nakład 11000 egz.
kwartalnik, gazeta bezpłatna

nr 4 (10) IV kwartał 2015
ISSN 2353-916X

Oceniamy czeladzkie władze!
Rok rządów
nowej władzy
Z
Nepal na rowerze
- październik 2015
Stanisław Pisarek: Thorong La dla każdego, czyli jak z chorym na białaczkę cukrzykiem,
gościem bez żołądka oraz stadem francuskich emerytów przeczołgałem się przez legendarną przełęcz Himalajów.
c.d. na str. 14

Wyrąbując wolność

str. 6

Rozważania ﬁlozoﬁczne o bieganiu,
inwestycjach i demokracji – część 4

str. 10

achęcamy do przeczytania kolejnego
numeru „Nowoczesnej Czeladzi”. W środku przede wszystkim podsumowujemy pierwszy rok rządów
nowej władzy pod kierunkiem burmistrza Zbigniewa Szaleńca. O swoją opinię poprosiliśmy kilka osób:
Stanisława Pisarka, radnego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto, Wojciecha
Maćkowskiego, radnego
PO, czeladzkiego przedsiębiorcę Adama Dobińskiego
oraz kilku mieszkańców Czeladzi, którzy prosili o anonimowość. Prezentujemy także statystyki, które niestety
nie przedstawiają władz Czeladzi w pozytywnym świetle,
a Mariusz Siwek, prezes Stowarzyszenia Kupców „Centrum” w Czeladzi w wywiadzie opowiada o problemach

Naszym celem
świetna sylwetka i dobre
zdrowie czeladzian!

Z

apraszamy na spotkanie z Grzegorzem
Klonkiem, wschodzącą gwiazdą polskiej i światowej dietetyki

13 stycznia 2016 r.,
godz. 17.30
Tawerna,
czyli w restauracja
TRZY SMAKI
w Czeladzi,
ul. Legionów 119.
Grzegorz Klonek jest dietetykiem oraz instruktorem

sportowym. Ukończył studia
kierunkowe: AWF i Dietetyka.
Ma liczne osiągnięcia sportowe w judo, których nie uzyskałby bez wiedzy dietetycznej. Doświadczenie i wiedzę
zdobył, pracując dla światowych korporacji medycznych.
Obecnie skupia się na pomocy wymagającym pacjentom
(m.in. osoby otyłe z chorobami współtowarzyszącymi) przy współpracy z lekarzami oraz prowadzi zajęcia
sportowe.

kupców z burmistrzem. Dla
kontrastu Tomasz Cukiernik
pokazuje dobre rozwiązania
z całej Polski, jakie wdrożyły
władze samorządowe w nowej kadencji. Paweł Łakomik
przygotował ostatni, czwarty odcinek swojego cyklu
o czeladzkich inwestycjach.
Kontynuujemy nasze stałe
działy: „Coolturalna Czeladź”
– tym razem tekst Piotra Dudały, ponieważ Krzysztof
Macha podróżuje po Afryce, „Zrozumieć ludzi” Henryka Górskiego, Czeladź 2030,
newsy ekonomiczno-samorządowe, kronika kryminalna, krzyżówka. Tomasz Kasprowicz zagościł na naszych
łamach z kolejnym tekstem
politycznym – skomentował
wyniki ostatnich wyborów
parlamentarnych, a Mateusz
Drożdżowski pisze o „wyzwoleniu” Czeladzi w 1945 r.

Mamy również nowego autora: Grzegorz Klonek, który w styczniu będzie gościem
Stowarzyszenia Nowoczesne
Miasto, swój dział „Coolinarna Czeladź” zaczyna artykułem o tłuszczach. Poza tym
jest jeszcze relacja Stanisława Pisarka z ciekawej wyprawy rowerowej do Nepalu oraz nowość – horoskop
z czeladzkim akcentem.
Zapraszamy nie tylko do
lektury gazety, ale także
do przesyłania na mail nowoczesnaczeladz@gmail.com uwag i komentarzy
na temat tego, co się dzieje w naszym mieście oraz
do współtworzenia „Nowoczesnej Czeladzi”. Czekamy
również na przesyłanie ogłoszeń drobnych, które bezpłatnie umieścimy w kolejnym numerze.
Redakcja

Wszystkim

Czytelnikom

naszej gazety
życzymy udanych,
spokojnych i wesołych

Świąt
Bożego
Narodzenia

oraz fantastycznego

Roku 2016!
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Czeladzka statystyka
I
naczej wygląda ocena kosztu życia w danym mieście, gdy liczby podawane są bezwzględnie,
a inaczej gdy dane są względne.
Poniżej tylko kilka przykładów, ale
już tylko z nich wyłania się smutny fakt: my, czeladzianie, mamy
jedne z najwyższych kosztów na
jednego mieszkańca. Nie tylko
utrzymania naszej „władzy”, ale
i w ogóle funkcjonowania miasta. Mamy bardzo drogi wywóz
śmieci, niesmaczną i bardzo drogą wodę itd., itd. Oto przykłady.

➤ W Wojkowicach w ogóle nie
ma zastępcy burmistrza. W Katowicach jeden wiceprezydent
przypada na 74 000 mieszkańców, w Sosnowcu jeden wiceprezydent przypada na 70 000
mieszkańców, w Będzinie jeden wiceprezydent przypa-

da na 29 000 mieszkańców,
a w Czeladzi jeden wiceburmistrz przypada na poniżej
16 000 mieszkańców! W nieco
większym od Czeladzi Chrzanowie jeden wiceburmistrz przypada na 38 000 mieszkańców.

wyborach Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto, proponowali
obniżkę diet czeladzkich radnych
o 50%, ale inicjatywie sprzeciwiła się większość radnych, w tym
Patrycja Juszczyk, która wtedy
była członkiem stowarzyszenia.

➤ W Czeladzi na diety dla radnych
wydaje się w tym roku niemal
tyle samo pieniędzy (461 900 zł),
niż w niemal dwa razy większym
Będzinie (488 073 zł)! W Katowicach wydatki na diety dla radnych (865 000 zł) w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wynoszą około 3 zł rocznie, w Sosnowcu (826 000 zł) – 4 zł, w Będzinie
– nieco ponad 8 zł, w Wojkowicach (125 000 zł) – niecałe 14 zł,
a w Czeladzi niemal 15 zł! W poprzedniej kadencji radny Gawroński, a zaraz po ostatnich

➤ W Sosnowcu jeden urzędnik
przypada na 418 mieszkańców,
w Będzinie na 309, a w Czeladzi na 260! W przeliczeniu na
liczbę mieszkańców podobna
liczba biurokratów jak w Czeladzi jest w Dąbrowie Górniczej,
przy czym w naszym mieście
urzędnicy mają mniejszy zakres zadań niż w miastach na
prawach powiatu, bo znaczną
ich część wykonuje starostwo
– np. kwestie drogowe czy budowlane. A więc proporcje są
jeszcze gorsze.

Budowa małego rynku na Piaskach

Fot. T.Cukiernik

➤ Ile mieszkańcy Czeladzi zapłacą za mały rynek na Piaskach? „Inwestycja” ma kosztować co najmniej 719 000 zł (tylko koszty bezpośrednie,
gdyby dodać koszty ogólne, to byłoby dużo więcej), co oznacza, że na
każdego mieszkańca przypada do zapłacenia 23 zł. Jednak przecież
płacą tylko ci, co pracują, a w Czeladzi można oszacować, że pracuje
około 12 tys. mieszkańców. Oznacza to, że na każdego pracującego
czeladzianina wypadnie rachunek za mały rynek w wysokości 60 zł!

NOWOCZESNA CZELADŹ

nr 4 (10) IV kwartał 2015

3

4

nr 4 (10) IV kwartał 2015

NOWOCZESNA CZELADŹ

NOWOCZESNA CZELADŹ

5

nr 4 (10) IV kwartał 2015

Nie wszystko złoto,
co się świeci

Jak działają dotacje w Czeladzi?

N

W

Często spotykam się ze zdaniem,
że zarządzanie miastem to nie to samo,
co zarządzanie przedsiębiorstwem.

o, rzeczywiście jest
trochę różnic. Wydawałoby się, że główne to cel działania i podejście do pieniędzy. Ale czy
rzeczywiście cel? Przedsiębiorstwo świadczy usługi
lub produkuje towary, które kupują odbiorcy. Inwestuje własne pieniądze i
zarabia na konto właściciela. By to osiągnąć, właściciel ogranicza koszty i
stara się, aby usługi bądź
produkty były najlepsze
z możliwych oraz wygrywały rynkową konkurencję.
Władze miasta nie mu-

szą z nikim konkurować,
nie wydają własnych pieniędzy, nie muszą ograniczać kosztów. Przecież bankructwo jest niemożliwe.
Mieszkańcy danej gminy
zawsze będą zmuszani do
płacenia podatków. W zamian za to powinni otrzymać dobre miejskie usługi.
Są zmuszeni, by kupić je w
mieście. To rzeczywiście jest
zasadnicza różnica i właśnie
ona powinna być podstawą oceny, jak władze miasta wydają nasze pieniądze? Bo przecież i miasto
produkuje kupowane to-

wary – chociażby woda. To
miasto bezpośrednio bądź
pośrednio świadczy usługi – np. wywóz śmieci czy
odbiór ścieków, ale także
kulturalne i najważniejsze
– edukacyjne. Czyli – tak
jak przedsiębiorstwo, ale
niestety bardzo często bez
zwracania uwagi na koszty i rzeczywiste potrzeby
– miasto produkuje usługi
dla mieszkańców. Zatem nie
ma większej różnicy w celach funkcjonowania przedsiębiorstwa i miasta. Jedno
i drugie świadczy usługi
oraz produkuje towary.

A więc tak naprawdę jedyne różnice pomiędzy przedsiębiorstwem a miastem
to podejście do pieniędzy oraz poziom świadczonych usług.
I jeśli przyjmiemy to kryterium, to jak na razie Czeladzi groziłaby upadłość.
Woda niesmaczna, a alternatywy nie ma – w wielu
miastach Polski z kranów
leci lepsza woda niż mineralna ze sklepu. O śmieciach
nie ma co wspominać. Infrastruktura jak na razie zapomniana. Jedyny postęp to
dbałość o estetykę i kultu-

rę – czyli jak za Rzymu – dla
ludu igrzyska.
A przecież nie o to chodzi. Po to mieszkańcy uiszczają podatki, czyli z góry
płacą za usługi, by wybrana władza (która powinna
być służbą!!!) wydawała je
jak najoszczędniej i najefektywniej.
Płacą, by otrz ymać:
oszczędne i przezorne wydawanie zabranych im pieniędzy, logiczne zarządzanie infrastrukturą, mądry
plan rozwoju miasta, dobre drogi, chodniki i komunikację, edukację dla dzieci,

opiekę zdrowotną i wiele,
wiele innych ważnych rzeczy. Czy tak jest w naszym
mieście? Czy ważniejsze są
kolejne fontanny, pomniki,
kolejne partnerskie miasta,
kolejne zagraniczne delegacje? Czas da odpowiedź
– rok to może jeszcze trochę za mało na ocenę.
Stanisław Pisarek

Kibicujemy Nadii
W

Czeladzi mieszka
Nadia. Waleczna
dziewczynka z wrodzoną łamliwością kości, rzadką chorobą genetyczną, która
powoduje liczne ograniczenia w codziennym życiu. Już
w okresie prenatalnym doznała kilku, a w ciągu czterech lat życia kilkudziesięciu
złamań, przeszła kilka opera-

cji wzmacniających kości, jest
systematycznie rehabilitowana. Jest wyjątkowo towarzyską i otwartą dziewczynką i zamierza w przyszłości chodzić
i bawić się jak normalne dzieci. Pomagają jej ludzie z bielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 17
października 2015 r. wybrali
się na rowerach z Bielska-Białej

do Czeladzi, by promować akcję pomocy dla Nadii. Dołączmy i my, czeladzianie. Nadia
jest pod stałą opieką Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
ze Złotowa. Więcej informacji o Nadii można uzyskać na
stronie fundacji: http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_
opis.php?ida=192/M.

