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Metropolia „Silesia” – w kwietniu konsultacje społeczne

Czyniąc zadość pięknej tradycji Świąt Wielkanocnych, dzieląc się jajkiem –
symbolem życia i nadziei z bliskimi i wszystkimi, których zaprosimy do stołu,
złóżmy sobie najlepsze życzenia pomyślności, by przez nadchodzące dni
otaczała nas serdeczność i miłość, a wraz z wiosną odrodziło się wszelkie dobro.
Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych
Beata Zawiła

Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych
Elżbieta Dmitruk

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.
W imieniu radnych Rady Miejskiej w Czeladzi
życzę wszystkim Mieszkańcom,
aby czas Świąt Wielkiej Nocy był czasem
radości i miłości.

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze
życzenia wzajemnej życzliwości i miłości.
Życzę Państwu, aby Wielkanoc umocniła Waszą wiarę
i napełniła Wasze serca radością a czas spędzony w gronie
najbliższych dodał siły do podejmowania nowych wyzwań.

Jolanta Moćko

Konsul Honorowy Republiki Serbii

Ranko Tomović

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Nikt nie jest tak słaby,
aby nie mógł zwyciężyć przez Krzyż.
Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego,
to znaczy „zobaczyć Ojca, to znaczy uwierzyć,
że w świecie jest obecna miłość i że ta Miłość
jest potężniejsza niż zło, w które uwikłany
jest człowiek. Uwierzyć w tę Miłość,
to znaczy uwierzyć w miłosierdzie.
W Roku Miłosierdzia papież Franciszek
mówi nam, że „Chrystus zmartwychwstał
i przeprowadza nas poza próg śmierci,
a wiara jest światłem bijącym z przyszłości,
które otwiera przed nami wielkie horyzonty”.
Pójdźmy tą świetlistą drogą, wytyczoną przez Chrystusa
Zmartwychwstałego – Pantokratora, niech będzie
naszym drogowskazem nie tylko w świąteczne dni.
Alleluja!
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i wiarą
oraz miłości w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
życzy

Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP

Z modlitwą i najserdeczniejszymi życzeniami

Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia,
a jednocześnie przeżywając PASCHĘ – święta Wielkiej Nocy,
czyli przejście do tego co nie przemija, rozradujmy
się w duchu, napełniajmy się miłością i pokojem,
żyjąc wiarą w Zmartwychwstałego Chrystusa.
Radujmy się z tego, że na mocy łaski chrztu świętego,
staliśmy się Dziećmi Bożymi, czyli Dziedzicami Nieba,
przybranymi dziećmi Boga Ojca, braćmi Jezusa Chrystusa.
Życzę całemu Miastu Czeladź, z Panem Burmistrzem na czele
jak i sobie, zapewniając wszystkich o modlitwie
doświadczenia miłosierdzia Bożego i ludzkiego.

ks. kan. Jarosław Wolski
Proboszcz parafii św. Stanisława B.M.

ks. Józef Handerek
Proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej
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29 lutego 2016 roku, wraz z grupą 14 radnych reprezentujących większość Klubu Koalicyjnego Radnych Platformy Obywatelskiej
i Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej, podpisaliśmy porozumienie pod nazwą „Wspólnie dla Czeladzi”.

J

ego celem jest uaktualnienie
umowy koalicyjnej zawartej
z radnymi popierającymi „Program dla Czeladzi na lata 20142018”. W wymiarze ponadlokalnym będziemy dążyć do
stworzenia samorządowej platformy, w ramach której współdziałać chcemy na rzecz rozwoju
powiatu, subregionu i województwa. Współpraca ma zmierzać
do stworzenia w przyszłych wyborach samorządowych wspólnych list wyborczych. Zgodnie

etropolię zwaną roboczo
Metropolią „Silesia” tworzyć będą najprawdopodobniej
24 miasta, wśród nich może być
także Czeladź. O korzyściach
płynących z przynależności do
Związku Metropolitalnego pisaliśmy w lutowym wydaniu
„Echa Czeladzi”. Przystąpienie
do metropolii oznacza lepszą
organizację transportu publicznego oraz większy dostęp do dodatkowych funduszy z budżetu
państwa i do środków unijnych.
Decyzją Rady Miejskiej w Czeladzi konsultacje społeczne odbywać się będą w dniach 6 i 7
kwietnia 2016 roku w Urzędzie
Miasta Czeladź, w godzinach
pracy urzędu. Będą polegać
na uzyskaniu od mieszkańców
gminy Czeladź odpowiedzi na

M

„Wspólnie dla Czeladzi”
– także z gminami Zagłębia i Śląska
z ustaleniami, na poziomie gminy
obydwa podmioty podpisujące
umowę, a więc PO i CIS zachowują swą dotychczasową tożsamość. Porozumienie ma charakter
otwarty. Mogą do niego dołączyć
radni niezrzeszeni, popierający to
przedsięwzięcie i jego założenia.
Do współpracy zaproszeni zosta-

ną także przedstawiciele stowarzyszeń działających w mieście.
Inicjatorem ponadpartyjnej koncepcji współpracy samorządowców miast Śląska i Zagłębia jest
prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński. Zarówno on, jak
i burmistrz Wojkowic Tomasz
Szczerba byli gośćmi sesji Rady

6 i 7 kwietnia 2016 roku odbywać się będą konsultacje społeczne

Zabierz głos w sprawie
przystąpienia Czeladzi
do Związku Metropolitalnego

Czy chcesz, żeby Czeladź była częścią Związku
Metropolitalnego? Swoją opinię na ten temat
możesz wyrazić, biorąc udział w ankiecie.
pytanie: „Czy jest Pan/Pani za
wstąpieniem gminy Czeladź
do Związku Metropolitalnego?”. Przeprowadzone zostaną
w formie ankiety. Na kartach
znajdować się będą możliwe
odpowiedzi: „TAK”, „NIE”,
„WSTRZYMUJĘ SIĘ OD

GŁOSU”. Osoba głosująca wybiera – zaznacza jedną z nich,
a następnie swoją wypełnioną
kartę wrzuca do urny, która
znajdować się będzie w urzędzie. Uprawnieni do udziału
w konsultacjach są wszyscy
mieszkańcy, posiadający czynne

Miejskiej w Czeladzi, po zakończeniu której podpisane zostało
porozumienie.
Jestem przekonany, że dzięki znakomicie układającej się współpracy ze zdecydowaną większością
radnych Rady Miejskiej w Czeladzi, która udokumentowana
została nowym porozumieniem,
będziemy mogli wspólnie, konsekwentnie i skutecznie zmieniać
oblicze naszego miasta.
ZBIGNIEW SZALENIEC
Burmistrz Miasta Czeladź
prawo wyborcze gminy Czeladź.
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele
władz przedstawiają obywatelom swoje zamierzenia bezpośrednio lub pośrednio ich
dotyczących. Nie chodzi wyłącznie o samo zakomunikowanie obywatelom zamiarów
władzy, ale także o wysłuchanie opinii obywateli na ten
temat, a następnie o uwzględnienie tych opinii w dalszym
działaniu. Zasadniczym celem
konsultacji jest podjęcie decyzji, która pozwoli na rozwiązanie ważnej kwestii.
Przeprowadzenie konsultacji we
wszystkich gminach chcących
utworzyć związek metropolitalny jest obligatoryjnym etapem
w procesie tworzenia związku.

Świąteczny rynek Starego Miasta
A

trakcją tegorocznych Świąt Wielkanocnych w naszym mieście
będzie udekorowany rynek Starego Miasta i plac Victora Viannay’a na Piaskach. Świąteczne spacery umilą gigantyczne kolorowe
kury i pisanki, a także ustawiona na rynku zagroda małych zwierząt z owieczkami, kózkami i króliczkami, które zapewne ucieszą
wszystkie dzieci. Na drzewach pojawią się dziesiątki pisanek, wykonane przez uczniów czeladzkich przedszkoli i szkół podstawowych.
2016 marzec ECHO CZELADZI
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Rynek Starego Miasta

Stare Miasto
wyładnieje

P

odczas lutowej sesji Rady
Miejskiej, radni jednogłośnie
przyjęli propozycję burmistrza
Zbigniewa Szaleńca dotyczącaą
zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 5 lat właścicieli kamienic zlokalizowanych
na Starym Mieście. Warunek
jest jeden: do końca 2017 roku
muszą odnowić elewację swoich
budynków. Z pewnością będzie
to skuteczna zachęta do szybkiej
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w
zabytto okazały, piękny obiekt, za8%"9%
97&<?7ÿG#(:G#?;V9
chowujący zarówno swą dawną,
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zabytkową urodę i charakteryjuż trzeci lokal, który od ubiestyczną linię architektoniczną, ale
głego roku powstanie na Starym
o wzbogaconej kubaturze i fineMieście.
zyjnym zdobnictwie.

Dom Konarzewskich w nowej odsłonie
Od
lat przy rynku Starego
Miasta pod numerem
22 straszy – chociaż przez dziesiątki lat była to jedna z najładniejszych i reprezentacyjnych
kamienic – tzw. dom Konarzewskich, od kilku lat będący
własnością gminy. W 2012 roku powstał projekt nie tylko jej
modernizacji, ale i rozbudowy
– niestety, trafił do szuflady na
kolejne lata. Wreszcie projekt architektoniczny, za który miasto
zapłaciło, ujrzał światło dzienne,

a burmistrz Zbigniew Szaleniec
postanowił go zrealizować. Po
drobnych korektach, głównie
w zakresie rozwiązań wnętrza,
w czerwcu Miasto Czeladź będzie aplikować o środki z Unii
Europejskiej na remont i rozbudowę kamienicy. Jeżeli projekt
uzyska dofinansowanie, to jeszcze w tym roku rozpocznie się
jej remont.
W odnowionych wnętrzach swoją
działalność prowadzić będą czeladzkie organizacje pozarządowe,

