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Wszystko dla domu
czyli II Targi
Budownictwa

Festiwal
Ave Maria
po raz 8 !

Już wkrótce Dni Czeladzi

Wszystko
dla domu

czyli

II Targi
Budownictwa
w Czeladzi
uż po raz drugi raz
w Czeladzi odbyły
się Targi Budownictwa,
Instalacji i Wyposażenia
Wnętrz. Odbywały się
w dniach od 30 marca do
1 kwietnia na terenie hali
MOSiR. Od pierwszego
dnia Targi cieszyły się
dużym zainteresowaniem
nie tylko mieszkańców
miasta, a tegoroczna oferta była jeszcze bardziej
urozmaicona. Na targach
zaprezentowało się wiele
firm, zarówno z Czeladzi
jak i pobliskich miast.

J

(O Targach czytaj na str 10-11).
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Pełni funkcję burmistrza

Od
Od 27 marca br. w Czeladzi funkcję burmistrza pełni Jan Skalski,
wyznaczony na to stanowisko
przez premiera rządu RP. Do sytuacji takiej doszło na skutek niezłożenia w terminie oświadczenia
majątkowego przez burmistrza
Marka Mrozowskiego. Mrozowski spóźnił się z jego złożeniem
o jeden dzień.
Mimo wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 13 marca br.,
stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów pozbawiających
wójtów, burmistrzów i prezydentów mandatów za opóźnienie
w składaniu oświadczeń, Rada
Miejska w Czeladzi 21 marca
nie uchyliła podjętej wcześniej
uchwały w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu burmi-

strza Marka Mrozowskiego.
Obecnie skarga Marka Mrozowskiego jest rozpatrywana
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, od wyroku którego zależy jego powrót na stanowisko

Święto Konstytucji 3 Maja

ISSN 1234-4966
Ukazuje się

burmistrza.
Jan Skalski ma 66 lat, mieszka
w Bytomiu, jest radcą prawnym
w jednej z bytomskich kancelarii. W latach 1990-93 był przewodniczącym Rady Miejskiej
w Bytomiu. Od 1995r. jest prezesem dyrektoriatu Światowego
Związku Kresowian, a od 2005r.
przewodniczącym Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP. W latach 1997-2001 był
członkiem Rady Krajowej AWS.
Jan Skalski opiniował dla kancelarii premiera projekty ustaw:
o obywatelstwie, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, a także o Karcie Polaka.

DOROTA BĄK
SEKRETARZ MIASTA CZELADŹ

W tym dniu o godz. 1015 w kościele pw. św. Stanisława BM odbędzie się Msza za Ojczyznę,
a o godz. 1100 rozpoczną się uroczystości pod
pomnikiem na placu Konstytucji. Jak co roku odbędzie się również spotkanie władz miasta z czeladzkimi kombatantami.
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DNI
CZELADZI!

Wkrótce

Koncerty „Wędrownych gitar” z przebojami „Czerwonych gitar”, zespołu rockowego „Bracia”, Ivana Komarenki, koncert
z cyklu „Festiwal Muzyki Odnalezionej”
i Biesiada Lwowska będą największymi
atrakcjami tegorocznych Dni Czeladzi.

Przeczytaj:
• Kto otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Czeladź a kto został laureatem dorocznej Nagrody
Miasta Czeladź? ........... str 5
• Poznaj swoich dzielnicowych .............................. str 5
• Informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– część I …..................... str 6
• Najważniejsze wydarzenia
kulturalne ...............… str12
• Rajdowcy na start! .... str 13

Organizatorzy przygotowali również wiele
imprez sportowych, a wśród nich odbędą się:
doroczna Olimpiada Lekkoatletyczna, Zagłębiowski Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w bule, rajd samochodowy „Grabek
2007”, mecze piłki nożnej,, rajd rowerowy, zawody wędkarskie. Na sportowo Dni Czeladzi
rozpoczynają się już 27 kwietnia. Tego dnia
odbędzie się również koncert w pałacu „Pod filarami”, któremu towarzyszyć będzie wystawa
„Nikiszowiec” Stanisława Michalskiego.
Nie będą się nudzić także dzieciaki, dla
których przygotowano „Szkołę klaunów”, występy „Mini Babek” i „Ananasów” oraz wiele
zabaw.
Tradycyjnie już Dni Czeladzi odbywać się
będą w parku Grabek, w parku Prochownia oraz
przy ulicy Miasta Auby. Amatorów lwowskich
piosenek i humoru zapraszamy na występy zarówno do parku Grabek (1 maja) jak i właśnie
na ulicę Miasta Auby (3 maja). (WK)

Cztery dni z gwiazdami

Festiwalu

AVE MARIA
Od 16 do 19 maja br. w kościele św. Stanisława
odbywać się będzie ósma edycja największej
muzycznej imprezy w Zagłębiu – Festiwalu
AVE MARIA. Na koncerty festiwalowe zaprasza Czeladź, Sosnowiec i Będzin. W Czeladzi,
pierwszego dnia, wystąpią śpiewacy rodem
z Zagłębia, a wśród nich m.in. Mariusz Rutkowski, Adam Szerszeń, Bożena Kubik-Grudzińska, Czesław Gałka. Kolejny dzień to popisy
znakomitych tenorów z teatrów operowych: Jarosława Wiewióry, Dymitra Fomenko, Roberta
Cieśli, Sylwestra Kosteckiego, Michała Marca,
Macieja Galasa i innych. Na trzeci festiwalowy
wieczór dyrektor artystyczny festiwalu Sławomir Pietras przygotowuje rewelację operową:
„Toscę” Pucciniego w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Festiwal zakończy
występ adeptów sztuki operowej – studentów
„Fabryki talentów” czeladzkiej Szkoły Operowej Aleksandra Teligi. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Festiwalowa
Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Kryzy.
Wszystkie czeladzkie koncerty rozpoczynać
się będą o godz. 19.30. Na koncerty wstęp wolny! (WK)
kwiecień 2007 ECHO CZELADZI

3

ŚRODOWISKO

Skorzystaj z dopłat WFOŚiGW

P

Konkurs

Program usuwania azbestu i wyrobów zażyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
wierających azbest stosowanych na teryWnioskodawcą może być jedynie wspólnota.
torium Polski został przyjęty przez Radę
Realizacja zadań polegających na usuwaniu
Ministrów w dniu 14 maja 2002r. Zgodnie
azbestu z pozostałych obiektów budowlanych
z tym programem przyjmuje się oczyszczemoże być dofinansowana w formie pożyczki
nie do roku 2032 terytorium Polski z azw wysokości 100% kosztów kwalifikowabestu i usunięcie stosowanych od wielu lat
nych, z wyłączeniem budynków stanowiąWydział Rozwoju Miasta Urzędu Miawyrobów z azbestu.
cych własność osób fizycznych. Z wnioskiem
sta Czeladź zaprasza do wzięcia udziaAzbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szewystępuje właściciel budynku.
łu w organizowanym pod patronatem
rokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku
Koszty kwalifikowane stanowi suma
burmistrza miasta, konkursie fotograrewolucji przemysłowej, w okresie ostatnich
kosztów demontażu, transportu i unieszkodficznym pn. „Osobliwości przyrodni100 lat. Azbest stosowany był w produkcji
liwienia poprzez składowanie odpadów zacze Czeladzi”. Konkurs adresowany
przemysłowej przede wszystkim do produkwierających azbest. Regulaminem objęte
jest do uczniów szkół podstawowych,
cji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt
będą wnioski złożone do 31 października
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjaldachowych i elewacyjnych. Z uwagi na swoje
2007r.
nych w Czeladzi. Celem konkursu jest
niewątpliwe zalety jak odporność na wysoKontakt z WFOŚiGW Katowice: tel:
rozbudzenie zainteresowania przyrodą
kie temperatury, działanie mrozu, kwasów
032 60 32 200, 032 60 32 300, www. wfoswojego miasta.
i substancji żrących, a także elastyczność
sigw.katowice.pl
Zadaniem uczestników konkursu jest
wykorzystywany był chętnie jako cenny suWspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielwykonanie zdjęcia (zdjęć) ciekawych
rowiec.
nie mieszkaniowe mogą pozyskać środki
obiektów przyrodniczych znajdujących
Chorobotwórcze działanie azbestu poz funduszy Unii Europejskiej na usunięcie
się na terenie Czeladzi. Ilość zdjęć ze
wstaje w wyniku wchłaniania włókien zawieelementów azbestowych z budynków zlokaszkoły jest dowolna, zdjęcie powinno
szonych w powietrzu z uszkodzonych płyt.
lizowanych w obszarach rewitalizowanych.
mieć format B-5 lub większy, zdjęcie
Dopóki włókna nie są uwalniane do powieWięcej informacji można uzyskać w Wynależy na odwrocie opisać: szkoła, natrza i nie występuje ich wchłanianie, wyroby
dziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
zwisko ucznia, nazwa „obiektu”, miejsce,
nie są szkodliwe dla zdrowia.
Czeladź (pokój 220).
gdzie zdjęcie wykonano. Zdjęcia należy
Prace polegające na usuwaniu azbestu
Niektóre gminy wprowadziły dofinandostarczać do końca września bieżącemogą wykonywać wyłącznie specjalistyczsowanie do usuwania i unieszkodliwiania
go roku do pani Janiny Dąbek (doradca
ne firmy. Większe zagrożenie pyłami azbestu
azbestu dla osób fizycznych z Gminnego
metodyczny w Gimnazjum nr 2 przy ul.
powoduje nieprawidłowy demontaż wyrobów
Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarKatowickiej 42 w Czeladzi).
azbestowych niż właściwa ich eksploatacja.
ki Wodnej. Z uwagi na ograniczenie środków
Zdjęcia zostaną wykorzystane na loZ inwentaryzacji sporządzonej w 2006r.
finansowych jakie gmina Czeladź posiada
kalnej wystawie. Organizatorzy zastrzeprzez Starostwo Powiatowe w Będzinie wyna koncie GFOŚiGW, nie ma możliwości dogają sobie prawo do zatrzymania zdjęć.
nika, że największy udział w ilości ogólnej
finansowania takich zadań. Obecnie dofinanUczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni
wyrobów azbestowych występujących na tesowuje się tylko zmianę sposobu ogrzewania
oraz otrzymają dyplomy.
renie gminy Czeladź notuje się dla zabudowy
z węglowego na ekologiczne.
osiedlowej wielorodzinnej – 99,5 %, pozostaBEATA SIEMIENIEC
ła niewielka część – 0,5 % przypada na zabuWYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
dowę jednorodzinną niską. Tak więc więc
w naszym mieście problemem nie są prywatHarmonogram Akcji "CZYSTE MIASTO" w dniach 23.04. - 30.04.2007r. (bez budownictwa wielorodzinnego)
ne posesje, ale najwięcej azbestu znajduje się
na terenach administrowanych przez spółNr Rejonu
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Oddaj PIT w Urzędzie Miasta

STAROSTA BĘDZIŃSKI
oraz POWIATOWY URZĄD PRACY w Będzinie
zapraszają na

W dniach 23 i 30 kwietnia 2007 roku w Urzędzie Miasta Czeladź, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 8. 00 do 14.00, pracownicy Urzędu Skarbowego przyjmować będą zeznania PIT za 2006 rok.

które odbędą się
25 kwietnia 2007 roku w godzinach 10.00 – 13.00
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,
w Będzinie przy ulicy 1 Maja 2.
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Laureaci 2007

28 marca br. podczas sesji, Rada Miejska nadała prof. Henrykowi Kuźniakowi tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA CZELADŹ, a także
przyznała doroczne NAGRODY MIASTA CZELADŹ. Laureatami zostali: Maria Kańtoch, Antoni Krawczyk i Krzysztof Zięcik.
Nagrody oraz tytuł Honorowego Obywatela Miasta zostaną wręczone podczas uroczystej sesji, która odbędzie się z początkiem maja br.

Nagrody Miasta Czeladź

Honorowy Obywatel Miasta Czeladź

MARIA KAŃTOCH

HENRYK KUŹNIAK

otrzymała nagrodę za działalność społeczną dziećmi
i młodzieżą. Jest twórczynią
uczniowskiego klubu sportowego „Olimp” przy SP3, aktywnie działa w TKKF „Saturn”.
Uczestnicy także w działaniach
na rzecz szkolnego związku sportowego. Podejmuje
również inicjatywy na rzecz
gminy oraz rozwoju edukacji.

