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Mam przyjemność zaproponować Państwu nowy kwartalnik „Kurier Zagłębia”. Gazeta wydawana jest przez naszą Fundację, 
jako odpowiedź na potrzeby społeczne. Jej zadaniem będzie monitorować działania społeczne w Zagłębiu, przybliżać Pań-
stwu kwestie problemów socjalnych zagłębiowskiego społeczeństwa, rekomendować instytucje i działania, wskazywać możli-
wości szukania pomocy i wsparcia, zachęcać do  włączania się w pomoc bliźnim. Ale też eksponować osiągnięcia zagłębiow-
skiej kultury i sztuki, przedstawiać lokalne talenty czy zachęcać do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez samorzą-
dy lokalne. Chcemy również promować ludzi i instytucje, które w naszym subregionie działają charytatywnie, wspierają po-
trzebujących oraz nie szczędzą sił i wydatków na pomoc społeczną. Pragniemy aby kurier był otwarty na problemy społeczne, 
stał się głosem Zagłębia i aby każdy, kto szuka pomocy lub chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami czy pomysłami, 
znalazł na to miejsce. Będziemy publikować informacje o inicjatywach lokalnych, eksponować problemy z którymi borykamy 
się w Zagłębiu, proponować rozwiązania i rekomendować przykłady dobrych praktyk. W każdym wydaniu znajdziecie Pań-
stwo coś dla siebie. Coś na smutno i coś na wesoło. Coś dla dorosłych i coś dla dzieci. Sprawy ważne i pilne oraz mniej ważne  
i niekoniecznie pilne. Będą Quizy z nagrodami, krzyżówki, kawały. Będą wywiady i będą recenzje. Znajdą się również porady i 
gotowe rozwiązania. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami, firmami i przedstawicielami lokalnych inicja-
tyw. W pierwszym wydaniu proponujemy państwu min. wywiad z Panem Zbigniewem Szaleńcem, burmistrzem Czeladzi w s. 
Programu 500+, aktualności wiosenne z teatrów i kin, czekające nas wydarzenia w miastach Zagłębia, informacje o działają-
cych w Zagłębiu organizacjach pomocy społecznej czy krzyżówkę z nagrodą. Gazeta dystrybuowana będzie staraniem wolon-
tariuszy na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi i Wojkowic. Docelowo obejmie również teren Zawier-
ciański.  Zachęcam do lektury!!                                              Redaktor Naczelny   dr Tomasz Grad 
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Program 500+ -Wywiad z Burmistrzem Czeladzi rozmawiał red. Tomasz Grad  

Wywiad z Panem Zbigniewem Szaleńcem, Burmistrzem Czeladzi ws. Realizacji programu 500+. 
Wywiad przeprowadził redaktor naczelny „Kuriera Zagłębia” dr Tomasz Grad 

Pyt. Jak Pan ocenia, czy program 500+ rozwiąże problem demograficzny Polski? 
Odp. Zgadzam się z opinią wielu ekspertów, którzy uważają że nie jest to najlepsza droga. Owszem, będzie to wspar-
cie dla wielu rodzin, ale te pieniądze trafią nie tylko do najuboższych i najbardziej potrzebujących. Natomiast nie 
bardzo wierzę, że wpłynie to na poprawę dzietności i rozwiąże problemy demograficzne. Będziemy jednak z uwagą 
obserwować, jakie będą skutki wprowadzenia tego kontrowersyjnego programu, gdyż dla nas kwestia demografii 
jest bardzo ważna, ponieważ Czeladź należy do gmin , w których przyrost naturalny jest bardzo niski. Każda próba 
poprawy tej sytuacji jest cenna. Przekonamy się, czy ta będzie skuteczna. 
Pyt. Pani minister Rafalska zapewnia, że samorządy są  gotowe organizacyjnie do wypłaty świadczeń. Czy samorząd 
Czeladzi będzie gotowy na wypłaty świadczeń i realnie od kiedy. Nabór wniosków ma ruszyć 1-go kwietnia. Od kiedy 
będą wypłaty? 
Odp. Myślę, że zdążymy, choć problemów jest bardzo dużo. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, dosłownie „pęka w 
szwach”. Zadań nam przybywa, a możliwości kadrowe i lokalowe są te same. Planujemy przygotować w Urzędzie 
Miejskim dwa pomieszczenia do obsługi mieszkańców, którzy będą korzystać z programu „500+”, a docelowo przy-
gotować i wyposażyć lokal użytkowy przy ul. 17 lipca i tam kosztem prawie 100 tysięcy złotych dostosować go do 
obsługi interesantów. Wiązać się to będzie z zatrudnieniem co najmniej dwóch pracowników. 
Pyt. Czy Urząd wie ilu w Czeladzi jest uprawnionych rodziców ( dzieci) do tego świadczenia? O jakich pieniądzach w 
skali gminy miesięcznie możemy mówić? 
Odp. Nie mam jeszcze pełnych informacji. Szacujemy grupę uprawnionych na około 1000 rodzin. 
Pyt. Ministerstwo przeznacza na obsługę 2% docelowo 1,5%. Jak instytucja będzie realizować to zadanie i czy są 
planowane nowe miejsca pracy w związku z obsługą zadania? Czy 2% to Dużo czy mało? 
Odp. Przy założeniu, że będziemy w dużej mierze posiłkować się naszymi pracownikami, to być może starczy. Jednak 
biorąc pod uwagę koszty np. przygotowania lokali, zatrudnienia dodatkowych pracowników, obsługę administracyj-
ną, dokumentacyjną itp., to na pewno gmina będzie musiała do tego przedsięwzięcia dołożyć. 
Pyt. W jaki sposób zorganizowana będzie akcja informacyjna dla beneficjentów? Chodzi tu głównie o to gdzie składać 
wnioski, jak składać, w jakiej formie, czy będzie możliwe składanie wniosków elektronicznie? 
Odp. Wszystkimi możliwymi kanałami, tzn. wykorzystując portal miejski, system SMS, który obecnie obejmuje ponad 
1000 osób, miesięcznik „Echo Czeladzi”. Planujemy też włączyć do akcji informacyjnej szkoły i kierować informację 
bezpośrednio do rodziców. 
Pyt. Czy o uprawnieniu do świadczenia decyduje adres zamieszkania czy zameldowania? 
Odp. Obecnie wszędzie obowiązuje miejsce zamieszkania. Dlatego osoby mieszkające w Czeladzi, a zameldowane w 
innym mieście będą musiały złożyć stosowne oświadczenie i na tej podstawie będą mogły ubiegać się u nas o sto-
sowne świadczenie. Istotna jest kwestia weryfikacji i kontroli. 
Pyt. Czy i w  jaki sposób weryfikowana będzie tzw. szara strefa zatrudnienia. Chodzi tu głównie o osoby np. pracujące 
za granicą lub bez umów, których dochód znacznie przekracza na osobę 800 zł ( mówimy tu o pierwszym dziecku) ale 
oficjalnie ten dochód mają znacznie mniejszy? 
Odp. Uprawnienia będą weryfikowane przez pracowników socjalnych, tak jak w przypadku innych świadczeń.  Wy-
rywkowo będą też sprawdzane dokumenty. Oczywiście wzrośnie skala tych spraw, gdyż do tej pory pracownicy zaj-
mowali się jedynie osobami o niskich dochodach, a przy obecnym świadczeniu ilość beneficjentów znacznie wzro-
śnie. Oznacza to wzrost kosztów. Docelowo trzeba będzie zatrudnić dodatkowych pracowników socjalnych. 
Pyt. Jak Pan ocenia, czy ten program spowoduje odpływ kobiet z lokalnego rynku pracy? 
Odp. Uważam, że ryzyko odpływu ludzi z rynku pracy jest bardzo duże. I to nie tylko kobiet ale i mężczyzn. W rodzi-
nach wielodzietnych jest to dość duży dodatek do budżetu domowego, co może zniechęcić wiele osób do podejmo-
wania pracy. 
Pyt. Ustawa zakłada, że świadczenie przysługuje opiekunom prawnym lub faktycznym. Jak to będzie weryfikowane? 
Czy np. ojciec który nie mieszka z rodziną i nie wychowuje dzieci ale pierwszy złoży wniosek, otrzyma pieniądze? Jak 
to będzie potem weryfikowane o ewentualnie „odkręcane”? 
Odp. Jest jedno z poważnych zagrożeń, które trzeba brać pod uwagę. Ustawa była „na prędce” przygotowywana i nie 
wszystkie aspekty i problemy zostały starannie przeanalizowane. Myślę, że takie problemy mogą się pojawiać ale w 
chwili obecnej trudno to przesądzić. 
Pyt.  Czy Pana zdaniem Czeladź będzie miała więcej czy mniej problemów z tym zadaniem  w stosunku do takiego np. 
Sosnowca czy Dąbrowy Górniczej? 
Odp. Myślę, że im mniejsze miasto tym łatwiej będzie realizować rządowy program. Pracowałem w Sosnowcu, na 
stanowisku wiceprezydenta do spraw społecznych. Tam skala problemów i wyzwań jest o wiele większa. Mam infor-
mację i zapewnienie od dyrektora MOPS, że będziemy gotowi na czas, mimo wielu problemów i niejasności. 
Pyt. Panie Burmistrzu, czy na koniec możemy uspokoić mieszkańców Czeladzi, że dacie radę? 
Odp. Oczywiście, zadanie to zostało nam powierzone do wykonania na mocy ustawy i musimy je zrealizować. Wiele 
rodzin czeka na obiecane wsparcie i za każde opóźnienie będzie krytykować nas, nie rząd.  
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W 2016 roku Fundacja planuje podjęcie na terenie Zagłębia następujących zadań: 
· Uruchomienie nowego biura fundacji w lokalu przy ul. Bytomskiej 62 z punktem konsultacyjnym dla rodziców i dzieci z problemam i 

