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Laureaci oraz nominowani do Nagrody Miasta (od lewej): Antoni Krawczyk, Krzysztof Zięcik, Maria Kańtoch, Danuta Kawka i Janusz Gątkiewicz w towarzystwie Teresy Kosmali
– przewodniczącej RM i burmistrza Jana Skalskiego.

Nagrody Miasta wręczone
2 maja br. w Urzędzie Miasta
odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej, podczas której zostały
wręczone Nagrody Miasta Czeladź. Tegorocznymi laureatami
zostali: Maria Kańtoch – twórczyni i prezes UKS „Olimp”
przy Szkole Podstawowej nr 3,
inicjatorka wielu działań na rzecz
sportu i zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży, Antoni Krawczyk – utytułowany

po raz drugi Nagrodą Miasta (po
raz pierwszy otrzymał ją w 1996
roku), ceniony regionalista, popularyzator filatelistyki wśród
młodzieży i twórca MKF przy
Szkole Podstawowej nr 1 oraz
Krzysztof Zięcik – twórca
nieprofesjonalny, zajmujący się
malarstwem i rysunkiem, utrwalający widoki starej Czeladzi
a także uczestnik licznych aukcji
charytatywnych.

Wśród gości
uroczystości byli
również najbliżsi
Laureatów.
Na zdjęciu
Antoni Krawczyk
z żoną Henryką
i wnuczką
Katarzyną.

„Dobro zawsze
wraca”
powiedziała,
dziękując
za Nagrodę,
Maria Kańtoch.
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Gratulacje i pamiątkowe
dyplomy otrzymali również nominowani do tegorocznej edycji Nagrody: Danuta Kawka,
przewodnicząca czeladzkiego
oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów i Janusz
Gątkiewicz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i zastępca
burmistrza w ubiegłej kadencji
samorządu.

Nagrody wraz z gratulacjami
Laureatom wręczali przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Kosmala oraz burmistrz Jan
Skalski.
Uczestnikami uroczystości
byli radni Rady Miejskiej oraz
najbliżsi i przyjaciele Laureatów, a także przedstawiciele
Urzędu Miasta.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy! (WK)

Krzysztof Zięcik nie tylko maluje ale również pisze wiersze.
Za Nagrodę podziękował takimi oto strofami:
Wspomnienie
W zachwycie stokrotnych blasków
Mnożących się okruchów wspomnień
Pięknych i jasnych jak poświata
Baśniowa umysł nam mąci,
Wyobraźnia co granic nie zna.
Jak czas miniony ogarnąć
Myśli ulotne okiełznać,
By snuć jak nicią pajęczą
Porankiem błyszczącym rosą,
Balladę o cudownej iskierce
Co ledwie wśród mroku zabłyśnie
A staje się tylko wspomnieniem.

Duże zainteresowanie
wzbudziła wystawa
przygotowana przez
Miejską Bibliotekę
Publiczną z okazji
uroczystej sesji RM, podczas której prezentowana była pamiątkowa
księga z okazji 30. lecia
Towarzystwa „Saturn”
z 1930 r. oraz zdjęcia
w niej zamieszczone.
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Nasz kraj

20. każdego miesiąca

Polska – to nasza piękna ojczyzna
Każdy z Polaków pewnie to przyzna
Wszyscy walczyli o nią jak mogli
A czasem inni trochę pomogli.
Walczyli dzielnie od morza po Tatry
Na znak zwycięstwa palili watry
Bronili pięknej tej naszej ziemi
I tego nikt już nigdy nie zmieni.
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ak co roku, uroczystości patriotyczne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Czeladzi
rozpoczęła Msza św. za Ojczyznę w kościele
św. Stanisława BM. Następie pod obeliskiem
na placu Konstytucji odbywały się uroczystości oficjalne, w których uczestniczyli m.in. poseł Waldemar Andzel, wicestarosta Powiatu
Będzińskiego Mariusz Kozłowski, władze
samorządowe Czeladzi z burmistrzem Janem
Skalskim i przewodniczącą RM Teresą Kosmalą, radni Rady Miejskiej, poczty sztandarowe, przedstawiciele miejskich organizacji
społecznych i politycznych, licznie przybyli
mieszkańcy.
Na zakończenie burmistrz Jan Skalski zaprosił
uczestników uroczystości do rozmów o przyszłości kraju i miasta, które odbywały się przy
tradycyjnej grochówce.

J
Dehnel, Brachmański, Żymirski, Michalski, BBK Bonn
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Wykonano
ponad 700 badań
14

kwietnia br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się pierwszy w tym roku
Festyn Zdrowia. Mieszkańcy Czeladzi mogli bezpłatnie wykonać badania: mammograficzne, cytologiczne, spirometryczne, dopplera, EKG. Ponadto
każdy mógł skontrolować poziom cholesterolu i cukru, a także zmierzyć ciśnienie. Łącznie wykonano
ponad 700 badań.
Tę profilaktyczną akcję jak co roku sponsorował
Urząd Miasta Czeladź, a wraz z nim: NZOZ ZDROVIT S.C., NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego”,
NZOZ ALFA-MED. oraz PZZOZ w Będzinie – Szpital w Czeladzi.
Urząd Miasta serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
włączyli się w organizację Festynu Zdrowia. Już dziś
zapraszamy mieszkańców naszego miasta na kolejny
Festyn, który odbędzie się jesienią. MP
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W MIEŚCIE
W związku z licznymi głosami mieszkańców osiedla Wrzosowa odnośnie lokalizacji projektowanych dróg w rejonie Wschodniej Strefy Ekonomicznej, publikujemy wyjaśnienia
kierowane do Państwa w korespondencji oraz e-mailach.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WRZOSOWA
1.Użyta w marcowym numerze „Echa Czeladzi” mapa była tylko
i wyłącznie mapą poglądową, tak aby każdy z mieszkańców miasta mógł dowiedzieć się o przybliżonej lokalizacji planowanych
do realizacji dróg. Nie było intencją Urzędu Miasta, aby pomijać
istniejącą zabudowę os. Wrzosowa. Dlatego obok publikujemy nową
mapę z orientacyjną lokalizacja dróg (pomarańczowy kolor to etap
1, niebieski – etap 2 inwestycji).
2.Projektowana Ulica Północna będzie przebiegała nieopodal osiedla Wrzosowa, jednak zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazują dokładnej odległości
od granic posesji os. Wrzosowa. Będzie to możliwe po opracowaniu
dokumentacji projektowej (w trakcie realizacji). Urząd Miasta Czeladź będzie wnosił o uwzględnienie w dokumentacji projektowej
zieleni izolacyjnej (zgodnie z zapisami Studium) oraz ekranów
akustycznych – nie jest to wymóg narzucony przez zapisy Studium).
Przewidywane zabezpieczenia od zabudowy Państwa osiedla (zieleń izolacyjna, ekranowanie) będą wystarczającym środkiem zapobiegającym potencjalnym uciążliwościom. Takie zabezpieczenia
są sprawdzone, stosuje się je powszechnie. Ponadto wyznaczając
lokalizację pasa drogowego gmina jako inwestor będzie kierować
się zarówno warunkami terenowo-prawnymi, jak i postulatem odsunięcia drogi od istniejącej zabudowy.
3.Zwracamy uwagę, iż projektowana ul. Północna będzie także dla
Państwa osiedla znaczącym udogodnieniem komunikacyjnym,
łącząc rejon osiedla Wrzosowa z ul. Będzińską. Poza zabezpieczeniami akustycznymi projektowane będą docelowe rozwiązania dla
komunikacji zbiorowej przy skrzyżowaniu z ul. Mysłowicką – Nowopogońską, co wpłynie na podniesienie wartości nieruchomości
os. Wrzosowa.
4.Przebieg ul. Wschodniej ustalono w Studium z roku 1999, natomiast w roku 2005 w Aktualizacji Studium skorygowano przebieg
ulicy Północnej dostosowując go do możliwości włączenia do układu dróg istniejących (Uchwała Rady Miejskiej nr LXI/ 920/ 2005r.
z dnia 29 grudnia 2005r.). Procedura opracowania i uchwalania
Studium i planu miejscowego jest przeprowadzana zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która przewiduje
m.in. ogłoszenie i wyłożenie do publicznego wglądu, dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie rozwiązaniami, możliwość
wnoszenia uwag do projektów. Przy opracowaniu Studium, jego
aktualizacji oraz planów miejscowych dla terenów na północ od nasypu kolei piaskowej procedura ta była zachowana.
5.Pas zieleni izolacyjnej od strony ul. Wschodniej i Północnej został
wskazany w Studium, jego realizacja jest więc obligatoryjna dla
projektanta i miasta jako inwestora. Bliskość nasypu nie jest tu czynnikiem warunkującym położenie drogi – będzie on niwelowany,
w związku z czym istnieją techniczne przesłanki realizacji pasa
zieleni i ewentualnych ekranów, które przewidziane będą w projekcie wykonawczym.
6.Ulica Północna będzie obciążona ruchem ciężkim głównie na odcinku Wschodnia – Będzińska. Oceniamy, iż ruch ciężki nie będzie
kierowany na ul. Mysłowicką, ale na drogi krajowe. Nie jest bowiem zasadne dla inwestora (np. operatora logistycznego) kierowanie się ku miastu, ale właśnie ku drogom głównym. Ponadto ruch
pojazdów cięższych niż 3,5 t (dostawczych, wieloczłonowych, tir)
będzie generowany stopniowo, dopiero po pojawieniu się inwestorów. Ponadto zwracamy uwagę, iż instrumentem kształtującym kierunek i strukturę ruchu jest także jego organizacja.
7.Gmina nie miała wpływu na zbliżenie zabudowy do projektowanych dróg (wskazanych wcześniej w Studium. Inwestor Państwa
osiedla nie wnosił uwag w trakcie procedury uchwalania Studium),
niemniej postulaty zabezpieczenia akustycznego i zastosowania
zieleni izolacyjnej będą wzięte pod uwagę jako wytyczne do pro-
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jektowania. Ponownie zwracam uwagę, iż ruch na ww. drogach
nie będzie ruchem ciągłym ze względu na gospodarczy charakter
Strefy i projektowanych dróg.
8.Projektowane drogi mają po wybudowaniu obsługiwać tereny
inwestycyjne Wschodniej Strefy Ekonomicznej jako drogi wewnętrzne, a nie jako przelotowe (utrudnia to chociażby wymagający
przebudowy węzeł ul. Wiejskiej z DK-86, czy też brak w 1 etapie
węzła ul. Wschodniej z ul. Będzińską). Obecnie jedynie tereny położone bezpośrednio przy drogach krajowych oraz ul. Wiejskiej
mają dostęp do sieci drogowej. Całe wnętrze Strefy z powodu braku
dróg i towarzyszącej im kanalizacji, wodociągu czy oświetlenia
jest praktycznie niewykorzystane na cele gospodarcze. Budowa dróg
jest więc ekonomicznie uzasadniona z punktu widzenia rozwoju
gospodarczego miasta i regionu.
9.Urząd Miasta Czeladź zorganizuje spotkanie dla mieszkańców
osiedla Wrzosowa, na którym będzie możliwość zapoznania się
z przygotowywanym przebiegiem dróg, proponowanym sposobem
zabezpieczeń akustycznych oraz możliwościami wniesienia uwag.
Proces projektowy jest w toku, więc takie spotkanie będzie możliwe
dopiero po zaproponowaniu przez projektanta szczegółowej lokalizacji drogi. O miejscu i dacie spotkania powiadomimy mieszkańców
osiedla pisemnie i z odpowiednim wyprzedzeniem.