Czeladź już
staje się modna

T

Foto. MZGK

Foto. Ł. Kożuch

Studnia jak nowa

O

dkąd 10 lat temu na rynku
stanęła drewniana studnia,
nikt nie myślał o jej wyczyszczeniu i odnowieniu. Wystawione na działania atmosferyczne
drewno niszczało, a swoje dołożyli wycinacze serc i zwyczajni
wandale, a także gromadzące
się pod dachem studni – niestety, dokarmiane przez niektórych
okolicznych mieszkańców – gołębie. Latem minionego roku
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studnia zyskała miano „Muzycznej studni”, bowiem stała
się miejscem koncertów ulicznych artystów, umilających czas
bywalcom pobliskich kawiarni
i spacerowiczom.
Od kilkunastu dni studnia znów
jest jak nowa. Pracownicy Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej wyczyścili i zaimpregnowali drewno, z którego jest
wykonane zadaszenie studni,

wykonano nową podsufitkę oraz
zainstalowano nowe oświetlenie.
Wkrótce remontu doczeka się
też pobliski mini plac zabaw
dla dzieci – z myślą o ich bezpieczeństwie zostanie położona
nowa nawierzchnia i pojawią się
estetyczne urządzenia.
Lato za pasem, więc rynek znów
będzie tętnić życiem i przyjemnie będzie spędzać czas na czeladzkiej Starówce.

ej zimy pogoda sprzyja budowlańcom – trwają prace
przy budowie kolejnych osiedli
domów jednorodzinnych. Realizowana jest zabudowa działek
przy ulicy Spacerowej, które
miasto w ubiegłym roku sprzedało indywidualnym inwestorom. Kończy się też budowa
szeregowych domów przy ul.
Staropogońskiej. W styczniu
tego roku deweloper rozpoczął
budowę osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Wiosennej.
Ponieważ, jak twierdzi, domy
sprzedają się znakomicie, już
jest zainteresowany następnymi terenami. Niedługo oferta
dla chętnych do zamieszkania
w Czeladzi będzie jeszcze większa, bo na mapie naszego miasta pojawi się osiedle domków
jednorodzinnych w zupełnie
nowej lokalizacji – przy ul. Siemianowickiej. Inwestor dokonuje ostatnich uzgodnień i lada
chwila pojawią się fundamenty
nowych domów.

SPRAWYKOMUNALNE
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SPRAWY

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne
dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.
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Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
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Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie
polskich
rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają
G0G0H0@ÿIA@%(&I
JD13KL/ÿJDᐠDL3+23E/
KN0ÿANOB+1Dÿ4PQÿR-S-55ÿ!/ᆐLUOEFO2D
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. KażG<&G7:
da rodzina
z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne
dziecko.
W przypadku
rodzin z dochodem poniżej 800
5a0-55a
&%;%
4=-55 wsparcie otrzyma rodzina także na
zł netto
na osobę
:?%$%
pierwsze
lub jedyne dziecko.
8(ÿ(V:@8?@ 44
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

2,7 mln

rodzin skorzysta z programu „Rodzina 500 plus”

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się
opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek
i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy
obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu
jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł
(1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane
w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie
będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować
będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych
rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią
prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących
od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących
świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze
będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej
lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np.
w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń
socjalnych.

2016 marzec ECHO CZELADZI
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Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz
do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie
konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku
co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej
się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała
podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie
już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede
wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

6000 zł

otrzymają rodzice przez rok na wychowanie
dziecka w ramach programu „Rodzina 500 plus”

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.
tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla
osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą
przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest,
że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do
świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

3,7 mln

dzieci zostanie objętych wsparciem programu
“Rodzina 500 plus”
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SPRAWY KOMUNALNE

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium
dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł.
Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25
roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które
ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody
na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie
mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12
tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego
w zależności od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest
opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których
nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych
składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów. Zmiana ta została
dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje
za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli
rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje
o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od
ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju.

SPRAWY SPOŁECZNE

Powstała Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego
ziałając na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41g) oraz
Uchwały Nr XVII/260/2015 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania
Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 22 lutego 2016 r.
Burmistrz Miasta Czeladź powołał
pierwszą Czeladzką Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/260/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26
listopada 2015 r. Rada składa się z 8
osób: dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Czeladzi, dwóch
przedstawicieli Burmistrza Miasta
Czeladź, czterech przedstawicieli
organizacji pozarządowych, wybranych w drodze głosowania – zgodnie z procedurą określoną w ww.
uchwale. Radę tworzą: przedstawiciele Rady Miejskiej w Czeladzi Janina Wcisło i Włodzimierz Jaros, Justyna Lisowska

D
NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE:
1 kwietnia br. startuje
program „Rodzina 500+”
i najwcześniej od tego
dnia można będzie
składać wypełnione
wcześniej wnioski
Od 14 marca br. wnioski
są dostępne:
– w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy
ulicy 17 Lipca 27,
– w siedzibie Urzędu Miasta
w Czeladzi przy ulicy Katowickiej 45 (parter, Punkt Informacyjny),
– w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Punkt Pracowników Socjalnych (Piaski)
ul. Zwycięstwa 6.
Formularze wniosków będzie
można również pobrać ze stron
internetowych:
– Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi www.
mops.czeladz.pl (zakładka “Rodzina 500+”)
– Urzędu Miasta Czeladź www.
czeladz.pl (rotator „Rodzina
500+”)
Wypełnione wnioski będzie
można składać osobiście

w siedzibie Urzędu Miasta
w Czeladzi przy ul. Katowickiej 45 (parter, lewe skrzydło,
pokoje nr 16 i 19).
Będzie istniała możliwość
wysłania wniosku wraz z dokumentacją drogą pocztową
na adres: Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź ul. Katowicka 45 z dopiskiem „Wniosek Rodzinka 500+”.
Wnioski będzie można również
składać w wersji elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego
lub zaufanego profilu na elektronicznej platformie ePUAP,
za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej
„Empatia” oraz przez rachunek z dostępem do bankowości
elektronicznej największych
banków należących do Związku
Banków Polskich (www.zbp.pl).
WAŻNE!
Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy tj. do 1 lipca 2016 roku, kwota świadczenia zostanie wyrównana za miniony
okres, tj. za okres od 1 kwietnia br. Dlatego, aby uniknąć
kolejki prosimy o rozważenie
możliwości złożenia wniosku
w Urzędzie w ciągu 3 miesięcy
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca br.

Będzie jeszcze więcej miejsc w żłobkach

P

odobnie, jak w minionym
roku, również i w tym,
Gmina Czeladź złożyła dwie
oferty konkursowe do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
konkursu w ramach Programu
MALUCH – edycja 2016. Jeden
z wniosków dotyczył częściowego sfinansowania działalności Filii Żłobka. Druga oferta,
opiewająca na kwotę 546.400
zł, została przygotowana z myślą utworzeniu kolejnych miejsc
żłobkowych w budynku Żłobka
Miejskiego przy ul. 35-lecia.
Niedawno Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu i możemy
podzielić się z Państwem bardzo
dobrymi informacjami. Otrzymamy dwie dotacje. Na funkcjonowanie Filii Żłobka przy

ul. Krótkiej w kwocie 38.446,08
zł oraz dodatkowo 267.625 zł
na przebudowę budynku Żłobka
Miejskiego celem uruchomienia
24 nowych miejsc. Dotacja stanowi niespełna połowę potrzebnej kwoty na wykonanie inwestycji, dlatego pozostałe środki
finansowe na funkcjonowanie
Filii i na zaplanowaną w tym
roku inwestycję pochodzić będą
z budżetu Gminy. Już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg
i rozpoczną się prace adaptacyjne, a ponieważ zakres prac jest
bardzo duży, dlatego remont
będzie trwał do końca br., aby
od stycznia 2017 r. kolejni rodzice
mogli umieścić swoje pociechy
w Żłobku Miejskim w Czeladzi
i pozostawić je pod profesjonalną
opieką pracowników.

Wycieczki
„za dychę”
dla czeladzkich
seniorów
iasto Czeladź zaprasza swoich mieszkańców po 60 roku
życia na comiesięczne wycieczki
po Polsce. Kto chce poznać ciekawe zakątki, miło spędzić czas,
zawrzeć nowe znajomości, niech
skorzysta z oferty i zgłosi swój
udział. Ilość miejsc ograniczona.
Liczy się więc zasada: kto pierwszy, ten lepszy !
Harmonogram wycieczek:
* 9 kwietnia br. – wycieczka
do Żywca, w ramach której będzie można m.in. podziwiać architekturę Zamku w Żywcu oraz
inne atrakcje.
Zgłoszenia na wycieczkę przyjmowane będą do 5.04.2016 r.
* 8 maja br. – wyjazd do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach na koncert
Chóru Polskiego Radia/Warszawska Grupa Cellonet.
Zgłoszenia na koncert przyjmowane będą do dnia 4.05.2016 r.
* 18 czerwca br. – wycieczka
do Wrocławia – Europejskiej

M

i Jolanta Dyrka – przedstawicielki Burmistrza Miasta Czeladź, przedstawiciele organizacji
pozarządowej: Anna Krusiec –
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „FAMILIA”
i Sławomir Stala Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Metamorfoza”, Marek Gawron – Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi,
Michał Powallo – Czeladzki Klub
Sportowy. Kadencja Rady trwa
trzy lata (do 21.02.2019 r.). Rada
Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym. Do jej zadań
w szczególności należy: opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź, opiniowanie
projektów uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfery
zadań publicznych, wyrażanie
opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy
i wyrażanie opinii w przypadku
sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie
opinii w sprawach dotyczących
zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez
organizacje pozarządowe oraz
w sprawach rekomendowanych
standardów realizacji zadań publicznych.
Stolicy Kultury 2016. W programie wycieczki m.in.: Panorama
Racławicka, Stare Miasto, Ogrody Japońskie, Pokaz Fontann
oraz zwiedzanie Hali Stulecia.
Zgłoszenia na wycieczkę
przyjmowane będą do dnia
14.06.2016 r.
Każda wycieczka przewiduje
udział 49 osób (tyle mieści
autokar).
Zapewniamy bezpłatny transport, ubezpieczenie, bilety
wstępu, przewodnika we Wrocławiu oraz częściowe pokrycie
kosztów wyżywienia (uczestnik dopłaca 10 zł).
Wycieczk i
f i nansowane
są z budżetu Miasta Czeladź.
Realizatorem wycieczek jest
Stowarzyszenie Czeladź Jest
Fajna
O s oby
o dp ow ie d z i a l ne
za przyjmowanie zgłoszeń:
Mateusz Zub – prezes Stowarzyszenia Czeladź Jest Fajna tel.
507 198 355
Łukasz Zub – Wiceprezes Stowarzyszenia Czeladź Jest Fajna
tel. 510 277 195
Anna Derela – Sekretarz Stowarzyszenia Czeladź Jest Fajna tel.
513 985 449,
adres e-mail:
stowarzyszenie@scjf.org.pl
Zapraszamy!
2016 marzec ECHO CZELADZI
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DLA SENIORA

Rusza nabór do Czeladzkiej
Rady Seniorów
Na mocy Uchwały nr XVII/262/2015 Rady Miejskiej
w Czeladzi już niebawem zostanie powołana Rada
Seniorów Miasta Czeladź. Rada Seniorów będzie liczyła od 5 do 9 członków. Dlatego też Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza nabór kandydatów na członków
Rady Seniorów Miasta Czeladź.