logopedycznymi, doradztwa zawodowego i porad pedagogiczno-psychologicznych. 
· Cykl akcji kulturalno-oświatowych promujących lokalne talenty- konkursy dla szkół, mieszkańców Zagłębia 
· Organizacja paczek- żywnościowo-odzieżowych dla rodzin z terenu Zagłębia. 
· Organizacja upominków z okazji  Dnia Dziecka oraz mikołaja, bożonarodzeniowych, wielkanocnych dla dzieci z  zagłębiowskich 

świetlic środowiskowych, domów dziecka, ośrodków pomocy, domów seniora itp.  
· Organizacja jesiennego turnieju charytatywnego w tenisie ziemnym. 
· Akcja „ Zagłębiowski Laur Oświatowy” – promująca i nagradzająca najlepszych nauczycieli z terenu Zagłębia 
· II Akcja „Misericors in egentes” -miłosierny wśród potrzebujących, honorująca osoby /instytucje/firmy pomagające potrzebującym z  

terenu Zagłębia. 
· Organizacja Festynu rodzinnego połączonego z zabawami dla dzieci na zakończenie wakacji.  
· Prowadzenie poradnika na stronie www. 
· Aplikacja o środki z EFS, Ministerstwa Sportu oraz lokalnych instytucji samorządowych. 
· Realizacja bieżących wniosków o wsparcie i pomoc socjalną., dofinansowane rehabilitacji, zakupy leków, pomoc osobom i rodzinom 

potrzebującym 
· Rozszerzanie współpracy z instytucjami, ośrodkami i samorządami. 
· Działalność promocyjna i informacyjna na stronie WWW, Facebooku, w mediach 
· Akcje i konkursy na FB 
· Odpłatna i nieodpłatna działalność szkoleniowo-konsultacyjna i doradcza 
· Inna działalność wynikająca z bieżących potrzeb. 
· Kampania 1% 
· Zbiórki i akcje charytatywne wg. Potrzeb 
· Akcja „Lato z Fundacją” 
  
Znajdź nas na Facebooku: 
https://www.facebook.com/Fundacja-Wspierania-Rozwoju-Zasob%C3%B3w-Ludzkich-Nasze-Zag%C5%82%C4%99bie-
746964942019191/?ref 

Już na pierwszy rzut oka widać 

różnice pomiędzy zwykłymi 

rolkami a landrollerami – te 

drugie, mają tylko dwa kółka, 

do tego dużo większe niż w 

rolkach (przy czym tylne jest 

większe od przedniego). Oba 

kółka zamocowane są z boku 

buta, pod kątem, co pozwala 

uzyskać, według zapewnień 

Na niebie pojawiło się pierwsze 

słońce, a Ciebie aż rozpiera 

energia i chęć na aktywny 

dzień. Kiedy ostatni raz upra-

wiałeś jakiś sport na powietrzu? 