Z urodzenia jest czeladzianinem,
profesorem muzykologii, wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi. Jest twórcą muzyki filmowej do ponad 60 filmów fabularnych, m.in. „Vabank”, „Seksmisja”, „Chopin. Pragnienie miłości”
czy „Na kłopoty Bednarski”.

Maria Kańtoch wśród swoich „sportowych” podopiecznych w SP 3

ANTONI KRAWCZYK

Antoni Krawczyk podczas uroczystości
odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci
Czesława Słani.

jest emerytowanym nauczycielem. Od ponad 20 lat organizuje
Konkursy Wiedzy o Czeladzi.
Jest autorem wielu publikacji
i artykułów na temat historii
Czeladzi. Od przeszło 20 lat
upowszechnia wiedzę na temat
filatelistyki. Organizator licznych wystaw poświęconych
Czesławowi Słani, inicjator
przyznania mu Honorowego
Obywatelstwa Czeladzi.

KRZYSZTOF ZIĘCIK

Wernisaż wystawy Krzysztofa Zięcika
w MBP.

Czeladzcy
dzielnicowi
KOMISARIAT POLICJI
w Czeladzi,
ul. Staszica 5
Tel. 32-265-17-19, 265-17-86
Kierownik
Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji
w Czeladzi
mł. asp. PAWEŁ
PENSZKO,
pok. nr 36,
tel. 265-17-86 wew. 259

twórczością artystyczną zajmuje się od 1977r. Uprawia
malarstwo olejne, rysunek
piórkiem, kredką oraz pastel.
Od 2001r. jest członkiem
Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.
Na większości swoich obrazów utrwala widoki Czeladzi.
Od wielu lat przeznacza swoje
prace na aukcje charytatywne
organizowane w mieście.

Wielkanoc w „Seniorze”
Już od kilku lat w okresie Wielkiej Nocy czeladzki Ośrodek Integracyjny „Senior” odwiedza ks. bp Adam Śmigielski, ordynariusz
diecezji sosnowieckiej, który przybywa by poświęcić potrawy jak
również przekazać słowa otuchy dla pensjonariuszy i złożyć życzenia. W tym
roku, w dniu
3 kwietnia,
podczas uroczystego śniadania wielkanocnego
spotykali się
pensjonariusze
Ośrodka, władze samorządowe miasta,
przedstawiciele Urzędu Miasta oraz organizacji społecznych współpracujących z „Seniorem”. Zaproszenie
na to świąteczne spotkania przyjął także ks. prałat Mieczysław
Oset, proboszcz parafii św. Stanisława BM.
Podczas świątecznego śniadania zespół Związku Emerytów
i Rencistów „Orfeusz” wykonywał pieśni wielkanocne. Jak każe
tradycja podczas śniadania nie zabrakło jajek i baranka – symboli
Świąt. (WK)

DZIELNICA nr 2

DZIELNICA nr 1

st. post. Bartosz KRÓL
pok. nr 18, tel. 265-17-86 w. 263

sierż. sztab. Roman LATOS
pok. nr 23, tel. 265-17-86 w. 232

W skład rejonu wchodzą ulice:
ul. 1 Maja od ul. Staszica, ul. Bytomska, ul. Będzińska od ul. Staszica, ul. Ciasna, ul. Grodziecka do ul.
Tuwima, ul. Kacza, ul. Katowicka od ul. Staszica,
ul. Kilińskiego, ul.
Kombatantów do ul.
Szpitalnej, ul. Kościelna, ul. Miasta Auby, ul.
Nadrzeczna, ul. Pieńkowskiego, ul. Podwalna, ul. Rynek, ul.
Rynkowa, ul. Walna,
ul. Wesoła, ul. Związku
Orła Białego.

W skład rejonu wchodzą ulice:
11-go Listopada, ul. 17-go Lipca, ul. Armii Krajowej, ul. Asfaltowa, ul. Boczna, ul. Boguckiego,
ul. Chmielna, ul. Czysta, ul. Grodziecka od ul.
Tuwima, ul. Kombatantów, ul. Niwa, ul.
Ogrodowa, ul. Przełajska, ul. Rolnicza,
ul. Spółdzielcza, ul.
Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Sobieskiego,
ul. Sadowa, ul. Tuwima, ul. Waryńskiego, ul. Wojkowicka, ul. Wspólna,
ul. Zielona.
kwiecień 2007 ECHO CZELADZI
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

Począwszy od tego wydania „Echa Czeladzi” na łamach naszej gazety publik
ladzi. Obejmować on będzie następujące zagadnienia dotyczące: kryteriów, z
rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz dodatkó
Informacje organizacyjne
Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi znajduje się przy ul.17Lipca 27, tel/fax (032) 265-14-42, (032) 265-68-11
e-mail: mopsczeladz@neostrada.pl
Godziny przyjęć: poniedziałek od 730-1700; wtorek-piątek od 730-1530
Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi odbywa się w poniedziałki od 15001700 i wtorki od 900-1200.
Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub
jej przedstawiciela ustawowego, w formie pisemnej, zgłoszenia do protokołu, telefonicznej lub drogą elektroniczną, w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi bądź w punkcie terenowym
pracowników socjalnych:
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1
Adres: Czeladź ul. 11 Listopada 11, tel. 265-71-39
Godz. przyjęć od poniedziałku do piątku od 730-1100, praca w terenie
od 1100-1530

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3
Adres: Czeladź ul. 21 Listopada 12, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej i Lecznictwa Otwartego “F-MED” Przychodnia POZ
z Praktyką Lekarza Rodzinnego, tel. 265-06-42
Godz. przyjęć od poniedziałku do piątku od 730-1100, praca w terenie
od 1100-1530
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4
Adres: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, tel. 265-77-89
Godz. przyjęć od poniedziałku do piątku od 730-1100, praca w terenie
od 1100-1530
- w sprawie dodatku mieszkaniowego wniosek można pobrać i złożyć w Dziale Świadczeń Społecznych w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi w pokoju nr 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 730-1530
- w sprawie świadczeń rodzinnych wniosek można pobrać w Dziale
Świadczeń Rodzinnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w poniedziałki od 730-1700 i od wtorku do piątku
w godz. od 730-1530, natomiast złożyć wniosek można od poniedziałku
do piątku w godz. 730 do 1200.

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2
Adres: Czeladź ul. 35 Lecia 6, tel. 265-31-85
Godz. przyjęć od poniedziałku do piątku od 730-1100, praca w terenie
od 1100-1530

KRYTERIA, ZASADY I ŚWIADCZENIA
W RAMACH USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 12 marca 2004r.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji
osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej
lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty
351 zł
przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z powodu wymienionych
powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
społecznej.
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Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub
rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia
dziecka (do wglądu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej
Polskiej
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego
przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika
o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji,
orzeczenia komisji lekarskiej
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki

PAMIĘĆ

SPOŁECZNEJ INFORMATOR

kować będziemy informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czezasad i świadczeń przyznawanych w ramach pomocy społecznej, świadczeń
ów mieszkaniowych.

na ubezpieczenie chorobowe
8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo
w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne,
oraz o okresach nieskładkowych
10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych
12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego
kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej,
szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie
przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub
pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących
pracy
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału
początkowego
15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników
16) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
17) zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
18) oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust.
11 i 12 ustawy
19) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia
pieniężne
20) oświadczenia o stanie majątkowym
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania
świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego.

Rodzaje świadczeń
z pomocy społecznej
Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód
jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód,
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł
miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
rodziny.
2. Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa
niż 418 zł miesięcznie;
2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
W 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby,
2) w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy
społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód
na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się
nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy
to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki
pozostają na bezpłatnym urlopie.
cdn.
kwiecień 2007 ECHO CZELADZI

7

W SZKOLE i w BIBLIOTECE

Kwiecień i maj
z książką
Na Dzień Otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
i Praw Autorskich zaprasza 23
kwietnia br. Miejska Biblioteka
Publiczna. W tym dniu będzie
można zostać obdarowanym
zakładką z różą – symbolem
Dnia Ksiązki, będzie można
także zwiedzić bibliotekę wraz
z zapleczem i obejrzeć wystawy.
Wszystkie filie biblioteki zapraszają na kiermasze „książek
za złotówkę”.
Z kolei od 7 do 13 maja trwać
będzie Tydzień Bibliotek. MBP
zaplanowała w tych dniach m.in.

spotkania z Wiesławem Drabikiem – autorem bajek dla dzieci
(8.05), Krzysztofem Petkiem
(31.05) – autorem powieści sensacyjno-przygodowych oraz Beatą Ostrowicką (6.06) – pisarką
powieści dla dzieci i młodzieży,
Warsztaty Czerpalni Papieru
„Kalander” (10.05), wystawę
exlibrisu Czesława Wosia,
spotkania biblioteczne dla dzieci, inscenizacje i głośne czytanie
książek. Szczegóły „Tygodnia”
na afiszach na stronie internetowej miasta. EA

Piaski w rysunkach Zięcika

W galerii Exlibris Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentował swoje
rysunki Krzysztof Zięcik. Prawie wszystkie poświęcone były Piaskom – dzielnicy Czeladzi, z którą związany
jest od lat. Zięcik jest artystą amatorem, członkiem Stowarzyszenia
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.
Uprawia malarstwo,
rysunek piórkiem, pastelą, próbuje także
swoich sił w poezji. Zawsze chętnie przekazuje swoje prace na akcje
charytatywne i Wielką
Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Jego największym
osiągnięciem jest wykonanie dla kościoła pw. św. Tomasza
w Sosnowcu płótna
o tematyce wielkopostnej. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach zbiorowych organizowanych w Czeladzi i pobliskich miejscowościach, a także
jest autorem kilku wystaw indywidualnych. Na najnowszej wystawie pokazał zabytkową zabudowę, ulice i zakamarki Piasków.

(WK)

Z ortografią za pan brat
„Honor Polaka plami, kto pisze
z błędami” - pod takim hasłem
dzieci ze szkół podstawowych
Czeladzi zmagały się z zasadami
pisowni polskiej podczas gminnego konkursu ortograficznego
zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3. Czwartoklasiści,
bo dla nich przeznaczono konkurs, dzielnie pokonywali pułapki ortograficzne. Mistrzami
ortografii okazali się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1: Katarzyna Polak, Adrianna Gała,
Aleksandra Babicz oraz ucz-
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niowie Szkoły Podstawowej nr 2:
Jagoda Węgrzyn, Marta Bijan,
Joanna Chwał. Miejsce drugie
zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3: Adrianna Bronowicka, Maciej Janus, Aleksandra Zoń. Miejsce trzecie zajęli
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7: Karolina Kubasik, Kamil
Zieliński, Jakub Warakomski.
Imprezę uatrakcyjniły występy
zespołów tanecznych Szkoły
Podstawowej nr 3.

ANNA WIETESKA

Wieczór z poezją

W ramach „Poetyckich piątków”, w dniu 2 marca 2007
roku, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbyło się spotkanie
z poetką Marią Słomak-Sojką –
także pedagogiem i bibliotekarką. Okazją do spotkania z czeladzkimi czytelnikami stało się
niejako 10-lecie jej działalności
twórczej, na którą składają się tomiki: Dotknięcie (1997), Ścieżka
(1997), Drugi człowiek (2002),
ja-Marta (2004), W twoich dłoniach (2005), a także obecność
w poetyckich almanachach,
prasie literackiej i regionalnej
i radiu. W debiucie poetyckim
Poetki swój udział miało również „Echo Czeladzi”, na łamach
którego niejednokrotnie publikowała swoje wiersze.
Choć od lat związana z rodzinną Pszczyną, Maria Słomak-

Sojka przez długi czas związana
była z Czeladzią, pozostawiając
tu liczne grono przyjaciół i wychowanków, których nie mogło
zabraknąć na piątkowym wieczorze. Toteż większość spotkania upłynęła w atmosferze
wspomnieniowej, okraszonej
poezją z ostatniego tomiku Autorki. Na wszystkich obecnych
czekała także niespodzianka
– nieodpłatny tomik Dotknięcia
wraz z autografem bohaterki
wieczoru. (TMX)
Opisywanie świata
Wysiadywała w tym samym oknie
bez względu na porę roku
Notowała ptasim wzrokiem
wszystkie potknięcia bliźnich
za krótką spódniczkę
czułość zakochanych
zbyt widoczną dla oczu
sąsiada wracającego chwiejnym
krokiem nad ranem
obcy samochód z którego wysiadł
nie ten mężczyzna nie ta pani
W bezsenne noce pisała
na luźno spiętych kartkach
telenowelę
w której przydzieliła sobie
główną rolę
na przekór światu
Maria Słomak-Sojka

Z książką w „Seniorze”
Punkt biblioteczny w Ośrodku
Integracyjnym „Senior” działa
już blisko 7 lat. Oprócz wymiany książek i czasopism w pokoju bibliotecznym, bibliotekarki
dostarczają lektury do pokojów,
a także przyjmują zamówienia
na książki, które przynoszone
są z Biblioteki Głównej. Poza
wypożyczaniem książek i czasopism bibliotekarki podejmują
w swojej pracy próby biblioterapii. W nawiązaniu do zgłaszanych potrzeb są to: głośne
czytanie wybranych książek lub
artykułów z czasopism, przeglądanie albumów z rodzinnymi
fotografiami połączone z wysłuchaniem wspomnień.

