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Są ścieżki rowerowe Potulice - to było 65 lat temu Jaki wizerunek Czeladzi?

Radosnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w rodzinnym gronie
życzy
Przewodniczący Rady Miejskiej Czeladzi
SŁAWOMIR ŚWIĘCH

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
spotkajmy się z najbliższymi
przy świątecznym stole,
podzielmy jajkiem – symbolem nowego życia
i nadziei, składając sobie życzenia
wszystkiego najlepszego, radości
i dobrego zdrowia.

Najserdeczniejsze życzenia
spokojnych, pełnych wiosennej radości i nadziei
Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Regionu
składa
MAŁGORZATA HANDZLIK
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Burmistrz Czeladzi
MAREK MROZOWSKI

„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!”

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, szczęścia i spokoju.
Życzę aby Święta były czasem przepełnionym radością,
miłością, upływającym w gronie bliskich.
Niech wiosenny nastrój i przyroda budząca się do życia
przyniosą wszystkim nadzieję i optymizm.
Senator RP
ZBIGNIEW SZALENIEC
Radosnych, opromienionych słońcem i pełnych nadziei
Świąt Wielkiej Nocy
życzy
GRZEGORZ DOLNIAK
Poseł na Sejm RP

XI FESTIWAL
AVE MARIA
W oczekiwaniu
na „Santo Subito”
2 kwietnia minie
5. rocznica śmierci
Jana Pawła II.
Pamiętamy!

(Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”)

Niech dźwięk dzwonów rezurekcyjnych,
ogłaszających Dobrą Nowinę,
zabrzmi w naszych sercach. Otwórzmy się na Dobro, Miłość,
Przebaczenie, na drugiego Człowieka.
Otwórzmy się na Jezusa!
Radujmy się w czas Wielkiej Nocy ze Zmartwychwstania
Pańskiego! Zaśpiewajmy „Alleluja”!
Wszystkim Mieszkańcom Czeladzi
w Wigilię Wielkanocnej Paschy
i w Roku Jubileuszu 750-lecia Naszej Parafii
z całego serca błogosławię!
ks. kanonik Jarosław Wolski
proboszcz parafii p.w. Stanisława BM

w Roku Chopinowskim

Czeladź
27 – 30 maja 2010 roku
Kościół p.w. św. Stanisława BM w Czeladzi

W Roku Jubileuszu 750-lecia Par afii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennik a
Proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Wolski wraz z duszpasterzami
zaprasza

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ, 28 MARCA 2010 R.
do uczestnictwa w Misterium

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI CZELADZI
Rozważania na temat

„Ekspiacja – przebłaganie za profanacje krzyży”
prowadzić będzie ks. kan. Jarosław Wolski
POCZĄTEK O GODZINIE 1900
Trasa: ul. Reymonta, Bytomska, Rynek
– kościół parafialny św. Stanisława BM.
Miejsce zbiórki: górny parking cmentarza parafialnego.
Krzyż poniosą przedstawiciele grup społecznych
i wspólnot parafialnych
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W lutym, w Czeladzi, po
raz pierwszy przeprowadzone
zostały badania wizerunkowe
miasta. Głównym celem badań
była chęć poznania opinii mieszkańców na temat miasta i jego
rozwoju. Chcieliśmy sprawdzić
czy kierunki jakie obraliśmy są
prawidłowe i czy czeladzianie
identyfikują się ze swoją „małą ojczyzną”. Bardzo ucieszyły
mnie odpowiedzi jakie padły na
jedno z zadanych pytań: „Czy
Czeladź to dobre miejsce do życia?” 70% zapytanych potwierdziło, że istotnie tak jest, jedynie

10% ankietowanych nie zgodziło
się z tym twierdzeniem, zaś 20%
nie wyraziło opinii na ten temat.
Ponadto blisko ¾ ankietowanych
uważa że Czeladź to ich miasto.
Jestem dumny, że mam zaszczyt
być burmistrzem miasta, z którym mieszkańcy tak mocno się
identyfikują i jednocześnie
stwierdzają, iż jest to miejsce
dobre do życia. Cieszy również
fakt, iż mieszkańcy zauważają
zmiany, jakie w ostatnich latach
prowadziliśmy na terenie miasta. Zdajemy sobie także sprawę
z problemów z jakimi się borykają. Teraz, dzięki ich jasnemu
zidentyfikowaniu, będziemy się
starali je niwelować.
Od 1 marca uruchomiono
dwa nowe przystanki autobusowe na ul. Szpitalnej. Ich nowa
lokalizacja związana jest z zakończeniem przebudowy układu drogowego ulic 1go Maja
– Szpitalna - Bytomska, a także
likwidacją przystanków tymczasowych wprowadzonych na
okres przebudowy Rynku. Nowa lokalizacja ma być znacznie
wygodniejsza od dotychczasowej i jednocześnie zapewniać
lepszą obsługę dla pasażerów.
W przyszłości będziemy także
chcieli uruchomić przystanki na

ul. Kombatantów, aby w ten sposób przebudować i dopasować
do potrzeb mieszkańców układ
komunikacyjny.
Co prawda do maja pozostało
jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj warto powiedzieć, że będzie
to miesiąc wyjątkowo intensywny pod względem organizowanych imprez. Długi majowy
weekend to już tradycyjnie Dni
Czeladzi z takimi gwiazdami jak
Czerwone Gitary, Sasha Strunin czy Hey. Tydzień później
będziemy świętować 750-lecie
istnienia parafii św. Stanisława.
Z tej okazji 8 maja odbędzie się
uroczysta Msza święta, a także
Jarmark średniowieczny i koncert Krzysztofa Krawczyka.
Z kolei 9 maja, w kościele pw.
św. Stanisława BM, usłyszymy
„Magnificat” i „Victorię” Wojciecha Kilara. Pragnę dodać,
że w liście skierowanym do
mnie, pan Wojciech Kilar zapowiedział swój osobisty udział
w koncercie.
Ostatni majowy weekend to
jedenasta edycja Festiwalu Ave
Maria. Już dzisiaj zapraszamy
na wszystkie wydarzenia.
Burmistrz Miasta
MAREK MROZOWSKI

DNI CZELADZI
1-3 maja 2010
1 maja Rynek Starego Miasta

CZERWONE GITARY
- legenda polskiej sceny muzycznej, która jak mamy nadzieję,
ściągnie tłumy fanów z różnych pokoleń.
2 maja park Prochownia

SASHA STRUNIN
- artystka młodego pokolenia specjalizująca się
w muzyce z pogranicza popu i r&b.
3 maja park Grabek
Czeka nas prawdziwa
uczta za sprawą ikony
polskiego rocka zespołu

To tylko najważniejsze
wydarzenia tegorocznych
Dni Czeladzi,
ale nie zabraknie także
imprez towarzyszących
– pokazów sztucznych
ogni, imprez sportowych
i wielu, wielu innych.
JUŻ DZISIAJ
ZAPRASZAMY
NA DNI CZELADZI!
2010 marzec ECHO CZELADZI
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Mapka całość tras

Fragment asfaltowej ścieżki
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TRASY ROWEROWE
W CZELADZI

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

Wraz z nadejściem
wiosny Miejski
Zarząd Gospodarki
Komunalnej
oraz
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych
ESPRI z siedzibą przy
ul Spacerowej
w Czeladzi
wznawiają prace
przy budowie ścieżek
rowerowych.
Do tej pory
wykonane zostały
roboty na długości
5 km na trasach
495a, 23 oraz 497

T

rasa 945a została wykonana, pozostaje teraz jej porządkowanie,
dodatkowo w następnej kolejności
zostanie ona wyłożona asfaltem oraz
uzupełniona elementami małej architektury. Również ścieżka nr 497
została zrobiona pozostały tylko
prace porządkowe, podobnie jest
z trasa nr 23.
Są to trasy o nawierzchni szutrowej
oraz asfaltowej. Trasa nr 495a usytuowana jest w parku Jordan i stanowić
będzie pętlę zamkniętą o nawierzchni
asfaltowej z przeznaczeniem nie tylko dla rowerzystów ale również rolkarzy. Trasa o numerze 497 to trasa
o nawierzchni szutrowej, która będzie
miała swój początek w parku Alfred
poprzez ulicę Szyb Jana w kierunku
osiedla Piłsudskiego. Kolejna trasa
nosi numer 23, będzie to ścieżka również o nawierzchni miękkiej, która będzie rozgałęzieniem trasy 497. „Dwudziestka trójka” biegnie w kierunku
kompleksu rekreacyjnego „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich.
Docelowo długość ścieżek rowerowych w Czeladzi przekroczy 32 km,
z czego połowa będzie przebiegała po
szutrze.
W najbliższym czasie zostanie
ogłoszony drugi przetarg na wykonawcę, który zajmie się budową elementów małej architektury takiej jak
ławeczki, parkingi, stojaki dla rowerów i miejsca „piknikowe” oraz tablice informacyjne wraz z mapkami itp.
Elementami, dzięki którym korzystanie ze ścieżek będzie nie tylko przyjemniejsze, ale również prostsze.
Czeladź jako miasto, które podąża
za europejskimi trendami aktywnego
wypoczynku będzie jednym z niewielu miast regionu, które będzie mogło
poszczycić się tak silnie rozbudowanymi trasami rowerowymi. Początkowo
projekt zakładał budowę tras w trzech
miastach, jednak Siemianowice Ślą-

STRATEGIA
ROZWOJU
MIASTA

Mapka z zaznaczonymi już wykonanymi odcinkami

skie i Piekary wycofały się z projektu, pomimo że długość planowanych tras rowerowych w tych
miastach była dużo mniejsza niż
w Czeladzi. W kwietniu kiedy
Czeladź będzie, po raz kolejny
gospodarzem mety rowerowej
Zagłębiowskiej Masy Krytycznej, będziemy mogli zdać raport z dokonanych inwestycji,
bowiem rok temu Burmistrz
Marek Mrozowski obiecał, że
następnym razem Czeladź przyjmie rowerzystów już gotowymi
ścieżkami. Tak też się stanie
bo w kwietniu cześć odcinków
będzie gotowa, zaś w czasie ko-

lejnej Masy w 2011 roku całość
projektu zostanie ukończona.
Dwuletnia inwestycji zakończona zostanie w październiku tego
roku, a efektem tego będzie 10
tras głównych oraz 7 łączących.
Projekt jest finansowany przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Miasto Czeladź
otrzymało ze środków unijnych
1.300.000 zł, a całkowita wartość projektu to 1.700.000 zł.
WOJCIECH MAĆKOWSKI
MACIEJ JĘDRUSIK

Przystanek
Stare
Miasto

już obsługiwany
Od 1 marca Komunikacyjny
Związek Komunalny GOP,
na wniosek Urzędu Miasta
w Czeladzi objął obsługą komunikacyjną dwa nowe przystanki zlokalizowane przy
ul. Szpitalnej. Jednocześnie
przystanki tymczasowe, usytuowane przy ul. Staszica
- „Czeladź Mysłowicka” oraz
Będzińskiej - „Czeladź Targowisko” będące alternatywą na
czas przebudowy Rynku oraz
układu drogowego ulic 1-go
Maja – Bytomska – Szpitalna
zostały wyłączone z obsługi.
W związku ze zmianami zaktualizowane zostały rozkłady
jazdy linii nr 11, 27, 35, 42, 43,
88, 100, 133, 170, 235, 723, 902,
904, 911, 935. Zmiana dotyczy
tylko ulicy Staszica, natomiast
autobusy jadące od Sosnowca
i Siemianowic Śląskich pojadą
ul. 1 Maja, Szpitalną (obsługując nowy przystanek) i Kombatantów (dotyczy to również
trasy powrotnej). Pozostała
trasa autobusów pozostaje bez
zmian.
Przebieg nowych tras
i miejsce przystanków można
sprawdzić na stronie czeladz.pl
na mapie linii komunikacyjnych
(http://www.czeladz.pl/
informator/mapa.php)
mac
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INWESTYCJE