Czy jest wizja dla Czeladzi?
Fot. T. Węgrzyn

Dobiega końca pierwszy rok burmistrza Zbigniewa Szaleńca oraz
Rady Miejskiej wybranej na lata 2014–2018. W porównaniu ze
zmarnowaną poprzednią kadencją, kiedy to burmistrz Kosmala
wykazała się całkowitą niekompetencją w sprawowaniu władzy,
jest na pewno zdecydowanie lepiej.

R

uszyły inwestycje, widać większą dbałość
o sprawy miasta i mieszkańców. Okazało się, że tak
rozpowszechniany przez poprzednią propagandę obraz
ruiny finansowej miasta był
fikcją stworzoną na potrzeby własnych zaniechań.
Martwić za to mogą priorytety inwestycyjne obecnej
władzy. Czy aby na pewno
idziemy w dobrym kierunku
rozwoju i czy wykonywanie
drobnych inwestycji upiększających miasto jest ważniejsze od strategicznych planów,
których nadal nie widać? Nie-

pokoi też sprzedaż gruntów
za wszelką cenę i w jak najszybszym tempie bez zastanowienia nad przyszłymi potrzebami miasta. Nie zbliżono
się do rozwiązania ważnych
spraw, jak choćby budowy
nowoczesnego targowiska,
zaś mieszkańców niepokoją
spore podwyżki, jakie burmistrz Szaleniec zafundował
nam w tym roku.
Dziwi mnie też postawa
pana burmistrza, który szybko podzielił radnych na „swoich” i „obcych”. Ja, mimo że
jestem reprezentantem największego klubu radnych –

Platformy Obywatelskiej, na
spotkania z burmistrzem zaproszeń nie dostaję, gdyż pan
burmistrz woli te sprawy załatwiać z osobami bardziej
mu uległymi. Nie rokuje to
dużych szans na przyszłą dobrą współpracę.
Wojciech Maćkowski

radny Rady Miejskiej

Wydawca gazety poprosił mnie o napisanie krótkiego artykułu na temat korzystania
z funduszy europejskich przez nasze miasto. Zagadnienie to jest mi dosyć bliskie,
ponieważ częścią mojej działalności zawodowej są właśnie realizacje projektów
z udziałem wspomagania zewnętrznego w stosunku do środków potencjalnych
beneficjentów. Głównym źródłem takiego finansowania dla samorządów, w tym miasta
Czeladź, są środki dostępne za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
bieżącym roku zostały ogłoszone
pierwsze konkursy
na skorzystanie z tych środków
finansowych. Patrząc na imponujący zakres prac wokół
budynku Urzędu Miejskiego, chciałem pochwalić nasze władze, że jednak pewnie
opozycja nie miała racji, krytykując zaciąganie olbrzymich
pożyczek na poczet ich spłat
z przyszłych budżetów. Gdyby
udało się połączyć środki uzyskane z pożyczek i dofinansowanie ze środków unijnych,
to efekty mogłyby być imponujące, a spłaty, którymi zostaniemy obciążeni (nie tylko
my, ale i nasze dzieci), wydałyby się znośne w porównaniu do wspomnianych wyżej efektów.
Skorzystałem więc z Inter-

netu i wszedłem na strony naszego urzędu i… nic, żadnych
informacji o zgłoszonych projektach. Czyży finansowanie
całego upiększania otoczenia
urzędu, zwielokrotnione przez
należne bankom i instytucjom
finansowym odsetki, miało zostać sfinansowane z naszych
pieniędzy – niemożliwe w erze
nowej perspektywy finansowej UE i właśnie rozdysponowywanych środków?
Wpisałem więc w okienku
„szukaj” na stronie internetowej naszego urzędu hasło
„projekty unijne”. Myślę sobie:
na pewno są może gdzieś głębiej ukryte. I… nic. Ostatnia
wyszukana wiadomość pochodzi z maja 2014 r., pozostałe są wcześniejsze.
Tymczasem tylko z jednej
dziedziny„Cyfrowe Śląskie” po-

wiat bielski zgłosił projekt wart
prawie 41 mln zł, dofinansowanie 85%, więc jeśli projekt uzyska pozytywną ocenę, zapłacą
jedynie 15% jego wartości. Powiat bielski jest duży i bogaty,
więc może inne mniejsze jednostki, podobnie jak Czeladź,
też nic nie zgłosiły. Ale, ale…
gmina Bobrowniki wnioskuje
o 1 mln zł, gmina Ożarowice
o 3 mln zł, Krzyżanowice (gdzie
to jest?) o prawie 5 mln zł.
To jednak są małe gminy
i być może łatwiej się nimi
zarządza. No to sprawdzam
dalej: miasto Radzionków –
1 mln zł, Siemianowice Śląskie – dwa projekty za ok.
1 mln zł itd., itd.
Proponowałem opozycji:
może dajcie szansę nowym
władzom. Przecież 20 mln zł
pożyczki przy 85% dofinan-

Spytaliśmy także innych mieszkańców Czeladzi, co sądzą o działaniach
nowych władz. Odpowiedzi były bardzo różne:
Tymi inwestycjami burmistrz
Szaleniec robi kolejną swoją
kampanię wyborczą.
To wspaniale, rewelacja,
nareszcie coś się w mieście
dzieje po bezruchu za kadencji pani Kosmali.
Władze innych miast obniżają albo likwidują podatki,
a w Czeladzi słyszy się tylko
o kolejnych podwyżkach!
Wszystko zniosę, ale najgorsze to podwyżki za wodę
i wywóz śmieci! Emerytów,
takich jak ja, nie stać na tyle
wyższe wydatki za media.
Moja emerytura nie wynosi ponad 10 tys. zł jak pensja burmistrza, tylko ledwo
1500 zł.
Zamiast potrzebnych inwestycji, jak remonty dróg, budowa kanalizacji, pakuje się
grube pieniądze w upiększanie miasta. I to pieniądze z kredytów, które potem trzeba będzie spłacać.
Odnawia się parki, ma powstać lodowisko za prawie
pół miliona złotych i kolejne place zabaw, których już
jest nadmiar w naszym mieście. Obawiam się pomysłu, by władzy nie przyszła

do głowy koncepcja budowy aqua parku. Tak jak
w Dąbrowie Górniczej, gdzie
wybudowali „Nemo”, a teraz ciągle muszą dopłacać,
ostatnio 5 mln zł.
W Czeladzi brakuje podstawowej infrastruktury albo
jest w fatalnym stanie. Na ul.
Legionów nie ma wiaty przystankowej. W parku„Grabek”,
ale nie tylko tam, wycina się
kolejne drzewa, a nie nasadza nowych, nie naprawia
się też zdewastowanych ławek i w fatalnym stanie jest
tzw. „nerka”.
Teraz podwyżka cen za wywóz śmieci i za wodę oraz
odprowadzanie ścieków,
za chwilę podwyżka podatków i dług na lata przez
kredyty, a korzyści mierne. Ustawienie rodzinki
na stołku i remoncik budynku Urzędu Miejskiego
na pokaz.
Rewelacyjne działania –
w końcu ktoś dynamicznie
wykorzystuje europejskie
fundusze (przypis redakcji:
niestety to nieprawda! Odsyłamy do artykułu Adama
Dobińskiego).

Jestem przedsiębiorcą i nie
chcę wchodzić w sprawy
polityczne. Otwarta krytyka władz może mi tylko
zaszkodzić, więc nie zamierzam wypowiadać się
na ten temat.
„Nowoczesna Czeladź”?
Ta od Pisarka? Co za szmatławiec! Burmistrz Szaleniec
robi tyle dobrego dla miasta, a wy go ciągle tylko
krytykujecie!
Nie dość, że wzrosły koszty
wywozu śmieci, to na dodatek osiedlowe pojemniki na segregowane śmieci
są chyba tylko dla kulturystów! Podniesienie pokrywy kontenera to nie
lada wysiłek, a co będzie,
gdy pokryje go warstwa
śniegu?
Śmiałem się, gdy słyszałem o lodowisku na Rynku – nie ma na świecie pochyłego lodowiska. Ponoć
w końcu ktoś to dostrzegł
i dlatego jest na Piaskach
– na Rynku wymagałoby
bardzo drogich poziomowań. Jeśli działania Szaleńca są takie jak jego wiedza
o fizyce, to drżyj, Czeladzio!

sowania ze środków UE to ponad 130 mln zł, a jeśli dodać
do tego kolejne budżety,
dźwignia może być jeszcze
większa. Myślę, że przy takim
gospodarskim podejściu na inwestycje w mieście można
by przeznaczyć przez najbliższe cztery lata więcej niż 200
mln zł i wtedy odsetki to nawet nie pan Pikuś, tylko zwykły pikuś, bo całe miasto zmieniłoby się i wypiękniało, a być
może (ale to już zbyt piękne)
nawet gospodarka w mieście
by ruszyła. Czego sobie i czytelnikom życzę, ciągle łudząc
się nadzieją.
Adam Dobiński
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Wyrąbując wolność
O

kazuje się, że w ciągu
niecałego roku, jaki
minął od ostatnich
wyborów samorządowych,
w przeciwieństwie do władz
Czeladzi, nowe lokalne władze w innych gminach były
w stanie, w ramach obowiązującego prawa, wprowadzić
wiele wolnorynkowych czy
też po prostu zdroworozsądkowych rozwiązań.

Mniej biurokracji
Mieczysław Gołuński, burmistrz 14-tysięcznych Kartuz
(woj. pomorskie) zdecydował, że z pracujących w urzędzie 142 pracowników docelowo pozostanie około 100,
co oznacza spadek o 30%.
– Burmistrz, obejmując stanowisko, uznał, że jest przerost administracji w urzędzie,
stąd zapowiedział oszczęd-

ności polegające m.in.
na uszczupleniu zatrudnienia – mówi Tomasz Nadolny, sekretarz miasta. Wśród
innych sensownych oszczędności Kartuz Nadolny wymienia: uszczuplenie środków na promocję, spłacenie
z wolnych środków 1,5-milionowego kredytu, dzięki czemu płacone odsetki będą
niższe czy wymiana oświetlenia ulicznego na zużywające
mniej energii LED-owe. Zwolnienia w swoim magistracie
przeprowadził także Robert
Raczyński, prezydent Lubina. 51 urzędników, w tym
17 strażników miejskich, musiało pożegnać się z pracą.
Co ciekawe, choć w efekcie
pozostałym biurokratom
przybyło pracy, to zwolnienia nie wpłynęły na pracę
magistratu, która odbywa
się bez zakłóceń. Z kolei władze Elbląga zmniejszyły liczbę departamentów i zwolniły
23 urzędników, co ma przynieść miastu ponad milion
złotych oszczędności. Straż
gminną zlikwidowali radni

14-tysięcznego Człuchowa
(woj. pomorskie), a także radni Nowego Targu (woj. małopolskie).

