rodzinnym.
Jako młody chłopak zaciągnął się
do Legionów Polskich. Służył w 1
kompanii I baonu 1 pp LP. Zakaźnie
chory, do 17 grudnia 1915 r. przebywał w szpitalu epidemicznym
w Ołomuńcu. Związany był z Polską
Organizacją Wojskową, zajmował
się działalnością wywiadowczo-

STANISŁAWA
ŁAKOMIK

U

rodziła się 13 listopada 1897
r. w Czeladzi w rodzinie Leonarda i Antoniny z Zakrzewskich.
Ukończyła pięć oddziałów szkoły
kopalnianej Towarzystwa „Saturn”,
później natomiast pobierała naukę
u prywatnych nauczycieli. Następnie zdała egzamin do trzeciej klasy
Gimnazjum w Piotrkowie. Gdy wybuchła I wojna światowa, nastoletnia Stanisława nie wróciła już do tej
szkoły, lecz wstąpiła do klasy czwartej polskiego Gimnazjum Żeńskiego
Wandy Replińskiej w Będzinie.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1917
r. jako nauczycielka w szkole
w Krzemiędzie, gmina Poręba.
Dwa lata później otrzymała etat
nauczycielki w publicznej szkole
powszechnej w Niwkach, gmina
Poręba. Z powodu śmierci ojca i konieczności zaopiekowania się młodszym bratem Janem, Stanisława
zmuszona była przyjąć intratniejszą
posadę w siedmiooddziałowej szko-

dywersyjną. W związku z odmową
legionistów złożenia przysięgi na
wierność Niemcom – 9 lipca 1917
– został internowany i trafił do obozu w Szczypiornie pod Kaliszem.
Za pracę niepodległościową odznaczony był Krzyżem Niepodległości
z Mieczami, Krzyżem Legionowym,
Odznaką I Brygady Legionów.
W 1919 r. ożenił się z czeladzianką
Zofią Niepiekło, z którą doczekał się
dwóch córek – Ireny i Zofii. Po ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali w Czeladzi, a Henryk podjął
pracę jako urzędnik gospodarczy
w Wydziale Powiatowym w Będzinie, od kwietnia 1927 r. zajmował
się sprawami referatu gospodarczego biura Działu Drogowo-Budowlanego. W archiwaliach Wydziału
zachowała się notatka o sprawie
dyscyplinarnej, która miała miejsce
16 lipca 1928 roku. W tym bowiem
dniu Brudnicki nie wykonał polecenia kierownika swojego Działu. Takie postępowanie usprawiedliwiał
brakiem czasu i nadmiarem innych,
pilnych obowiązków. Przewodniczący Wydziału nie przyjął jednak jego
tłumaczeń, uznając, iż są utrzymane w tonie niewłaściwej polemiki
i zawierają nieuzasadnioną krytykę
postępowania kierownika. Brudnicki został ukarany obniżeniem
przydziału służbowego o 1 stopień.
Grupa uposażeniowa została mu
przywrócona dopiero uchwałą Wydziału Powiatowego dnia 5 marca

1929 r. po stwierdzeniu poprawy zachowania wobec przełożonych.
Nie sposób przedstawić okoliczności
wyboru Henryka Brudnickiego na
urzędzie burmistrza Czeladzi. Wiadomym jest, iż pracę na tym stanowisku rozpoczął latem 1936 r.
Na posiedzeniu w dniu 7 lipca Wydział Powiatowy pozytywnie zaopiniował kandydaturę Brudnickiego
na to stanowisko. 20 dni później
została ona zatwierdzona na okres
próbny - 1 roku. W takiej sytuacji
Wydział Powiatowy udzielił nowemu burmistrzowi jednorocznego
bezpłatnego urlopu od dnia 11 lipca,
tj. w dniu gdy Brudnicki rozpoczął
urzędowanie w Czeladzi.
W okresie jego kadencji najważniejszą inwestycją była budowa szkoły
powszechnej. Na ten cel miasto uzyskało pożyczkę państwową w wysokości 80 000 zł. Przy ul. Gilowickiej
(obecnie Katowicka) stanął piękny
i nowoczesny budynek szkolny
– dziś Gimnazjum nr 2. Dzieci po
raz pierwszy miały zasiąść w ławach tej szkoły 1 września 1939 r.
Niestety wybuchła wojna. Budynek
przejął okupant, przeznaczając go na
Rathaus.
Trudno opisać inne dokonania Brudnickiego jako burmistrza i współpracę z radnymi z uwagi na szczątkową
ilość zachowanych archiwaliów
miejskich z tego okresu. Można
przypuszczać, iż strony współdziałały w najważniejszych dla miasta