R

ada Seniorów Miasta Czeladź jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym,
który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia współpracuje z władzami Miasta Czeladź
w obszarze spraw lokalnych,
w szczególności dotyczących
planowania i realizacji polityki
senioralnej.
Zgodnie z przyjętym Statutem
Rady Seniorów Miasta Czeladź,
w jej skład wchodzi: do trzech
przedstawicieli osób starszych
– osoby z publicznego naboru, do czterech przedstawicieli
organizacji pozarządowych,
które działają na rzecz lokalnego środowiska osób starszych,
do dwóch przedstawicieli działającego w Czeladzi Uniwersytetu Trzeciego wieku, wskazanych w sposób ustalony przez
ten podmiot.
Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta
Czeladź odbywać się będzie
w terminie od 30 marca 2016r.
do 8 kwietnia 2016r. Zgłoszenia kandydatów na członków
Rady Seniorów Miasta Czeladź
mogą dokonać: przedstawiciele
seniorów – osoby niezrzeszone, uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji
pozarządowych, które działają
na rzecz lokalnego środowiska
osób starszych – zgodnie ze statutem organizacji. Podmioty,
o których mowa w pkt 2.2, mo-

gą zgłosić po jednym przedstawicielu. Pisemne zgłoszenia
kandydatów do Rady Seniorów
Miasta Czeladź należy przesłać
lub dostarczyć do Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45,
41-250 Czeladź (decyduje data
wpływu do Urzędu).
Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta, zweryfikuje formularze zgłoszeniowe
kandydatów na członków Rady
Seniorów. Formularze zgłoszeniowe kandydatów złożone
po terminie podlegają odrzuceniu. Niekompletne zgłoszenia
kandydatów do Rady Seniorów
również podlegają odrzuceniu.
W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów
na członków Rady Seniorów
Miasta Czeladź, Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłasza dodatkowy nabór.
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na członków Rady, o wyborze decyduje
liczba podpisów osób pełnoletnich, popierających kandydata
na członka Rady. W przypadku,
gdy kandydaci posiadają równą
liczbę podpisów, o wyborze decyduje losowanie.
Za pracę w Radzie Seniorów nie
przysługuje wynagrodzenie, ani
dieta, a praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny.
Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej www.czeladz.pl od 25
marca 2016r.

Komunikat Urzędu Miasta Czeladź

Nie dokarmiaj ptaków
W

związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi
uciążliwości związanej z dokarmianiem ptactwa na terenie miasta, Burmistrz Miasta Czeladź zwraca się do wszystkich mieszkańców
o niedokarmianie ptaków, szczególnie gołębi miejskich, na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na terenach
zamieszkałych. Przyczynia się
to do pogorszenia estetyki tych
miejsc. Ponadto dodatkowe dokarmianie zaburza równowagę
w obrębie gatunku, eliminując
naturalną selekcję.
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Czeladź
dla Seniorów
kwietniu Urząd Miasta zaprasza wszystkich czeladzkich
seniorów na następujące imprezy i wydarzenia

W

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Czeladź, ul. Dehnelów 45
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, tel. 32 265 10 02
06.04., godz. 17.00 – „Napoleońska Europa – napoleoński Śląsk.
Historia na zakręcie” – wykład mgr. Sławomira Kaczora.
10.04., godz. 17.00 – „Zasady żywienia w chorobach układu
kostno-stawowego” – wykład dietetyk Katarzyny Fibich.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZELADZI
Miejsce: Filia nr 2, ul. Nowopogońska 227e, tel. 32 265 29 30
12.04., godz. 17.00 – „Indie Południowe” – spotkanie z dr. Antonim Winiarskim.
Miejsce: Czytelnia Naukowa, ul. 1 Maja 27, tel. 32 265 20 02
21. 0 4 . , g o d z . 17. 0 0 – Z i o ł owe A B C – p r o z d r o wot n e s p ot k a n ie n a t e m a t ch o r ób c y w i l i z a c y jnych
z czelad zkim zielarzem Adamem Opoką.
Miejsce: Filia nr 2, ul. Nowopogońska 227e
od 1 kwietnia do maja – wystawa fotografii Iwony Filipowicz
„Z życia książki”.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Czeladź, ul. Sportowa 2, tel. 790 449 004
Każdy poniedziałek, środa, piątek, godz. 16.00 – Nordic Walking na Trasie Zdrowia.
Miejsce: Czeladź, ul. Sportowa 7, tel. 790 449 004
23.04., godz. 10.00 – „Trasy zdrowia - od przedszkola do seniora”
– impreza dla przedszkolaków i seniorów, podczas której obywać
będą się zajęcia nordic walking, Ćwiczenia Ogólnorozwojowe oraz
Zumba – prowadzone przez doświadczonych instruktorów.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI
Czeladź, ul. Zwycięstwa 6 – Pracowania ORANGE,
tel. 32 265 77 87
05.04., godz.11.00 – Zajęcia psychologiczne „Pogodna jesień życia, czyli pozytywne strony starości”.
11.04., godz. 14.00 – Zajęcia muzyczne w Klubie Wrzos
„Co nam w duszy gra” – wspólne śpiewanie piosenek z lat
70-80 przy gitarze.
14.04., godz. 16.00 – „Umiejętność porozumiewania się z innymi osobami” – wykład Marii Styblińskiej, Uniwersytet Śląski.
26.04, godz. 15.30 – „Książki na wiosenne wieczory” – spotkanie z kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia nr 2.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”
IM. J.KORCZAKA W CZELADZI
Czeladź, ul. Szpitalna 5a, tel. 32 265 94 02
30.03., godz. 14.00 – Występ zespołu muzycznego „Józefinki”.
MUZEUM SATURN
Czeladź, ul. Dehnelów 10, tel. 32 265 42 98
01.04., godz. 17.00 – Wernisaż wystawy „Z pracowni fotograficznej Wilhelma Kidawy”.
13.04., godz. 17.00 – Wieczór historyczny na Saturnie - „Tereny
Zagłębia Dąbrowskiego w średniowieczu”- wykład dr hab. Bożena Czwojdrak, Uniwersytet Śląski.
19.04., godz. 10.00 – Muzealna Akademia Seniora. Spotkanie pt.
„ Czeladź w retroobiektywie”.
22.04., godz. 18.00 – Koncert z cyklu Muzyczne Piątki – recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka: wokół twórczości
Edwarda Griega.

Foto. R. Pilszak

Medale za kilkadziesiąt wspólnie przeżytych l at

29

stycznia br. w Sali Lustrzanej Muzeum Saturn świętowano jubileusze Złotych i Diamentowych Godów Małżeńskich.
Za ponad 50 wspólnie przeżytych
lat burmistrz Zbigniew Szaleniec
uhonorował dwanaście par medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, listami gratulacyjnymi
oraz nagrodami jubileuszowymi.
W szacownym gronie jubilatów
aż trzy pary świętowały Diamentowe Gody Małżeńskie, czyli
60-lecie pożycia małżeńskiego.
Jubileusz był najlepszą okazją
do podziękowań oraz do odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Przy symbolicznej lampce
szampana i dźwiękach fortepianu było nadzwyczaj uroczyście i wzruszająco.
Diamentowe Gody czyli 60 lecie
pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Stanisław i Helena
Chybowie, Bogusław i Janina
Koprowscy oraz Franciszek
i Irena Mrówkowie.
„Złote Gody” czyli 50 lecie pożycia małżeńskiego świętowali

Państwo: Witold i Agnieszka
Francikowscy, Jan i Zofia
Gąsiorowie, Lesław i Halina
Królowie, Zdzisław i Halina
Michalscy, Lesław i Maria
Sołtysikowie, Józef i Julianna Świerczowie, Józef
i Zenobia Trelowie, Janusz
i Barbara Wójcikowie oraz

Krzysztof i Zofia Wójcikowie.
Odznaczenia „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” nadaje
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. Po zgłoszeniu przypadającej rocznicy ślubu (50, 60
i 70 lat) jubilaci są informowani
listem okolicznościowym z kancelarii Prezydenta RP o przy-

znanych medalach. Następnie
otrzymują oficjalne zaproszenie
na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Czeladzi.
Małżon kowie obchod zący
60 rocznicę małżeństwa otrzymują pamiątkowy medal Burmistrza Miasta.

Nowe władze Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Agnieszka Dzienia, skarbnikiem – Bożena Plutecka. Wybrano również dwóch członków
zarządu: Macieja Żymirskiego
i Rozalię Soćko. Tytuł Honorowego Członka SMCz przyznano
Agnieszce Sadowskiej-Boroński i Arturowi Rejdakowi –
wieloletniemu członkowi władz
stowarzyszenia. Nowe władze
SMCz podziękowały ustępującemu przewodniczącemu Antoniemu Krawczykowi, który
swą funkcję sprawował przez
wiele lat. Działające od ponad
30 lat Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi zaprasza
wszystkie osoby prywatne
i instytucje zainteresowane
historią i współczesnością
miasta do włączenia się w pra-

ce badawcze nad przeszłością
miasta, społeczną opiekę nad
zabytkami, upowszechnianie
wiedzy o Czeladzi, upowszechnianie twórczości mieszkańców Czeladzi oraz twórczości
dotyczącej miasta. Stowarzyszenie również gromadzi ofiarowane bądź udostępnione lub
złożone w depozycie archiwalne zdjęcia i pamiątki rodzinne.
Zbiory fotografii SMCz wzbogaciły się ostatnio o kolekcję
zdjęć Jerzego Żymirskiego,
które przekazał jego syn Maciej, będący jedynym spadkobiercą dorobku ojca. Zatem
korzystanie z tego zbioru odbywa się za wiedzą i zgodą
Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi.