W

kraczając w rok 2010 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi podsumował
efekty swojej działalności w zakresie utrzymania i eksploatacji
bazy sportowej w 2009 roku.
Oprócz Hali WidowiskowoSportowej stanowiącej główną
bazę kulturalną-sportową miasta, która wymaga oddzielnego
rozliczenia uwzględniającego
całość kosztów eksploatacyjnych
MOSiR-u, w zarządzie ośrodka
są stadiony sportowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy
ul. Sportowej oraz przy ul Mickiewicza, kompleks basenowy
przy ul. Legionów oraz budynek
po byłym domu kultury na Piaskach przy ul. Trznadla. Utrzymanie tych obiektów, a także
dostosowanie ich do potrzeb
czeladzkich klubów, towarzystw
i organizacji sportowo-społecznych wymaga coraz to więk-

wraz z kosztami obsługi i opłatami za media pochłonęły kwotę 90.300 zł, a pozostała kwota
90.100 zł wydatkowana została
na remont ogrodzenia stadionu, zakup zegara stadionowego

towy wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym i TKKF Saturn, pochłonął kwotę 199.300
zł, z której 62.000 zł to koszt remontu dachu budynku trybuny
stadionu, a 39.058 zł wydatko-

sztuczną nawierzchnią wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy
ul. Sportowej rozwiąże problem
całorocznych treningów drużyn
piłkarskich i podniesie jakość
bazy sportowej MOSiR Czeladź.

szych nakładów finansowych
obciążających budżet miasta
Czeladź.
Tylko w 2009 roku koszty
utrzymania Stadionu przy ul.
Mickiewicza, gdzie ma swoją
siedzibę Klub Sportowy Górnik
Piaski wyniosły 180.400 złotych, z czego bieżące wydatki

i stadionowych wiat dla zawodników. Dotacja na rzecz KS Górnik Piaski w kwocie 101.000 zł
bezpośrednio obciążyła budżet
gminy, nie stanowi więc kosztów utrzymania stadionu.
Stadion Sportowy przy ul.
Sportowej eksploatowany przez
Miejski Czeladzki Klub Spor-

wano na budowę skoczni w dal
oraz zakup zegara stadionowego, pozostała kwota 98.242 zł
to bieżące utrzymanie obiektu.
Bieżące utrzymanie stadionów
to nie tylko koszty ponoszone
na media, wodę do podlewania, zakup środków ochrony
roślin, nasion traw, nawozów,

Pozostałe obiekty sportowe zostały wynajęte przez zewnętrzne
podmioty gospodarcze, jednak
część kosztów ich utrzymania
obciąża budżet MOSiR-u np.
woda do napełniania basenów
to kwota 25.000 zł a dalsze
5.000 zł to koszty obowiązkowych przeglądów technicznych

piasku i ziemi, ale także systematyczna praca obsługi technicznej MOSiR-u, pozwalająca
na przygotowanie obiektów do
rozgrywek ligowych, treningów
i imprez sportowych, natomiast działalność sportowa jest
domeną klubów i organizacji
sportowych. MCKS Czeladź
w 2009 roku na swoją działalność otrzymał z budżetu gminy
dotację w kwocie 309.485 zł,
która pozwoliła prowadzić wiele drużyn sportowych w kilku
dyscyplinach.
Planowana na lata 2010-2011
budowa boiska piłkarskiego ze

obiektów. W najbliższym czasie
opracowana zostanie koncepcja
przeznaczenia i funkcjonowania budynku przy ul. Trznadla
1 w Czeladzi, który wymaga
przeprowadzenia szeroko rozumianej termomodernizacji oraz
adaptacji wnętrza budynku.
Dokonując podsumowania,
wydatkowane środki finansowe
na utrzymanie bazy sportowej
nie poszły na marne i pozwoliły
na popularyzowanie sportu i rekreacji w mieście i regionie.

Inwestycje czeladzkiego MOSiR-u

Kolejny czat z Burmistrzem

1

marca odbył się kolejny już czat z burmistrzem miasta Markiem
Mrozowskim. Tym razem poświęcony był „Programowi Mieszkanie” w ramach Strategii Rozwoju Miasta do roku 2015.
Pytania koncentrowały się głównie wokół tematyki związanej
z mieszkalnictwem komunalnym, ewentualnymi podłączeniami systemu centralnego ogrzewania i modernizacją budynków. Z powodu
ograniczonego czasu burmistrz nie był w stanie udzielić odpowiedzi
na wszystkie pytania. Mamy jednak nadzieję, że padły odpowiedzi
na najważniejsze pytania.
Z „Programem Mieszkanie” można zapoznać się na stronie czeladz.pl, tam też można zobaczyć wszystkie zadane pytania i odpowiedzi na nie. mac
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HENRYK MICHALSKI

W STOWARZYSZENIACH

Badania wizerunkowe
Miasta
Czeladź
W

lutym br. w mieście przeprowadzane były badania
nad wizerunkiem Miasta Czeladź. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie
mieszkańców. Głównym celem
było poddanie ocenie wizerunku Miasta Czeladź oraz określenie poziomu zadowolenia
mieszkańców z działań prowadzonych przez Urząd Miasta.
Z przeprowadzanych badań

W

wynika, iż pozycja i wizerunek
miasta jest bardzo dobry. Mieszkańcy w większości przypadków
są zadowoleni z działań władz
oraz kierunków inwestycji i rozwoju. Ponadto mieszkańcy silnie identyfikują się ze swoim
miastem, łatwo rozpoznają herb
i kolorystykę miejską. W wielu
obszarach mieszkańcy zauważają pozytywne zmiany i opiniują pozytywnie dalsze zmia-

Czeladzkie koło Platformy
wybrało władze

dniu 1 marca w czeladzkim kole Platformy Obywatelskiej
dokonano wyboru nowych władz. Przewodnicząca wybrano
ponownie Jolantę Moćko. Wiceprzewodniczącymi zostali Beata
Zawiła oraz Zbigniew Szaleniec. Członkami zarządu koła wybrani
zostali: Marcin Gadecki, Grażyna Strączek, Marek Mrozowski
oraz Jan Powałka.
Koło PO wybrało wyłoniło także ze swojego grona sekretarza w osobie Barbary Strzeleckiej oraz skarbnika – Monikę Madej.
Ponadto członkowie wybrali delegatów na zjazd w powiecie, zostali
nimi wybrani: Wojciech Maćkowski, Sergiusz Strączek, Marcin
Gadecki, Marcin Merta, Łukasz Siedlecki.
Już wcześniej koło PO w Czeladzi jednogłośnie zarekomendowało Marka Mrozowskiego jako swojego kandydata na Burmistrza
Miasta.

ny we wskazanych obszarach.
Warto jako przykład podać pytania: „Czy Czeladź to dobre
miejsce do życia?”. 70% ankietowanych odpowiedziało „tak”,
jedynie 10% „nie”, zaś 20% „nie
ma zdania” na ten temat. Mieszkańcy Czeladzi utożsamiają się
także ze swoim miastem gdyż
45% stwierdziło że Czeladź to
„zdecydowanie ich miasto”, zaś
31% iż „raczej tak”. Ponadto
68% ankietowanych bez problemu rozpoznało herb miasta. Duża liczba mieszkańców zauważa
zmiany, jakie w ostatnich latach
zaszły na terenie miasta. Największa ilość respondentów dostrzega te zmiany w sferze: wy-

glądu miasta (28%), inwestycji
(22%), infrastruktury (19%) czy
wydarzeń kulturalnych (12%).
Największe problemy zdaniem mieszkańców to brak pracy (38%) oraz przestępczość
(21%).
Ankietowani dobrze ocenili
lokalne media: „Echo Czeladzi”,
stronę czeladz.pl oraz telewizję
CTV. Najlepsze opinie uzyskało
w oczach respondentów „Echo
Czeladzi”.
Badania przeprowadziła firma PRC Communications na
zlecenie Urzędu Miasta Czeladź.
Cały raport dostępny jest na stronie internetowej czeladz.pl
WOJCIECH MAĆKOWSKI

*
Jak wynika z badań marketingowych „Wizerunek Miasta Czeladź”
przeprowadzonych przez niezależną firmę PRC Communications, respondenci bardzo dobrze postrzegali miesięcznik samorządowy „Echo
Czeladzi” jako „najskuteczniejszy nośnik informacji” o mieście. W sumie uzyskane oceny bardzo dobre i dobre to 62% wszystkich ocen.
Dziękujemy za wszystkie opinie – te pozytywne, które niewątpliwie
cieszą, jak i krytyczne, które zawsze są cenne dla dalszego rozwoju
naszej lokalnej gazety.
Wiesława Konopelska
Redaktor Naczelna „Echa Czeladzi”

Radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych
i życzliwych osób,
życzy wszystkim mieszkańcom Czeladzi
Grażyna Strączek
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Budżetowej
Rady Miejskiej w Czeladzi
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Harcerska

Akcja Zimowa
Na

Zima z SDK
„Odeon”

T

egoroczne ferie zimowe
z całą pewnością pozostaną
na długo w pamięci wielu młodym mieszkańcom Czeladzi.
Jak co roku, SDK „Odeon” wraz
ze świetlicami osiedlowymi
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pinokio”, „KrasnalRaczek” i „Omega”, zorganizował „Akcję Zima”.
Spośród dziesięciu wycieczek zaproponowanych dzieciom znalazły się obowiązkowo
cztery wyjazdy na krytą pływalnię do Jaworzna, które tradycyjnie cieszyły się największym
powodzeniem. Aby skorzystać

z uroków zimy wybraliśmy się
trzy razy na sanki – dwa razy
do Dębowca i raz do Morska.
Był także wyjazd od Teatru Zagłębia w Sosnowcu, na spektakl
pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” oraz do kina na
drugą część filmowego hitu „Alvin i wiewiórki”.
Na zakończenie „Akcji Zima 2010” odwiedziliśmy znane
uczestnikom zarówno „Akcji
Lato” jak i „Akcji Zima” Nadleśnictwo Świerklaniec, gdzie
powspominaliśmy miło spędzone chwile przy pożegnalnym
ognisku. G.Z.

uroczystym apelu wciągnięcie flagi przez zastępcę
burmistrz Annę Ślagórską rozpoczęło po raz trzeci w naszym
mieście Harcerską Akcję Zimową.
W dwóch szkołach – Gimnazjum
Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 3
w zajęciach brało udział 125 uczniów czeladzkich szkół podstawowych. Zajęcia prowadzili druhowie: pwd M. Kańtoch, pwd
J. Puławska, pwd D. Burczyk,
E. Mielczarek, I. Kaczmarek,
K. Gajewski, I. Musiał, R. Gawin, J. Ślęzak.
Podczas tygodniowej feryjnej
przygody zuchy i harcerze poznawali obrzędy, zabawy harcerskie,
uczestniczyli w zajęciach sportowych – na sali i basenie, poznawali zabytki Czeladzi oraz tajemnice
sztuki aktorskiej. Ponadto szukali
tropów zwierząt na śniegu , brali udział w konkursie na rzeźbę