Niższe podatki
Aby stać się bardziej konkurencyjnymi i przyciągnąć inwestorów, niektóre samorządy obniżają podatki. Władze
Olkusza (woj. małopolskie)
obniżyły podatki od środków
transportu (o 100 zł od ciężarówek i 150 zł od autobusów, a ponadto obowiązuje 30-procentowa obniżka
dla pojazdów o niskiej emisji spalin). – Liczę, że obniżenie tego podatku zachęci naszych przedsiębiorców
do rozwijania swoich działalności, a także sprawi, że gmina będzie bardziej konkurencyjna dla potencjalnych
nowych inwestorów – po-

wiedział „Gazecie Krakowskiej” Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. Z kolei rada
gminy Somonino (woj. pomorskie) obniżyła stawki podatku od środków transportu
średnio o 30%, choć w niektórych przypadkach obniżki
sięgają aż 70%. Także władze
Białej Podlaskiej obniżyły podatki od środków transportu, reagując na fakt, że część
firm transportowych zaczęła
rejestrować swoje ciężarówki
w innych gminach, gdzie podatek ten jest niższy. Obniżenie stawki podatku od środków transportu do najniższej
możliwej stawki zaproponowała władzom Raciborza
radna Anna Ronin. „Na przykładzie miejscowości Suchy
Las, 14-tysięcznej gminy pod
Poznaniem daje się zauważyć, że wpływy do budżetu
wzrosły od chwili obniżenia
podatków dwudziestokrotnie i dzisiaj sięgają 10 mln zł
rocznie” – argumentuje radna w liście do władz. W rzeczywistości Suchy Las znalazł
się na liście 10 samorządów,

uhonorowanych przez Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych
grawertonami „Gmina przyjazna transportowi drogowemu”, gdzie obowiązują najniższe podatki od środków
transportu.
Samorządowcy obniżają także podatki od nieruchomości. 19 gmin w Polsce wprowadziło zwolnienie
z podatku od nieruchomości stanowiące tzw. regionalną pomoc inwestycyjną. Jedną z takich gmin jest
Częstochowa, inną – Tarnobrzeg, gdzie przedsiębiorcy
mogą liczyć na zwolnienie
z podatku od nieruchomości przez okres 5 lat w wysokości od 50 do 70%. Liczne
ulgi i zwolnienia z podatku
od nieruchomości mogą dostać też przedsiębiorcy, którzy zrealizują nową inwestycję we Wrocławiu. Również
władze 13-tysięcznego Brwinowa (woj. mazowieckie) planują obniżkę stawek podatku od gruntów i budynków
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Są także samorządy bardziej
radykalne – w Lubinie czy
Polkowicach (woj. dolnośląskie) całkowicie zlikwidowano podatki od nieruchomości. Niedawno uchwalona
zmiana ustawy umożliwia samorządom likwidację opłaty
targowej. Korzystając z nowelizacji prawa, radni wielu
gmin przyjęli uchwałę znoszącą opłatę targową. Tak
stało się m.in. w Warszawie,
Poznaniu, Gdańsku, Stargardzie Szczecińskim, Bydgoszczy, Gnieźnie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Celem jest
wsparcie dla małej i średniej
przedsiębiorczości.

Gospodarka
głupcze!
Wadim Tyszkiewicz, który już
czwartą kadencję jest prezydentem 40-tysięcznej Nowej
Soli (woj. lubuskie) stara się
bardziej kompleksowo podchodzić do rozwoju miasta.
Jak mówi Ewa Batko, rzecznik
prasowy miasta, władze starają się realizować cele wieloletnie. – Tak wiele czynników
wpływa choćby na inwestycje, że ten czas jest potrzebny – argumentuje Batko. –
Prezydent zawsze powtarza
„Gospodarka, głupcze!”. Uważa, że tylko silna gospodarka, czyli wyciągnięcie miasta
z ogromnego bezrobocia,

w jakim miasto było jeszcze
kilkanaście lat temu [35%
w 2002 roku do 10% obecnie – TC] i spowodowanie,
aby mieszkańcy mieli pracę,
aby tutaj zostawiali podatki,
aby tutaj chciano przyjeżdżać
do pracy i osiedlać się, może
spowodować, że na inne gałęzie naszego życia, jakimi
są sprawy socjalne, przedszkola, kultura, będzie nas
stać. I tak się dzieje, że najpierw w mieście musieli pojawić się inwestorzy, żeby w następnej kolejności miasto
było stać na wybudowanie
iluś tam kolejnych dróg czy
basenu – wyjaśnia. W związku z tym Nowa Sól w ramach
zachęcania przedsiębiorców
do inwestowania zwalnia ich
z podatku od nieruchomości
czy zachęca parkiem naukowo-technologicznym, dzięki
któremu mogą obniżyć koszty funkcjonowania np. poprzez wynajęcie drogiej maszyny zamiast konieczności
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kupowania jej. Ta polityka
przynosi efekty. – Każdy z nowosolskich inwestorów rozbudowuje swoje zakłady, za-

Czeladzkie targowisko

– strach przed utratą miejsc pracy
– Co słychać na naszych
dwóch targowiskach?
Ostatnio RM nie obniżyła wam opłaty targowej,
mimo że tak dzieje się
w większości okolicznych
miast.
– To kolejny dowód na to,
że w Czeladzi dąży się do pozbycia się miejskich kupców.
Ale główny to sposób, w jaki

planuje się przebudować targowisko.
– Górny czy dolny targ?
– Idzie o ul. Auby. Na szczęście koncepcje techniczne
– nasza i władz miasta pokrywają się – ma być ładnie
i nowocześnie. Pojawia się
jednak problem, gdy mowa
o finansowaniu planowanej
inwestycji. Burmistrz planu-

je na zasadzie partnerstwa
publiczno-prywatnego
utworzyć spółkę i oddać do
niej aportem grunt, potem
w przetargu wyłonić inwestora, który zostanie jej współwłaścicielem, a ta wybuduje
obiekt handlowy. Poinformował nas, że wybudowanie
kiosku o powierzchni 15 m2
(a dla niektórych asortymen-

tów, jak warzywa, owoce,
jest to za mała powierzchnia) będzie kosztowało około
100 tys. zł. Czyli ponad 6 tys.
zł/m2! To cena z księżyca. Nie
stać nas. W związku z tym
burmistrz zaproponował,
że ma inwestora, który jest
w stanie wybudować targowisko, a potem poszczególne punkty byłyby od niego

Fot. M.Siwek

wynajmowane kupcom. Stowarzyszenie przyjęło tę koncepcję do wiadomości, ale
po sprawdzeniu okazało się,
że da się wybudować 1 m2 takiej powierzchni za 1250 zł,
czyli 1/5 ceny podanej przez
burmistrza! Poszliśmy z tą informacją do niego, ale on kategorycznie nie zgodził się
na to, by stowarzyszenie wybudowało targowisko, twierdząc, że tylko jego plan jest
dobry.
– A z kim to partnerstwo?
– Tajemnicą poliszynela jest
to, że tym dobroczyńcą, a zarazem inwestorem, ma być
miejscowy przedsiębiorca.
Dla burmistrza nie ma znaczenia fakt, iż zaproponowane przez niego partnerstwo
w żaden sposób nie opłaca
się miastu, bo musiałaby powstać spółka, która generowałaby różnego rodzaju koszty,
w tym koszty osobowe (niepotrzebne stanowiska pracy). Opłacałoby się to tylko
inwestorowi, który miałby –
według burmistrza – otrzymywać za dzierżawę 50 zł/m2
netto miesięcznie. Jednak tak
wysokiego czynszu w Czeladzi nigdzie nie ma; czeladzkie
ceny to kilka złotych za metr
i doszłoby do bankructw.
Tymczasem gdyby władze
wydzierżawiły ziemię bezpośrednio stowarzyszeniu,
to czynsz dla kupców byłby
znacznie niższy, bo stowarzyszenie nie może generować

się już po wyborach. Czyli
zgodnie z rozumowaniem
autora – Kali ukraść to dobrze, ale Kalemu ukraść to
już źle! I nie jest to powtarzanie przez PiS tych samych
błędów, tylko przywrócenie
praworządności zachwianej
wcześniej przez PO. To samo
z oskarżaniem szefa sejmowej komisji finansów publicznych z PiS-u o korupcję – PO
okradała Polsków nie tylko
korupcją, ale także ciągłym
podnoszeniem podatków,
zwiększaniem biurokracji
i zaciąganiem coraz większych długów na rachunek
nasz i przyszłych pokoleń.
Tak, wolę rząd PiS-u niż

PO choćby dlatego, że kiedy w latach 2005-2007 rządziło PiS, obniżono szereg
podatków czy zredukowano deficyt budżetowy. I bardzo dobrze, że po wyborach PiS przejmuje kolejne
ośrodki władzy z rąk PO i PSL
– w końcu je wygrali i mają
do tego pełne prawo. Oczywiście także w PiS-ie – tak jak
i we wszystkich pozostałych
partiach – mamy do czynienia z chęcią dorwania się do
władzy. Ale niestety tak funkcjonuje polityka w warunkach demokracji. I nie wydaje
mi się, by realizacja obietnic
PiS-u spowodowała większe spustoszenie w wydat-

– Przynosimy całkiem nowe idee, jak na przykład dobrowolne
opodatkowanie, co uważamy za bardzo dobry punkt wyjściowy,
bo naprawdę ogranicza rozmiary państwa – mówi w rozmowie
z Tomaszem Cukiernikiem Vít Jedlička, czeski polityk
wolnościowy, twórca oraz prezydent Liberlandu, jedynego
w Europie w pełni libertariańskiego państwa. Wszyscy
zainteresowani problematyką mogą kontaktować się z redakcją.

Polacy wybrali zmianę. Zgodnie ze spostrzeżeniem
inżyniera Mamonia, lubimy to, co znamy. Zatem
zmieniliśmy na rząd sprzed ośmiu lat. Tylko
bardziej.

W

Tomasz Cukiernik

Jest to fragment artykułu,
który został opublikowany
w numerze 44 tygodnika
„Najwyższy CZAS! ”.
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Jak mówi w rozmowie z„Nowoczesną Czeladzią” Mariusz Siwek, prezes Stowarzyszenia Kupców „Centrum” w Czeladzi, burmistrz
Zbigniew Szaleniec nie chce przystać na propozycję kupców dotyczącą budowy targowiska i proponuje pięć razy droższe rozwiązanie.