kwestiach, a i sam Brudnicki jako
burmistrz zyskał poparcie dla swoich działań ze strony władz nadzorczych. Wolno tak sądzić na podstawie pozytywnie zaliczonego okresu
próbnego pracy na tym stanowisku,
jak i zatwierdzenia przez Wydział
Powiatowy uchwały Rady Miejskiej
miasta Czeladź z 20 października
1937 r. w sprawie przyznania Brudnickiemu uposażenia według wyższej grupy uposażeniowej, w związku z dużymi zasługami położonymi
na polu pracy samorządowej w dziedzinie usprawnienia gospodarki.
Brudnicki jako przedstawiciel miasta
był członkiem Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czeladzi. Działał
także w Katolickim Stowarzyszeniu
Mężów Oddział w Czeladzi, którego
zasadniczym celem było wychowanie młodzieży w duchu religijnym.
Na początku września 1939 r. Brudnicki wraz z rodziną przeniósł się
do Warszawy. Tu zaangażował się
w działalność konspiracyjną.
Latem 1944 r. został aresztowany
przez Niemców. Znalazł się w grupie
1933 osób wywiezionych do obozu
w Mauthausen – Gusen. Przydzielony mu został numer obozowy 94717.
Zginął 16 października 1944 r. Jego
symboliczny grób pamięci znajduje
się na czeladzkim cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej.

le fabrycznej Towarzystwa Akcyjnego „Poręba”, w której pracowała od
października 1920 r. do września
1923 r. Kiedy szkoła ta została upaństwowiona, Stanisława Łakomik, na
własną prośbę, została przeniesiona
do publicznej szkoły powszechnej nr
2 w Czeladzi.
W dniu 22 marca 1926 r. złożyła pierwszy egzamin nauczycielski i uzyskała prawem przepisane
kwalifikacje naukowe do pełnienia
obowiązków nauczyciela szkół powszechnych.
Latem 1929 r. przeniosła się na równorzędną posadę nauczycielki do
siedmioklasowej publicznej szkoły
powszechnej nr 1 w Czeladzi. Niemal bezustannie podnosiła swe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc
w rozmaitych kursach. Ukończyła
m.in. kursy: śpiewu w Czeladzi,
ogrodniczy w Ursynowie, historyczny w Grodnie, społeczno-oświatowy
oraz świetlicowy w Sosnowcu. Przez
rok była także słuchaczką Wyższego
Kursu Nauczycielskiego w Sosnowcu.
W okresie międzywojennym pełniła
także funkcję bibliotekarki w Towarzystwie Oświatowym „Macierz”,
działała w Polskim Czerwonym
Krzyżu.
Wybuch II wojny światowej zastał
Stanisławę w Czeladzi. Przez dwa
miesiące szkoły w mieście były
zamknięte. Od 1 listopada 1939
r. wraz z innymi nauczycielami
(m.in. Janem Bandurskim, Nimfą
Bandurską, Wacławem Bagińskim,
Stefanem Łabuzem) zaczęła prowadzić tajne nauczanie. Działalność ta
trwała do 30 czerwca 1940 r. i od 1
marca 1942 do 31 grudnia 1944 r. Po
wojnie nadano jej legitymację ZBOWi D-u z numerem 452/13.
Oficjalnie zaś Stanisława Łakomik
uczyła w szkole nr 1, ale gdy w 1941

roku Niemcy zamknęli placówkę
i zwolnili nauczycieli, opuściła Czeladź i wyjechała na Kielecczyznę.
Podjęła pracę w Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Jędrzejowie jako pomocnica kasjera.
Do Czeladzi wróciła w kwietniu
1945 r. Od razu przystąpiła do prac
organizacyjnych w zakresie szkolnictwa miejskiego. Aktywnie włączyła się również w ogólnopolską akcję
zwalczania analfabetyzmu, urządzając kursy nauki czytania i pisania
dla dorosłych.
Sama także wciąż podnosiła swoje umiejętności zawodowe poprzez
uczestnictwo w kursie programowym języka polskiego i historii,
„Nauki o Polsce i świecie współczesnym” oraz dla działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Jej praca na polu działalności społeczno-edukacyjnej została także
dostrzeżona przez władze. W czerwcu 1948 r. Stanisława Łakomik
otrzymała nagrodę od Kuratora
Okręgu Szkolnego w Katowicach
za wkład w budowę Demokratycznej
Polski Ludowej w dziedzinie oświaty, dwa lata później - nagrodę od
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Czeladzi również nagradzało ją wielokrotnie: w 1951, 1953, 1954, 1956 r.
Rok 1951 przyniósł ogromne zmiany w życiu Stanisławy Łakomik.
Dnia 1 września została powołana
na stanowisko kierownika Szkoły
Podstawowej nr 1 w Czeladzi, na
którym pozostawała do 31 sierpnia
1968 r. Objęła ponadto funkcję
opiekuna szkolnej organizacji harcerskiej. Odtąd szkoła stała się dla
niej drugim domem.
W latach 1950-1957 Stanisława Łakomik pracowała także w charakterze kierownika świetlicy dziecięcej