śniegową, konkursie piosenki zimowej. Odbyły się także dwie wycieczki na kręgielnię i do kina na
film „Księżniczka i żaba”. Mamy
nadzieję, że był to czas wspaniałej
zabawy oraz zawierania nowych
przyjaźni.
Dziękujemy wszystkim,
którzy współorganizowali zimę w mieście: władzom Miasta
Czeladź burmistrzowi Markowi Mrozowskiemu, zastępcy
burmistrza Annie Ślagórskiej,
Wydziałowi
Polityki Społecznej i Edukacji, Komendzie
Hufca Ziemi Będzińskiej, Harcerskiemu Kręgowi Seniorów,
dyrektorom szkół -A. Swarlikowi i R. Paluch oraz ich personelowi troszczącemu się o zdrowie
i żywienie harcerzy.
phm ILONA RAMS- OCIEPKA

Komendantka HAZ

Ferie z Sekcją
Opiekuńczo-Wychowawczą
Z

godnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem
„Akcji Zima”, dzieci z Sekcji
Opiekuńczo-Wychowawczej
MOPS w Czeladzi, spędziły ferie
w sposób aktywny, atrakcyjny
i bezpieczny. Kadra świetlicy miała do zaproponowania dzieciom
szeroki wachlarz zajęć, w tym
między innymi zajęcia plastyczne
oraz kulinarne. Odbyły się również konkurs tańca z nagrodami,
pokaz mody zimowej oraz zabawy
na śniegu.
Dwa dni dzieci spędziły w Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Będzinie, gdzie miały
możliwość udziału w warsztatach
kulinarnych. Wspólnie przygotowały i skonsumowały sałatkę
z owoców południowych oraz
galaretkę z bitą śmietaną. Dodatkowo miały możliwość rozwinąć
umiejętności lepienia z gliny,

8

ECHO CZELADZI marzec 2010

malowania witraży na szkle oraz
rzeźbienia w drewnie.
Głównym wydarzeniem podsumowującym Akcję Zima, była
wycieczka do Brennej. Organizatorem wyjazdu był Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi, a uczestnikami
dzieci z Sekcji Opiekuńczo Wychowawczej oraz podopieczni Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny w Będzinie, Filia Czeladź. Atrakcją wycieczki był kulig oraz ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek w górskim,
zimowym jeszcze krajobrazie.
Akcja Zima dostarczyła dzieciom wiele radości, uśmiechu
i niezapomnianych wrażeń.
PATRYCJA KOZIEŁ- PILAREK
Kierownik
Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej MOPS

ROK CHOPINOWSKI

Recital chopinowski Grzegorza Niemczuka w Muzeum Saturn

„Próba generalna” przed
Konkursem Chopinowskim
„Muzyczny piątek” w Muzeum Saturn, jaki miał miejsce 26
lutego 2010 r. był wydarzeniem
szczególnym. Recital Grzegorza Niemczuka wpisał się
znakomicie w cykl koncertów
obchodzonego w całym kraju
i za granicą Roku Chopinowskiego. Emocje związane z występem tego młodego i bardzo
utalentowanego pianisty były
spore, bowiem, jak zapowiadał
podczas swego pierwszego koncertu w Czeladzi,w lutym 2008
r., wówczas jeszcze jako student
prof. Józef Stompla (w latach 50.
XX w. również laureata Konkursu Chopinowskiego) w katowickiej Akademii Muzycznej, będzie próbował swych sił
w najbliższym Konkursie Chopinowskim. I stało się – ulubieniec
czeladzkich melomanów jest na
liście uczestników Konkursu, figurując pod numerem 106 (oby
szczęśliwym!) pośród 160 pianistów z całego świata, wyłonionych z blisko 370 zgłoszonych
kandydatów. Nic więc dziwnego,

że czeladzka publiczność będzie
trzymać kciuki za powodzenie
Grzegorza Niemczuka podczas
eliminacyjnych koncertów, które odbywać się będą w dniach
12-21 kwietnia w Filharmonii
Narodowej w Warszawie.
Blisko dwugodzinny recital,
jaki dał w Sali Lustrzanej pałacu „Pod filarami” czyli w Muzeum Saturn, został przyjęty
– jak zawsze – entuzjastycznie.
I to w pełni zasłużenie, bowiem
Grzegorz Niemczuk, jako wykonawca utworów Chopina zbiera
niezwykle pochlebne opinie krytyki muzycznej. Tym bardziej
cieszy fakt, że pośród rozlicznych koncertów, niezbędnych
przed tymi najważniejszymi
i niezwykle prestiżowymi zmaganiami konkursowymi, pośród
wielu zagranicznych występów,
z których zawsze wraca z najwyższymi laurami, Grzegorz
Niemczuk znajduje czas na koncertowanie w Czeladzi. Jak sam
przyznaje, ma wielki sentyment
do tego miejsca i tej publiczno-

Wiele radości, pogody ducha i optymizmu
na świąteczne dni Wielkiej Nocy,
byśmy spędzili je w rodzinnym gronie,
w atmosferze serdeczności i miłości.
Wesołych Świąt!

ści. Czy koncerty w Czeladzi
przysłużą się jego karierze pianistycznej? Oby tak, bo zawsze
miło pamiętać, że koncertową
Yamachę w Sali Lustrzanej jako
pierwszy, w 2008 r. „ogrywał”
właśnie Grzegorz Niemczuk prezentując między innymi utwory
Chopina. Także tu, w tej Sali,
nagrywał bodaj swoją pierwszą
prezentację video jako pianista.
Bardzo polubił atmosferę tego
miejsca, ten instrument i niezawodną publiczność. Zatem
zapewne wszyscy melomani
chcieli by widzieć w Grzegorzu
Niemczuku laureata tegorocznego Konkursu Chopinowskiego.

W tym roku usłyszymy Grzegorza Niemczuka podczas XI(
Festiwalu Ave Maria w „Wieczorze Chopinowskim” Bogusława
Kaczyńskiego, który odbędzie
się 28 maja. Mamy nadzieje, że
będzie już miał za sobą pierwszy
etap eliminacji Konkursu.
W atmosferę Roku Chopinowskiego wszystkich przybyłych na koncert wprowadziła
ekspozycja poświęcona życiu
i twórczości Chopina, przygotowana przez Międzynarodową
Fundację im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
WIESŁAWA KONOPELSKA

Czesław Słania

– Fryderykowi Chopinowi
W 1999 roku, z okazji 150.
rocznicy śmierci Fryderyka
Chopina Poczta Polska wyemitowała znaczek autorstwa wybitnego rytownika Czesława
Słani, poświęcony temu wybitnemu polskiemu kompozytorowi. Barwną kopię znaczka Słani
równolegle wyemitowała Poczta
Francuska. Była to pierwsza

polsko-francuska emisja znaczków pocztowych. (AK)

Za Zarząd Miejski
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
ZYGMUNT MACHNIK
Przewodniczący
2010
2010
marzec
luty ECHO CZELADZI
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„Dzieciom Potu
19 lutego 2010 r. społeczeństwo
Czeladzi szczególnie uroczyście
uczciło przypadającą w tym roku
65. rocznicę powrotu czeladzkich
dzieci z hitlerowskiego obozu
w Potulicach.
Obok „dzieci Potulic”, dziś ludzi
w podeszłym wieku, w obchodach
wzięli udział senator RP Zbigniew
Szaleniec, władze miasta z burmistrzem Markiem Mrozowskim,
radni z przewodniczącym Sławomirem Święchem, przedstawiciele
miejskich instytucji i stowarzyszeń
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oraz mieszkańcy Czeladzi.
Uroczystość rozpoczęła się pod
pomnikiem u zbiegu ulic Katowickiej i Nowopogońskiej. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła
prezes Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
Barbara Kruczkowska, po czym
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze.
Druga część uroczystości odbyła się przy ulicy Dehnelów, gdzie
w przyległym do pałacu „Pod Filarami”, obecnej siedzibie Muze-

WYDARZENIE MIESIĄCA

ulic” w hołdzie
um Saturn, parku odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą losy
„dzieci Potulic”: ich aresztowanie
w sierpniu 1943, gehennę uwięzienia w hitlerowskim obozie k/Bydgoszczy, powrót do Czeladzi 19
lutego 1945 i trzyletni pobyt w sierocińcu, który utworzono w dzisiejszym pałacu „Pod filarami”.
Odsłonięcia obelisku dokonali
senator Zbigniew Szaleniec, sekretarz Miasta Dorota Bąk i „dziecko
Potulic”- Barbara Kruczkowska,
a jej poświęcenia proboszcz para-

fii św. Stanisława BM ks. kanonik
Jarosław Wolski.
Z okazji rocznicy w Muzeum
Saturn otwarta została wystawa
historyczna poświęcona zdarzeniom sprzed 65. lat i dedykowana
pamięci tragicznych losów czeladzkich dzieci skazanych na tragedię obozów, m.in. w Potulicach.
Na wystawie prezentowane były
dokumenty i fotografie z prywatnych archiwów rodzinnych.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CZELADZI
zaprasza
25 kwietnia 2010 r. do kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej
w Czeladzi-Piaskach, na uroczystość odsłonięcia
TABLICY KATYŃSKIEJ POŚWIĘCONEJ MIESZKAŃCOM
PIASKÓW ZAMORDOWANYM NA ROZKAZ STALINA
W KATYNIU, CHARKOWIE
I TWERZE W 1940 ROKU.
Uroczystość odbędzie się po Mszy św. o godz. 1130
Fundatorem tablicy jest Zbigniew Krakowski,
którego ojciec zginął w Katyniu.
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MACIEJ MAKAREWICZ

Po raz pierwszy na Śląsku i w Zagłębiu!

Twórca witrazy i polichromii w kosciele sw. Stanisława BM w Czeladzi
Wystawa towarzysząca Jubileuszowi 750-lecia parafii p.w. św. Stanisława BM
Wernisaż: piątek,

23 kwietnia 2010 r., godz. 1800

Muzeum Saturn, pałac „Pod filarami”, ul. Dehnelów 10
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Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
Muzeum Saturn
Miasto Czeladź

Prof. Maciej Makarewicz (1912-2009) – artysta grafik, malarz, wybitny twórca witraży , fresków i polichromii
w kilkunastu kościołach w Polsce, konserwator dzieł sztuki. Wieloletni dziekan Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, naczelny grafik Państwowego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.
Wstęp wolny!

Jubileuszowo z „Fabryką gwiazd”
Aleksander Teliga znany jest publiczności jako wybitny polski solista, zaliczany obecnie do czołówki
europejskich śpiewaków operowych. Jest również dyrektorem pierwszej w Polsce Prywatnej szkoły
Operowej „Fabryka Gwiazd”, która swoją działalność rozpoczęła w 2005 roku w Pałacu Habsburgów
w Cieszynie. W tym samym roku Prywatna Szkoła Operowa rozpoczęła współpracę z SDK „Odeon”. Współpraca ta jest oparta na obustronnej korzyści –PSO korzysta z naszej sceny, dzięki czemu,
w SDK „Odeon” odbywają się koncerty, na których gości licznie zebrana publiczność.
Tak też było 21 lutego. W koncercie zatytułowanym „Ach, kobietki…”. wystąpili „profesorowie”: Aleksander Teliga, Mariola Płazak, Maciej Komandera oraz studenci „Fabryki
Gwiazd”. Szkoła w tym roku obchodzi swoje piąte urodziny, był więc to koncert jubileuszowy.
Sala teatralna wypełniła się po brzegi. I pomimo, że koncert trwał ponad 2 godziny, ani przez
chwilę nie dało się zauważyć spadku zainteresowania. G.Z.