Skumbrie
w tomacie
ątpliwości co do
przyszłości być nie
może. Rząd dzieli się
na dwie części – dość merytoryczny po stronie gospodarczej i mocno ideologiczny
w całej reszcie przypadków.
Zresztą ta druga strona dała
popalić jeszcze przed zaprzysiężeniem. Wracają smoleńskie
wybuchy (i to nawet ustami
prezydenta), wraca antagonizowanie UE – i to zanim wyschła krew na paryskich ulicach. Pakiet demokratyczny
już widać w postaci zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Przemyślne uchwalanie ustawy o Trybunale w taki
sposób, by Trybunał nie mógł
określić jej konstytucyjności – to prawdziwy majstersztyk. A to wszystko w trakcie przejmowania władzy
– znaczy dopiero się rozkręcają. Kto wierzył, że istnieje jakiś „umiarkowany PiS”, chyba
już nie ma wątpliwości. Tych
zresztą większość już nie miała podczas procesu „czołgania”

trudnia coraz więcej ludzi
– podkreśla Batko.
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Beaty Szydło. Teraz trzymają
się ich już chyba tylko fantaści.
Ale przecież doskonale było
wiadomo, że Jarosław Kaczyński wydaje polityczny kapitał,
by zmieniać Polskę. PO planowała go przechować w materacu, ale zżarła go inflacja
społecznego zniecierpliwienia. Władzę i tak straciła, więc
pogląd, że brak reform gwarantuje popularność, skończył
się wraz z ciepłą wodą w kranie. Teraz czeka nas wrzątek.
A odkręcanie skutków poparzeń może być trudniejsze niż
osiem lat temu. Pierwszą ciekawostką będzie podejście
do przedwyborczych obietnic. Wycofanie się z nich będzie katastrofą dla PiS. Ich realizacja będzie katastrofą dla
Polski. Ciekawe, co wybierze
prezes. Póki co wybrał na szefa sejmowej Komisji Finansów
osobę zamieszaną w największą aferę finansową ostatnich
25 lat, przy której Amber Gold
to zabawa drobnymi w podwórku. Prawo prawem, ale

sprawiedliwość musi być po
stronie naszych. Chcieliście
zmiany? No to ją macie! Skumberie w tomacie, pstrąg!
Polacy wybrali zmianę. W mojej ocenie zmianę
na gorsze. Usprawiedliwieniem zamachu na Trybunał
Konstytucyjny ma być fakt,
że w przeszłości PO również
naruszała prawo w tej kwestii.
Tylko czy zmianą na lepsze jest
świadome powtarzanie tych
samych błędów, za to szybciej i z większą mocą? Wybrali
szybsze zadłużanie kraju (koszt
obietnic to jakieś 60 mld rocznie) i w konsekwencji wyższe
podatki, o ile nie bankructwo
w przeciągu 2 lat. W porównaniu z przedstawionymi planami PiS, (skądinąd naganna) polityka zadłużania kraju
przez PO wyda nam się bardzo odpowiedzialna. Wszystko podlane sosem kłamliwej
propagandy o Polsce w ruinie
i odwiecznych hasłach o rozkradaniu przez polityków kraju. Może i zmiana była wskazana – jej potrzeba wyznaczyła
i moje zaangażowanie w politykę – ale tu wyraźnie dokonaliśmy zamiany grypy na
dżumę.
Tomasz Kasprowicz
z Nowoczesnej

Artykuł przedstawia
poglądy autora.

Targ przy ul. Auby

Polemika
Nie jestem zwolennikiem PiS-u ani apologetą jego polityki.
Wręcz przeciwnie – ukazało
się wiele moich tekstów krytycznych wobec obietnic i poczynań tej partii, ale takiego
totalnego braku obiektywizmu, jaki zaserwował nam
w swoim artykule Tomasz Kasprowicz z Nowoczesnej, dawno nie widziałem.
Autorowi artykułu już w leadzie nie podoba się to, że
Polacy w ostatnich wyborach parlamentarnych wybrali ZMIANĘ, ale nie zastanawia się, dlaczego tak się
stało. Bo chyba nie dlatego,

że tak wspaniale żyło się Polakom pod rządami umaczanej w gigantycznych aferach
korupcyjnych postpeerelowskiej PO. Otóż Polacy wybrali ZMIANĘ, bo mieli dość rozkradania Polski przez władze,
które wysłały ponad 2 miliony naszych rodaków na emigrację zarobkową.
Kasprowicz straszy powrotem do sprawy katastrofy
smoleńskiej. Ale jak tu nie
wracać do tego tematu, skoro po 5,5 roku od tego tragicznego wydarzenia, w którym zginęła elita tego kraju
(i nie jest ważne, jakiej oni
byli opcji politycznej), nadal
nic nie jest do końca wyjaś-

nione, a mnożą się tylko kolejne pytania, nie wspominając o fakcie, że wrak samolotu
i jego czarne skrzynki nadal
są w rękach Rosjan!
Tomasz Kasprowicz krytykuje działania PiS-u związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale dlaczego nie
wspomina, że przed wyborami parlamentarnymi to PO
pierwsza, łamiąc, zdaniem
ekspertów (np. prof. Bogusława Banaszaka), konstytucję, dokonała zamachu na ten
organ władzy? – zmieniono
prawo tak, aby móc przed
czasem wybrać nowych sędziów TK na miejsce tych,
których kadencja kończyła

Mariusz Siwek
zysków, a członkowie stowarzyszenia pracują w nim społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. A ponadto grunt
zostałby w zasobach miasta
i byłby własnością gminy Czeladź, a nie własnością spółki.
Poza tym utworzenie nowego
podmiotu gospodarczego nie
gwarantuje zysku dla miasta,
natomiast dzierżawa gruntu
przynosi zysk od pierwszego
dnia funkcjonowania nowego
targowiska. Należy zaznaczyć,
że czeladzcy kupcy nie piętnują tego potencjalnego inwestora, ponieważ jest to biznesmen, który dba o swoje
interesy. Natomiast mają pretensje do burmistrza, który
powinien bronić interesów
miasta i jego mieszkańców.
W związku z tym my jako kupcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Kupców „Centrum” w Czeladzi zdecydowanie protestujemy przeciw tak przedstawionym planom.
– Dziękuję za rozmowę.

kach publicznych niż zwiększenie o ponad 100 procent
zadłużenia publicznego, co
miało miejsce za rządów PO-PSL. Mimo wszystko rządy
PiS-u to chyba jednak zmiana na lepsze. Skąd więc taka
antypisowska zaciętość w artykule Kasprowicza, skoro
będąc działaczem rzekomo
prorynkowej Nowoczesnej,
powinien popierać choćby
obniżki podatków?
Tomasz Cukiernik

OD REDAKCJI:
Co na to nasi Czytelnicy?
Czekamy na Państwa opinie.
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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”.

Mimo argumentacji radnego Stanisława Pisarka z czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto, by na rok
2016 obniżyć albo zlikwidować niektóre podatki gminne,
propozycja nie zyskała uznania w oczach pozostałych radnych, którzy chcą wycisnąć z kieszeni czeladzian jak najwięcej pieniędzy. Także deflacja nie była dla radnych argumentem za obniżką czeladzkich podatków. Większość rajców
nie zdaje sobie chyba sprawy z faktu, że obniżki podatków
mogą być stymulatorem rozwoju gospodarczego miasta,
a władze choć ciągle mówią o rozwoju, to nic w tym kierunku nie robią. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej utrzymano m.in. wysokość opłaty targowej. Głosami 17 za i jednym
przeciw. W tym samym czasie w identycznej kwestii w Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej głosowano dokładnie przeciwnie. W tym ostatnim mieście – 22 za likwidacją opłaty, jeden za utrzymaniem. Czy to oznacza, że jest jakaś różnica
w mądrości oceny radnych tu czy tam? Nie! I tu, i tam radni
są jednakowo bezmyślni. To po prostu dowód na ich bezwolność i wykonywanie woli danego włodarza. „Nowoczesna Czeladź” jest gotowa przyjąć zakład, że za rok podatek
będzie zniesiony i w Czeladzi. Chyba że wcześniej całkiem
już zlikwidujemy kupców i targowiska.
Wyjątkowo łatwo sparaliżować obrady czeladzkiej Rady
Miasta. Wystarczy napisać kilkanaście skarg – niezależnie
od ich sensu i jakości radni uaktywniają się wyjątkowo. Znacznie więcej czasu potrafią poświęcić kwestii nieszczelności
okien w jednym mieszkaniu komunalnym niż później ważnym kwestiom podatkowym. Podczas ostatniej sesji analiza jednej ze skarg mieszkaniowych trwała ponad pół godziny, a np. analiza wysokości ważnego podatku od środków
transportu kilka minut. Swoją drogą, nie zdecydowano się
na jego obniżenie, czyli nie wykonano ruchu w stronę potencjalnych inwestorów. Kuriozalny argument padł ze strony przewodniczącej RM, że w Czeladzi… za dużo samochodów zaszkodziłoby czeladzkiemu środowisku. Tymczasem
obniżenie podatku od środków transportu zwiększyłoby
ilość aut zarejestrowanych w mieście, ale jeżdżących po Polsce i Europie, a nie naszych ulicach. W Sosnowcu zdecydowano się na zmniejszenie tego podatku.
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powiadamiać mieszkańców z wykorzystaniem miejskiego
systemu wysyłania SMS-ów. System ten jest oczywiście finansowany z naszych, czeladzkich pieniędzy. W Czeladzi
niewiele się dzieje, więc mieszkańcy powinni mieć dostęp
do informacji. Niestety, burmistrz Zbigniew Szaleniec odmówił. Stowarzyszenie nie chce już tracić energii na wysyłanie
kolejnej, a z góry skazanej na porażkę, korespondencji. Poprosiło redakcję o ewentualną interwencję. Zatem apelujemy w ich imieniu. To nie idzie o promocję Stowarzyszenia,
ale imprez samych w sobie, Panie Burmistrzu – tym bardziej,
że imprezy innych podmiotów są reklamowane!
Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej radni głosowali za lub przeciw czeladzkim kandydatom na ławników
sądowych. Wyniki głosowania tyle miały wspólnego z merytoryczną oceną kandydatów, co wpływ dżdżownicy na wydobycie węgla. Zadziwiająco mało głosów otrzymali wszyscy
kandydaci w jakikolwiek sposób związani z czeladzkim Stowarzyszeniem Nowoczesne Miasto – nawet ci, którzy o takim związku nie mają pojęcia. Warto zatem lojalnie uprzedzić czeladzian: jakiekolwiek związki ze stowarzyszeniem
i jego ludźmi należy przeprowadzać w głębokiej konspiracji.

18 września w wypełnionej słuchaczami sali SDK Odeon odbył się koncert zespołu Forteca. Grupa, grając muzykę
rockową, upomina się o pamięć dla „synów i córek polskiej
ziemi”, którzy walczyli o wolną Polskę. Koncert upamiętniał
76. rocznicę agresji Rosji bolszewickiej na Polskę i był zorganizowany z funduszy osób prywatnych.

NOWOCZESNA CZELADŹ

Katowiccy radni Forum Samorządowego i Marcin Krupa
oraz radni PiS zdecydowanie odrzucili apel radnych PO i RAŚ
dotyczący przyjęcia uchodźców do Katowic. Władze Siemianowic Śląskich poinformowały, że nie są aktualnie w stanie
przyjąć imigrantów, gdyż aż 1300 osób czeka na mieszkanie komunalne. Władze Dąbrowy Górniczej zadeklarowały
znalezienie w ciągu pół roku mieszkania dla jednej rodziny uchodźców. Jedną 5-osobową rodzinę ma przyjąć także
Chorzów. Burmistrz Wojkowic, gdzie 150 rodzin czeka na lokale socjalne, domaga się środków finansowych od rządu
na ewentualne przyjęcie uchodźców. Z kolei Rafał Łysy, kierownik Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, poinformował „Nowoczesną Czeladź”,
że „Sosnowiec – podobnie jak Czeladź, Siemianowice Śląskie i Jaworzno – oczekuje od władz wojewódzkich precyzyjnej deklaracji w zakresie wskazania obowiązków, jakie
leżałyby po stronie samorządowej oraz sposobu finansowania pobytu uchodźców”. Natomiast Kinga Wesołowska,
naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Będzinie, poinformowała „Nowoczesną Czeladź”, że„miasto Będzin nie zadeklarowało przyjęcia
uchodźców ze względu na brak odpowiednich warunków
do ich osiedlenia. Nasze miasto włączyło się aktywnie w proces repatriacji rodzin polskiego pochodzenia i tworzenie dla
tych rodzin warunków do życia”. Co na to władze Czeladzi?
– W tej chwili miasto Czeladź nie ma stosownych zasobów
mieszkaniowych, aby móc przyjąć uchodźców. Najbliższy
termin, w którym będzie to możliwe, to rok 2017. Będziemy mogli wówczas przyjąć jedną rodzinę – zadeklarowała
„Nowoczesnej Czeladzi” Beata Zawiła, zastępca burmistrza
do spraw społecznych.