6 marca b.r. odbyła się w „Seniorze” bardzo miła uroczystość
- panie Stanisława Głowacka
i Maria Ociepka – pensjonariuszki „Seniora”, za rekordowe
wprost ilości przeczytanych
książek zostały uhonorowane
przez MBP - otrzymały dyplomy uznania i oczywiście książki - czeladzkie wydawnictwa
Nad dachami miasta. Czeladź
oraz Na rozstajach dróg z przepiękanym akwarelami Teresy
Strojniak. Naszym miłym „rekordzistkom” życzymy dużo
zdrowia oraz przeżycia jeszcze
wielu ciekawych doznań literackich.

GRAŻYNA LIS
BOŻENA ŁASKA

ULTURA

Zagłębie

– temat na wiele opowieści
Prof. Włodzimierz Wójcik,
pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, autor licznych
publikacji naukowych z dzie-

nał również znaczące postaci
ze świata literatury wywodzące
się z Zagłębia, a także powracał do lat młodzieńczych spędzonych w pobliskiej Łagiszy,
do ojca pracującego w kopalni
„Saturn” i matki. Niezwykle serdecznie mówił o przyjaźni z ks.
Janem Twardowskim, a wszystko to okraszał odniesieniami
do ulubionego poety – Norwida.
Wieczór z Profesorem wypełniony był właściwie jego gawędą
o literackim Zagłębiu. (WK)

dziny historii literatury i krytyki
literackiej był gościem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w dniu
12 marca br. Podczas spotkania, w trakcie którego mówił
o swoich najnowszych zbiorach
felietonów poświęconych życiu
literackiemu Zagłębia: „Zagłębiowskie impresje” i „Spotkania zagłębiowskie”. Wspomi-

O teatrze w bibliotece
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, 16 marca
w MBP odbyło się spotkanie z aktorką Teatru Zagłębia w Sosnowcu - Elżbietą Laskiewicz. Pani
Elżbieta opowiedziała dzieciom
o osobach, bez których nie mógłby się odbyć spektakl teatralny
(zaczynając od garderobianej,
przez oświetleniowców, akustyków, inspicjentów a na aktorach
i reżyserze kończąc). Po teoretycznym wstępie, nadszedł czas
na praktykę. Dzieci popisywały
się interpretacją różnych wierszy, a pani Elżbieta udzielała im
fachowych wskazówek. Zabawy
przy tym było co niemiara.

Aktorka opowiadała też o lalkach teatralnych, które są jej pasją. Każdy uczestnik spotkania
mógł jakąś lalkę animować (co
wbrew pozorom nie jest łatwe).
Wszyscy bawili się świetnie,
chętnie odpowiadali na pytania,
animowali lalki i występowali
w etiudach, za co aktorka osobiście „podbiła” im oczy.
Na pamiątkę dzieci dostały
(wykonane przez bibliotekarki)
maski teatralne. W spotkaniu
udział wzięli uczniowie klasy
I i II ze Szkoły Podstawowej nr 1
wraz z nauczycielkami.

Stanisław Michalski, Nikiszowiec.

Karolina Szendera jako Lulu

Koncert gwiazd z „Fabryki gwiazd”
Miłośnicy śpiewu operowego
mieli okazję wysłuchać w Sali
SDK „Odeon”, w dniu 25 marca
2007 r., wspaniałego koncertu
w wykonaniu artystów polskiej
sceny operowej oraz najwybitniejszych studentów prywatnej Szkoły Operowej „Fabryka Gwiazd”
Aleksandra Teligi. Wystąpili:
Maciej Komandera (solista
Opery Śląskiej), Katarzyna HaOp
ras, Karolina Szendera, Teresa
ra
Bonk, Joanna Kadulska, Piotr
Bo
Szolka, Aleksandra Tymińska,
Sz
Barbara Haras, Joanna Omozik
Ba
i Paweł Główka. Przy fortepianie
za
zasiadła Halina Teliga, a koncert
po
poprowadził Jacek Nowosielski.
W programie koncertu zatytułowanego „Kolorowy świat retu
wii” znalazły się takie perły, jak
wi
duet Tatiany i Olgi z „Eugeniusza
du
Oniegina” Piotra CzajkowskieOn
go, „Pan Bozia dał nam ręce jak
go

z żelaza” z operetki „My fair lady” F. Loewe’go, „Bo to jest miłość” E. Kalmana, duet z opery
„Rigoletto” G. Verdiego. Szczególnie zapadły w pamięć dwie
dramatyczne sceny z „Carmen”
G. Bizeta, wyśmienicie zagrane
przez Katarzynę Haras i Macieja
Komanderę, których widownia
oklaskiwała najgoręcej.
Stali bywalcy koncertów
operowych w SDK „Odeon”
dostrzegli ogromne postępy
studentów Aleksandra Teligi,
co świadczy o rosnącym poziomie Szkoły i intensywnej pracy.
Jak zaznaczył sam dyrektor, wykładowcy Szkoły Operowej „Fabryka Gwiazd’ czynią wszystko,
by absolwenci godnie tę Szkołę
reprezentowali i, z czasem, posmakowali europejskiej sławy.

IWONA CIEŚLIK-GRELA

Obrazy i obiekty
Przez cały marzec SDK „Odeon”
gościł prace Joanny Wowrzeczki (malarka, adiunkt w Zakładzie
Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, dwukrotna laureatka „Obrazu Roku” w latach
2001 i 2002) i Pauliny Poczętej

obrazy z cyklu „Ciało”, „Historie”, „Nowe Pejzaże” oraz
„Plaża” – obrazy, których wyróżnikiem jest pytanie o ludzką
egzystencję i związany z tym lęk
egzystencjalny. Obiekty Pauliny
Poczętej (m.in. „Bez korzeni”,
„Się odwiedzam”, „Nie mydla-

(artystka zajmująca się szyciem,
rysunkiem, grafiką i fotografią).
Połączenie dzieł tych dwóch artystek nie było przypadkowe –
obie znane są z twórczości symbolicznej, bogatej w znaczenia,
alarmującej o pamięć i etykę.
Pośród prac Joanny Wowrzeczki można było podziwiać

ne”, „Odpychająco-przyciągająca”), wykonane techniką mieszaną (fotografia, szkło, szycie),
wprowadzały podobną problematykę, a stan napięcia budowała w nich dominująca czerń,
wkradająca się w niespokojny
rytm wspomnień.

IWONA CIEŚLIK-GRELA
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ULTURA

Wszystko

Laureaci nagród w towarzystwie organizatorów II Targów Budownictwa.

Już po raz drugi raz w Czeladzi
odbyły się Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz. Odbywały się w dniach od 30 marca
do 1 kwietnia na terenie hali MOSiR. Na targach zaprezentowało się
wiele firm, zarówno z Czeladzi jak
i pobliskich miast.
Podobnie jak rok temu targi
cieszyły się sporym zainteresowaniem, nie tylko osób poszukujących
konkretnych rozwiązań w budownictwie, ale także zwiedzających.
Targi otwarto 30 marca, a dokonali
tego burmistrz Czeladzi Jan Skalski wraz z sekretarz miasta Dorotą
Bąk w asyście organizatorów imprezy z Agencji Promocji Ochman.
Po otwarciu cały teren targów należał już tylko do zwiedzających i wystawiających się firm.
Wystawcy zaprezentowali naprawdę szeroki asortyment materiałów potrzebnych do budowy domów

Druga edycja Targów Budownictwa cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż edycja ubiegłoroczna. Sprawiła
to zapewne bogatsza i bardziej urozmaicona oferta.
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o dla domu czyli II Targi Budownictwa

i ich wyposażenia. Składy budowlane
z terenu Czeladzi oferowały materiały
będące budulcem od podstaw po sam
szczyt domu, została zaprezentowana
także stolarka okienna i drzwiowa,
urządzenia instalacyjne i grzewcze.
Zwiedzający mogli zobaczyć wiele
nowości i ciekawych technologii. Jeśli tylko brakowało gotówki na zaplanowany remont, wystawcy z branży
instytucji finansowych zaprezentowali rozwiązanie tego kłopotu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z roślinami domowymi
i kwiatami, które można było zarówno oglądać jak i kupić.
Drugiego dnia targów obyły się
dwa konkursy dla wystawców: Złota
Kielnia Budownictwa za najlepszy
produkt zaprezentowany na targach
oraz nagroda za najciekawsza aranżację stoiska.
Złota Kielnię za najciekawszy
produkt otrzymała firma BUD-

MET z Czeladzi za kocioł węglowy EKO-PLUS MAXIMUS.
W kotle zastosowano nowatorskie rozwiązania palnika i podajnika paliwa oraz wymiennik
rurowo-panelowy. Kocioł cechuje się wysoką funkcjonalnością.
Warto przypomnieć, że również
rok temu BUDMET wygrał w tej
kategorii.
Nagrodę za najciekawszą
aranżację stoiska otrzymała
firma GRAFF BUD – realizująca budowy, remonty adaptacje oraz projekty. Drugie
miejsce w tej kategorii zajęła
firma WIMA-ROL produkująca rolet, żaluzje moskitiery
i markizy. Dwa przedsiębiorstwa
otrzymały wyróżnienia w tej kategorii: ASK – systemy wentylacji z odzyskiem ciepłą oraz
PRZYSZŁOŚĆ – TECHNIKI
GRZEWCZE.

Na targach nie zbrakło oczywiście stoiska Urzędu Miasta
Czeladź, gdzie można było dowiedzieć się między innymi jakimi gruntami do nabycia dysponuje miasto. Można też było
otrzymać wiele folderów reklamowych Czeladzi.
Podczas trwania targów zarówno dzieci jak i dorośli mogli
znaleźć wiele atrakcji dla siebie, m.in. dania z grilla, napoje
chłodzące, karuzele, dmuchane
zjeżdżalnie, eurobangy oraz
wiele innych.
Mamy nadzieję, że czeladzkie targi przyjęły się na dobre
i w następnym roku zostaną zorganizowane z jeszcze większym
rozmachem, oraz że wystawców
i zwiedzających będzie jeszcze
więcej.

WOJCIECH MAĆKOWSKI

W tegorocznej edycji udział
wzięły następujące firmy
z różnych branż budownictwa
i instalacji: ASK KRAKÓW,
AVON, BOSTON-BIS, BUDMET, CENTRUM POKRYĆ
BITUMICZNYCH „COLUMEN”, DOBRY DOM, EKOPROJEKT, EURO-HAUS,
EUROTERM, FILPROM,
SBS, GAZETA „KONTAKT”,
GESTO, GRAFF BUD, KABAMA, KAMIENIARSTWO
DARIUSZ DĄBEK, NOWOSTAR, OGRODNIK, PATENT,
PKO BP, PLATFORMA, PROWELLESS, PHU MACIEJ JACHIMCZAK, PRZYSZŁOŚĆ,
PUM POLSKA, STORCZYKI, TARTAK RYGUŁA, TIM
KOMINKI, TOP QUALITY,
TUPPERWARE, VORWERK
POLSKA, WIMA-ROL.