P

o dcz a s wal nego z ebr an ia sprawozd awczo -w yb o r c z e go St ow a r z y s z e n ia
Miłośn i ków Czelad zi w yłoniony został now y sk ład

zarządu. Przewodniczącą została wybrana Ewa Ambroży,
zastępcami przewodniczącej
są Antoni Krawczyk i Marek
Gawron, sekretarzem została
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Zdjęcia: Ł. Kożuch

PAMIĘĆ

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego

Po raz pierwszy, 1 marca 2016 r. , Czeladź uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele św. Stanisława B.M., celebrowana przez proboszcza parafii ks. kan. Jarosława Wolskiego, w asyście licznych pocztów sztandarowych oraz
z udziałem młodzieży szkolnej. Część oficjalna odbyła się na placu Konstytucji 3 Maja, gdzie pod pomnikiem pamięci poległych
czeladzian w walce o obronę ojczyzny senator RP Arkadiusz Grabowski, władze miasta z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem, zastępcami
burmistrza Elżbietą Dmitruk i Beatą Zawiłą oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantą Moćko, a także kombatanci, reprezentacje jednostek
miejskich, organizacji społecznych i politycznych złożyli hołd pamięci poległym bohaterom oraz złożyli wiązanki kwiatów.

Sz

czególne znaczenie obchody tego święta narodowego
miały dla uczniów czeladzkich
szkół, co podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz Zbigniew Szaleniec, bowiem uroczystość była
dla nich swoistą lekcją historii,
podczas której poznali – chociaż
w symboliczny sposób – historię
Żołnierzy Wyklętych.
*
Propaganda Polski Ludowej żołnierzy podziemia niepodległościowego nazywała „bandami
reakcyjnego podziemia”. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”,
„żołnierze drugiej konspiracji”
czy jako „żołnierze niezłom-

ni”. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 roku. Po raz
pierwszy użyto go w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., zorganizowanej
przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest
bezpośrednim odwołaniem do listu otrzymanego przez wdowę
po jednym z żołnierzy podziemia,
w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej
pisze o nim: „wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób.
Każdy, kto czuje w sobie polską
krew, przeklina go – niech więc

wyrzeknie się go własna jego żona
i dziecko”. Termin „żołnierze wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski,
publikując książkę o takim tytule.
W 2011 roku dzień 1 marca został
ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom
zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Jest to dzień szczególnie symboliczny dla żołnierzy
antykomunistycznego podziemia
- tego dnia w 1951 roku wykonany
został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
Już w roku 1943 w związku z niemieckimi klęskami na wschodnim
froncie dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek

71 lat temu powrócili z hitlerowskiego obozu w Potulicach

9 lutego 2016 roku pod obeliskiem
upamiętniającym powrót 54 czeladzkich dzieci z obozu w Potulicach, odbyła się uroczystość z okazji 71. rocznicy zakończenia tego wojennego
dramatu.
ak co roku przybyła grupa „dzieci
Potulic” z Czeladzi, jak i z okolicznych miast: Sosnowca, Chrzanowa
i Wojkowic oraz zaproszeni goście. Byli
wśród nich: Janina Boroń, Kazimiera
Kotowicz, Edward Waksmański, Anna Szafraniec, Emilia Wancisiewicz,
Olga Wolna, Katarzyna Opydo, Maria Podstawna, Zygmunt Bartoś, Teodozja Małecka, Zdzisław Zagórski,
Kazimierz Łukasik, Barbara Kruczkowska i Zofia Czerska. Niestety,

Zdjęcia: W. Konopelska

J

Wspólne zdjęcie „dzieci Potulic”, władz miasta i zaproszonych gości pod Muzeum Saturn, w którym, w latach powojennych znajdował się
sierociniec – dom dla wielu dzieci, które powróciły z wojennej tułaczki.
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okupacji przez ZSRR. Powstała
organizacja NIE łącząca struktury
cywilne i wojskowe, mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie
morale polskiego społeczeństwa
w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR. Organizacja ta jednak
została znacznie osłabiona w wyniku akcji „Burza” i powstania
warszawskiego. Dodatkowym
ciosem było aresztowanie dwóch
najważniejszych osób w konspiracji: gen. bryg. Emila Fieldorfa i gen.
bryg. Leopolda Okulickiego.
Sytuacja, w której znalazły się
organizacje niepodległościowe,
była skrajnie ciężka: w kraju
szalał terror NKWD i polskich
służb bezpieczeństwa, zachodnie

PAMIĘĆ

mocarstwa przestały uznawać Rząd
RP na uchodźstwie, a od działań Delegatury odciął się premier Stanisław
Mikołajczyk, szukający możliwości
kompromisu z komunistami.
W 1944 roku w Rzeszowskiem, wśród
bagien Kraskowa Włodawskiego zorganizowano obozy koncentracyjne dla
oficerów Armii Krajowej i działaczy
polskich z okresu okupacji niemieckiej. Pod Siedlcami w miejscowości
Kruślin NKWD zorganizowało obóz
koncentracyjny dla aresztowanych
działaczy polskich.
NKWD i UB walczyły z konspiracją
niepodległościową podstępnymi metodami. Już w 1945 roku utworzono
tzw. Centralną Komisję Likwidacyjną
AK. Zebrana w toku przesłuchań wiedza posłużyła do późniejszych represji
wobec ujawnionych i dotarcia do osób
nadal prowadzących walkę.
W więzieniach NKWD i UB ponad
20 tysięcy żołnierzy zginęło, bądź zostało zamordowanych skrytobójczo,
część wywieziono na Wschód, wielu
skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40. i na początku 50.
XX w. ponad 250 tys. ludzi więziono
i przetrzymywano w obozach pracy.
Wśród nich byli i czeladzianie – zróbmy wszystko, by przywrócić pamięć
o bezimiennych żołnierzach.
JANUSZ BREJT, (wk)

z różnych względów przybyć nie
mogły Czesława Sibielak (z domu Polak), Daniela Migza i Józefa Posch-Kotyrba.
Tragiczną historię tamtych dni
przypomniała dyrektor Muzeum
Saturn Iwona Szaleniec. Głos
zabrała również prezes Koła
Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Czeladzi Barbara
Kruczkowska.
Spotkania zarówno przy obelisku,
jak i później z władzami miasta
w Muzeum Saturn, mają również
głębszy sens – po zakończeniu
II wojny światowej to właśnie
w dawnej willi dyrektora kopalni „Saturn”, a dzisiejszej siedzi-

O Żołnierzach Wyklętych w Muzeum Saturn
„Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956” – pod
takim tytułem w Muzeum Saturn prezentowana była wystawa podejmująca tę tematykę. Podczas wernisażu pokazany został film dokumentalny „Losy Niepokornych” w reżyserii Wincentego Ronisza, wyprodukowany przez Fundację Filmową
Armii Krajowej. Eksponaty na wystawę udostępnił Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie.

Apel Muzeum Saturn: Zachowajmy pamięć o czeladzkich ofiarach represji
hoć mogłoby się wydawać,
że po upływie siedemdziesięciu lat od czasu zakończenia
II wojny światowej rozmiar niemieckich represji i sowieckich
prześladowań, obejmujących lata po 1945 r., a także bilans strat
osobowych wśród mieszkańców
Czeladzi jest dokładnie ustalony
oraz opisany. Niestety, nadal wiele ofiar pozostaje anonimowymi
i ta wiedza wymaga uzupełnienia
a także poznania nowych faktów.
Muzeum Saturn przystąpiło
do realizacji projektu badawczego, którego celem jest przywrócenie nazwisk wszystkim
możliwym, do dziś zidentyfikowanym i pokrzywdzonym
osobom. W tworzonej bazie
zbierane będą wszelkie dane
pozyskane z dokumentów przechowywanych w archiwach

C

bie Muzeum, utworzony został
sierociniec dla ocalałych dzieci.
Dla wielu spośród nich, spotkanie
z rodzicami w trakcie aresztowania w 1943 roku było, niestety, ostatnim... Dzieci oddzielone
od rodziców, po długiej tułaczce,
trafiły do obozu w Potulicach koło
Bydgoszczy. Tylko część spośród
nich przeżyła. Dzięki determinacji ojców: Wiktora Parki, Władysława Baziora, Jana Polaka
i Teofila Kowalika czeladzkie
dzieci mogły powrócić do domów lub znaleźć schronienie
w sierocińcu – swoim nowym
domu. Z pamięcią o tych, którzy nie powrócili, jak i z pamięcią o Ocalałych, złożono pod

państwowych i instytucjach,
zajmujących się problematyką
II wojny światowej oraz reżimu komunistycznego. Ogólnodostępny zasób otworzy w ten
sposób nowe możliwości odnalezienia prawdy o czeladzianiach - naocznych świadkach
historii.
Luki archiwalnej dokumentacji
wypełnić mogą informacje pozyskane bezpośrednio od ostatnich żyjących ofiar i ich rodzin.
Muzeum Saturn zwraca się z gorącym apelem o pomoc w ocaleniu wszelkich okruchów pamięci o ludziach, którzy zaznali
na ziemi niewyobrażalnego piekła, którzy doświadczyli bezprawia i najstraszliwszych okrucieństw dwóch totalitaryzmów
- hitlerowskiego i sowieckiego,
o jeńcach wojennych, robotnikach

obeliskiem kwiaty i zapalono
znicze. W uroczystości wzięli udział m.in. płk Eugeniusz
Jarguz z Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, dr Bohdan
Piętka z Muzeum Auschwitz
zajmujący się naukowo „dziećmi Potulic” oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Zofia
Bazańska i burmistrz miasta
Zbigniew Szaleniec, któr y
po części of icjalnej zaprosił
wszystkich obecnych na tradycyjne już spotkanie do Muzeum
Saturn, a także przedstawiciele organizacji społecznych:
Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi i Harcerskiego Kręgu
Seniora. Uroczystości towa-

przymusowych, więźniach obozów koncentracyjnych, zamęczonych w łagrach, wywiezionych
na nieludzką ziemię, ofiarach
zbrodni komunistycznych.
Zadbaj, by w czeladzkiej bazie
znalazła się także informacja
o członkach Twojej rodziny.
Przywrócić dobre imię bezimiennym dotąd ofiarom II
wojny oraz okresu stalinowskiego, pomóż zachować pamięć o przeszłych czeladzkich
pokoleniach doświadczonych
przez los i złą historię w sposób
tak szczególnie bolesny.
Wszelkich wiadomości na temat
przygotowywanej dokumentacji
udzielają pracownicy Działu Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego Muzeum Saturn w Czeladzi pod nr telefonu:
32 265 42 98.