W Będzinie z inicjatywy Adama Szydłowskiego powstaje stowarzyszenie Nowoczesny Będzin. W Sosnowcu jest już
Nowoczesny Sosnowiec z Witoldem Klepaczem i Mirosławem Strońskim. Jest szansa na trójstronną (z czeladzkim
Stowarzyszeniem Nowoczesne Miasto) współpracę nowoczesnych stowarzyszeń.

30 listopada 2015 r. nieoczekiwanie rada nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odwołała Zygmunta Kopczyńskiego z funkcji prezesa. Nowym prezesem została Małgorzata Purchała. Bliżej o CSM napiszemy w kolejnym numerze
„Nowoczesnej Czeladzi”, a Czytelników prosimy o nadsyłanie swoich uwag i wniosków co do naszego państwa w państwie – niemal połowa czeladzian mieszka w zasobach CSM.

NOWOCZESNA CZELADŹ
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W odpowiedzi Agata Nowakowska-Michałek, dyrektor przedszkola, postraszyła mamy sądem, ale potem zaczęła tonować emocje.

HORROR BYTOMSKA 70 TRWA! Rada Miejska zgodziła
się przekazać aportem własność gminy spółce ZIK. Ta niepotrzebnie kiedyś kupiona nieruchomość, jak dotąd, generuje ciągłe straty, a podczas posiadania jej przez miasto wielokroć straciła na wartości. Jeszcze długo będziemy płacić
odsetki i spłacać kredyt za nią, a teraz została oddana za darmo. Każda spółka działająca na zasadach rynkowych zbankrutowałaby przy takim podejściu, ale miasto przecież ZAWSZE będzie zabierać pieniądze swym mieszkańcom. A więc
po co się wysilać? Teraz nieruchomość trafia do ZIK-u jako
jego docelowa siedziba. Nie najlepsza lokalizacja, rozerwanie scalonej wcześniej większej własności (sąsiednia działka
jest także gminy!) i potężne koszty remontu, jakie czekają
ZIK! A my znowu dłużej będziemy czekać na tańszą i smaczniejszą wodę w mieście!
Władze Czeladzi chwalą się, że 29 października 2015 r. odbyło się spotkanie burmistrza Zbigniewa Szaleńca z potencjalnymi chińskimi inwestorami, których firma specjalizuje się
w produkcji urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej.
Goście z Chin obejrzeli m.in. przeznaczone do sprzedaży tereny przy ul. Gdańskiej i Będzińskiej. O wizycie Chińczyków
pisze się w kontekście stworzenia wielu nowych miejsc pracy i istotnego zwiększenia wpływów do budżetu miasta. Ale
czy nie jest to stracony czas i stracone pieniądze z budżetu,
które już zostały wydane na wizytę Chińczyków, a do sukcesu długa droga? Sukces powinien być raczej ogłaszany
dopiero, jak już coś konkretnego zostanie podpisane, a nie
w sytuacji, gdy jeszcze nic nie wiadomo.
Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, od tego roku w Przedszkolu nr 11 w Czeladzi nie ma osobnych grup dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków, a dzieci w różnym wieku zostały wymieszane. To efekt tego, że niemal wszystkie
sześciolatki poszły do pierwszej klasy. W efekcie przetasowań trójka odroczonych sześciolatków została przydzielona do grupy wraz z pięciolatkami i czterolatkami, na co nie
chcieli się zgodzić rodzice tych dzieci, skarżąc się mediom.

Fot. policja.pl
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Będzinie,
w ramach akcji „Bezpieczne przedszkole” do przedszkola
„Baśniowa kraina” w Czeladzi zawitała smoczyca Klara, maskotka będzińskiej policji. Przedszkolaki wysłuchały policyjnych porad dotyczących bezpieczeństwa. W trakcie spotkania sierż. sztab. Magdalena Kłos przypomniała także dzieciom
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz ostrzegała przed potencjalnymi zagrożeniami.
Najmłodsi mieli m.in. okazję nauczyć się przyjmowania bezpiecznej postawy tzw. „żółwia” w przypadku ataku ze strony
agresywnego psa. Dodatkową atrakcją dla dzieci była prezentacja sprzętu i wyposażenia używanego przez policjantów w codziennej służbie (policja.pl).

Fot. policja.pl
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na terenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi odbył się festyn rodzinny. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, pośród wielu atrakcji przygotowa-

nych przez organizatorów plenerowej zabawy będzińscy
policjanci przygotowali konkurs wiedzy o ruchu drogowym.
Jako nagrody przygotowano praktyczne odblaski. Uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem policjantów, strażaków i żołnierzy. Mogli także sami
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na przygotowanej specjalnie w tym celu strzelnicy. Dla licznie przybyłych
uczestników imprezy nie zabrakło tradycyjnej żołnierskiej
grochówki (policja.pl).
Ukazała się „Gazeta Czeladzka”, wydawana przez Towarzystwo Powszechne „Czeladź” w Czeladzi, która biorąc pod
uwagę treści, jest kopią „Echa Czeladzi”. Utrudniony jest kontakt do redakcji, bo w gazecie nie ma nawet stopki redakcyjnej. „Gazeta Czeladzka” to apoteoza rzekomych sukcesów
aktualnej władzy, dużo pisze na temat kolejnych „inwestycji” z pieniędzy podatników. A przecież koszty inwestycyjne
ponosi się, mając na myśli przyszły zysk. Tymczasem większość czeladzkich „inwestycji” to wydatki na ozdoby, które
nie przyniosą dochodów w przyszłości, a co gorsza, niektóre
z nich mogą stać się kosztem. W mieście drogi są dziurawe,
brakuje kanalizacji, chodników, a buduje się place, fontanny i kolejne place zabaw. To tak, jakby kupowało się obraz
na ścianę, kiedy przeciekają okna i dach. Tymczasem wzorem właściwych działań inwestycyjnych może być polityka
Wadima Tyszkiewicza, prezydenta Nowej Soli (więcej w artykule Tomasza Cukiernika na str. 6), którego polityka polegała na stworzeniu przyjaznych warunków dla prywatnych
inwestorów. Niestety Czeladź wybrała drogę Będzina, zgodną z rzymską maksymą „ludowi wystarczy chleb i igrzyska”.
Blady strach padł niedawno na przedsiębiorców z ul. Rzemieślniczej na Piaskach. Korzystają z sosnowieckiej wody, ale
jakieś urzędnicze procedury spowodowały konieczność płacenia według czeladzkich stawek, a te są wyższe. Z czeladzkiej wody i to nie mogą korzystać, bo nie ma infrastruktury.
Urzędnicze rozmowy i ustalenia trwają.
Po wielu latach dziurawa nawierzchnia ul. Równoległej
(oś. Piłsudskiego) w Czeladzi została wymieniona. Szkoda
jednak, że przy takiej sporej inwestycji nie zostały uwzględnione potrzeby mieszkańców. Ścieżki łączące osiedle z ul.
Legionów, które przez lata mieszkańcy wydeptali, zostały zauważone jedynie w połowie drogi, bo tylko tam zostały obniżone wysokie krawężniki. Co gorsza, „uszczęśliwiono” kierowców, wprowadzając na niej ruch jednokierunkowy i już
rozpoczęło się zbieranie podpisów pod petycją przywracającą poprzedni stan. Ponadto radni nie zgodzili się na zmianę nazwy ul. Równoległej na Niepodległości – stwierdzono,
że to zbyt ważna nazwa dla tak skromnej drogi.

Fot. Witold Borucki

11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości
przedstawiciele czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne
Miasto złożyli kwiaty na odnowionym Placu Konstytucji 3
Maja. Niestety osoba oddelegowana przez władze Czeladzi
nie zapewniła odpowiedniego nagłośnienia uroczystości,
przez co przejeżdżające samochody zagłuszały jej przebieg.
Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto od czasu do czasu organizuje w Czeladzi i dla czeladzian atrakcyjne imprezy bądź
spotkania z ciekawymi ludźmi. Zwróciło się więc do władz
wykonawczych miasta, by o takich wydarzeniach kulturalnych i sportowych (bez znaczenia, kto jest organizatorem)

19 listopada Cafe Desa na czeladzkim Rynku rozpoczęła Czwartkowe Kanapki ze Sztuką, czyli cykl spotkań o charakterze artystycznym z nieco odmiennym przekazem, ciekawą formą i autorską inwencją twórczą gości. Pierwszym
gościem był Arkadiusz R. Skowron, czeladzki bard i poeta.
Ustalono, że wiek czeladzkiego SENIORA zaczyna się od 60.
roku życia. Patryk Trybulec, jeden z najmłodszych radnych,
uzasadniał to zmianami starczymi, jakie już kwalifikują takie
osoby do leczenia geriatrycznego. Redakcja „Nowoczesnej
Czeladzi” czeka na sygnały od czeladzkich staruszków, jak administracyjne udogodnienia poprawiają im jakość jesieni życia.

Fot. Facebook.com
W październiku w Czeladzi miała miejsce historyczna uroczystość. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Czeladzi obchodził 55. rocznicę powstania. Po 55 latach Związek w końcu posiada własny, piękny sztandar. Działalność Związku
jest bardzo bogata i bardzo ważna. Uroczystość przepięknie okrasił występ zespołu muzycznego Orfeusz, który ma również okrągłą rocznicę – 30 lat śpiewania!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi obchodziła jubileusz 50-lecia (a jak powiedziała jedna z byłych Pań Dyrektor – można było również doliczyć się 80-lecia, a nawet 118-lecia). Uroczystość była bardzo, bardzo udana, a historia i aktualia tej szkoły to doskonały przykład, jak dobrze może wyglądać edukacja w Polsce, jeśli buduje ją dobry zespół ludzi. Brawo.

Klub Rodów Czeladzkich ma już 15 lat! Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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Rozważania ﬁlozoﬁczne
o bieganiu, inwestycjach
i demokracji – część 4
Rzecz będzie o moich, jak i zasłyszanych przemyśleniach na temat sztandarowych
inwestycji publicznych zrealizowanych w Czeladzi i tym, kto jest za nie odpowiedzialny.

Ul. Gdańska

Ulica Gdańska
w ramach projektu
„Gospodarcza
Brama Śląska”
Projekt zakładał wybudowanie ul. Gdańskiej o długości około 2 k m oraz
około 0,5 km chodnika łączącego ją z ul. Mysłowicką, 4618 mb kanalizacji
deszczowej wraz z przepompowniami ścieków,
dwoma zbiornikami retencyjnymi, podczyszczalnią
wód deszczowych i wylotem ścieków deszczowych
do rzeki Brynicy, 3456 mb
kanalizacji sanitarnej, 2009
mb wodociągu, 1649 mb
kanalizacji teletechnicznej
i oświetlenie ulicy na całej
długości. Przedsięwzięcie
było prawdopodobnie największą inwestycją miejską
od powstania samorządu,
a koszt I etapu szacowany na około 25 000 000 zł.
Celem projektu miało być
tworzenie korzystnych warunków do powstawania
i rozwoju firm w sektorze
usług i handlu, utrwalanie
dynamicznego i prorozwojowego wizerunku gospodarczego miasta, kreowanie nowych i trwałych
miejsc pracy poprzez tworzenie warunków rozwoju
przedsiębiorczości oraz
pozyskiwanie inwestorów
zewnętrznych.

