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„Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała,
że jest związana z niebem.
Był taki człowiek, byli ludzie... i ciągle tacy są...
Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie
nowego istnienia”.
(Karol Wojtyła, z poematu „Stanisław”, 1978)

750 lat parafii św. stanisława b.m. dni czeladzi 2010 xi festiwal ave maria

W hołdzie Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem
„… przeleciał ptak przepływa obłok
Upada liść kiełkuje ślaz
I cisza jest na wysokościach
I dymi mgłą katyński las”.
				

Zbigniew Herbert
Guziki

KRYSTYNA BOCHENEK
(1953-2010)
Katowiczanka
Senator RP
Wicemarszałek Senatu
dziennikarka

GRZEGORZ DOLNIAK
(1960-2010)
Będzinianin, Poseł na Sejm RP
IV, V i VI kadencji,
Wiceprzewodniczący Klubu
Platformy Obywatelskiej

LECH KACZYŃSKI

(1949-2010)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010

„… i dymi mgłą katyński las”
GEN. WŁODZIMIERZ
POTASIŃSKI
(1956-2010)
Czeladzianin,
dowódca Wojsk Specjalnych,
w latach 2004-2006
pełnił służbę w Iraku
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10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia - miejsca kaźni narodu
polskiego, zginęli tragiczną śmiercią najwyżsi przedstawiciele Państwa
Polskiego. Zginął Prezydent RP i jego Małżonka, zginął ostatni prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, zginęli posłowie i senatorowie,
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, oficerowie Sił Zbrojnych,
duchowieństwo, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, osobistości życia
politycznego, społecznego i kulturalnego, zginęli funkcjonariusze Biura
Ochrony Rządu i załoga samolotu. Katastrofa pochłonęła życie 96 osób.
Zginęli obywatele naszego regionu, osoby, które spotykaliśmy na co dzień.
Dla rodzin i najbliższych jest to rana, która nigdy się nie zabliźni.
Składamy hołd ofiarom tragedii!
Cześć Ich Pamięci!

W hołdzie Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem

Zapłakał z nami cały świat!
Brakuje słów, by w obliczu tak niewyobrażalnego dramatu, jaki dotknął Państwo Polskie,
wyrazić ból i żal po tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Lecha
Kaczyńskiego wraz z Małżonką Marią Kaczyńską oraz kilkudziesięciu osób, wśród nich
przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej, Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP,
Polskich Sił Zbrojnych, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich, osobistości życia politycznego,
jakie towarzyszyły im w drodze do Rosji,
na uroczystość obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Tragedia, jaka wydarzyła się 10 kwietnia, o godz. 8.56 czasu polskiego, pod Smoleńskiem,
w pobliżu Lasu Katyńskiego, dotknęła rodziny i najbliższych Ofiar tej katastrofy lotniczej
– łączymy się z Nimi w chwilach najgłębszego
bólu i smutku.
Od tej chwili słowo Katyń dla wszystkich Polaków, oznaczać będzie miejsce podwójnej tragedii
– tej sprzed 70 lat i tej, z pamiętnej soboty 10 kwietnia.
Jak wyrazić pustkę, jaka pozostaje po niespodziewanej i tragicznej stracie osób nam
najbliższych, przyjaciół, których Miasto Czeladź miało wśród Tych, którzy zginęli. Byli nimi
na pewno poseł RP Grzegorz Dolniak, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej i Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek. Zginął także urodzony
w Czeladzi, dowódca Sił Specjalnych Wojska Polskiego gen. Włodzimierz Potasiński.
Trudno będzie pogodzić się z Ich nieobecnością wśród nas…

Żegnamy Was, Drodzy Przyjaciele!
Pozostaniecie w naszej nieodżałowanej pamięci!
Składamy hołd Ofiarom, które zginęły
na Przeklętej Ziemi Lasu Katyńskiego,
a Ich Rodzinom i Bliskim,
wyrazy głębokiego współczucia,
łącząc się z Nimi w wielkiej, osobistej i narodowej żałobie.
Cześć Ich Pamięci!
Burmistrz Miasta Czeladź
MAREK MROZOWSKI
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
SŁAWOMIR ŚWIĘCH
Czeladź, kwiecień 2010 roku
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STRATEGIA
MIASTA tragedii pod Smoleńskiem
W ROZWOJU
hołdzie Ofiarom

10 kwietnia, godz. 1140 Kościół św. Stanisława BM, Czeladź
Celebrujący Mszę św. proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Wolski wraz z wiernymi złożyli hołd Ofiarom katastrofy, która wydarzyła się tego dnia o godz. 8.56 czasu polskiego. Zaprosił wszystkich na żałobną Mszę św., która odprawiona będzie 12 kwietnia
o godz. 1800.

10 kwietnia, godz. 2100 Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sosnowiec
- Ziemio katyńska, 70 lat temu
stałaś się grobem dla światłych
obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ziemio okolic Katynia, cóżeś to dzisiejszego ranka
uczyniła. Znowu się polskiej

krwi napiłaś – mówił celebrujący
Mszę św. bp Grzegorz Kaszak,
dodając, że Polska ponownie
straciła część elity intelektualnej
i duchowej. – A każdy z lecących
miał dalekosiężne plany. Ma-

rzenia, nadzieje, bóle i radości
zostały przerwane – podkreślał
sosnowiecki biskup.
W bazylice katedralnej zgromadziła się bardzo dużo ludzi.
Wśród nich prezydenci i burmi-

strzowie miast i gmin, posłowie
i senatorowie. Mszę św. żałobną
transmitowało Polskie Radio
Katowice.

10 kwietnia, godz. 2130 Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej, Czeladź – Piaski
Parafia Matki Bożej Bolesnej
Czeladź Piaski łączy się w bólu
z rodzinami katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem. Zgromadzony lud wiernych modlił się
w sobotę 10 kwietnia 2010 roku,
o godzinie 21. 00, na Nabożeństwie Różańcowym, polecając
Miłosierdziu Bożemu Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha
Kaczyńskiego i Jego małżonkę
oraz wszystkich którzy zginęli
podczas tego tragicznego lotu.
O godzinie 21. 30 została
za nich odprawiona Euchary-
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stia jak i za zamordowanych
bestialsko w Katyniu i innych
miejscach kaźni Polaków na
Wschodzie.Na posadzce Kościoła paliło się 96 zniczy, symbolizujące każdą ofiarę lotu.
Wieczny Odpoczynek racz
im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen.
Ks. JÓZEF HANDEREK
Proboszcz

12 kwietnia

Urząd Miasta Czeladź
Rano wyłożona została Księga
Kondolencyjna, do której można było wpisywać się przez cały
tydzień żałoby narodowej. Po
południu Księga przekazywana
była do kościoła św. Stanisława,
gdzie odprawiane są wieczorne
nabożeństwa.

kjk (diecezja .sonowiec.pl)

W hołdzie Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem

12 kwietnia,
godz. 1800
Kościół
św. Stanisława B.M.
Przed rozpoczęciem żałobnej
Mszy św. w intencji Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, w kościele
zgromadził się tłum wiernych,
chcących złożyć hołd wszystkim,
którzy ponieśli tragiczną śmierć
w katastrofie lotniczej. Mszę św.
rozpoczęły dźwięki marsza żałobnego, w wykonaniu Czeladzkiej Górniczej Orkiestry Dętej
Mszę św. celebrowali
ks.  dr Mariusz Karaś wikariusz generalny i kanclerz Kurii
Diecezji Sosnowieckiej, proboszcz ks. kan. Jarosław Wolski i ks. Robert Żwirek.
W uroczystości żałobnej w intencji 96 Ofiar tragicznej katastrofy uczestniczyli m.in. senator RP
Zbigniew Szaleniec, burmistrz
miasta Marek Mrozowski, który

pod portretem zmarłego Prezydenta RP złożył wieniec w imieniu
mieszkańców Czeladzi, zastępca burmistrza Anna Ślagórska,
sekretarz miasta Dorota Bąk,

du Miasta i instytucji miejskich,
starosta Powiatu Będzińskiego
Adam Lazar oraz burmistrzowie
Wojkowic, Siewierza i wójt Psar.
W prezbiterium wartę zaciąg-

żonką Marią i wszystkimi, którzy towarzyszyli im w tej – jak
się okazało – ostatniej podróży
oraz Pamięci Katynia mówili
ks. kan. Jarosław Wolski i ks.

skarbnik miasta
Urszula PolakWałek, przewodniczący Rady
Miejskiej Sławomir Święch
oraz radni Rady
Miejskiej, przedstawiciele Urzę-

nęły poczty sztandarowe Miasta
Czeladź, Rady Miejskiej, organizacji społecznych, związków
zawodowych, placówek oświatowych.
O tragicznym, pamiętnym
dniu 10 kwietnia, dniu w którym
zginął prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński wraz z Mał-

dr Mariusz Karaś. Po Mszy św.
wszyscy udali się pod Krzyż
Misyjny, pod którym zapalono
znicze pamięci.
W kościele wyłożona została
Księga Kondolencyjna.
(wk)
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STRATEGIA
MIASTA tragedii pod Smoleńskiem
INWESTYCJE
W ROZWOJU
hołdzie Ofiarom