NOIZZ...On The Other Side w Trafficu
13 marca br. Centrum Kultury i Rozrywki Traffic na Piaskach ponownie rozbrzmiało muzyką.
Tym razem w murach Trafficu zagrały zespoły z pogranicza metalu i hard-core. Koncert jak
zwykle zgromadził liczną publiczność, co podkreśla potrzebę istnienia tego miejsca. Tego dnia
zagrały: Neo Death Factory, Division by Zero, Dual Coma oraz Digger.
Neo Death Factory - obecnie zespół wydał niewielki materiał promocyjny. Division by Zero
to formacja stworzona przez artystów dla których muzyka stała się częścią ich życia. Nazwa
ta ma charakter symboliczny: Division by Zero to zdolność do pokazywania myśli za pomocą
dźwięków i podziałów, które teoretycznie są błędne i niemożliwe do zrealizowania. Styl muzyczny Dual Coma został określony jako post-metalcore. Digger na scenie istnieje już 14lat
na swoim koncie ma liczne koncerty oraz kilka płyt. W tym roku zespół za długoletnią pracę
i swoje osiągnięcia otrzymał na Festiwalu Rock Trendy 5 statuetkę „Trendy”.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne imprezy które odbywać się będą w Trafficu. mac

Galeria Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA

Studenci 2010
Wystawa Pracowni Malarstwa
prof. Zbigniewa Blukacza ASP
w Katowicach

("-&3*"
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Wernisaż: czwartek, 8 kwietnia 2010 r., godz. 18.00
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
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Projekt objęty mecenatem Miasta Czeladź

„Poznajmy polską kulturę”
W

ładze miasta we współpracy z nauczycielami pracującymi w gimnazjum im.
Wiktora Hugo zorganizowały w holu placówki
wystawę dotyczącą Polski. Od ponad trzydziestu
lat Auby współpracuje ze swoim miastem partnerskim w Polsce i dokłada wszelkich starań, aby
przybliżyć swym mieszkańcom kulturę i życie
codzienne tego kraju.
W przeszłości liczni imigranci z Polski chętnie osiedlali się w Auby, gdzie mieli możliwość
znalezienia pracy, zwłaszcza w miejscowych ko-

palniach. Dziś wielu gimnazjalistów ma polskie
korzenie i dlatego warto przybliżyć im ten wspaniały kraj. Dzięki poszerzonej wystawie będą
mogli poznać nie tylko polskie specjały kulinarne
czy architekturę, ale również sylwetki wybitnych
Polaków. Ponadto wystawa ta pozwoli uczniom
stworzyć sobie globalny obraz Polski, zanim postawią swoje pierwsze kroki na tej ziemi.
Tłumaczenie: JOANNA SKIBA I SABINA ŚLĘZAK
II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu

FILATELISTYKA

W bieżącym roku szkolnym
młodzi filateliści przygotowują się do 48 Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego, przebiegającego w tym roku pod hasłem
„Polscy Nobliści”.
Organizatorem półfinału
Ogólnopolskiego Konkursu
będzie 27 marca br. Zespół
Szkół Specjalnych w Czeladzi wraz z Komisją ds. Filatelistycznych Młodzieżowego
Oddziału PZF w Sosnowcu.
Celem konkursu jest popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z
tematem konkursu, czyli przybliżenie wybitnych Polaków,
którzy otrzymali Nagrodę
Nobla, a są nimi: Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont,
Czesław Miłosz, Lech Wałęsa
i Wisława Szymborska a także
poznanie życia samego Alfreda Nobla. Postać Nobla znajduje się na znaczkach państw
USA i Niemiec, a projektantem
ich był Czesław Słania, światowej sławy rytownik znaczków
pocztowych i Honorowy Obywatel Miasta Czeladź.
Przypomnijmy, 17 marca
tego roku minęła 5 rocznica
śmierci Czesława Słani, twórcy ponad 1000 znaczków dla
30 państw i organizacji na
świecie.
ANTONI KRAWCZYK

3 dni pracujesz, 2 dni studiujesz”
„Praktyka czyni mistrza”
- pod takim hasłem 22 lutego
2010 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyły się I Studenckie Targi Pracy
i Praktyk. Targi zainicjowane
zostały z myślą o młodych,
kształcących się osobach, które aktywnie poszukują własnej
ścieżki rozwoju zawodowego.
- Same studia to stanowczo
za mało. W dobie powszechnej profesjonalizacji zawodów
oraz umiejętności do ciągłego
dostosowywania się do zmian
w zakresie popytu i podaży
tylko osoby z konkretnym doświadczeniem zawodowym będą
miały szansę na znalezienie dobrej pracy po studiach, a także
w trakcie ich trwania - mówi
doradca zawodowy Katarzyna
Sienkiewicz.
Targi zorganizowane zostały
w ramach projektu edukacyjnego Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej „3 dni
studiujesz, 2 dni pracujesz”.
Celem projektu jest umożliwienie studentom połączenia nauki
w ramach studiów dziennych

z jednoczesnym zdobywaniem
doświadczenia zawodowego
i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Uczelnia zaprosiła
16 prestiżowych instytucji i firm,
które oferowały studentom liczne praktyki, staże oraz pracę.
Studenci oraz absolwenci WSB
mogli odwiedzić także stoiska:
doradcy zawodowego, koordynatora ds. praktyk studenckich

oraz specjalisty ds. współpracy
z zagranicą. Podczas targów
zaplanowano również liczne
warsztaty oraz szkolenia zakończone uzyskaniem cennych certyfikatów.
I Studenckie Targi Pracy
i Praktyk odwiedziło ponad 300
studentów i absolwentów. Wiele osób dostało się na praktyki
i staże, a niektóre znalazły pra-

cę. Sukces Targów utwierdził
organizatorów w przekonaniu
o słuszności realizacji takich
przedsięwzięć.
*
23 i 24 kwietnia 2010 roku Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej zaprasza wszystkich poszukujących
pracy, planujących własną karierę do uczestnictwa w Targach Pracy i Przedsiębiorczości. W ramach planowanego
przedsięwzięcia już ponad 40
firm już zgłosiło chęć uczestnictwa. Ponownie planowane
są ciekawe wykłady, szkolenia
i warsztaty. Udział w Targach
Pracy i Przedsiębiorczości jest
bezpłatny.
2010 marzec ECHO CZELADZI
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Ekologia
z komputerem
W

Z pomocą
Zbierają makulaturę, liczą ptaki,
chronią bociany,
ratują psy, konie, koty i … ryby!

do schroniska

M

łodzież z Zespołu Szkół nr
2 odwiedziła schronisko
dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu - Milowicach. Uczniowie
zawieźli prawie 100 kg karmy dla
psów i kotów. Schronisko przewidziane jest na 100 psów, jednak w sposób ciągły przebywa
w nim około 170 psów w 44 boksach. Powierzchnia przeznaczona dla kotów stanowi okolo 10%
całkowitej powierzchni klatek.
Nasza szkoła od kilku lat niesie
pomoc dla schroniska. Współpracę zainicjował nauczyciel
Zbigniew Bykow. Od dyrektora
schroniska otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniem.
Uczniowie ZS 2 aktywnie
działają w obszarze pomocy dla

14 ECHO CZELADZI marzec 2010

zwierząt, biorąc udział w akcjach: Zbieraj makulaturę ratuj
konie, Ptakoliczenie, Bocian,
Ryby mają głos, Jeszcze żywy
karp, Cyrk bez dzikich zwierząt,
Corrida bycza zabawa, Kurka
wolna, Ochrona płazów, Zwierzę
nie jest rzeczą. W poprzednim
roku od Klubu Ekologicznego
„Gaja” otrzymaliśmy nagrodę
„Współodczuwania” za podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt.
Wygraliśmy również, jako jedyna szkoła średnia w Polsce, spośród 5 tysięcy startujących.
ELŻBIETA WYDERKA
Koordynatorka akcji

dniu 11 lutego 2010 roku
odbył się finał I edycji
konkursu „Ekologia z komputerem”. Patronat nad konkursem
sprawował senator Zbigniew
Szaleniec.
Konkurs był zorganizowany
przez Zespół Szkół Nr 2 w Czeladzi dla szkół gimnazjalnych
województwa śląskiego, z inicjatywy dyrektora szkoły mgr
inż. Edwarda Gruszki, przy
współpracy mgr inż. Bogusławy Antosiewicz i mgr Hanny
Frejowskiej.
W naszej szkole ochrona
i kształtowanie środowiska jest
jednym z kierunków kształcenia, na którym młodzież poznaje
zagadnienia związane z ekologią i zdobywa zawód. Uczniowie wszechstronnie uczestniczą
w działaniach na rzecz środowiska (pełne informacje na stronie
internetowej szkoły). Jednym
z nich jest nasz konkurs „Ekologia z komputerem”, którego
celem było m.in. połączenie
zainteresowań informatycznych

uczniów oraz przygotowanie do
funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym i uwrażliwionym na potrzeby środowiska naturalnego.
Na konkurs wpłynęło ponad
20 prezentacji, a zwycięzcami
zostali: zdobywczynie I miejsca Magdalena Tyc i Joanna
Gabryś z Gimnazjum nr 11
w Katowicach, laureat II miejsca Damian Otak z Gimnazjum
nr 2 w Czeladzi oraz III miejsca
Oliwia Zrobek i Ewa Kaliściak
z Gimnazjum nr 3 w Czeladzi.
Gratulujemy!
Serdecznie dziękujemy nauczycielom z gimnazjów, którzy kierowali pracami uczniów,
sponsorom i pracownikom Urzędu Miasta w Czeladzi za pomoc
w organizacji finału.
Biorąc pod uwagę potrzebę
dbałości o środowisko i zainteresowania młodzieży przewidujemy organizację kolejnych edycji
tego konkursu.
ELŻBIETA WYDERKA

SPORT

Czeladzianin
w Pucharze

BMW
Z GRZEGORZEM
ŁAKOMIKIEM
- motocyklistą,
zawodnikiem
wyścigowym,
pasjonatem,
czeladzianinem,
który regularnie
przekracza
prędkość 200km/h
i robi to
całkowicie legalnie,
rozmawia
MACIEJ JĘDRUSIK

Grzegorz Łakomik podczas
wyścigów w Brnie.

W Polsce sporty motorowe do popularnych nie należą, i pewnie gdyby nie szum medialny, który zrobił się
wokół naszego jedynaka w Formule 1 – Roberta Kubicy, wiele osób zapytanych na ulicy o sukcesy polskich
rajdowców, motocyklistów, żużlowców czy kierowców
wyścigowych na arenie międzynarodowej, miałoby
problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie.
- Podczas zawodów ścigasz się
na specjalnie przygotowanych
torach, które umożliwiają osiąganie zawrotnych prędkości. jakim kierowcą jesteś na co dzień,
lubisz „przycisnąć”?
- Proszę mi pokazać choć jednego
kierowcę, który nie lubi przycisnąć… jasne, że lubię, ale jazda
w wyścigach daje mi tyle emocji,
że na drodze zachowuję się normalnie, nie ścigam się z innymi
uczestnikami ruchu i nie ruszam
pierwszy ze świateł, nie daję się
również podpuszczać…
- Skąd wzięła się u Ciebie pasja,
jaką są motocykle i wyścigi?
- Zarazili mnie koledzy, z którymi kilka lat temu pojechałem
do Poznania. Tam poczułem
emocje, kiedy oni się ścigali
i sam postanowiłem spróbować.
- Pamiętasz swój pierwszy start
w profesjonalnych zawodach?
- Tego się nie da zapomnieć! Emocje były tak wielkie, że nie pamiętam jak wyjechałem na tor. Takie
zdenerwowanie i emocje towarzyszą mi do dnia dzisiejszego. Każdy start jest inny, ale w chwili gdy
znajdę się w swoim polu startowym i zgaśnie czerwone światło,
zapominam o wszystkim i liczy
się wynik.
- Które miejsce zająłeś w tym
debiutanckim wyścigu?
- Siódme. Ale smakowało, jakbym zdobył pierwsze miejsce.