RAFAŁ KOST
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA UM
e-mail:rafkost@um.czeladz.pl
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kwietnia b.r. na spotkaniu przedstawicieli gmin
i powiatów Subregionu Centralnego Gmina Czeladź uzyskała
promesę finansowania 2 projektów z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Są to inwestycje polegające na budowie i oznakowaniu ścieżek rowerowych oraz remontach systemów grzewczych
w wybranych budynkach publicznych takich jak przedszkola,
szkoły, biblioteki. Jednocześnie
są to kolejne projekty, których
finansowanie gmina ma zapewnione przed fazą konkursową,
unikając w ten sposób ryzyka
i przeciągających się procedur
wyboru właśnie jej projektu.
Dodać trzeba, iż wcześniej otrzymaliśmy pieniądze
na realizację pełnego uzbrojenia
w infrastrukturę dla inwestorów
terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w ramach projektu
kluczowego pt. „Gospodarcza
Brama Śląska” do kwoty dotacji
rzędu 20 mln zł.
Gmina Czeladź jest koordynatorem i liderem projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych
w 25 gminach: Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Jaworznie, Katowicach, Lublińcu, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej,
Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Tychach, Mikołowie,
Orzeszu, Łaziskach Górnych,
Ornontowicach, Wyrach, a także
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: w Zawierciu, Ogrodzieńcu,
Pilicy, Kroczycach, Łazach, Porębie i Włodowicach. Prowadzi też
projekt 4 miast – Czeladzi, Piekar,
Tychów i Siemianowic Śląskich –
w zakresie kompleksowych zmian
systemów grzewczych budynków
użyteczności publicznej.
Dzięki realizacji pierwszego
projektu również mieszkańcy
Czeladzi będą mogli rowerem
dostać się poprzez oznakowany
system ścieżek i tras do Siemianowic, Katowic czy Będzina,
a stamtąd do Dąbrowy Górniczej czy Tychów i Pszczyny. W tym przypadku gmina
uzyska ok. 550 tys. zł dotacji
na realizację ścieżek w dolinie
Brynicy, łącząc ją z Parkiem
Pszczelnik w Siemianowicach
oraz ścieżkami w Katowicach
i Będzinie. Z kolei uzyskana dotacja na ochronę atmosfery pozwoli wyremontować dwa-trzy
budynki w mieście, co pozwoli
obniżyć niską emisję i obniżyć
koszty ogrzewania.
O szczegółach dotyczących
ścieżek rowerowych będziemy
Państwa informować na łamach
„E. Cz.” po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Uzyskanie dotacji pozwoli
zwiększyć udział finansowania
zewnętrznego (środki UE) w in-

Za pieniądze z unijnej kasy

ŚCIEŻKI
ROWEROWE
I NIE TYLKO...

BĘDĄ

westycjach miejskich, co z kolei pozwoli obniżać zadłużenie
budżetu. RPO będzie najważniejszym instrumentem finansowania inwestycji lokalnych
w mieście w latach 2007-2013.
Tworzony jest on obecnie przez
Urząd Marszałkowski i konsul-

towany przez Komisję Europejską, która przekaże środki
pochodzące z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty rozwojowe
w dziedzinie: sportu, rekreacji,
edukacji, kultury, turystyki, rozwój przedsiębiorczości, rewita-

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź przypomina o konieczności wniesienia do dnia 31 maja 2007 r.
opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.

lizację centrów miast, transport
czy ochronę środowiska.

RAFAŁ KOST
Państwu
HENI I KRZYSZTOFOWI
MALCZEWSKIM
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
ZYGMUNTA MALCZEWSKIEGO
składają
Ania i Leszek Michalscy
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
KRYTERIA, ZASADY I ŚWIADCZENIA
W RAMACH USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 12 marca 2004r.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb
członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody
i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa
do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
W Czeladzi bezpłatne poradnictwo i konsultacje prowadzi Zespół
Konsultacyjny mieszczący się w gmachu Szpitala ul. Szpitalna 40,
tel.(032)265-17-47wew.265:
- porady prawne – poniedziałek w godz. 1600-2000,
- terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu – wtorek
w godz. 1530-1830, czwartek od godz. 1400-2000 oraz terapia dla osób
uzależnionych od narkotyków, osób z problemem HIV/AIDS, konsultacje dla rodzin z problemem uzależnienia, w sprawach przemocy
w rodzinie, grup wsparcia dla współuzależnionych
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Kierowanie do Miejsca
Interwencji Kryzysowej, które znajduje się w Czeladzi w Ośrodku
Integracyjnym „Senior” ul. Szpitalna 5a odbywa się poprzez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego
ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje
przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach
do tego przeznaczonych.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie
potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może
go sobie zapewnić.
W gminie Czeladź zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest program, którego celem jest:
- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku
osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób
z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk
wiejskich;
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
- upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
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- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
- zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a) dzieciom do 7 roku życia,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym
lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie
osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego.
Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole
może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi finansuje posiłki
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych, a dla osób dorosłych w 3 Punktach Żywienia,
które mieszczą się:
PUNKT ŻYWIENIA NR 1
Adres: Czeladź ul. 17 Lipca 27, tel. 265-14-42
godz. pracy od 1200-1400
PUNKT ŻYWIENIA NR 2
Adres: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, tel. 265-77-87
godz. pracy od 1300-1400
PUNKT ŻYWIENIA NR 3
Adres: Czeladź ul. 35-Lecia 6, tel. 265-31-85
godz. pracy od 1200-1400
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być
przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni
nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym.
Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności
od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli :
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i po-
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ziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności
wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom
pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.
W ramach pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych i problemowych, dzieci
mogą korzystać z Sekcji Opiekuńczo – Wychowawczej zlokalizowanej na Piaskach oraz Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Będzinie Placówce Wsparcia Dziennego, położonej przy ulicy 11
Listopada w Czeladzi. Z Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
korzystają dzieci z terenu centralnej części Czeladzi realizując działalność opiekuńczo – wychowawczą, diagnostyczną i socjoterapeutyczną. Natomiast Sekcja Opiekuńczo – Wychowawcza obejmuje swym
zasięgiem tylko dzielnicę Piaski. Działania świetlic są zorientowane
głównie na wspomaganie psychospołecznego rozwoju dzieci oraz
kreatywne formy organizacji czasu wolnego wychowanków. Dzieciom
w placówkach stworzono warunki do odrabiania lekcji i wyrównywania braków w procesie kształcenia. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicach realizowane są w formie grupowej i indywidualnej poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień indywidualnych
zgodnie z zasadami pracy socjalnej. Ponadto, otrzymują posiłek oraz
napoje ze środków MOPS.

DODATKI MIESZKANIOWE
Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez
gminę, osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre
koszty związane z zamieszkaniem w lokalu)
I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U Nr 71
z 2001r. poz.734/, reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz
właściwość organów w tych sprawach oraz Rozprządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.
U. Nr 156 z 2001r. Poz. 1817).
II. Dokumenty
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy
złożyć:
1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
2.Deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami
potwierdzającymi dochody za w/w okres.
III. Warunki, które uprawniają do przyznania dodatku:
1.Tytuł prawny do lokalu,
2.Odpowiednio niski dochód - średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.045,56 zł brutto) lub 125 proc tej kwoty
w gospodarstwie wieloosobowym (746,83 zł brutto)
3.Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu - powierzchnia
użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % to jest w gospodarstwie:
1 osobowym - pow. normatywna 35 m 2 powiększona o 30 % = 45,50 m 2
2 osobowym - pow. normatywna 40 m 2 powiększona o 30 % = 52,00 m 2
3 osobowym - pow. normatywna 45 m 2 powiększona o 30 % = 58,50 m 2
4 osobowym - pow. normatywna 55 m 2 powiększona o 30 % = 71,50 m 2
5 osobowym - pow. normatywna 65 m 2 powiększona o 30 % = 84,50 m 2
6 osobowym - pow. normatywna 70 m 2 powiększona o 30 % =
91,00 m 2
W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość normatywnej powierzchni użytkowej lokalu miesz-

kalnego zwiększa się o 5m2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która musi
zamieszkiwać w oddzielnym pokoju, wielkość tę zwiększa sie o 15m2
niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
IV. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1.Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.
2.Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni
o więcej niż:
- 30% albo,
- 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
3. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową
zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki
poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1. 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2. 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4
osobowym,
3. 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5osobowym i większym.
4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc
od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
5. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania
decyzji.
6. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek
mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany
lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje
się, w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym
decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Można
ponownie starać sie o przyznanie dodatku dopiero po uregulowaniu
wszystkich należności.
7. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym
wypłata była wstrzymana.
8. Jeśli po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym okaże się,
że zachodzi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym,
gmina ma prawo nie wypłacić dodatku uznając, że wnioskodawca
jest w stanie płacić za mieszkanie z własnej kieszeni. Gmina nie wypłaci dodatku, gdy stwierdzi, że faktyczna liczba osób w gospodarstwie domowym jest niższa niż podana w deklaracji.
9. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego należy przechowywać przez trzy lata od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego.
10. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, osoba
pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.
11. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć
do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni
użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
12. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca z góry.
cdn.
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Polskie spory o „becikowe”, nieustanne dyskusje o potrzebie aktywizacji polityki prorodzinnej
oraz o finansowych możliwościach państwa w tym zakresie

słyszalny jest alarmowy dzwon,
w który uderzają demografowie.
Obecnie w Polsce mamy jeszcze
dodatkowy problem: korzystając
z otwartych granic coraz więcej
młodych, dobrze wykształconych i będących w pełni sił
obywateli, wyjeżdża „za chlebem” - i niestety nie spieszy się
z powrotem do starej ojczyzny.
W kraju pozostają ich rodziny, starsi rodzice, nierzadko
borykający się z trudnościami
dnia codziennego i pełni obaw
co do należytego zabezpieczenia
emerytalnego.
Parlament Europejski pracuje
nad rezolucją w sprawie zmian
demograficznych i solidarności
między pokoleniami. Ostatnio
projekt tej rezolucji analizowała

stu zapotrzebowania na usługi
socjalne, zwłaszcza w zakresie
opieki zdrowotnej (szpitalnej
i pozaszpitalnej), a także - długookresowej pielęgnacji.
Wszyscy wiemy, że na dobre
zdrowie trzeba solidnie pracować
przez długie, długie lata. Namawiają nas do tego od wczesnych
lat dietetycy, instruktorzy sportowi, zalecają przy okazji wizyt
– nasi lekarze. I to jest indywidualne zadanie dla każdego z nas.
Podobne zadanie, ale w skali
zbiorowej, spoczywa na państwie, które przecież konstytucyjnie odpowiada za zorganizowanie sprawnego systemu opieki
zdrowotnej i systemu opieki
socjalnej dla swych obywateli.
Nie ulega wątpliwości, że po-

ze złych warunków życia. W połączeniu z trwającym niżem demograficznym oraz tendencjami
emigracyjnymi Europejczyków
stanowią one zagrożenie prowadzące do powstanie błędnego
koła, z którego trudno będzie
się wydostać.
I właśnie w trosce o prawidłowy rozwój poszczególnych
państw i przyszłość Europy,
Parlament Europejski zwraca
się do państw członkowskich
z prośbą o udzielenie informacji
na temat poziomu zdrowotności
i systemów zabezpieczenia socjalnego ich obywateli, a także
postuluje systematyczną wymianę doświadczeń w tym zakresie.
Zastanawialiśmy się również
nad tym, czy spadek liczby lud-