13 kwietnia, godz. 1200 Czeladź, uroczystości z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Pod Pomnikiem Katyńskim odbyła się skromna uroczystość
związana z 70. rocznicą Zbrodni
Katyńskiej. W ciszy, jaka panowała podczas tygodnia żałoby
narodowej, wiązankę kwiatów
złożył burmistrz Marek Mrozowski. Ks. kan. Jarosław Wolski przypomniał zgromadzonej

młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 o tragicznej historii
22 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, wśród nich oficerów Wojska Polskiego i Policji,
którzy zostali zamordowani na
mocy rozkazu Stalina w lasach
Katynia, Miednoje, Charkowa,
Tweru i wielu innych miejscach

na terenie ówczesnego Związku
Sowieckiego, a gdzie dziś stoją
krzyże i i znajdują się mogiły
pomordowanych.
W obchodach wzięli również udział przedstawiciele
Posterunku Policji w Czeladzi
z komendantem Jarosławem
Raczkiem na czele, zastępca

Delegacja
z Varpaloty
złożyła hołd
ofiarom
Katynia
14 kwietnia br. delegacja z węgierskiego miasta partnerskiego
Varpalota, uczciła pamięć ofiar
Katynia oraz tragedii lotniczej
pod Smoleńskiem. Burmistrz
Varpaloty Arpad Nemeth osobiście złożył kwiaty i zapalił
znicz pod pomnikiem katyńskim
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burmistrza Anna Ślagórska,
przedstawiciele Rady Miejskiej
z przewodniczącym Sławomirem Święchem na czele, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych oraz instytucji
miejskich i stowarzyszeń.
(mj)

w Czeladzi. Następnie delegacja
udała się do Krakowa, gdzie pod
krzyżem katyńskim również oddała hołd ofiarom sobotniej katastrofy lotniczej.
Delegacja przybyła do Czeladzi
specjalnie, w związku z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich dni.
W Krakowie pod krzyżem katyńskim hołd ofiarom złożyła
również czeladzka delegacja
w osobach Marcina Musiała
radnego miasta oraz Wojciecha
Maćkowskiego kierownika Wydziału Promocji Miasta UM.

Шановни

W hołdzie Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem
Monsieur MROZOWSKI Marek

сприй

Nous vous présentons ainsi qu’aux habitants de Czeladz
nos condoléances sincères et attristées. Nous sommes certains
que le peuple polonais saura trouver dans les
institutions démocratiques les ressources humaines
pour surmonter cette effroyable tragédie.

авіак

країн

Marie Pascale SALVINO
Bernard BRIEZ

еліти
його

Mr Mrozowski Marek
Nous vous présentons nos sincères condoléances pour cette
horrible tragédie.
L’Association Nord Pas de Calais Pologne
Mr et Mme Normand Présidente de L’Association
Mr Briez Président régional de l’Association

Dear Polish partners,
On behalf of your Dutch partners and friends I would like to
express our deepest condolences and sympathy with you.
With kind regards/Met vriendelijke groet,
Peter Op ‘t Veld
REMINING-lowex coordinator
IDES-EDU coordinator

болю

Шановний пане бургомістре!

це не тільки
Громада міста Жидачева з глибоким сумом сприйняла
звістку про трагічну загибель внаслідок авіакатастрофи під
Смоленськом громадян Вашої країни, великих патріотів,
її громадян.
представників польської еліти в тому числі президента
Леха Качинського та його дружини Марії.
стане ще си
В черговий раз Катинь стала для Польщі місцем болю
та скорботи. Несподівана і неочікувана втрата
– це не тільки біль, але й велике випробуваннядопоможуть
для держави, та її громадян.
Віримо, що у цій гіркій скорботі польський народ стане
ще
мужність
жи
сильнішим та згуртованішим, і сила та єдність допоможуть
йому пережити біль, не розгубитися, а знайти
Проси
мужність жити і рухатися далі.
Просимо прийняти щирі співчуття від громади міста
Жидачева в
Жидачева всьому польському народу
та родинам жертв трагедії.
Від імені громади м.Жидачева
міський голова
Михайло Щуйко

трагедії.

Від імені гро

Drodzy Nasi Polscy Bracia!
Proszę przyjąć wyrazy szczerego współczucia
z powodu waszej narodowej
Tragedii - katastrofy Pana Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego i towarzyszącym mu osobom.
ÁRPÁD NÉMETH
Burmistrz Miasta Varpalota
Węgry
Kedves Lengyel Testvéreink!
Kérem, fogadják őszinte, mély részvétünket
a lengyel nép nagy
tragédiája, Lech Kaczynski köztársasági elnök
úr és munkatársai
repülőkatasztrófája okán.
Várpalota lakói osztoznak a lengyel nép
fájdalmában.
NÉMETH ÁRPÁD
polgármester
Várpalota

Уваж. пану Мареку
и нашым друзям в Челадж!
Дорогие жители города Челадж!
Самоуправа Виеситского муниципалитета от имени
руководства и всех жителей города Виесите выражает
самое глубокое сочувствие по поводу трагической
гибели президента Полъши Леха Качинска и других
государственных деятелей.
С уважением, Юрис Лицис- мер города Виесите
12 апреля 2010 года
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STRATEGIA
MIASTA tragedii pod Smoleńskiem
INWESTYCJE
W ROZWOJU
hołdzie Ofiarom
Z głębokim żalem żegnam
tragicznie zmarłego mojego Przyjaciela
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
wiceprzewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej

GRZEGORZA DOLNIAKA
człowieka prawego i uczciwego, oddanego całym sercem
sprawom Polski i naszego Regionu
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Dowódca Wojsk Specjalnych

gen. dyw. WŁODZIMIERZ

POTASIŃSKI

wspaniały żołnierz, patriota, sercem czeladzianin

Łączę się w bólu z Rodziną i Bliskimi

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia

Senator RP
ZBIGNIEW SZALENIEC

ZBIGNIEW SZALENIEC
Senator RP

atastrofa prezydenckiego samolotu 10 kwietnia
2010 r. w Smoleńsku to chyba
najtragiczniejsze wydarzenie,
jakie dotknęło Polskę w czasach niewojennych. Wydarzenie
to nie ma precedensu zarówno
w historii Europy jak i całego
świata. Zginał polski Prezydent
z Małżonką, większość ministrów prezydenckiej Kancelarii,
Posłowie i Senatorowie. Zginęli
prawie wszyscy główni dowódcy naszych wojsk z szefem Sztabu Generalnego na czele. Zginęli Prezesi ważnych instytucji
państwowych. Zginęli wreszcie
niemal symbolicznie, w pobliżu
mogił swoich ojców, poległych
na tej ziemi 70 lat temu, członkowie Rodzin Katyńskich. To
ogromna tragedia i strata dla bliskich ofiar katastrofy, ale także
ogromna strata dla Polski, dla
nas wszystkich. Nasza ojczyzna
długo będzie leczyć rany po tym
wydarzeniu.
Niestety, poważne straty poniósł także nasz region. W katastrofie śmierć poniosło dwoje
wybitnych parlamentarzystów
województwa śląskiego: reprezentująca okręg katowicki,
wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek oraz poseł ziemi
zagłębiowskiej, wiceprzewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej - Grzegorz Dolniak.
Pod Smoleńskiem w sobotni poranek zginął również, urodzony
w Czeladzi, Dowódca Wojsk
Specjalnych gen. Włodzimierz
Potasiński.
Dla mnie ta tragedia ma wymiar bardzo osobisty. Znałem
wielu z listy osób, które straciły życie w katastrofie samolotu
prezydenckiego. Z wieloma łączyły mnie koleżeńskie stosunki.
Bliską koleżanką, z którą stale
współpracowaliśmy w Senacie
była Krystyna Bochenek. Wiele godzin przedyskutowaliśmy
w pociągowych przedziałach,
jej marszałkowskim gabinecie
czy senackich ławach. Podobnie
jak wielu Ślązaków i Zagłębia-

K

Dnia 10 kwietnia 2010 r. zginął tragicznie
w katastrofie pod Smoleńskiem

Odeszli na zawsze ...

Inauguracja Roku Chopinowskiego w Senacie RP. W rozmowie z zawsze uśmiechniętą
prezydentową Marią Kaczyńską i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem.

Pierwsza dama śląskiego dziennikarstwa i wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek
z parlamentarzystami z Zagłębia. Z lewej senator Czesław Ryszka.

ków podziwiałem Krysię za
jej wyważoną a jednocześnie
bardzo aktywną działalność
polityczną, jak również za jej
osiągnięcia dziennikarskie. Mimo wielu senatorskich obowiązków zawsze znajdowała czas na
pisanie artykułów (szczególnie
poświęconych zdrowiu) do ga-

zet i prowadzić audycje w jej
ukochanym Radiu Katowice.
Krystyna angażowała się i była inspiratorką wielu ważnych
akcji społecznych. Najbardziej
znanym jej „dzieckiem”, którego
była twórcą i głównym organizatorem stało się ogólnopolskie
dyktando dla wszystkich, czyli

narodowa klasówka z ortografii.
W swoich działaniach była perfekcjonistką; miałem to okazję
zaobserwować, gdy realizując
jej pomysł, w trójkę (z pomocą
senatora Antoniego Piechniczka)
organizowaliśmy charytatywny
mecz piłki nożnej Senatu RP
przeciwko senatom wyższych
uczelni.
Krystyna dobrze znała i lubiła Czeladź. Bywała w naszym
mieście, odwiedzając mieszkającą tu przez wiele lat swą bliską
przyjaciółkę, znaną dziennikarkę radiową Annę Sekudewicz,
której mąż pochodzi ze znanej
rodziny czeladzkiej Rączaszków.
Krystyna Bochenek odwiedziła również Czeladź oficjalnie,
uczestnicząc wraz z senatorami
Bronisławem Korfantym i Stefanem Niesiołowskim obecnym
wicemarszałkiem Sejmu w otwarciu wystawy w czeladzkim
muzeum poświęconej historii
polskiego Senatu.
Śmierć Krystyny Bochenek
to wielka strata dla naszego
regionu, to ogromna strata dla
Polski.
Myślę jednak, że tak jak dla
mnie tak i dla wielu mieszkańców Czeladzi, Będzina, powiatu
będzińskiego i całego Zagłębia
największą stratą jest śmierć posła Grzegorza Dolniaka. Każdy
człowiek ma wielu znajomych,
ale niewielu z nich można nazwać przyjacielem. Grzegorz
był moim przyjacielem i z jego
śmiercią w tym momencie i w taki sposób, nigdy się nie pogodzę. Widzieliśmy się w Sejmie
w przeddzień katastrofy. Rozmawialiśmy do późnych godzin.
Mieliśmy tyle spraw, tyle planów na przyszłość. Niestety, bez
Grzegorza niektórych z nich nie
da się zrealizować. Zawsze będę
pamiętał, że to Grzegorz Dolniak
docenił moją pracę samorządową i wciągnął mnie do wielkiej
polityki. To on wprowadzał mnie
do parlamentu, uczył i swoim
postępowaniem potwierdzał, że
polityka może być uczciwa. Co