Co powiesz na aktywne spędze-

nie czasu z przyjaciółmi? Nie 

masz pomysłu? Nic się nie 

martw, ja mam ich wiele i chęt-

nie się nimi podzielę. Kiedy 

nadchodzi wiosna, pojawia się 

wiele możliwości na uprawianie 

sportu samemu lub w większym 

gronie. A więc na co czekasz? 

Na wiosnę polecamy  -

LANDROLLERY  

producenta, efekt większej 

stabilności podczas jazdy.  

Dzięki takiej konstrukcji LAN-

DROLLERy pozwalają nam na 

wyczyny, dotychczas niedostęp-

ne na zwykłych rolkach: jazda 

po trawie, drodze gruntowej. 

Wygląda na to, że na tym sprzę-

cie pełne okrążenie Błoń było by 

czysta frajdą. Z racji swojej kon-

strukcji LANDROLLERy przezna-

czone są wyłącznie do jazdy 

rekreacyjnej/fitness, jazda agre-

sywna i skoki raczej odpadają.   

dr n. zdr. Tomasz Grad 

Działania Fundacji w 2016r 

Sport i nie tylko 

Piękne miejsca Zagłębia.               Co słychać w Kulturze?  
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Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu „przychodzi Baba do 

lekarza” 

1.Przychodzi baba do lekarza. 

-Panie doktorze po nocach 

śnią mi się postacie z 

Gwiezdnych Wojen. 

Lekarz: -Kiedy to się zaczęło?,  

Baba: -Dawno, dawno temu, w 

odległej galaktyce! 

 

2. Przychodzi baba do lekarza:  

- Powinna pani jeść dużo 

owoców i to najlepiej bez 

obierania.  

Baba dziękuje za diagnozę i 

zbiera się do wyjścia.  

- A tak a propos, jakie owoce 

pani jada najczęściej? - pyta 

lekarz. 

- Orzechy 

3. Przychodzi baba do 

lekarza: z budką telefoniczną 

na plecach-lekarz się pyta, kto 

Pani taki numer wykręcił? 

-.4. Przychodzi 1/3 baby do 

lekarza a lekarz się pyta— a 

gdzie reszta? -baba wyciąga 

krótkofalówkę i woła—07 

zgłoś się! 

5. Przychodzi baba do lekarza i 

mówi:  

- Jak mnie pan wyleczy, to 

chyba umrę ze szczęścia!  

6.Przychodzi baba do lekarza:  

- Panie doktorze, nikt nie 

traktuje mnie poważnie.  

- Żartuje pani!  

7. Przychodzi baba do lekarza:  

- Co pani dolega?- pyta się 

lekarz.  

- Złamałam kark - odpowiada 

baba.  

- To dlaczego ma pani gips na 

nodze?  

- A bo mi się zsunął.  

8. Przychodzi pół baby do 

lekarza. Lekarz się pyta—co 

Pani jest?. „Ba” odpowiada 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Najmłodszy kabaret w nie najmłod-
szym składzie, czyli Kabaret KaŁa-
MaSz. Jak sami się określają stano-
wią "lekkostrawny koktail stare-
go Kabaretu Długi z aktorami popu-
larnego serialu "Ranczo". Nadający 
się do regularnego spożycia, ale i do 
degustacji dla miłośników kabaretu 
literackiego i aktorskiego. Nazwa 
kabaretu to akronim pierwszych 
sylab nazwisk wykonawców. ry Zaia  

Pałac Kultury Zagłębia 
08.04.2016  19.00 
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Dlaczego warto wspierać 1% lokalne organizacje!!! 

Już od kilkunastu lat podatnicy mają możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego (OPP). Choć większość Polaków wciąż jeszcze trzeba przekonywać, że w ogóle warto to 
robić - to z roku na rok odsetek osób przekazujących jeden procent podatku dla OPP rośnie. Warto przekazywać 1 
proc. podatku na rzecz OPP, gdyż to najprostszy sposób wspierania ważnych społecznie celów. Sami nie wyjmuje-
my z portfela ani złotówki, nie musimy w tym celu nawet wychodzić z domu. Niektórzy uważają, że nie warto prze-
kazywać 1 proc., jeśli kwota, jaka wyjdzie z obliczeń, jest niewielka. Nic bardziej błędnego. Jeśli 10, 50 czy 100 osób 
przekaże taką samą kwotę, to już robi się z tego konkretna suma. Są i tacy, którzy uważają, że wsparcie, jakie otrzy-
muje organizacja, nie przyczynia się do istotnych społecznie zmian. Można to jednak łatwo sprawdzić. Większość 
organizacji pożytku publicznego ma swoje strony internetowe, gdzie informuje opinię publiczną co, jak i za ile 
robią. Warto poszukać organizacji, działających lokalnie, i jej przekazać część swojego podatku. Wspierając taką 
lokalną organizację, jest szansa, że 1 proc. do nas wróci. Może pójdziemy na świetny koncert, poślemy dziecko na 
ciekawe zajęcia i okaże się, że stało się to możliwe, bo organizacja, która to nam umożliwiła, otrzymała jeden pro-
cent naszego podatku.  Różnie oceniamy to co widzimy. Najczęściej nasz punkt widzenia zależy od naszego własne-
go stanowiska. Od tego czy sami angażujemy się w dobroczynność, czy może jej nie akceptujemy. Filantropia może 
mieć różne formy, ale jeśli chociaż raz w roku przekazujemy swoje pieniądze na zaspokojenie potrzeb innych, to 
warto robić to mądrze i z głową. Z kilku powodów: po to by nasza pomoc trafiła tam, gdzie naprawdę się przyda, 
ale także i po to, by jak najwięcej z wpłacanych przez nas pieniędzy służyło adresatom pomocy a nie np. opłaceniu 
podatków. Ponad 500 mln. zł trafi w tym roku do organizacji pożytku publicznego (OPP) w ramach jednoprocento-
wego odpisu. A może nawet więcej, bo to szacunki na podstawie co pięćsetnego zeznania podatkowego. Biorąc 
pod uwagę, że jeszcze  12 lat temu było to zaledwie 10 mln zł, skala pomocy powinna wzrosnąć niebotycznie. Nie 
jest powiedziane, że tak się stanie. – Organizacja pożytku publicznego miała być reprezentantem najwyższych 
standardów i krystalicznie czystym organizmem, któremu z zamkniętymi oczyma możemy powierzyć nasze społecz-
ne pieniądze. Będąc jednocześnie przekonanym, że wydane zostaną, jak sama nazwa mówi, z publicznym pożyt-
kiem. Dwanaście  lat funkcjonowania tego mechanizmu pokazało, że drzwi do bycia OPP zostały za szeroko otwar-
te, a wiara w uczciwość i czystość czasem bywa nadszarpnięta . Już w pierwszym roku funkcjonowania odpisu, 
sprawozdań z działalności nie złożyło 1360 na 4126 zarejestrowanych organizacji. W następnych latach nie było 
dużo lepiej. Z drugiej jednak strony autorzy ustawy mieli świadomość, że na dorobku są również organizacje poza-
rządowe i zbyt duża kontrola ze strony państwa mogłaby po prostu zabić społecznikowską potrzebę działania. 
Dlatego mechanizm kontroli tak naprawdę oddany został w ręce społeczeństwa. Co prawda, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej sprawuje ustawowy nadzór nad OPP, ale w zasadzie nie ma procedur, które pozwalałyby oce-
niać, czy przekazywane pieniądze są wydawane dobrze. Sprawozdania od prawie 7 tys. organizacji kontrolowane 
są przez kilku urzędników, którzy mają jeszcze inne obowiązki. Ile procent da się wycisnąć z 1 proc.? W niektórych 
fundacjach i stowarzyszeniach  koszty administracyjne i promocyjne pochłaniają powyżej nawet 50 proc. wszyst-
kich wydatków. Dotyczy to głównie dużych instytucji o rozbudowanej infrastrukturze i biurokracji. W środowisku 
trwa właśnie wielka dyskusja: ile procent z jednego procenta można przeznaczyć na potrzeby własne, a ile na 
statutowe. – Są fundacje, których jedynym dochodem jest 1 proc. Oczekiwanie, że cała zebrana w ten sposób kwo-
ta przeznaczona zostanie na cele statutowe, jest niepoważne. Trudno spodziewać się, że ołówki same przyjdą, że 
segregatory same wjadą na półki, a ludzie żywić się będą powietrzem – mówi Jurek Owsiak z Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z drugiej strony i jego razi lekko bizantyjski model niektórych fundacji. Gorącą 
dyskusję na ten temat wywołały doniesienia, że prezesi niektórych fundacji zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych. 
Jako jeden z przykładów podawany był prezes Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, który zarabia 10 tys. zł 
brutto. Wynagrodzenia rzędu 6-7 tysięcy nie są rzadkością. Duże emocje budzą również organizacje, których jedy-
ną formą działania są subkonta zakładane na potrzeby osób ubiegających się o pomoc. Rodzice dziecka pod opieką 
fundacji dostają numer konta. Ale to od ich operatywności zależy, ile osób przekonają, żeby właśnie tam przekazać 
swój 1 proc .A wtedy system zaczyna działać jak normalna ulga podatkowa” W ten sposób premiujemy osoby lepiej 
sytuowane, zaradne, mające liczny krąg znajomych, umiejące nagłośnić swój problem, a odcinamy pomoc osobom 
słabszym, biedniejszym, bardziej wymagającym wsparcia i opieki . To z kolei, może prowadzić do erozji całej kon-
cepcji wspierania działań na rzecz pożytku publicznego. Dla przykładu za 2014 rok otrzymały w mln. zł. FUNDACJA 
DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 136 189 516,87 , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
"SŁONECZKO" 20 716 552,76 ,AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 15 791 702,80, FUNDA-
CJA "ROSA" 10 392 917,53 , FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 8 264 421,17, DOLNOŚLĄSKA FUNDA-
CJA ROZWOJU OCHRONY ZROWIA 6 353 187,59, FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 5 327 369,42, 
FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 5 168 .Warto zauważyć, że SA wśród nich 
te o których słyszymy, że coś robią jak i te o których nic nie wiadomo. Charakterystyczne jest to., że Jurek Owsiak 
otrzymał mniej niż np. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych lub to ,że są co najmniej dwa podmioty zbierające 
na mukowiscydozę. Dla porównania nasza Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” za 
2014 rok otrzymała wsparcie w wysokości,  słownie: 1756 zł.!?  O resztę musimy starać się SAMI!!! 

 KURIER  ZAGŁĘBIA Wybrane 
Czeladzkie 
Organizacje 
Pomocy 
 
Fundacja Wspierania Rozwoju 
Zasobów Ludzkich „Nasze 
Zagłębie” przy ul;. Żytniej 30, Biuro 
Fundacji ul. Bytomska 62 
 
Czeladzkie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Upośledzeniem Psycho-
Ruchowym przy ul. Norwida 
11 

Stowarzyszenie Obrony 
Spółdzielców w Czeladzi, ul. 
Szpitalna 31b lok. 13 

 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 
ul. Szpitalna 40 

Klub Abstynenta "Metamorfoza" 
w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 

Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
"Familia", ul. Sikorskiego 5 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
"Jestem z Tobą" ul. 
Dziekana 5e 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia w 
Czeladzi, ul. Zwycięstwa 6   

Stowarzyszenie na Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów - Oddział 
Rejonowy w Czeladzi, ul. 
Szpitalna 5a  

Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane ich 
Opiekunów i Przyjaciół, ul. 
Wiejska 2 Siemianowice 
Śląskie 

 
Polski Związek Niewidomych 
 

Polski Związek Niewidomych  w roku 
bieżącym obchodził będzie 65 rocznicę 
is tnienia.  Jest to organizacja 
trójszczeblowa. Podstawowe jej ogniwa 
stanowią koła PZN. Na ogół  teren 
działania kół to dane miasto, które zrzesza 
członków z orzeczeniem wydanym przez 
ZUS lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności. To osoby, 
które ze względu na stan narządu wzroku, 
są całkowicie niezdolne do pracy /dawna 
II grupa/ lub  całkowicie niezdolne do 
pracy i do samodzielnej egzystencji /
dawna I grupa/ ewentualnie mają stopień 
umiarkowany lub znaczny. Kolejne  
szczeble organizacyjne to okręgi PZN. W 
Polsce jest ich 16. Oraz  Zarząd Główny z 
siedzibą w Warszawie. Jednym z kół 
Okręgu Śląskiego jest koło PZN w Czeladzi, 
które funkcjonuje  od 33 lat na terenie 
miasta. Działalność opiera się na pracy 
społecznej aktywu-    Zarządu Koła .  
Podstawowym zadaniem PZN jest pełna 
pomoc  jego członkom w najszerzej 
pojmowanym procesie rehabilitacji. W 
tym celu PZN organizuje kursy i szkolenia , 
na których wykwalifikowani instruktorzy 
uczą niewidomych alfabetu Braille a, 
samodzielnego poruszania się przy 
pomocy białej laski czy radzenia sobie z 
czynnościami życia codziennego. PZN 
zaspokaja również kulturalne i oświatowe 
potrzeby swoich członków. Związek 
zrzesza również dzieci i młodzież do 16 
roku życia jako członków podopiecznych.  
Po ukończeniu tego wieku dzieci stają na 
komisję do Powiatowego Zespołu  ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
w Będzinie  
 
Prezes Zarządu Koła PZN w Czeladzi   
Jadwiga Techmańska- Bienia 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 
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Rok 2016, pod względem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, zapowiada się bardzo interesująco. Do najważniejszych wydarzeń 

zaliczyć należy z pewnością XVII edycję Festiwalu Ave Maria. Tym razem będzie to impreza czterodniowa. W czwartek, 20 maja w 

Muzeum Saturn wystąpi śpiewaczka Anna Kutkowska-Kass. Dzień później w kościele pw. św. Stanisława BM odbędzie się turniej 

tenorów, którzy zaśpiewają z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. W sobotę, 21 maja przeniesiemy się na 

rynek Starego Miasta. Na plenerowej scenie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego zaprezentują wła-

sne interpretacje utworów pochodzących z oratoriów świętokrzyskich skomponowanych przez Piotra Rubika. Gwiazdą wieczoru 

będzie Grzegorz Turnau. Na niedzielę, 22 maja w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zaplanowano koncert, który poświęcony 

będzie pamięci zmarłego w tym roku Bogusława Kaczyńskiego, który kilkakrotnie, z okazji festiwali Ave Maria odwiedzał Czeladź . W 

ostatni weekend maja lub na początku czerwca odbędzie się finał Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Czeladzkie Talenty 2016”. 10 czerwca 

to właśnie w Czeladzi nastąpi „Rozruch Maszyn”, uroczysta inauguracja „Industraiady”, czyli wielkiej regionalnej imprezy, w którą 

zaangażowane są wszystkie obiekty turystyki poprzemysłowej znajdujące się w województwie śląskim, usytuowane na Szlaku Zabyt-

ków Techniki. W ostatnią fazę wkroczyły prace nad uruchomieniem Strefy Kibica, w której Czeladzianie będą mogli wspólnie emoc jo-

nować się meczami rozgrywanymi w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W ramach wakacyjnej akcji „Kolorowy Rynek” znów 

rozlegną się dźwięki wydobywające się z „Muzycznej Studni”. 17 i 18 czerwca to termin tegorocznych Dni Czeladzi. Miejsce akcj i: Park 

Grabek. Trwają ostatnie negocjacje z zaproszonymi artystami, ale już dziś wiadomo, że program będzie bardzo urozmaicony stylistycz-

nie i wyjątkowo atrakcyjny. Nie zabraknie gości znad Loary, gdyż rok 2016 w Czeladzi to Rok Francuski. W lipcu do Czeladź gościć 

będzie kilkusetosobową grupę, przybywającą do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży. Dla zagranicznych gości przygotowany 

zostanie specjalny program artystyczny prezentujący potencjał naszego regionu. W drugiej połowie sierpnia odbędzie się festiwal 

„Szalom na Rynku”, który reaktywowany został w roku ubiegłym i od tego czasu na stałe ma się wpisać do czeladzkiego kalendarza 

imprez kulturalnych. We wrześniu, tuż po wakacjach, na placu Vianney’a zorganizowana zostanie impreza z okazji 156. urodzin P ia-

sków. Skoro o urodzinach mowa, to warto wspomnieć, że okrągłą 20. rocznicę istnienia hucznie zaakcentuje w tym roku związana z 

Czeladzią formacja Konopians. Od 7 do 9 października odbędzie się natomiast seria wydarzeń związanych z 80. urodzinami wywodzą-

cego się z Czeladzi kompozytora, Henryka Kuźniaka. Wspomniane powyżej imprezy to wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski 

w Czeladzi. Warto też zapoznać się z ofertą GSW „Elektrownia”, Muzeum Saturn, Biblioteki czy SDK „ODEON”.   

Krzyżówka z nagrodą – wystarczy przesłać na adres redakcji: fundacjanaszezaglebie@gmail.com 
Prawidłową odpowiedź aby wziąć udział w losowaniu nagrody w postaci 2 biletów do kina na dowolny film 

      Z życia Czeladzi  

      Repertuar Teatru Zagłębia  

Teatr Zagłębia zaprasza na pokazy najnowszego spektaklu „Siódemka” wg powieści Ziemowita Szczerka, laureata 

Paszportu „Polityki” w reż. Remigiusza Brzyka. „Siódemka” opisuje dziwną podróż wzdłuż drogi krajowej nr 7 - przez 

polski krajobraz chaosu, kompleksów i fantazji narodowych, przez to, co swojskie, a jednocześnie dotąd niezbadane. 

Premiera odbyła się  19 marca. Dyrekcja i aktorzy zapraszają na spektakl: 02, 08, 09, 10 kwietnia. 3 kwietnia w ra-

mach akcji „Dotknij Teatru” odbędą się warsztaty z emisji głosu, będzie także możliwość zwiedzenia zakulisowych 

pomieszczeń teatru. Zajęcia odbędą się o godz. 11 i 12, obowiązują zapisy w Biurze Obsługi Widzów Teatru, tel. 32 

266 11 27  

                                           ISSN:   2450-8519        
Najlepsze szkoły 
w Zagłębiu 

Dzisiaj  IV LO im.  St. 
Staszica w Sosnowcu 

Jesteśmy Złotą Szkołą 2016 ! To 
ogromny sukces i duże wyróżnienie 
dla naszej szkoły. Bez wątpienia 
jesteśmy najlepszym liceum w 
Sosnowcu, co potwierdza wysokie 
97. miejsce w rankingu. Zajmując je 
poprawiliśmy wynik sprzed roku, 
kiedy to otrzymaliśmy tytuł Srebrnej 
Szkoły 2015 – taka tendencja 
wzrostowa świadczy o tym, że 
szkoła wciąż się rozwija,  podnosząc 
jakość kształcenia, na czym 
najbardziej nam zależy.  Krótko 
mówiąc: nie spoczywamy na laurach 
i długo jeszcze nie spoczniemy! Ten 
sukces to dla nas – nauczycieli i 
uczniów  – nagroda za ciężka pracę, 
ale także motywacja do tego, by nie 
zwalniać tempa , dbać o najlepsze 
warunki kształcenia naszej 
młodzieży i dopingować ich do 
osiągania kolejnych sukcesów. 
Cieszymy się tym bardziej, że na 
tytuł Złotej Szkoły 2016 zapracowali 
wszyscy nauczyciele i uczniowie, 
bowiem zgodnie z nowymi 
kryteriami przyznawania nagrody, 
Kapituła Rankingu pod uwagę bierze 
nie tylko sukcesy olimpijczyków, ale 
przede wszystkim wyniki matury, a 
na te pracuje cała szkolna 
społeczność. To najlepsza 
wiadomość dla IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Staszica , 
jaka mogła nas spotkać u progu  
nowego roku ! 
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
po raz osiemnasty przeprowadziła 
kwalifikację i opublikowała listę 
najlepszych szkół w Polsce. W 
kategorii liceów zajęliśmy 97 
miejsce a Kapituła złożona z 
przedstawicieli uczelni wyższych, 
komitetów okręgowych olimpiad i 
O k r ę g o w y c h  K o m i s j i 
Egzaminacyjnych brała pod uwagę 
500 najlepszych w kraju placówek. 
W ten sposób znaleźliśmy się w tzw. 
„złotej setce” - elitarnej grupie 100 
najlepszych liceów w Polsce! W 
Zagłębiu Dąbrowskim stajemy na 
najwyższym podium , a w 
w o j e w ó d z t w i e  ś l ą s k i m 

uplasowaliśmy się na 8 miejscu. 
 
 
Grzegorz Walotek 
Dyrektor  IV LO im. St. Staszica 

 

Szkło Powiększające 

 
„Szybka podczer-

wień”  
Big…. 

Tendencja 

….i Mieczem Sklep sieciowy 
 

 
2 1 

     

Pracuje w barze 

Żwir    
8 

 x  

 
5 

 
6 

 
3 

x  

Niejeden w hucie Najmniejsza 

jednostka pamięci 

Dziura po bombie Pseud. Piosenkarki 

Mocna  karta    
7 

Pogromca wampirów 

Ezoteryczny język 

programowania 
   

4 

          
Symbol pierwiastka 

 

 
   

Legenda 
   

materiał 
   

 
x  x 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

mailto:fundacjanaszezaglebie@gmail.com
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W modzie panuje jedna niepisana reguła – gdy czasy są złe w modzie nastaje totalne przeciwieństwo. 
Sezon wiosna/lato z wybiegów prezentuje się radośnie, dziewczęco i zmysłowo. Po dwóch sezonach 
mody na lata 70 idą one powoli w odstawkę. W 2016 dominuje ogólny trend na beztroskie lata 90. Co 
będziemy nosić w nowym sezonie? Na pewno każdy znajdzie dla siebie odpowiedni trend. Będzie pięk-
nie – aż nie możemy się doczekać wiosny! Styliści Temat Moda przygotowali 10 największych trendów 
na wiosnę lato 2016. Dużo bieli i romantyczne wzory kwiatów – tak wygląda dziewczęcy trend na nowy 

sezon.  Zac Posen, Alberta Ferretti i Chloe stawiają na czystą biel. Alexander McQueen, Erdem i Diane 
von Furstenberg wybrali drobne kwiatki na jasnym tle. Taki styl tego lata prezentuje się na luźnych 
długich sukienkach. Świetnie do tego pasują naturalnie rozpuszczone włosy i fryzury plecione. Żeby 
złamać ten bardzo delikatny look wybierz białe adidasy – na przykład popularny model „Stan Smi-
th”Projektanci pokazują w nowym sezonie zmysłową kobietę. Halka trafia z sypialni na ulicę. Sukienki 
na cienkich ramiączkach delikatnego jedwabiu prezentowane są z filigranowymi koronkami. 
U Alexander McQueen i Chloe dominują barwy nude. Givenchy i Celine dodali do tej lekkości seksowną 
czerń. Takie sukienki typu „slip-on” były wielkim trendem w latach 90.  

Fundacja prowadzi szkolenia!! 

     Moda wiosna/lato 2016-                http://tematmoda.pl/raport -z-wybiegow-trendy-wiosnalato-2016/ 

Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla szkól, instytucji publicznych, firm i orga-
nizacji na każdy wybrany temat. Zapewnia kompleksową obsługę, noclegi, wyżywienie, imprezy 
integracyjne w dowolnie wybranym miejscu Polski.  
Dla szkół szczególnie polecamy w tym roku następujące szkolenia: 
1. Dopalacze w szkole – zasady postępowania 
2. Odpowiedzialność  prawna i dyscyplinarna nauczycieli 
3. Zasady postępowania z uczniem agresywnym 
4. Procedury  postępowania a zjawisko krzywdzenia dzieci 
5. Rola szkoły w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
6. Poważne warsztaty śmiechu – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli 
7. Zasady żywienia w szkołach – poradnik dla nauczyciela, wychowawcy i rodzica 
8. Ćwiczenia rozwijające uwagę i pamięć – praktyczne zastosowanie 
9. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych –rola nauczyciela i wychowawcy 
10. Uczymy, jak się uczyć- czyli o technikach ułatwiających uczenie się i zapamiętywanie – 
11. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka – rola szkoły i nauczycieli 
12. Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej –praktyczne zastosowanie 
13. Gry i zabawy w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej 
14. Gry i zabawy ułatwiające komunikację interpersonalną – integracja w grupie 
15. Gry i zabawy w edukacji ekologicznej i przyrodniczej. 
16. Psychologia perswazji. Techniki i metody wywierania wpływu na ludzi. 
17. Mnemotechniki. 
18. Techniki plastyczne w edukacji dziecka przedszkolnego. 
19. Ochrona danych osobowych a odpowiedzialność prawna nauczyciela -wychowawcy 
20. Prawo autorskie w praktyce szkolnej a odpowiedzialność nauczyciela 
21. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 
Dla firm i instytucji: 
1. Ochrona danych osobowych a odpowiedzialność prawna  
2. Prawo autorskie w praktyce a odpowiedzialność  
3. Negocjacje i mediacje w biznesie 
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
5. Rachunkowość i finanse 
6. Prawo pracy 
7. Zamówienia publiczne 
8. Kreowanie wizerunku firmy 
9. Prawo patentowe i znaki towarowe 

 
ORAZ Każdy inny temat jaki Państwu jest potrzebny!!!! 

  
.Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego 

 KURIER  ZAGŁĘBIA 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Wymiana uczniów w Salo-
nikach 

W dniach od 28 lutego do 5 
marca pięć uczennic z Gimnazjum nr 9 
im. Jana Pawła II  w Sosnowcu pod 
opieką koordynatorki projektu pani 
Joanny Janas-Sajdak oraz pani Marioli 
Baszyńskiej miało przyjemność gościć 
w Salonikach w ramach realizowanego 
przez szkołę projektu Erasmus+ 
„Lessons for present, lessons for futu-
re”. Podczas wizyty zwiedzaliśmy miej-
sca związane z historią II Wojny Świato-
wej, kulturą żydowską i  Holokaustem 
w Salonikach, takie jak Hortiatis, Syna-
gogę, Rynek Modiano, dzielnicę żydow-
ską w Werii.  Ponadto, mieliśmy możli-
wość zobaczyć starą fortyfikacje mia-
sta, Łuk Galeriusza znany jako Kamara, 
Rotundę, Giahounti Hamam, czyli 
turecką łaźnię, pospacerować po Sta-
rym Mieście doświadczając jego nie-
zwykłej atmosfery. Odwiedziliśmy 
także Werginę, gdzie zwiedziliśmy 
Muzeum z Grobowcami Królewskimi  
wpisanymi na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Uczestniczyliśmy w 
wykładzie dr Hekimoglou, Kuratora 
Muzeum Żydowskiego na temat 
„Holokaust i Edukacja”, który odbył się 
na Uniwersytecie Arystotelesa. Podczas 
wymiany mogliśmy uczestniczyć w 
lekcjach przygotowanych przez nauczy-
cieli z Grecji, poznając ich metody 
nauczania, a uczniowie prezentowali 
przygotowane przez siebie prezentacje. 
Uczennice Gimnazjum nr 9 z Sosnowca 
przedstawiły prezentację na temat: 
„Holokaust w Malarstwie”, którą zoba-
czyć można na blogu projektu gim9le-
ssonsforpresentlessonsforfuture.blogs
pot.com.Spotkanie było doskonałą 
okazją do ćwiczenia umiejętności języ-
kowych przez uczniów i nauczycieli, a 
dzięki pobytowi uczniów w rodzinach 
także wspaniałą lekcją kultury i tradycji 
greckich. 
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Wojkowice to niewielkie miasto w powiecie będzińskim. Niewielkie, ale z dużym potencjałem. Na kreowanie 

jego różnorodnych możliwości istotny wpływ ma kontekst historyczny i geograficzny. W kronikarskich zapi-

sach Wojkowice wzmiankowane były w 1271 roku, a Żychcice już w roku 1254. Na mocy rozporządzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z 18 lipca 1962 roku osiedle otrzymało prawa miejskie pod nazwą Wojkowice. Dziś Woj-

kowice liczą około 9 tysięcy mieszkańców, z czego najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 45−59 lat 

(24%), druga w kolejności jest grupa 30−44 lat (20%), a trzecia 15−29 lat (18%). Seniorów i najmłodszych jest 

po około 12% populacji. Miasto jest położne w dogodnym komunikacyjnie miejscu aglomeracji górnośląskiej. 

Sąsiaduje od północy i zachodu z gminą Bobrowniki, od wschodu z Będzinem, od  południa z Siemianowicami 

Śląskimi oraz Piekarami Śląskimi. Każdy, kto mieszka w Wojkowicach lub często przejeżdża przez tę miejsco-

wość, dostrzeże na pewno wiele dokonujących się na przestrzeni lat zmian. Kilkadziesiąt lat temu życie miesz-

kańców było nieodłącznie związane z istniejącymi tu dużymi zakładami przemysłowymi, z których największe i 

najbardziej znane to Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz” i Cementownia „Saturn”. Inne przedsiębiorstwa, 

które należy wspomnieć to Zakłady Mechaniczne „ZREMB”, Spółdzielnia Produkcyjna „Przyjaźń”, Spółdzielnia 

Inwalidów „Jedność”, Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”. Przemiany społeczno-gospodarcze lat dzie-

więćdziesiątych spowodowały, że dziś większość z tych zakładów i przedsiębiorstw nie istnieje. Obecnie go-

spodarcze Wojkowice to głównie handel, usługi, prywatne firmy. Mimo procesów, których efektem była li-

kwidacja przemysłu, miasto się rozwija. Dziś kolorowe logo „Atrakcyjne Wojkowice” to nie tylko świecący 

neon. To także istotny wyznacznik przemian ostatnich lat. Zapoczątkowała je ważna inwestycja, jaką była 

rewitalizacja wizytówki Wojkowic – parku miejskiego. Następnie wykonano przebudowę części ulicy Sobie-

skiego z wymianą nawierzchni oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W planach na najbliższe lata przewi-

dziane są prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej i chodnikowej w różnych częściach miasta. 

Istotne w prowadzeniu takich działań jest utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Własny Zakład pozwa-

la na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg, sieci 

wodociągowej oraz porządku w mieście.   Najnowszą chlubą Wojkowic jest Żłobek Miejski „Figielkowo”. Od 

wielu lat brakowało miejsca dla najmłodszych mieszkańców, które jednocześnie umożliwiłoby rodzicom reali-

zację zawodowych dążeń. Dziś mamy w mieście piękny, kolorowy, nowocześnie wyposażony żłobek, odpo-

wiadający aktualnym potrzebom społecznym. Innym, zasługującym na szczególne podkreślenie obszarem 

„Atrakcyjnych Wojkowic” jest społeczne zaangażowanie i aktywność mieszkańców. Prym wiodą organizacje 

zrzeszające seniorów, z wyróżniającym się stowarzyszeniem Aktywny Wojkowicki Senior. Rocznej działalności 

tej grupy można by poświęcić obszerny artykuł, a tu warto wspomnieć o cyklicznych spotkaniach tematycz-

nych, konferencjach naukowych, aktywności sportowej, dniach otwartych, przedstawieniach teatralnych, a 

przede wszystkim o pasji, entuzjazmie i niewyczerpanych pomysłach tej kilkudziesięcioosobowej, ciągle roz-

wijającej się grupy. Warto zajrzeć na ich facebooka. W Wojkowicach świetnie działa także Miejski Ośrodek 

Kultury oraz Biblioteka Miejska, które oferują mieszkańcom w każdym wieku i o różnorodnych zainteresowa-

niach wiele propozycji spędzenia wolnego czasu. Śpiewać i tańczyć można w Zespole Folklorystycznym 

„Jaworznik”, a sportowo rozwijać się w kilku klubach sportowych, odnoszących liczne sukcesy.  Na podkreśle-

nie zasługuje także wszechstronna aktywność szkół i placówek oświatowych w naszym mieście. Przedszkole, 

dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz prowadzony przez powiat będziński, ale nieodłącznie związany z 

Wojkowicami Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – oprócz wysoko ocenianej działalności dydak-

tycznej i wychowawczej – realizują wiele ciekawych projektów rozwijających pasje i zdolności uczniów, orga-

nizują przeglądy, zawody, konkursy. Ich działania są widoczne w środowisku podczas miejskich uroczystości, 

festynów, drzwi otwartych, a władze miasta i dyrektorzy dbają o jak najlepsze, odpowiadające wyzwaniom 

czasów, warunki do nauki i zabawy. Kompleksowe remonty, nowe boiska sportowe, multimedialne pracow-

nie językowe to przykłady troski o młode pokolenie. Każda z tych placówek dokumentuje swoją aktywność i 

zrealizowane przedsięwzięcia na stronach internetowych, gdzie warto zajrzeć, aby zobaczyć, co robią i jak się 

prezentują szkoły i przedszkole w naszym mieście.  Przywołane tu przykłady to tylko kilka punktów na mapie 

rozwijających się Wojkowic. Wszyscy, którym bliskie jest to miejsce, mają nadzieję, że energia oraz kreatyw-

ność będą dalej „znakami firmowymi” naszego miasta.             

 Anna Zakrzewska –Zamora 

radna Rady Miasta Wojkowice 

       

                                           ISSN:   2450-8519        
      

Zagadka logiczna! 
 
 
 

Do sklepu z kapeluszami 
wszedł klient i wybrał 
kapelusz za 73 zł. 
Ekspedientce wręczył 
banknot stuzłotowy. Ta, 
ponieważ akurat nie miała 
drobnych (klient także nie 
miał), wybiegła do 
sąsiadującego przez ścianę 
zakładu fryzjerskiego, by 
zmienić "setkę". Po chwili 
wróciła, wydała resztę i 
zadowolony klient opuścił 
sklep. 
     Nie upłynęła minuta, jak 
wpadł fryzjer z pretensjami, 
że banknot, który mu 
wręczyła, jest fałszywy i 
wobec tego należy mu się 
100 zł. Banknot rzeczywiście 
okazał się fałszywy. Oszukana 
ekspedientka usiadła 
przygnębiona i zaczęła liczyć, 
ile też straciła na 
nieuczciwości klienta, bo to i 
kapelusz mu wydała, i resztę, 
i teraz jeszcze fryzjerowi 
trzeba oddać 100 zł. Liczy, 
liczy i coś nie bardzo może 
się doliczyć, bo wypadają jej 
różne sumy. 
     Pytanie: Ile wynosiła jej 
strata? 
 
 

http://adonai.pl/relaks/ 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Wojkowice — małe miasto – dużo możliwości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_b%C4%99dzi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_typu_miejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrowniki_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_%C5%9Bl%C4%85skim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice_%C5%9Al%C4%85skie


 8 

Wspomagamy lokalnych artystów ( wszystkie obrazy do nabycia za pośrednictwem redakcji– w kolekcji ponad 40 kopii 

obrazów polskich i zagranicznych artystów). Redakcja „Kuriera Zagłębia” 41-250 Czeladź, ul. Bytomska 62, mail:         

fundacjanaszezaglebie@gmail.com 

Dzisiaj wybrane  obrazy z kolekcji Jana z Ostrowa 

 

Nasi  wolontariusze!!! 

Fundator, Zarząd, 

pracownicy, podopieczni oraz 

cała społeczność fundacji  

składają serdeczne 

podziękowania wszystkim  

wolontariuszom a w 

szczególności: uczniom z 

Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu, 

ZSO nr 14 w Sosnowcu, 

Gimnazjum nr 11 w 

Katowicach oraz ich 

opiekunom. 

 

 

  

 

KURIER  ZAGŁĘBIA 

Redaktor Julek poleca! 

Polecamy serię 
książek ,,Felix ,Net i Nika’’. 
Chciałbym polecić wam 

serię książek pod tytułem,, 

Felix Net i Nika’’. Jest to 

seria książek która 

opowiada o trójce 

gimnazjalistów którzy 

przeżywają różne dziwne 

historie. Sami gimnazjaliści 

też nie są zwyczajnymi 

dziećmi gdyż Felix ma 

talent do budowania 

robotów różnego rodzaju, 

Net kiedyś stworzył  

program sztucznej 

inteligencji a Nika  może 

używać nadprzyrodzonych 

mocy takich jak telekineza. 

Zmagają się  między innymi 

z podróżami w czasie, 

klątwą szkockiego zamku 

oraz z duchem szalonego 

naukowca. Polecam dla 

dzieci oraz nastolatków. 

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl, fundacjanaszezaglebie@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”:  
NIP: 625-24-25-713   Regon: 241719960    KRS: 0000364986 

Adres: Biuro Redakcji 41-250 Czeladź ul. Bytomska 62  
Redaktor Naczelny — dr Tomasz Grad 

Drukarnia Unidruk , ul. Bronowicka  117 
30-121 Kraków 

Numer 1 
 

tel. : +48 32 785 96 97 

tel. kom. : +48 506 709 816 

biuro@mikaconsulting.eu 

MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.J 

ul. Wojkowicka 14a, 41-250 Czeladź 

biuro@mikaconsulting.eu 

http://www.mikaconsulting.eu/ 

NIP: 6252349449 

http://www.fundacjanaszezaglebie.com.pl/
mailto:fundacjanaszezaglebie@gmail.com
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/