Demografowie biją na alarm!
nie są odosobnione, mają swoje echo i konsekwencje także
w pracach Parlamentu Europejskiego. Wszak nie są to tylko
polskie problemy. Cala Europa
gwałtownie się starzeje, a konsekwencje tego stanu coraz bardziej niepokoją zarówno rządy
państw członkowskich UE jak
i europejskich parlamentarzystów. Jeśli jeszcze przypomnimy sobie z jakich powodów i pod
jakimi hasłami maszerowano
w ciągu ostatnich lat ulicami
Paryża, Berlina, Rzymu i innych
europejskich stolic, jak niewydolne stają się nasze systemy zabezpieczenia społecznego oparte
na zasadzie solidarności pokoleń: kiedy to aktualnie pracujący
poprzez swoje składki utrzymują seniorów, to coraz bardziej

Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. W dyskusji podkreślano,
że im dłużej ludzie mogą się
cieszyć zdrowiem, tym dłużej
pozostają aktywni życiowo i zawodowo, zachowują nie tylko
fizyczną sprawność, ale także
- dobre samopoczucie i wyższą
samoocenę.
Gwałtowne starzenie się
europejskiego społeczeństwa
jest faktem. Z jednej strony skłania to producentów do zwrócenia
uwagi na zaspokojenie specyficznych potrzeb grupy starzejących się konsumentów (np. leki
geriatryczne, kosmetyki, ubrania, oferta spędzania wolnego
czasu). Z drugiej strony prowadzi jednak do szybkiego wzro-

chłania to ogromne środki, jako że inwestycje w profilaktykę
kosztują, i to niemało! Dlatego
posłowie wspomnianej Komisji
PE - w pracach której aktywnie
uczestniczę - są zaniepokojeni
różnicami w poziomie zdrowotności i zaspakajania przez państwa potrzeb starzejących się
Europejczyków. Są w tym zakresie doprawdy znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi
państwami członkowskimi UE,
europejskimi regionami, a nawet
- różnymi grupami społecznymi. Różnice obejmują przede
wszystkim takie czynniki jak
np.: niska przeciętna długość
życia; wysoka częstotliwość
występowania przewlekłych
schorzeń, choroby zawodowe,
czy też schorzenia wynikające

ności w Europie niesie za sobą
wyłącznie negatywne skutki dla
utrwalonego systemu społecznego oraz w jakim stopniu można
by je złagodzić poprzez zwiększenie odsetka osób czynnych
zawodowo, a także - modernizację systemów ochrony socjalnej.
W naszym polskim przypadku
realizacja tego celu powinna
oznaczać skuteczniejsze ograniczenie plagi bezrobocia, tej swoistej dżumy, z którą weszliśmy
w XXI wiek.

Po raz kolejny reprezentacja
Gimnazjum Nr 2 w Czeladzi
wyjechała z roboczą wizytę
do kraju partnerskiego. Przez
3 lata prowadziliśmy Szkolny
Projekt „The Guide To Teenage World”, czyli przewodnik
po świecie nastolatka. Tym
razem zwiedziliśmy Rumunię

i piękne rejony miasta Iasi. Po ciężkiej
i długiej podróży dotarliśmy na miejsce,
jednak nawet zmęczenie nie odebrało nam
chęci na zwiedzenie
rumuńskiej szkoły
„ Stefan Procopiu”
high school. W szkole
spotkaliśmy się po raz
pierwszy z reprezentantami innych krajów europejskich, dwóch szkół
z Włoch (Lugo oraz Neapol),
a także Bułgarii, Niemiec oraz
Rumunii. Organizatorzy przygotowali dla nas wspaniały poczęstunek, po którym udaliśmy
się na konferencję, by omówić
najważniejsze sprawy związane
z programem Socrates Come-

nius. Kolejnego dnia czekała
nas dwudniowa wycieczka
na górę Humorului – dawnej
części Mołdawii, obecnej części Rumunii. Zwiedziliśmy ruiny Zamku Obronnego Catatea
de Saun. Później wybraliśmy
się do malowniczych cerkwi
w pięknym mieście Radauti.
Ale nie była to ostatnia niespodzianka, jaką dla nas przygotowali gospodarze. We wsi
Sararie odwiedziliśmy typowy,
wiejski dom, pokazano nam jak
żyją tamtejsi mieszkańcy.
Po powrocie do Iasi, jeszcze
tego samego dnia, udaliśmy się
na kolację pożegnalną do urokliwej restauracji. Przywitano
nas chlebem i solą, po czym zostaliśmy oprowadzeni po podziemiach tego lokalu. Jak się

okazało, korytarze tej piwnicy
przechodzą pod całym miastem.
Po krótkiej wycieczce wspólnie
zasiedliśmy do stołu. Mieliśmy
okazję zasmakować pysznej,
regionalnej potrawy oraz posłuchać typowej dla tego kraju
muzyki.
Jesteśmy zachwyceni tą podróżą. Organizatorzy otoczyli
nas nadzwyczajną troską i przygotowali niesamowite pomysły,
zorganizowali dla nas najlepsze
hotele, a także zapewnili wiele
wspaniałych przygód i atrakcji.
Jesteśmy pewni, że wspomnienia z tej wizyty jeszcze długo
pozostaną w naszej pamięci
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Straż Miejska apeluje!

Dzikie wysypiska to plaga
Czeladzka Straż Miejska podejmuje liczne interwencje związane z kontrolą i obserwacją
terenów miasta, na których powstają dzikie wysypiska śmieci.
Najbardziej zagrożonymi miejscami są tereny przyległe do uli-

nia się właścicieli nieruchomości
z ciążących na nich obowiązkach
w zakresie utrzymania czystości
i porządku na jej terenie, które
to obowiązki wynikają z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie Czeladź.

Dzikie wysypisko śmieci ul. Szpitalna teren przy garażach

cy Spacerowej, ulicy Wiosennej,
teren przy garażach przy ulicy
Szpitalnej.
Ponieważ dzikie wysypiska
to wciąż plaga naszego miasta,
dlatego Straż Miejska apeluje do mieszkańców o pomoc i
zgłaszanie do Komendy Straży
Miejskiej w Czeladzi faktu wyrzucania odpadów komunalnych
w miejscach do tego nie przeznaczonych, w celu ujawnienia
sprawców zaśmiecania miasta.
W kwietniu Straż Miejska rozpoczęła kontrolę posesji znajdujących się na terenie Czeladzi.
Kontrola dotyczy wywiązywa-

Osoby zainteresowane informujemy, iż regulaminy dostępne
są w Komendzie Straży Miejskiej. Planowany jest również
przegląd prawidłowego oznakowania nazw ulic.
Przypominamy również właścicielom zwierząt domowych
o bezzwłocznym usuwaniu
z miejsc publicznych zanieczyszczeń i odchodów własnych
zwierząt, które ograniczają swobodne korzystanie z przestrzeni
miejskiej innym mieszkańcom
i co tu dużo mówić, źle świadczą
o naszym mieście.

Czeladzcy dzielnicowi
KOMISARIAT POLICJI
w Czeladzi, ul. Staszica 5
Tel. 32-265-17-19, 265-17-86
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
mł. asp. PAWEŁ PENSZKO,
pok. nr 36, tel. 265-17-86 wew. 259
DZIELNICA nr 5
st.post. Jarosław SADLIK
pok. nr 21, tel. 265-17-86 w. 242
W skład rejonu wchodzą ulice:
Astrów, Aleja Róż do ul. Borowej, Buczka,
21 Listopada, Chopina, Czarnowskiego, Dehnelów, Katowicka od ul. Nowopogońskiej,
Lotnicza, Łączna, Moniuszki, Nowa, Nowopogońska od ul. Katowickiej do ul. Reymonta, Niecała, Polna, Powstańców Śląskich,
Powstania Styczniowego, Reymonta od ul.
Nowopogońskiej, Skłodowskiej.

Urząd Miasta Czeladź we współpracy z firmą Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami CORTEX – II zorganizował w dniu
20 kwietnia br. akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych. Każdy
mieszkaniec Czeladzi mógł bezpłatnie oddać zalegające w gospodarstwach domowych odpady takie jak: zużyte baterie, leki
przeterminowane, zużyte świetlówki i akumulatory oraz opony.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. W tym dniu zebrano
1452 kg odpadów w tym 1110 kg
opon i 168 szt. świetlówek.
Z kolei 23 kwietnia dla szkół
podstawowych zorganizowany
został Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej. Organizatorem konkursu
była Janina Dąbek – doradca
metodyczny i nauczyciele przyrody ze Szkoły Podstawowej
nr 7. Laureatami konkursu byli:
I miejsce Piotr Michalski z SP
7, II miejsce Otylia Rajca z SP 7,
III miejsce Agnieszka Blarowska z SP 2, III miejsce Martyna
Trepka SP3. Zwycięzcy zostali

nagrodzeni kasetami i książkami o tematyce ekologicznej sfinansowanymi przez miasto.
Każda szkoła w swojej placówce organizowała uroczyste apele
i różnego rodzaju zajęcia ekologiczne: warsztaty, prezentacje,
pokazy multimedialne, pogadanki. Odbyły się również konkursy plastyczny, fotograficzny
dotyczący środowiska i ochrony
przyrody
W maju, w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
w Będzinie, odbędą się zorganizowane i sfinansowane przez
Urząd Miasta warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Urząd Miasta Czeladź serdecznie
dziękuje Państwu AGNIESZCE
i MACIEJOWI GULIŃSKIM
– Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami CORTEX II w Czeladzi za sprawne zorganizowanie
i przeprowadzenie akcji zbierania odpadów niebezpiecznych
w dniu 20 kwietnia br.

Członkowie Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w dniu
20 kwietnia br. wzięli udział
w obchodach „Dniach Ziemi Będzin 2007”. Z tej okazji przygotowali stoisko z produktami
pszczelimi i sprzętem do pracy
z pszczołami. Stoisko najbardziej oblegane było przez dzieciaki, które, jak wiadomo, są łasuchami, a u pszczelarzy można

było skosztować różnych gatunków świeżego miodu z waflem. Pszczelarze, a wśród nich
prezes Koła Roman Bochenek,
wiceprezes Ryszard Filipczyk
i inni odpowiadali na wiele
pytań dzieci zainteresowanych
pracą w pasiekach, produkcją
miodu i życiem pszczół.