Fot. T.Cukiernik

Brak
spodziewanych
rezultatów
Ulicę wybudowano równiutką, nowiutką i taką drogą, jak
zakładano. Przez pierwsze
dwa lata służyła jako ścieżka rowerowa, trasa rolkowa, deptak spacerowy i miejsce do wieczornych spotkań
młodych automobilistów.
Za to dobrze oświetlona
(na koszt miasta) mogła być
skutecznie chroniona przez
służby porządkowe, a i życie polnych zwierząt nabrało innego wymiaru. Wszystko
do czasu. Na przełomie 2014
i 2015 r. pojawił się pierwszy
promyk nadziei, pierwsza,
spektakularna sprzedaż działki. Pierwszy sukces!? Można
by tak powiedzieć. Gdyby nie
jak dotychczas jedyny, gdyby nie po dwóch latach i gdyby nie to, że cena uzyskana
za 1 m2 sprzedanego gruntu rekompensowała około
60% ceny kosztów budowy
ul. Gdańskiej, przypadającej
na 1 m2 możliwych do sprzedaży w tym rejonie gruntów.
Krótko mówiąc, oddajemy
skórkę za wyprawkę i jeszcze dopłacamy. Oczywiście
przeciwnicy tej krytyki będą
argumentowali, że w przyszłości to będzie inaczej, bo
zmieni się koniunktura, wpływy z podatków lokalnych,
rozwój itd. Tylko dlaczego
ta przyszłość nie jest teraz?

Ostatnimi czasy na wjeździe
do Dąbrówki Małej minimalnymi środkami przygotowano grunt pod inwestycję i już
stoją trzy budynki, w Milowicach centrum logistyczne, inne przykłady można
by mnożyć.
Dlaczego tak się dzieje, dlaczego wykonane w ostatnich
latach za ponad 100 000 000
zł miejskie inwestycje w jednym z najlepiej położonych
punktów regionu nie dały
nie tylko spektakularnych,
ale nawet spodziewanych
rezultatów!?

Rządzą
przypadkowi ludzie
I tu chciałem wrócić do początku moich rozważań, do
tego biegu na 10 km (część 1
artykułu – „Nowoczesna Czeladź” nr 7, luty 2015). Otóż
gdyby porównać biegacza
do włodarza miasta, a dobrego biegacza do prawdziwego gospodarza, to można by
przeprowadzić szereg analogii cech zawodnika i kandydata na burmistrza. Kondycji
do doświadczenia życiowego, zawodowego, managerskiego. Taktyki biegu do
umiejętności „wyczucia chwili” na potrzeby inwestycyjne i społeczne, umiejętności
analizy czynników miejskich,
zewnętrznych (może nawet
globalnych), wrażliwości na

odbiór sygnałów społecznych
i prostej rozmowy z ludźmi.
A szybkości biegania do odkrywania nowych możliwości, kreatywności, rozwiązywania problemów lepiej
i szybciej niż mieszkańcy
się spodziewają, wyłuskania i wspierania najdrobniejszych potencjałów, szukania
możliwości poprawy wszystkiego, co się da. Czy Czeladź
takiego dobrego gospodarza miała!? NIE! Tak samo jak
nie ma biegacza, który złamał choćby 29 minut (dobry wynik juniorski) na 10
km, a może taki jest, tylko
ja go nie znam. Może i jest
taki kandydat na Dobrego
Gospodarza tylko się jeszcze nie ujawnił. Nie miejmy
jednak złudzeń, że kampanie
wyborcze pozwalają na weryfikację odpowiedniego kandydata. Jeśli bieg na 10 km
ma być kadencją, to kampania wyborcza nie jest nawet
rozgrzewką. Żebyśmy mogli
chociaż sprawdzić, jak nasz
zawodnik przebiegnie te 400
m z pierwszej części artykułu, obawiam się, że w czasie
kampanii wyborczej nie widzimy, jak przebiega 100 m.
Widzimy może tyle, że jakoś
tam biegnie – TO WRÓŻENIE Z FUSÓW, TOTOLOTEK,
PRZEKAZYWANIE RZĄDÓW
W RĘCE PRZYPADKOWYCH
LUDZI.
Czy wyborcy są zapoznawani z dorobkiem życiowym
kandydatów, czy kandyda-
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ci w ogóle mają jakikolwiek
dorobek? Czy wyborcy wiedzą, że większość polityków
nigdy „normalnie” nie pracowała, całe życie byli działaczami, urzędnikami lub co najwyżej pracownikami sfery
budżetowej. Czy tacy ludzie
mogą wiedzieć, co to strategia, organizacja, współpraca,
negocjacje i odpowiedzialność w takim stopniu, jak
wiedzą o tych arcyważnych
sprawach managerowie rynkowych podmiotów gospodarczych lub przedstawiciele
wolnych zawodów? Czy potrafią mobilnie i trafnie znajdować nowe rozwiązania,
ustalać i realizować priorytety, czy kariera polityczna ma
być dla nich ambicjonalnym
przypieczętowaniem wcześniejszych sukcesów życiowych? Wątpię.
Jedyne co ci kandydaci/
politycy mają, to śmiałość,
graniczącą w niektórych wy-

padkach z bezczelnością, do
ubiegania się o wybór. Potem
tacy „wybrańcy narodu” zostają burmistrzami, prezydentami, posłami, senatorami i kombinują, jak się na
tym stołku utrzymać.
Organizują wszystko tak,
żeby ich otoczenie partyjno-towarzysko-rodzinne było
odpowiednio ukontentowane, „swoi najwyżej i najwygodniej” oraz tam, gdzie
należy „nadstawić ucho”, zatrudniają „wyśmienitych” managerów, których „profesjonalizm” sprawdza się niestety
tylko w jednostkach budżetowych i wykonują szereg innych działań, dzięki którym
mamy… jak mamy.
Paweł Łakomik

„Wyzwolenie”
Czeladzi
27 stycznia 2015 r. nowe władze naszego
miasta zorganizowały uroczystości w związku z 70. rocznicą tak zwanego wyzwolenia
Czeladzi, które to uroczystości odbyły się
przy pomniku poświęconym ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych.

N

a uroczystości obok
władz miasta obecni
byli przedstawiciele kombatantów i młodzież
z pobliskiej szkoły. Niestety, była to uroczystość jak
za czasów PRL, bo nikt z zabierających głos nawet się
nie zająknął, że wraz z wyzwoleniem spod okupacji
niemieckiej nastąpiła nowa
okupacja sowiecka. Jestem
oburzony, że władze miasta angażują się w organizację takich uroczystości.
Jakim prawem nasza młodzież nadal jest indoktrynowana zafałszowanym przekazem historycznym? Przecież
nowy okupant zainstalował
w Polsce komunistyczne rządy, które na kilkadziesiąt lat
cofnęły nasz kraj w rozwoju.
Osoby sprzeciwiające się narzuconym rządom mordowano, więziono, wywożono
na Sybir. Liczbę zamordowanych i zamęczonych w więzieniach i łagrach w latach
1944–1956 historycy ustalili
na ponad pół miliona osób,
w tym 80 tys. żołnierzy Armii
Krajowej i 31,5 tys. żołnierzy
oddziałów leśnych (poakowskich, narodowych i innych).

Mamy obowiązek o tym pamiętać.
Przy tej okazji chcę przypomnieć zupełnie przemilczany fakt historyczny.
Po opuszczeniu obozu Auschwitz przez Niemców radzieccy „wyzwoliciele” i„nasze” UB założyli swój nowy
obóz w obrębie byłego KL
Auschwitz II-Birkenau w Brzezince oraz drugi w okolicach
dworca i głównego obozu Auschwitz. Istniały one
do marca 1946 r. W obozach
tych więziono około 15 tys.
osób, głównie „opornych wobec nowej władzy Polaków”.
W styczniu 2016 r. świętujmy
kolejną rocznicę zakończenia
strasznej wojny z Niemcami,
ale przypominajmy o tym,
że po 1945 r. Polacy popadli pod nową, radziecką, komunistyczną władzę, która
bez skrupułów mordowała
swych przeciwników, a pozostałych obywateli sprawnie indoktrynowała, mając
monopol w środkach masowego przekazu. Skończmy
już wreszcie z powtarzaniem
tych starych propagandowych haseł.
Mateusz Drożdżowski
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COOLINARNA
CZELADŹ
redaguje Grzegorz Klonek

Tłuszcze i olej
kokosowy

N

a temat tłuszczy oraz
ich zastosowania
w kuchni krąży wiele informacji, które co chwilę się zmieniają. Jeszcze niedawno uważano, że masło,
smalec i jajka powodują wiele chorób. Wywierano globalny nacisk, aby używać margaryn, przetworzonych tłuszczy
oraz olei roślinnych do smażenia, ponieważ uważano,
że są to zdrowsze produkty.
Dziś historia zatoczyła koło
i znów wrócono do opinii,
że tłuszcze pochodzenia zwierzęcego nie są takie złe. Nie
każdy o tym wie, ale w połowie 2015 r. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono
ustawę, która nakazuje całkowite usunięcie z obiegu produktów zawierających przetworzone tłuszcze trans, które
mają całkowicie destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie.
Do grupy tych tłuszczy
należą oleje roślinne, które
pozostają na liście niebezpiecznych składników pokarmowych. Są wykorzystywane
w celu uzyskania margaryny
(nawet 50% składu). Największym ich źródłem są słone
przekąski, chipsy, krakersy,
słone paluszki oraz słodycze.
Najbogatsze w tłuszcze trans
są batoniki, ciasta i produkty czekoladowe. Trzeba również uważać na pączki oraz
fast-foody. Do ich wypieków
stosowane są kilkukrotnie te
same oleje roślinne. Pamiętajmy, że chcąc ustrzec się
od szkodliwych tłuszczów
trans, powinniśmy też zrezygnować z wszelkiego rodzaju produktów typu instant.
Najnowsze badania naukowców dowodzą, że tłuszcze nasycone, czyli smalec,
masło oraz olej kokosowy, mają korzystny wpływ
na zdrowie. Co więcej,
okrzyknięte zdrowymi, wielonasycone tłuszcze nie mają
wpływu na ryzyko chorób
serca. Dziś pragnę podzielić się informacjami na temat
oleju kokosowego, który jest
najdoskonalszym produktem tłuszczowym, jaki ofiaruje nam nasza Matka Ziemia. Olej kokosowy jest pełny

właściwości zdrowotnych,
mimo że wzbudził ostatnio
wiele kontrowersji ze względu na zawartość wyłącznie
nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest tłuszczem wyjątkowym ze względu na tzw.
trójglicerydy średniołańcuchowe, które są przyswajane przez człowieka w górnej części jelita cienkiego.
Ponadto olej ten zawiera
niezwykle cenny kwas laurynowy, który ma działanie

przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, czyli wzmacnia odporność. Ma duże właściwości
odchudzające oraz zmniejsza