- Ścigasz się nie tylko w Polsce.
Możesz porównać Polską i zagraniczną scenę wyścigową?
- Nie ma co porównywać. Wyścigi
w Polsce mają takie powodzenie
i publikę, że w Mozambiku byłoby
więcej widzów. Na tor do Poznania przyjeżdża niewielka grupa
zapaleńców i jest to cały czas ta
sama ekipa. Ponadto nie mamy się
gdzie ścigać. W najbliższym czasie ma być organizowany wyścig
na lotnisku w Modlinie, co jest
nieporozumieniem. Miałem okazję być w Brnie i Moście w Czechach. Na tych torach odbywają
się zawody o randze mistrzostw
świata. W Brnie organizowane
są wyścigi Moto GP i Superbike,
gdzie ścigają się zawodnicy czołówki światowej, więc zaplecze
musi być na bardzo wysokim poziomie. W Polsce zainteresowanie wyścigami motocyklowymi
jest znikome – czy ktoś słyszał
o Ireneuszu Sikorze, Januszu
Oskaldowiczu, Adamie Badziaku,
braciach Szkopkach, czy braciach
Brandysach?
- Wyścigi motocyklowe niosą
ze sobą ogromne ryzyko utraty
zdrowia a nawet życia. Jak dużą uwagę kierowcy wyścigowi
przykładają do bezpieczeństwa,
czy są jakieś niepisane zasady?
- Ryzyko jest wszędzie tam, gdzie
ma się do czynienia z dużymi

prędkościami. Jeśli zastanawiałbym się nad tym, to w czasie zawodów nie istniałbym, ponieważ
nie mógłbym się skupić na wyścigu. Jasne, że się boję. Głupiec
by się nie bał. Ale odchodzi to na
plan dalszy, nie ma niepisanych
zasad. Każdy jedzie na maxa, daje z siebie i wyciska z motocykla
wszystko.
- Miałeś w swojej karierze jakiś
poważny wypadek ?
- Miałem, ale jakoś nic poważnego mi się nie stało. Moja wywrotka nie miała zbyt dużego
wpływu na dalsze ściganie się,
ale widziałem kilka bardzo groźnych wypadków i to one bardziej
zadziałały na moją wyobraźnię.
- W ubiegłym sezonie jeździłeś
w klasie pretendent.
- Było to raczej doświadczenie po
zmianie motocykla na mocniejszy
Wcześniej jeździłem Yamachą
R1. Zająłem w jednym z wyścigów, na torze w Poznaniu, drugie
miejsce.
- Tegoroczna rywalizacja w Pucharze BMW będzie bardzo zacięta. Jednym z zawodników,
który zapowiedział swój udział
w cyklu, jest Janusz Oskaldowicz – wielokrotny mistrz Polski. Jak oceniasz swoje szanse ?
- W Pucharze BMW będzie brało
udział około 25 zawodników. Motocykl, którym będę dysponował,
czyli BMW S1000RR, ma pojemność 197KM, a więc wszystko się
może zdarzyć. Daje on olbrzymie
możliwości. Jego wyposażenie
jest niestandardowe: będzie miał
ABS, kontrolę trakcji, urządzenie
które pozwala zmieniać biegi bez
konieczności ujmowania gazu
i wciskania sprzęgła tzw. quickshifter. Organizator Pucharu
BMW, czyli pan Ireneusz Sikora,

postarał się zapewnić wszystkie
możliwe i dostępne środki, w celu
osiągnięcia jak najlepszych wyników. W tym roku w Hiszpanii
testował opony, na których wszyscy się będziemy ścigać.
- Jakimi środkami finansowymi
trzeba dysponować, aby wziąć
udział w pełnym cyklu Pucharu
BMW?
- Powiem tylko tyle, że wyścigi
są kosztowne. Nie ukrywam, że
byłbym wdzięczny komuś, kto
mógłby mnie choć odrobinę wesprzeć.
- Panuje przekonanie, że polscy
motocykliści to kierowcy nierzadko łamiący przepisy, jeżdżący nieodpowiedzialnie i nie
liczący się z innymi użytkownikami dróg. To właśnie dlatego
kierowcy „puszek*” nazywają
kierowców jednośladów „dawcami organów”. Podzielasz tę
opinię ?
- Niestety, musze zgodzić się
z tym stwierdzeniem, ale nie do
końca. W Polsce nie ma kultury
jazdy, a motocykle w Polsce są
ciągle traktowane tak, jakby droga była tylko dla samochodów.
Niektórym kierowcom trudno jest
pogodzić się z tym, że trzeba się
podzielić kawałkiem jezdni, a już
najbardziej zastanawiają mnie ci,
którzy chcą się ścigać z motocyklem. Motocyklisty nigdy nie nazwałbym „dawcą” ponieważ po
wypadku, niestety, niewiele organów nadaje się do przeszczepu!
- Co radziłbyś osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę
z motocyklem?
- Przede wszystkim wyobraźni
i jeszcze raz wyobraźni! Zapraszam na tor - ulica nie daje żadnego marginesu bezpieczeństwa.
2010 marzec ECHO CZELADZI
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Najmłodsi amatorzy „białego szaleństwa”
M

iejski Szkolny Związek
Sportowy zorganizował
już po raz dziewiąty zimowisko
w Białce Tatrzańskiej. Z oferty
skorzystało 88 dzieci i młodzieży. Tegoroczne zimowisko było
szczególnie udane. Słoneczna,
zimowa sceneria Tatr i doskonale przygotowany stok narciarski
były atutami pobytu. Uczestnicy oprócz codziennej jazdy na
nartach mieli okazję zwiedzić

Zakopane, zażywać kąpieli
w tamtejszym aqua parku. Pobyt urozmaiciły również zabawy
i konkursy.
Po tygodniu nauki i doskonaleniu jazdy na nartach pod
okiem instruktorów narciarstwa,
przyszedł czas na ocenę umiejętności. W przedostatnim dniu pobytu zorganizowaliśmy zawody
w narciarstwie alpejskim. Zwycięzcami zawodów narciarskich

„Metamorfoza” na sportowo

C

złonkowie Klubu Abstynenta „Metamorfoza” w Czeladzi na sportowo rozpoczęli 2010
rok. 30 stycznia wzięli udział
w Piekarskim Biegu Narciarskim – zwyciężył Mirosław Sindera zajmując pierwsze miejsce
indywidualnie i klasyfikacji generalnej. Z kolei w VII Turnieju
Tenisa Stołowego Open Klubów
Abstynenckich Województwa
Śląskiego I miejsce zajął Woj-

ciech Cichy, a na drugiej pozycji
uplasował się Piotr Wrzeszcz.
„Metamorfoza” zajęła również
I miejsce drużynowo. Narciarze
z „Metamorfozy” wzięli również
udział w prestiżowym Biegu
Piastów w Jakuszycach, który
odbył się już po raz 34.
Cieszy nas, że przybyło nam
kilka nowych pucharów i dyplomów.
SŁAWOMIR STALA

w poszczególnych kategoriach
zostali: I turnus - kl. I-III Marysia Kusa i Patryk Motylski,
kl. IV-VI Magda Będkowska
i Michał Krzysztofik, gimnazjum Natalia Zarzycka i Patryk
Fronczek. W II turnusie najlepszymi narciarzami okazali się: :
kl. I-III Tomek Głąb, kl. IV-VI
Wiktoria Iwanowska i Szymon
Głąb, gimnazjum Marta Lasoń
i Patryk Fronczek.

Cieszy fakt, że uczestnicy
zimowisk z roku na rok jeżdżą
coraz lepiej, co potwierdzają
zajmując czołowe miejsca w Mistrzostwach Czeladzi w narciarstwie alpejskim. Najlepsi narciarze otrzymali pamiątkowe
dyplomy i medale.
ANDRZEJ MENTEL

Wysokie lokaty biegaczy

W

I Regionalnym Biegu Narciarskim „Racibórz 2010”
na dystansie 15 km, który odbył się
29 stytcznia br., III miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Marcin
Mazur, a II miejsce w kat. M-60
Waldemar Mazur.
Z kolei w Ogólnopolskim
Biegu Narciarskim „Beskidy
2010” w Zwardoniu (30 stycznia
br.), na dystansie 20 km II miejsce w kat. M30 zdobył Marcin
Mazur, miejsce V w kat. M60
– Waldemar Mazur, a VI miejsce
– Edward Kurek.
Podczas Regionalnego III
Biegu Narciarskiego Czeladź

– Giszowiec 2010 w dniu 31
stycznia 2010r. na dystansie
6 km. w klasyfikacji generalnej I miejsce zajęli Marceli
Czajęcki i Irena Ćwiklińska.
I miejsce w kat. M60 – Henryk
Świetlik, II miejsce – Stanisław
Chojnacki, I miejsce w kat. M70
– Edward Kurek, II miejsce
Piotr Mikołajczyk, I miejsce
w kat. M50 – Marceli Czajęcki,
II miejsce – Czesław Wizner.
W kategorii kobiet – I miejsce
– Irena Ćwilkińska, II miejsce
– Elżbieta Sadowska, III miejsce – Wanda Trybek.

Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach

M

iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Czeladzi
zaprasza mieszkańców miasta
do udziału w VII Mistrzostwach
Czeladzi w Kręglach o Puchar
Burmistrza Miasta Czeladź.
Zawody odbędą się w kręgielni
ORION w Sosnowcu przy ul. K.
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Mirskiego 2c, w dniu 27 marca
2010 roku, o godz. 10.00. Zgłoszenia i zapisy do 24 marca 2010
roku. MOSiR Czeladź ul. Sportowa 2; tel. 032/265-42-32 wew.
23 lub osobiście.
Udział w zawodach bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

750 LAT CZELADZI

Czeladzkie „Who is who?”