W hołdzie Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem
dzień pokazywał, że praca parlamentarzysty to służba, służba
na rzecz swojego miasta regionu,
na rzecz swojej ojczyzny.
Grzegorz był osobą niezwykle pogodną, spokojną, rozważną ale konsekwentnie, dążącą
do zaplanowanego celu. Potrafił dobierać sobie właściwych
ludzi, z którymi w ciągu kilku
lat zbudował w powiecie będzińskim bardzo silne struktury
Platformy Obywatelskiej. Miał
doskonałe relacje z wszystkimi
samorządowcami całego Zagłębia i to niezależnie od tego,
jaką reprezentowali opcję polityczną. Cieszył się naturalnym
autorytetem i szacunkiem nie
tylko u polityków PO ale także
u przeciwników politycznych.
Na różnorodnych uroczystościach najczęściej wybieraliśmy
posła Dolniaka, aby zabrał głos
w imieniu nas, parlamentarzystów. Wiedzieliśmy, że jego
wypowiedź będzie mądra, wyważona i pięknie sformułowana.
Wszystkie cechy wytrawnego
polityka spowodowały, że Grzegorz Dolniak szybko stał się
nie tylko liderem lokalnym ale
odgrywał coraz to ważniejszą
rolę w PO i w Sejmie. Praktycznie gdyby nie nagła i tragiczna
śmierć był przygotowany do

pełnienia najwyższych funkcji
nie tylko w partii, w parlamencie ale i w rządzie. Cieszył się
zresztą ogromnym szacunkiem
najważniejszych osób w Platformie Obywatelskiej, na czele
z szefem partii i rządu Donaldem
Tuskiem.
Moja przyjaźń z Grzegorzem
miała wymiar nie tyko polityczny, ale także prywatny. Razem
z naszymi żonami wspólnie spędzaliśmy czas. Braliśmy udział
w uroczystościach, bywaliśmy
razem na premierach teatralnych,
witaliśmy nowy rok, bawiliśmy
się na balach charytatywnych.
Łączyło nas także zamiłowanie

do sportu. Wprawdzie Grzegorz
wolał siatkówkę a ja piłkę nożną,
ale wspólnie uprawialiśmy obie
dyscypliny. Wspólnie z Donaldem Tuskiem grywaliśmy
w drużynie sejmowej, na własnej skórze doświadczając jak
poważnie wszystkie swoje działania traktuje premier. Razem
kibicowaliśmy sosnowieckim
piłkarzom i będzińskim siatkarzom, którzy między innymi
dzięki wsparciu Grzegorza, już
po katastrofie zdobyli upragniony awans do I ligi.
Imponował mi również jego
pełen miłości stosunek do swojej
najbliższej rodziny oraz głęboka

wiara w Boga i religijność.
Wspominając posła Grzegorza Dolniaka w naszej czeladzkiej gazecie warto zaznaczyć, że
mimo iż pochodził z dziada pradziada z Będzina zawsze mogłem
liczyć na jego poparcie w walce
o sprawy Czeladzi. To również
dzięki jego wsparciu udało się
odzyskać kwotę 4 mln zł wydanych na rewitalizację czeladzkiego Starego Miasta. Wspólnie
w parlamencie promowaliśmy
nasz region a w szczególności
Będzin i Czeladź. Każdą wizytę
w Zagłębiu znanych osób polskiego parlamentu organizował
tak, by zahaczała o te miasta.
Dzięki temu w Czeladzi gościliśmy m.in. Bronisława Komorowskiego, Stefana Niesiołowskiego,
Jarosława Gowina, Krystynę
Bochenek, Janusza Palikota.
Myślę, że odszedł od nas dobry polityk, wspaniały człowiek
a mój prawdziwy przyjaciel.
Trudno będzie go zastąpić, ale
naszym obowiązkiem: polityków, samorządowców, członków Platformy Obywatelskiej
jest kontynuowanie jego dzieła,
pracy na rzecz powiatu i całego
Zagłębia w oparciu o współpracę i porozumienie.
ZBIGNIEW SZALENIEC

Piłkarskie zmagania dwóch Izb Parlamentu - nigdy już nie będą takie same.

Droga Krzyżowa ulicami Czeladzi
W Niedzielę Palmową, 28 marca 2010 r. mieszkańcy Czeladzi bardzo licznie wzięli udział w Misterium Męki Pańskiej. W Roku Jubileuszu
750-lecia Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika procesja przeszła ulicami Reymonta, Bytomską i przez Rynek Starego Miasta. Wielki,
drewniany krzyż nieśli przedstawiciele grup społecznych i wspólnot parafialnych. Przy kolejnych stacjach rozważania Wielkopostne na temat
ekspiacji i przebłagania za profanację krzyży prowadził ks. kan. Jarosław Wolski. (wk)
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MACIEJ

WYDARZENIE MIESIĄCA
Twórca witraży i polichromii w kościele św. Stanisława B.M. w Czeladzi

grafiki, akwarele,
szkice, projekty

Galeria Sztuk i Współczesnej
ELEK TROWNIA w Czeladzi

Antoni Kowalski

AMEN

malarstwo, grafika, instalacje

Muzeum Saturn

Czeladź, ul. Dehnelów 10
Wernisaż odbędzie się w piątek,

23 kwietnia 2010 r., o godz. 1800
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, kierownik artystyczny
Państwowego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.

Wystawa przygotowana z okazji
Jubileuszu 750-lecia parafii p.w. św. Stanisława BM
Projekt objęty mecenatem Miasta Czeladź
Organizatorzy:

Sponsorzy:

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Kulturalnych

Patronat medialny:

XI FESTIWAL
AVE MARIA

godz. 20.00, Kościół p.w. św. Stanisława B.M. w Czeladzi

Maria Seweryn
czyta Listy Chopina

Wieczór Chopinowski

ECHO CZELADZI kwiecień 2010

Antoni Kowalski, prof. dr. hab., (ur. w 1957 r.), absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych Krakowie – filia w Katowicach. Dyplom z medalem w pracowni
projektowania graficznego prof. Tomasza Jury i pracowni malarstwa prof. Jerzego
Dudy Gracza. W latach 1994-2000 wykładowca Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od 1999 roku wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Liczne
podróże artystyczne po Europie, USA i Chinach. Mieszka i pracuje w Katowicach.
Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. The Museum of Modern Art w Nowym
Jorku, The Sztyber Collection w USA, Galery 1112 The Society w Chicago - USA,
Muzeum Haus Am Checkpoint Charlie w Berlinie Zachodnim, muzeach i galeriach
m.in. w Brukseli, Szwajcarii, Wilanowie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie.

Czeladź
27 – 30 maja 2010 roku

Piątek, 28 maja

Gość specjalny
Bogusław Kaczyński
Utwory Fryderyka Chopina gra
Grzegorz Niemczuk
fortepian

Dyrektor artystyczny: Sławomir Pietras

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Miasto Czeladź

w Roku Chopinowskim

Czwartek, 27 maja

Fryderyk Chopin Pieśni
Adam Szerszeń
baryton

wernisaż w ystaw y :

cz war tek , 6 maja 2010 r.
godz.18.00

Sobota, 29 maja

Niedziela, 30 maja

Turniej Tenorów

Piotr Paleczny
Fryderyk Chopin
I Koncert fortepianowy e-moll

Wystąpią m.in. Sylwester Kostecki,
Adam Zdunikowski, Dymitr Fomenko,
Łukasz Gaj, ks. Paweł Sobierajski,
Adam Lampert

Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zabrzańskiej
pod dyrekcją
Sławomira
Chrzanowskiego

10Organizatorzy: Miasto Czeladź, Parafia p.w. św. Stanisława BM, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Śląska Izba Lekarska

Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Krakowskiej
pod dyrekcją
Pawła Przytockiego

DNI CZELADZI
1 MAJA
2010

WYDARZENIE MIESIĄCA

sobota

16:00 18:00 -

20:30 –
22:00 –

(Rynek Miasta)

Karaoke
Friday Feeling Band

Czerwone Gitary

pokaz sztucznych ogni

2 MAJA
niedziela
16:00 16:45 -

18:30 -

(park Prochownia)

Dzieci z Odeonu i szkół
Boney M Show

Sasha Strunin

Imprezy towarzyszące:
23 kwietnia

Dni Czeladzi
18:00 - Wernisaż wystawy:

MACIEJ MAKAREWICZ - graﬁki, akwarele,szkice, projekty
(Pałac Pod Filarami)
25 kwietnia
9:00 - Eliminacje do Mistrzostw Świata
Agility Czeladź 2010
30 kwietnia
12:00 – Turniej w Bule Radnych i Pracowników
Samorządowych o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
(teren przed Halą MOSiR)
18:00 – koncert Anatola Popowicza