przy kopalni „Czerwona Gwardia”,
natomiast w okresie 1963-1964 wykładała w Szkole dla Pracujących
w Czeladzi. Dodatkowo ukończyła
szkolenie dla kierowników szkół
podstawowych (Inowrocław 3 lipca23 lipca 1953 r.) i kurs pedagogiczny
dla kierowników szkół (Bielsko-Biała 16 lipca-27 lipca 1957 r.).
Potrzeba szerszego działania rzuciła Stanisławę w nurt życia społecznego. Odtąd zaangażowała się
w pracę w Miejskich Komisjach
Wyborczych, została radną Miejskiej Rady Narodowej z listy Frontu Narodowego, Komisji do spraw
Dzieci i Młodzieży, była ławnikiem
sądowym, działała w Miejskim
Zarządzie Ligi Kobiet i Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Kole
Gospodyń.
Za wieloletnią działalność zawodową i społeczną Stanisława Łakomik
została uhonorowana licznymi medalami i odznaczeniami. Odznaczono ją Złotym Krzyżem Zasługi
(1955), Złotą Odznaką Zasłużonemu
w Rozwoju Województwa Katowickiego (1962), Instruktorską Odznaką Harcerskiej Służby Ziemi Polskiej (1963), Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1964),
Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1975), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (1980).
W dniu 1 maja 1978 r. jej nazwisko
zostało wpisane do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Czeladzi.
Po 51 latach pracy pedagogicznej
przeszła na emeryturę.
Stanisława Łakomik zmarła 30 października 1980 r. w wieku 83 lat.
Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Czeladzi.
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
• ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne,
ul. Szkolna- 2 pokoje, I piętro, piece; na
M3 lub M2 na oś. Piłsudskiego (parter
lub I piętro). Tel. 500707124.
• NOWA firma usługowa z terenu Czeladzi oferuje profesjonalne sprzątanie biur, domów i mieszkań. Tel.
796853548.
• STUDIO fryzjerskie Kama serdecznie
zaprasza do nowo otwartego Salonu
Fryzjerskiego Czeladź ul. Katowicka
19. Polecamy profesjonalne usługi
fryzjerskie. Tel. 032/ 726 55 20; 0606
656 161. Godz. Otwarcia pon.-pt.
10.00-18.00, sob. 9.00-14.00. Ceny
konkurencyjne.
• BEZPŁATNA opieka nad przewlekle
chorymi. NZOZ „OP-MED” Medycyna
Szkolna-Usługi Pielęgniarskie. 41-250
Czeladź ul. Czarnomskiego 4. Zgłoszenia tel. 032 265 36 30; 608 034 209.
• NZON „OP-MED” Medycyna Szkolna
– Usługi Pielęgniarskie, 41-250 Czeladź ul. Czarnomskiego 4. Prowadzimy szczepienia p/grypie, możliwość
szczepienia w domu pacjenta. Uzgodnienia, zgłoszenia (od poniedziałku
do niedzieli w godz. 9.00-20.00), tel.
032 265 36 30; 608 034 209.
• KANCELARIA Radcy Prawnego, Czeladź ul. Grodziecka 9 przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki
w godz. 16.00-18.00. Tel. 032 265 39
68. Reprezentacja w sądach.
• PRYWATNE Przedszkole im. Papy
Smerfa prowadzi zapisy na rok szkolny 2009/2010. Wszelkie informacje
oraz zapisy pod numerem telefonu
785 218 600 lub w przedszkolu ul .
Reymonta 68, Czeladź.
• DOCIEPLANIE budynków, tynkowanie, materiały i wykonawstwo. Tel.
032 265 50 01.
• DACHY – krycie papą termozgrzewalną od 15 zł/m kw., rynny, obróbki blacharskie. Tel. 032 265 50 01.
• DOM sprzedam. Czeladź - Piaski. Dom
ocieplony, okna wymienione, taras
i balkony wykafelkowane. Powierzchnia użytkowa: 110 k kw.. Pow. działki
377 m kw, 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia. Ogrzewanie: co węglowe. Duży
garaż pod tarasem. Rok budowy 1974.
Tel. 032/ 265 34 37 po godz. 19.00.
• ATRAKCYJNA pożyczka ProfiCredit.
Dojeżdżamy gratis. Zadzwoń lub wyślij sms o treści „pożyczka” na nr tel.
0669 059 732.
• KUPIĘ mieszkanie pokój lub 2 pokoje z kuchnią na węgiel na terenie
Czeladzi (najlepiej przy ul. Grodzieckiej, osiedle Nowotki, oraz rozpatrzę
wszelkie inne lokalizacje) Tel. 0-517980-428.
• KUPIĘ każde auto przeznaczone na
złom za gotówkę. Zajmujemy się skupem aut oraz złomowaniem. Tel. 511317-651.
• PRZEPROWADZKI tanio – solidnie.
Tel. 505608670.
• TRANSPORT – przeprowadzki, zapewniamy transport i zespół wyszkolonych pracowników, dobre ceny,
dobre referencje. Tel. 505608670.
• DOM w cenie mieszkania! Niezwykle korzystny pakiet: skredytujemy,
ubezpieczymy, zaprojektujemy i zbudujemy dom drewniany w konstrukcji
szkieletowej lub murowany. Wykonujemy dachy, okna, drzwi, schody.
www.wz-projekt.pl. Czeladź, ul. Rynkowa 2, tel. (032) 360 66 85, 501 478
135, 600 923 042.
• NAWIEWNIKI powietrza wraz z montażem na oknach już zamontowanych. Okna drewniane, PCV, ALU.
Drzwi drewniane, Alu, stalowe. E-mail:
vent1@o2.pl. Czeladź, ul. Rynkowa 2
tel/fax (032) 360 66 85, 501 478 135.
• UBEZPIECZENIA T.U. UNIQA S.A.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00: Czeladź,
ul. Rynkowa 2 (obok Kościoła, studni,
w budynku PZM). Tel. (032) 360 66 85,
600 498 178, 501 478 135.
• KOREPETYCJE język francuski.
Tel.506-449-025.
• KOTŁY C.O. Zakład Kotlarski-Tracz.
Producent kotłów c.o.: kotły dolnego
spalania z rusztem wodnym, kotły dolno-górnego spalania z rusztem żeliwnym, kotły z podajnikiem retortowym.
Tel. (032) 6427-397.
• RENOMEX - Firma remontowa
wykona każdy remont; gładzie,
glazura,terakota,malowanie,panele.
Tanio,solidnie,terminowo.Tel. 0608405-842, 728-822-017
• CERTYFIKATY energetyczne. Legalnie z uprawnieniami. Niskie ceny.
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www.certyfikatyenergetyczne.com
Tel. 697605590.
• IMPLANTY. Nowoczesna stomatologia, protetyka. Bezpłatne konsultacje
lek. stom. Witold Brzyski. F-MED, Czeladź, ul.21 Listopada 12. Tel. kom. 696682-151.
• POSZUKUJĘ mieszkania do wynajmu na terenie Czeladzi. M1 lub M2.
Tel. 661 79 29 15.
• TIPSY metodą żelową. Wykonuję tipsy
metodą żelową, frencz i wiele innych
ozdób. Tanio! Tel: 508-249-344.
• DO SPRZEDANIA (wraz z montażem)
rewelacyjny zestaw kolektorów słonecznych! Nowoczesna technologia
wykorzystująca kolektory próżniowe.
Zestaw przeznaczony dla rodziny 2+2.
Tel. 032 3655243, 501380353.
• SERDECZNIE zapraszamy do hurtowni z odzieżą dziecięcą i niemowlęcą.
Ceny hurtowe! Czeladź ul. Szyb Jana
1A czynne od 8.00 do 16.00.
• KUPIĘ mieszkanie pokój lub 2 pokoje z kuchnią na węgiel na terenie
Czeladzi (najlepiej przy ul. Grodzieckiej, osiedle Nowotki, oraz rozpatrzę
wszelkie inne lokalizacje) Tel. 0-517980-428.
• KUPIĘ działkę budowlaną na terenie
Czeladzi za rozsądne pieniądze. (wielkość działki do około 500 m2). Tel. 0517-980-428.
• KOREPETYCJE - matematyka, fizyka,
informatyka, elektronika, profesjonalna pomoc na wszystkich poziomach
nauczania. Dojazd do ucznia gratis.
tel. 511-24-19-91. pkomputerowe@
wp.pl
• POGOTOWIE Komputerowe - Komputer się zawiesza, Internet przestał
działać, Wirusy prześladują twój komputer, Nie chodzi twoja ulubiona gra.
potrzebujesz profesjonalnej pomocy.
tel. 511-24-19-91; Kontakt : pkomputerowe@wp.pl
• SALA bankietowa „Art cafe” Hala MOSiR w Czeladzi ul. Sportowa 2 pragnie
zaprosić wszystkich zainteresowanych w dniu 5.04.2009r w godz.13.0018.00 na „pasaż weselny”. Tel.504-497290,603-202-865.
• PROJEKTY architektoniczne i konstrukcyjne budynków mieszkalnych,
usługowych, podziały budynków,
projekty drogowe, certyfikaty energetyczne. Kontakt: arch. inż. bud.
Krzysztof Guliński tel.0602-766-293,
265 91 43 , upb.pracownia@onet.eu.
• POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia M2 na terenie Czeladzi lub okolicznych miastach. Tel. 667 458 687.
• DREWNO kominkowe sprzedam. Tel.
0502 596 189.
• METALOPLASTYKA ogrodzenia, balustrady, kraty. Tel. 0502 596 189.
• WYNAJMĘ lokal 110 m kw. przy ul.
Reymonta pod każdą działalność
lub podejmę współpracę. Tel. 0502
596 189.
• USŁUGI instalacje, wod.-kan., c.o. Tel.
0502 596 189.
• KURSY, szkolenia zawodowe. Szkolenie spawaczy, dźwignice, wózki widłowe, SEP, weryfikacja uprawnień spawalniczych, podesty ruchome, dźwigi
towarowe i inne. P.H.U. Intershop Piotr
Bobbe tel. 609787367.
• ABSOLWENTKA filologii polskiej
udziela korepetycji z języka polskiego z zakresu szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły średniej. Pomoc
w pisaniu prac. Tel. 694-436-813.
• GABINET stomatologiczny na ulicy
Nowopogońskiej 95 zaprasza. Sobota
10:00-12:00 , a także poniedziałek, piątek 9:00-13:00, wtorek, środa, czwartek 13:00-20:00, tel. 0-502-358-798 ,