rzyszył poczet sztandarowy
Miasta Czeladź. Za pamięć
i starania o godne uhonorowanie „dzieci Potulic” podziękowanie władzom miasta złożył
Stanisław Piasecki wiceprezes
Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów
RP i BWP. Kolejna rocznica powrotu dzieci z Potulic była okazją do wręczenia Kombatanckich Medali Zwycięstwa, które
otrzymali: Edward Waksmański i Ryszard Gwiazda Czeladzi oraz Kazimierz Łukasik.
W Muzeum Saturn przygotowana została okolicznościowa wystawa fotografii archiwalnych.
WIESŁAWA KONOPELSKA
2016 marzec ECHO CZELADZI
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Chętnym do wybudowania swojego wymarzonego domu, Gmina Czeladź o
NIERUCHOMOŚCI
sprzedaży
kolejne nieruchomości położone w naszym mieście.
Obecnie oferujemy do nabycia nieruchomości pod zabudowę przy ul. Mysło
ul. Borowej oraz przy ul. Gabrieli Zapolskiej.
Działki budowlane jednorodzinne i wielorodzinne można kupić bezpośre
gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji.
Najbliższa sprzedaż planowana jest w drugim kwartale bieżącego roku.
Ceny
wywoławcze
działek
pod wymarzonego
zabudowę mieszkaniową
kształtują
Chętnym
do wybudowania
swojego
domu, Gmina Czeladź
2
oferuje120-160
do sprzedaży
nieruchomości położone w naszym mieście.
poziomie
zł za kolejne
m.
Średnia powierzchnia sprzedawanych działek przy ulicy Gabrieli Za
becnie oferujemy do napić bezpośrednio od gminy
wę mieszkaniową kształtują
a przy ulicy Borowej 550 m .
ulicy
Mysłowickiej
1000
m2,zła przy
ulicy
Borowej
5
wynosi
800 mpod2, przy
O
byciaok.
nieruchomości
w drodze
przetargu
ustnego
się na poziomie
120-160
Dodatkowe
informację
moż
zabudowę przy ul. Mysłowicnieograniczonego – licytacji.
za m . Średnia powierzchnia
na uz yskać w Urzędzie
Dodatkowe
informację
można
uzyskać
w działek
Urzędzie
Miasta
pr
kiej, ul. Borowej oraz przy
ul.
Najbliższa sprzedaż
planosprzedawanych
przy
Mia
sta Czeladź Czeladź
przy ulicy
Gabrieli Zapolskiej. Działki
wana jest w drugim kwartale
ulicy Gabrieli Zapolskiej
Katowickiej 45, pokój 214
Katowickiej
45 pokójbieżącego
214 roku.
(IICeny
piętro)
32 763 79
budowlane jednorodzinne
wywo- oraz
wynosi pod
ok. 800 numerem
m , przy uli(IItelefonu:
piętro) oraz pod numerem

Wybuduj swój d
2

2

2

i wielorodzinne można ku-

ławcze działek pod zabudo-

cy Mysłowickiej 1000 m 2 ,

– ul. Gabrieli Zapolskiej

OFERTA 1
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ul. Gabrieli Zapolskiej
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telefonu: 32 763 79 80.

NIERUCHOMOŚCI

dom w Czeladzi
OFERTA 2

ul. Mysłowicka

OFERTA 3

ul. Borowa
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Fot. GSW Elektrownia

Portrety z głębi w „Elektrowni”

2

lutego 2016r. w Galerii Sztuki
Współczesnej „Elektrownia”
miał miejsce wernisaż wystawy
prac Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej – artystki związanej z krakowską Akademią Sztuk Pięknych
oraz Elżbiety Zrobek – malarki
urodzonej w Czeladzi, doktorantki tejże uczelni. Uczestnicy
wernisażu mieli okazję poznać
ich dorobek artystyczny. Artystki
poprzez swoje prace pytają o sa-

mopoznanie przez sztukę, czyniąc wgląd w rzeczywistość wewnętrzną, tworzą portrety głębi.
Opowiadają o inspiracjach twórczych, które wynikają z rozdarcia
pomiędzy dwoma obszarami, bytu
materialnego i duchowego.
Niezwykłą atmosferę wernisażu
podkreślili Janusz Żywiec Starczynowski i Sławomir Woźniak, tworząc oprawę muzyczną
tego wieczoru.

Bezpieczny internet

bajeczkę „Papla” z serii kreskówek
„Owce w sieci”, powstających
w ramach projektu edukacyjnego
realizowanego przez Polskie Centrum Programu Safer Internet,
które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. Na zakończenie
zajęć, wspólnie z przedszkolakami doszliśmy do wniosku, że korzystać z komputera mogą tylko
pod czujną opieką dorosłych. Nieco inaczej zajęcia z DBI wyglądały z drugoklasistami ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Ośmiolatkom
o zagrożeniach w sieci i metodach
ich wystrzegania się powiedziały
Sieciuchy i drużyna Sieciaków,
bohaterowie kreskówek ze strony
www.sieciaki.pl. W trakcie zajęć obejrzeli film „Nie podawaj
swoich danych” oraz wspólnie
wymyślili zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu, które
własnoręcznie podpisali.

O

tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w Internecie i jakie
czyhają na młodych internautów
zagrożenia w sieci, warto uczyć już
od najmłodszych lat. Pracownice
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
MBP w Czeladzi zorganizowały
dla przedszkolaków zajęcia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu,
który w tym roku obchodzony był
9 lutego. Grupy cztero-, pięcioi sześciolatków z Przedszkola im.
Kolorów Tęczy wysłuchały kilku
ciekawostek o historii komputerów,
dowiedziały się, jak używać myszki, klawiatury oraz nauczyły się,
jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Wspólnie z dziećmi za pomocą
kłębka wełny tworzyliśmy sieć
internetową, dzięki której, jak zauważyły, można przesyłać różnego
rodzaju informacje i wiadomości.
Przedszkolaki obejrzały krótką

ANNA WAŁEK
MBP Czeladź

„od STROny do STROny”
czyli dla każdego coś śmiesznego
W galerii „Exlibris” Miejskiej Biblioteki Publicznej do końca kwietnia br. można oglądać wystawę ilustracji autorstwa Pauliny Strojniak – studentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale
Grafiki, absolwentki Liceum Plastycznego w Katowicach.
Na wystawie prezentuje rysunki – ilustracje do autorskich książeczek,
komentujących zwyczajne, codzienne sytuacje. Charakterystyczna,
karykaturalna kreska, szczypta absurdu i poczucie humoru tworzy
niepowtarzalną całość.
Autorka ilustracji mimo młodego wieku już sięgnęła po laury Ogólnopolskiego Przeglądu Szkół Plastycznych, a także była stypendystką
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (wk)

Czeladź w obiektywie – konkurs
łodzieżowa Rada Miasta
Czeladź organizuje konkurs fotograficzny pt. „Czeladź w obiektywie młodzieży. Co oryginalnego kryje się
w naszym mieście?”. Celem
konkursu jest kreatywne spojrzenie na swoje miasto. Jest
on adresowany do uczniów czeladzkich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, uczących
się poza Czeladzią, ale w niej

M

zamieszkałych. Konkurs objęty jest honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Czeladź.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
http://www.gim3.czeladz.pl/
w zakładce Młodzieżowa Rada.
Ewentualne zapytania prosimy
kierować do radnych MRM lub
kontaktować się drogą mailową
na adres: MRMCzeladz@interia.pl. Na zwycięzców czekają
nagrody!
KAROLINA PAWLIK

Niedzielny Teatr dla Najmłodszych
iasto Czeladź wraz ze Spółdzielczym Domem Kultury
„Odeon” serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na teatrzyk, który finansowany jest przez Urząd Miasta. Spektakl
pt. „Królestwo Wesołuszka” odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 16.00 w SDK „Odeon”. Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki
do odbioru w biurze SDK „Odeon”, ilość miejsc ograniczona.

M
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PRAWNIK RADZI
Czy będąc stroną postępowania
administracyjnego, mam prawo
wglądu w akta sprawy?

T

ak. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania
z nich notatek, kopii lub odpisów. Stroną postępowania
jest każdy, czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto
żąda czynności organu z uwagi
na swój interes prawny lub obowiązek. Co ważne, prawo to służy stronie w każdym stadium
postępowania również po jego
zakończeniu.
Jeżeli w postępowaniu uczestniczy organizacja społeczna
albo prokurator na prawach
strony, im także przysługuje
prawo wglądu w akta sprawy.

Korzystając ze swojego prawa strona może żądać przede
wszystkim wglądu do akt sprawy. Przez pojęcie akt sprawy
należy rozumieć wyłącznie akta
zgromadzone w postępowaniu
w danej sprawie administracyjnej dotyczącej tej strony, która
żąda wglądu, a nie jakiekolwiek
akta będące w posiadaniu organu administracji publicznej.
Strona, której umożliwiono
wgląd do akt sprawy, może
z udostępnianych akt sporządzać notatki, kopie i odpisy. Tylko na wyraźne życzenie strony
i tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem
strony, może ona żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez

INFORMATOR KULTURALNY

z zielarzem Adamem Opoką.
22 .04. – Międ z y na rodow y
Dzień Książki i Praw Autorskich
– flash mob – Park Miejski im.
T. Kościuszki.
25.04., godz. 17.00 – Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich warsztaty rękodzieła – Musujące
kule do kąpieli. Zapisy prowadzi
Czytelnia Naukowa.
29.04.2016, godz. 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Młodzieży „Dwukropek”.

kwiecień 2016

MUZEUM SATURN
01.04., godz. 17.00 – Wernisaż
wystawy „Z pracowni fotograficznej Wilhelma Kidawy”.
13.04., godz.17.00 – Wieczór historyczny na Saturnie.
19.04., godz. 10.00 – Muzealna
Akademia Seniora. Spotkanie
pt. „Czeladź w retroobiektywie”.
22.04., godz. 18. 00 – Koncerty
z cyklu Muzyczne Piątki – recital fortepianowy Grzegorza
Niemczuka – „Wokół twórczości
Edwarda Griega”.
MIEJSKA BIBLOTEKA
PUBLICZNA, ul. 1 Maja 27,
tel. 32 265 10 02
marzec-kwiecień 2016 –
Od STROny do STROny- wystawa ilustracji Pauliny Strojniak.
07.04., godz. 8.20-13.20 – Jak
powstaje papier – warsztaty papiernicze dla uczniów szkół podstawowych.
12.04., godz. 8.30 – Zawodowcy czytają dzieciom – spotkanie
z tłumaczką języka hiszpańskiego w ramach kampanii CPCzDz.
15.04., godz. 17.00 – Idzie wiosna, rośnie trawa, będzie radość
i zabawa – zajęcia literacko
-edukacyjne dla dzieci 4-8 lat
w ramach cyklu Czytanki-niespodzianki. Zapisy prowadzi
Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
20.04., godz. 17.00 – Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
– Paula Daly: Gdy przejdziesz
przez próg.
21.04., godz. 17.00 – Ziołowe
ABC. Choroby cywilizacyjne – prozdrowotne spotkanie

Filia nr 1, ul. 11 Listopada 8
tel. 32 265 34 08
13.04., godz. 16.00-17.00 – Cyganka prawdę Ci powie. 8 kwietnia Międzynarodowy Dzień
Romów – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w ramach cyklu Przygody między wierszami.
Obowiązują zapisy.
Filia nr 2 ul. Nowopogońska
227 e tel. 32 265 29 30
kwiecień – maj 2016 – Z życia
książki – wystawa fotografii
Iwony Filipowicz.
12.04., godz. 17.00 – Indie Południowe – spotkanie z dr Antonim Winiarskim.
18.04., godz. 17.00 – Mały Artysta, czyli rysowanie, malowanie
oraz inne twórcze wyżywanie
– zajęcia plastyczne dla dzieci
8-10 lat. Obowiązują zapisy.
21.04. – Ja czytam – spotkanie
z młodzieżą Gimnazjum nr 3
w ramach Dyskusyjnego Klubu
Edukacyjnego Ja czytam.
26.04., godz. 15.30 – Nowości
książkowe przed wakacjami
– spotkanie z seniorami klubu
„Wrzos”.

siebie odpisów lub kopii z akt
sprawy a nawet wydania jej z akt
sprawy uwierzytelnionych odpisów. Obowiązek udowodnienia,
że zachodzi ważny interes strony ciąży na stronie. Organ rozpatrując takie żądanie dokonuje
własnej oceny, czy w danej sprawie ze względu na okoliczność
prowadzonego postępowania lub
ze względu na potrzeby strony
w innej sprawie zaistniał ważny
interes strony.
Należy jednak zaznaczyć,
że wgląd w akta sprawy nie
ma charakteru bezwzględnego
i został ograniczony przez ustawodawcę w przypadku akt zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub
„ściśle tajne”, a także do innych
akt, które organ administracji
publicznej wyłączy ze względu
na ważny interes państwowy.
Określenie jaki interes państwo-

wy jest ważny, i co uzasadnia
odstępstwo od zasady udostępniania stronom wglądu do akt
sprawy, należy do organu, przed
którym prowadzone jest postępowanie.
Odmowa umożliwienia stronie
przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii
i odpisów, uwierzytelnienia
takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów ma formę postanowienia,
na które służy zażalenie.
Prawo wglądu do akt sprawy, jako jedno z podstawowych praw
strony w postępowaniu administracyjnym, pozostaje pod
ochroną sądową a zatem w razie
nieuwzględnienia zażalenia przez
organ odwoławczy, stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Radca Prawny
KATARZYNA SNOCH

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE
informuje
16 kwietnia 2016 roku (sobota), w godz. od 9.00 do 13.00
DZIEŃ OTWARTY URZĘDU SKARBOWEGO
W BĘDZINIE
W tym dniu osoby zainteresowane będą mogły:
zapoznać się z organizacją pracy Urzędu, złożyć zeznanie podatkowe
za 2015 rok, uzyskać informacje podatkowe m.in. w zakresie:
ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015
rok, możliwości składania zeznań oraz deklaracji drogą elektroniczną,
Narodowej Loterii Paragonowej, załatwić inne sprawy podatkowe.
Kasa czynna będzie w godzinach od 9.00 do 13.00
Szybki PIT 2016
Szybki PIT to akcja ministerstwa finansów, która pomaga podatnikom rozliczać zeznania podatkowe (PIT).
Kampanii szybki PIT towarzyszy strona internetowa http://www.
szybkipit.pl/start.
Z kolei na portalu podatkowym www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy
skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania
podatkowego.
Akcja szybki PIT będzie też obecna na facebooku www.facebook.
com/Szybki.PIT
W dniach 28 i 29 kwietnia 2016 roku
zeznania roczne będą przyjmowane w godz. od 7.00 do 18.00
Kasa będzie czynna w godz. od 7.00 do 17.00.
W każdą środę w godz. od 8.00-14.00 pracownicy urzędu pomogą
wypełnić PIT w formie elektronicznej podatnikom rozliczającym
się w Urzędzie Skarbowym w Będzinie (w tym celu należy zgłosić
się z informacjami od płatników do oznaczonego stanowiska komputerowego znajdującego się na głównej sali obsługi podatnika)
W CZELADZI
zeznania roczne będą przyjmowane przez pracowników Urzędu Skarbowego 18 kwietnia w godz. od 8.00 do 14.00
W punktach przyjmowania zeznań będzie możliwość złożenia zeznania podatkowego wyłącznie w formie elektronicznej.
Ważne: wysyłając zeznanie przez Internet należy znać kwotę
przychodu z zeznania rocznego za rok 2014, ponieważ w danych
autoryzujących do podpisania zeznania za rok 2015, podatnik obowiązany jest wykazać kwotę (sumę) przychodów wynikających
z dowolnego złożonego zeznania za rok 2014.
2016 marzec ECHO CZELADZI
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Mistrzowie Czeladzi w narciarstwie alpejskim
iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Czeladzi
już po raz 10 zorganizował
Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim. 5 marca
2016 roku na stoku Złoty Groń
w Istebnej stawiło się 70 zawodników. Warunki na stoku były
średnie, temperatura dodatnia,

M

co jednak nie przeszkodziło
dobrej zabawie, tym bardziej,
że czeladzianie szusowali
w doborowym towarzystwie,
a mianowicie w towarzystwie
prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Mistrzynią Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim w 2016 roku została Ola Janeczek z cza-

Udane ferie w Białce Tatrzańskiej

sem 39,15, natomiast Mistrzem
Czeladzi został Jakub Mentel
z czasem 35,45.Najmłodszym
zawodnikiem została 5-letnia
Hania Damska, natomiast najstarszym zawodnikiem został
Marian Grząba - również oni
zostali uhonorowani statuetką.
Puchary i medale zwycięzcom

Festiwal Siatkówki
lutego zakończyły się
rozgrywki w ramach IX
Festiwalu Siatkówki - Czeladź
2016. W ostatnim dniu imprezy
zmierzyły się ze sobą sześcioosobowe drużyny uczennic klas
I, II szkół gimnazjalnych. Złote
medale przypadły dziewczętom
z Sosnowca. Siatkarki z Miejskiego Zespołu Szkół z Czeladzi
zajęły 2 miejsce.
Przez cztery dni siatkarskich
zmagań do Czeladzi przyjechało 350 zawodniczek nie tylko  
z województwa śląskiego, ale
również z małopolskiego.

12

J

ak co roku, i tej zimy, Miejski
Szkolny Związek Sportowy był
organizatorem zimowiska. Białka
Tatrzańska jest ulubioną naszą
stacją narciarską, a co najważniejsze, są tam najlepsze warunki
do uprawiania „białego szaleństwa”. W tym roku na zimowe
ferie wyjechało 77 dzieci. Poza
nauką i doskonaleniem jazdy
na nartach, dodatkową atrakcją
była wycieczka do Zakopanego i wieczory spędzane na rozgrywkach turniejów w tenisie
stołowym i piłkarzyki, zabawie
w karaoke, czy tańczeniu zumby.
Największe emocje wzbudziły odbywające się pod koniec
turnusu zawody narciarskie
o Puchar Tatr. W tym roku
złoty medal w I turnusie zdobyli: Karolina Sroka i Bruno
Leks w kategorii klas 1-3, Ada
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Janowska i Kamil Borkowski w kategorii klas 4-6, wśród
gimnazjalistów najlepszą okazała się Marysia Kusa i Patryk
Motylski. W II turnusie pierwsze miejsce zajęli Anna Tim
i Adam Kusa w kategorii klas
1-3, w kategorii klas 4-6 Bianka Grela i Kamil Borkowski,
w gimnazjum Marysia Kusa
i Jakub Michalczyk.
Ucz e st n i ków
z i mow i sk a
na nartach uczyli jeździć instruktorzy: Ewa Fronczek,
Sylwester Iwanowski, Patryk
Fronczek, a młodzieżą opiekowali się pani Renata Hilarowicz i Janina Wcisło.
Po powrocie rozdanie medali
i dyplomów oraz pokaz nakręconych filmów, prezentacja zdjęć
wzbudziły wiele radości.
EWA FRONCZEK

poszczególnych kategorii wręczali: zastępca Burmistrza Miasta Czeladź Beata Zawiła oraz
Henryk Michalski – dyrektor
MOSiR Czeladź. Organizatorzy
zapewnili wszystkim gorący
posiłek oraz wspaniałą zabawę.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na następne nasze sportowe zmagania.

Organizatorzy przedsięwzięcia
położyli główny akcent na popularyzację piłki siatkowej wśród
młodzieży szkolnej, integrację
młodych ludzi z różnych regionów województwa śląskiego
oraz promocję Miasta Czeladź.
Miejski Czeladzki Klub Sportowy składa serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta
Czeladź, Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Miejskiego
Zespołu Szkół za pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy
również sponsorowi za ufundowanie zawodniczkom z Czeladzi
okazjonalnych koszulek.
EWA FRONCZEK

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
KOREPETYCJE
• MAT.-FIZ.-CHEM. – tel. 513 381 813;
32 267 66 02.
• MATEMATYKA, fizyka, chemia, informatyka, elektronika, automatyka,
mechatronika. Profesjonalna pomoc
na wszystkich poziomach nauczania.
Posiadam 8-letnie doświadczenie.
Przygotuję do egzaminu gimnazjalnego, matury, egzaminu na studiach.
Dojazd do domu ucznia. Jeżeli szukasz
nauczyciela do paru przedmiotów
to dobrze znalazłeś. tel. 511-24-19-91.
• ANGIELSKI – każdy poziom, również
maturalny. Cała Czeladź, tel. 575-827-713.
• JĘZYK niemiecki – doświadczona
nauczycielka – germanistka udziela
korepetycji na wszystkich poziomach
nauczania. Przygotowanie do egzaminów. Tel. 510-254-300 lub 32 265 35 59.
• MATEMATYKA i fizyka. Posiadam
30-letnie doświadczenie nauczyciela
w szkołach technicznych. Udzielę profesjonalnej pomocy. Tel. 501 71 34 36.
RÓŻNE
• FOTOGRAFIA artystyczna Victor
Grados – zdjęcia komunijne, ślubne
i inne uroczystości, firmowe spotkania, sesje fotograficzne w plenerze
i portretowe. Tel. 880664703.
• SPRZEDAM sukienkę komunijną,
kurtkę męską skórzaną w idealnym
stanie. Ceny do uzgodnienia. Tel.
505 848 810.
• WYNAJEM apartamentów w Kołobrzegu. www.apartamenty-kolobrzeg.
co; www.facebook.com/DMBS-Apartaments; tel. 516 716 444.
• KURS prawa jazdy kat. A, B, B+E, Czeladź ul. Katowicka105 (obok sklepu
żeglarskiego) szkolimy na: Toyotach
Yaris i Suzuki Gladius. Doświadczeni
instruktorzy. Jazdy przed egzaminem
i doszkalające dla osób posiadających
prawo jazdy. Tel. 602 766 552.
• KURSY: obsługa wózków widłowych,
operatorów suwnic, HDS-y. Tel. 602
766 552, Czeladź ul. Katowicka 105
(obok sklepu żeglarskiego).
• USŁUGI sprzątające: sprzątanie

} Przyjmowane są do końca danego miesiąca } Za treść ogłoszeń Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.

piwnic, garaży, strychów, sadów,
hal+transport. Tel. 66 55 17 116.
• SPRZEDAM tanio dwupokojowe
mieszkanie w Czeladzi, o pow. 40 m
kw. Mieszkanie po remoncie, posiada
dużą wnękę (np. trzeci pokój, sypialnia, duża szafa). Tel. 501 355 011.
• WYMIANA butli gazowych. Cena 40
zł. Czeladź, Wojciechowskiego 7. Tel.
500 121 264.
• KOMPLEKSOWE usługi ogrodnicze.
Arbol-Garden. Tel. 517 773 038
• PIELĘGNACJA ogrodów, wycinka
drzew. Tel. 517 773 038.
• SIŁOWNIA „Goliat” zaprasza, ul.
Sportowa 2. Od pon.-pt. od 9.0022.00, sob. 10.00-16.00, niedz. 16.0018.00. Tel. 32 265 29 71.
• CENTRUM Fizjoterapii Beata Kita, Sosnowiec ul. Żeromskiego 8. Tel. 509 149 828.
Informacje o leczeniu schorzeń na www.
centrum-fizjoterapii.com.pl
• OFERUJĘ usługi kierownika budowy z zakresu robót ogólnobudowlanych i inst. sanitarnych. Przeglądy
techniczne budynków, także budynków zabytkowych. Tel. 602 186 495.
• WYNAJMĘ lokal użytkowy w Czeladzi, ul. Rynek 18 (niedrogo). Tel.
601470706.
• SPRZEDAM 3 piętrową kamienicę
w Czeladzi, ul. Rynek (700 m. kw.),
cztery lokale użytkowe. Tel. 798 758
465; 601 470 706.
• UBEZPIECZENIA. Przyjdź z gazetką
do nowo otwartego punktu, dodatkowa zniżka zapewniona. U nas ubezpieczysz prawie wszystko. Czeladź ul.
Szpitalna 9/2 pierwsze piętro. (budynek administracji spółdzielni - Odeon)
tel. 531-300-901, tel. 791-223-991.
• ATOPOWE zapalenie skóry, uczulenie,
egzema, łuszczyca krem ziołowy produkcja ręczna tel. 730 266 733.
• MALOWANIE, drobne prace remontowe i wykończeniowe, układanie paneli ściennych i podłogowych, ręczna
renowacja mebli drewnianych oraz
schodów. Tel. 501-406-592.
• POGOTOWIE Komputerowe DARKOL,

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

komputer się zawiesza, Internet przestał
działać, wirusy prześladują twój komputer, nie chodzi twoja ulubiona gra.
Profesjonalna pomoc. tel. 511-24-19-91.
KANCELARIA Adwokacka, adwokat Mariusz Dudała świadczy usługi
prawne w zakresie prawa cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego, karnego,
prawa spółek. Czeladź ul. Trzeci Szyb
12 A, tel. 695 838 666; www.lcg.com.pl;
e-mail: lcg.mdudala@onet.eu
NAPRAWA komputerów z dojazdem
do klienta. Tel. 513-648-861
USŁUGI elektryczne. Usuwanie awarii,
wykonanie oraz modernizacja instalacji elektrycznej. Montaż gniazd, wyłączników, oświetlenia. Tel: 515995921.
SPRZEDAM lodówkę BEKO za 400 zł.
tel. 513566621.
SPRZEDAM nowe łóżko za 700 zł. Tel.
513566621.
KIEROWNIK budowy - nadzorowanie budowy, kosztorysowanie,
doradztwo techniczne, ocena stanu
technicznego itp. www.solintec.pl;
tel.516869669.
USŁUGI KOMPUTEROWE - jeśli Twój
komputer nie działa, masz problemy
z osprzętem, potrzebujesz wsparcia
w obsłudze programów chętnie pomogę, dojazd do klienta 508 644 008.
PAZNOKCIE ŻELOWE- przedłużanie
rzęs metodą 1:1, 2:1, inne, henna, brwi
i rzęs, drobne usługi kosmetyczne,
dojazd do klienta, ceny od 50zł, 511180-368.
FITNESS - Sztanga, Tabata, Zumba, Cellulit Attack, Deep Work, BPU,
pierwsze zajęcia gratis, szczegóły
na www.stacjafitness.pl lub tel. 511180-368.
NAWIEWNIKI powietrza montaż
na oknach już zamontowanych Czeladź ul. Szpitalna 9 tel.: 501-478-135
lub 32 360-66-85.
OKNA i drzwi – Czeladź ul. Szpitalna 9,
Konkurencyjne ceny, najlepsza jakość.
Do zamawianych okien parapety gratis. tel. 501-478-135 lub 32 360-66-85.

• DOCIEPLENIA budynków, kompleksowe wykończenia elewacji, materiały i wykonawstwo tel. 32 360 66
85, 501-478-135.
• ZDROWA żywność, Szpitalna 8, pod
„Biedronką”, tel. 505-43-14-11. Herbaty, miody, mąki, kasze, oleje, soki, syropy, zioła, przyprawy, prod. bezglut.
dla diabet.
• KANCELARIA radcy prawnego ul.
Grodziecka 9 przyjmuje interesantów
w poniedziałki i czwartki w godz. 16.0018.00. Tel. 322653968; 504717355. Pełne
zastępstwo procesowe w sądach.
• ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi oferuje pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
nadproża, słupki geodezyjne. Tel. 601
515 765.
• PRZYCHODNIA Weterynaryjna ul.
Zwycięstwa 36, Czeladź-Piaski. Tel.
265-91-95. Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.
• M.E.R.S.I.- bytomska 15 zaprasza
6.00-17.00. doładowania telefonów,
prasa, pamiątki, kosmetyki la rive,
biały jeleń - cała gama. porcelana
klimt, kadzidełka. punkt nadawania
i odbierania paczek gls. tel. 518-639888 e-mail mersi.bytomska15@vp.pl
• WRÓŻKA - Tarocistka zaprasza na seans tel. 508-562-720.
• ZAMIENIĘ mieszkanie kawalerkę
z zasobów ZBK po remoncie informacje pod nr tel. 798464075.
• ZAMIENIĘ mieszkanie na większe.
Mieszkanie z ZBK o pow. 32m (osiedle Nowotki), po remoncie, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ubikacja. Dam odstępne. tel. 517450580.
• SPRZEDAŻ oraz montaż parapetów
zewnętrznych.501 406 592.
PRACA
• PRACA Oriflame Dołącz do nas zarabiaj poprzez sprzedaż kosmetyków
+ dodatkowa pensja. Wszystkie kosmetyki 20% taniej, liczne prezenty
i nagrody. Tel. 515940056 oriflame.
basia.b@interia.pl
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Niezwykle rzadka choroba,
niezwykle dzielni ludzie

N

adia Madetko mieszka
w Czeladzi. Urodziła się
5 maja 2011 roku. Choruje
na rzadką chorobę genetyczną Osteogenesis Imperfecta,
czyli wrodzoną łamliwość
kości. Zdiagnozowano u niej
III typ tej choroby, czyli jeden
z najcięższych. Nadunia już
w okresie prenatalnym, u mamy w brzuchu, miała liczne
złamania żeber i połamane
obie nóżki, była jednak na
tyle silna, że przeżyła i udało się jej przyjść na świat. Od
momentu urodzenia Nadunia
przeżyła już 32 złamania!.
Najczęściej łamią jej się rączki. Przy odpowiedniej rehabilitacji i zabiegach operacyjnych, polegających na wszczepieniu
prętów do kości nóżek i rączek, być może będzie mogła chodzić
i bawić się jak inne dzieci. Maleńką Nadią opiekuje się dwójka
cudownych rodziców, którzy robią wszystko, aby mogła ona funkcjonować na tyle normalnie, na ile się da i doznawać jak najmniej
cierpienia, na które skazuje ją choroba. Obydwoje rodzice nie
pracują, pełniąc przy dziecku całodobowy dyżur. Jej tata Paweł
doszedł już do takiej wprawy, że po każdym kolejnym złamaniu
sam umiejętnie gipsuje uszkodzone kości swojej córeczki.
Pieniądze są potrzebne na częste wyjazdy do szpitali
i na rehabilitację oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Osteogenesis Imperfecta to choroba nieuleczalna. Można tylko
łagodzić jej skutki. Mama i tata Nadii proszą o pomoc wszystkich
tych, którym los tak dzielnych maluchów nie jest obojętny.
Pomóc Naduni można przekazując 1% podatku
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„SŁONECZKO”

Zostaw

Wykaz stowarzyszeń w Czeladzi
CZELADZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM
Z UPOŚLEDZENIEM PSYCHO-RUCHOWYM
ul. Norwida 11, 41-253 Czeladź
KRS: 0000021403
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FAMILIA”
ul. Sikorskiego 5, 41-253 Czeladź
KRS: 0000168069
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
ul. Szpitalna 5, 41-250 Czeladź
KRS: 0000012847 cel szczegółowy: dla Koła w Czeladzi
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU ZASOBÓW
LUDZKICH „NASZE ZAGŁĘBIE”
ul. Żytnia 30, 41-250 Czeladź
KRS: 0000364986
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM
CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEN-STAW”
ul. Kilińskiego 21, 41-250 Czeladź
KRS: 0000257155
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE
„JESTEM Z TOBĄ”
ul. 35-lecia 22d/49, 41-250 Czeladź
KRS: 0000109571

NR KRS 0000186434
Cel szczegółowy: NADIA MADETKO 192/M

MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY
ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź
KRS: 0000211222

lub wpłacając dowolną kwotę przelewem na numer bankowy
subkonta fundacji „Słoneczko”
SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY ZAKRZEWO ODDZIAŁ
ZŁOTÓW Nr Konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem: na leczenie i rehabilitację Nadii Madetko 192/M

KLUB SPORTOWY „GÓRNIK PIASKI”
ul. Mickiewicza, 41 – 253 Czeladź
KRS: 0000222226

W razie jakichkolwiek prosimy o kontakt e-mailowy
z tatą Nadii: madetkopawel@gmail.com.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom
za wpłaty na konto naszego syna Pawła Michalskiego.
Dzięki zebranym funduszom możliwa była
kontynuacja specjalistycznej terapii,
która jest bardzo potrzebna w leczeniu naszego dziecka.