3 MAJA
poniedziałek

(park Grabek)

„Muzyka Nowego Yorku i Europy” (Pałac Pod Filarami)
1 maja
7:00 - Zawody Wędkarskie
o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź (zalew Przetok)
9:00 - Turniej Szachowy (hala MOSiR)
11:00 - Ogólnopolski Bieg Przełajowy
o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF

17:15 -

Hadrony
Granda

18:30 -

Negatyw

17:00 - Górnik Piaski - Gwarek Tarnowskie Góry

16:00 –

(Stadion MOSiR)
15:00 - Zlot Samochodów BMW (Stadion Górnika Piaski)
(Stadion Górnika Piaski)

20:30 -

2 maja
16:00 - „Czeladź – moje miasto” rodzinny konkurs
plastyczny z nagrodami (Park Prochownia)
3 maja
9:00 - Turniej Tenisa Stołowego OPEN (hala MOSiR)
10:00 - Msza za Ojczyznę (Kościół Św. Stanisława BM)
11:00 - Uroczystość z okazji Święta 3 Maja
(Plac Konstytucji 3 Maja)
5 maja
14:00 - Olimpiada Lekkoatletyczna o Puchar
Burmistrza Miasta Czeladź (Stadion MOSiR)

Organizator:

Sponsorzy:

Patronat medialny:
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Obrazy
pod napięciem
na początek
5 sezonu
„Elektrowni”

3

META

III ZAGŁĘBIOWSKIEJ MASY KRYTYCZNEJ

24.04.2010 godz.17.00

CZELADŹ RYNEK

dla wszystkich gorąca zalewajka

Koncert zespołu

ZIGGIE PIGGIE
start 15.00

Trasa

ORGANIZATORZY
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Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza
Będzin
Czeladź meta 17.00
PATRONAT MEDIALNY

("-&3*"
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Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” wystawą „Obrazy pod napięciem”
zainaugurowała wczoraj kolejny, piąty już

sezon swojej działalności.
Autorami prezentowanych prac: malarstwa i instalacji było 30 studentów z Pracowni Malarstwa prof. ASP Zbigniewa
Blukacza i asystenta Szymona Kobylarza.
W gronie licznie zgromadzonych gości
wernisażu byli prorektor Akademii Sztuk
Pięknych prof. Jacek Rykała, artyści związani z katowicką ASP i śląskim środowiskiem
twórczym. Przybyli przedstawiciele Rady
Miejskiej i instytucji kultury w Czeladzi.
Była to trzecia prezentacja twórczości
młodych artystów (wcześniej Pracownia
prof. Jacka Rykały i Pracownia prof. Antoniego Kowalskiego). Swoje wystawy mieli
tu również najlepsi dyplomanci ASP w Katowicach i asystenci tej uczelni.
Wystawy są efektem pięcioletniej
współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw

Kulturalnych i Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach.
Wystawa będzie czynna do końca kwietnia, codziennie (także soboty i niedziele)
w godzinach 13.00 -18.00, prócz poniedziałków.
(wk)

Kolejny Wieczór Klubu Rodów Czeladzkich
18

marca br., w Spółdzielczym Domu Kultury
„Odeon”, w Czeladzi odbyła

nej Ewę Ambroży, dyrektor Muzeum Saturn Iwonę Szaleniec,
kierownik SDK „Odeon” Danu-

Danuta Walczak w otwierającym spotkanie wystąpieniu
powiedziała, że bogactwem

że zaprezentowani ludzie stanowią ogromny kapitał społeczny, bez którego w dzisiej-

się IX edycja Wieczorów Klubu
Rodów Czeladzkich, zatytułowana „Czeladzkie klimaty i ich
twórcy”. Spotkanie tradycyjnie
już,rozpoczęła prezes Klubu
Rodów Czeladzkich Danuta
Walczak. Myślą przewodnią
wieczoru były słowa Antoine’a
Saint – Exupéry’ego „Aby istnieć, trzeba uczestniczyć”.
Na wstępie pani Prezes powitała Honorowego Patrona IX
edycji wieczorów prof. zw. dr.
hab. Jana Walczaka, senatora
RP Zbigniewa Szaleńca oraz
przedstawicieli władz miasta,
a następnie zaprezentowała bohaterów wieczoru: burmistrza
Marka Mrozowskiego, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-

tę Kmiecik, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Henryka Michalskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi Antoniego Krawczyka, prezes Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Danutę
Kawkę, prezesa Stowarzyszenia
Inicjatyw Kulturalnych Jana
Powałkę, choreografa Zespołu
Tanecznego Misz Masz Bożenę
Lempę, choreografa Zespołu
Wokalnego Mini Babki Annę
Piech, choreografa Zespołu Tanecznego z SP 7 i Gimnazjum nr
3 Renatę Gawin, Komendanta
Harcerskiego Kręgu Seniorów
Jerzego Krzemienia i prezesa
Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy Romana Bochenka.

miasta są ludzie z pasjami społecznikowskimi i talentami artystycznymi, których dorobek
w najróżniejszych dziedzinach
dostarcza wiele ciekawych
i ważnych przeżyć, tworzących
specyficzny klimat Czeladzi,
a to sprawia, że żyje się tu lepiej
i przyjemniej.
Prezentacji krótkich życiorysów, także w postaci multimedialnej towarzyszyły przedstawiane
przez uczestników wieczoru
własne dokonania oraz ich plany
na przyszłość. Klub Rodów Czeladzkich wydał także okolicznościową broszurkę „Czeladzkie
Klimaty i ich twórcy”.
Podsumowując spotkanie
prof. Jan Walczak powiedział,

szych czasach nie ma rozwoju.
Podziękowania wszystkim
uczestnikom spotkania, a przede
wszystkim inicjatorce wieczoru
prezes Danucie Walczak złożył
senator RP Zbigniew Szaleniec.
Całość imprezy uświetniły atrakcyjnymi występami
młodzieżowe zespoły: Misz
Masz, Mini Babki, Zespół Taneczny SP 7 i Gimnazjum nr 3
oraz piosenki wykonane przez
Elżbietę Szwej (zespół „Orfeusz”) i Anną Piech.
Uroczystości towarzyszyła
wystawa zatytułowana „Twórcy
kultury i ich osiągnięcia”.
mac
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owe mieszkania utworzone zostały w przebudowanym i nadbudowanym budynku dawnej portierni szpitala
położonego przy ul. Szpitalnej
5 w Czeladzi, usytuowanym
obok przebudowanego dwa lata
wcześniej głównego budynku
szpitala, w którym po adaptacji
na cele mieszkaniowe oddano
do użytku 35 mieszkań, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym oraz dwa mieszkania
interwencyjne dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych (np. pożaru).
Zmiana przeznaczenia głównego budynku szpitala na budynek wielomieszkaniowy powiązana była z zagospodarowaniem
całego terenu z myślą o obsłudze zabudowy mieszkaniowej.
W związku z tym logicznym
rozwiązaniem była również
przebudowa budynku dawnej
portierni szpitala.
Oddawany obecnie do użytku obiekt jest budynkiem galeriowym z sześcioma nowoczesnymi mieszkaniami, których
kształt i wielkość związane są
z parametrami budynku istniejącego przed przebudową. Oprócz
przebudowy i nadbudowy prace
remontowe polegały na doprowadzeniu budynku do właściwego stanu technicznego oraz
doprowadzeniu obiektu do zgodności z aktualnie obowiązującymi normatywami i warunkami
technicznymi.
Po zakończeniu inwestycji
uzyskano trzy mieszkania na

STRATEGIA
ROZWOJU
MIASTA
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Dom

dla samotnego
rodzica

W najbliższym czasie gmina Czeladź po raz kolejny oddaje
do użytku nowe mieszkania. Tym razem są to mieszkania
socjalne wybudowane z myślą o doraźnym zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych młodych matek lub ojców, którzy
samotnie wychowują swoje małe dzieci i przejściowo nie
posiadają możliwości samodzielnego zabezpieczenia odpowiednich warunków mieszkaniowych ze względu na złą
sytuację materialną.
parterze (w tym jedno dla osób
niepełnosprawnych), dostępne
bezpośrednio z zewnątrz budynku oraz trzy mieszkania na
I piętrze, dostępne z galerii.
Wszystkie mieszkania składają się z jednego pokoju z kuchnią, przedsionka i łazienki o powierzchni użytkowej od 24,3
m 2 do 25,6 m 2. We wszystkich
mieszkaniach wykonano od
podstaw nowe instalacje wewnętrzne: wodno – kanalizacyjną, elektryczną i centralnego
ogrzewania.
W dniu 31 marca 2010r. weszła
w życie uchwała Rady Miejskiej
w Czeladzi Nr LXII/1091/2010
z dnia 28 stycznia 2010r. określająca zasady wynajmowania
mieszkań socjalnych utworzonych przez gminę Czeladź
w nowym budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej 5 c
w Czeladzi i tym samym – po
dopełnieniu wymogów formalno-prawnych, gmina może roz-

począć procedurę zasiedlania
tych mieszkań.
O mieszkanie socjalne
w budynku przy ul. Szpitalnej
5 c w Czeladzi mogą ubiegać
się osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, tj. posiadające dochód
miesięczny w wysokości nie
przekraczającej 50 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów
na dany rok kalendarzowy, czyli
nie wyższy obecnie niż 658,49
zł w przeliczeniu na 1 członka
gospodarstwa domowego zgłoszonego we wniosku o najem
przedmiotowego mieszkania, jeżeli jednocześnie osoby te spełniają następujące warunki:
* są mieszkańcami Czeladzi
* samotnie wychowują dziecko
do lat 6
* nie ukończyły 35 roku życia
Mieszkania te mają funkcję
szczególną ze względu na prze-