BEATA SIEMIENIEC

JÓZEF KOPCZACKI

DZIELNICA nr 6
st. post. Rafał TYLKOWSKI
pok. nr 20, tel. 265-17-86 w. 258
W skład rejonu wchodzą ulice:
Aleja Róż od ul. Borowej do Nowopogońskiej,
3 Kwietnia, Bema, Betonowa, Borowa, Broniewskiego, Brynicka, Brzechwy, Czeczota,
Francuska, Graniczna, Harcerska, Kościuszki, Krakowska, Krzywa, Lwowska, Mickiewicza, ul. Nowopogońska od ul. Reymonta
prawa strona, Okrzei, Piastowska, Płocka,
Poniatowskiego, Puławskiego, Reja, Saturnowska, Sikorskiego, Stalowa, Sułkowskiego,
Szybikowa, Trznadla, Wapienna, Warszawska
Wojciechowskiego, Wybickiego, Zwycięstwa,
Żeromskiego,
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„Bracia”
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P

Dni Czeladzi 2007

sponsor Dni Czeladzi

ark Grabek, Prochownia i plac przy ulicy Miasta Auby były miejscami zabaw i koncertów podczas tegorocznych Dni Czeladzi. Jak zawsze dzieciaki czekały na zabawy z klaunami, na karuzele, dmuchane
zamki, wiatraczki, balony, kolejki, cukrową watę, a ci nieco
starsi i dorośli na występy znanych gwiazd. W tym roku
niewątpliwie były nimi Ivan Komarenko i zespół „Bracia”.
Ich koncerty przyciągnęły tłumy wielbicieli. Ale dużym
zainteresowaniem cieszyły się także i piosenki z repertuaru „Czerwonych gitar” wykonywane przez „Wędrowne
gitary” i kapela lwowska.
Z kolei rodzice, dziadkowie i najbliżsi uczniów czeladzkich szkół trzymali kciuki za udane popisy taneczno-wokalne swoich pociech. Panowie natomiast wybierali rajd
starych samochodów, a oko przyciągał blask wypolerowanych i wypielęgnowanych karoserii. Kto chciał, mógł wziąć
udział w rajdzie szutrowym i popisać się umiejętnościami
wytrawnego kierowcy (więcej o rajdzie i imprezach sportowych w dalszej części „E.Cz.”).
Tak więc atrakcji nie brakowało, a do tego nawet pogoda była sprzyjająca. Pod parasolami można było przekąsić
co nieco z grilla, pogawędzić i posłuchać muzyki.
Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorem Dni
Czeladzi był Urząd Miasta. W gronie sponsorów znalazła
się firma STATOIL, która od kilku lat współpracuje z UM
przy organizacji tego kilkudniowego Święta Miasta oraz
„Apteka dla Ciebie”.

Ivan Komarenko
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Jacek Dehnel (w środku), prowadzący wieczór Tomasz
Nowak (z lewej) i Dawid Markiewicz.

Ależ
to było
spotkanie!
Takiego zdjęcia nie mogło zabraknąć, bowiem spotkanie odbyło się
przy ulicy Dehnelów (a powinno być
Dehneli, jak powiada poeta)

Długa kolejka po autografy.

SDK „Odeon” zaprasza

24 maja 2007, godz. 1700 – koncert zespołu „Orfeusz”
z okazji Dnia Matki. Wstęp wolny.
27 maja 2007, godz. 1600 – koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu sekcji artystycznych SDK „Odeon”.
3 czerwca 2007, godz. 1600 – spektakl dla dzieci
w wykonaniu zespołu teatralnego SDK „Odeon” w reżyserii Ewy
Adamczewskiej. Wstęp 4 zł.
5 czerwca 2007, godz. 1700 – wernisaż wystawy „Haftowane
obrazy” Teresy Orłowskiej ze Stowarzyszenia Twórców
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Wstęp wolny.
9 czerwca 2007, godz. 830 – V Piknik Osób
Niepełnosprawnych w Siewierzu-Warężynie.
Koszt uczestnictwa – 5 zł.
13 czerwca 2007, godz. 1100 i 1200 – Mała Akademia Jazzu.
Konkurs wiedzy zdobytej podczas całego rocznego cyklu
audycji.
20 czerwca 2007, godz. 1700 – uroczyste zakończenie roku
kulturalnego w SDK „Odeon”. Rozdanie dyplomów i nagród.
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acek Dehnel - poeta, prozaik, tłumacz, tegoroczny laureat „Paszportu Polityki”, był gościem wieczoru
autorskiego, które odbyło się w pałacu
„Pod Filarami” 12 kwietnia br. Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka
Publiczna, a prowadzili je młodzi poeci
Tomasz Nowak z MBP i Dawid Markiewicz – redaktor naczelny magazynu
literackiego „Fatalista”.
Spotkanie z Jackiem Dehnelem było
nie lada wydarzeniem w życiu literackim Czeladzi, bowiem Sala Lustrzana
pałacu wypełniła się po brzegi miłośnikami poezji w różnym wieku. Autor
słynnej powieści „Lala” opowiadał
o swojej twórczości, o fascynacjach
literackich, planach artystycznych i ...
rozległych rodzinnych powiązaniach,
od zamierzchłych czasów poczynając.
Jacek Dehnel czytał również swoje
wiersze oraz fragmenty nagrodzonej sagi rodzinnej, a po zakończonym wieczorze do Autora ustawiła się długa kolejka
po dedykacje i autografy.
Podczas spotkania nie zabrakło pytań
o jego związki z czeladzką rodziną Pawła Dehnela i Leokadii Dehnel – znanych działaczy politycznych z okresu
międzywojnia, których imię nosi ulica,
przy której odbywało się spotkanie.
Organizator spotkania i Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi odwdzięczyło
się bohaterowi wieczoru publikacjami
o mieście i uzyskało obietnice, że Autor
wzbogaci zbiory Stowarzyszenia o pamiątki rodzinne.

J

WIESŁAWA KONOPELSKA

Marta
Dzido
w Czeladzi
Do Czeladzi, na spotkanie autorskie,
przyjedzie Marta Dzido - pisarka
i reżyserka mieszkająca w Warszawie, autorka szeroko komentowanej
i docenionej przez krytykę antykonsumpcyjnej powieści Małż (2005). Jak
napisała Urszula Orłowska w recenzji
zamieszczonej w Fataliście: „Małż”
to najczystszy głos pokolenia, z którym
sama mam (nie)szczęście się identyfikować. Jest to książka boleśnie uczciwa, obnażająca obskurantyzm naszej
rzeczywistości, marzenia zniszczone
reklamami i serialami. Nawet jeśli te
cenne obserwacje autorki nie zmienią
świata, to książka ma moc oczyszczającą. „Małż” Marty Dzido to powieść
o wolności - w każdym obszarze życia.
Marta Dzido swoje utwory publikowała
m.in. w Ha! Arcie, Lampie, e- Obiegu
i Fataliście. Studiuje w szkole filmowej
w Łodzi na ostatnim roku realizacji telewizyjnej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się,
8 czerwca (piątek) o godz.1700, w klubie
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DAWID MARKIEWICZ

Malarstwo i
Galerii Sztuki Współczesnej
ELEKTROWNIA sezon otwiera
projekt międzynarodowy - jest to wystawa twórców związanych z największym w Niemczech stowarzyszeniem
artystów plastyków – BBK Bonn RheinSieg zatytułowana „Spotkanie zachodu
z zachodem”. Blisko 60 prac malarskich
i graficznych prezentuje 22 autorów. Ko-

W

P

od takim tytułem galeria
Ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowała
na najnowszej wystawie zdjęcia Jerzego Żymirskiego.
W marcu przypadała piąta
rocznica śmierci tego znakomitego fotografa, wspaniałego
człowieka i przyjaciela wielu
z nas.
Intencją organizatora wystawy było pokazanie przemian,
zwłaszcza tych, jakie zaszły

Wspaniałego fotografa, męża i ojca, wspominali:
pani Alina Żymirska, Ewa Ambroży i Władysław
Żymirski

na jednej z głównych ulic miasta
– ulicy Staszica, od wczesnych lat 60.
poczynając. Przy okazji na wystawie
pojawiły się i inne zakątki miasta, zapomniany już Dom Handlowy przy ul.
1 Maja, autobusy zwane „ogórkami”
kursujące po mieście, także nieistniejące już budynki szkół i ratusza miejskiego.
Przygotowanie wystawy było możliwe dzięki pomocy pani Aliny Żymirskiej, z której archiwum pochodzi
część zdjęć.
Wernisaż, który miał miejsce 29 marca
br. odbył się w niezwykłej, wspomnieniowej atmosferze, bowiem wzięli
w nim udział zaproszeni najbliżsi
członkowie rodziny Jerzego Żymirskiego.

ULTURA

grafika niemiecka
misarzem wystawy jest Damian Pietrek, wiceprezes Oddziału
Katowickiego ZPAP.
Na wernisaż wystawy przybyło liczne grono, rzec można,
stałych już bywalców galerii „Elektrownia”. A ten sezon,
podobnie jak ubiegły, zapowiada się interesująco. Kolejna
wystawa już w czerwcu.
Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych wraz ze Związkiem Polskich Artystów
Plastyków Oddział Katowice i Miastem Czeladź.

WIESŁAWA KONOPELSKA

Wystawie towarzyszył katalog, w którym Władysław Żymirski zamieścił wspomnienie o swoim ojcu, pisząc w nim:
„Biografia mojego Ojca, Jerzego Żymirskiego, związana
była z czterema miastami: Lwowem, Radomiem, Łodzią
oraz Czeladzią. Kiedy w połowie lat 50. ubiegłego wieku
przyjechał wraz z rodziną do nadbrynickiego grodu trudno
było oczekiwać, że zwiąże się tak emocjonalnie z miastem,
które było mu wówczas całkowicie obce. Tymczasem właśnie w Czeladzi spędził zdecydowaną większość swojego
życia i miastu temu poświęcił wszystko to, co stanowiło dla
Niego Najistotniejszą wartość.”

Zygmunt Brachmański opowiada
o rzeźbie przedstawiającej Gustawa
Holoubka.

Rzeźby mistrza
Brachmańskiego
Rzeźby jednego z czołowych współczesnych
rzeźbiarzy polskich, Zygmunta Brachmańskiego, gościły od 13 kwietnia do 25 maja 2007
r. w galerii SDK „Odeon”.
Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie. Ekspozycję tworzyła grupa pełnych
rzeźb figuralnych, wykonanych z materiałów
żywicowych. Ich strzeliste, smukłe i lekkie
kształty sprawiały wrażenie gotyckich konstrukcji, a przy tym wyraźnie malowniczej
baśniowości. – Ta forma ma coś opowiedzieć.
To nie jest napisane. Każda rzeźba ma swoje
tajemnice i swoje zapowiedzi. To nie są kazania, ale pytania – wyjaśniał artysta.
Zygmunt Brachmański jest autorem znakomitych projektów monumentalnych (m.in. pomników Harcerzy Września oraz Wojciecha Korfantego w Katowicach, Walki i Zwycięstwa
w Radlinie, Fryderyka Chopina w Dąbrowie
Górniczej, Poległych i Pomordowanych w Zawierciu, Monte Cassino w Zabrzu), także autorem wielu statuetek (m.in. „Ślązak Roku”), a jego rzeźby sakralne odnajdziemy
w ponad pięćdziesięciu kościołach w całej Polsce. Artysta zajmuje się również
projektowaniem medali, w czym osiągnął prawdziwe mistrzostwo.
Wernisaż został poprzedzony koncertem jazzowym w wykonaniu znanego muzyka i basisty, Darka Ziółka z zespołem.