łaknienie. Stosowanie oleju
kokosowego poprawia poziom cholesterolu we krwi,
co zmniejsza ryzyko chorób
serca. Poza tym kwasy tłusz-

czowe zawarte w tym oleju
polepszają funkcjonowanie
mózgu, dlatego świetnie się
sprawdzają w profilaktyce i
leczeniu demencji, Alzhei-

mera czy Parkinsona. Oczywiście to tylko kilka właściwości tego egzotycznego
produktu.
Grzegorz Klonek

KRONIKA KRYMINALNA
➤ Na ul. Będzińskiej w Czeladzi doszło
Wszystko wskazuje na to, że zatruduczestników ulicznej bójki, którzy byli
powiadomili oficera dyżurnego czedo tragicznego wypadku samochoniony przy obsłudze maszyny czelapod wpływem alkoholu. Trójka mężladzkiego komisariatu. Wezwany na
dowego, w wyniku którego zginęły
dzianin nie zachował podstawowych
czyzn w wieku 18, 23 i 31 lat spotkamiejsce patrol policji zatrzymał nadwie osoby, a trzy ranne trafiły do szpizasad bezpieczeństwa (policja.pl).
ła na ulicy czterech mężczyzn w wiepastnika (policja.pl).
tala. Jak donosi „Dziennik Zachodni”,
ku od 28 do 30 lat. Prawdopodobnie
„dwie ofiary śmiertelne to kierow- ➤ Na oś. Dziekana w Czeladzi dokonano
zwykłe potrącenie ramieniem w trak- ➤ Sukcesem zakończyło się postępoca renault thalii, 78-letni będziniawłamania do samochodu osobowego
cie mijania się obu grup stało się zawanie prowadzone przez kryminalnin, i jego 81-letnia pasażerka. Jemarki alfa romeo. Rozbito tylną szybę
rzewiem bójki. Jak wykazało badanie
nych z czeladzkiego komisariatu w
chali w kierunku Będzina. W drugim
auta i w ten sposób złodzieje dostali
każdego z siedmiu uczestników bójsprawie pobicia 50-letniego mieszsamochodzie, hondzie civic, jechasię do środka samochodu, by ukraść
ki, w ich organizmach krążyło około
kańca miasta. Działania policjantów
li mieszkańcy Dąbrowy Górniczej,
pozostawione w nim przedmioty. Naj2 promili alkoholu. Z uwagi na liczbę
doprowadziły do zatrzymania dwóch
35-letni kierowca z żoną i 10-letnim
bardziej szokujące jest to, że kradzieży
uczestników zajścia do ich zatrzymamężczyzn w wieku 24 i 26 lat. Do podzieckiem”. Z ustaleń policji wynika,
dokonano w„biały dzień”, gdy miesznia mundurowi potrzebowali wsparbicia doszło w pobliżu sklepu nocneże renault z niewiadomych przyczyn
kańcy Czeladzi odwiedzali cmentarze.
cia innego patrolu (policja.pl).
go w centrum miasta. Ofiara zostazjechał na przeciwny pas ruchu, doła zaczepiona przez grupę młodych
prowadzając do wypadku.
➤ Jak informuje „Dziennik Zachodni”, ➤ W jednym z mieszkań w centrum
mężczyzn. 50-latek zupełnie bez podo czeladzkiego szpitala w stanie ciężCzeladzi będący pod wpływem alwodu został w pewnym momencie
➤ Czeladzcy policjanci ustalają okoliczkim trafiła 1,5-roczna Sandra, która
koholu (1,5 promila) 36-latek z pozaatakowany przez dwóch napastności i przyczyny tragicznego wyzostała brutalnie pobita. Śledztwo
wodu rodzinnych nieporozumień
ników. Dotkliwie pobity czeladzianin
padku, do którego doszło na terenie
w sprawie prowadzi Prokuratura Redotkliwie pobił swojego 62-letnienie był w stanie podać dokładnego
jednego z czeladzkich zakładów projonowa w Będzinie, a czynności wygo wujka. Młodszy mężczyzna przerysopisu sprawców. W ustaleniu ich
dukcyjnych. 55-letni pracownik wpadł
konują będzińscy policjanci.
wrócił starszego na podłogę i zaczął
tożsamości pomocny okazał się jeddo wnętrza działającego urządzenia,
go kopać i okładać pięściami po canak zapis z monitoringu znajdującea pracujące elementy maszyny spowo- ➤ Czeladzcy policjanci w nocy na ul.
łym ciele. Odgłosy awantury domowej
go się w pobliżu miejsca zdarzenia
dowały u niego śmiertelne obrażenia.
Szpitalnej zatrzymali siedmiu młodych
usłyszeli sąsiedzi, którzy o zdarzeniu
(policja.pl).
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CZELADŹ IN
THE FUTURE
Obrady Rady Miasta – grudzień 2030 roku

— Dzień dobry, Wysoka Rado — zaczął wiceprzewodniczący Rady Miasta Konar. Wiceprzewodniczącym był ponownie po wielu latach — pomimo zapowiadającej się
ongiś błyskotliwej kariery politycznej nie udało mu się
przebić ponad ten mało prestiżowy stołek. Ba, ostatnio
groziło mu nawet całkowite polityczne zniknięcie i kto
wie, co by było, gdyby nie okazja błyśnięcia, gdy wraz
z księdzem Bezwolnym stanął na czele czeladzkiego ruchu intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski! Dzięki
temu dość łatwo wygrał wybory na radnego, choć groźnym rywalem okazał się mieszkający w Czeladzi imam
sosnowieckiego meczetu.
— Zaczynamy obrady naszej rady — kontynuował. —
Dziś ja będę im przewodniczył, gdyż, jak państwo wie-

cie, nasz przewodniczący Ogon wraz z burmistrzem Spaleńcem, radną Pączek i radnym Wentylem oraz kilkoma
kierownikami wydziałów naszego UM udali się w ważną
delegację, by nawiązać pierwsze w historii naszego 21-tysięcznego miasta kontakty partnerskie z miastem z Afryki.
— Zaraz, zaraz — wtrącił się Wroński. — Przecież współpracujemy już z Aszkelon.
— Izrael się nie liczy — przerwał Konar. — Idzie tu o prawdziwą Afrykę. Nasze delegacje zbyt często jeżdżą do Francji, Słowenii, Rosji i pozostałych państw Europy. Delegaci
są już znudzeni i potrzebują odmiany. Przecież po powrocie przekazują niezwykle cenne informacje naszym mieszkańcom. I przywożą wzorce ciekawych rozwiązań. A poza
tym, musimy nawiązać kontakt z jakimś państwem mu-
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zułmańskim. Wielu naszych nowych mieszkańców domaga się budowy meczetu.
— Jakie wzorce można znaleźć w Malawi? — zaoponował Pisak. — Chyba jak uprawiać mango!
— A poza tym Malawi wcale nie jest muzułmańskie,
ostatnio dominują w nim Chińczycy — poparł go Wroński.
— No i ile to kosztuje?!? Nie ma pieniędzy na nic w mieście, a tu się do Afryki jeździ!
— Proszę tu nie przerywać. Burmistrz Spaleniec na pewno ma konkretny plan. On zawsze ma genialne rozwiązania dla dobra naszych mieszkańców! — Konar zamyślił się
nad ostatnim fantastycznym posunięciem Spaleńca, który po uwolnieniu się z członkostwa w upadającej partii,
sprytnie poparł w wyborach starą twarz w nowej popularnej sile politycznej kraju.
— Państwa również proszę o spokój — zwrócił się do grupy mieszkańców przybyłej na obrady pod wodzą Szatynka.
Chcieli protestować przeciw wadliwie działającym „segregaczom” odpadów, jednak nieobecność Spaleńca wyraźnie zbiła ich z pantałyku. Skonsternowani opuścili salę,
odgrażając się, że jeszcze tu przyjdą. Pozostał jedynie niezależny Niejadzik, który czyhał na wpadki nielubianych
radnych.
— Przejdźmy jednak do obrad — kontynuował Konar. —
Tematem głównym dzisiejszej sesji będzie problem parkowania przy ulicy Ogrodowej. Pomimo zaawansowanej
techniki z wykorzystaniem parkingów podziemnych, nadal mamy poważne problemy i źródło niepokojów społecznych. Nawet nasza straż miejska, pomimo zwiększenia ilości funkcjonariuszy do 50, nie daje rady opanować sytuacji.
Jedynym rozwiązaniem jest zakup nowatorskiego parkingu
z wykorzystaniem technik antygrawitacyjnych wynalezionych ostatnio w Korei Północnej. Burmistrz Spaleniec wrócił
niedawno z delegacji do tego pięknie zarządzanego kraju
i przywiózł genialne rozwiązanie. Parking antygrawitacyjny. W tej chwili trwają ostatnie próby, ale my mamy pierwszeństwo do nabycia prototypu. Proszę o uwagi.
Jako pierwszy odezwał się radny Płazecki. Wprawdzie myślami był w słonecznym Malawi, do którego nie pojechał
przez drobny błąd, gdy nie podniósł na czas upuszczonego
przez Spaleńca długopisu i ubiegł go Wentyl. A to przecież
on jest lepszym badmintonistą i on miał grać w tandemie
z radną Pączek, by olśnić malawijskie Murzynki!
— Uważam, że to absolutnie doskonałe rozwiązanie. Samochody zawieszone antygrawitacyjnie w powietrzu będą
nie tylko pięknie wyglądać, ale mogą też stanowić osłonę przed wiatrem i być ostoją dla wędrownego ptactwa.
— Ależ, panie radny — wtrącił się Wojćkowski. — To niesprawdzona technika. Chcecie kupić kota w worku.
— Poza tym, skąd na to pieniądze? Kolejny kredyt? —
spytał Pisak. — Mieszkańcy mają już
dość ciągle nowych opłat.
— Panowie radni — zdenerwował
się Płazecki. — Jeśli burmistrz Spaleniec zaproponował takie rozwiązanie,
to znaczy, że jest to na pewno dobre
rozwiązanie. Panie przewodniczący,
proponuję przegłosować ten wniosek.
— Rozumiem, że nie ma już innych
uwag — Konar przejął inicjatywę.
— Zatem kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Kto za? Proszę głosować.
Dziękuję bardzo, przy dwóch przeciw
i trzech wstrzymujących, podjęliśmy
decyzję o zakupie tego fantastycznego urządzenia. I znowu Czeladź
będzie nowocześniejsza — brawo.
Dziękuję bardzo, a na następnej sesji omówimy sobie już dawno planowane podwyżki diet dla radnych oraz
kwestie kolejnych szkoleń.
Radni z pośpiechem opuścili salę
obrad. Został tylko zniesmaczony
Niejadzik. Przyszedł, bo chciał odgryźć się Spaleńcowi za lekceważenie podczas poprzedniej sesji. A ten
sobie do Afryki pojechał. I nawet nie
dopuszczono go do głosu, a przecież
dobrze zna się na antygrawitacji.
Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej
relacji z przyszłości nastąpi.
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prawnika i eksperta Związku Powiatów Polskich, samorządy powinny móc bankrutować, bo wtedy część pozabankowych instytucji finansowych dwa razy by się zastanowiła, czy warto im pożyczać pieniądze.