znaczenie dla ściśle określonej
grupy młodych mieszkańców
miasta, borykających się z problemem samotnego wychowania małego dziecka, ale także ze względu
na charakter rotacyjny. Mieszkania mają służyć najemcom tylko
w najtrudniejszym momencie ich
życia. Dlatego mogą być wynajmowane na dwa lata. Umowa najmu może być przedłużona tylko
temu najemcy, który po upływie
dwuletniego okresu najmu nadal
spełniać będzie wymagane kryteria, o których mowa powyżej.
Przedłużenie najmu możliwe będzie jednak tylko na okres jednego roku. Łączny okres zamieszkiwania nie może więc być dłuższy
niż trzy lata.
Osoby, które spełniają wymienione powyżej warunki
i są zainteresowane wynajęciem mieszkania w budynku
przy ul. Szpitalnej 5 c w Czeladzi, zapraszamy do złożenia
wniosku w Dziale Gospodarki
Lokalami Zakładu Budynków
Komunalnych w Czeladzi przy
ul. Wojkowickiej 2.
Z treścią uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr
LXII/1091/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVIII/529/2004
z dnia 13 października 2004r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
zapoznać się można na stronie
internetowej czeladz.pl
EWA KIEDRZYN
Kierownik Działu Gospodarki
Lokalami ZBK
w Czeladzi

REKLAMA

Unijny grant
dla NZOZ
ALFA-MED
W 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów
kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Działania
9.2 Infrastruktura lecznictwa
otwartego RPO WSL na lata
2007-2013. Wśród wybranych
projektów znalazł się ten przygotowany przez czeladzki NZOZ
Alfa-Med. pn. „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług
medycznych poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Alfa-Med.
Sp. z o.o.”.
W ramach pozyskanych środków NZOZ Alfa-Med. dokonał
modernizacji – remontu: Poradni Ginekologicznej, Poradni

USG, Poradni Stomatologicznej, rejestracji oraz korytarzy
i poczekalni. Zakupiono także
nowoczesny sprzęt medyczny,
m.in. ultrasonograf, który obsługuje pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej oraz tych
korzystających z poradni specjalistycznych w tym Poradni:
Chirurgicznej, Diabetologicznej (badania trzustki), Gruźlicy
i Chorób Płuc (badania przestrzeni opłucnej i płuc), Ginekologicznej, Leczenia Bólu.
Ponadto placówka została
doposażona w: spirometr do
nieinwazyjnych badań czynności płuc, głowicę endovaginalną
wykorzystywaną w ginekologicznych badaniach USG, sprzęt
do pracowni protetycznej oraz
unit stomatologiczny nowej generacji. Tym samym kolejna placówka lecznictwa otwartego (po
czeladzkim Szpitalu) skorzystała z funduszy unijnych podnosząc standard usług medycznych
w naszej Gminie. MPC

W dniu 19 marca 2010 r.
pożegnaliśmy
najstarszego
członka Koła Miejskiego
Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych,
kolegę Bolesława
Przecherskiego, który
zmarł w wieku 96 lat.

Odszedł por. Bolesław Przecherski
W uroczystościach pogrzebowych obok rodziny i przyjaciół
udział wzięły poczty sztandarowe i delegacje Urzędu Miasta
z burmistrzem Markiem Mrozowskim oraz Zarządu Koła Miejskiego ZKRPiBWP.
W imieniu Władz Miasta i Związku Kombatantów Zmarłego pożegnał Edward Waksmański, którzy przedstawił drogę
życiową zmarłego podkreślając, że był on jednym z niewielu żyjących uczestników wojny obronnej 1939 roku, biorących udział
w walkach z wojskami hitlerowskimi pod Gostyniem koło Wyr.
Z godnością i honorem brał udział w uroczystościach państwowych i związkowych jako członek pocztu sztandarowego.
Za aktywną i długoletnią działalność kombatancką honorowany był wieloma odznaczeniami i dyplomami państwowymi
oraz związkowymi. Jako weteran II wojny światowej awansowany był na stopień porucznika rezerwy Wojska Polskiego.
KOŁO MIEJSKIE ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W CZELADZI

BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego położonego w Czeladzi
przy ulicy 11 Listopada 7 o powierzchni 143,18 k kw
z powierzchnią przynależną – piwnic – 32m,20 m kw.
Termin składania ofert upływa
30 kwietnia 2010 r. o godz. 13.00.
Miejsce składania ofert:
Zakład Budynków Komunalnych w Czeladzi ul. Wojkowicka 2.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (032 265-11-32 wew. 22
DZIAŁ GOSPODARKI LOKALAMI.

Festiwal Nauki w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

Nie tylko o biznesie!
8

tysięcy uczestników, 55 spotkań naukowych, kulturalnych, artystycznych, niemal 100
zaproszonych gości, występujących w ramach festiwalu – to bilans VI Festiwalu Nauki, organizowanego przez Wyższą Szkołę
Biznesu w Dąbrowie Górniczej
oraz Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej.
Festiwal Nauki to cykliczne
przedsięwzięcie o charakterze
popularno – naukowym, organizowane od 2005 roku, to jedno
z największych wydarzeń na
Śląsku popularyzujących naukę.
To wykłady, warsztaty, pokazy,
prezentacje, laboratoria, debaty
panelowe, pozwalające lepiej
poznać i zrozumieć nawet najtrudniejsze procesy zachodzące
w otaczającym nas świecie.
22 marca w Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej
odbyła się uroczysta inauguracja
VI Festiwalu Nauki, w ramach
której odbyła się debata panelo-

wa „Metropolia – od pomysłu do
superpowiatu”. W debacie udział
wzięli Tomasz Pietrzykowski,
prof. Marek Szczepański, Tomasz Tomczykiewicz, prof. Jacek Wódz oraz Marek Wójcik.
Ciek aw ych
t e m at ów
w ramach VI Festiwalu Nauki
nie brakowało. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. nadz.
dr hab. Andrzej Chodyński,
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej
Grzywak, prof. dr hab. inż Tadeusz Kaczorek, prof. dr hab.
Elżbieta Lorek, prof. nadzw.
dr hab. Marek Sitarz.
W tym roku były to spotkania
nie tylko z nauką, ale również
z kulturą, sztuką i sportem.
Nad VI Festiwalem Nauki
honorowy patronat objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Akademii
Nauk, Marszałek Województwa
Śląskiego oraz Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza.
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CZELADZKI KLUB PIELGRZYMA

ZAPRASZA

NA PIELGRZYMKĘ
*RYGA (zwiedzanie miasta)
* TALLIN (zwiedzanie miasta)
* SANKT PETERSBURG ( 2 dni: m.in. zwiedzanie miasta,
Ermitaż, Pałac Zimowy, i tzw. białe noce)
* WILNO (m. in. Ostra Brama z Kaplicą Matki Boskiej
Ostrobramskiej)
* DRUSKIENNIKI (słynne uzdrowisko na Litwie).

6 – 13 lipca 2010 r.
(bez przejazdów nocnych)

Cena: 1680 zł/os. + 80 euro na wstępy + ok. 180 zł wiza
rosyjska (obowiązują wizy rosyjskie, ważny paszport na min.
6 miesięcy na 30 dni przed wyjazdem, 1 zdjęcie paszportowe,
wypełniony wniosek wizowy.
Cena zawiera: przejazd autokarem komfortowym (klimatyzacja,
wc, TV, barek), 7 noclegów (pokoje 2,3 osobowe z węzłem
sanitarnym), 7 śniadań, 7 obiadokolacji, opieka pilota
– przewodnika, przewodnik lokalny w Sankt Petersburgu,
ubezpieczenie KL i NW za granicą.
Istnieje możliwość płatności w 3 ratach.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
MARIAN KITA, tel. (032) 265 21 46

AKCJA „CZYSTE MIASTO 2010”
M

iejski Zarząd Gospodarki
Komunalnej w Czeladzi
informuje, że w dniach od 17 do
21 maja 2010r. oraz w dniu 24
maja 2010r. będzie prowadzona
w naszym mieście akcja nieodpłatnego wywozu odpadów
Nr Rejonu
wielkogabarytowych (wersalki,
fotele, szafy, meble itp.). Data
W wyznaczonych harmowystawiania
nogramem terminach odpady
będą wywożone przezNazwy
samoulic
chody oznakowane napisem
„Czyste Miasto”. Przedmioty
należy ustawiać w miejscach
widocznych z ulicy i 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, urządzenia elektroniczne, opony
samochodowe, oleje, lakiery
itp. W razie stwierdzenia wystawienia w/w odpadów informacja będzie przekazywana
do Straży Miejskiej, która
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będzie wyciągać konsekwenre komputery, telewizory, pralWszelkie informacje na tecje za wystawianie przedmioki, lodówki itp.) będzie można
mat akcji „Czyste Miasto 2010”
tów niebezpiecznych.
nieodpłatnie oddać do utylizacji
w Czeladzi udzielane będą w sieOdpady zwane „odpadami
podczas organizowanej przez
dzibie MZGK na ul. Orzeszkoniebezpiecznymi” (takie jak staUrząd Miasta Czeladź akcji
wej 12 oraz pod numerem teleHarmonogram
Akcji "CZYSTE
w dniach
17.05.2010r. - fonu
24.05.2010r
.
re opony,
oleje, świetlówki,
staw MIASTO"
dniu 17 kwietnia
2010r.
269-61-22.
(bez budownictwa wielorodzinnego)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