KRS 0000186434 PAWEŁ MICHALSKI
Nr subkonta 230/M
Wdzięczni za pomoc, prosimy o dalsze wsparcie
Iwona i Henryk Michalscy
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Pomoc przy wypełnianiu PIT!

Jeśli ktoś chciałby wspomóc organizację pozarządową 1 procentem
podatku, ale nie czuje się na siłach wykonać samodzielnie
rozliczenia – w lutym, marcu i kwietniu będzie możliwość
skorzystania z bezpłatnej pomocy księgowego zorganizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”.
Dyżury będą pełnione w każdy poniedziałek w godzinach 16.3018.00 w budynku parterowym Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi
– Piaskach przy ulicy Spacerowej ( koło Lidla) -pokój nr 10.

tku w Czeladzi!

Miej serce i ratuj serce!
Podziel się swoim sercem,
1% na leczenie i rehabilitację
Marcela Włodka

Mam na imię Damian.
Urodziłem się z zespołem Downa.
Od 8 roku życia choruję
na reumatoidalne zapalenie
stawów. Następstwem
tej choroby są
przykurcze palców u rąk,
przykurcze stawów łokciowych,
barkowych i kolanowych.

Z dopiskiem:
ZC 6877
MARCEL WŁODEK
KRS 00002666444
SerceDziecka.org.pl
Marcel urodził się z wrodzoną wadą serca, jego malutkie serduszko było już kilkakrotnie operowane. W niedalekiej przyszłości
czekają go kolejne zabiegi chirurgiczne.

KRS: 0000186434
Z dopiskiem:
184/C
DAMIAN COMPA

Czeladzki Klub Pielgrzyma
zaprasza na pielgrzymkę
ALBANIA-MEDJUGORIE-MACEDONIA-CZARNOGÓRA
Skopje, Ohryd, Butrint, Berat, Apolonia, Tirana, Monastyr,
prawosławny „Ostrorog”, Medjugorie, Sarajewo.

1% dla JACKA DUDKA
W 2014 roku zachorowałem na stwardnienie rozsiane.
Choroba przejawia się u mnie głównie niedowładem kończyn
dolnych. Stwardnienie rozsiane to niestety taka choroba, która
wymaga częstej, a właściwie nieustającej rehabilitacji – trudno
tę rehabilitację sfinansować wyłącznie z własnych środków.
Proszę więc Państwa o wsparcie moich wysiłków, aby pozostać
w grupie ludzi chodzących „na własnych nogach”.

Termin: 31 maja – 13 czerwca 2016 r.
Cena: 2200 zł + 30 euro (bilety wstępów, lokalni przewodnicy)
Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek,
video, wc), 13 noclegów w pokojach, hotele **/***
(pok. 2,3 osobowe), 13 śniadań, 13 obiadokolacji,
opieka pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL-NW za granicą.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32 265 21 46

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

KRS NR 0000025638

w rubryce 138 podać wnioskowaną kwotę,
a w Części K w pozycji 139 druku PIT koniecznie wpisać
cel szczególny DUDEK JACEK

FUNDACJA „SZEPT NADZIEI”
Centrum Wspomagania Rozwoju

KRS 0000544722

Kasia urodziła się w 2010 roku z Alkoholowym
Zespołem Płodowym – FAS. Została
zabrana do domu dziecka zanim ukończyła
rok, jej stan zdrowia był ciężki.

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
Czeladź ul. Legionów 2 (Dom Misjonarzy), tel. 575 649 120.
Spotkania w poniedziałki o godz. 18.00.

Przekaż swój 1% podatku na rzecz
Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej
wpisz cel wpłaty:

WALDEMAR LUBNAU
KRS 0000273196

KONTO:
INVEST BANK S.A. O/Opole
34 1680 1235 0000 3000 1461 24 26

ECHO CZELADZI
Miesięcznik samorządowy
ukazuje się od 1991 r.
Nr 3/278 MARZEC 2016
wersja elektroniczna na:
www.czeladz.pl

ISSN 1234-4966
Wydawca:
Urząd Miasta Czeladź
41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
tel. 32 76 37 900 (centrala)
Redaktor naczelna
Wiesława Konopelska
redakcja@um.czeladz.pl
tel. 32 76 37 981
Opracowanie graficzne i skład:
Teresa Strojniak

W życiu Kasi pojawiła się rodzina, która
adoptowała ją w wieku 3 lat, nie umiała wtedy
mówić i chodzić. Rodzice Kasi rozpoczęli
rehabilitację, by mogła normalnie funkcjonować.
Jak możesz pomóc?
Wpłacając choćby najmniejszą kwotę
na konto Fundacji, tytułem:

Terapia KASIA 52016

PKO S.A.
18124011701111001063885979

Portal www.czeladz.pl
promocja@um.czeladz.pl
tel. 32 76 37 914
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian i skracania dostarczonych materiałów
oraz nadesłanej korespondencji.
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PROGRAM:
24 kwietnia b.r. (niedziela) odbędzie
się w naszym mieście impreza samochodowo-turystyczna – 19 Rajd
Zagłębiowski. Stanowi ona Rundę
Turystycznego Pucharu Polski oraz
Pucharu Śląska. Odbywa się pod egidą
Polskiego Związku Motorowego, który propaguje nie tylko rajdy wyczynowe, ale także rozwój popularnego
sportu samochodowego. Organizatorem jest Automobilklub Mysłowicki, który już od 20 lat przeprowadza
takie imprezy w miastach Zagłębia,
gościł już także w Czeladzi. Rajd ma
charakter otwarty dla wszystkich miłośników motoryzacji. Startować mogą zarówno ci, którzy brali już udział
w podobnych imprezach, jak i osoby
dotychczas nie uczestniczące w takich
zawodach.

C

elem imprezy jest podnoszenie
kultury motoryzacyjnej, sprawności
jazdy samochodem, poznawanie
ciek aw ych obiektów turystycznokrajoznawczych, pogłębianie znaj o
mości przepisów ruchu drogowego,
posługiwania się mapą i orientacji
w terenie w trakcie sportowej rywalizacji,
określonej w regulaminach PZM.
Zawody są rozgrywane w warunkach
normalnego ruchu drogowego, zatem
uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów kodeksu
drogowego.
Zadaniem startujących załóg jest przejechanie zaplanowanej przez organizatora
trasy według wskazań zawartych w jej
opisie (tzw. itinererze), w określonym czasie (średnia prędkość przejazdu trasy nie
przekracza 20 km/h), udzielenie odpowiedzi na pytania turystyczne oraz z zakresu
przepisów ruchu drogowego i pomocy
przedmedycznej, a także wykonanie próby
sprawności kierowania pojazdem na placu
wyłączonym z ruchu drogowego (przejazd
pomiędzy „pachołkami” według szkicu
próby). Właściwy przejazd trasy rajdu potwierdzają wpisy dokonywane (w odpowiedniej kolejności) przez startujących do
karty drogowej (mogą to być np. liczby ze

godz. 8.00– 8.40
Przyjmowanie załóg w miejscu startu
godz. 8.45
Odprawa techniczna, uroczyste otwarcie
imprezy
znaków drogowych, zadania turystyczne itp.). Dane dotyczące przejazdu trasy
każdej z załóg, odpowiedzi na testy oraz
wynik próby sprawności są wpisywane
do programu komputerowego PZM, który wskaże końcową klasyfikację zawodów. Zwycięża załoga, która uzyskała
najmniejszą ilość punktów karnych (nie
ma punktów dodatnich).
Wymagania w stosunku do uczestników:
– samochód sprawny technicznie
– kierowca – posiadający aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NW
– pilot – nie musi być osobą pełnoletnią, winien posiadać notatnik, linijkę,
przybory do pisania.
Zgłoszenia do udziału przyjmuje
Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna
Północna 24 (Giełda Samochodowa),
tel.: 32 2222818 i 32 2223574 wew.
106 codziennie w godz. 7.30 – 15.30
lub e-mailem biuro@automobilklubmyslowicki.pl w terminie do dnia 19
kwietnia br., tam też można uzyskać
dodatkowe informacje.
Wpisowe wynosi 60 zł od załogi –
w jego ramach uczestnicy otrzymują
materiały rajdowe, dobry obiad na
mecie, oznaczenia samochodu i załóg
(identyfikatory), drobny upominek,
a najlepsze załogi – dyplomy, nagrody
honorowe i rzeczowe. W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie
w terminie późniejszym.
Dla początkujących uczestników
imprezy Automobilklub zorganizuje
krótkie warsztaty na kilka dni przed
zawodami. Przy zgłaszaniu się prosimy
o wskazanie takiej potrzeby, o terminie
będzie można dowiedzieć się (np. telefonicznie) w Automobilklubie.

9.00
Start pierwszej załogi do I odcinka rajdu; po
I odcinku trasy
ok. 11.00
próba sprawności, zwiedzanie obiektu turystycznego, testy, start do II odcinka rajdu;
ok. godz. 14.30
Przyjazd na metę, posiłek;
ok. godz. 16.00
Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród i upominków, zakończenie rajdu. Ewentualne zmiany czasowe mogą wyniknąć z przyczyn niezależnych od organizatora.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne
ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane
zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie
w czasie trwania imprezy (obowiązują przepisy
ruchu drogowego).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
udziału w zawodach. Warto spróbować i wziąć
udział w imprezie, która stanowi pierwszy krok
w dziedzinie sportów motorowych.
Organizator
Automobilklub Mysłowicki