WIESŁAWA KONOPELSKA

Na

wystawę inaugurującą działalność nowo powstałej galerii zaprasza pałac „Pod filarami” (Czeladź, ul. Dehnelów 10). Jest to fotografia artystyczna autorstwa Stanisława Michalskiego pt. „Nikiszowiec”, ukazująca w niebanalny sposób zabytkową dzielnicę Katowic.
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – pomysłodawca i opiekun
galerii, nie przypadkiem wybrało Nikiszowiec jako temat wystawy.
Jest to bowiem pierwsza z cyklu wystaw, które w zamierzeniu mają
łączyć obydwie strony Brynicy. Premierowa wystawa stała się okazją
do spotkania licznego grona znakomitych śląskich fotografików, zaś
wielką niespodzianką było przybycie nestorki śląskiej fotografii, założycielki Oddziału Śląskiego ZPAF – dziś już ponad 90. letniej, pani
Haliny Holas- Idziakowej. Wśród wernisażowych gości byli obecni
także senator Zbigniew Szaleniec, sekretarz miasta Dorota Bąk oraz
prezes katowickiego ZPAF Katarzyna Łata – Wrona.

ILONA CIEŚLIK-GRELA

W oczekiwaniu na
koncert orkiestry
górniczej i na
wernisaż wystawy
„Nikiszowiec”.

Otwarcie tej kameralnej galerii
miało nietuzinkową oprawę –
na chwilę przed
wernisażem koncertowała górnicza orkiestra dęta, bowiem Nikiszowiec to również dzielnica, w której
po dziś dzień żywa jest tradycja górnicza.
Wystawa powstała we współpracy z Miastem Czeladź, Czeladzką Izbą
Tradycji i katowickim Oddziałem Związku Polskich Artystów Fotografików. Sponsorem wystawy było Wydawnictwo Górnicze z Katowic
i „Restauracja pod filarami”.

WIESŁAWA KONOPELSKA
maj 2007 ECHO CZELADZI

13

W SZKOLE

Pięć lat wpółpracy

Poznawanie
Europy

M

U

iejski Zespół Szkół w Czeladzi i Miejska Biblioteka Publiczna obchodzą
pięcioletni jubileusz wspólnej działalności.
Podejmowane działania służą wyrabianiu
wśród uczniów nawyku korzystania z innych bibliotek w samokształceniu i sprzyjają
promowaniu postaw twórczych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym wszystkie
klasy gimnazjalne brały udział w zajęciach
bibliotecznych na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie klas pierwszych
i drugich uczyli się korzystania ze zbiorów
wypożyczalni i czytelni. Pani Bożena Łaska
z MBP omawiała z nimi sposób zapisania
się do placówki, przedstawiała ofertę książek, czasopism oraz możliwość skorzystania
z multimediów. Uczniowie na pierwszym
spotkaniu zapoznali się z aparatem informacyjnym biblioteki, poznawali sposób posługiwania się katalogami, korzystania z kartotek
zagadnieniowych i bibliografii zawartości
czasopism.
W tym roku szkolnym trzecioklasiści podejmowali próby samodzielnego pisania i redagowania artykułów. Jak się okazało, sztuka
dziennikarskiego pisarstwa nie była dla mło-

dzieży zbyt trudna.
Uwieńczeniem tegorocznej współpracy było
zorganizowanie wystawy prac uczniów MZS
w Czeladzi w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Prezentowaliśmy różnorodną tematykę
prac wykonanych podczas zajęć świetlicowych:
figurki z masy solnej, rysunki, witraże, formy
przestrzenne – papieroplastyka, origami, grafika. Wystawiono także materiały, które powstały pod kierunkiem nauczycieli przyrody,
biologii, historii. Pokazano materiały edukacyjne związane z naszym miastem– albumy
i foldery o Czeladzi.
Wśród prac plastycznych naszych uczniów
królowało malarstwo. Mogliśmy także podziwiać witraże i prace fotograficzne. Młodzi
artyści wykazali się szczególną pomysłowością i talentem. Ich prace wykonane zostały
pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły.
Jesteśmy przekonani o tym, że nasza współpraca będzie się układała nadal bardzo pomyślnie i rozszerzona zostanie jeszcze o inne
formy wspólnej działalności.

BEATA MACHURA
BEATA MARCINKOWSKA

czniowie należący do szkolnego Klubu
Europejskiego „Słoneczko” w Szkole
Podstawowej nr 3, nie mogą narzekać na brak
atrakcji. Wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej
zdobywają przez zabawę oraz działanie.
W grudniu ub. roku zorganizowaliśmy dla
naszych wychowanków konkurs plastyczny
pt. „Mikołaj w kolorach flag UE”, a w marcu
tego roku konkurs „Zostań Potteromaniakiem”. Odbył się on wyłącznie z wykorzystaniem komputera. Pytania zostały ukryte
na stronie internetowej naszej szkoły, a odpowiedzi dzieci wysyłały na wskazany adres
mailowy.
Aby poznać nasze miasto i region wychodzimy w teren. Do tej pory odbyliśmy wycieczką na górę Dorotkę oraz „Śladami zabytków
Czeladzi” . Podziwialiśmy klasztor misjonarzy z Mariannhill, złożyliśmy hołd naszym rodakom pod pomnikiem „Czeladzianom poległym za wolność i niepodległość
Polski”. Każdego roku palimy tam znicze
z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
oraz Konstytucji 3 Maja. Po drugiej stronie
ulicy znajduje się obelisk poświęcony pamięci Żydów, którzy zginęli na terenie naszego
miasta. Im też złożyliśmy pokłon. Jesteśmy
pewni, że patriotyzm zakorzeniony już w najmłodszych latach, na pewno zaowocuje w dorosłym życiu.
Już nie po raz pierwszy podziwialiśmy rynek naszego miasta z przepięknym kościołem
św. Stanisława wzorowanym na francuskiej
katedrze Notre Dame. Obejrzeliśmy cmentarz żydowski - na jego terenie znajduje się
pomnik poświęcony pamięci zamordowanych podczas Holocaustu Żydów z Czeladzi.
Planujemy jeszcze kilka wyjazdów w tym
roku szkolnym, m.in. na cmentarz niemiecki
w Siemianowicach Śląskich, by poznawać
historię naszego kraju i regionu.

ZAWODY I SPECJANOŚCI W ZS NR 2
W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH
na rok szkolny 2006/2007
Czeladź ul.21 Listopada 23 tel.032 265–32–88

Szkoły kształcące w systemie
wieczorowym
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA DOROSŁYCH ( 3- letnie )
Zawody: technik elektronik - specjalizacja: systemy i sieci komputerowe,
technik elektryk - specjalizacja: instalacje elektryczne, technik mechanik - specjalizacja: chłodnictwo i klimatyzacja
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH ( 3- letnia )
Zawody: elektryk, ślusarz, monter
elektronik, blacharz samochodowy,
elektromechanik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych
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MAGDALENA NIEDBAŁA
NAUCZYCIELKA SP NR 3

www.zs2.czeladz.pl

SZKOŁA POLICEALNA DLA
DOROSŁYCH ( 2- letnia )
Zawody: technik informatyk - specjalizacja: grafika komputerowa, technik
informacji naukowej, technik mechanik:
specjalizacja: chłodnictwo i klimatyzacja,
technik logistyk: specjalizacja: transport
i spedycja, technik BHP ( 3 – semestry)

Szkoły kształcące w systemie zaocznym co 2 tygodnie sobota, niedziela
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
ZAOCZNE dla Dorosłych ( 3-letnie)
Zawody: technik elektronik: specjalizacja:
systemy i sieci komputerowe, technik elektryk: specjalizacja: instalacje elektryczne,

technik mechanik: specjalizacja: obsługa
i naprawa pojazdów samochodowych
SZKOŁA POLICEALNA ZAOCZNA
dla Dorosłych ( 2-letnia)
Zawody: technik informatyk, Technik informacji naukowej, technik mechanik - specjalizacja: chłodnictwo i klimatyzacja, technik
elektryk specjalizacja : instalacje elektryczne, technik logistyk specjalizacja: transport
i spedycja, technik BHP ( 3 – semestry).

SZKOŁA PAŃSTWOWA
– NAUKA BEZPŁATNA!

W STOWARZYSZENIACH

List intencyjny
ze spotkania otwartego
Klubu Rodów Czeladzkich
ze środowiskami społeczności
czeladzkiej

NIE – przemocy i agresji!
Członkowie Akcji Katolickiej (stoją od lewej): Marian Kita, Teresa Ganszczyk, Jadwiga
Pomorska, Eugeniusz Bliźnicki, Anna Laskowska, Elżbieta Dębska, Janina Krugły, Łucja
Lewandowska, Maria Wiślak, Anna Zarębska, Aleksandra Małota, Janusz Małota, ks. prałat
Mieczysław Oset.

Akcja Katolicka
pomaga od 10 lat
P

ierwsze, założycielskie spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii
Stanisława BM, odbyło się 9
maja 1997 roku. Wzięli w nim
udział ks. prałat Mieczysław
Oset, nieżyjący już pan Stefan
Kobus oraz 12 osób deklarujących przynależność do Akcji
Katolickiej. Pierwszym przewodniczącym został pan Wojciech Grząślewicz. Od kilku
już lat pracom Akcji Katolickiej
przewodniczy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem pani
Łucja Lewandowska.
W ciągu minionego 10. lecia
członkowie Akcji Katolickiej
podejmowali wiele społecznie
ważnych przedsięwzięć. Do najważniejszych z pewnością należą spotkania z kierownictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi i Ośrodka Integracyjnego „Senior”,
podczas których rozmawiają
o potrzebach ich podopiecznych.
Współpraca Akcji z Caritas daje
możliwość comiesięcznego zaopatrywania najbiedniejszych
mieszkańców miasta w najpotrzebniejsze produkty spożywcze jak ryż, makaron, mleko, ser.
Dziś to już wiele ton wydanych
produktów! Działalność członków Akcji to także organizowanie spotkań dla dzieci z okazji
świąt a zwłaszcza Mikołaja, na
spotkanie z którym tylko w ub.
roku przybyła ponad setka dzieci
i wszystkie otrzymały prezenty.
To również zbieranie datków
do puszek, dzięki którym członkowie Akcji mogą dofinansować

dzieciom wyjazdy wakacyjne,
zakup ubiorów komunijnych,
butów, odzieży, opału, czy przeznaczyć pieniądze na bony żywnościowe.
Ważnym elementem jest także wspieranie pracy, jaką wkładają czeladzkie siostry Karmelitanki w prowadzenie świetlicy
dla dzieci.
Swoje działania członkowie Akcji opierają również na realizacji
założeń programu duszpasterskiego i poprzez udział w inicjowanych przez Instytut Akcji
Katolickiej wydarzeniach.