17.05.2010

18.05.2010
wtorek

19.05.2010
środa

20.05.2010
czwartek

21.05.2010
piątek

24.05.2010
poniedziałek

poniedziałek
Boczna
Boguckiego
Chmielna
Cicha
Górnicza
Legionów
Łączkowa
Miła
Niwa
Ogrodowa
Przełajska
Rolnicza
Sadowa
Siemianowicka
Słoneczna
Sobieskiego
Staszica
Szpitalna
Węglowa
Wspólna
Zielona

1.Maja
Będzińska
Bytomska
Ciasna
Dojazd
Grodziecka
Kacza
Katowicka
Kilińskiego
Kościelna
Modrzejowska
Mysłowicka
Nadrzeczna
Pieńkowskiego
Podwalna
Rynek
Rynkowa
Walna
Wesoła
Zw. Orła Białego
Żabia

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

Bratków
Ciołkowskiego
Cmentarna
Górna
Jaśminowa
Kosmonautów
Mieczyków
Narutowicza
Poprzeczna
Słowiańska
Storczyków
Tulipanów
Wąska
Wrzosowa
Żwirki i Wigury
Żytnia

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

Bema
Borowa
Broniewskiego
Brzechwy
Harcerska
Lwowska
Piastowska
Poniatowskiego
Pułaskiego
Sułkowskiego
Szybikowa
Wojciechowskiego
Wybickiego
Żeromskiego

REKLAMA

Pamiętam, że po raz pierwszy odwiedziłem „SKOK
Jowisz” przed laty, w ówczesnej siedzibie mieszczącej się przy nieistniejącej już kopalni „Jowisz”
w Wojkowicach. Placówka nie wzbudzała zachwytu. Całość składała się z małego, ciasnego pomieszczenia wyposażonego w sprzęty rodem z minionej
epoki. Zapamiętałem jednak dobrze załogę – ludzi
pełnych entuzjazmu, wiary i przekonania o słuszności swojej misji.

Daleki skok SKOK-u
O

bchodząca w tym roku
15-lecie działalności operacyjnej Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
„Jowisz” prezentuje się zupełnie inaczej. Główna siedziba
mieści się obecnie w Czeladzi,
a firma posiada już dwadzieścia punktów, zarówno na terenie województwa śląskiego jak
i województw ościennych. Wieloletnia, wytężona praca załogi oraz pomoc Krajowej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
przyniosła efekty i obecnie,
wg rankingu „Rzeczpospolitej”, SKOK „Jowisz” plasuje
się w okolicy 20 miejsca wśród
61 KAS. Wszystkie, nowocześnie urządzone, wyposażone
i w pełni skomputeryzowane oddziały zgrupowane są w małych
miejscowościach i na obrzeżach
dużych miast. Pracują w nich
wyłącznie wykwalifikowani fachowcy. Wszystko to sprawia,
że poziom usług SKOK „Jowisz”
w niczym nie odbiega od tych,
oferowanych przez wielkie banki.
Jest jednak jedna zasadnicza różnica, mianowicie w SKOK „Jowisz” każdy klient traktowany jest
indywidualnie, jest podmiotem
– nie przedmiotem. Fakt ten doceniają klienci, o czym świadczy
liczba 10 tys. członków, która systematycznie wzrasta. Osiągnięty
sukces jest efektem wyznawanej tu
od początku działalności zasady:
„Instytucję finansową buduje się

w oparciu o ludzi, a nie o kapitał”.
- Do jakich produktów i usług
mają dostęp członkowie SKOK
„Jowisz”? O odpowiedź na to
pytanie poprosiłem pana JANA
KUBIKA Prezesa Zarządu,
a zarazem Członka Planowania
Strategicznego w Kasie Krajowej SKOK.
- W wachlarzu naszej oferty
można znaleźć wszystkie nowoczesne usługi oferowane przez
banki jak i inne instytucje finansowe. Oferujemy tanie i wysokooprocentowane rachunki
oszczędnościowo – rozliczeniowe, lokaty, fundusze inwestycyjne, korzystny pakiet ubezpieczeń
na życie i zdrowie, a także ubezpieczenia majątkowe oraz od
utraty pracy.
Nasi członkowie cenią przede wszystkim niskie opłaty,
profesjonalną obsługę, a także miłą i życzliwą atmosferę.
U nas nikt nie jest anonimowy.
Usprawniliśmy dostępność do
zgromadzonych środków, dzięki
bezpłatnym kartom płatniczym
Visa oraz bankomatom sieci
SKOK24. Niedawno poszerzyliśmy usługi o e-SKOK, czyli konto
internetowe, umożliwiające prowadzenie operacji finansowych
bez konieczności wychodzenia
z domu.
Podstawową formą prowadzonej przez nas działalności
obok lokat, są pożyczki. O ich
atrakcyjności świadczy nie tylko

ich niskie oprocentowanie, ale
także różnorodność produktów.
Oferujemy pożyczki gotówkowe, linie pożyczkowe z częścią
nieoprocentowaną, błyskawiczne chwilówki od ręki, a także
pożyczki przeznaczone na cele
mieszkaniowe, remont czy zakup
nieruchomości. W naszej ofercie można znaleźć także pożyczki
konsolidacyjne, pozwalające na
odzyskanie zdolności kredytowej
poprzez spłatę wszystkich zobowiązań i dopasowanie raty do
możliwości finansowych Pożyczkobiorcy. W ten sposób pomogliśmy wyjść z trudnej sytuacji osobom, które z różnych przyczyn
osobistych miały opóźnienia
w spłatach, co dyskredytowało
je w bankach. U nas dały się
poznać jako solidni członkowie,
którzy wzorowo spłacają swoje

zobowiązania.
Cały czas udoskonalamy naszą pracę, poprzez podnoszenie
jakości oferowanych produktów,
o czym mam nadzieję świadczy
zadowolenie członków naszej
Kasy.

10. Siemianowice Śląskie 		
ul. Kościelna 25, 		
tel.: (32) 608 18 84;
11. Sławków, Rynek 33, 		
tel.: (32) 293 16 01;
12. Sosnowiec 			
ul. Gospodarcza 32,
tel.: (32) 269 90 40;
13. Świętochłowice 			
ul. Katowicka 4, 		
tel.: (32) 770 1510;
14. Wojkowice 			
ul. Pułaskiego 1,		
tel.: (32) 360 75 41;

15. Zawiercie 			
ul. Wierzbowa 16, 		
tel.: (32) 670 37 10;
16. Kęty 				
ul. Żwirki i Wigury 25,
tel.: (33) 841 08 28;
17. Wieprz 			
ul. Wieprz 230, 		
tel.: (33) 875 50 24;
18. Zembrzyce 			
ul. Zembrzyce 137,
tel.: (33) 877 07 70;
19. Jordanów 			
ul. Rynek 43, 		
tel.: (18) 267 45 20.

- Co należy zatem zrobić,
aby zostać członkiem SKOK
„Jowisz”?
- Aby stać się członkiem naszej
Spółdzielni wystarczy minimum
formalności: należy złożyć deklarację, wpłacić wpisowe oraz
wykupić wkład i udział. Są to
niskie opłaty, które zwracają się
już na początku, bowiem każdy
nowy członek dostaje pakiet 60
darmowych przelewów. Serdecznie zapraszam.
(Przedruk z „Superexpressu”)

Placówki SKOK-u „Jowisz”

CENTRALA:
CZELADŹ, 		
UL. WOJKOWICKA 2,
tel.: (32) 763 82 45 -46,
(32) 273 16 65, (32) 290 43 38
PUNKTY KASOWE:
1. Chorzów; 			
ul 3 Maja 14, 		
tel.: (32) 772 06 05;
2. CZELADŹ – PIASKI,
UL. KOŚCIUSZKI 9,
(32) tel.: 269 66 68;
3. CZELADŹ, 		
UL. DEHNELÓW 38,
tel.: 0 507 022 946;