32-269-69-92.
• FIRMA „Okna Świata” oferuje sprzedaż i montaż okien, parapetów, drzwi
i rolet. Ceny konkurencyjne. Czeladź
ul. Szpitalna 19A. Tel. 032- 763 75 31,
032-260 45 30, 0660 747 587.
• POMOC przy zakupie używanego samochodu lub motocykla! Gwarantuję
bezstronną ocenę stanu technicznego
pojazdu z dojazdem na terenie Śląska:
sprawdzenia powłok lakierniczych
oraz podzespołów mechanicznych,
wykrycia oznak wypadku lub innych
„przygód”. Ocena stanu technicznego dokonywana jest przy pomocy
specjalistycznych urządzeń: refraktometru, grubościomierza powłok lakierniczych oraz poprzez złącze OBDII
(silnik). www.ogledzinypojazd.dzs.pl
Tel. 501-408-819.
• ANTENY satelitarne, naziemne,
osprzęt antenowy – sprzedaż i mon-
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taż. Zestawy do odbioru platform
cyfrowych. Projektowanie i wykonawstwo systemów antenowych
i monitoringowych w domach jedno
i wielorodzinnych. PHU ROM-SAT, Czeladź, Rynek 18. Tel. 032/ 763 63 44; 503
109 980; e-mail: rom-sat@wp.pl
OPIEKA nad ludźmi starszymi, chorymi – pielęgniarka dyplomowana. Tel.
269 61 91; 0504989683.
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,
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.
ORTODONCJA - zapraszamy do jedynego w Czeladzi gabinetu oferującego usługi ortodontyczne dla dzieci
i dorosłych, Czeladź, ul. Nowopogońska 95,tel.0 502 236 232.
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
pacjentów, że zmieniliśmy siedzibę
gabinetu / z Pola 4a na Pola 6e/.
USŁUGI KRAWIECKIE - szycie na
miarę, skracanie, podwijanie, obszywanie, wszywanie zamków, przeróbki, poprawki i inne. Czeladź Piaski, ul.
Bema 4, tel.517305200.
ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi oferuje: pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
naproża, słupki geodezyjne tel. 0601
515 765.
KOREPETYCJE matematyka, fizyka,
chemia. Tel. 267 66 02.
STOLARSTWO tel. 291 54 89 wykonuje meble kuchenne na zamówienie,
drzwi, renowacja mebli i inne usługi
stolarskie. Czeladź ul. Przełajska 76.
EGZAMIN na prawo jazdy! Doświadczony instruktor organizuje manewry
i jazdę po mieście. Tel. 032/ 763 60 06
lub 602 766 552; 888 555 101. Samochody jak na egzaminie państwowym.
Prowadzę również jazdy dokształcające dla osób posiadających prawo
jazdy.
NAUKA Jazdy, Auto Szkoła zaprasza! Zimowe promocje, spadają ceny. Czeladź ul. Katowicka 105 (obok
sklepu żeglarskiego). Tel. 602 766 552;
888 555 101.
FOTOGRAFIA ślubna. Fotoreportaż
z Kościoła i USC. Oryginalne zdjęcia
w plenerze. Atrakcyjne ceny. www.
slubne.afoto.pl tel. 509 982 594. Tel.
Krzysztof Magolon tel. 509 982 594
afoto@afoto.pl
WYNAJMĘ lokal w Będzinie. Tel. 608
808 513
USŁUGI remontowe - gładzie i tynki
gipsowe, malowanie, tapetowanie,
płyty k/g, sufity podwieszane, panele
ścienne i podłogowe, oraz inne prace remontowo-wykończeniowe. Tel.
0 790-708-293, remonty.sosnowiec@
interia.pl
ZŁOMOWANIE aut. Skup za gotówkę.
Tel.: 511-317-651.
KUPIĘ mieszkanie jednopokojowe,
p łatność
gotówką
(możliwa
spłata
zadłużenia)
Tel. 798-70-68-74.
SPRZEDAM komplet opon letnich
Dębica- Vivo 155/65/R13 wraz z felgami (Fiat CC, SC). Tel. 517185225.
KUCHARZ wraz z obsługą kelnerską
do wynajęcia na przyjęcia weselne.
Zajmujemy się wszystkim począwszy
od zakupów a skończywszy na dekoracji sali. Uwaga każdy klient który
podpisze umowę z nami na rok 20092010 i powoła się na gazetę ECHO CZELADZI otrzyma od nas Tort piętrowy w
prezencie. Tel. 032/265-01-40 wieczorem lub 512-281-730 non stop.
WESELA, komunie, imprezy indywidualne. Zapewniamy profesjonalną
obsługę kucharsko kelnerską podczas obsługi przyjęć. Polecamy swoje
usługi przy organizacji wesel w OSP
w CZELADZI, gdzie każdy klient przy
podpisaniu umowy z nami na 2010
-2011 rok na w/w salę otrzyma dekorację sali i stołów w prezencie. www.
wesela.czeladz.pl tel. 032/265-01-40
STUDENTKA anglistyki Uniwersytetu
Śląskiego udzieli korepetycji z języka
angielskiego. Zapewniam zróżnicowane i dopasowane do potrzeb ucznia materiały oraz miłą atmosferę pra-

cy. Chętnie pomogę w bieżącej nauce.
Proszę dzwonić wieczorem (od 19) na
tel. kom. 0608231673 lub o dowolnej
porze dnia (w ciągu weekendów) na
telefon stacjonarny: (032)6427045.
• SPRZEDAM
mieszkanie
M2
w Czeladzi(Piaski) Pokój z kuchnią na
2 piętrze z balkonem, nowe okna, gładzie na ścianach, CO, niski czynsz! Tel.
502677621

• PRACUJ Z NAMI! Poszukujemy osób
zmotoryzowanych do pracy. Oferujemy wysokie prowizje, nienormowany
czas pracy. Zadzwoń i umów się na
rozmowę. Profi Credit 0669 059 732.
• PILNIE podejmę pracę – opieka nad
starszą osobą, praca biurowa, sprzątanie. Jestem w średnim wieku, dyspozycyjna z doświadczeniem pracy
w dziale kadr, znajomość obsługi
komputera. Tel. 501 961 098.
• SZUKAM pracy 32 latek wykszt. średnie Prawo jazdy kat. B pilnie poszukuje
pracy. Tel. 508-654-111.
• POSZUKUJĘ pracy w niepełnym
wymiarze (biuro rachunkowe, praca biurowa, administracyjna) - tel.
501259076.
• MAGISTER zarządzania pilnie szuka
pracy najlepiej na terenie Czeladzi. Info proszę kierować na maila: szukam.
pracy4@wp.pl
• GÓRNIK-emeryt ma czas i samochód,
szuka pracy. Tel. 793 570925.
• POSZUKUJE pracy jako sprzątaczka,
mycie okien, sprzątanie mieszkania,
biur i itp. Tel. 511182091.
• ZOSTAŃ konsultantką Batterware.
Jest to nowa firma sprzedaży bezpośredniej (M&M) na rynku polskim,
oferująca artykuły gospodarstwa domowego: produkty potrzebne w twojej kuchni, środki czystości. Tel. 0784
062 969 a otrzymasz katalog i szerszą
informację. Osoby starsze – mile widziane.
• ZOSTAŃ konsultantką firmy perfumeryjnej. Tel. -516 485 927.