„PRZYSZŁOŚĆ” s.c.
P. W.H -U. „PRZYSZŁOŚĆ” s.c.
Czeladź, ul. Podwalna 11,
tel./ fax 032 265 -1521
e-mail: przyszlosc2@poczta.onet.pl

Oferujemy wykonanie robót w zakresie :
- kotłownie : gazowe , olejowe , węglowe
- instalacje centralnego ogrzewania w nowych technologiach
- instalacje gazowe
- instalacje wodne i kanalizacyjne w plastiku
- sieci zewnętrzne: gazowe , kanalizacyjne i wodne
ogólnobudowlane.
Specjalizujemy się w montażu kotłów gazowych c.o. niemieckiej
firmy VAILLANT. Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami
do zgrzewania gazociągów z rur polietylenowych.
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Najlepsi w kręglach

SPORT

Biegali w Jakuszycach
Czeladzka ekipa biegaczy narciarskich należała do najliczniejszych wśród tych, które zjawiły
się na dorocznym Międzynarodowym Narciarskim Biegu
Piastów Jakuszyce 2007. Około
2500 zawodników z całej Europy
wystartowało na dystansach 50
i 25 kilometrów. Czeladź reprezentowało 14 biegaczy (widoczni
na zdjęciu powyżej): Agnieszka

Cichy, Barbara Jakubczyk,
Wojciech Cichy, Mirosław
Sindera, Aleksander Sienkan,
Marceli Chajęcki, Jan Wojtowicz, Marcin Mazur, Piotr
Mikołajczyk, Wacław Majcherczyk, Tadeusz Wilk, Waldemar Beresko, Józef Wujko,
Andrzej Nowakowski. Wszyscy
spisali się znakomicie, zajmując
czołowe lokaty w swych kategoriach wiekowych. WM

Powalczą
o Puchar Burmistrza

29 marca 2007 r. o godz. 11.00 na stadionie MOSiR w Czeladzi w ramach Dni Czeladzi odbędą się Masowe Biegi Przełajowe o Puchar
Burmistrza Miasta Czeladź i Paterę „Dziennika Zachodniego” i Śląskiego TKKF. Zapisy do biegów w dniu zawodów na stadionie w godz.
8.30 – 10.30.

Rekordowy debiut
16. letniego Maćka!
Od 31 marca do 1 kwietnia br.
odbywały się Zimowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych
w Pływaniu. Imprezę zorganizował Start Katowice (klub zrzeszający zawodników niepełnosprawnych ). Zawody odbywały
się na nowym basenie AWF-u
Katowice. W mistrzostwach
udział wzięło około 150 zawodników reprezentujących 22
kluby z całej Polski. Jak dotąd
była to największa taka impreza
i pomimo rozmiarów przedsięwzięcia organizatorzy pokonali
wszystkie problemy związane
z jej przeprowadzeniem .
Na mistrzostwach zadebiutował zawodnik z naszego miasta
Maciek Krężel (znany z wcześniejszych doniesień sportowych).
Debiut był to niezwykły, gdyż
wystawiony został do sześciu
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wyścigów, a w pięciu ustanowił
nowe rekordy Polski w kategorii do szesnastego roku życia.
Nie ma wielu pływaków (na
świecie!), którzy mogliby poszczycić się taką ilością rekordów
ustanowionych podczas jednych
zawodów. Największym chyba
sukcesem było zdobycie złotego
medalu w systemie pucharowym
czyli za najwyższą sumę punktów zdobytych we wszystkich
startach. Trzeba tu się wykazać
największą uniwersalnością
i wszechstronnym przygotowaniem.
Życzymy Maćkowi dalszych
sukcesów w przyszłych startach
zarówno w pływaniu jak i narciarstwie alpejskim, które od lat
uprawia z doskonałym skutkiem.

(WK)

24 marca br. w kręgielni aquaparku NEMO w Dąbrowie
Górniczej, czeladzki MOSiR
już po raz czwarty zorganizował
Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach. Do zawodów stanęło 70
mieszkańców naszego miasta
w trzech kategoriach. Mistrzem
Czeladzi w Kręglach 2007 został
Maciej Moliszewki z wynikiem
467 punktów, II miejsce zdobył
Tomasz Krukiewicz (458 pkt.)
a III miejsce Bartosz Moliszewski (457 pkt.). Rywalizacja była
zacięta co widać po osiągniętych
wynikach.
Nie mniej emocjonalnie
do zawodów podeszły panie:
Mistrzynią Czeladzi w Kręglach

2007 została Elżbieta Nowak
z wynikiem 112 pkt. II miejsce
i 101 pkt. wywalczyła Kamila
Kozioł natomiast III miejsce
przypadło w udziale Marlenie
Moliszewskiej Gumulak.
W kategorii do 16 lat I miejsce
zajął Patryk Fronczek , II miejsce Piotr Michalski, III miejsce
Dominika Ociepka. Wyróżniona
i uhonorowana została najmłodsza
zawodniczka Mistrzostw, a została nią 6 letnia Kasia Gnacik.
Dla uczestników imprezy
poczęstunek ufundowali Firma
ANMARK oraz cukiernia JUBILATKA. Sponsorom serdecznie dziękujemy. HM

Nie tylko piłka nożna
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w mieście bogatą ofertę sportową.
Pewnie sprawiła to wyjątkowa
zima tego roku .. ale frekwencja
przerosła oczekiwania organizatorów. Już przyzwyczailiśmy się
do tego, że piłka nożna jest dyscypliną numer jeden w naszym
mieście i zawrotna liczba - 310
uczestników! - nie zrobiła większego wrażenia.
Nie wiadomo - może sprawił
to fakt, że nasze siatkarki coraz
częściej sięgają po najwyższe
laury i ta dyscyplina sportu robi
się coraz bardziej popularna ale w turniejach siatkarskich zorganizowanych w Hali MOSiR-u
wzięło udział 200 uczestników
(nie tylko z naszego miasta).
Również sporym powodzeniem
wśród dziewcząt i chłopców, cieszyły się turnieje koszykówki wzięło w nich udział około 100
młodych koszykarzy. Najmłodsi
też mogli liczyć na porcje sporto-

wej rozrywki. Poznawali tajniki
sztuki walki brazylijskiej capoeira oraz podstawy koreańskiego
taekwoondo. Nie zapomniano
również o wielbicielach celuloidowej piłeczki. W turniejach
tenisa stołowego w ciągu 3 dni
przewinęło się 50 zawodników.
W każdy piątek sala główna
MOSiR Czeladź zamieniała się
w sale kinową, wszyscy zarówno młodsi jak i starsi mogli śledzić losy „Zebry z klasą” oraz
podziwiać niezwykłe plenery
filmu „Sahara”
Natomiast wszyscy ci, którzy
lubią jazdę konną mogli wyjechać po raz kolejny do stadniny
w parku Rozkówka w Grodźcu.
Wszyscy uczestnicy imprez
sportowych mieli zapewnioną
opiekę instruktorską oraz medyczną. Organizatorzy zadbali
również o to, aby podczas wyczerpujących zabaw nikt nie był
głodny.

BEATA KOZIOŁ

Rajdowcy

na start !
Automobilklub Zamkowy z Będzina w dniu 28 kwietnia br. organizuje w Czeladzi – Konkursową Jazdę
Samochodem – GRABEK’07 czyli
pierwszy krok do zdobycia licencji kierowcy rajdowego. Impreza w Czeladzi
stanowi 2 rundę Mistrzostw Okręgu
Śląskiego Kierowców Amatorów.
Oprócz możliwości zdobycia punktów do licencji kierowcy rajdowego,
celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i techniki prowadzenia samochodu. Zawody rozgrywane są w warunkach normalnego ruchu drogowego
z wyłączeniem miejsc, gdzie będą ustawione próby sportowe.
Sprawny technicznie samochód, kierowca posiadający prawo jazdy, dowód
rejestracyjny z aktualnym dopuszczeniem do ruchu drogowego, ubezpieczenie OC i NW, pilot który ma ukończone
17 lat i dwa kaski to wymogi dla załóg

pragnących wziąć udział w imprezie.
Zgłosić się do zawodów można bezpośrednio w siedzibie Automobilklubu
Zamkowego w Będzinie, ul. Sportowa
6 co dziennie w godz. 8:00 – 12:00, telefonicznie lub faksem – 032 269-4692 lub e-mail: azam@gazeta.pl do 27
kwietnia br. Wpisowe wynosi 100zł.
Start i meta imprezy: parking przed
Halą Widowiskowo-Sportową w Czeladzi. Próby sportowe – teren Parku
Grabek przy amfiteatrze, rekultywowany teren po kopalni Saturn oraz mini odcinek specjalny ( miejsce na razie
jest w fazie ustalania). Początek imprezy o godz. 8.00, rozdanie nagród około
godz. 17.00 w hali MOSiR w Czeladzi.
Więcej informacji na stronie Automobilklubu Zamkowego – www.akzamkowego.org

ANDRZEJ SZKUTA
DYREKTOR KJS

Turniej ju-jitsu o Puchar Polski!
6 maja r. w hali MOSiR (Czeladź ul. Sportowa 1) po raz
trzeci odbędzie się Turniej JuJitsu o Puchar Polski. Mogą
w nim uczestniczyć roczniki
1989 i starsi ( juniorzy mają
prawo startu za pisemną zgodą
rodziców).Startowe wynosi 15
zł. Początek o godz. 9.00 – ważenie zawodników, 10.00-10.30
- weryfikacja i losowanie, od 10. 30 – 16.00 – walki.
Kategorie wagowe: 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90
kg. Dla publiczności wstęp wolny!

Mistrzowie badmintona
25 marca br. odbyły się Mistrzostwa Czeladzi w Badmintonie,
których organizatorem był
Miejski Czeladzki Klub Sportowy i MOSiR Czeladź. Turniej
rozegrano w pięciu kategoriach wiekowych (dziewczęta
i chłopcy). Mistrzem Czeladzi
w kategorii chłopców klas IIV został Bartek Nowak, II
miejsce zajął Damian Nawrot,
III miejsce wywalczył Artur
Gładysz– wszyscy uczniowie
SP Nr 2 w Czeladzi.
Mistrzynią Czeladzi w tej samej kategorii została Ola Włodarczyk z SP Nr 2, II miejsce
zajęła Joanna Chwał z SP Nr 2,
III miejsce Martyna Kumorek
również z SP Nr 2 w Czeladzi.
W kategorii klas V-VI mistrzem
Czeladzi został Sebastian Wilkosz , II miejsce zajął Patryk
Fronczek, III miejsce zdobył
Witold Kowal z SP Nr 3. Wśród
dziewcząt tytuł mistrzyni zdobyła Klaudia Basak z SP Nr 2
, II miejsce zajęła Sandra Pietrzykowska z SP N r 2, III miejsce zdobyła - również uczennica SP Nr 2 Patrycja Przybyłek.
Wśród gimnazjalistów najlepszy
był Kamil Wójcik z Gimnazjum
Nr 9 w Dąbrowie Górniczej,
II miejsce zdobył Zbigniew
Szczęch z Gimnazjum Nr 2

w Czeladzi, III miejsce Mateusz
Ryczko również z Gimnazjum
Nr 2 w Czeladzi. W kategorii
dziewcząt szkół średnich I miejsce zdobyła Karolina Sroka
reprezentująca I LO w Będzinie. Mistrzem Czeladzi wśród
chłopców został również repre-

zentant I LO w Będzinie Arek
Mikulski, II miejsce zajął
Marcin Mirkiewicz z Zespołu
Szkół Nr 1 w Czeladzi. W kategorii mężczyzn I miejsce a tym
samym tytuł Mistrza Czeladzi
zdobył Mariusz Maczuga, II
miejsce zajął Grzegorz Wójcik,

III miejsce Andrzej Mentel.
W kategorii kobiet mistrzynią
Czeladzi została Ewa Fronczek, II miejsce zajęła Janina
Wcisło, III miejsce Renata Hilarowicz.

ANNA TEREFINKO

Najlepsi „strażacy”
Już po raz siódmy czeladzka
Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała Turniej Wiedzy
Pożarniczej dla uczniów czeladzkich szkół. 21 marca br.
walczyły drużyny szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Najlepszymi okazały się
reprezentacje SP 7 (I miejsce) ,
SP 3, gimnazja nr 1(I miejsce),
2 i 3 oraz Zespołu Szkół nr 2

(pierwsze miejsce). Zwycięskie
drużyny zakwalifikowały się
do etapu powiatowego turnieju,
który odbywał się w Będzinie.
Czeladzki turniej prowadził naczelnik OSP Tomasz Jurczak,
a w skład jury weszli: kpt Marek Wożniak, Czesław Meronow
– prezes OSP, Jan Kita z OSP,
Teresa Wąsowicz – kierownik
Wydziału Polityki Społecznej

Urzędu Miasta i Barbara Kopiec
– sekretarz jury.
Najlepszą zawodniczką
czeladzkiej reprezentacji okazała się Otylia Rajca, uczennica Szkoły Podstawowej nr 7,
która nie tylko zajęła pierwszą
lokatę ale również będzie reprezentowała Czeladź w turnieju
na szczeblu wojewódzkim.