4. Katowice Ligota 			
ul. Panewnicka 21,
tel.: (32) 252 28 76;
5. Katowice Piotrowice 		
ul. Cen. Jankego 164,
tel.: (32) 252 08 42;
6. Katowice Dąbrówka 		
ul. Strzelców Bytomskich 8,
tel.: (32) 353 04 56;
7. Koziegłowy 		
Plac Moniuszki 12,
tel.: (34) 315 01 20;
8. Mierzęcice 			
ul. Wolności 76, 		
tel.: (32) 284 35 35;
9. Poręba ul. LWP 22 a,
tel.: (32) 677 15 70;
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE DROBNE przyjmowane są do końca danego miesiąca
• SPRZEDAM działkę budowlaną 5000 m2.
Tel. 606-334-617.
• SPRZEDAM tanio repetytoria maturalne
(nowa matura) do przedmiotów j. polski
i historia. Używane w bardzo dobrym stanie. Tel. 502 488 083.
• STUDENTKA z doświadczeniem w pracy
biurowej, w pracy z klientem szuka stałej
pracy na tym, że stanowisku bądź innej np.
opieka nad dzieckiem na terenie śląska lub
zagłębia z satysfakcjonującym wynagrodzeniem miesięcznym. Tel. 502 488 083
• INSTALACJE wodno kanalizacyjne wodomierze bojlery kabiny natryski wanny hydromasaże biały montaż umywalki muszle
kompakty baterie brodziki kompleksowe
remonty kafelkowanie, rygipsy, tel. 0784921-768.
• KAFELKOWANIE wszelkie zabudowy
wanny kabiny hydromasaże sufity podwieszane ścianki działowe antresole kompleksowe roboty remontowe realizacja
zleceń PFRON i PCPR pełne wyposażenie
dla osób niepełnosprawnych instalacje
wodno kanalizacyjne solidnie terminowo
natychmiastowe terminy 0666-201-308.
• KOREPETYCJE matematyka. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, pomoc
w tłumaczeniu i odrabianiu prac domowych. 15zł/godz. Tel:511721566.
• STUDENTKA Filologii Angielskiej UŚ
udzieli korepetycji. Lekcje j. angielskiego
od podstaw. Przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego, maturalnego. 20 zł/godz.
Tel: 794315028 .
• USŁUGI hydrauliczne i gazowe tanio. 		
Tel. 517-079-827.
• FIRMA remontowo budowlana oferuje
usługi; kafelkowanie, malowanie, gładzie,
sufity podwieszane, hydraulika, elektryka
i inne usługi związane z remontem i wykańczaniem mieszkań - innych obiektów.
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Ceny do uzgodnienia i negocjacji. Tel. 517079-827 lub 510-346-196
TIPSY frencz, zdobienie, duży wybór
ozdób, zdobienie akrylem, farbkami akrylowymi. Najwyższa jakość. Tel. 501-433-617.
ODZIEŻ używana młodzieżowa, dziecięca,
dorośli, bielizna nowa, ul. Bema 4, Czeladź
–Piaski, na przeciwko baru Genewa. 		
Tel. 501433617.
SPRZEDAM dom w stanie surowym, zamkniętym w Cynkowie (14km za Siewierzem). 504-157-757 lub 501-544-065
SKUP samochód całych uszkodzonych
bez opłat bez prawa rejestracji sprawdzamy stan auta bezwypadkowość, zadzwoń
warto 503 043 333.
SKUP samochodów cale uszkodzone bez
przeglądu i oc bez prawa rejestracji, dojazd
do klienta. Tel. 662-607-549.
BAR U SMAKOSZA oferuje kurczaki
z rożna, kebab w bulce, zestawy obiadowe
dania fast food na terenie Czeladzi i Sosnowca dowóz bezpłatny powyżej 20zł zapraszamy od pon.-sob. 10-18. Sosnowiec
- Milowice ul. Saturnowska 19. Tel. 503-043333 509-418-660.
RESTAURACJA „Marrakech” - bankiety,
wesela, szkolenia, obiady firmowe, noclegi.
Kontakt: 504 108 432, www.marrakech.pl
SALA weselna „Różany Zakątek”- wesela
(wolne terminy), komunie, stypy, imprezy
okolicznościowe. Kontakt: 660 443 980,
www.rozanyzakatek.pl
UDZIELAM korepetycji z języka polskiego.
Przygotowanie do egzaminów po szkole
podstawowej i gimnazjum. Pisanie wypracowań, gramatyka i inne. Dostosowuję
swój program do potrzeb klienta. Przygotowywanie także do konkursów recytatorskich! Tel.502 442 196.
SPRZEDAM felgi stalowe 15” 4x108. tanio.
Tel. 504173994.
PRAWO JAZDY PZM-ot Czeladź, Rynkowa
2 - PROFESJONALNIE, materiały dydaktyczne w cenie kursu, wykłady z I-szej pomocy
medycznej 32/265-38-28.
SPRZEDAM Astra I Classic 1,4 rok pr.1999,
pierwszy właściciel, bezwypadkowa, serwisowana na bieżąco, centralny zamek, 2
poduszki, hak, cena 6.100. Tel.0606-386-473.
SPRZEDAM stół stylowy rozkładany (owalny)+ 12 krzeseł, ciemny orzech, stan bdb
tel. 06000-97-673.
NOWOOTWARTY Salon Urody „FOR YOU”
znajdujący się przy ulicy Pieńkowskiego 8
(DAWNA APTEKA PRZY PLEBANII) zaprasza
na: pielęgnacje twarzy, ciała, dłoni i stóp
oraz stylizacje paznokci, makijaż, henne
i depilacje.TEL.883715607.
POWIERZCHNIE do wynajęcia ul. Wojkowicka 13, tel. 660 443 980. Lokale położone
są w kompleksie „Przystań” (www.marrakech.pl)
AUTO-KLIMATYZACJA przeglądy okresowe, naprawa, ozonowanie. 		
Tel. 509016966.
KANCELARIA MAGO, 41-250 Czeladź
ul. Dehnelów 40/102, tel/fax: 032 290 43
34, kom: 0 511827 662. Oferujemy pomoc
w zakresie: obsługa prawna przedsiębiorstw, obsługa prawna osób fizycznych,
reprezentacja przed Sądami i Urzędami,
zajmujemy się : prawem, cywilnym, gospodarczym, pracy, administracyjnym.
TRANSPORT. Przeprowadzki solidnie, Ceny do uzgodnienia. Tel. 505608670
SPRZEDAM albe komunijną tanio. Tel. 608
808 513.
SPRZEDAJESZ mieszkanie, dom lub działkę? Zgłoś się do nas! Znajdziemy dobrego
klienta - MILEDOM Nieruchomości Czeladź
ul. Szpitalna 9, I piętro, tel. 32 263-22-73;
504-641-042.
DO SPRZEDANIA nowy dom w Psarach
Pow.159m2 działka 1000m2. MILEDOM
Nieruchomości Tel. 503-41-55-54.
NOWO otwarty N.Z.O.Z „Medikard” świadczy usługi diagnostyczno-terapeutyczne
chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, endokrynologi, chirurgii naczyniowej, neurologii, rehabilitacji, diabetologii.
Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie ultrasonograficznym (UKG+ doppler , USG jamy
brzusznej, tarczycy, naczyń obwodowych)i
elektrokardiograficznym (Holter EKG i ciśnieniowy ,bieżnia do prób wysiłkowych ).
Czeladź ul. Grodziecka 52, tel.(32)265-0045. Codziennie od 16.00 do 20.00.
UBEZPIECZENIA Generali T.U. Piotr Sobolewski, ul. Szpitalna 33b 41-250 Czeladź,
tel.509083412. UBEZPIECZENIA komunikacyjne, mieszkań, firm, podróży zagranicznych, na życie, OFE. leon_generali@o2.pl
MEBLE na zamówienie: kuchenne, pokojowe, łazienkowe, biurowe, szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwnymi
i inne meble nietypowe. IROKO MEBLE tel.
695 179 810, biuro@irokomeble.pl, www.
irokomeble.pl
SPRZEDAM działkę budowlaną w ostrowie, miejscowości cichej, spokojnej na
terenie jury krakowsko-częstochowskiej.
pow.1163mkw/media/zalesiona/zjazd bez-
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pośrednio z drogi głównej. Tel. 511 737-713,
504 977-618.
MILLENIUM Centrum Sportu zapraszamy
całe rodziny na zajęcia: Fitness BPU, Aerobik, Yoga , Pilates, Aqua Aerobik, Nauka
pływania, profesjonalnie wyposażona siłownia Czeladź - Piaski, ul. Lwowska 2 tel.
508 773 419, milleniumcentrum@gmail.
com
PIANINO „Calisia” sprzedam. Cena do
uzgodnienia. Tel. 32/265-21-03
REMONT od A-do z gładzie, sufity, panele,
glazura tanio, solidnie firma z Czeladzi. Tel.
608-405-842.
CZELADŹ dom trzy poziomowy o powierzchni około 300m/2 wielkość działki
541m/2. Tel. 78-52-48-017.
DUŻE mieszkanie komunalne w Czeladzi
(3 pokoje, 60 m2) zamienię na małe mieszkanie spółdzielcze na terenie Śląska. Tel.
694-597-366.
KOREPETYCJE i lekcje prywatne na wysokim poziomie, prowadzone w języku angielskim, za niewielką cenę! Tel. 512-220-214.
PROFESJONALNA śpiewaczka operowa
i organista z wykształceniem muzycznym
sprawią że Wasz ślub będzie oryginalny
i niezapomniany (a do tego za niewielką
cenę). Tel. 512-220-214.
MONTAŻ nawiewników do okien. Montaż
okien w rewelacyjnej cenie. Docieplanie
stropodachów metodą wdmuchiwania.
Tel. 601 55 29 23 Czeladź, Będzinska5
WYPOŻYCZALNIA cykliniarek, elektronarzędzi i sprzętu budowlanego tel. 506 144
360.
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
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
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. 032/26501-40 lub 512-281-730 .
PRZEPROWADZKI tel. 518-670-369.
ZAMIENIĘ mieszkanie komunalne
o pow.(51,02 m2) 2 pokoje + kuchnia, CO, 2
piętro, na większe spółdzielcze o pow.(6070 m2). Odstępne lub spłata zadłużenia tel.
512-833-536.
BEZPOŚREDNIE usługi finansowe, kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne (również
pod hipotekę), hipoteczne na zakup do
100% wartości, nowość kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej-gotówka ,linie w koncie, dla prowadzących
działalność powyżej 6 miesięcy możliwość
większej gotówki. Informacje mailowo
uslugifinansowe.oksana@interia.pl bądź
kontakt pod numery telefonu 889616451
511225869(wyślij sms-a oddzwonimy).
EKOPROJEKT grafika komputerowa,
klimatyzacja, wentylacja41-250 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
ZŁOŻĘ komputer! Pomoc przy doborze
podzespołów. Zestawy idealne na prezent,
np. na Pierwszą Komunię Świętą. Rozsądne
ceny. Tel. 505-220-682.
KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe w Czeladzi.
Tel. 510078930.
M.E.R.S.I.- Bytomska 15. Patronacki Salon
Prasowy. Autoryzowany punkt doładowań
telefonicznych i usług FOTO PRINT zapra-
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sza od 6.00 do 17.00 W sprzedaży: BILETY
KZK GOP gazety, czasopisma (niszowe
na zamówienie), papierosy, kosmetyki La
Rive, , baterie, znicze, kadzidełka, olejki zapachowe, pamiątki, artykuły z porcelany ,
pocztówki z Czeladzi, dewocjonalia. mersi.
bytomska15@vp.pl tel. 518-639-888.
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.
KANCELARIA Radcy Prawnego Czeladź
ul. Grodziecka 9, przyjmuje interesantów
w poniedziałki i czwar5tkli w godz. 16.0018.00. Reprezentacja w sądach. Tel. 32/ 265
3968.
PORZĄDKI przez cały rok, firma porządkowo-czystościowa „Magia” proponuje
usługi – sprzątanie mieszkań, biur. Tel.
694 658 230; 32/ 265 76 02.
TAPETY natryskowe „Diacolor” , tynki dekoracyjne, stiuki, trawertyny. Tel.
510 339 763.
KOREPETYCJE matematyka, fizyka, chemia. Tel. 267 66 02.
KUPIĘ garaż na Piaskach, w rejonie ul. Pola,
Orzeszkowe, Wyspiańskiego lub Dziekana.
Tel. 0660 519 714.
WYNAJMĘ lokale w Czeladzi (Rynek). I piętro – 60 m. kw.; II piętro 60 m kw., przyziemie 45 m kw. Stan bardzo dobry.
NZOZ „OP-MED.” Przyjmie do bezpłatnej
opieki pacjentów przewlekle chorych. 41250 Czeladź ul. Czarnowskiego 4; tel. 32/
265 36 30; 608034209.
24 GODZINY pogotowie techniczne, naprawy instalacyjno-montażowe, remonty. Tanio i solidnie, usługi porządkowe
– mycie okiem, sprzątanie mieszkań i biur,
prasowanie, utrzymywanie ogrodów. Tel.
514 081 944.
WÓZEK dziecinny głęboko– spacerowy.
Kolor zielony groszek na gumowych pompowanych kołach, mało używany. Nosidełko dla dziecka w tym samym kolorze.
Sprzedam – cena do uzgodnienia. Tel.
791 140 011.
MATERAC zdrowotny kokosowy 160x200
cm. Wózek inwalidzki składany, mało używany, prawie nowy. Cena do uzgodnienia.
Tel. 791 140 011.
LOKAL 50 m kw., plac, siła, woda, kanalizacja, ubikacja, na cichą działalność lub
garaż (wysokie bramy) w Czeladzi – Piaski
wynajmę. Tel. 265 16 96.
OBSŁUGA muzyczna imprez okolicznościowych. Tel. 505 335 323.
NAUKA gry na instrumentach klawiszowych (akordeon, fortepian). Tel.
505 335 323.
REMONTOWO budowlane usługi: gładkie,
kafelki, tynki, roboty murarskie, malowanie.
Tel. 503 806 690.
CZELADŹ – dom do remontu na działce 620 m kw. Sprzedam. Tel. 265 12 21;
601 450 160.
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie 2
pokoje. Tel. 505 32 69 42.
KOSMETYKA – makijaż permanentny.
Tel. 505 32 69 42.
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
od 15 zł m kw., rynny, obróbki blacharskie,
materiały i wykonawstwo. Tel. 265 50 51;
0602 31 56 78.
DOCIEPLENIA budynków, tynkowanie,
malowanie elewacji, materiały i wykonawstwo. Tel. 2655 50 51, 602 31 56 78.
FRYZJER 503 8066 90.