Z

Głęboko poruszeni narastającą falą przemocy i agresji, której ofiarami padają nie tylko młodzi ludzie znajdujący się na początku swojej
drogi życiowej, wyrażamy swoje zatroskanie stanem relacji międzyludzkich w naszym codziennym otoczeniu. Wierzymy, że każdemu
zagubionemu, sfrustrowanemu człowiekowi potrzebne jest wsparcie
w działaniach na rzecz spokojnego i godnego życia. Brutalne zachowania, które dotykają młodszych ludzi, często dlatego, że byli „obcy”,
„stanęli komuś na drodze” dowodzą iż często zapominamy o wychowaniu do wolności.
Nikt nie może i nie ma prawa zastąpić w wychowywaniu domu rodzinnego, w którym powinna zostać przywrócona równowaga między
wychowaniem, a naturalną tendencją do zwiększania swojej zasobności materialnej.
Nie zapominajmy, iż młody człowiek nim ucieknie się do aktu przemocy, poprzedzi go zachowaniem, które jest wyraziście wyartykułowanym wołaniem o pomoc, o wysłuchanie, o odruch ciepła i przyjaźni.
Jedna rozmowa potrafi zmienić życie ludzkie, skromny gest życzliwości może mieć dla człowieka zamkniętego w kręgu swoich problemów,
z których nie widzi wyjścia – uzdrawiające znaczenie.
Nagle i gwałtownie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że wielu
ludzi odczuwa swoistą „bezdomność”, poczucie lęku i zagrożenia,
osamotnienie, które kierują ich w stronę taniej rozrywki i potwierdzenia, za pośrednictwem agresji własnej wartości. Dlatego dom rodzinny
i szkoła znajdują wsparcie w instytucjach, które potrafią przyjść z pomocą ludziom, którzy zmagając się z poczuciem zagrożenia własnej
osoby, często stają się zagrożeniem dla innych.
Nie bójmy się mówić o swoich flustracjach, depresjach, stanach zagrożenia.
Jesteśmy dla Was, otwarci na Wasze problemy.

Wołaj
o pomoc!

KLUB RODÓW CZELADZKICH
POLICJA, STRAŻ MIEJSKA,
DYREKTORZY CZELADZKICH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

PEDAGODZY SZKOLNI
KIEROWNIK SDK „ODEON”

EUGENIUSZ BLIŹNICKI

PIELGRZYMKĄ DO WŁOCH
dniach od 27 kwietnia
do 4 maja br. Czeladzki Klub Pielgrzyma zorganizował międzynarodową pielgrzymkę do Włoch. Podczas
siedmiu dni pielgrzymowania
czeladzianie zwiedzili m.in.
Asyż, Rzym, Monte Cassino,
San Giovani Rotondo, Loretto a także Wenecję i Wiedeń. W pielgrzymce wzięło
udział 51 osób. Szczegółowe
informacje dotyczące działalności Czeladzkiego Klubu Pielgrzyma oraz galerie
z organizowanych wyjazdów
można uzyskać na stronie internetowej
www.pielgrzym.czeladz.pl.
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Piąte
urodziny
Harcerskiego
Klubu
Seniora
Phm Jerzy Krzemień przedstawił historię
i dorobek czeladzkich drużyn ZHP.

arcerski Krąg Seniorów
działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Czeladzi
zwołał jubileuszową zbiórkę
na dzień 27 kwietnia 2007 roku. Odbyła się w Sali Lustrzanej pałacu „Pod filarami”. Tutaj
bowiem kilkudziesięcioosobowa
grupa harcerzy – seniorów i zaproszonych gości wzięła udział
w uroczystym spotkaniu z okazji
5. lecia istnienia HKS. W gronie
zaproszonych gości znaleźli się
m.in.: senator Zbigniew Szaleniec, burmistrz Jan Skalski,
zastępca burmistrza Grażyna
Jaroń, przewodnicząca RM Teresa Kosmala.
Zbiórka rozpoczęła się hymnem
harcerskim, a następnie dh phm
Jerzy Krzemień przedstawił
historię harcerstwa w Czeladzi.
Z okazji jubileuszu Harcerski
Krąg Seniorów przygotował wystawę obrazującą historię i dzień
dzisiejszy czeladzkiego harcerstwa. Przypomniał najistotniejsze cele działalności Kręgu:
współpracę z władzami samorządowymi miasta i dyrektorami
szkół oraz organizacjami i stowarzyszeniami, wymianę doświadczeń z innymi kręgami, udział
w tworzeniu muzeum miejskiego. Mówił również o działalności wydawniczej HSK w ramach
której powstała monografia ZHP
w Czeladzi, a w przygotowaniu
jest broszura o działalności Kręgu. O eksponatach znajdujących
się na wystawie opowiadał niżej
podpisany, przewodniczący Komisji Historyczno – Redakcyjnej
HKS.
Wystawa obrazuje ruch harcerski w Czeladzi od początków skautingu do 2007 roku.
Do najciekawszych eksponatów
należą dawne sztandary drużyn
i hufca, a szczególnie bandera
z 1914 roku, także pochodzący
z 1941 roku oryginał zaświadczenia o śmierci zamordowanego w obozie Mauthausen-Gusen
założyciela drużyn harcerskich
i pierwszego hufcowego, a następnie patrona Hufca Czeladź
– hm. Zdzisława Czarnomskie-

H
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go. Wielkie znaczenie dla dokumentowania pracy drużyn miały
kroniki, z których część można
również oglądać na wystawie.
Na wystawie znalazły się również eksponaty dokumentujące
obecną działalność HKS – fotografie i informacje o obchodach
90. lecia ZHP, Nieobozowej
Akcji Letniej, imprez z okazji
Dnia Dziecka i wielu innych.
Są zdjęcia z pobytu harcerzy
w ośrodku w Łękawie, Zagórniku oraz na Cmentarzu Orląt
Lwowskich.
Zaznaczyć trzeba, że Krąg Seniorów uczestniczy z pocztem
sztandarowym we wszystkich
patriotycznych uroczystościach
miejskich, a także w uroczystości odsłonięcia Pomnika Katyńskiego. HKS za zaangażowanie
w prace Komitetu Budowy Pomnika został odznaczony medalem za Zasługi dla ZKRPiBWP.
***
Realizacja tych wszystkich zadań nie byłaby możliwa bez pomocy ludzi dobrej woli, a wśród
nich są: senator Zbigniew Szaleniec, burmistrz Marek Mrozowski, Teresa Wąsowicz, Ewa
Ambroży – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, która
nie tylko udostępnia nam pomieszczenia na nasze zbiórki,
ale osobiście pomaga w realizacji niektórych zadań. Nie sposób
wymienić wszystkich przyjaciół,
ale są to także MOSiR, SDK
„Odeon”, kierownik Wydziału
Edukacji UM Adam Jandała, firma ANMARK, Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nie można zapomnieć o osobach, które
przekazały nam zdjęcia, kroniki
i sztandary. Najcenniejsze po byłym hufcowym czeladzkim hm.
Józefie Pogodzie, przekazane
przez córkę Halinę.
Po pięciu latach jest okazja,
by podziękować wszystkim
za wsparcie w realizacji naszych
zadań, zrozumienie naszej pracy
i przekazywanie wszelkich historycznych pamiątek.
DH ARTUR REJDAK – ĆWIK

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
sztandary

Bandera z 1914 roku to najstarszy eksponat na wystawie.

Dh Mirosław Górnicki, pierwszy komendant HKS, zaintonował hymn harcerski a potem
wszyscy rozśpiewali się na dobre.
Już tylko nieliczni mogą pochwalić się posiadaniem harcerskiego munduru. Na pierwszym
planie dh Artur Rejdak, przewodniczący Komisji Historycznej HKS.

Tanio do Grecji!

Polski Związek Emerytów I Rencistów Oddział Rejonowy w Czeladzi organizuje wczasy w Grecji – 10 noclegów w cenie 549 zł plus
25 euro płatne w autokarze. Wyjazd 2 września 2007 r. w godzinach rannych. Powrót 14 września w godzinach wieczornych.
Cena zawiera: przewóz autokarem z klimatyzacją, barkiem, TV, WC,
posiłek gorący na terenie Serbii k/Belgradu, ubezpieczenie, opiekę
rezydenta. Zakwaterowanie całej grupy w apartamentach „Olimpic
Beach” – pokojach z aneksem kuchennym z naczyniami, lodówka,
łazienką, balkonem, tarasem. Dokładnych informacji udziela Zarząd
Oddziału Rejonowego – Czeladź ul. Szpitalna 5 we wtorki i czwartki
od godz. 13.30 do 17.00. Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 180 zł.
W imieniu grupy pensjonariuszy Ośrodka Integracyjnego „Senior”
w Czeladzi składam serdeczne podziękowania dla całego personelu
Ośrodka, a zwłaszcza pani pielęgniarce GRAŻYNIE BREJDAK.
Jestem w tym Ośrodku od siedmiu lat i zawsze mamy bardzo dobrą
opiekę i zawsze spotyka nas tu wiele życzliwości i troski.

AURELIA KUBALSKA

SPORT

Mistrzostwa integracyjne

KJS Grabek 2007 rozstrzygnięty
28 kwietnia br. w ramach Dni
Czeladzi odbyła się Konkursowa Jazda Samochodem Grabek
2007. Na liczącej 85 kilometrów
trasie zlokalizowano 10 prób
sportowych, w tym 2 przejazdy
mini odcinkami specjalnymi.
W zawodach wzięło udział 15
załóg, które podzielono na 4
klasy pojemności silników aut
i w których przyznano nagrody. Trasa prowadziła przez
OSiR w Będzinie, ul. Przełajska
w Czeladzi, Szyb Jana i Park
Grabek. We wszystkich miejscach przeprowadzane były próby sprawnościowe. Zawodnicy
musieli pokonać trzy okrążenia
na tej trasie.
W klasie 1 najlepsi okazali się
Piotr Manicki i Marek Pawłowski– Fiat 126p, drugie
miejsce zajęła załoga z Czeladzi
Michał Kulawow i Wojciech
Łodziana– Fiat 126p, zaś trze-

FILATELISTYKA

cia pozycję wywalczyli Bartłomiej Placek i Paweł Paradowski – Fiat 126p. Zwycięzcami 2
lasy zostali Grzegorz Pasterak
i Jakub Przytulski – Fiat S.C.,
drugie miejsce Michał Flejszer
i Agata Curyło – Fiat S.C., trzecia lokata Łukasz Walczyk i Paweł Pasek – Fiat S.C. W klasie
3 triumfowali Łukasz Chrobak
i Michał Paszek – Mitsubishi
Colt, miejsce drugie Rafał Kozioł i Przemysław Sado – Ford
Fiesta. W klasie 4 zwyciężył Michał Pakoszewski– Peugeot 306.
Dodatkowo wręczono nagrodę
dla najlepszej załogi z Czeladzi,
którą otrzymali Michał Kulawow i Wojciech Łodziana.
Liczymy, że już we wrześniu
jeszcze liczniejsza grupa pasjonatów wyścigów stawi się podczas rajdu szutrowego.

ANDRZJE SZKUTA

Pojadą na finał

W zorganizowanym 31 marca
br. w SDK „Odeon” przez Oddział Sosnowiecki półfinale 45.
Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pt. „Turystyka
w Świętokrzyskiem” uczestniczyli członkowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych
działających przy tym Oddziale.
Patronat nad konkursem objęła
Poczta Polska – Centrum Sieci
Pocztowej ORJ w Sosnowcu,
Przedstawicielstwo Poczty Polskiej w Sosnowcu, Kuratorium
Oświaty Delegatura w Sosnowcu, SDK „Odeon” i PZF Oddział
w Sosnowcu.
Z okazji konkursu wydano okolicznościowy datownik, a Przedstawicielstwo PP wykonało okolicznościowy datownik, kopertę
oraz dyplom dla uczestników
konkursu.
Konkurs przeprowadzono
w trzech grupach wiekowych.

Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące regionu świętokrzyskiego oraz wykonywali
mini eksponaty (trzy karty).
W poszczególnych grupach zwyciężyli: I m. Sławomir Bartnik,
II m. Katarzyna Dalak, III m.
Mariola Jarczyńska – wszyscy są uczniami klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 1
w Czeladzi. Wśród gimnazjalistów najlepsza była Weronika
Walus (I miejsce) z Zawiercia,
natomiast Andrzej Okręglicki
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (także członek
czeladzkiego MKF). Zwycięzcy
wezmą udział w finale krajowym, który odbędzie się w Katowicach, w czerwcu br.
Nagrody dla laureatów konkursu przygotowała Poczta Polska
i PZF Oddział w Sosnowcu.

ANTONI KRAWCZYK

9 marca br. w Hali MOSiR
w Czeladzi już po raz szesnasty
zabrzmiały słowa piosenki „We
are the champions” skierowanej
do tenisistów maszerujących
przez Halę w szpalerze miast.
W tym roku wystartowało 20
szkół czyli około 140 zawodników reprezentantów miast:
Sosnowca, Katowic, Jaworzna,
Bytomia, Zabrza, Żor, Zawiercia, Gołuchowic, Tychów, Mikołowa, Mysłowic, Radzionkowa,
Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Świętochłowic i oczywiście
Czeladzi. Głównym organizatorem i gospodarzem tej imprezy,
jak co roku, był Zespół Szkół
Specjalnych z Czeladzi.
Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Starosta Powiatu Będzińskiego - Adam Lazar, fundując jednocześnie puchar i nagrodę
dla zwycięskiej szkoły.
Zawody rozpoczęły dziewczęta
naszej szkoły pokazem tańców
zagrzewających do zdrowej rywalizacji, a zaraz potem w walce o „ostatnią piłkę” zmierzyła
się Czeladź kontra reszta miast.
W ramach integracji Czeladź reprezentowali uczniowie SP nr3
i SP nr7 - tu nie było ani wygranych ani przegranych, liczyła
się dobra zabawa i gra fair play.
Nad fachowym przebiegiem Mistrzostw czuwało niezastąpione
jury w składzie: przewodniczący
– Ryszard Rdest oraz członkowie: Maria Kańtoch, Janina
Wcisło, Sylwester Iwanowski.
W tym roku walka była wyjątkowo równa i zacięta. Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych czekało 36
nagród indywidualnych, medali
i dyplomów. Sześć najlepszych
zespołów otrzymało puchary
i nagrody dla szkół w postaci
sprzętu rehabilitacyjnego. I tak
drużynowo I m – Puchar i nagrodę Starosty Powiatu Będzińskiego otrzymał ZSS nr 1 Sosnowiec,
II m – Puchar i nagrodę Burmistrza Miasta Czeladzi wywalczył SOSW Gołuchowicach, III
m – Puchar i nagrodę Dyrektora
Centrum Handlowego M1 otrzy-

maliśmy my: ZS Czeladź, IV m
– Puchar i nagrodę Dyrektora
ZSS w Czeladzi otrzymał ZSS
nr 2 Sosnowiec, V m – Puchar
i nagrodę Dyrektora MOSiR
w Czeladzi otrzymał ZSS nr 6
Bytom, VI m – Puchar i nagrodę wice-dyrektora ZSS otrzymał
ZSS nr 12 Katowice.
Mistrzostwa te nie były by tak
piękne i radosne, gdyby nie hojność powiatowych i czeladzkich
instytucji, prywatnych inicjatyw,
ludzi dobrych serc, a wśród nich:
Biuro Plus „AS OFFICE”; FH
”OLO”-A. Zgryza; PHU „Ekoglob”; Cukiernia „Jubilatka”- P.
Śliwa; Piekarnia – M. Krasoń;
Firma „Fol-Plast” – M. Bajda;
„SFA Polska” – dyr. Fabrizio
Cozzi; „Alma” - M. Albera;
FHU „ALTEL” – J. Malinowski
i O. Uchnast – Sosnowiec; FPH
„MAX”- H. Dudek, A. Żwawa;
Tow. Ubezp. „GENERALI” Oddz. Śląsk; Stacja „ZET”; PHU
„ WAMEX”- W. Kurzyński;
„GER-POL” – A. Będkowski;
Piekarnia J. Z. Czerwińscy; Piekarnia „Frania” - Mierzęcice;
Prezes Stowarzyszenia Kupców
Czeladzkich; „FOTO-OPTYK”M. Szczerba; Sklep Spożywczy – p. Lewandowski; Sklep
Spożywczy – p. Jarno; „IZACHEM” - I. Bijak; Sklep Spożywczy – p. Góral; Sklep Mięsny – M. Krupa; Sklep Mięsny
– M. Kafel; „Księgarnia” – W.
Konopka; „DUET” – U. Musiał;
ZPH „DUET”; „WAMEX” - W.
Kurzyński.
Wszystkim, dzięki którym zawody mogły się odbyć, dzięki
którym ten dzień był radosny
i pełen niezapomnianych wrażeń a na twarzach uczniów pojawił się uśmiech, bardzo, bardzo
gorąco dziękują organizatorzy:
dyrekcja, grono pedagogiczne,
uczniowie ZSS w Czeladzi oraz
wszyscy zawodnicy.

IRENA OWCZARZ
JOANNA BAŁA

Mistrzostwa dla tenisistów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich dorosłych
mieszkańców Czeladzi do udziału w IV Mistrzostwach Czeladzi
w Tenisie Ziemnym, który odbędzie się w dniach 23 czerwca (eliminacje) w godz. 9.00 – 16.00 i 24 czerwca (finał) w godz. 16.00 – 22.00
na kortach Będzińskiego Towarzystwa Tenisowego ul. Zawodzie 2
w Będzinie. Zapisy przyjmuje Organizacja Imprez MOSiR Czeladź
w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 19 czerwca 2007 roku osobiście lub
telefonicznie pod nr 032/265-42-42. W przypadku mniejszej ilości
zawodników Turniej zostanie rozegrany tylko w dniu 23 czerwca.
maj 2007 ECHO CZELADZI
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OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
• DO WYNAJĘCIA ekskluzywne gabinety lekarskie Czeladź-Piaski. Recepcja z obsługą, klimatyzacja, internet,
telefon, parking. Możliwość wynajmu
na godziny. Zdjęcia na www.lekarze.
czeladz.pl Kontakt: 032 298 77 77.
• EKOPROJEKT 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 11 Tel. 032 763 76 72
Tel./Fax 032 763 76 71b.blacha@ekoprojekt.net.pl www.ekoprojekt.net.
pl
• FIRMA z Czeladzi zatrudni osobę
do prowadzenia biura. Mile widziana znajomość podstaw księgowości.
Praca na cały lub 1/2 etatu. Kontakt :
atwnt@atw-nt.com.pl
• FOTOGRAFIA okolicznościowa FoTom. Śluby, chrzty, komunie, plenery, roczki Różne usługi fotograficzne
na życzenie klienta. www.fo-tom.
mmj.pl tel. 0 504 410 532
• FOTOGRAFIA ślubna! Świadczymy
usługi fotograficzne z zakresu: ceremonie ślubne, sesje ślubne (plener),
chrzty, komunie, uroczystości okolicznościowe, reportaże, zdjęcia reklamowe. Tania profesjonalna obsługa
- możliwość negocjacji ceny! Kontakt
: 516849198
• GARAŻ do wynajęcia przy ulicy Składkowskiego 24. Kontakt : 602285182
• KOREPETYCJE! Chemia, matematyka, biologia, angielski. Poziom szkoły
podstawowej i gimnazjum.tanio15zł/1h.Korepetycji udziela studentka
Śląskiej Akademii Medycznej. Kontakt
: 0698203001.
• KUPIĘ mieszkanie M4 (3pokojowe)
w Czeladzi najchętniej na osiedlu Musiała. Może być to mieszkanie do remontu. Kontakt : 505-527-895
• NAPRAWA okien PCV, wymiana szyb,
uszczelek, regulacja. Jeśli twoje okno zachodzi parą, skrzypi podczas
zamykania to jest to najwyższa pora
zaradzić coś temu tel. 511-317-651.
• PORADY PRAWNE - Czeladź, tel.662013-354 pisma procesowe,prawo
cywilne, w tym sprawy spadkowe,
prawo rodzinne, windykacja, prawo
karne. Tanio i solidnie.
• POSZUKUJĘ PRACY jako opiekunka
do starszej kobiety lub do dziecka.
Jestem matką z dzieckiem 4 letnim
i jestem mieszkanką Czeladzi.Kontakt
: 511- 422 - 743.
• POSZUKUJĘ PRACY od zaraz jako
ekspedientka do sklepu spożywczego. Posiadam kurs kasy fiskalnej. Jestem mieszkanką Czeladzi. Kontakt:
511- 422-743.
• PRZEPROWADZKI, transport mebli
i nie tylko. Konkurencyjne ceny, doświadczenie , szybka realizacja. Zapytaj znajomych o nas! tel (32)265-76-68
kom 504-727-777.
• PUNKCIK ul. Legionów 2 A (obok
Kwiaciarni). Zapraszamy od poniedziałku do soboty. Oferujemy: usługi
ksero A4 i A3 - czarno-białe i kolorowe; laminowanie, bindowanie, skanowanie A4, wydruki z pliku (także
kolorowe), fax, naprawy sprzętu RTV
i AGD. W sprzedaży prasa, bilety, art.
papiernicze, upominki, kartki okolicznościowe, art. pasmanteryjne,
żarówki. U nas także dokonasz opłat
i doładujesz telefon komórkowy. Zapraszamy. Kontakt : 32/2653439
• UBEZPIECZENIA na życie (III filar),
Otwarty Fundusz Emerytalny (II filar),
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE),
Fundusze Inwestycyjne, Kredyty Hipoteczne oraz Ubezpieczenie Grupowe
(SME). Współpraca z ING Nationale-Ne-
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derlanden. Zadzwoń lub napisz. Przedstawiciel Ubezpieczeniowo-Finansowy:
0606-372-363; j.piorecka@op.pl
ZAMIENIĘ mieszkanie 2 pokoje , CO,
51m2 na większe 3 lub 4 pokojowe
w Czeladzi. Kontakt : 0 667980597 lub
032 2650694 po godz. 18-tej.
ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie M-2 (pokój, kuchnia,
łazienka) o pow. 33m2 w dzielnicy
Czeladź -Piaski na większe. Mieszkanie może byś do remontu lub zadłużone. Kontakt pod nr tel. 502-484-698
po godz. 17:00
ZAMIENIĘ mieszkanie pokój
z z kuchnią 33 m kw., mieszczące się
na ul. 21 Listopada na 2 lub 3 pokoje
na osiedlu Musiała. Tel. 664 772 550
lub 504 197 701.
SPRZEDAM palmę (8 lat) 12 gałęzi,
ok. 2 metrów i 3 gałęzie ok. 0,5 m. Tel.
032/265 13 87 rano do 10.00, wieczorem po 20.00.
AGENCJA SKOK Stefczyka oferuje
kredyty gotówkowe, konsumpcyjne,
hipoteczne, konsolidacyjne na korzystnych warunkach. Również bez
poręczycieli. Realizacja w ciągu 48
godzin. Zapraszamy: Czeladź ul. Bytomska 25 w godz. pon. – pt. 10.0018.00, sob. godz. 10.00-14.00. Tel. 032/
265 31 25.
KOMIS Artykułów Dziecięcych przyjmuje do komisowej sprzedaży ubiory, wózki dziecięce i inne artykuły
dla dzieci i niemowląt. Zapraszamy
pon.-pt. godz. 10.00-18.00, sob. godz.
10.00-14.00. Czeladź ul. Bytomska 25,
tel. 032/ 265 31 25.
SKLEP MALUCH – wszystko dla dziecka. Czeladź ul. Bytomska 25. Oferuje
bardzo szeroki asortyment artykułów
dziecięcych: wyprawki, ubiory, wózki,
meble, pościel, zabawki, akcesoria,
rowerki i inne. Prowadzimy stoisko
firmy „Wójcik”. Stała Karta Klienta.
Sklep czynny: pon.-pt. 10.00-18.00,
sob. godz. 10.00-14.00, tel. 032/ 265
31 25.
ODDAM gruz. Tel. 502 216 334.
POSZUKUJĘ pracy: opieka nad dzieckiem lub starszą osobą. Tel. 749 49
51 po godz. 18.00.
TRANSPORT sanitarny – przewóz
osób chorych i niepełnosprawnych,
także na wózku inwalidzkim, samochodem specjalistycznym, bez opieki
medycznej. Opłata 1 zł/km. Do 30 km
doliczana jest opłata stała 15 zł. (powyżej – bez opłat stałych). Tel. 032/
265 41 79 w godz. 9.00-12.00 i 15.0018.00.
FIRMA Henryka Stawickiego HenFryz, Czeladź ul. Kilińskiego 21 wykonuje strzyżenie w szpitalach i w domu
klienta osob chorych i niepełnosprawnych. Cena usługi symboliczna – 1 zł.
Mogą korzystać mieszkańcy Czeladzi,
Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej,. Usługę należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w salonie fryzjerskim. Zebrane złotówki przeznaczane
SA na cele charytatywne. Tel. 032/ 265
41 79 w godz. 9.00-12.00 i 15.00-18.00
ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie M-2 (pokój, kuchnia,
łazienka) o pow. 33m2 w dzielnicy
Czeladź -Piaski na większe. Mieszkanie może byś do remontu lub zadłużone. Kontakt pod nr tel. 502-484-698
po godz. 17:00
MUNDURKI szkolne według żądanego wzoru przyjmie do szycia Zakład
Krawiecki, Czeladź ul. Katowicka 83.
Tel. 032/ 265 00 61; 0604 132 961.