NAJSERDECZNIEJSZE
przeprosiny
dla Rodziny
oraz uczestników pogrzebu
ś.p. Marii Kluczyńskiej
w związku
z opóźnieniem pogrzebu ,
który odbył się
dnia 20.01.2009
składa Z.P. CALIA.

1% dla Harcerzy

Jedną z organizacji, którą
można wspomóc jest Związek
Harcerstwa Polskiego, organizacja zrzeszająca młodych
ludzi.
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Będzin bierze udział
w akcji 1%. Wystarczy kilka
minut w czasie wypełniania
deklaracji podatkowej i 1%
Twojego podatku trafi bezpośrednio do harcerzy z naszych
środowisk (Będzin, Czeladź,
Wojkowice, Psary) być może
nawet i do państwa dziecka.
I ono może z tego skorzystać.
Pieniądze są przeznaczane dla
harcerzy, na ich potrzeby, a nie
na administrację hufca.
KATARZYNA GUBAŁA
Podziękowania
od personelu
Oddziału Wew. G
w Szpitalu w Czeladzi
dla Inwestora Czeladzkiego
pana STEFANA GOSA
za darowiznę pieniężną przekazaną na oddział.

PODARUJ 1% SWOJEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Organizacja Pożytku Publicznego

CZELADZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM
Z UPOŚLEDZENIEM PSYCHO-RUCHOWYM
41-253 Czeladź, ul. Norwida 11, tel. 505 345 414 lub (032) 265 50 00
KRS: 0000021403 Regon: 273387295 NIP 625-19-77-066

Celem statutowym stowarzyszenia jest tworzenie warunków rozwoju
rehabilitacji i opieki dla osób upośledzonych psycho-ruchowo, które przez
całe życie będą wymagały specjalnych form opieki i pomocy.
Stowarzyszenie działa od 1996 r. jest organizacją o charakterze społecznym, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Na terenie siedziby Stowarzyszenia zorganizowaliśmy ośrodek wsparcia
rodziny, w ramach którego odbywa się: rehabilitacja dzieci i młodzieży,
pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa.
Organizujemy: rodzinne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i spotkania,
wystawy prac podopiecznych Stowarzyszenia.
Prowadzimy: akcje pozyskiwania funduszy na indywidualne konta SOS
z przeznaczeniem na specjalne operacje za granicą oraz zakup sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego.
Zarząd Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem
Psycho-Ruchowym pragnie podziękować wszystkim osobom,
które przekazały 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.
Liczymy na Państwa pomoc również w tym roku.

Na rzecz
Polskiego Związku Niewidomych w Czeladzi
- Organizacji pożytku publicznego
1.Oblicz ile podatku masz do zapłacenia
2.W odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-38) wpisz:
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
41-500 Chorzów ul. Katowicka 77
Nr KRS: 0000012847 oraz wnioskowaną kwotę
3. W informacjach uzupełniających wpisz: „1% dla koła PZN w Czeladzi”
Dziękujemy !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOJKOWICACH

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wojkowicach zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
03 kwietnia godz. 12.00 – 18.00 ul. Licealna 1

SPRAWDŹ JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ MOŻESZ ZDOBYĆ
SKORZYSTAJ Z POMOCY PRZY WYBORZE PRZYSZŁEGO ZAWODU
WYBIERZ ATRAKCYJNY KIERUNEK KSZTAŁCENIA DLA SIEBIE
PRZYJDŹ I ZOBACZ DZIEŃ Z ŻYCIA SZKOŁY

Informacje:
(32) 769 57 62 www.lowojkowice.info

INFORMATOR

Dni Otwarte Szkół dla Dorosłych realizowane są przez CTC Polska Sp. z o.o. w ramach projektu
„Szkoła otwarta dla dorosłych. Modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby śląskiego rynku pracy”.