FRANCISZEK PACIEJ
Legionista, działacz piaskowskiego
„Sokoła”, społecznik

U

rodził się 5 października
1897r. na Piaskach, z którymi, jak się później okazało, miał
być związany całe życie. Jego
rodzicami byli Józef i Józefa
z domu Przecherska. We wczesnej młodości należał do harcerstwa. W 1915r. wraz z braćmi
Sapotami i Alfredem Jeleniem
na ochotnika zaciągnął się do
Legionów. Służył w II baonie, 5

ZENON ZNOWSKI

Inżynier, działacz ZOB, społecznik

U

rodził się 12 grudnia 1890
w Warszawie w rodzinie
Marii i Leona Znowskich. Do
gimnazjum uczęszczał w Warszawie. Tu brał czynny udział
w strajku szkolnym - „Szkoła
Polska”. Na szczęście to nie
przeszkodziło mu w ukończeniu
szkoły i podjęciu dalszej edukacji najpierw w Wyższej Szkole
Inżynierskiej Wawelberga a następnie studiów inżynierskich
w Liège w Belgii.
Po zakończeniu nauki z tytułem inżyniera wraca do Warszawy i wstępuje w związek małżeński, z którego w 1915 roku
rodzi się syn Bogdan.
W roku 1921 Znowski pojawia się na Piaskach, gdzie od
1 grudnia zostaje zatrudniony

kompanii, 8 pułku piechoty. Brał
udział w walkach z wojskami
rosyjskimi. Dotarł pod Stochód
i Rawę Ruską. W 1919r. opuścił
Wojsko Polskie w stopniu plutonowego. Za swe męstwo i odwagę został odznaczony Krzyżem
i Medalem Niepodległości.
Po wojnie wrócił na Piaski,
gdzie podjął pracę w kopalni
„Czeladź”. Pod ziemią pracował
nieprzerwanie do 1945 roku, tj.
do czasu wypadku, kiedy przygniotły go wozy kopalniane. Doznał wówczas zgniecenia miednicy i został przeniesiony do pracy
biurowej na powierzchni. Na tej
posadzie doczekał emerytury.
Jednocześnie, obok pracy zawodowej, natychmiast zaangażował się w działalność społeczną.
Wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wkrótce
wydatnie przyczynił się do powstania „gniazda” na Piaskach,
którego przez długie lata był naczelnikiem.
Z chwilą wybuchu II wojny
światowej przystąpił do organizacji konspiracyjnych. Najpierw

był informatorem redakcji podziemnej gazety „Nasze Sprawy”,
wydawanej przez Związek Orła
Białego, potem kolporterem tejże
gazety. Po aresztowaniach, jakie
dotknęły członków organizacji
ZOB w tym Halinę Zygmunt,
z którą Paciej bezpośrednio kontaktował się, przekazując informacje i odbierając prasę, zawdzięczał
życie tylko dzięki jej wielkiemu
męstwu. Halina Zygmunt zginęła
po pokazowym procesie sześciorga członków ZOB w Kłodzku.
Stracona wraz z innymi przez
zgilotynowanie 23 kwietnia 1943
we Wrocławiu.
Jako członek AK Paciej brał
udział w dekonspiracji konfidenta gestapo, sztygara Władysława
Dudka, na którym wykonano
wyrok 27 stycznia 1944 roku.
Pod koniec wojny narażając życie Franciszek Paciej na posesji
własnego domu przechowywał
broń i materiały dla Gwardii
Ludowej. Po wyzwoleniu działał i był prezesem Koła Przyjaciół Harcerzy przy 91 Drużynie
ZHP. Równocześnie kierował

teatrzykiem harcerskim. Zdobyte doświadczenie wykorzystał
w późniejszych działaniach jako
reżyser sztuk teatralnych i aktor
miejscowej świetlicy – dawnej
Sokolni, a następnie w sosnowieckim Domu Górnika. Przez
długie lata śpiewał również
w chórach kościelnych.
Był członkiem komisji Kultury i Oświaty przy Radzie Zakładowej Kopalni „Czeladź”.
W 1963r. wstąpił do Stronnictwa
Demokratycznego i przyczynił
się do rozwoju tego ugrupowania
na Piaskach. Z ramienia Stronnictwa występował jako ławnik
Kolegium Orzekającego. Za
swą działalność konspiracyjną
podczas II wojny światowej jak
i społeczną po wojnie nie otrzymał żadnego odznaczenia.
Żonaty z Melanią z domu Sapota, miał dwoje dzieci: córkę
Zenobię i syna Bogdana.
Zmarł 31 grudnia 1980r. Został pochowany na piaskowskim
cmentarzu parafialnym.

w kopalni „Czeladź” na stanowisku zastępcy głównego mechanika. Jako wysokiej klasy fachowiec cieszy się dużym uznaniem
u przełożonych i podwładnych,
a dobra znajomość języka francuskiego ułatwia nawiązanie
bliższych kontaktów z właścicielami kopalni.
Angażuje się w życie społeczne bardzo szybko, postrzegany
jako jeden z piaszczan. Wstąpił
do piaskowskiego „Sokoła” stając
się jego siłą napędową. Od 1925
roku pełnił funkcję wiceprezesa.
Świetny organizator – w krótkim
czasie doprowadził do rozwoju
gniazda, poświęcenia sztandaru i zlotu okręgowego „Sokoła”
w 1929r. właśnie na Piaskach.
Utworzył w „Sokole” sekcję teatralną, w której pełni również
rolę reżysera. Był człowiekiem
bardzo lubianym – towarzyskim,
bezpośrednim a przy tym skromnym. Przystojny, herkulesowej
budowy i energiczny – wzbudzał zainteresowanie kobiet, co
w konsekwencji przyczyniło się
do jego rozejścia z żoną, która wraz z synem wyjechała do
Warszawy.
Jego drugą żoną została „sokolica” Aleksandra Miodkowa
z domu Kowal, sekretarka dyrektora Kopalni „Czeladź”. Przełożeni (Francuzi) krytycznie oceniali ten związek i postanowili
odizolować kochliwego inży-

niera od towarzystwa pań. Skierowano go do pracy społecznej
w Ochotniczej Straży Pożarnej,
gdzie w 1936 roku został wybrany naczelnikiem. Znowu
rzucił się w wir pracy, w krótkim czasie przyczynił się do
ufundowania i poświecenia (12
lipca 1936r.) sztandaru, zakupu
wozu bojowego z motopompą.
Udało się podwoić do 64 członków stan liczebny strażaków
i utworzyć 60 osobową drużynę
odkażającą. Dwa lata później na
wypadek powołania strażaków
do wojska zorganizował liczący 26 dziewcząt żeński pluton
straży pożarnej. Równocześnie
został prezesem nowopowstałego koła L.O.P.P. Na wiosnę 1939
roku zorganizował na Piaskach
kursy obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej. Pod jego komendą powstały schrony - także na terenie pól gzichowskich,
gdzie przewidywano lokalizację
lotniska.
Znowski swej drugiej żonie
wybudował dom w Sosnowcu
przy ul. Królewskiej 9, choć
sam mieszkał na Piaskach (ul.
Kościuszki 9). Po wybuchu
wojny uciekł wraz z innymi na
Wschód. Wrócił dopiero w październiku 1939r. Kopalnią zarządzał już Niemiec o nazwisku
Weidel i o powrocie do pracy
nie było już mowy. Znowski zamieszkał w domu w Sosnowcu