CZESŁAW MERONOW
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ończy się II wojna światowa.
Obóz jeńców angielskich
przy kopalni „Saturn” przygotowuje się do likwidacji. 17 stycznia 1945 roku, a więc na 10 dni
przed wkroczeniem żołnierzy
radzieckich do Czeladzi, pięciu
żołnierzy angielskich organizuje ucieczkę z obozu. Wchodzą
w porozumienie z kierowcami
samochodu ciężarowego, będącego w dyspozycji kopalni: Wacławem Będkowskim i Janem
Kozłowskim, aby oni wywieźli
ich poza obóz. Samochód ten
przystosowany był do spalania
drewna w kotle i jeździł na tzw.
holzgass – zawsze więc musiał
mieć zapas drewna w skrzyni.

W dniu ucieczki kierowcy wozili
samochodem odzież i to właśnie
pod nią oraz pod drewnem ukryli się angielscy jeńcy. Pomimo
niemieckiego nadzoru, udało
się kierowcom z narażeniem życia, wyjechać za bramę kopalni
i skierować się na Starą Kolonię,
dzisiejszą ulicę 21 Listopada.
Na końcu ulicy wysadzili uciekinierów, którzy niezwłocznie
udali się do zamieszkałych przez
Polaków budynków, zapewne
pracowników kopalni „Saturn”.
Można więc przypuszczać że była to dobrze zorganizowana akcja, bo wszystkim pięciorgu
jeńcom udało się szczęśliwie
dotrzeć do ojczyzny.
Panowie Będkowski i Kozłowski (wtedy nosił nazwisko
Kozioł) otrzymali po wojnie listy - dyplomy z podziękowaniami od Naczelnego Marszałka Sił
Powietrznych Wielkiej Brytanii
za udzielenie pomocy w ucieczce

otrzymywali w paczkach przygotowywanych przez szwedzki
i szwajcarski Czerwony Krzyż.
Jeńcy podczas pobytu w obozie
mogli grać w rugby, nieznane
wtedy w Polsce jojo, kąpali się
pod nadzorem w stawie Alfred,
a także muzykowali: oddając
jednemu z czeladzian wypożyczoną harmonię, w dowód
wdzięczności wypełnili ją papierosami.
Jednak praca pod ziemią
była dla nich bardzo wyczerpująca – często od rana do nocy,
i chyba niezgodna z Konwencją
Genewską o jeńcach wojennych,
Nie wszyscy wytrzymywali
– jeden z nich popełnił samo-

żołnierzom armii brytyjskiej.
Oryginalne dokumenty
podziękowań zachowały się
w domowych archiwach synów
pana Będkowskiego, a do Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi przyniósł je pan Wacław
Kozłowski z prośbą o opublikowanie i rozpowszechnienie,
by tą drogą uzyskać informację
kto ukrył i przechował do 27
stycznia zbiegłych z obozu Anglików, czy osoby te otrzymały
również podobne podziękowania
oraz jeśli to możliwe – poznanie
nazwisk owych Anglików, a także jakimi drogami dotarli do kraju. Nie wiadomo też co stało się
z pozostałymi jeńcami, których
Niemcy wyprowadzili ulicą
Szpitalną w stronę Wojkowic.
Wiadomo było, że w obozie
jenieckim pry kopalni przebywali żołnierze załóg samolotów
zestrzelonych przez Niemców,
którzy następnie zostali wzięci do niewoli. Obóz jeniecki

powstał w 1942 roku i znajdował się po zachodniej stronie
kopalni. Składał się z 8 baraków ogrodzonych kolczastym
drutem. Wieziono w nim około 200 jeńców. Pilnowany był
przez niemieckich żołnierzy,
a nie policjantów – „szupoków”,
jak ich nazywał pan Zygmunt
Dej w artykule zamieszczonym
w „Dzienniku Zachodnim” z 18
listopada 2005 roku. W artykule tym pomylona została ulica
Reymonta z ulicą Nowa Kolonia
(obecnie Legionów) i błędnie
nazwał jeńców spadochroniarzami. Wiadomo też, że jeńcy
przerzucali przez ogrodzenie
obozu, szczególnie w niedziele
i dni świąteczne kawałki czekolady, skondensowane mleko
w puszkach, papierosy a w zamian czeladzianie przerzucali
kiełbasę i gotowane jajka. Było
to możliwe wtedy, kiedy strażnik
nie widział ich lub też udawał
że nie widzi. Anglicy produkty

bójstwo.
Angielskim jeńcom działacze
polskiego podziemia dostarczali
na kopalnię nielegalne gazetki
tłumaczone na język angielski:
„Bulletin of Wor”. Znane jest też
nazwisko lekarza, kapitana Seaforda. Stąd prośba o przekazywanie wszelkich informacji
o obozie jeńców angielskich
przy kopalni „Saturn” do Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
(MBP, ul. 1 Maja 27).
Przy okazji warto wspomnieć
również o innym wydarzeniu,
które miało miejsce po ziemią
w kopalni. Otóż niemiecki strażnik nakazał jednemu z jeńców
opuścić klatkę windy wyciągowej, a gdy ten ociągał się, został
postrzelony z pistoletu w pierś
– życie uratowała mu metalowa
tabakierka wypełniona tytoniem

ARTUR REJDAK

Z rodzinnych wspomnień

Piotr Król, ok. 1920 r.
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Pani Zofia Długosz jest mieszkanką Będzina. W ubiegłym
roku, mimo tego iż jest osobą w podeszłym wieku i bardzo schorowaną, przyjechała
na pierwszy wernisaż do galerii
„Elektrownia”. Bardzo chciała
zobaczyć co tam się teraz dzieje,
bo całe lata w tej, jak i w kopalni
„Czeladź” na Piaskach, pracowali jeszcze przed wojną, przez
długie lata, jej najbliżsi. Już wtedy przyniosła ze sobą drogie dla
niej stare fotografie, ale dopiero
rozmowa z panią Zofią w jej będzińskim mieszkaniu pokazała
nam losy jej rodziny. Na zdjęciach które publikujemy znajduje się matka pani Zofii – Helena
Krupa z domu Król (ur. w 1902

Helena Krupa z domu Król

Zofia Długosz

r.), która we wczesnej młodości,
jako trzynastoletnia dziewczyna,
zajmowała się dziećmi a potem
pracowała w kuchni u jednego
z właścicieli kopalni „Czeladź”
– mieli troje dzieci i wszystkie
uczyły się języka polskiego.
Na zdjęciu ma około 40 lat.
Na drugim zdjęciu widnieje wuj
Piotr (ur. w 1883 r., zm. w 1926,

pochowany jest na cmentarzu
parafialnym w Czeladzi). Wuj
Piotr pracował około 15 lat pod
ziemią, a potem jako dozorca
na „Saturnie”. Jego syn Zygmunt
też pracował na „Saturnie”. Pani
Zofia wspomina, jak na Piaski
chodziło się pieszo z Będzina
na spacer i po chleb. A takich
opowieści jest wiele… (WK)

MIĘDZY NAMI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W CZELADZI
41 – 250 Czeladź, ul. Grodziecka 29
Tel./fax 032/2653611
www.zs1-czeladz.pl
zs-czeladz@tlen.pl

Pomagają
i proszą o pomoc

W skład Zespołu Szkół nr 1
w Czeladzi wchodzą:
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE.
Okres kształcenia: 3 lata.
Możliwość nauki w klasie sportowej (siatkówka/koszykówka).
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
umożliwiają zdawanie matury na poziomie rozszerzonym wymaganym przez wyższe uczelnie:
- geografia lub wiedza o społeczeństwie, języki
obce - przygotowanie na kierunki społeczno
- polityczne,
- język polski, historia - przygotowanie na kierunki humanistyczne,
- biologia, chemia - przygotowanie na kierunki
medyczne, ekologiczne, chemiczne,
- matematyka, technologia informacyjna przygotowanie na kierunki politechniczne
i ekonomiczne,
- biologia lub geografia, języki obce - przygotowanie na kierunki turystyczne, sportowe.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz podjęcie dalszej nauki
na wyższych uczelniach.
2. TECHNIKUM NR 1.
Okres kształcenia: 4 lata.
Zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk.
Kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:
ogólnym, zawodowym.
Ukończenie szkoły umożliwia:
- uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- uzyskanie świadectwa dojrzałości i podjęcie
nauki na wyższych uczelniach.
3. LICEUM PROFILOWANE.
Okres kształcenie: 3 lata.
Profile: ekonomiczno – administracyjny oraz
usługowo - gospodarczy.
Ukończenie szkoły umożliwia:
- uzyskanie świadectwa dojrzałości,
- uzyskanie w krótkim czasie kwalifikacji w wielu
zawodach związanych z prowadzeniem działalności o charakterze usługowym (np. hotelarstwo, mała gastronomia, turystyka).
4. SZKOŁA POLICEALNA.
Okres kształcenia: 2 lata dla absolwentów liceów ogólnokształcących.
Zawody: technik hotelarstwa, technik obsługi
turystycznej, technik rachunkowości, technik
ekonomista.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
5. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
W FORMIE ZAOCZNEJ I WIECZOROWEJ.
Okres kształcenia: 3 lata.
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie
do egzaminu maturalnego, a w Technikum Uzupełniającym uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie handlowiec.

Jest w orkiestrach dętych
jakaś siła…
Drodzy Mieszkańcy!

Od 40 lat gram na klarnecie w orkiestrze dętej. Od roku zbieram pamiątki i zdjęcia o naszych orkiestrach. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców
naszego miasta o pomoc w dokumentowaniu
naszego muzykowania. Proszę o wypożyczenie zdjęć do skanowania i powiększenia.
Zbiór zdjęć ukaże się na wystawie pt. „Czeladzianie w orkiestrach”.

ANTONI ROGUSZ
CZELADŹ UL. DEHNELÓW 6/24
TEL. 265 21 28

Szukamy starych
podręczników
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Czeladzi, wspólnie z bibliotekarzami szkolnymi czeladzkich szkół
organizują wystawę starych podręczników
szkolnych. Prosimy wszystkich, którzy posiadają w swoich bibliotekach domowych
podręczniki wydane do 1970 roku o udostępnienie nam ich. Eksponaty będziemy
przyjmować od 1 czerwca do 30 września
2007 r. w siedzibie PBW, Filii w Czeladzi
przy ul. Staszica 5.
Wystawa zostanie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi, w październiku 2007 r., na którą wszystkich już teraz serdeczne zapraszamy.

URSZULA TOMALA
KIEROWNIK PBW, FILIA W CZELADZI

Warsztaty terapeutyczne
w Czeladzi
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem
z Tobą” podjęło inicjatywę utworzenia
w Czeladzi Warsztatów Terapii Zajęciowej
dla osób z terenu Powiatu Będzińskiego. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Gminnym Centrum Informacji w Czeladzi ul. 35-lecia 6 we wtorki od 18.00-19.00
lub telefonicznie: mgr Iwona Wszelaka
– 603958318.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym i Niepełnosprawnym
HEN-STAW, Czeladź ul. Kilińskiego
21, ogłasza nabór osób wrażliwych
na krzywdę i nieszczęście innych ludzi do Stowarzyszenia na członków
wspierających. Członkowie wspierający zwolnieni są od wszelkich opłat.
Tel. 265 41 79.
Stowarzyszenie zwraca się również
z apelem o dobrowolne datki na cele
statutowe:
Nr konta: PKO BP SA o/Czeladź 57
1020 249800008402 0192 0966
Pomagamy osobom chorym i niepełnosprawnym, specjalizujemy się
m.in. w przewożeniu transportem
sanitarnym.

W dniu 2 kwietnia 2007 roku
w wieku 75 lat
odszedł od nas na wieczną wartę
dh ADAM ZAWIĄZALEC
były harcerz 14 ZDH
im. Tadeusza Kościuszki
i 105 ZDH im. Romualda Traugutta
oraz drużynowy drużyny
zuchowej przy 105 ZDH,
członek Harcerskiego
Kręgu Seniorów.
Czuwaj! Druhu Adamie!
Członkowie HKS ZHP w Czeladzi

Masz
problem
z piciem?
Może Anonimowi Alkoholicy
pomogą. Napisz do:
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA
w Polsce
ul. Mariacka 13A, 40-001 Katowice,
skr. Poczt. 1568 lub zadzwoń:
032/ 253 79 83. Cotygodniowe
mitingi otwarte dla wszystkich.
Miejsce mitingu:
Czeladź ul Legionów 2 w Domu
Misjonarzy. Każdy poniedziałek
godz. 18.00. Ostatni miting miesiąca otwarty dla wszystkich.
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ROZMAITOŚCI

Od kwiatka do słoika

P

szczelarze Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy
wspólnie z pszczelarzami z Nakła Śląskiego, z okazji
promocji książki „Pszczelarze
województwa śląskiego” autorstwa niżej podpisanego, zorganizowali w dniu 8 marca 2007 r.,
w Miejskiej Bibliotece w Pieka-

pszczelarzy przez Pawła Broya.
Promocja książki i otwarcie
wystawy odbyło się z udziałem
dyrektor biblioteki Heleny Warczok, prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach
Zbigniewa Binko, prezesa Koła
Pszczelarzy w Nakle Śląskim
Jana Lubosa, organizatorów
wystawy z Zagłębiowskiego
Koła Pszczelarzy w Czeladzi A.
Wilczyńskiego, A. Bienieckiego, A. Komando, K. Dudy oraz
ponad 60 mieszkańców Piekar
Śląskich - miłośników miodu.
Obszerne prelekcje na temat
historii bartnictwa i znaczenia
miodu w życiu człowieka wygłosili Z. Binko, A. Wilczyński, J.
Lubos, St. Gad.
Na zakończenie spotkania
Helena Warczok, Jan Lubos
oraz Stanisław Gad otrzymali od prezesa Śl.Z.P. dyplomy

ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA nr 2
ODDZIAŁ
WIELOZAWODOWY (2- letni)
NOWOŚĆ
• Lakiernik • Blacharz
• Fotograf • Betoniarz – zbrojarz
NOWOŚĆ

ul.21 Listopada 23
tel. 032 265 –32 –88
www.zs2.czeladz.pl
ZAWODY I SPECJALNOŚCI
na rok szkolny 2007/2008
w szkołach młodzieżowych
TECHNIKUM NR 2
(4- LETNIE)
• Technik elektronik:

specjalizacja: systemy i sieci komputerowe

• Technik elektryk:

specjalizacja: instalacje elektryczne
specjalizacja: eksploatacja maszyn
i urządzeń elektrycznych górnictwa
podziemnego NOWOŚĆ

• Technik ochrony środowiska
• Technik informatyk
• Technik mechanik :

specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
specjalizacja: maszyny i urządzenia
górnicze NOWOŚĆ

• Technik logistyk: NOWOŚĆ

specjalizacja: transport i spedycja

• Technik górnictwa podziemnego:
NOWOŚĆ
specjalizacja: górnik podziemnej
eksploatacji złóż

ODDZIAŁ
WIELOZAWODOWY
(3 - letni)
• Elektryk • Ślusarz
• Monter elektronik
• Blacharz samochodowy
• Elektromechanik samochodowy
• Mechanik pojazdów
samochodowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 w Czeladzi
w oparciu o analizę rynku pracy
ma do zaproponowania nowe kierunki kształcenia: technik logistyk
o specjalizacji transport i spedycja
oraz technik górnik o specjalizacji
techniczna eksploatacja złóż.
Kierunek spedycyjno - logistyczny związany jest z powstającym na naszym terenie potężnymi
centrami logistyczno-spedycyjnymi, jak ten koło hipermarketu
REAL czy w Sławkowie. Drugi
kierunek jest szansą na pracę w
holdingach węglowych istniejących na terenach Śląska. Szkoła
posiada również propozycję dla
uczniów, którzy chcą szybko zdobyć zawód , to oferta Zasadniczej
Szkoły Zawodowej 2 i 3 letniej z
wieloma nowymi zawodami poszukiwanymi w całej Unii Europejskiej.

Prezes Zbigniew Binko (z prawej) w rozmowie z autorem książki Adamem Wilczyńskim.

rach Śląskich wystawę i spotkanie z miłośnikami miodów.
Tradycje bartnictwa na ziemi
śląskiej są bardzo stare. W roku
1933 ks. Alfons Sołtysik z Nakła Śląskiego przekazał pszczelarzom z koła w Kozłowej Górze
pamiątki po ks. dr Janie Dzierżoniu. W roku 2006 pszczelarze
z Nakła Śląskiego świętowali
50-tą rocznicę założenia koła

i podziękowania za promocję
pszczelarstwa.
Spotkanie pszczelarzy zakończyło się przy kawie, herbacie i degustacji miodu pitnego
grodzieckiego, syconego przez
Antoniego Bienieckiego oraz
kiermaszem miodów prosto
z pasieki.

ADAM WILCZYŃSKI

Naszą pasją jest ochrona środowiska
Ochroną środowiska interesowaliśmy się od dawna i stała się ona naszą
pasją. Dlatego wybraliśmy szkołę o takim profilu, tj. technik ochrony
środowiska. Dobrze się stało, że nie musieliśmy daleko szukać, bo interesujący nas kierunek znaleźliśmy w miejscu naszego zamieszkania,
w Zespole Szkół nr 2 w Czeladzi, przy ulicy 21 Listopada 23.
Cztery lata szybko minęły i obecnie przygotowujemy się zarówno
do egzaminu maturalnego, jak i do egzaminu potwierdzającego nasze
kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska. Czas pobytu
w szkole będziemy wspominać bardzo miło i sympatycznie. Zdobywaliśmy rzetelną wiedzę w atmosferze życzliwości, wzajemnego
szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że nasze plany
zawodowe dzięki uzyskanemu wykształceniu zostaną zrealizowane.

O pszczelarstwie w Europie
23 marca br. osiemnastoosobowa grupa pszczelarzy z Zagłębiowskiego Koła uczestniczyła
w naradzie informacyjno-szkoleniowej w Andrychowie. Wiodącym tematem spotkania były
aktualne problemy i perspektywy rozwoju pszczelarstwa
w Polsce na tle gospodarki pasiecznej w Europie. Obecny
na szkoleniu prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Tadeusz Sabat poinformował
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o działaniach podejmowanych
przez Zarząd Związku, dotyczących m.in. ochrony prawnej
polskich produktów pszczelich,
marketingu i nowych środków
higieny w pszczelarstwie.
Naradzie towarzyszyła wystawa i sprzedaż specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego.

JÓZEF KOPCZACKI
Na zdjęciu grupa pasjonatów: Natalia Jasik, Monika Barmann, Wioletta Jewiasz, Izabela
Cieślak, Anna Partyka, Marlena Objedzińska, Magdalena Rokita, Barbara Buchta, Grzegorz
Pudo, Joanna Otczyk.

PODATKI
Organizacja Pożytku Publicznego

KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” PIASKI
41-253 Czeladź ul. Mickiewicza, www.opp.ms.gov.pl
tel. 505-689-832, fax (032) 259-70-99
Nr KRS: 0000222226
Regon: 276931948 NIP 625-21-42-889
Nr Konta: Bank Spółdzielczy w Będzinie:
40 8438 0001 0006 9267 2036 0001
Gwarantujemy:
- odpowiednie wykorzystanie powierzonych środków zgodnie z celami działalności statutowej klubu,
- przekazanie całej dokumentacji potrzebnej do potwierdzenia dokonania darowizny w Urzędach Skarbowych,
KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” PIASKI to organizacja pracująca
na zasadach pełnego wolontariatu. Grupa byłych piłkarzy oraz społeczników miasta Czeladzi prowadzi działalność na rzecz wspierania
sportu czeladzkiego. Skutecznie zachęca młodzież do podnoszenia
kwalifikacji i umiejętności piłkarskich. Prowadzi zajęcia z młodzieżą
już od 9 roku życia.

CZELADZKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z UPOŚLEDZENIEM PSYCHO – RUCHOWYM
ul. Norwida 11, 41-253 Czeladź
Numer konta: 22 1050 1269 1000 0008 0342 5768

Minął już kolejny, 11 rok działalności Stowarzyszenia i pierwszy jako
organizacji pożytku publicznego. Dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaistniała możliwość przekazania 1%
swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W roku
ubiegłym, dzięki hojności naszych darczyńców udało nam się zgromadzić kwotę około 5 tys. zł. Uzyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na realizację bieżących celów statutowych. Nie ukrywamy,
że i w tym roku liczymy na Państwa pomoc i wsparcie finansowe.
Stowarzyszenie w dalszym ciągu realizuje program o nazwie
Ośrodek Wsparcia Rodziny współfinansowany przez Urząd Miasta
Czeladź. W ramach tego zadania środowisko osób niepełnosprawnych
otrzymało wsparcie i profesjonalną pomoc z dziedziny prawa, psychologii oraz wszelkie porady z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób
niepełnosprawnych. Doposażona została sala terapeutyczna w liczne
materiały i narzędzia dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie różnorodnych zajęć, w tym zajęcia z zakresu: terapii zajęciowej, muzykoterapii i ergoterapii.
W 2006 roku odbyło się kilka ciekawych zabaw okolicznościowych
w Restauracji „California” w Czeladzi połączonych z wystawami prac
wykonanych podczas naszych spotkań. Podczas wakacji w siedzibie
Stowarzyszenia odbywały się spotkania ukierunkowane na relaks
i wypoczynek na świeżym powietrzu. Poradnictwo i zajęcia odbywały
się również w miesiącach wakacyjnych. Kontynuowano indywidualną
pomoc dzieciom w pozyskiwaniu funduszy na leczenie zagraniczne.
W czerwcu 2006 roku Prezes naszego Stowarzyszenia Pani Joanna
Miodek została uhonorowana wyróżnieniem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w kategorii „Pomoc społeczna” nagrodą „OPTIMUS
HOMINUM” za niesienie pomocy osobom wymagającym wsparcia
i opieki.
We wrześniu przedstawiciele naszego Stowarzyszenia aktywnie
uczestniczyli w III Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych
„Będzin – Integracja 2006 r.”. Stale podnosimy swoje kwalifikacje
w niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach, konferencjach,
kursach i szkoleniach. Prowadząc powyższą działalność mamy poczucie, że w bardzo dużym stopniu przyczyniamy się do poprawy sytuacji
psychicznej kondycji rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne
oraz staramy się zapobiegać marginalizacji społecznej.
Wyrażamy nadzieję, iż nasza działalność spotka się z Państwa
uznaniem i przychylnością oraz przekażą Państwo 1% podatku za rok
2006 na rzecz naszego Stowarzyszenia, co umożliwi kontynuowanie
naszej działalności.

1%

ZARZĄD KLUBU nie pobiera z tytułu swej pracy żadnego wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie, zabiega o pozyskanie sponsorów dla
sfinansowania swojej działalności. W miarę posiadanych środków
dba o utrzymanie Stadionu Sportowego przy ulicy Mickiewicza w
dzielnicy Piaski. Od czasu reaktywacji klub prowadzi ścisłą i dobrze
zorganizowaną współpracę z Urzędem Miasta w Czeladzi.
Osiągnięcia:
*2 miejsce w rozgrywkach A-klasy w sezonie 2004-2005
*zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowieckiego w sezonie 2004-2005
*1 miejsce w rozgrywkach trampkarzy po rundzie jesiennej w sezonie
2005-2006
*2 miejsce w rozgrywkach A-klasy po rundzie jesiennej sezonu 20062007.
Liczymy na wsparcie ludzi, którym leży na sercu
los sportu w naszym mieście !
Ze sportowym pozdrowieniem
ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO „GÓRNIK” PIASKI

MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY

41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2 , e-mail : mcksczeladz@op.pl
Nr KRS : 0000211222
Nr konta: Bank Śląski o/Czeladź
Nr: 03 1050 1269 1000 0022 7523 6889

MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY po spełnieniu wysokich
wymogów wiarygodności decyzją Krajowego Rejestru Sądowego
uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym
zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego
na nasze konto.
Uzyskane środki przeznaczymy przede wszystkim na działalność
statutową Klubu, m.in. pomoc w dofinansowaniu obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego.
Jak przekazać 1% podatku dla Miejskiego Czeladzkiego Klubu
Sportowego?
Wypełniając zeznanie roczne PIT 36, PIT 37 lub PIT 28, od kwoty należnego podatku (rubryka 178 w PIT 36, rubryka 110 w PIT
37 lub rubryka 102 w PIT 28) obliczamy 1%, czyli 0,01 tej kwoty.
Kwotę równą 1% należnego podatku wpisujemy w rubryce 179 (PIT
36), w rubryce 111 (PIT 37) lub w rubryce 103 (PIT 28), a następnie
o jej wysokość pomniejszamy kwotę należną fiskusowi. Równowartość 1% wyliczoną w rubrykach 179 (PIT 36) i 111 (PIT 37) lub 103
(PIT 28) wpłacamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Klubu w terminie do 30 kwietnia 2007 z dopiskiem:
„wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Dowód wpłaty
(odcinek przekazu, przelewu lub wydruk zlecenia bankowego) należy przechowywać – podobnie jak inne dokumenty upoważniające
do odliczeń podatkowych – przez okres 5 lat. W przypadku nadpłaty
podatku dochodowego urząd skarbowy zwróci Państwu przekazaną
sumę w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania.
Naszym darczyńcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

APEL

do wszystkich Członków Koła POLSKIEGO ZWIĄZKU
NIEWIDOMYCH, ich Przyjaciół i Mieszkańców miasta

PZN Koło w Czeladzi jako organizacja pożytku publicznego apeluje do swoich członków, a także do wszystkich, którym nie jest
obojętny los ludzi pokrzywdzonych znacznym upośledzeniem
wzroku, o przekazanie 1% swojego podatku na cele statutowe
Polskiego Związku Niewidomych.
Możemy w ten sposób wesprzeć organizację, która powołana została
dla dobra i pożytku ludzi niewidomych i słabo widzących.
Aby przekazać część swego podatku należy:
- obliczyć sumę należnego podatku za rok 2006 i jednocześnie 1% tej
sumy wpisać w stosowną rubrykę zeznania podatkowego;
- obliczoną kwotę równą 1% podatku wpłacić na następujące konto:
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
3 0 10 5 0 12 4 3 10 0 0 0 010 0 0 0 0 278 0
z dopiskiem: 1% PODATKU DLA KOŁA PZN W CZELADZI
Uwaga!
• Wpłaty należy dokonać do końca kwietnia, ale przed złożeniem
zeznania podatkowego (PIT).
• Dowód wpłaty należy przechowywać wraz z drukiem PIT.
• Wpłacona kwota zostanie zwrócona podatnikowi w ciągu 3 miesięcy
od daty złożenia zeznania podatkowego.
Z wyrazami wdzięczności i podziękowania
PZN Koło w Czeladzi, ul. Szpitalna 5
kwiecień 2007 ECHO CZELADZI
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
• BIURO Nieruchomości LEXPOL poszukuje Nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu w Czeladzi. Zapraszamy
www.lexpol.pl tel. 0602 646 910.
• KARCZMA Góralska „Jaszowianka” w Ustroniu Jaszowiec zaprasza
na całoroczny wypoczynek. Zainteresowanym oferujemy miejsca noclegowe jak również możliwość spożycia
wspaniałej regionalnej kuchni. www.
jaszowianka.pl
Tel. 0607453598, 0607453499.
• SPRZEDAM suknię ślubną Firmy
Sposabella, 2-częściowa, biała, rozm.
38. Cena do uzgodnienia. Zdjęcia:
edytawa@poczta.onet.pl; tel. 0508
245 383.
• PORADY PRAWNE - Czeladź, tel.604976-439,662-013-354, pisma procesowe, prawo cywilne, w tym sprawy
spadkowe, prawo rodzinne, windykacja. Tanio i solidnie.
• BEAUTY NAILS - profesjonalna stylizacja paznokci: tipsy(akryl, żel),
utwardzanie paznokci, nowość!!!
Komputerowe malowanie paznokci
- - duża gama zdobień (również akryl
3d). Serdecznie zapraszamy. Tel. 50945-16-45
• KOMPLEKSOWA organizacja wesel
- profesjonalna pomoc konsultantów
ślubnych, dobór podwykonawców,
scenariusz uroczystości, koordynacja dnia ślubu. Konsultant Ślubny
w Polsce Ewelina Jagoda 502-99-3938, www.saptapadi.pl
• KUPIĘ lub wynajmę ogródek działkowy na terenie Czeladzi lub Piasków.
Tel. 509-45-16-45.
• POLSKA FINANSOWA Kredytowa
Sp. z o.o. Nowy Kredyt Niebankowy,
bez BIK-u, bez zaświadczeń o dochodach. Kredyty: gotówkowe, pod
zastaw samochodu, hipoteczne. Tel.
661160068
• WYNAJMĘ M-4, 64m, 1300 PLN +
media w Czeladzi na ul. Ogrodowej.
OKAZJA! www.lexpol.pl tel. 0602 646
910.
• PUNKT opłat! każdy rachunek tylko
1,50 zł - Czeladź-Piaski, ul. Zwycięstwa 3 (obok banku spółdzielczego).
Szybko, pewnie, bez kolejek, taniej niż
w banku i na poczcie. PHU „Edison”,
tel. 513-169-572.
• GRECJA od 299 zł oraz inne wczasy,
wycieczki, obozy i kolonie krajowe
i zagraniczne, autokarem i samolotem. BP ARTUS 032 299-91-49
www.artus.biz.pl; ulijanka@artus.biz.
pl tel.604 976 432.
• MASAŻ kręgosłupa leczniczy i relaksująco - profilaktyczny na profesjonalnym sprzęcie rehabilitacyjnym.
Czeladź,tel.032 265-46-71 lub 604 976
432
• MŁODE MAŁŻEŃSTWO poszukuje
mieszkania do wynajęcia (2 pokoje).
Tel. 662066199, 662066299,
e-mail jahdek@o2.pl
• OPOLSKA SKOK pożyczki: do 60
miesięcy, bez poręczycieli, bez opłat
za rozpatrzenie wniosku. Sosnowiec,
Pl Medyków 1 (dawny Szpital Górniczy) tel. (0-32) 368-20-40.
• OPONY letnie do CC stan dobry. Tanio! Tel. 512214185.
• PILNIE wynajmę pomieszczenie
na terenie Czeladzi, Sosnowca, Bedzina - na kafeterie –Stowarzyszenie
- o powierzchni do 70m2 tel-0504084-733 bądz poczta e-mail Atena555@onet.eu
• TANIE KOMPUTERY - atrakcyjne ceny, przynieś ofertę innej firmy, a za-
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proponujemy Ci taki sam komputer
taniej, gwarancja producenta, pewny
serwis. Szybka realizacja zamówień.
W ofercie urządzenia radiowe WiFi
oraz routery do podziału łącza internetowego na kilka komputerów jednocześnie, a także urządzenia VoIP
telefonii internetowej. DELTATEK Czeladź ul.Dziekana 1, email: deltatek@op.pl , tel. 885-651-812.
SZKÓŁKA ŻEGLARSKA dla dzieci
na jachtach „Optymist” - Boguchwałowice, ul. Kormoranów, tel. przystań
602 15 30 16, tel. biuro 602 66 99 22
email: andrzej@eth.pl; www.champion.eth.pl; szkolenie na stopnie
żeglarskie i motorowodne, lekcje wychowania fizycznego na wodzie, jedno i wielodniowe wycieczki żeglarskie,
nauka żeglowania na windsurfingu,
rejsy żeglarskie śródlądowe, zatokowe i pełnomorskie w kraju i za granicą,
czartery jachtów na Mazurach, naprawy i remonty sprzętu pływającego,
porady żeglarskie. Regaty żeglarskie
w klasach Omega lub Optymist
pikniki nad wodą
TURNUSY rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne z dofinansowaniem
z PFRON i bez dla dorosłych i dzieci.
BP ARTUS 032 299-91-49 www.artus.
biz.pl e-mail: ulijanka@artus.biz.pl
UCZENNICA liceum udzieli korepetycji z matematyki: szkoła podstawowa,
gimnazjum i 1 klasa liceum/technikum. Tel. 663041123.
ZAMIENIĘ przestronne 60-metrowe
mieszkanie komunalne na dowolne
o mniejszym metrażu. Tel. 0-694-597366 lub e-mail: iiwonka@wp.pl
ZATRUDNIĘ ogrodnika na ½ etatu
do prac w ogrodzie i przy domu. Tel.
0605 200 445.
RZECZOZNAWCA majątkowy – wycena działek, mieszkań, domów. Tel.
032/265 29 46, 0660 519 714.
SPRZEDAŻ i szycie na miarę garniturów, spodni i marynarek męskich
i chłopięcych z materiałów własnych
i powierzonych. Zakład Krawiecki,
Czeladź ul. Katowicka 83, tel. 032/ 265
00 61; 0604 132 961.
ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi oferuje: pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
nadproża, słupki geodezyjne. Tel.
0601 515 765.
MEBLOŚCIANKĘ ALBENA sprzedam.
Tel. 0887179929.
SPRZEDAM mieszkanie M3 dwupokojowe w Czeladzi, na I piętrze w niskiej
zabudowie, na ul. 35 Lecia, atrakcyjny
układ. Cena ok. 140 000 zł. Możliwość
sprzedaży dodatkowo zabudowanej
kuchni. Tel. 0516261183.
NAPRAWA okien PCV, wymiana
uszczelek, szyb oraz regulacja. Tel.
511 317 651.
KONSERWACJA pojazdowa oraz drobne naprawy. Tanio! Tel. 511 317 651.
FRANCUSKI z dojazdem do domu.
Tel. 606 618 346; 032/ 763 36 40.
OKAZJA! Wyprzedaż zniczy po atrakcyjnych cenach. Tel. 502 395 825.
DACHY – krycie papą termozgrzewalną od 15 zł/ m kw, rynny, okucia
blacharskie. Tel. 032/ 265 50 01; 602
31 56 78.
PRZYJMĘ uczniów do nauki zawodu.
Studio Fryzjer-Kosm. „Sara”. Czeladź,
tel. 032/ 265 27 45.
PODEJMĘ pracę w charakterze sprzątaczki lub opiekę nad starszą osobą.
Tel. 512 53 04 35.
WYNAJMĘ mieszkanie 2. pokojowe +
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kuchnia, łazienka, 36 m kw., ogrzewanie piecowe. Tel. 220 10 13; tel kom.
698 580 897.
M-3 (55 m kw), Czeladź-Piaski ul. Kościuszki. Sprzedam. Tel. 501 100 573.
KUPIĘ mieszkanie 1 lub 2 pokojowe
na terenie Czeladzi. Tel. 0506 76 99 00.
ZAMIENIĘ mieszkanie komunalne
26 m kw (pokój, kuchnia, łazienka)
na większe 2 lub 3 pokoje, komunalne
lub spółdzielcze (spłacę zadłużenie).
Tel. 513 097 196.
KOREPETYCJE z języka polskiego
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. Pomoc
w pisaniu prac i wypracowań. Tanio!
Tel. 694 36 813
ORGANIZACJA PRZYJĘĆ okolicznościowych u klienta - wesela, komunie,
imprezy dla grup zorganizowanych.
Przy zamówieniu na 70 osób tort weselny lub wyżywienie orkiestry gratis
oraz na hasło ECHO CZELADZI czesanie w salonie fryzjerskim dla Pary
Młodej gratis. Zapraszam serdecznie
na www.wesela.czeladz.pl lub tel.032265-01-40 lub 0-512-281-730.
PENSJONAT TRZY KORONY
w Szczawnicy zaprasza na wypoczynek cały rok. Komfortowe warunki
i domowa kuchnia zapewniona. Rezerwacje przyjmujemy pod numerem
0-18/262-21-66 lub 0-503-154-937.
JĘZYK ANGIELSKI korepetycje, nauka od podstaw, poziom szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 0603 205
997; 360 41 07.
KOREPETYCJE matematyka, fizyka,
chemia. Tel. 032/ 267 66 02.
KOREPETYCJE z języka hiszpańskiego, wszystkie poziomy, przystępna
cena. Tel. 602 707 294.
KOREPETYCJE – fizyka, matematyka
– wszystkie poziomy, również studenci. Tel. 505 00 40 91.
BIURO RACHUNKOWE - PUH „MARINEX” - kompleksowa obsługa księgowa małych i średnich firm. Przystępne
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ceny, odbiór dokumentów od klienta.
Tel. 604 187 274.
OŚRODEK SZKOLENIOWY KIEROWCÓW oraz Kształcenia Zawodowego,
mgr Andrzej Nowak. 41-250 Czeladź ul.
Katowicka 67. Tel. 032/ 265 38 6 4, 0698
613 298.Szkolimy w zakresie: prawo
jazdy kat. A, B, C, D, E, instruktor nauki
jazdy, kierowca wózków widłowych.
STOLARSTWO wykonuję meble,
kuchnie na wymiar, szafy do zabudowy, okna i drzwi, schody, renowacja
mebli. Tel. 032/291 54 89.
EGZAMIN NA PRAWO JAZDY! Chcesz
poćwiczyć manewry i jazdę po mieście? Zadzwoń! 032/ 763 60 06 lub
0602 766 552. Samochody: punto
III, opel corsa C – czekają! Prowadzę
również jazdy dokształcające dla osób
posiadających prawo jazdy.
KLIMATYZACJA, WENTYLACJA domów prywatnych, biur, sklepów,
lokali usługowych, aptek, gabinetów
lekarskich, pubów.Wentylacja ogólna i stanowiskowa. Filtrowentylacja
powietrza.Odciągi dymów spawalniczych i spalin samochodowych. P.H.U.
EKOPROJEKT Czeladź ul.Wojkowicka
11, tel. (032) 763 76 71-72, tel.kom. 698
671 073, www.ekoprojekt.net.pl
GRAFIKA UŻYTKOWA dla Twojej
firmy. Projektowanie reklamy zewnętrznej, stron www, prezentacji
multimedialnych, ulotek, kalendarzy,
folderów, teczek itp. Od pomysłu
do realizacji. P.H.U. EKOPROJEKT Sylwia Hoły Czeladź ul. Wojkowicka 11,
tel. (032) 763 76 72, tel. kom. 501 783
197, www.ekoprojekt.net.pl
SPRZEDAM NOWY DOM z drewna
(2000 r.), Oksa woj. Świętokrzyskie, 70
m kw., ogrzewanie kominkowe, terma, studnia głębinowa. Działka 900
m kw., ogrodzona, zagospodarowana,
blisko lasu, wszystkie media. Raj dla
wędkarzy i grzybiarzy. Tel. 032/ 265
12 62; kom. 0511 017 086.
SUKNIĘ KOMUNIJNĄ sprzedam-biała, z różowymi akcentami kwiatowymi
(+ torebeczka i polarowa pelerynka
obszyta futerkiem). Tel. 512 09 13 95.

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

EKOLOGIA
Zanim Europejczycy zasiedlili tereny północnoamerykańskiego wybrzeża, populacja fok
liczyła ok. 24 milionów zwierząt. Teraz jest ok.
5 mln fok, a tylko w ciągu ostatnich trzech lat
zabito ich milion!

„Viva!”
ratuje foki
D

la nas, Polaków, rzeź fok nie jest sprawą tak odległą jak mogłoby
się wydawać. Polska zalicza się do czołówki głównych importerów foczych skór. Biorąc pod uwagę wartość importu w roku 2002
zajmowaliśmy 4, a 2003 roku 3. miejsce na świecie!
W tym roku ogólnopolską akcję protestacyjną przeprowadziły
wspólnie dwie organizacje: „Empatia” i „Viva!”. W dniu 15 marca
śląskie miasta, podobnie jak inne miasta całej Polski, przyłączyły się
do ogólnoświatowego protestu przeciwko zabijaniu fok. Lokalne grupy „Vivy!” istnieją w Czeladzi, Katowicach, Radzionkowie i Tychach.
W Radzionkowie, Tarnowskich Górach oraz w Czeladzi zbierane
były podpisy pod petycją, którą zostanie wysłana do Konsula Kanady
w Polsce, organizowane są liczne akcje protestacyjne. W miastach

tych zostały również rozwieszone plakaty informujące o krwawym
procederze polowań. Działania te mają jeden wspólny cel - zwrócenie
uwagi ludzi na problem bestialskiego zabijania bezbronnych istot.
Wszystkie osoby chętne, pragnące przyłączyć się do akcji, są proszone o kontakt z lokalnymi grupami „Vivy!”. Lista regionalnych grup
„Vivy!” oraz dane kontaktowe lokalnych działaczy dostępne są pod
adresem:www.viva.org.pl

MAGDALENA JANECZEK
***
Jako mieszkanka Czeladzi zwracam się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy poczuli się
poruszeni i zaniepokojeni tą sytuacją. Jeżeli
w Twoim sercu zrodził się bunt na myśl o cierpieniach zwierząt – działaj! Pomóż mi zorganizować szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Przyłącz się do działań lokalnej grupy
Vivy! Członkostwo jest oczywiście bezpłatne,
a Twoja inicjatywa i siła bezcenna! Skontaktuj
się ze mną: Magdalena Janeczek tel. 0-692469-304.
Chciałam z całego serca podziękować tym
wszystkim, którzy odważyli się przyłączyć
do akcji informacyjnej. Szczególne podziękowania za pomoc i zaangażowanie dla Pani Beaty
Ambrozik, właścicielki Sklepu Ogólnospożywczego przy ulicy Słonecznej 1 w Czeladzi,
Pana Jacka Ciopalskiego, właściciela cukierni „Żak” przy ulicy Rynek 6, Pani Krystyny
Dąbek, właścicielki Wytwórni Cukierniczej
przy ulicy Rynek 26 w Czeladzi oraz Państwu
Teresie i Sylwestrowi Barańskim, będących
właścicielami Sklepu Ogólnospożywczego przy
ulicy Rynek 28 w Czeladzi.

FUNDACJA VIVA! AKCJA DLA ZWIERZĄT
(ang. Vegetarians’ International Voice For Animals), międzynarodowy głos wegetarian w sprawie zwierząt) – stworzona w 1995 roku organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt,
promocją wegetarianizmu, weganizmu i stylu
życia przyjaznego zwierzętom i środowisku.
Prowadzi kampanie m.in. przeciw wywozowi
i zabijaniu polskich koni na mięso, przeciw
przemysłowej hodowli świń, importowi foczych
skór i futer do Polski. Poprzez akcje informacyjne, kontakt z mediami, patronaty nad imprezami i festiwalami, pikiety działacze starają
się wpłynąć na poprawę losu zwierząt w Polsce
i świadomość konsumentów. Fundacja realizuje
również projekty medialne i konsumenckie, jak
np. system znakowania produktów wegetariańskich symbolami Vivy! Działa w Polsce poprzez
grupy lokalne.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, co umożliwia przekazanie na jej rzecz 1
% swojego podatku.
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Ukazał się pierwszy numer FATALISTY

Od końca marca na polskim rynku wydawniczym obecne jest nowe czasopismo
poświęcone literaturze i kulturze - FATALISTA. Jest przedsięwzięciem społecznym
młodego pokolenia czeladzkich poetów
i ludzi kultury. Jego wydawcą jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych.
O genezie pomysłu, planach i założeniach wydawniczych rozmawiam z projektodawcą i redaktorem naczelnym DAWIDEM MARKIEWICZEM:

Gazeta Powiatu
Powiat Będziński jest wydawcą periodyku „Ziema
Będzińska” – pierwszy numer ukazał w kwietniu
tego roku. Przynosi materiały poświęcone m.in.
Gospodarczej Bramie Śląska, 140-leciu Powiatu
Będzińskiego,Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana
Dormana z okazji 95 rocznicy urodzin jego twórcy,
relacjonuje sesję Powiatu, informuje o funduszach
sołeckich. Dwa obszerne materiały prezentują
czeladzką Galerię „Elektrownia” i zespół „Misz
Masz” z okazji jego 15. lecia istnienia.
Jako motto redakcja wybrała hasło: Ziemia Będzińska – serce Zagłębia. Redaktorem naczelnym
jest Piotr Dudała z Wydziału Promocji Starostwa
Powiatowego. Jak na razie „Ziemia Będzińska” ma
tylko cztery kolorowe strony i 12 czarno-białych,
ale z pewnością wkrótce rozwinie skrzydła, czego
życzymy Wydawcy i Redakcji. (WK)

- Skąd się wziął pomysł stworzenia takiego czasopisma?
- Pomysł narodził się z fascynacji postacią
Larry’ego Flinta i jego magazynu, a ponieważ słabo znam się na pornografii,
zdecydowałem się na literaturę:) A na poważnie, to zauważyliśmy, że w Czeladzi
jest wiele osób, które zajmują się twórczością, nie tylko literacką, ale również
fotograficzną, malarską i stwierdziliśmy,
że warto by to pokazać na łamach prasy.
- Jakie są główne założenia „Fatalisty”?
- „Fatalista” ma na celu popularyzację
współczesnej literatury i w ogóle sztuki,
w tym również dokonań ludzi z miasta.
- Czy spodziewacie się dotrzeć do jakiegoś konkretnego grona odbiorców?
- Pismo kierowane jest do osób zainteresowanych sztuką, nie nakłada żadnych
ograniczeń, natomiast jeżeli chodzi o jego zasięg to jest on mocno ograniczony,
ze względu na niski nakład i nieco undergroundową dystrybucję. Jednakże swoje
utwory publikowali w nim także ludzie
spoza Czeladzi i dzięki temu „Fatalista”
dotarł do Warszawy, Krakowa, Opola,
Katowic, Mysłowic, Pajęczna i innych
miast, więc jego zasięg jest właściwie
ogólnopolski. Planujemy dodruk egzemplarzy pierwszego numeru, jeżeli tylko
uda nam się znaleźć na to środki.
- Jaka będzie częstotliwość ukazywania się magazynu?

- Na razie nie wyznaczamy sztywnych
terminów, póki co, funkcjonuje jako nieregularnik, aczkolwiek chcielibyśmy,
żeby ukazywał się przynajmniej raz
na kwartał.
- Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu,
„Fatalista” będzie relacjonował życie
kulturalne w Czeladzi?
- Jako że jest to czeladzki artzin, będzie
na bieżąco śledził wydarzenia kulturalne
w naszym mieście. W kolejnych numerach chcielibyśmy zamieścić coś w rodzaju fotorelacji z najbliższych spotkań
literackich w Czeladzi, m.in. z Jackiem
Dehnelem, Martą Dzido i Łukaszem
Gołębiewskim. Jednocześnie nie chcemy
ograniczać się wyłącznie do literatury,
stąd publikowane zdjęcia i komiks zamieszczony w pierwszym numerze.
- Gdzie można będzie „Fatalistę” kupić, bądź w jakikolwiek inny sposób
zdobyć?
- W chwili obecnej dostępność „Fatalisty” jest mocno ograniczona, ale mamy
nadzieję, że jeżeli uda nam się dodrukować egzemplarzy, sytuacja ulegnie
diametralnej poprawie. Na pewno będzie dostępny w bibliotekach na terenie
Czeladzi. W przyszłości chcielibyśmy,
żeby znalazł się na półce Empiku razem
z innymi pismami literackimi.
Rozmawiał: TOMASZ M. NOWAK
Wszystkich zainteresowanych lekturą
informujemy, że pierwszy numer „Fatalisty”, zawierający teksty m. in.: Marty
Dzido, Jacka Dehnela, Patrycji Kalety,
Arkadiusza R. Skowrona czy Konrada
Ludwickiego, jest już dostępny w Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. 1 Maja 27. Zachęcahęca
hęcamy do lektury!

Powrót
na
rynek
Po kilkumiesięcznej nieobecności na rynku prasowym, w kwietniu powróciły
„Wiadomości Zagłębia” – jedyny tygodnik informacyjno-publicystyczny w Zagłębiu. Jak się okazuje jest niezastąpiony,
bo jak dotąd nie udało się wprowadzić
na rynek żadnego nowego tytułu, a takie próby były czynione niejednokrotnie.
Dobrze, że zwycięża przywiązanie czytelników do „swojej” gazety. To po prostu tygodnik z tradycjami i zacny tytuł
prasowy - jego upadek byłby dużą stratą
dla regionu.
Nowym wydawcą „Wiadomości Zagłębia” jest Wyższa Szkoła Humanista

w Sosnowcu. Jak mówi przedstawiciel
Wydawcy – dr Michał Kaczmarczyk,
zmieni się nieco profil tygodnika – większy nacisk zostanie położony na publicystykę lokalną, mniejszy zaś na bieżące
informacje. Nie zabraknie też tekstów
o sukcesach Zagłębia i Zagłębiaków, promujących region i jego osiągnięcia.
Niezmiennie od lat redaktor naczelną „Wiadomości Zagłębia” jest Jadwiga
Krzeszowiec. Zespołowi redakcyjnemu
i Wydawcy życzymy sukcesu i coraz
większego nakładu! (WK)