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.1530 –1830 terapia grupowa dla osób uzależnionych od
alkoholu; czw. 1200-1300 – grupa terapeutyczna dla osób dotkniętych problemem alkoholowym; 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, 17.00-21.00 Zajęcia edukacyjno-korekcyjne ze sprawcami przemocy
domowej.
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.

r e k l a m a

Za treść reklam Redakcja i Wydawca nie odpowiadają
2009 marzec ECHO CZELADZI
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6 – 10 maja 2009 roku
Czeladź Będzin Sosnowiec

środa, 6 maja 2009 r.

sobota, 9 maja 2009 r.

godz. 18.00 Czeladź,
pałac „Pod Filarami”

godz. 17.30, Sosnowiec,
ul. Będzińska 60
Aula Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego

Głosy rodem z Zagłębia
Małgorzata Olejniczak sopran
Piotr Miciński bas
Mariusz Rutkowski fortepian

Koncert z okazji 20-lecia
reaktywacji izb lekarskich

czwartek, 7 maja 2009 r.

Barbara Kubiak sopran
Małgorzata Olejniczak sopran
Dymitr Fomenko tenor
Adam Szerszeń baryton
Mariusz Rutkowski fortepian

godz. 18.00, Będzin,
kościół św. Jadwigi Śląskiej

godz. 20.00, Czeladź,
Kościół św. Stanisława BM

Bogusław Kaczyński

Moje życiowe fascynacje
Barbara Kubiak sopran
Dymitr Fomenko tenor
Adam Szerszeń baryton
Mariusz Rutkowski fortepian

Chór i zespół muzyczny
Teatru Wielkiego
im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu
dyrygent Mariusz Otto

godz. 20.00 Czeladź,
Kościół św. Stanisława BM

godz. 18.00, Czeladź,
pałac „Pod filarami”

Koncert Inauguracyjny
Karol Szymanowski

Stabat Mater

Monik Mych sopran
Sylwia Złotkowska mezzosopran
Adam Szerszeń baryton
Chór i orkiestra Teatru Wielkiego
im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu
Dyrygent Eraldo Salmieri

Gość honorowy:
o. Jan Góra OP

piątek, 8 maja 2009 r.
godz. 17.00, Będzin,
Kościół św. Trójcy

Bonis Avibus

zespół wokalno-intrumentalny
Lecha Algusiewicza
Monika Mych sopran
Piotr Friebe tenor

Turniej Tenorów Polskich
w 107. rocznicę urodzin
Jana Kiepury

Kwartet smyczkowy „Pegasus”
Agata Nocoń I skrzypce
Kamila Gryska II skrzypce
Agnieszka Kubasik altówka
Krzysztof Kubasik wiolonczela
Mariusz Rutkowski fortepian

Bogdan Paprocki
Dymitr Fomenko
Piotr Friebe
Patrycy Hałke
Maciej Komandera
Sylwester Kostecki
ks. Paweł Sobierajski
Adam Zdunikowski
oraz
Liudas Mikalauskas
Orkiestra Festiwalu Ave Maria
dyrygent Kazimierz Kryza

godz. 20.00, Czeladź,
Kościół św. Stanisława BM

niedziela, 10 maja 2009 r.

Giuseppe Verdi
Moc Przeznaczenia

godz. 20.00, Czeladź,
Kościół św. Stanisława BM

Koncert kameralny

Koncert poświęcony
ś.p. ks. dr. Adama Śmigielskiego
pierwszego Biskupa Sosnowieckiego
Leonora di Vargas Barbara Kubiak
Don Alvaro Sylwester Kostecki
Don Carlos di Vargas Adam Szerszeń
Ojciec GwardianDariusz Niemirowicz

Chór i orkiestra Teatru Wielkiego
im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu
dyrygent Eraldo Salmieri

Giacomo Puccini
Messa di Gloria
Sylwester Kostecki tenor
Liudas Mikalauskas bas
Chór i orkiestra Akademii Muzycznej
w Krakowie
dyrygent Paweł Przytocki

________________
*) Program i wykonawcy koncertów mogą ulec zmianie.