i zaczął pracować w podstacji
transformatorowej ZELGOR-u
na Zagórzu.
Do działalności konspiracyjnej w Związku Orła Białego
wciągnięty został przez Baromskiego za pośrednictwem byłego
zawiadowcy kopalni „Czeladź”
– Przeździeckiego. Po zaprzysiężeniu Znowski otrzymał pseudonim „Grom” i objął w sztabie
funkcję kierownika dywersji
przemysłowej. Po aresztowaniu dowódców ZOB Margosza,
a następnie Baromskiego, Znowski zostaje komendantem ZOB
na całe Zagłębie Dąbrowskie.
Utrzymuje kontakty z Krakowem
i Warszawą. Na terenie Zagłębia
jego łącznikami są: Leokadia
Dehnel z Inspektoratu Czeladź
oraz Nella Torbus i Stanisława
Jermachówna z Sosnowca. Zostaje aresztowany przez gestapo
28 lutego 1941 roku w Zagórzu.
Po wstępnym śledztwie w Sosnowcu przewieziono go do więzienia w Mysłowicach, gdzie
przez kilka miesięcy poddawano
go torturom. Po pięciu miesiącach zmasakrowanego, nie mogącego stanąć o własnych siłach
wywieziono do KL Auschwitz.
Został zamordowany jeszcze tego samego dnia - 24 lipca 1941r.
Pośmiertnie odznaczony „Krzyżem Walecznych.”
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE DROBNE przyjmowane są do końca danego miesiąca
• WESELA, komunie imprezy okolicznościowe
u klienta organizuję. Zapewniam profesjonalną
obsługę kelnerską i kucharską. Polecamy się przy
organizacji wesel przy salach OSP jak również
ogródkach działkowych. Przy podpisaniu umowy na rok 2010 lub 2011 Para Młoda otrzyma dekoracje sali oraz stołów w prezencie. Zachęcam
do przeglądnięcia naszych referencji na stronie
www.wesela.czeladz.pl .Tel. 032/265-01-40 lub
512-281-730 .
• DZIAŁKA pow. 1400m2 przy granicy z Parkiem
Grabek; projekt budowlany i pozwolenie na
budowę ok. 300m2; piękny ogród; 512330756;
www.profesjaplus.com.pl
• GARAŻ wynajmę lub kupię w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi. Tel. 516 012 611.
• INSTALACJE elektryczne, odgromowe, domofonowe, przeciwoblodzeniowe (podjazdy,
rynny), centralny odkurzacz, pomiary elektryczne, inteligentne instalacje elektryczne.
Tel. 602-511-134.
• SPRZEDAM aparat do masażu limfatycznego.
Nowy, gwarancja. Tel.608 808 513
• SPRZEDAM albę komunijną.Tel.608 808 513.
• SPRZEDAM lodówkę marki mastercook. wys.60
cm. Tel.608 808 513.
• KOREPETYCJE z języka polskiego. Przyjazne
podejście do ucznia, bardzo dobre wyniki
pracy, od 5 lat udzielam korepetycji. Przygotowuję do sprawdzianów po 6 klasie, odrabiam
lekcje z moimi uczniami oraz przygotowuję
do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Pomagam w pisaniu wszelkiego rodzaju prac
Zapewniam materiały do nauki. Pomagam w
przygotowaniu prezentacji maturalnych. 		
Tel. Marta: 693928797.
• SKOŃCZYŁAM studia i szukam pracy jako psycholog. Tel. 512097355.
• GARAŻ do sprzedania, Czeladź Piaski ul. Graniczna, cena 10 tys. Tel. 503-41-55-54.
• PIĘTRO domu do sprzedania wraz z garażem
i wiatą Czeladź ul. Katowicka MILEDOM Nieruchomości 32 263-22-73; 503-41-55-54.
• SPRZEDAŻ M-4, pow. 46m2, piętro 3/4 Czeladź
ul. Szpitalna cena 116 tys. MILEDOM Nieruchomości 32 263-22-73; 503-41-55-54.
• DOM w Psarach do sprzedania, nowy z 2008
r, pow. domu 159m2, pow. działki 1165m2.
MILEDOM Nieruchomości tel. 32 263-22-73;
503-41-55-54.
• KOREPETYCJE język francuski. Tanio i z pomysłem. Tel.:505035965 parisienne2000@poczta.
onet.pl
• STUDENTKA Filologii Angielskiej udzieli korepetycji. Nauka języka angielskiego od podstaw.
20zł/h. Tel. 608857830 .
• STUDENTKA Filologii Hiszpańskiej UŚ udzieli korepetycji. Nauka od podstaw. Tel. 608857830.
• OFERUJĘ usługi remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz. tanio, szybko i solidnie. 		
Tel. 0794-235-563.
• MONTAŻ okien pcv, nawiewników do okien,
ocieplanie dachów i stropodachów metodą
wdmuchiwania. remonty mieszkań. 		
Tel. 032/763 60 20; 601552923.
• KOREPETYCJE z języka angielskiego i francuskiego Czeladź tel. 0 604 117 952
paulamarkiewicz84@wp.pl, 604 117 952.
• PROFESJONALNA stylizacja paznokci Czeladź,
tel. 0 604 117 952 paulamarkiewicz84@wp.pl,
604 117 952.
• ZAOPIEKUJĘ się osoba starszą w godzinach od
8.00 do 14.00 z terenu Czeladzi. Tel..660788657
lub beata453@onet.eu
• REMONT od A-do Z tanio, solidnie. 		
Tel. 0608-405-842.
• GŁADŹ, sufity podwieszane, malowanie, glazura, terakota, hydraulika. Tel. 0608-405-842.
• NOWO powstałe Forum Mieszkańców Czeladzi
www.mojemiasto.czeladz.pl – Zapraszamy.
Kontakt: pbobbe@wp.pl
• INSTALACJE wod-kan-gaz i co. - modernizacja
i naprawa. Gwarancyjne podłączenia kuchenek
gazowych i kotłów co i cwu. Uprawnienia „D”
G2/G3 Tel. 501938731.
• MONTAŻ kabin prysznicowych, wanien, wc,
geberitów, prace instalacyjne wod-kan-gaz i co.
oraz cwu. Podłączenia gwarancyjne odbiorników gazowych. Uprawnienia „D” G2/G3. 		
Tel. 501938731.
• NAUCZYCIEL języka niemieckiego udzieli korepetycji na każdym poziomie zaawansowania.
Tel. 514-777-193.
• SKUP samochodów całych uszkodzonych bez
prawa rejestracji płacimy najwięcej zadzwoń jeżeli
nie umiesz sprzedać auta na giełdzie lub z ogłoszenia zadzwoń do nas postaramy się odkupić auto
za przystępną cenę dojazd do klienta bezpłatny
i wycena na miejscu 503 043 333.
• BAR u Smakosza Sosnowiec - Milowice ul. Saturnowska 19 oferuje: kurczak z rożna w cenie 14 zł,
kebab, zestawy obiadowe, catering. bar czynny
od 10-18 najniższe ceny w regionie i smaczne
jedzenie. Powyżej 20zł dowóz gratis. 		
Tel. 509-418-660.
• KUPIĘ działkę budowlaną o powierzchni 5001000m. Tel. 601 489 352.
• KUPIĘ dom o powierzchni około 100m, może
być do remontu. Tel. 601 489 352.
• PRYWATNE usługi remontowo-budowlane.
Wykonujemy usługi na terenie Czeladź, Będzin,
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec w zakresie: układanie glazur i terakoty, montaż płyt g/k, montaż
okien i drzwi, gładzie gipsowe, malowanie, tapetowanie, kładzenie paneli. Tel. 0798 042 275.
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• NAUKA pływania, aqua aerobik, yoga, pilates, fitness BPU, masaż, siłownia to tylko jedne
z atrakcji jakie czekają na Ciebie w Centrum
Sportu „Millenium” Czeladź- Piaski Gimnazjum
nr 3 ul Lwowska 2 tel:+48 508 773 419 e-mail:
milleniumcentrum@gmail.com
• TEGOROCZNA maturzystka udzieli korepetycji
z matematyki z zakresu szkoły podstawowej aż po
liceum! 15zł/60min, matttma@gmail.com
• SALON Kosmetyczny „Lady” przy ul. 1 Maja 7
w Czeladzi (przeniesiony z Reymonta) zaprasza
na zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała.
Tel:608-635-236.
• KANCELARIA Mago, 41-250 Czeladź ul. Dehnelów 40/102; tel/fax: 032 290 43 34 kom. 0 511
827 662. Oferujemy pomoc w zakresie: obsługa
prawna, p przedsiębiorstw, obsługa prawna
osób fizycznych, reprezentacja przed sądami
i Urzędami; zajmujemy się prawem cywilnym,
gospodarczym, pracy.
• USŁUGI finansowe, doradztwo, tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne: zadzwoń umów się na spotkanie tel.0322652389
(w godz. 9-16) 889616451, 511225869.
• WNIOSKI, dotacje, studia wykonalności, biznes
plany, kompleksowa obsługa dotycząca przygotowania dokumentacji projektowych dla
Firm, Instytucji, osób fizycznych, bezrobotnych.
www.projektystrukturalne.etvn.pl 		
tel.: 500 159 000.
• ARCHITEKT inż. bud. Krzysztof Guliński tel.
602-766-293, 265 91 43, 297 00 82 PROJEKTY
architektoniczne, konstrukcyjne budynków
mieszkalnych, usługowych, projekty drogowe,
podziały budynków, certyfikaty energetyczne.
• EKOPROJEKT, grafika komputerowa, klimatyzacja, wentylacja, 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 11
Tel. 032 763 76 72, tel./fax 032 763 76 71
biuro@ekoprojekt.net.pl; www.ekoprojekt.net.
pl; www.sklep.ekoprojekt.net.pl
• NIERUCHOMOŚCI Miledom oferuje pomoc
w sprzedaży mieszkań, domów oraz działek.
Czeladź ul. Szpitalna 9 (I piętro) tel. 32/263-2273, 503-41-55-54.
• DO SPRZEDANIA M-3 na 6 piętrze w Czeladzi
przy ul. Szpitalnej. Miledom Nieruchomości tel.
504-641-042.
• DO SPRZEDANIA połowa domu (piętro) wraz
z garażem oraz wiatą z niezależnym wejściem
w Czeladzi przy ul. Katowickiej. MILEDOM Nieruchomości tel. 503-41-55-54.
• NOWY dom w Psarach do sprzedania. Pow.
159m2 działka 1000m2. MILEDOM Nieruchomości Tel. 503-41-55-54.
• DO SPRZEDANIA M-4 w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, pow. 46m, piętro 3/4 cena 116tys. Miledom Nieruchomości tel. 503-41-55-54
• PIANINO „Calisia” sprzedam. Cena do uzgodnienia. Tel. 32/265-21-03.
• ZAKŁAD szklarski Glass-Max ul. Kilińskiego 37,
czynny pon. –pt. 9-17,sob 9-13. Oferujemy:
fachowe doradztwo, szklenie okien i drzwi,
oprawa obrazów i luster, akwaria od 1 do 1000
litrów, meble szklane itp. Tel. 032 265 76 04,kom
723-506-648.
• POGOTOWIE komputer się zawiesza, Internet
przestał działać, wirusy prześladują twój komputer, nie chodzi twoja ulubiona gra. 		
Tel. 511-24-19-91.
• KOREPETYCJE - matematyka, fizyka, informatyka, profesjonalna pomoc na wszystkich poziomach nauczania. Płacisz za całą godzinę a nie
za 45 minut. Tanio i solidnie. Dojazd do domu
ucznia. Tel. 511-24-19-91.
• M-4 60 m2 Czeladź os. Nowotki komunalne zamienię na małe spółdzielcze (może być kawalerka) niekoniecznie w Czeladzi. Tel. 694-597-366.
• REMONTY od A-do Z kompleksowe tanio, solidnie ,gwarancja, faktura VAT, pomiar, wycena
gratis. Tel. 0608-405-842.
• FIRMA elektryczna - kompleksowo instalacje
elektryczne, odgromowe, centralny odkurzacz,
pomiary elektryczne, montaż kabli przeciwoblodzeniowych, montaż instalacji domofonowych.
Tel. 602-511-134, 32/763-73-72.
• KOMUNIA 2010 wolne terminy. Atrakcyjne ceny. Sala Bankietowa Gródków, k. Będzina. Kontakt 503-991-297.
• ZAPRASZAMY do nowo otwartego salonu urody
„For You” w Czeladzi, ul. Pieńkowskiego 8 (w pobliżu plebani).Tel.kom.883715607.Pielęgnacja twarzy,
ciała, dłoni i stóp oraz stylizacja paznokci, makijaż
i depilacja.wioletawm@o2.pl
• BIURO nieruchomości Matrex. Zapraszamy od
pon.-pt. 9.00-17.00. Czeladź ul. Szpitalna 3, tel.
32-364-04-09; 500-438-548; 		
www.matrex.gratka.pl
• MIESZKANIE M-3, os. 35-lecia, 52 m, III piętro.
Biuro Nieruchomości Matrex. Tel. 500-438-548;
32-364-04-09.
• MIESZKANIE M-4, 48 m kw., os. Musiała, po remoncie, niski blok. Biuro Nieruchomości Matrex.
Tel. 500-438-548; 32-364-04-09.
• KAWALERKA w Czeladzi-Piaski, 42 m, II piętro.
Biuro Nieruchomości Matrex, tel. 500-438-548;
32/364-04-09.
• EKSPRESOWE usługi krawieckie. Teresa Musiałek. Czeladź ul. Reymonta 2B/1. Czynne od 10.00
do 18.00, sob. 11.00-13.00. Tel. 513 325 293.
• SPRZEDAM osłonę balkonową (folia) niebieska
wys. 70 cm (gruba), mb. – 10 zł. 0511018830.
• DREWNO kominkowe sprzeda. 0502596189.
• METALOPLASTYKA (bramy, balustrady, kraty).
0502596 189.

• SPRZEDAM piłę spalinową „Oleamac” 2,7 k.
0502596189.
• SPRZEDAM: wózek dziecięcy Dectin fokus wraz
z: gondola, spacerówka, moskitiera, torba, fotelik
samochodowy. Zdjęcia na www.oferta.x12.pl;
tel. 509050388.
• SPRZEDAM używaną zabawkę – konik na
biegunach (wydaje dźwięki). Zdjęcia na www.
oferta.x12.pl; tel. 509 050 388.
• PSYCHOLOG – badanie psychologiczne, opiniowanie. Poradnictwo, Czeladź ul. Dehnelów 40;
tel. 506 104 929; www.twojpsycholog.com
• SPRZEDAM używane łóżeczko dziecięce, drewniane. Zdjęcia na www.oferta.x12.po; 		
tel. 509050388.
• DOCIEPLANIE budynków oraz tynki maszynowe. IPG tynk. Czeladź tel. 665 848 204;
661 444 772.
• NAJTAŃSZE okna w mieście. Firma budowlana
IPG Tynk. Czeladź. Tel. 665 848 204; 661 444 772.
• KUPIĘ garaż w okolicy Grodzieckiej. 		
Tel. 604 404 217.
• NAUKA gry na instrumentach klawiszowych
– akordeon, keyboard, 505 335 323.
• KOSMETYKA - makijaż permanentny. 		
505 32 69 42.
• KOREPETYCJE z języka rosyjskiego – każdy
poziom zaawansowania. Tłumaczenia ustne
i pisemne. Mgr języka rosyjskiego, nauczyciel,
tłumacz. Kontakt: 505 802 072 lub karina.dyga@
onet.pl
• SPRZEDAM dom. Czeladź. 265.000-cena. 		
Tel. 664 460 090; 889 275 175.
• ZGŁASZAM zagubienie legitymacji studenckiej
wydanej przez Uniwersytet Śląski, nr albumu
248405. Anna Leń, tel. 515 972 646, Czeladź.
• SPRZEDAM kiosk 3x3 z lokalizacją lub bez (prąd)
na targowisku Auby. Cena do uzgodnienia. 		
Tel. 667 336 200.
• ŻARKI – letnisko, działka rekreacyjno-budowlana 3364 m kw., zalesiona, ogrodzona, domek
letniskowy, światło, siła, media – sprzedam.
Tel. 604 526 764; 605 253 602.
• SPECJALISTYCZNY Gabinet Ginekologiczny.
Teresa Matluch - Kosałka specj. ginekolog - położnik-cytolog. Czeladź – 17 Lipca 17 b, czwartek
17.00-18.00, 605 253 602.
• SPRZEDAM suknię ślubną, kolor biały, rozmiar 36. Tel. 763 50 10.
• SKLEP „MALUCH” Wszystko dla dziecka, Czeladź ul. Bytomska 25, tel. 32/265 3125 oferuje
w dużym wyborze i niskich cenach ubiory, obuwie, wózki, łóżeczka, foteliki, kosmetyki, zabawki,
rowerki. Karty stałego klienta przy zakupie wyprawki. Realizujemy bony towarowe „Subiekt”.
• KOMIS artykułów dziecięcych. Czeladź ul. Bytomska 25; tel. 32/265 3125.
• ZAKŁAD BETONIARSKI Adam Głuchowski
w Czeladzi oferuje: pustaki, płyty dachowe,
bloczki fundamentowe, nadproża, słupki geodezyjne. Tel. 0601 515 765.
• RZECZOZNAWCA majątkowy – wycena działek,
mieszkań, domów. 			
Tel. 32/265 29 46; 0660 519 714.
• SPRZEDAM mieszkanie własnościowe typu M-3
(2 pokoje, kuchnia), II piętro, wymienione okna,
na os. Musiała. Tel. 609 144 645.

• KANCELARIA Radcy Prawnego, Czeladź ul. Grodziecka 9, przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 16.00-18.00. Reprezentacja
w sądach. Tel. 32/265 39 68.
• KOMPLEKSOWE remonty wnętrz, gładź, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, panele,
płytki. Tel. 503806690.
• DOCIEPLENIE budynków, tel. 32 265 50 01.
• DACHY – krycie papą, od 15 zł/m kw. 		
Tel. 32 265 50 01.
• PORZĄDKI przez cały rok i przedświąteczne,
firma porządkowo-czystościowa „Magia” proponuje usługi – sprzątanie biur, mieszkań. 		
Tel. 694 658 230; 32/265 76 02.
• KOREPETYCJE studentom i uczniom z matematyki, statystyki, logiki, prognozowania oraz
innych nauk ścisłych. Tel. 66 22 49 238.
• KOREPETYCJE z matematyki uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Cena od 10 zł.
Tel. 32 724 85 40.
• TAPETY natryskowe „Diacolor”, tynki dekoracyjne, stiuki, trawertyny. Tel. 510 339 763.
• OPIEKA nad ludźmi starszymi, pielęgniarka dyplomowana. Tel. 504 989 683; 32 269 61 91.
• STOLARSTWO – wykonywanie mebli i renowacja, schody, drzwi, itp. Tel. 032/ 291 54 89.
• DOŚWIADCZONY nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego – filolog, udziela profesjonalnie korepetycji na wszystkich poziomach,
przygotowanie do matury i egzaminów na studia. Tel. 032/265 11 64; 516 23 59 78.
• NOWA firma usługowa z terenu Czeladzi oferuje
profesjonalne sprzątanie biur. 		
Tel. 796853548.
• KOREPETYCJE matematyka, fizyka, chemia.
Tel. 267 66 02.
• 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! Promocje, spadają ceny. Czeladź ul. Katowicka 105
(obok sklepu żeglarskiego). Tel. 602 766 552;
888 555 101.

PRACA
• ZATRUDNIMY i przeszkolimy osoby do
sprzedaży internetu z Cyfrowego Polsatu.
Praca w Siemianowicach Śląskich. Kontakt :
794-905-434
• MŁODYCH do promocji internetu z Cyfrowego
Polsatu. Tel. 032-765-94-46.

KOMUNIKATY
• TWORZY SIĘ GRUPA ANONIMOWYCH DEPRESANTÓW AD. GRUPA AD DZIAŁA NA PROGRAMIE
12 KROKÓW, PODOBNIE JAK PROGRAM ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW AA. GRUPY AD DZIAŁAJĄ JUŻ W WARSZAWIE I INNYCH MIASTACH
POLSKI. TEL. 32 265 35 14; 662 24 92 38.

INFORMATOR

WAŻNIEJSZE TELEFONY
URZĄD MIASTA:
• Punkt Informacyjny (centrala): 032/ 76 33 694, 032/ 76 33 691, 032/ 76 33 692,
032/ 76 37 910, 032/ 76 37 900
• Służba Stałego Dyżuru (całodobowy): 032/ 76 37 964; 032/ 76 33 697
KOMISARIAT POLICJI ul. Staszica 5, 032/ 265-17- 86
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Szpitalna 40 (budynek Szpitala), 032/ 265 19 41
POSTÓJ TAXI Czeladź, tel. 032/ 265 10 74.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Czeladź, ul. Sportowa 6. Oferty pracy w regionie. Czynne pn. - pt. tel. 032/ 265 97 56.
TELEFON ZAUFANIA 032/ 265-66-22 (pon. 1400-1900, wt. 1600-1800, śr. 1500-1800, 		
czw. 1500-1800 pt. 1600-1800)
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala) 			
tel. 032/ 265-17 47 wew.265. Prowadzi bezpłatne poradnictwo i konsultacje		
(pon. 1600-2000 - porady prawne, wt.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, w siedzibie Zakonu Misjonarzy z Mariannhill, ul. Legionów 2, tel. 032/2658722.
MIEJSCE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27, tel. 032/ 265 68 11 lub 032/ 265 14 42.

Za treść ogłoszeń Redakcja i Wydawca nie odpowiadają

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czeladź – „Nowa Kolonia Saturn”
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54
ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz uchwały nr XXXI/378/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2008r,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Nowa
Kolonia Saturn” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 marca 2010r do 23 kwietnia 2010r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czeladzi, ul. Katowicka 45, Czeladź pokój 217
w godzinach od 10.00 do 14.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia
12 kwietnia 2010r o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czeladzi,
ul. Katowicka 45, Czeladź pokój nr 215
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość
składania uwag i wniosków.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Czeladź z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2010r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Czeladź.
BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ

Czeladzkie „Święto
latawców” w Altusie

W

katowickim wieżowcu „Altus” prezentowana była wystawa zdjęć wykonanych podczas Święta Latawców w Czeladzi, które odbyło się 25 września na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Przypomnijmy, że zorganizowane po raz
pierwszy w Czeladzi „Święto Latawców”
cieszyło się sporym zainteresowaniem uczniów czeladzkich szkół. Nagrodami w tym
konkursie były niezwykle kolorowe i wymyślne w swych kształtach, oryginalne
latawce z wyspy Bali.

Wpłać
CZELADZKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO:

KWIECIEŃ

6. 04. 2010, wtorek, godz. 19.00
Katowice, Studio koncertowe
Polskiego Radia Katowice
Koncert radiowy
Śląska Orkiestra Kameralna
Massimiliano Caldi – dyrygent
Janusz Szadowiak – trąbka
Dariusz Zboch – skrzypce
Program:
Arcangelo Corelli – Concerto grosso op. 6 nr 12
Antonio Vivaldi – Koncert na skrzypce i trąbkę
b-moll (transkrypcja)
Piotr Czajkowski – Elegia
Piotr Czajkowski – Andante cantabile
Piotr Czajkowski – Serenada

9. 04. 2010, piątek, godz. 19.00 A
Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Koncert oratoryjny
Orkiestra Symfoniczna
i Chór Filharmonii Śląskiej
Oleg Arapi – dyrygent
Aneta Łukaszewicz – sopran
Agnieszka Tomaszewska – alt
Krzysztof Szmyt – tenor
Czesław Gałka – bas
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Gioacchino Rossini – Petite Messe Solennelle
(Mała msza uroczysta)
15. 04. 2010, czwartek, godz. 18.00 A
Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
U progu dorosłości
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Dyplomanci Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Rafał Delekta – dyrygent
Program i soliści w ustalaniu
17. 04. 2010, sobota, godz. 18.00 A
Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Nie tylko klarnety i smyczki
Śląska Orkiestra Kameralna
i Chór Filharmonii Śląskiej

Massimiliano Caldi – dyrygent
Roman Widaszek – klarnet
Jan Jakub Bokun – klarnet
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Samuel Barber – Adagio na smyczki
Amilcare Ponchielli – Il convegno divertimento na dwa klarnety i orkiestrę smyczkową
Antonio Vivaldi – Concerto na smyczki
„Alla rustica” G-dur F. XI nr 11
Antonio Vivaldi – Psalm 113 In exitu Israel
C-dur RV 604
Antonio Vivaldi – Concerto na smyczki A-dur
F. XI nr 4
Antonio Vivaldi – Psalm 116 Laudate Dominum d-moll RV 606
Antonio Vivaldi – Concerto na smyczki F-dur
F. XI nr 2
Antonio Vivaldi – Psalm 121 Laetatus sum
F-dur RV 607
23. 04. 2010, piątek, godz. 19.00 A
Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Jubileusz 65-lecia Filharmonii Śląskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Piotr Paleczny – fortepian
Program;
Ludwig van Beethoven
– V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73
Bela Bartók – Koncert na orkiestrę
2010 marzec ECHO CZELADZI

Szczegóły na www.filharmoniaslaska.pl

CZELADZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM
PSYCHO-RUCHOWYM
Numer KRS: 0000021403
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „JESTEM Z TOBĄ”
Numer KRS: 0000109571
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FAMILIA”
Numer KRS: 0000168069
MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY
Numer KRS: 0000211222
KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” PIASKI
Numer KRS: 0000222226
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM
I NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEN-STAW” - CZELADŹ
Numer KRS: 0000257155
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Patronat Honorowy nad Jubileuszem 750 –lecia Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi objął

Jego Ekscelencja Biskup Sosnowiecki ks. dr Grzegorz Kaszak
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Do udziału w obchodach Jubileuszowych zapraszają:
Proboszcz parafii św. Stanisława BM
ks. kanonik Jarosław Wolski
oraz
Burmistrz Miasta Czeladź
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9 maja 2010 r. (niedziela), godz. 1930

8 maja 2010 r. (sobota) godz. 1800

Uroczysta Msza Święta

koncelebrowana przez abpa Stanisława Nowaka Metropolitę
Częstochowskiego, bpa Grzegorza Kaszaka Ordynariusza Diecezji
Sosnowieckiej oraz bpa Piotra Skuchę Biskupa Pomocniczego
Diecezji Sosnowieckiej.

Wojciech Kilar
Magnificat
Victoria

Podczas Mszy św. nastąpi
akt poświęcenie nowego sztandaru
Miasta Czeladź

Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna
i Chór Filharmonii Śląskiej
pod dyrekcją
Mirosława Jacka Błaszczyka

Oprawa artystyczna Mszy Świętej:
Chór Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego
w Katowicach
pod dyrekcją
prof. Aleksandry Paszek-Trefon

Izabela Kłosińska sopran
Tomasz Krzysica tenor
Piotr Nowacki bas

Rynek Starego Miasta
8 maja 2010 r.

Jarmark Świętego Stanisława

wioska rycerska, stragany z pamiątkami Jubileuszu, koncerty zespołów muzycznych,
Gwiazda wieczoru

Krzysztof Krawczyk
Wystawy:

Maciej Makarewicz

Twórca witraży i polichromii w kościele św. Stanisława BM
Muzeum Saturn, ul. Dehnelów 10
Wernisaż 23 maja 2010 r. (piątek), godz. 1800

Antoni Kowalski

Amen
Malarstwo, grafika, instalacja

Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (teren kopalni „Saturn”)
Wernisaż 6 maja 2010 r.(czwartek), godz. 1800
Organizatorzy: Parafia św. Stanisława BM w Czeladzi, Urząd Miasta Czeladź Partnerzy: Diecezja Sosnowiecka, Muzeum Saturn,
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Współpraca:Filharmonia Śląska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