• 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
0061; 0604 132 961.
• ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi, oferuje: pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
nadproża, słupki geodezyjne. Tel.
0601 515 765.
• GABINET Psychologiczny. Psychoterapia i poradnictwo, badania psychologiczne, opiniowanie. Rejestracja
telefoniczna: 0506 104 929. Czeladź,
ul. Dehnelów 40.
• AVON – zostań konsultantką. Opłata
wpisowa „0” zł. Uwaga! Prezent! Czeladź, Sosnowiec. Tel. 032/ 265 54 66;
0502 055 260.
• JEDYNY NA PIASKACH sklep wędkarsko-przemysłowy zaprasza wszystkich
zainteresowanych! Godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 10.00-14.00.
U nas również art. zoologiczne.
• SPRZEDAM materac zdrowotny
90x200 cm. Tel. 763 73 13 po 18.00.
• POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia. Tel. 514 333 826 lub 513 1616 91.
• KOBIETA w wieku średnim pilnie poszukuje pracy. Tel. kom. 513 16 16 91.
• POŚREDNICTWO kredytowe zatrudni
osoby do roznoszenia ulotek. Tel. 763
59 17.
• ZAMIENIĘ 3 pokojowe 60 m kw. kwaterunkowe na mniejsze, może być
spółdzielcze. Tel. 062/ 731 72 40.
• SPRZEDAM ładną palmę, wysokość
do 3 m. Tanio! Tel. 265 16 96.
• RADCA PRAWNY przyjmuje pon.
i czw. od 16.00-18.00. Porady prawne,
prawo jazdy, gospodarcze, cywilne,
reprezentacja przed sądem. Tel. 265
39 68.
• KOREPETYCJE: matematyka, fizyka,
chemia. Tel. 032/ 267 66 02.
• PRZYJMĘ UCZNIÓW do nauki zawodu. Studio Fryzjer.-Kosm. „Sara”, Czeladź. Tel. 032/ 265 27 45.
• KOREPETYCJE: fizyka, matematyka,
wszystkie poziomy, również studenci.
Tel. 505 00 40 91.
• USŁUGI remontowo- budowlane oraz
stolarskie. Tel. 032/ 269 09 15; 880 393
894.
• PORADY PRAWNE - Czeladź, tel.604976-439,662-013-354, pisma procesowe, prawo cywilne, w tym sprawy
spadkowe, prawo rodzinne, windykacja. Tanio i solidnie.
• 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.
• 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, napra-
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wy 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.
RZECZOZNAWCA majątkowy – wycena działek, mieszkań, domów. Tel.
032/265 29 46, 0660 519 714.
NAPRAWA okien PCV, wymiana
uszczelek, szyb oraz regulacja. Tel.
511 317 651.
FRANCUSKI z dojazdem do domu.
Tel. 606 618 346; 032/ 763 36 40.
DACHY – krycie papą termozgrzewalną od 15 zł/ m kw, rynny, okucia
blacharskie. Tel. 032/ 265 50 01; 602
31 56 78.
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
ceny, odbiór dokumentów od klienta.
Tel. 604 187 274.
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.
Jeżeli wiesz o osobach chorych
i niepełnosprawnych, cierpiących
z powodu braku należytej opieki,
obawiasz się powiadomić właściwe organy – zadzwoń do
Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym
i Niepełnosprawnym „Hen-Staw”,
zrobimy to za Ciebie.
Tel. 032/ 265 41 79 w godz. 9-12 i 13-15

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Otwartego

„F-MED.” Sp. z o.o.
41-250 Czeladź, ul. 21 Listopada 12
tel. 032/ 265 12 65; 032/265 10 09
fax 032/ 269 64 26
www.f-med.ovh.org

przed
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Posiadamy Certyﬁkat Jakości ISO 9001:2000
Nowoczesny sprzęt!
Gabinet przystosowany jest
do przyjmowania osób niepełnosprawnych

INFORMATOR

Zagłębie Dąbrowskie

wg Przemszy-Zielińskiego
S
towarzyszenie Związek Zagłębiowski wydało drukiem,
w postaci zwartej, „Historię Zagłębia Dąbrowskiego” Jana
Przemszy – Zielińskiego
– czyli zbiór najbardziej
znanych i poszukiwaszukiwanych szkiców,
ów, które
publikowane były
w latach 1992-1994,
2-1994,
w postaci 12 zeszyeszytów, przez wydawawnictwo Oficynę
nę
SOWA-PRESS..
Obok
pracy Mariana
Kantora –
Mirskiego
z 1931 roku
praca ta należy do najbardziej
ardziej
poszukiwanych
ych opracowań przeszłości
ści Zagłębia.
Zagłębia Jeden
ze szkiców historycznych poświęcił Jan Przemsza-Zieliński
Czeladzi.
Wydana niedawno książka
nie jest jednak dosłownym powtórzeniem zawartości tamtych
zeszytów. Jak pisze w słowie
wstępnym prof. Marek Barański,
autor tego opracowania, wyeli-

minowane zostały powtórzenia
pojawiające się przy przygotowywaniu wydań zeszytowych,
a także obróbce poddane zostały archiwalne zdjęcia,
często nieczytelne
n
w poprzednich
po
zeszytoze
wych pubwy
likacjach.
lika
li
Pojawiło się
Poja
Po
też sporo
te
sp
zdjęć
nowych.
nowy
no
Wa
Wartość
pracy
nieżyjąc
ni
nieżyjącego
już JaPrzem
na Przemszy
– Zielińskiego wydaje się
li
nie do prz
ni
przecenienia,
bowiem, jak zauważa
bo
prof. Barański
pr
Barański, jak dotąd
jest to jedyne komplekje
opracowanie stanu
sowe opracowan
wiedzy na temat hi
wi
historii Zagłębia na przełomie XX i XXI
wieku.
Egzemplarze „Historii Zagłębia Dąbrowskiego” będą wkrótce dostępne w wypożyczalni
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czeladzi.

EWA AMBROŻY

Punkt Usługowo-Handlowy

reklama

reklama

GABINET
STOMALOGICZNY

„CELMER”

Czeladź – Piaski, ul. Trznadla 11
tel. 032/ 265 0047; kom. 605038904
www.uslugipiaski@republika.pl

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

Ceny jne!
y
c
o
m
o
pr

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.

Akcesoria GSM
Usługi:

Sprzedaż:

dorabianie kluczy wszystkich typów, usługi
zegarmistrzowskie, laminowanie, ksero,
naprawa pilotów RTV, wyrób pieczątek

zegarki, urządzenia elektroniczne,
artykuły metalowe,
akcesoria do telefonów, kleje, zapalniczki,
także towary na zamówienie!
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Konkurs
na logo
rozstrzygnięty

Ogłoszony przez Urząd Miasta konkurs
na logo pn. „750 lat lokacji miasta Czeladź”
cieszył się sporym zainteresowaniem. Nadesłano 30 prac 25 autorów z całego kraju,
m.in. z Warszawy, Gdańska, Tarnobrzegu,
Poznania, a także z zagranicy - jedna praca
pochodziła ze słowackiej Bratysławy.
Jury konkursu w składzie: sekretarz miasta
Doroty Bąk (przewodnicząca), Jan Powałka
Przemysław Bukowski, I nagroda

Józef Madej, wyróżnienie

artysta plastyk, Teresa Strojniak (UM) artysta plastyk, Iwona Szaleniec - Czeladzka
Izba Tradycji, Wiesława Konopelska - redaktor naczelna „Echo Czeladzi” i sekretarz
jury Anna Binek-Zajda - Czeladzka Izba
Tradycji, dokonało wyboru najciekawszej
pracy. Zwyciężyło logo autorstwa Przemysława Bukowskiego (mieszkaniec Dąbrowy

Górniczej)– absolwenta katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, natomiast regulaminowe
wyróżnienie otrzymała praca Józefa Madeja
z Czeladzi, studenta Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

reklama

Sponsor
Dni Czeladzi
Stacja Paliw Statoil ul. Staszica 7, 41 – 250 Czeladź tel. 032 265 53 57