PRACA
• ORIFLAME praca dodatkowa, zostań
doradcą kosmetycznym, zarabiaj na 30%
marży. Tel. 510-207-970.

Naszej Koleżance
Pani

Krystynie Wiaderkiewicz
oraz Jej Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy
z Zakładu Budynków Komunalnych

Złote i Diamentowe Gody

kwietnia 2010 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Saturn odbyły się uroczystości Złotych I Diamentowych Godów Małżeńskich.
„Diamentowe Gody” – 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili
Państwo: Zbigniew i Halina Besserowie,
Kazimierz i Daniela Kubisowie oraz
Zdzisław i Genowefa Nowakowie.
„Złote Gody” - 50 –lecie zawarcia
związku małżeńskiego obchodzili Państwo:
Józef i Janina Ciupakowie, Ryszard i Zofia
Gwiazdowie, Stanisław i Kazimiera Kwiet-
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KWIECIEŃ
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

niowie oraz Stanisław i Jadwiga Szczęśni.
Burmistrz Miasta Czeladź Marek Mrozowski odznaczył medalami nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatów
obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, natomiast jubilaci obchodzący 60 lecie
pożycia małżeńskiego otrzymali medal Burmistrza Miasta Czeladź .
Każda z par otrzymała listy gratulacyjne,
nagrodę jubileuszową oraz kwiaty.

RE K LA M A

MAJ
MAJ
7. 05. 2010, piątek, godz. 19.00 A
Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Opowieści mistrza Igora
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz – fortepian
Adam Wagner – skrzypce
Piotr Rurański – kontrabas
Marek Miś – klarnet
Tadeusz Łukosz – fagot
Bartosz Gaudyn – trąbka
Grzegorz Kurowski – puzon
Anna Famuła-Galwas – perkusja
Henryk Konwiński – choreografia
Tancerze, aktorzy
Program:

Igor Strawiński – Capriccio na fortepian i orkiestrę
Igor Strawiński – Historia żołnierza
9. 05. 2010, niedziela, godz. 19.30
KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA BM W CZELADZI
Z OKAZJI 750-LECIA
PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA BM
Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Izabela Kłosińska- sopran
Tomasz Krzysica – tenor
Romuald Tesarowicz- bas
Jarosław Wolanin –przygotowanie chóru
Program:

Wojciech Kilar – Magnificat
Wojciech Kilar - Victoria
Koncert objęty mecenatem miasta Czeladź
16. 05. 2010, niedziela, godz. 17.00
Podwieczorek muzyczny
Listy pisane muzyką
Teresa Budzisz-Krzyżanowska – recytacje
Paweł Kamasa – fortepian
Program:

Johannes Brahms – ostatnie utwory fortepianowe op. 116-119
Klara Schumann – listy z lat 1892-1893
21. 05. 2010, piątek, godz. 19.00 A
Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Oratoryjne arcydzieło
Śląska Orkiestra Kameralna
Marek Toporowski – dyrygent
Marta Brzezińska – sopran
Joanna Dobrakowska – mezzosopran
Jakub Burzyński – alt (kontratenor)
Krystian Krzeszowiak– tenor
Jacek Ozimkowski – bas
Program:

George Friedrich Händel – Juda Machabeusz HWV 63

Szczegóły na www.filharmoniaslaska.pl
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750 lat Parafii Sw. Stanisława B.M.
Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja Biskup Sosnowiecki ks. dr Grzegorz Kaszak
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Do udziału w obchodach Jubileuszu zapraszają:
Proboszcz Parafii Św. Stanisława B.M. ks. kanonik Jarosław Wolski
Burmistrz Miasta Czeladź Marek Mrozowski
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KRÓLEWSKA KATEDRA PW. ŚW. STANISŁAWA B.M. I ŚW. WACŁAWA
NA WAWELU W KRAKOWIE
5maja 2010r. (środa), godz. 17.30

Uroczysta Msza Święta

pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Jana Macieja Dyducha, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych miasta Czeladź i wspólnoty parafialnej Św. Stanisława B.M. w Czeladzi.

Kościół św. Stanisława B.M. w CZELADZI

8 maja 2010 r. (sobota) godz. 18.00

9 maja 2010 r. (niedziela), godz. 19.30

Msza Święta Pontyfikalna

Wojciech Kilar
Magnificat
Victoria

koncelebrowana przez abpa Stanisława Nowaka Metropolitę
Częstochowskiego, bpa Grzegorza Kaszaka Ordynariusza Diecezji
Sosnowieckiej oraz bpa Piotra Skuchę Biskupa Pomocniczego
Diecezji Sosnowieckiej.
Podczas Mszy Św. nastąpi
akt poświęcenie nowego sztandaru Miasta Czeladź

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Śląskiej
pod dyrekcją
Mirosława Jacka Błaszczyka
Jarosław Wolanin przygotowanie chóru
soliści:
Izabela Kłosińska sopran
Tomasz Krzysica tenor
Romuald Tesarowicz bas

Oprawa artystyczna Mszy Świętej:
Chór Akademii Muzycznej w Katowicach
pod dyrekcją
prof. Aleksandry Paszek-Trefon
oraz
Bożena Grudzińska-Kubik sopran
Tomasz Pernal organy

Schody do nieba - spektakl taneczny w wykonaniu zespołu MISZ-MASZ z MZS w Czeladzi, kościół Św. Stanisława B.M., 8 maja 2010 r., godz. 12.15
Inauguracja iluminacji kościoła Św. Stanisława B.M., 8 maja 2010 r., ok. godz. 22.00

Rynek Starego Miasta W CZELADZI
8 maja 2010 r.

Jarmark Świętego Stanisława

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

Gwiazda wieczoru

Krzysztof Krawczyk
Antoni Kowalski
Amen

malarstwo, grafika, instalacja
Galeria „Elektrownia”
maj/czerwiec 2010 r.

Organizatorzy:

rafia
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ła

. Stanis
św

C z el a d ź

Partnerzy:

Wystawy Z OKAZJI JUBILEUSZU:

Maciej Makarewicz

Twórca witraży i polichromii
w kościele św. Stanisława BM
Muzeum Saturn, ul. Dehnelów 10
kwiecień/maj 2010 r.

Sponsorzy:

300 lat
pielgrzymowania
czeladzian

Kościół Św. Stanisława B.M.
od 2 maja 2010 r. do końca miesiąca
Patronat medialny:

