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Spływ Ceny wywozu śmieci
Kajakowy

Na wniosek burmistrza Zbigniewa Szaleńca czeladzka Rada Miasta zaakceptowała
(9 głosów za, 3 głosy przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu) podwyżkę za wywóz
śmieci. Efektem jest wzrost ceny za odbiór odpadów segregowanych z 7 do 13 zł.

Czeladzkie Stowarzyszenie
Nowoczesne Miasto
zaprasza
na II Spływ Kajakowy na Brynicy
niedziela, 7 czerwca 2015 r.
Komandor: ANDRZEJ KOSTARZ
Biuro spływu: Grażyna Jaźwiecka
Gość honorowy: Mieczysław Bieniek „Hajer”
PROGRAM:
Od 13.00 – zbiórka uczestników przy ul. Przełajskiej 76
(nad brzegiem rzeki)
14.30 – oficjalne rozpoczęcie spływu
15.00 – start spływu
17.00 – meta w Sosnowcu i przejazd uczestników autokarami
do czeladzkiej Tawerny
– ognisko z kiełbaskami i napojem, pokaz slajdów.
Każdy z uczestników dostanie okolicznościową koszulkę
Info i zapisy do 3.06.2015 r.
e-mail: splyw_brynica@onet.eu; telefon: 796 173 340
Uwaga – ograniczona ilość miejsc!!!
Gitarzyści, którzy zagrają przy ognisku, mają pierwszeństwo.
Zeszłoroczny spływ pozwolił nam poznać piękno naszej
rzeki, pomimo jej zniewolenia i zabrudzenia.
Porównamy, czy jest lepiej, czy gorzej.

wzrosną o 86 procent!

O

znacza to podniesienie ceny aż o 86 procent! Władze porównywalnego z Czeladzią 24-tysięcznego
Lublińca, który ma trudniejszy układ urbanistyczny,
były skuteczniejsze w przeprowadzaniu przetargu i uzyskały stawkę 8 zł. Czeladź ma 13 zł! Różnica to 32 000 mieszkańców x 12 miesiące x 5 zł = 1,92 mln zł. 4-osobowa rodzina
mieszkająca w Czeladzi zapłaci 240 zł więcej rocznie niż taka
sama rodzina mieszkająca w Lublińcu! Rodzi się oczywiste

pytanie: kto kosztem kieszeni czeladzian zarobi o te prawie
2 mln zł rocznie więcej i dlaczego? W ramach deklarowanej
jawności działań oczekujemy opisania szczegółów przetargu i porównania jego warunków z lublinieckimi czy choćby wojkowickimi (gdzie wprawdzie też drogo, bo 12 zł, ale
jednak mniej niż u nas). Cena za odbiór odpadów zmieszanych została podniesiona z 15 zł na 20 zł, czyli o 33 procent.
Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Bieg Domagalika
– 1 sierpnia godz. 11.00
Czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto zaprasza na II bieg rodzinny,
który odbędzie się w Parku Grabek w sobotę 1.08.2015 r.
Bieg połączony będzie
z Nordic Walking – w zależności od Państwa możliwości każdy znajdzie coś
dla siebie.
Na miejscu zapewniamy
opiekę wykwalifikowanego
instruktora Nordic Walking,
który pokaże, jak w prawidłowy sposób rozgrzać się
i radzić sobie z kijkami.
Planowana trasa biegu oraz
marszu z kijkami będzie
wynosiła ok. 2 km. „Start”

o godz.11.00 od strony wejścia na Orlik (Park Grabek),
poniżej Tawerny. „Meta” przy
Tawernie, na górce. Po biegu zapraszamy wszystkich
do Tawerny na wspólne rozmowy przy dźwiękach muzyki. Bieg rodzinny odbędzie
się pod imieniem Janusza
Domagalika – wybitnego,
a trochę zapomnianego
i niedocenianego, wspaniałego czeladzianina. Janusz pisał dla i o młodych ludziach. Miejscem akcji Jego

najwybitniejszej i wielokroć
nagradzanej książki jest Borzechów, czyli właśnie nasza Czeladź.
Dla każdego uczestnika
biegu oraz marszu z kijkami miła niespodzianka.
Zapisy będą prowadzone
do 20.07.2015 r. na mail: jolanta.ptas@o2.pl oraz drogą
telefoniczną: 504 016 592.
BIURO BIEGU prowadzi mistrzyni Polski Jolanta Ptaś.

W E W N ĄT R Z N U M E R U

We wtorek 16.06.2015 r. o godz. 18.00 w galerii „Elektrownia”
odbędzie się spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem „Hajerem”.
Daleko, odważnie, a czasem
na wariata, czyli Hanys zawsze da radę – czerwcowym
gościem Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto będzie Mieczysław Bieniek HAJER. Znany podróżnik, autor książek
i doskonały gawędziarz.
Opowie o swych podróżach
i pokaże niezwykłe zdjęcia.
Jest rodowitym Ślązakiem,
ale ma wielu przyjaciół wśród
goroli. Na jego spotkaniach
zawsze jest mnóstwo śmiechu i niezwyczajnych sytuacji.
Warto przyjść. Wstęp wolny.

KUPONY

R A B AT O W E ! ! !
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Napłynęło do nas sporo listów, informacji i zapytań. Pytano, dlaczego tak
wielu ludzi spoza Czeladzi na naszych,
czeladzkich stołkach, skoro i u nas
jest mnóstwo ciekawych, zdolnych,
wartościowych ludzi. Skąd i dlaczego pan Paweł Wojtusiak z Sosnowca w naszym TBS sp. z o.o., dlaczego

Początkowo chcieliśmy poprosić
burmistrza, by sam nam trochę napisał o tych kadrowych ruchach, no
bo przecież to on jest ich sprawcą.
Przecież przed poparciem Zbigniewa Szaleńca przed II turą wyborów poruszono kwestię jawności
w zarządzaniu miastem. Kandyda-

kimi ludźmi się otoczy. Oczywiste
jest również, że nie da się i nawet
nie wolno ujawnić wszelkich metod i technik działania. To tajemnica warsztatu. I każdy nowy burmistrz/prezydent/prezes tak robi
i ma oczywiste prawo do doboru
kadr. To przecież jasne, że będąc

Nowe władze Czeladzi, nie zważając na negatywne
długoterminowe konsekwencje zwiększania
zadłużenia, zdecydowały o emisji obligacji
samorządowych i zaciągnięciu nowych kredytów.

Zadłużanie Czeladzi
ci w wyborach na burmistrza Mateusz Drożdżowski i Stanisław Pisarek zapytali go, czy gotów jest
podpisać oficjalną deklarację jawności działań i wskazali odpowiedni link do strony w Internecie. Pan
Zbigniew odpowiedział wówczas,
że jak najbardziej, że będzie działał wyjątkowo jawnie, bo jawność
w zarządzaniu samorządowym jest
jego podstawowym, absolutnym
priorytetem.
Jednak, po analizie stwierdziliśmy,
że nie będziemy wnikać i w tej kwestii, nie wykorzystamy deklaracji
jawności złożonej przez Zbigniewa
Szaleńca. Może w innych uda mu
się dotrzymać słowa i w jego zarządzaniu rzeczywiście będzie pełna
transparentność? A co do ruchów
kadrowych – to przecież oczywiste, że zarządzanie miastem jest
w dużej mierze zależne od tego, ja-

szefem władzy wykonawczej, ma
się do rozdania sporo stołków, dzięki czemu można komuś pomóc, komuś się zrewanżować, a kogoś kupić czy uzależnić.
Zakładamy, że oczywistym celem
nadrzędnym jest dobro naszego
miasta, a tym samym nas samych
– jego mieszkańców. Musimy przyjąć, że burmistrz robi to dla nas. My
czeladzianie, zatrudniliśmy go, by
działał dla nas. By lepiej, taniej i rozsądniej żyło się nam w Czeladzi.
Więc ufamy, że i te wszystkie ruchy
kadrowe, których pewnie jeszcze
sporo nas czeka, zostały wykonane dla dobra Czeladzi. Czyż nie tak?
Byle tylko nie skończyło się tak jak
ze śmieciami. No bo tu efekt działań z pewnością jest dla kogoś dobry, tylko nie dla czeladzian.
Redakcja NCz
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Wzrost długu o 42 procent!
Tylko w tym roku mają zostać zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje na kwotę ponad 10,6 mln zł, a w roku 2016 –
10 mln zł. Zgodnie z oficjalnymi aktami prawnymi, wielkość
wydatków Czeladzi zwiększy się z 95,6 mln zł w 2014 roku
do 137,3 mln zł w 2016 roku, czyli o 43,6 procent! To efekt
polityki, prowadzonej przez aktualne władze, wydawania
pieniędzy, których nie mają, zadłużając tym samym mieszkańców naszego miasta.

w naszym UM pani Ochęduszko-Ludwik i inny sosnowiecki desant,
a w MOPS pani Aneta Jóźwin-Rybska? Dlaczego, pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta, pan burmistrz
zatrudnia dwóch (zamiast jednego)
wiceburmistrzów i dlaczego te właśnie panie? Czy rzeczywiście potrzebny jest kierowca służbowego auta?
Co z kolei robi nasz radny Marcin Gadecki jako członek Rady Nadzorczej
MZBM-TBS sp. z o.o w Sosnowcu czy
Jolanta Moćko, która została dyrektorem Zespołu Administracyjno-Finansowego CO-WPDiR w tymże mieście
(swoją drogą już złożyła rezygnację).
Dlaczego akurat ci, a nie inni ludzie
zasiadają w radach nadzorczych naszych miejskich spółek, a Sławomir
Święch został prezesem naszej ZIK
sp. z o.o.? To tylko kilka przykładów
zapytań, jakie dostajemy jako redakcja niezależnego czasopisma.

NOWOCZESNA CZELADŹ

Niewątpliwą zasługą burmistrz Teresy Kosmali jest znaczne
zmniejszenie długu Czeladzi w ciągu trzech lat aż o ponad
40 procent – z 42,5 mln zł w 2011 roku do 25,2 mln zł w 2014
roku. Teraz burmistrz Zbigniew Szaleniec powraca do polityki szybkiego wzrostu zadłużenia miasta, którą z takim „sukcesem” uskuteczniał były burmistrz Marek Mrozowski z PO.
Radni zdecydowali, że dług znowu będzie rosnąć. Według
planów aktualnych władz rekordowe zadłużenie Czeladź będzie miała w roku 2018, kiedy to wrócimy do poziomu z 2011
roku – prawie 42,5 mln zł, co oznacza wzrost w krótkim czasie aż o 42 procent! W wyniku zadłużenia mieszkańców Czeladzi poprzez nowe kredyty i obligacje, radykalnie zwiększą
się wydatki na obsługę zadłużenia. Aktualna władza rządzić
będzie tylko do roku 2018, ale zaciągnięte przez nią długi kolejne władze będą musiały spłacać aż do roku 2030!
Na co pójdą te wszystkie miliony? Między innymi na inwigilację! Otóż 450 tysięcy zł planuje się wydać na monitoring, którym przypuszczalnie zajmie się straż miejska, która dawno powinna zostać zlikwidowana. Tylko w tym roku
ponad 1,5 mln zł ma iść na„zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”, a w ciągu trzech lat – aż ponad 15 mln zł. Z kolei zamiast sprzedać budynek „Trafika” na Piaskach, w jego
remont zostanie władowane 2 mln zł! Drugie 2 mln zł pochłonie remont placu przed „Trafikiem” i okolic. Kolejne prawie 2 mln zł mają zostać wydane na tajemniczy „zakup nieruchomości”! W następnych latach remonty i rewitalizacje
mają być z jeszcze większym rozmachem, w tym modernizacja Domu Ludowego będzie kosztowała 4,1 mln zł, a rewitalizacja parku „Grabek” – 1,8 mln zł. Tymczasem samorządy
powinny pozbyć się wszystkich posiadanych nieruchomości, bo nie potrafią nimi dobrze gospodarować. Zadaniem
władz lokalnych nie jest ani kupowanie nieruchomości, ani
ich remontowanie. Tym powinny zajmować się wyłącznie
osoby i firmy prywatne. Ogromne sumy zostaną też wydane na mało komu potrzebne (poza pracownikami tychże
placówek) muzea, jak galeria „Elektrownia” czy muzeum „Saturn”. Tylko na to ostatnie, gdzie dyrektorem jest żona aktualnego burmistrza, w tym roku zaplanowano wydać prawie
pół miliona złotych!

Lepiej zaoszczędzić
Konsekwencje zadłużania miasta i realizowania rzymskiej
idei „ludowi trzeba chleb i igrzyska” będą fatalne. W końcu
ktoś, czyli mieszkańcy to wszystko będzie musiał pospłacać.
Na dodatek będą to sumy znacznie większe niż kwoty otrzymane z obligacji czy kredytów. Czyli będą musiały wzrosnąć
podatki i inne opłaty lokalne, nie mówiąc o samych wydatkach na tzw. „inwestycje” samorządowe, które nie są inwestycjami, a przynoszą tylko koszty. Publiczne inwestycje to nie

są inwestycje, bo inwestycje realizuje się po to, żeby na nich
zarobić. Ile Czeladź zarabia na Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”? Wiele gmin w Polsce, jak na przykład sąsiedni
Będzin, w wyniku nieodpowiedzialnego współfinansowania
dotacji unijnych i innych nadmiernych wydatków pogrążyło się na lata w długach i aby utrzymać płynność finansową
muszą podnosić podatki, opłaty za wodę, odprowadzenie
ścieków, bilety komunikacji miejskiej, energię czy czynsze
w lokalach komunalnych. To samo czeka Czeladź.

45,0

35,5
31,4
30,0

Władze zasłaniają się koniecznością wykorzystania dotacji
unijnych. Jednak nie jest to racjonalny argument w sytuacji, gdy brakuje pieniędzy i konieczne jest branie nowych
kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 201530 pisze się także o remoncie i budowie
dróg (10,3 mln zł w ciągu 10 lat), co oczywiście należy poprzeć, ale tego typu działania można realizować, prowadząc
racjonalną politykę oszczędności (cóż to jest 1 mln zł rocznie dla ponad 100-milionowego budżetu?), bez zadłużania
miasta na przyszłość.

Nie wiadomo, czy to niepotrzebne zadłużanie naszego miasta dojdzie do skutku, bo jak na razie Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchyliła uchwały czeladzkiej Rady
Miejskiej w tej sprawie. Jednak z pewnością władze będą się
odwoływały od tej decyzji.
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Zadłużenie Czeladzi w latach 2000-2018 w mln zł (2015-18 – prognoza).
Opracowanie własne na podstawie uchwał RM i danych UM.
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Zadłużenie Czeladzi w latach 2000-2018 w procencie dochodów (2015-18 – prognoza).
Opracowanie własne na podstawie uchwał RM i danych UM.

STANISŁAW PISAREK
w proteście przeciw emisji obligacji
rezygnuje z funkcji wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Czeladzi
1. Bo zanim sięgnę po pożyczkę, to najpierw
dokładnie sprawdzę, czy zrobiłem wszystko, by nie musieć jej brać, czy wykorzystałem wszystkie możliwości wewnętrznych
oszczędności. A jestem pewien, że tego
nie zrobiliśmy.
2. Bo zanim sięgnę po pożyczkę, to dokładnie sprawdzę, ile potrzebuję pieniędzy.
Najpierw wytyczę cel i dokładnie sprawdzę
koszt jego realizacji. Później zrobię biznes
plan i jeśli stwierdzę, że warto, zacznę szukać finansowania. U nas zaczynamy od finansowania.
3. Bo większość z wyznaczonych celów to klasyczna konsumpcja, a nie inwestycje, które przyniosą miastu wymierne korzyści.
A na konsumpcję nas dziś po prostu nie
stać. Już nie mówiąc, że w tym WPF kwoty
są po prostu wzięte z kapelusza, a nie z rzeczywistych wyliczeń. Gotów byłbym głosować za zadłużeniem, gdyby cele nie
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Tomasz Cukiernik

Dlaczego głosuję przeciw?

42,5

38,0

36,5

35,0

15,0

Dlaczego w ramach racjonalizacji wydatków publicznych
nie likwiduje się i straży miejskiej, i wszystkich filii biblioteki, by pozostawić jedną (maksymalnie dwie) bibliotekę, ale
porządną, dobrze wyposażoną i dofinansowaną? W 32-tysięcznej Czeladzi nie ma potrzeby, by funkcjonowało aż
sześć bibliotek zatrudniających niemal 40 osób! A do tego
dochodzi jeszcze utrzymanie niepotrzebnych budynków,
które można by sprzedać, uzyskując tak brakujące dochody. Tu, czyli w nadmiernej biurokracji i niepotrzebnych wydatkach trzeba szukać oszczędności, a rozwiązaniem nie
jest branie kolejnych kredytów czy obligacji!
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W poprzednim numerze pisaliśmy, że trwa karuzela stanowisk i że w kolejnym
trochę ją przybliżymy.
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% zadáuĪenia do dochodów
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były konsumpcją i gdyby zachowana
była logiczna kolejność sięgania po nie.
Bo w takiej sytuacji mówilibyśmy o znacznie mniejszych kwotach. A argument dotacji UE po prostu jest nadużywany. Kupić
coś, na co nas nie stać albo nie jest nam
potrzebne, tylko dlatego, że ktoś daje dotację, jest nieporozumieniem.
4. Bo pożycza się cudze i łatwo je wydaje, ale
oddaje się swoje.
5. Bo wiele z tych planowanych „inwestycji”
pociągnie za sobą kolejne, stałe już wydatki dla miasta, które nie będą miały dofinansowań UE (vide Elektrownia).
6. Bo wiele dotychczasowych czeladzkich „inwestycji” było po prostu nieudanych. Nawet
te, wydawałoby się, celowe: np. uzbroiliśmy
metr kwadratowy gruntu za 144 zł (ulica
Gdańska), a sprzedajemy go za 85 zł. Przykłady można mnożyć.
7. Bo nie czuję się upoważniony, by zadłużać
każdą czeladzką rodzinę na grubo ponad

4000 zł. To tak jakbym kupił dziś na czyjś
kredyt, w jego imieniu i dla niego, jakąś
nie do końca mu potrzebną rzecz. Może
uda mi się ją kupić taniej, bo dopłaci UE,
ale i to nie jest mu potrzebna, a może generować dodatkowe koszty. A spłacać kredyt trzeba.
8. Bo nie przygotowano dokładnych wyliczeń, a wszystko ma się opierać na zaufaniu do władzy wykonawczej miasta. Przyznaję, że aktualny burmistrz wydaje
się być bardzo pozytywnie zdeterminowany i może to budzić zaufanie. Ale
przy takich kwotach zaufaniu powinny towarzyszyć konkretne wyliczenia.
Absolutnie wierzę, że nasi radni, godząc
się na zadłużenie, działają w dobrej wierze,
bo chcą spełniać oczekiwania mieszkańców,
byśmy mieszkali w ładniejszej, przyjaźniejszej
Czeladzi. To słuszny cel, ale nie kosztem zadłużania miasta. Czeladzianie chcą, by wybrani
przez nich ludzie, którym zaufali, powierzając

im swe pieniądze, gospodarowali oszczędnie
i wykorzystywali to, co dostają, a nie zaciągali
długi, których obsługa później zmniejszy ich
zasoby. Za 10 lat będziemy mieli sporo rat zadłużenia do spłacania, powiększonych o odsetki. I co wówczas z nowymi „inwestycjami”? Kolejne konsolidacje, generujące kolejne koszty?
Uważam, że tak poważne decyzje, jeśli
w ogóle ktoś je proponuje, powinny być
rozstrzygane w referendum.
Jedyną nadzieją dla miasta wydaje się być
w tej sytuacji intensywna promocja, by efektywnie sprzedać grunty i nieruchomości,
a tym samym zdobyć środki doraźnie i długofalowo. Lepiej np. sprzedać niewyremontowany budynek, niż go wyremontować,
a później sprzedać poniżej kosztów remontu. Albo wyremontować i utrzymywać, narażając się na kolejne, już stałe koszty. Mam
wielką nadzieję, że symboliczne już szczęście
osobiste burmistrza, przełoży się na szczęście miasta i rzeczywiście Czeladź dostąpi kolejnego cudu w postaci wielkiego zastrzyku
ze sprzedaży nieruchomości (swoją drogą to
korzystne w dwójnasób). Niemniej z uwagi
na to, iż zarządzanie miastem nie powinno
polegać na szczęściu, a na racjonalnym gospodarowaniu, nie mogę głosować za zadłużaniem miasta.
W tej sytuacji proszę o przyjęcie mej rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego RM.

Stanisław Pisarek
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Jubileusz 90 lat „Sprawiedliwej””
90 lat temu urodziła się Olga Kozłowska, czeladzianka, która za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej została odznaczona
Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

21

marca 1925 roku w Zagórzu
urodziła się Olga Kozłowska.
Mając 9 lat, przeprowadziła
się do Czeladzi i do dziś jest mieszkanką naszego miasta. Historia Jej życia
jest barwna i są w niej zarówno te dobre chwile, jak i złe związane z II wojną
światową i jej konsekwencjami. Za pomoc rodzinom żydowskim od października 1942 roku do kwietnia 1943 roku,
dostarczanie jedzenia i artykułów codziennego użytku została osadzona
w więzieniu w Wadowicach. Po odbyciu kary i zapłacie ponad 350 marek
grzywny przez rodziców Olgi wyszła
na wolność sześć tygodni wcześniej niż
zakładał wyrok. Miała dwie siostry: Janinę i Zofię oraz jedynego brata Antoniego, którzy obecnie nie żyją. Odbyła
dwie podróże życia do Brazylii, gdzie odwiedzała siostrę, która wyjechała w czasie wojny wraz z mężem do dalekiego,
całkiem obcego kraju.

Jerzy Owsiak zakończył kolejną zbiórkę pieniędzy na fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie mam zastrzeżeń
do zbiórek pieniędzy na cele charytatywne, przeciwnie, uważam
to za działanie godne szacunku. Jestem jednak przeciwny
finansowaniu WOŚP z pieniędzy publicznych, a co roku – niestety
właśnie z tej puli – wydawane są dziesiątki milionów podczas
przeprowadzania zbiórki, którą oficjalnie organizuje Owsiak.

N

ikt do tej pory nie
policzył wszystkich
kosztów poniesionych przez budżet państwa
i samorządy na organizację finałów WOŚP, np. zakup czasu antenowego
w telewizji, na finansowanie miejscowych finałów
przez lokalne samorządy
itp. Przykładowo: z budżetu Czeladzi w ostatnich kilku latach wydawano na organizację każdego finału
z pieniędzy publicznych
około 15 tys. zł, a pozyskiwano ze zbiórek około
30 tys. zł. Jeśli w innych
miastach proporcje byłyby podobne, to już widać,

że samorządy mogą wydawać na organizację finału WOŚP nawet połowę kwoty, którą oficjalnie
zbiera fundacja Owsiaka
(w tym roku władze Czeladzi wydały ponad 35,6
tys. zł, a pozyskano około
40 tys. zł). Co gorsza – według różnych szacunków
– jest możliwe, iż wszystkie koszty związane z organizacją finału są zbliżone do kwoty zebranej
przez WOŚP. Upowszechnienie tej wiedzy sprawiło, że w tym roku nastąpił przełom i pojawiły się
już pierwsze miasta, które
odmówiły wydawania na-
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szych pieniędzy na wątpliwą zbiórkę. Zdrowy rozsądek każe się zastanowić,
czy w ogóle ma ona sens.
Nieudolna władza przez
ostatnie lata co roku wyrzuca w błoto miliardy złotych naszych pieniędzy
(najdroższe autostrady czy
stadiony, zbędny zakup
pociągów Pendolino, najdrożej kupowany gaz itp.),
które mogłyby być wykorzystane np. na dofinansowanie służby zdrowia
i wtedy społeczne akcje finansujące zakup podstawowego sprzętu do szpitali powinny być zbędne.

Olga Kozłowska

Pani Olga Kozłowska jest czeladzianką, która nie jest osobą zwykłą. Została odznaczona Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – Chasid
Umot ha-Olam. Jest to najwyższe izra-

elskie odznaczenie cywilne nadawane
nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie.
Należy dodać, że osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie
wybitym medalem noszącym jej imię
i nazwisko, dyplomem honorowym
i przywilejem wpisania nazwiska na
Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jad Waszem. Odznaczenia
są nadawane w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania
tej osoby, gdzie działają dyplomatyczni przedstawiciele Izraela. W przypadku pani Olgi Kozłowskiej odznaczenie
zostało nadane w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rządu i władz lokalnych. Pani Kozłowska
jest również honorowym obywatelem
Izraela. 21 marca 2015 roku obchodziła
90. urodziny i w związku z tym faktem
cała redakcja i wszyscy bliscy składają
jej najserdeczniejsze życzenia przede
wszystkim zdrowia i wielu lat pociechy
z dzieci i wnuków, a także z prawnuków,
których się doczekała.
Krzysztof Krukar

Mateusz Drożdżowski

Fot. Józef Kędziora

..... jedzenie jak u mamy
Serdecznie zapraszamy do skosztowania naszych potraw
u nas sam komponujesz swój posi³ek, lubisz kwaœne, s³odkie... ¿aden problem
Ty sam nak³adasz sobie na talerz to co lubisz i tyle ile lubisz, my tylko wa¿ymy

JEDNA CENA NA WSZYSTKO

...zaproœ swojego partnera na obiad
nim ktoœ inny ..... zaprosi go na lody...
2 363020 000909

ŒNIADANIE (9.00 - 11.00 pon-sob)
OBIAD (11.00-20.00 pon-sob oraz 10.00-19.00 niedz)
HAPPY HOUR w ostatniej godzinie otwarcia
to cena ni¿sza niemal o po³owê
(20.00 - 21.00 pon-sob oraz 19.00 - 20.00 niedz)

w Centrum Handlowym M1w Czeladzi
nowy pasa¿ obok sklepu BARTEK

tel. 517 128 262
Osiedle górnicze w dzielnicy Piaski

RABAT

20%
na posi³ek

Rabat dotyczy jedzenia „na wagê”
bez wzglêdu na iloœæ osób,
w godz. 11.00 do 20.00 pon-sob
oraz 10.00 do 19.00 w niedz.

6

nr 2 (8) maj 2015

CZELADŹ IN
THE FUTURE

NOWOCZESNA CZELADŹ

– Tak, tak, przejdźmy do konkretów – skwapliwie potwierdził
podekscytowany radny Płazecki.
– Ale po przerwie, szanowni Państwo radni – stanowczo zaingerowała przewodnicząca Gruszczyk – dziś mamy jeszcze wiele ważnych tematów.
I zmęczeni obradami radni wyszli zregenerować siły.

7
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Zapraszamy wszystkich! Twój wiek, doświadczenie i kondycja nie mają znaczenia!
Naucz się najskuteczniejszej samoobrony!

* Można założyć, że w Polsce zostanie wprowadzona waluta euro, jeśli wcześniej nie dojdzie do jej likwidacji.

Cd. ﬁkcyjnej i humorystycznej relacji z przyszłości nastąpi.
Leon Dąbrowski

Obrady Rady Miasta - maj 2030
– Witam Państwa na sesji rady miasta – rozpoczęła przewodnicząca Gruszczyk – i udzielam głosu burmistrzowi Spaleńcowi.
Po czym z zachwytem, ale i dyskretną elegancją zajęła się
kontemplacją swych nienagannie zadbanych paznokci.
Spaleniec podszedł do mównicy.
– Wysoka Rado – zaczął – dziś zajmiemy się tematem zadłużenia finansów miejskich. Jak wiecie, do spłaty wobec banków
i wierzycieli mamy obecnie około 90 mln euro*. To oczywiście
najmniejszy problem, bo wśród naszych 22 tysięcy mieszkańców i w mieście są duże rezerwy. Niemniej trzeba będzie podjąć decyzję o prolongacie niektórych spłat i ewentualnej emisji kolejnej – już 365. – transzy obligacji miejskich.
Radni poprawili się na krzesłach, przyjmując wyprostowaną postawę, świadczącą o wielkim skupieniu. Nawet radny Ogon obudził się na chwilę, zaznaczając ten fakt donośnym ziewnięciem.
– Udało nam się zrealizować szereg bardzo potrzebnych inwestycji – kontynuował burmistrz Spaleniec – czarownica wreszcie znalazła godne dla siebie miejsce, schody przed urzędem
po zeszłorocznym remoncie ostatecznie zamienimy w zjeżdżalnię dla dzieci i teren zielony, jak postulował radny Pisak (w tym
miejscu łysa czaszka radnego Pisaka pokraśniała z zachwytu –
wielki Spaleniec nareszcie raczył dostrzec jego starania). Zakończyliśmy termomodernizację urzędu, niestety ze względu
na stary projekt, nie udało się pozyskać finansowania z Unii.
Aleja Rodów Czeladzkich jest za to wreszcie miejscem godnie
upamiętniającym nasze rodzime klany. W ubiegłym roku dokończyliśmy budowę ostatnich posągów.

NOWOCZESNA CZELADŹ

– A co z remontem ulicy Ogrodowej? – wypalił radny Wojćkowski, wyrywając burmistrza z transu.
– Niestety, na to zabrakło już funduszy – sparował burmistrz.
Ale szanowni koledzy, nie martwmy się, uwiecznią nas posągi.
– Ten na rondzie na Piaskach i przed urzędem też? – zapytał
zaniepokojony radny Wroński.
– Te również szanowny kolego – uspokoił burmistrz.
– Oj, to świetnie – westchnął z nostalgią Wroński, po czym zatopił się w wspomnieniach ze swojej młodości, kiedy dumnie
prowadził pochód pierwszomajowy.
– Panie burmistrzu, kiedy woda w Czeladzi będzie w końcu
tańsza? Obecnie wodę w wc spuszczamy co piąte użycie, a w
wannie kąpiemy się po kolei – rzucił jeden z dwóch mieszkańców obecnych na sali obrad, sędziwy Lodowaty.
Burmistrz poprawił się w fotelu, podniósł wzrok do góry, żeby
wnikliwie obejrzeć dobrze znanego intruza, po czym odparł:
– Nie da się mieć wszystkiego, szanowny Panie. Chcieliście
mieć inwestycje, to je macie, nie oczekujcie ode mnie za wiele! Po czym zamilkł na dłuższą chwilę, napawając się celnością
swojej odpowiedzi.
– No dobrze, szanowni Państwo, zajmijmy się w końcu rzeczami naprawdę ważnymi. Przejdźmy do podsumowania ostatniego wyjazdu partnerskiego do miasta Auby. Radny Wentyl
oraz radna Pączek mogą pochwalić się niemałym sukcesem.
Wygrali polsko-francuski turniej badmintona. Nagrodźmy ich
brawami, tylko nie za długimi, bo mamy jeszcze do przegłosowania uchwałę w sprawie podwyższenia diet.

Internetowy Sklep Ogrodniczy
Szkółka roślin
Kamień i ozdoby ogrodowe
Szkółka roślin:
ul.Krupanka 83
41-100 Siemianowice Śląskie
www.futuregardens.pl
mail: sklep@futuregardens.pl
tel.: 32 20 10 563

KRAV
MAGA
T

ematem krav maga zajmuję się od 2000 roku i
jestem instruktorem rekomendowanym przez Instytut Krav Maga Polska Tomasza Adamczyka. To co mam
do zaproponowania jako instruktor to podzielenie się
wiedzą odnośnie prawdziwej agresywnej samoobrony, umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, gdzie
zagrożeniem jest np. nóż czy
kilkuosobowa grupa.
Już słyszałem opinie od domorosłych czarodziejów, że
przed nożem trzeba „spier....ć”
lub w przypadku agresji należy być biernym, to może
wtedy nas bandyta oszczędzi. Czy w przypadku, gdy
dojdzie do agresji, a będziesz
miał dziecko powierzone
Twojej opiece, też będziesz
uciekać? Mam zgoła inne podejście do tematu – takie, że
krav maga jest przeznaczona dla ludzi inteligentnych
chcących umieć sobie radzić
z zagrożeniem, stawiającym
sobie wymogi, by zbudować
własny image człowieka kompetentnego w różnych aspektach życia, portret psychologiczny zwycięzcy.
Podczas treningu bardzo
dużą uwagę przykładam do
bezpieczeństwa ćwiczących.
Uczestników uświadamiam,
że są zarówno odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo,
jak i osoby, z którą wykonują
ćwiczenie. Bardzo dużo czasu
i energii poświęcam na pracę nad koordynacją ruchową
i rozumieniem przez uczestnika, jakie ćwiczenie rozwija
lub poprawia w nas naturalne
uzdolnienia, które w oparciu
o znajomość technik walki i
zachowań możemy wykorzy-

stać w samoobronie. Mój trening krav maga to 100 procent ruchu i technik. Nie ma
w nim ćwiczeń zastępczych
typu pompki, brzuchy, pajacyki, jumping.
Chciałbym również, by dostrzeżono inny aspekt takiego treningu – zdrowotny. Można nieźle się spocić,
uwolnić ciało z toksyn, oczyścić swoje myśli z tych niepotrzebnych, poprawić swój
wygląd fizyczny – w końcu
spalamy kalorie, odreago-

wać wszechobecny stres, nawiązać ciekawe nowe znajomości. Moimi studentami
byli Marek Kapłon z TSA, Ryszard Poliwoda, twórca portalu Nasze Wojsko, Piotr Szyszko, uczestnik programu TVN
„Agent” i podróżnik oraz wiele innych osób. Prowadziłem
również zajęcia dla instytucji,
w tym dla dawnego UOP-u
(obecnie ABW) Opole, Zakładu Karnego II w Strzelcach Opolskich czy agencji
ochrony.
Krzysztof Sękowski
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Roz
Rozważania
ﬁlozoﬁczne
o bieganiu, inwestycjach
i demokracji – część 2
Rzecz będzie o moich, jak i zasłyszanych przemyśleniach na temat sztandarowych
inwestycji publicznych zrealizowanych w Czeladzi i tym, kto jest za nie odpowiedzialny.

Rynek

czyć jedno z haseł obecnego burmistrza Czeladzi,
że w czasie kadencji wymieni
ją na lepszą. Trzeba przyznać
– hasło odważne, bo należy
pamiętać, że był zastępcą
burmistrza, jak powstawały
plany tego przedsięwzięcia.
Wspomniana nawierzchnia
na pewno w jakimś stopniu przyczynia się do wyludnienia tego miejsca (kobiety na odwiedziny Rynku
muszą się wyposażyć w odpowiednie obuwie), niemniej
przyczyną tego stanu rzeczy
jest na pewno omijanie Rynku przez komunikację autobusową. Rynek przed remontem był ważnym węzłem
komunikacyjnym i w tym samym atrakcyjnym dla prowadzonych tam usług, sklepów
i punktów gastronomii.

Najkosztowniejszą inwestycją dla „oka i ducha” była „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki”. Pod
tym skomplikowanym i medialnie brzmiącym hasłem
kryje się remont ogólnie pojętego Rynku. Prace obejmowały zmodernizowanie
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla 68 budynków,
kanalizacji deszczowej, infrastruktury drogowej, oświetleniowej i zagospodarowanie płyty Rynku. Ukryta pod
ziemią część infrastruktury,
miejmy nadzieję, zabezpieczy potrzeby funkcjonowania Rynku na wiele lat. Natomiast to co dla „oka” można
skwitować następująco: tętniący życiem, zielony, centralny punkt miasta zamieniono, za ogromne pieniądze,
na granitową, martwą pustynię z atrapą studni i dwoma… „bidetami”. O rodzaju nawierzchni nie ma się
co rozpisywać, jest szara,
niefortunna i niewygodna,
o czym może nawet świad-

Ulica 1-go Maja
i Szpitalna
Jakiś czas po remoncie Rynku zafundowano nam długotrwałą niewygodę w posta-

ci remontu połączenia ulic 1
Maja, Bytomskiej i Szpitalnej.
Za ponad 6 mln zł zmieniono nawierzchnię na odcinku
kilkuset metrów i wyprostowano jeden zakręt. Ten węzeł drogowy faktycznie był
w fatalnym stanie i należało go wyremontować, natomiast czy w takim zakresie,
to już inna sprawa. Obecny
stan skrzyżowania uniemożliwia skręt autobusów z ulicy 1 Maja w kierunku Rynku,
co bardzo utrudnia przywrócenie węzła komunikacyjnego w dawnym miejscu,
a to wydaje się niezbędne
do „zaludnienia” centralnej
części miasta. Krótko mówiąc, inwestycja ta jest gwoździem do trumny codziennej
atrakcyjności „zrewitalizowanej czeladzkiej średniowiecznej Starówki”. Przy tej
okazji można wspomnieć
o kompromitacji władz miasta w związku z niesmakiem,
jaki towarzyszył sprawie pomnika czarownicy, ale to już
sfera raczej obyczajów.

Aleja Rodów
Czeladzkich
Kolejnym etapem zmian
w centrum Czeladzi miała
być modernizacja „Zapłocia”. Uporządkowanie tej
części miasta było jak najbardziej uzasadnione, natomiast mimo pokazywanego,
na licznych wizualizacjach,
przyszłego uroku tego miejsca, perłą małej architektury
to ono nie jest i bardzo daleko do tego. Niestety w odniesieniu do słów jednego
z kierowników Urzędu Miasta (Wojciecha Maćkowskiego z PO), zamieszczonych
na jednej z regionalnych
stron internetowych, że„teraz mieszkańcy mogą się
cieszyć nową przestrzenią
miejską”, można powiedzieć:
może i się cieszą, ale tylko
nieliczni. Myślę, że zamiłowanie ówczesnych decydentów
i projektantów do betonu
i kostki brukowej, jak i wyludnienie Rynku ma na to niemały wpływ.
Paweł Łakomik
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ekonomiczno-samorządowe
☛ W ostatnich miesiącach w całej Polsce likwidowane są straże
miejskie. O likwidacji zbędnej jednostki zdecydowały rady samorządowe następujących miast:
Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie), Gniew i Czersk (woj. pomorskie) czy Oleśnica (woj. dolnośląskie). Ponadto Rada Gminy
Brzeszcze (woj. małopolskie) podjęła uchwałę o zaciągnięciu opinii
policji ws. likwidacji straży miejskiej, co otwiera drogę do rozwiązania formacji. Z kolei środowiska prawicowe: Nowa Prawica,
KORWiN i Ruch Narodowy zorganizowały w Zielonej Górze pikietę
mającą na celu dążenie do rozwiązania straży miejskiej, a w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie)
złożone zostały podpisy ws. przeprowadzenia referendum odnośnie likwidacji straży miejskiej.
☛ Prokuratura Rejonowa
w Miastku wszczęła śledztwo
w sprawie przekroczenia uprawnień przez strażników gminnych
w Trzebielinie (woj. pomorskie).
Postępowanie dotyczy używania przez strażników nielegalnego stacjonarnego fotoradaru.
☛ Wadim Tyszkiewicz, prezydent
Nowej Soli (woj. lubuskie), na swoim profilu na Facebooku pokazał
zdjęcia zdewastowanego bloku
socjalnego oddanego do użytku zaledwie cztery lata temu. –
Na zdjęciach oddane do użytku
4 lata temu osiedle, pachnące
świeżością i nowością. Kosztowa-

ło ono nas, podatników, 2,5 mln zł.
Jak dzisiaj wygląda? Czy warto
było? – zastanawia się prezydent.
– Mam świadomość tego, że są ludzie, których los potraktował okrutnie i należy do nich wyciągnąć
pomocną dłoń. Jednak spora część
tych najbardziej narzekających
sama sobie zgotował ten los. Rodzi się więc pytanie: czy mieszkańcy, każdego dnia ciężko pracujący
i płacący podatki, powinni w nieskończoność utrzymywać tych,
którzy pracą nie chcą się zhańbić,
a z korzystania z zasiłków zrobili
sobie sposób na życie? (…) Czy
dalej pomagać tym, którzy darowane od miasta mieszkania zamienili w chlew? Tym, którzy wyrwali
i sprzedali drzwi, bojlery, kaloryfery, krany i kuchenki? Pomagać im?
Co z nimi począć? – zastanawia się.
☛ Jak wyglądają miejskie inwestycje, można zobaczyć na przykładzie Koszalina. Audyt Najwyższej
Izby Kontroli wykazał, że w wyniku złego nadzoru koszt budowy
ośrodka wodno-rekreacyjnego
w Koszalinie, jednej z kluczowych
inwestycji miasta, wzrósł o 13,1
mln zł (18 procent), a obiekt zostanie oddany do użytku z rocznym
opóźnieniem. Na 10 postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w związku z inwestycją współfinansowaną z dotacji unijnych, aż w 4
stwierdzono nieprawidłowości.
☛ Na Bałkanach powstało „niezależne i suwerenne państwo” Li-
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berland, na czele którego stanął
Czech Wit Jedlicka. Liberland powstał na tzw. ziemi niczyjej między Serbią a Chorwacją. Państwo
ma swoją flagę, konstytucję i prawa. Motto, jakie przyświeca Liberlandowi, brzmi „Żyj i pozwól
żyć”. W Konstytucji jest zakaz
uchwalania deficyt budżetowego. Ma to być „enklawa wolności”
dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, a aparat państwa nie utrudnia im życia biurokracją i podatkami. Rząd mikropaństwa otrzymał
już ponad 300 tys. próśb o przyznanie obywatelstwa, z czego 80
osób to milionerzy. Znamy kilku
czeladzian, którzy zgłosili akces.
☛ Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd PO-PSL chce
podnieść płace samorządowcom.
Aktualnie zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka mogą wynieść prawie 12,4 tys. zł. Teraz pułap ten
miałby zostać podniesiony do 20
tys. zł. Według urzędników, niskie płace nie zachęcają do ubiegania się o takie funkcje przez
osoby o wysokich kwalifikacjach.
☛ „Wprost” podaje, jak samorządy utopiły setki milionów złotych
(także unijnych pieniędzy) w lotniska, które teraz świecą pustkami. Na lotnisku w Radomiu już
pracuje 140 osób, ale… brakuje pasażerów. Z kolei 30 pracowników lotniska w Zielonej Górze
obsługuje 20 pasażerów dziennie. „Przed lotniskami były wielkie stadiony i akwaparki, które
teraz przynoszą równie wielkie
straty” – konkluduje tygodnik.
☛ Jak informuje tvn24.pl, władze
4-tysięcznej Drzewicy (woj. łódzkim) po trzech miesiącach działalności zamknęli nowoczesne kino,
które częściowo zostało wybudowane z pieniędzy unijnych podatników (a częściowo z polskich) –
pół na pół. Kino cieszyło się tak
wielką popularnością, że na niektórych seansach trzeba było dostawiać dodatkowe krzesła. Jednym słowem – duży sukces, także
finansowy dla miasta. Jednak jeśli kino zarobiłoby więcej niż 150
tys. zł w ciągu roku, to musiałoby zwrócić część unijnej dotacji.
☛ W Pludrach (woj. opolskie)
za 350 tys. zł (w tym część pieniędzy z UE) wyremontowano
stację kolejową. Odnowiono perony, zamontowano ławki, lampy i inne elementy małej architektury. Jednak na stacji… nie
zatrzymuje się ani jeden pociąg… bo urzędnicy nie potrafią dojść do porozumienia!

NOWY PUNK T SPRZEDAŻY: Sosnowiec-Dańdówk a, ul. 11 Listopada 59, tel. 510 056 166

☛ Więcej niż co trzecia sprawa,
jaką prowadziło CBA w 2014 roku
dotyczyła łapówek dla przedstawicieli władz samorządowych. Rok
wcześniej była to co czwarta sprawa – informuje „Rzeczpospolita”.
Rosnącej korupcji w samorządach
sprzyjają sitwy tworzące się w lokalnych władzach. Jak powiedział
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„Rz” Paweł Wojtunik, szef CBA, samorządowcy najczęściej biorą łapówki m.in. za załatwienie sprawy,
przyspieszenie decyzji np. budowlanej czy przyjęcie do pracy.
☛ Sąd w Mikołowie skazał Eugeniusza M., byłego prezydenta Świętochłowic na 2 lata i 10
miesięcy więzienia za korupcję
oraz zasądził przepadek 100 tys.
zł pochodzących z przestępstwa
i zakazał mu sprawowania funkcji w samorządzie i administracji
państwowej przez 5 lat. Sąd skazał także współpracowników byłego prezydenta Świętochłowic.
☛ Agata Dusińska, żona biznesmena, który dał 25 tys. zł na kampanię wyborczą prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, dostała
pracę w urzędzie miasta – została
szefową biura prasowego urzędu.
34-letni Jacek Wójcicki, prezydent
Gorzowa, który zatrudnił kobietę, otwarcie przyznaje, że taka
sytuacja miała miejsce i nie widzi w tym nic niestosownego.
☛ Gminne samorządy coraz
częściej pozwalają dłużnikom odpracować swoje długi. W Gdańsku w ten sposób uzyskano ponad 6 mln zł, a we Wrocławiu – 1
mln zł od osób, które zalegały
z czynszem. Wśród prac wykonywanych przez dłużników jest
porządkowanie zieleni, odśnieżanie czy sprzątanie chodników.
☛ 66-letni Jan Czubik, nowy
wójt 9-tysięcznej gminy Tarnowiec (woj. podkarpackie), który podczas kampanii wyborczej
deklarował, że po objęciu funkcji obniży sobie pensję, dotrzymał słowa. Chociaż radni chcieli, by nowy wójt zarabiał tyle,
co jego poprzednik, to na jego
prośbę uchwalili mu najniższe
z możliwych wynagrodzeń zasadniczych na tym stanowisku.
Jest to 4200 zł brutto, czyli 1300 zł
mniej niż zarabiał jego poprzednik.
☛ Na wniosek Marka Materka,
25-letniego nowego prezydenta Starachowic, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji będzie dostawał pensję o 1/3
mniejszą, a uposażenie wiceprezesa zostanie zmniejszone ponad
7-krotnie. Docelowo stanowisko
wiceprezesa ma zostać zlikwidowane – informuje TVP.info. Zarobki prezesa zarządu zmniejszone zostały z 15 097 zł do 9900 zł
brutto, a wiceprezesa – z 13 194
zł na 1750 zł. Mniej zarobią także członkowie rady nadzorczej.
☛ 34-letni Michał Piszko, nowy
burmistrz Kłodzka, wprowadza
znaczne oszczędności. Zmniejsz ył sobie wynagrodzenie
z 12 360 zł brutto (tyle miał poprzednik) do 8580 zł brutto. Zlikwidowano stanowisko jednego
z dwóch zastępców burmistrza,
a ten jeden, który został, będzie zarabiał mniej. Sprzedano służbowe
volvo, zbyt kosztowne w utrzyma-

niu. Zmiany personalne i redukcja
etatów nastąpiła także w podległych urzędowi jednostkach.
☛ Janusz Frąckowiak, nowy starosta wolsztyński (woj. wielkopolskie), w ramach kary nakazał
urzędniczce 100 razy napisać jego
imię i nazwisko, gdyż przygotowując urzędowe pismo, pomyliła jego imię i napisała Jarosław zamiast Janusz. Starosta wpadł w szał,
ale potem przeprosił kobietę.
☛ Ponad 70 procent odcinków
nowych dróg skontrolowanych
przez NIK miało wady i usterki –
podaje wp.pl. Wybudowane drogi miały m.in. spękaną i nierówną
nawierzchnię, niedobory asfaltu i niewłaściwie wykonaną nawierzchnię bitumiczną. W prawie
1/3 skontrolowanych inwestycji
wady wystąpiły w krótkim czasie
(od 3,5 do 13,5 miesiąca) po oddaniu drogi do użytku. W przypadku
trzech skontrolowanych inwestycji
wady i usterki wykrywano... jeszcze
przed oddaniem dróg do ruchu.
☛ „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że w Polsce sprywatyzowano 43 szpitale samorządowe (10
procent). Prywatyzacja szpitala dla
samorządu oznacza zdjęcie z niego
odpowiedzialności za jego wyniki finansowe. Prywatny szpital nie
może się już bezkarnie zadłużać,
bo jak mówi Zbigniew Szumski,
starosta świebodziński, „nie ma dobrego wujka w postaci samorządu, który łagodzi wszelkie spory
pracownicze, a przed wyborami
przybiega z workiem pieniędzy”.
☛ Z raportu Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w 2014
roku Stadion Narodowy w Warszawie odnotował 1,1 mln zł
strat, a w 2013 roku – 12 mln zł
strat. Operator obiektu – spółka PL.2012+ co roku obiecuje zysk, a mimo to stadion
jeszcze nigdy nie zarobił. Obiecanki na rok 2015 mówią o zysku w wysokości około 1,5 mln zł.
☛ Jak informuje „Dziennik Polski”, krakowscy radni przychodzą
na posiedzenia komisji pod sam
koniec obrad i wpisują się na listę obecności, by uniknąć obniżenia diety. Na problem zwróciła
uwagę Fundacja Stańczyka, która działa na rzecz jawności w życiu publicznym. Dzięki nagraniom z posiedzenia komisji Rady
Miasta Krakowa, udało się złapać
radnych na„gorącym uczynku”.
☛ Rada miejska Chrzanowa przegłosowała obniżkę wynagrodzenia burmistrza Marka Niechwieja
z 11 525 do 5670 zł brutto. Burmistrz będzie zarabiał mniej niż
jego zastępczynie, których wynagrodzenie to 8500 zł brutto.
Powodem obniżki wynagrodzenia są wydarzenia z końca lutego,
gdy prowadzący samochód burmistrz został zatrzymany przez policję i badanie wykazało 1,7 promila alkoholu we krwi.

Pierwsza po transformacji ustrojowej czeladzka rada miejska,, wyłoniona
w demokratycznych wyborach, a działająca w latach 1990–94
94 nie była
idealna, ale aktualni radni mogliby od tamtejszych nauczyć się wiele
dobrego. To był czas, kiedy sytuacja finansowa miasta była bardzo trudna.
Jednak nie mając pieniędzy, nie tworzono nowych stanowisk urzędniczych,
a mimo to udało się podjąć wiele korzystnych dla mieszkańców decyzji.

Jak pracowali

RADNI

w latach 1990–94?
130 zł diety
Dochody Czeladzi pochodziły wówczas głównie z podatków lokalnych oraz dotacji celowej na zadania zlecone. Kopalnia „Saturn”
nie płaciła podatków, bo była już w likwidacji. Regulamin miasta zakładał, że w zarządzie będzie pracował burmistrz i dwóch
wiceburmistrzów, ale ze względu na brak
pieniędzy nie powołano jednego wiceburmistrza. Radni świadomie nie rozbudowali tej struktury. Do zwiększenia zarządu doszło dopiero za rządów burmistrza Zygmunta
Machnika z SLD. Za to poza etatowymi członkami zarządu powołano wtedy także nieetatowych, którzy od końca 1991 roku pracowali za symboliczne wynagrodzenie – jak
wynika z uchwały RM – 1 mln zł (1/3 ówczesnej średniej płacy, która wynosiła 3 mln
zł brutto; dane GUS), czyli na aktualne warunki byłoby to około 1300 zł miesięcznie.
Dieta radnego była wtedy jeszcze bardziej
symboliczna i wynosiła zaledwie 100 tys.
zł, czyli w przeliczeniu na dzisiejsze czasy
– około 130 zł miesięcznie plus bezpłatne
przejazdy komunikacją miejską w Czeladzi –
to były wszystkie przywileje radnego. Jedynie
przewodniczący rady miejskiej zarabiał więcej – 1,5 mln zł, czyli w przeliczeniu 2000 zł
miesięcznie.
W związku z trudną sytuacją finansową miasta
pojawiła się inicjatywa, by zlikwidować nawet
przywilej bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, ale nie przeszło to w głosowaniu w radzie. – Nawet jeśli wtedy radni byli
zainteresowani wysokimi dietami, to do głowy im nie przyszło, że można pobierać wysokie diety, a równocześnie zadłużać miasto
na inwestycje – mówi w rozmowie z„Nowoczesną Czeladzią” Henryk Górski, były radny
Czeladzi. Większość radnych była niezależna
finansowo, bo pracowała jako przedsiębiorcy czy uprawiała wolne zawody.

Sensowne inwestycje
W 1990 roku miasto niemal straciło płynność
finansową, a tymczasem radni, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, zaczęli zajmować się sprawami mało znaczącymi i paraliżowaniem pracy przeciwników politycznych.
– Demokracja jest świetnym systemem dla ludzi mądrych, dla debili to jest coś strasznego –
mówi Górski. Wtedy odwołano nieetatowych
członków zarządu. Mimo wszystko ówcześni radni chcieli bezinteresownie zrobić coś
dla dobra wspólnego. I to się udało. W 1991
roku na administrację publiczną wydawano
6,3 procent budżetu Czeladzi, dla porównania aktualnie na administrację idzie około 10

procent wydatków, mimo że w międzyczasie część zadań przeniesiono do powiatu.
Pierwszą dużą inwestycją był kolektor sanitarny po obu stronach Brynicy wraz z przepompownią ścieków, współfinansowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugą dużą inwestycją był wodociąg „Przełajka”, a trzecią
– budowa dodatkowego pawilonu w Szkole Podstawowej nr 7, bo w tamtej placówce
dzieci uczyły się wtedy na trzy zmiany. Udało
się go wybudować bardzo szybko, bo w ciągu roku i to za bardzo niewielkie pieniądze
– dzięki współpracy z wykonawcą, któremu
Czeladź płaciła na bieżąco, więc nie musiał
brać drogiego kredytu. Cena, jaka została
uzyskana za metr kwadratowy powierzchni
szkoły wynosiła jedną trzecią ceny, jaką uzyskiwało się w rejonie, np. w Dąbrowie Górniczej. Wybudowano także nowe skrzydło przy
budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Ponadto
znacznie rozbudowano w Czeladzi sieć gazową, wykonano oświetlenia m.in. parku „Grabek” i parku „Kościuszki” i zmodernizowano
oświetlenie wielu ulic oraz na bieżąco remontowano drogi. Należy podkreślić, że te
wszystkie inwestycje były możliwe, mimo
BRAKU unijnych dotacji.
– Każdy kredyt ma sens pod bardzo precyzyjny, szczegółowy program inwestycyjny. Póki
nie ma takiego planu rozliczonego co do złotówki z pokazaniem tego, w jaki sposób i kiedy
się on zakończy, kredyt nie ma sensu – mówi
Górski. Najgorzej wydać kredyt na konsumpcję. Najłatwiej zbankrutować przez rozwój
biurokracji, czyli rozbudowanie struktury,
które potem cały czas będzie trzeba utrzymywać. Negatywnym przykładem może być
czeladzka Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, która choć wyremontowana z pieniędzy unijnych, teraz przez lata funkcjonowania będzie generowała tylko koszty.

Sprzedać nieruchomości
Mimo trudnej sytuacji finansowej miasta nie
zapomniano także o przedsiębiorcach. Pierwsza po transformacji rada miasta wprowadziła
ulgi i zwolnienia w wysokości czynszu i cen
dzierżawy mienia komunalnego dla osób,
które rozpoczynały prowadzenie działalności gospodarczej. Oczywiście rada ta podjęła
także szereg złych decyzji, jak np. utworzenie straży miejskiej, która miała być niewielką jednostką, ale w kolejnych latach została
tak bardzo rozbudowana, że teraz kosztuje
1,6 mln zł rocznie.
Tomasz Cukiernik
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Rowerem przez Saharę
Jeżdżę na rowerze, bo lubię. W Internecie trafiłem na stronę entuzjastów rowerowych wypraw totalnych.
Traf chciał, że akurat w tym momencie ogłoszona była wyprawa na Saharę.

NOWOCZESNA CZELADŹ
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ły NASZYCH, czeladzkich patronów? Gdzie ulica Czesława
Słani? Gdzie Janusza Domagalika? Może kiedyś i jakiś burmistrz się załapie? Ale chyba żaden z dotychczasowych. Panie
burmistrzu Szaleniec – jest szansa! Do pracy na tyle godziwej dla miasta, żeby za jakieś 50 lat radni zechcieli uwiecznić pańskie nazwisko. Gorzej, jeśli będą jeszcze musieli spłacać zaciągnięte przez pana długi.

CZELADZKIE
Apelujemy do mieszkańców Czeladzi o przysyłanie na nasz mail: nowoczesnaczeladz@gmail.
com ciekawostek i plotek na temat naszego
miasta. Najciekawsze zostaną opublikowane
na łamach „Nowoczesnej Czeladzi”.

1 maja odbyły się w Czeladzi Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Paterę „Dziennika Zachodniego” oraz Nordic Walking.
Członkowie Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto w chodzie
z kijkami odnieśli sukcesy i stanęli na podium. Wśród pań
I miejsce zajęła Jolanta Ptaś, a IV – radna Patrycja Juszczyk.
Wśród panów II miejsce zajął radny Marek Kocoń. Z kolei
w biegu na dystansie 1000 m II miejsce zajął Marcin Pisarek. Za Nordic Walking odpowiedzialna jest instruktorka Jolanta Ptaś. W razie pytań lub chęci uczestniczenia w nauce
kontakt: 504 016 592.

W sąsiednich Siemianowicach Śl. udało się powstrzymać
podwyżki cen wody. Tymczasem ZIK złożył nową propozycję taryf za wodę i odprowadzanie ścieków w Czeladzi.
Od 1 lipca cena za wodę ma wzrosnąć z 4,42 zł do 4,49 zł
za m sześc., a za odprowadzanie ścieków – z 7,86 zł do 8,35
zł za m sześc., czyli o 6,2 procent.

W

Maroku najpierw trafiliśmy
do legendarnego klejnotu pustyni, jakim jest Marrakesz. Błądząc przez kilka godzin
po mieście, zdążyłem się trochę
oswoić z nowym dla mnie otoczeniem i dopiero wtedy zacząłem odkrywać prawdziwy urok tego miejsca. Tym co najbardziej spodobało
mi się w Marrakeszu było właśnie
to co mnie na początku przeraziło.
Ta nieskrepowana dzikość miasta.
Zatłoczony labirynt uliczek wirował
wokół mnie. Tu nie ma kas fiskalnych, sanepidu, przestrzeni osobistej i temu podobnych bajerów.
Absolutna wolność.

Ruszamy przez piaski
Popołudniu wyruszyliśmy busem
kilkaset kilometrów w głąb Maroka. Długa podróż powoli adaptowała nas do tego, jak wygląda ten
kraj. Przed świtem dotarliśmy na wydmy Merzougi. Ciemna jak smoła
noc ukryła przed moimi oczami wydmy wysokie na kilkadziesiąt metrów i oazę w ich cieniu, mimo iż
nasz nocleg był tuż obok. Po złożeniu rowerów w całość, jeszcze tego
samego wieczoru rozpoczęliśmy
naszą podróż przez piaski Sahary.
Lekko nie było. Ale też nikt na to nie
liczył. Rozpoczęło się intensywne pedałowanie. Ale skończyły się
piachy! Sahara w olbrzymiej części
to nie tylko wydmy, wielbłądy i burze piaskowe, jakie możemy zobaczyć na pocztówkach czy w podręcznikach do geografii. Owszem

wszystko to jest tam obecne, ale
w znacznej części Sahara jest pustynią kamienistą – hamadą, o czym,
przez pierwsze godziny wyraźnie
dawała mi znać tylna część mojego ciała.
A jak się żyje na pustyni? W zasadzie to bardzo podobnie do życia
w Czeladzi. Trzeba tylko opanować
kilka nieco odmiennych zasad postępowania. Po przebudzeniu należy przetrzepać ubrania i buty w celu
sprawdzenia, czy nie wprowadził się
do nich skorpion. Następnie trzeba wymienić przebitą dętkę… albo
i dwie. Zawsze mieć ze sobą co najmniej 6 litrów dodatkowej wody
w sakwach. Ciemne okulary są wymagane, bo słońce wypali oczy. Nie
wolno też grzebać w norkach i pod
kamieniami, bo na pustyni bardzo
często to, co tam znajdziemy, jest
jadowite. A po zakończeniu odcinka należy obowiązkowo naprawić
w rowerze to, co zepsuliśmy w ciągu ostatnich 10 godzin – głównie
przy użyciu taśmy zbrojeniowej.
Tym, co wynagradza trudy terenu
są widoki i niczym nieskrępowana
wolność. Brak jakichkolwiek dróg,
które kierują człowieka w lewo czy
w prawo… Na bezdrożach Sahary
w końcu można jechać prosto! Ponadto na pustyni występują miejsca, gdzie można zrobić pełny obrót
i nie uświadczyć żadnego punktu
orientacyjnego. Widać tylko otaczający bezkres, który zapewne można porównać tylko do tego na pełnym morzu. W takich miejscach

człowiek czuje, że jest niczym więcej niż ziarnkiem piachu, które wydłubał z ucha.

Szkoła życia
Miałem okazję jechać przez powódź
dzikiej rukoli, oazy pełne owoców
i zarośnięte przełęcze. Po powodziach z października uedy (rzeki epizodyczne) teraz wyschnięte
na kamień tworzyły coś na kształt
dróg, wykorzystywanych nie tylko
przez nas, ale i przez Berberów. Czasem jechaliśmy grupą, czasem rozdzielaliśmy się. Na szczęście obyło
się bez większych problemów technicznych, choć ilości przebitych

opon nie zliczę. 50, 60 – to liczby,
o których myślę podczas jednego
tylko, najbardziej pechowego dnia.
Skąd aż tyle? Otóż na Saharze występuje pewna roślina, której to nasiona przypominają rzepy, z tą różnicą, że kolce są w stanie przebić
większość opon rowerowych. Ponadto są na tyle drobne, że ciężko je zauważyć, a potem wydłubać. Ta roślina to w zasadzie tylko
pędy, ale bywa, że rozciąga się całymi kilometrami przez pustynię…
Podczas naszej wyprawy nocowaliśmy w różnych miejscach, najczęściej w namiotach, ale zdarzały
się też noclegi w domostwach za-

przyjaźnionych mieszkańców Maroka, m.in. u naszego towarzysza
wyprawy Mohameda. Te noclegi
wspominam najmilej nie ze względu na solidny dach nad głową, ale
na możliwość poznania Maroka
od kuchni. Wiele się podczas tej
wyprawy nauczyłem, a i moje spojrzenie na kilka spraw jest nieco odmienne. Bo w poznawaniu świata
najlepsze jest to, że osobisty bagaż doświadczeń rośnie niewspółmiernie szybciej w nieznanym środowisku. To taki kulturowy reset,
szkoła życia.
Mikolaj Kular

➤

➤

➤

➤

nia drogowe. Jak podaje Onet, teraz
strażnikom grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a osobom, które wręczały łapówki – do 8 lat więzienia.
35-letni mieszkaniec Czeladzi, jadąc al. Roździeńskiego w Katowicach, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie i... otwartą butelkę
wódki w swojej skodzie. Widząc,
że jedzie całą szerokością jezdni,
samochód czeladzianina spowolnili i zablokowali inni kierowcy. Teraz
grozi mu do 2 lat więzienia i odebranie prawa jazdy.
Policja zatrzymała dwóch mieszkańców Czeladzi w wieku 58 i 25 lat, którzy podejrzani są o pobicie na klatce
schodowej jednego z bloków przy
ul. Reymonta w Czeladzi 21-letniej
kobiety i 29-letniego mężczyzny –
mieszkańców Czeladzi.
Nawet na 10 najbliższych lat może
trafić do więzienia 33-letni mieszkaniec Bytomia, sprawca kradzieży rozbójniczej na terenie jednego
z czeladzkich marketów. Mężczyzna
opuścił sklep, nie płacąc za puszkę
piwa wartą nieco ponad 2 zł. Pracownica sklepu, która próbowała
ująć uciekającego złodzieja, została przez niego poturbowana.
W jednym z barów 25-letni mieszkaniec Czeladzi zaczął zachowywać się
wulgarnie i agresywnie. Swoją agresję wyładował na kamerze monitoringu. Jak się okazało, mężczyzna
był pijany – miał ponad 2 promile
alkoholu. Gdy policjanci przewozili 25-latka do izby wytrzeźwień ten

Tylko trzy imprezy na czeladzkim Rynku kosztowały aż
prawie 70 tysięcy zł. Z informacji UM wynika, że koszty imprez wyniosły: Sylwester 2014 – 28 637,5 zł, WOŚP 2015 –
35 637,96 zł, a Walentynki 2015 – 3510,6 zł. Niestety patrząc
na zapowiedzi i plany władz Czeladzi, jest to tylko przygrywka do jeszcze większego rozpasania i swawoli w wydawaniu
pieniędzy podatnika na niepotrzebne cele.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Nowoczesne
Miasto 26 lutego w galerii „Elektrownia” gościł
Sebastian Kawa – wybitny sportowiec. Zdobył
wiele złotych medali mistrzostw świata i Europy. Jako JEDYNY człowiek na świecie latał szybowcem nad Himalajami. Nieprzeciętny człowiek, niezwykłe dokonania. Spotkanie z nim
to coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, tak
jak i jego dokonania.

W marcu w galerii „Elektrownia” odbyła się konferencja
z udziałem czeladzkich przedsiębiorców. Ponoć było ich
około setki – ci, z którymi rozmawialiśmy, a byli na spotkaniu, określili imprezę jako nieefektywne marnowanie czasu i początek kampanii wyborczej aktualnego burmistrza.
Nieobecni śmiali się, że godz. 11.00, o której rozpoczęła się
konferencja, jest dobra dla urzędników, a nie dla przedsiębiorców, bo w tym czasie trzeba pracować, a nie patrzeć
na nieefektywną pracę biurokratów w ich godzinach pracy.

Z okazji 55 rocznicy powstania Oddział Rejonowy Czeladź
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma się
w końcu doczekać realizacji marzeń o własnym sztandarze.
Po wielu prośbach władze miasta zadeklarowały pomoc,
choć jeszcze nie wiadomo w jakiej wysokości.

Fot. autor

KRONIKA KRYMINALNA
➤ W ręce czeladzkich policjantów
wpadł 30-letni mieszkaniec, który
w trakcie kontroli drogowej usiłował ich przekupić. Mężczyzna chciał
wręczyć stróżom prawa 100 zł w zamian za uniknięcie odpowiedzialności za przejechanie samochodem
na czerwonym świetle. 30-latkowi
grozi teraz odpowiedzialność nie
tylko za wykroczenie drogowe, ale
również za przestępstwo korupcyjne,
zagrożone karą do 10 lat więzienia.
➤ Zupełnie nieoczekiwany finał miały zmagania dwóch młodych mężczyzn, którzy postanowili sprawdzić
siłę swoich bicepsów w jednym
z czeladzkich barów. Jednemu z siłujących się 20-latków nie wystarczyły bowiem sportowe zmagania. Swoją przewagę postanowił
udowodnić przeciwnikowi, wzywając na pomoc kolegów. Trójka
sprawców w barze dotkliwie pobiła 25-letniego czeladzianina. W ręce
stróżów prawa wpadli już dwaj napastnicy. Zatrzymanie trzeciego jest
tylko kwestią czasu.
➤ W styczniu pokonujący Brynicę
kajakarz natrafił na ludzkie zwłoki (ale już w Sosnowcu za ujściem
Rawy!) prawdopodobnie przyniesione tą rzeką. Tak zakończył życie
dyrektor gimnazjum z Warszawy.
➤ Po sąsiedzku. Policja zatrzymała
8 strażników miejskich z Będzina
za łapówkarstwo. Strażnicy usłyszeli aż 102 zarzuty przyjęcia najczęściej kilkudziesięciozłotowych kwot
za„przymknięcie oka” na wykrocze-

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko i wiceburmistrz Beata Zawiła zostały w marcu oddelegowane
do Auby. Po powrocie, indagowane przez radnego Ireneusza Gawrońskiego o efekty wyjazdu, stwierdziły, że był bardzo owocny i pracowity.

zaproponował im 300 zł w zamian
za odstąpienie od wykonania dalszych czynności. Za próbę wręczenia łapówki 25-latkowi grozi teraz
nawet 8-letni pobyt w więzieniu.
➤ Będzińscy policjanci zatrzymali
26-latka, który w jednej placówek
bankowych w Czeladzi usiłował wyłudzić kredyt w wysokości 6 tys. zł.
Będzinianin posługiwał się podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu i osiąganych dochodach.
Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania wyłudzenia kredytu. Grozi
mu 5 lat więzienia.
➤ Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące
spędzi w areszcie 34-letni czeladzianin, który podejrzany jest o znęcanie fizyczne i psychiczne nad własną matką. Odpowiedzialność karna
spotka wyrodnego syna jednak nie
tylko za przemoc domową. W trakcie
czynności wykonywanych z zatrzymanym, policjanci znaleźli również
należące do niego 5 gram marihuany. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
➤ Przy ul. Ogrodowej w Czeladzi doszło do wypadku. 43-letni kierowca nissana, włączając się do ruchu,
potrącił 63-letniego rowerzystę.
W ciele sprawcy wypadku znajdował się w chwili zdarzenia prawie
promil alkoholu. Pijanemu kierowcy poza utratą prawa jazdy grozi teraz nawet 12 lat więzienia.

Niektóre informacje:
dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Powszechnie znana jest trudna sytuacja finansowa Starostwa Powiatu Będzińskiego. Ten stan nie powstał z dnia
na dzień. Przygotowany przez poprzedni zarząd powiatu pod
przewodnictwem starosty Krzysztofa Malczewskiego z SLD
budżet jest tak zły, że nie został przyjęty przez RIO i musiał
być modyfikowany przez nowy zarząd powiatu. Na złą sytuację finansową złożyło się wiele różnych działań poprzednich władz, a jednym z głównych był nadmierny wzrost zatrudnienia w Starostwie Powiatu Będzińskiego. Na wniosek
radnego Rady Powiatu Będzińskiego Mateusza Drożdżowskiego przeprowadzony został audyt. Wyniki są przerażające. Na dzień 1 stycznia 2011 roku w starostwie zatrudnionych było 149 osób, a na koniec kadencji w 2014 roku
– 212 osób! Zarządzająca koalicja z SLD na czele zatrudniła
dodatkowo 63 osoby! To jest ponad 40-procentowy wzrost
zatrudnia. Tylko w ostatnim roku działalności poprzednich
władz koszty dodatkowo zatrudnionych osób wyniosły prawie 3 mln zł! Brakowało pieniędzy prawie na wszystko, ale
na zatrudnienie dodatkowego elektoratu pieniądze zawsze
się znajdowały.

Sebastian Kawa
Miasto Czeladź wprowadza nową usługę - aplikację „Czeladź
Info SMS”, za pomocą której mieszkańcy będą otrzymywać
drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS, bieżące informacje przygotowywane przez Urząd Miasta.

LISTY
do redakcji
Miasta partnerskie
W marcowym numerze „Echa Czeladzi” pojawiła się informacja o podjęciu przez nowe władze Czeladzi na nowo współpracy z władzami wszystkich miast partnerskich naszego miasta, a jest ich aż cztery (Auby we Francji, Żydaczów na Ukrainie,
Viesite na Łotwie i Varpalota na Węgrzech) oraz z przedstawicielami Światowego Związku Żydów Zagłębia Dąbrowskiego.
W związku z tym mam pytania: Jaki jest cel tworzenia miast partnerskich? Czy chodzi tylko o darmowe wycieczki dla radnych
i urzędników za pieniądze podatnika? Jakie z tego są korzyści,
skoro kontynuuje się „współpracę”? Czy dotychczas po wielu
latach „współpracy” skorzystano na przykład z doświadczeń
francuskiego miasta Auby? Jaki jest roczny koszt związany z istnieniem miast partnerskich? Czy przypadkiem w głowach urzędników nie pojawił się pomysł podpisania umowy partnerskiej
z jakimś bardziej egzotycznym miastem w Peru czy Tajlandii?
Może redakcja „Nowoczesnej Czeladzi” coś wie na ten temat?

W ramach Dnia Ziemi członkowie czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto wybrali się w okolice „Małpiego Gaju”, by posprzątać
śmieci na tamtym terenie. Zebrano kilka worków nieczystości.
Czeladzka straż miejska, wbrew obowiązującym zakazom, parkuje służbowym samochodem na skrzyżowaniu!
Tymczasem na skrzyżowaniu nie tylko nie można parkować,
ale nawet zatrzymywać pojazdu. Przypominamy czeladzkiej straży miejskiej artykuł 49 kodeksu drogowego: Zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania.
Wojkowice zajęły 12 miejsce w Polsce i otrzymały maksymalne możliwe dofinansowanie w ramach programu Maluch
edycja 2015, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 960 000 zł! Czeladź znalazła się dopiero
na miejscu 49 i dostała 68 800 zł.
W Czeladzi powstają nowe ulice. Urzędnicy wymyślają nazwy, popisując się chyba swą wiedzą z zakresu języka polskiego. Dlaczego nikt nie pomyśli, by nowe ulice dostawa-

Mieszkaniec

Kazimierz Kopeć w „Małpim Gaju”

Czekamy na listy od mieszkańców
Czeladzi na temat czeladzkich problemów.
Korespondencję prosimy przesyłać na e-mail:
nowoczesnaczeladz@gmail.com
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redaguje Krzysztof Macha

Czasem, kiedy mam zły albo trudny dzień, jadę na Dorotkę. Dla mnie
to święta góra, takie osobiste Stonehenge. Jeszcze nazywana „Złotą
Górą”, „Zagłębiowską Jasną Górą”, „Zagłębiowskim Olimpem”, górą
„Tabor” – dziś nieco podziurawiona przez krety i downhilowców –
zapewnia mi sporą porcję ciszy i równocześnie energii, którą buduję,
gdy ponad wierzchołkami drzew wpatruję się – od lewej do prawej
i od stóp po horyzont – w metropolis*.

Chodź ze mną popatrzeć

z Dorotki
G
dy spoglądam na Katowice, gdy wyszukuję kominy
Mittala, gdy patrzę na kościół w Gołonogu i kiedy wreszcie
odnajduję cienką żyłkę Brynicy
oddzielającą Zagłębie od Śląska.
Zwykle widoczność jest słaba –
jeśli nie psuje jej smog niskiej zabudowy, to powietrze albo drży,
albo zasnute jest czymś, co nazywam sam dla siebie widocz-

NOWOCZESNA CZELADŹ

ną niewidocznością. Dziś chcę
napisać o tym, jak z Dorotki widać moje miasto, Czeladź. Otóż
nie widać stamtąd rozsypujących się schodów urzędu, nie
widać martwych kamienic rynku, nie widać zabitego dechami
kina, nie widać fruwających folii i wywróconych koszy. Nie zobaczysz też budowy muru przy
kościele, wysmakowania jedy-

Dziesięć lat w Unii.

Bilans członkostwa

nych takich w Polsce term, nie
da się dostrzec zielonego, nawet
w środku zimy, Orlika przy MCKS-ie. Nie ma się nigdy szansy wypatrzyć ludzi. Samochody niemal
nie mają kolorów, a bloki osiedli
rażą swoim bezkształtem i są tylko poziomo-pionowymi maźnięciami lichego pędzla z farbami
urobionymi na szarej osnowie.
Nikt, kto tak patrzy, nie rozpozna morw na „Grabku”, nikogo
nie ucieszą żółte kule rozkwitłych forsycji na osiedlu Słoneczna,
nikt nie zobaczy uśmiechu pani
z kwiaciarni na Rynku.
Lecz mój widok z Góry Św. Doroty
jest inny, piękniejszy. Piękniejszy,
bo prawdziwszy. Prawdziwszy,
bo magiczny. Bywa, że dostrzegam z niej uśmiechniętego urzędnika USC witającego parę młodą
w dniu ich zaślubin przed wejściem urzędu. Lub redaktora lokalnej gazety, gdy rwie włosy
nad nieskładnym, choć mądrym
tekstem autora. Albo mojego kolegę Przemka Janowskiego, syberyjskiego podróżnika, który

W swojej nowej książce „Dziesięć lat w Unii” Tomasz Cukiernik podejmuje wysiłek przeprowadzenia wielu bardzo
odważnych analiz ekonomicznych naszego dziesięcioletniego pobytu w Unii Europejskiej. Według tych wyliczeń
– bilans zysków i strat nie przynosi nam optymistycznych
wieści. Książka Tomasza Cukiernika odsłania nam zupełnie
inny obraz rzeczywistości polskiej akcesji do UE, niż ten powszechnie obowiązujący. Książka dostępna na stronie wydawnictwa: www.wydawnictwowektory.pl

z synem idzie na Borzechę w porze, gdy wszyscy normalni jadą
do pracy. Raz kiedyś widziałem
stamtąd proboszcza, który całował dłoń dyrektorki banku na tle
kolejki do sklepiku piekarników
Kłosów. A znów kiedy indziej,
jak na targowisku do każdego
sprzedanego chleba dodawali tomik moich wierszy. Dla miłośników sportów wodnych polecić mógłbym widok kajakarzy
sunących po Brynicy na tle plażowiczów i sklepu żeglarskiego;
dla rowerzystów widok tłoku „górali” na ścieżce do hałdy w Milowicach; dla tancerzy – bal przebierańców w „Pod Filarami”; dla
zmotoryzowanych – ciągle zielone światło na Katowickiej, dla saunowiczów – Czeladzkie Mistrzostwa Świata w kategorii open…
A kiedy popuści się bardziej wodze fantazji, zobaczyć można
jeszcze więcej – górników, co idą
na szychę do „Ernesta”, uczniów
szkoły gospodarstwa domowego,
którzy wyruszają na wycieczkę
do Kattowitz, wojnę „Szwedów”
ze „Ślonzokami”… I w końcu nawet bywa, że zobaczysz Franciszkę Mazurową, z domu Marczyk,
która rodzi w bólach swemu mężowi Idziemu, maszyniście w kopalni „Saturn”, syna Józefa, przyszłego profesora od rozpraszania
chmur, uznanego na całym świe-

cie. A potem jakże już łatwo rozpoznać Jana Tylca, wartownika
odzyskanej wolności, któremu
trafił się honor pierwszej warty przy Słupku Zaślubinowym
w Pucku. I generator „Wanda”
zobaczysz, i założycieli Societe
Anonyme des Mines de Czeladz,
i pierwsze w Polsce olśniewające bielą plastikowe okno z „Ergu”.
Pięknie widać to moje miasto
Czeladź z Dorotki, naprawdę
pięknie.
Pięknie… Tyle, że aby to wszystko
zobaczyć, trzeba popatrzeć przez
specjalne okulary. Potrzebny jest
model patriotyczny, koniecznie
wersja holistyczna, historyczna
i optymistyczna zarazem. Wymagany jest kolor różowy, z obowiązkowymi przetarciami opraw
na czarno, zdecydowanie węglem. Jest moda na te okulary,
naprawdę…
Nosiła takie Małgorzata Szejnert w „Czarnym ogrodzie”, nosił Robert Talarczyk, inspirując
„Skazanego na bluesa” i „Morfinę”, nosi Jacek Rykała wychylający się co i rusz z bramy któregoś sieleckiego podwórka, nosi
Krzysztof Zięcik marznący przy
lokomotywie na dworcu Piaski.
A kiedyś, jeszcze przed nimi nosili je uczniowie pierwszej w Polsce, a przecież czeladzkiej, tysiąclatki, pamiętacie? Właśnie takie
okulary zakładam, gdy jadę popatrzeć z Dorotki na nasze miasto.
A może… może założysz je i Ty?

* Co najmniej od czasów filmu „Metropolis” Fritza Langa „metropolis” kojarzy się negatywnie jako przestrzeń życia ludzi zdominowana przez techniczną funkcjonalność aż do sfery prywatności. Myślę,
że dziś zmierzamy do tego miejsca bardzo szybko.

Krzyżówka

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 7 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało 10 osób. Hasło brzmiało: Tysiąc jest dróg
do błędu. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych wydawnictwa Stapis z Katowic: Anna Wyczesany,
Magdalena Kocyk oraz Sławomir Niedbałka. Nagrody zostaną przesłane pocztą. Rozwiązania krzyżówki z aktualnego
numeru prosimy nadsyłać w terminie do 1 lipca 2015 roku na adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com.
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