☛ Zgodnie z ustawą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., będąca podatkiem lokalnym opłata targowa nie będzie musiała
być pobierana, a decyzja w tej sprawie należy do gminy. Korzystając z nowelizacji prawa, radni wielu gmin przyjęli uchwałę
znoszącą opłatę targową. Tak stało się m.in. w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Stargardzie
Szczecińskim, Bydgoszczy i Gnieźnie. Zniesienie opłaty ma
wspierać małych przedsiębiorców. Podobną uchwałę, znoszącą opłatę targową, przygotowały władze Katowic. Burmistrz
Zbigniew Szaleniec nie zaproponował takiej zmiany i czeladzcy radni nie zmniejszyli stawek.
☛ Karol Rajewski, nowy burmistrz 2-tysięcznych Błaszek (woj. łódzkie), zdecydował, że połowę pensji (ok. 3,5 tys. zł) odda potrzebującym – donosi serwis dobrewiadomosci.net.pl. Przekonuje,
że jest kawalerem i nie ma rodziny, dlatego„nie ma szczególnie
dużych potrzeb”. Burmistrz chce namówić również innych samorządowców do podobnej decyzji. Pod wpływem Rajewskiego
15% miesięcznych zarobków na wspieranie młodzieży będzie
przekazywał Łukasz Siewior, wójt sąsiedniej gminy Goszczanów.
☛ Jak informuje portal weekendfm.pl, radni 14-tysięcznej gminy
Człuchów (woj. pomorskie) podjęli decyzję o likwidacji straży
gminnej. Likwidacja formacji ma związek z nowelizacją przepisów, które zabierają strażnikom uprawnienia do korzystania
z fotoradarów. W Człuchowie aż 98% spraw, którymi zajmowała się straż gminna, dotyczyło wykroczeń drogowych zarejestrowanych przez radary i kamery na skrzyżowaniach. Tymczasem, jak wynika z raportu MSW o działalności straży miejskich
i gminnych w 2014 r., 2/3 ich interwencji dotyczy wykroczeń
drogowych: przekraczania dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowego parkowania.
☛ Jak poinformowało radio RMF Maxxx, dwaj strażnicy miejscy
z Warszawy usłyszeli zarzuty korupcyjne. W zamian za „nieszukanie nieprawidłowości przy prowadzonych pracach budowlanych” wymusili 400 zł łapówki. Wpadli podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy.
☛ Jak podaje Onet, Poręba koło Zawiercia (woj. śląskie) stoi na
skraju bankructwa. Ze względu na fatalną sytuację finansową
władze miasta podniosły opłaty za śmieci, zlikwidowały połączenia autobusowe, a nawet wyłączyły nocne oświetlenie.
Teraz okazuje się, że brakuje pieniędzy na oświatę. Swoich
wypłat nie dostali nauczyciele. W budżecie brakuje prawie
1,5 mln zł, a gmina kredytu już nie dostanie, bo nie może,
gdyż do spłaty ma 8 mln zł. Z kolei Marek Tałasiewicz, wojewoda zachodniopomorski, chce zawieszenia organów
nadmiernie zadłużonej gminy Ostrowice i wprowadzenia
zarządu komisarycznego. Zdaniem Grzegorza Kubalskiego,

Przyjazne państwo, przyjazne miasto
Opłacana z naszych podatków policja jest utrzymywana, byśmy mieli tzw. wewnętrzne bezpieczeństwo. Jeśli ktoś żyje
spokojnie i„bogobojnie”, to policja ani mu nie jest potrzebna, ani się z nią nie styka. A przecież większość z nas tak żyje.
A podatki płacimy wszyscy. Zatem uczciwi płacą za przestępców! Najczęściej mamy do czynienia z policją w ruchu drogowym. I niestety najczęściej policja drogowa, zamiast stać
na straży bezpieczeństwa, przede wszystkim stoi na straży
przepisów i bezmyślnie karze mandatami za wykroczenia.
Oto przykłady często spotykanych kar za wykroczenia niemające związku z bezpieczeństwem:
– człowiek kontrolowany kilkaset metrów od własnego
domu nie ma przy sobie dokumentów auta – zostały w innej kurtce. Policjant nie pozwala wrócić do domu ani przywieźć ich członkowi rodziny – kara 100 zł + 2 punkty karne;
– człowiek jedzie autem z minimalnie pękniętą szybą
przednią, w miejscu, gdzie jest naklejka rejestracyjna. Pęk-

☛ 13 grudnia 2015 r. odbędzie się referendum w sprawie odwołania Marka Niechwieja, burmistrza Chrzanowa (woj. małopolskie). Inicjatorzy referendum twierdzą, że wybrany z
ramienia KW Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
burmistrz jest niekompetentny, nie realizuje złożonych obietnic wyborczych i nie potrafi kierować miastem ani myśleć
o nim w sposób perspektywiczny. Czy w Czeladzi znalazłaby się taka grupa inicjatywna i jak mogłoby zostać uzasadnione takie referendum?
☛ Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, radni często zatrudniają się w spółkach komunalnych lub urzędach, co może
łatwo wywołać konflikt interesów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Batorego, aż 36% przebadanych radnych wszystkich szczebli podejmuje różnego
rodzaju aktywność zarobkową w sferze publicznej – od pełnoetatowego zatrudnienia po umowy o dzieło czy zlecenia. Dorabiają np. w szkołach, szpitalach, ośrodkach pomocy
społecznej czy innych instytucjach finansowanych ze środków publicznych, a podlegających samorządom. Zgodnie
z prawem radni mogą obejmować stanowiska np. w spółkach miejskich, ale takie zjawiska budzą niekiedy podejrzenia w lokalnych społecznościach, a także obawy ekspertów.
☛ Jak donosi interia.pl, Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Urzędu Miasta Krakowa. Agenci zabezpieczyli dokumentację i komputery w związku ze śledztwem w sprawie
zatrudnienia Jana Tajstera na stanowisku dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, czyli jednej z największych jednostek budżetowych miasta. Tajster, mimo że
był karany, został mianowany przez Jacka Majchrowskiego,
prezydenta Krakowa, na stanowisko dyrektora.
☛ Jak podaje glosgminny.pl, prokuratura postawiła zarzut
burmistrzowi Wadowic w sprawie składanych przez niego
oświadczeń majątkowych. Jerzy Utrata, szef prokuratury w
Wadowicach, potwierdził, że wykonano czynności z udziałem
Mateusza Klinowskiego, lewicowego burmistrza Wadowic, w
związku z przedstawieniem zarzutów z art. 233 par. 1 i 6 kk.
☛ Według Onetu, Czesław Małkowski, były prezydent Olsztyna i wieloletni działacz PZPR i SLD, za molestowanie kobiet i zgwałcenie urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży, został skazany przez sąd w Ostródzie na karę
5 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd zakazał mu przez
6 lat kontaktować się z główną pokrzywdzoną. Małkowski
ma też zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji samorządu terytorialnego przez 6 lat.
☛ Jak podaje Onet, z przeprowadzonej kontroli komisji antymobbingowej w Urzędzie Miasta Poznania wynika, że
Krzysztof Kaczanowski, doradca prezydenta Poznania, zanięcie nie ma ŻADNEGO wpływu na bezpieczeństwo, widoczność etc. Policjant zabiera dowód rejestracyjny, daje
mandat i punkty karne;
– człowiek przechodzi przez jezdnię niedaleko od oficjalnych
pasów (zebry). Droga absolutnie pusta. W efekcie mandat.
Bardzo często przykrym dodatkiem jest arogancja i wyższość pana władzy wobec sprawcy wykroczenia. Albo przykład w postaci zatrzymywania każdego auta RANO na jakiejś ulicy i kontrola trzeźwości – ewidentne polowanie na
„wczorajszych”, a później w radiu zmanipulowany redaktor
podaje, że złapano iluś tam PIJANYCH. W efekcie w Polsce
bardziej obawiamy się policji, niż jej sobie życzymy. W Anglii
do dziś policjant jest synonimem opieki. U nas KARY i to często niezasłużonej. Ostatnio z naszych czeladzkich pieniędzy
dołożono kilkadziesiąt tysięcy złotych, by wspomóc kupienie
samochodu policyjnego – policji, i to opłacanej z naszych
podatków. Miejmy nadzieję, że będzie służył rzeczywistemu
bezpieczeństwu, a nie tylko ściganiu za przepisy.
Imię i nazwisko znane redakcji

Od redakcji: Czy ta ocena nie jest zbyt kontrowersyjna? Ciekawi jesteśmy
Państwa oceny i prosimy o zgłaszanie innych przykładów nieprzyjazności
państwa.

straszał i groził pracownikom, a także kazał donosić i czytał
prywatne maile i rozmowy na portalach społecznościowych.
Zespół oparł swoje wnioski na wynikach anonimowo przeprowadzonej ankiety i rozmowach z pracownikami. Analiza wykazała, że na blisko 50 pracowników Gabinetu Prezydenta 5 odczuło zachowania mobbingowe.
☛ Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, Kielce wydały aż 32 mln zł na
81 nowych przystanków. Inwestycja budzi jednak wiele kontrowersji i podejrzeń. Wątpliwości w związku z wysoką ceną
inwestycji ma CBA, które zainteresowało się sprawą przetargów. Kieleckie przystanki to nie tylko brak funkcjonalności
i wysokie koszty, ale też zagrożenie w ruchu drogowym. Jeden z kielczan zarejestrował na wideo, jak starsza osoba, by
sprawdzić rozkład jazdy, musi wejść na jezdnię.
☛ Według TVN24, Robert Biedroń, homoseksualny prezydent
Słupska, chce… by wprowadzono parytet w nazwach ulic.
Biedroń wpadł na swój pomysł po przejrzeniu spisu ulic. Okazało się, że większość nazw to głównie mężczyźni. – Chcemy
zaproponować, że kiedy nadajemy nowe nazwy ulic, bierzemy pod uwagę nazwy kobiece, bo tej proporcji dzisiaj nie
ma – tłumaczył prezydent Słupska. Samorządowcy z PO i
PiS sprzeciwiają się temu pomysłowi.
☛ Rada miasta z Knoxville w amerykańskim stanie Iowa zdecydowała się usunąć pomnik weteranów, przedstawiający klęczącego przed krzyżem żołnierza, ponieważ nie podobał się
on lewicowym aktywistom domagającym się rozdziału państwa od religii, twierdzącym, że narusza on ich prawa konstytucyjne. Decyzja radnych tak nie spodobała się mieszkańcom, że ci w odpowiedzi zagłosowali za rozwiązaniem rady.
☛ Roberto Sanchez, burmistrz 50-tysięcznego miasta Concepcion w Argentynie, zabarykadował się w ratuszu przed tłumem niezadowolonych manifestantów. Mieszkańcy miasta są wściekli na niego za to, że nie chciał uznawać umów
pracowników zatrudnionych przez jego poprzednika i zdecydował się na zwolnienia 500 niepotrzebnych urzędników.
☛ Burmistrz 50-tysięcznego nowozelandzkiego miasta Invercargill być może swój urząd będzie sprawował dożywotnio,
bo nikt nie chce startować przeciwko niemu w przyszłorocznych wyborach. Tim Shadbolt potwierdził swój start w wyborach i jeśli wygra, będzie to jego ósma kadencja z rzędu.
Nad wystartowaniem w wyborach zastanawia się tylko kilkoro radnych. Podobna sytuacja ma miejsce w gminie Irządze w powiecie zawierciańskim.
☛ Radni australijskiego Brisbane pozwolili pić alkohol w kolejnym miejskim parku. Roma Street Parkland ma dołączyć do
South Bank Parklands jako drugie zielone miejsce wypoczynku i pikników w mieście, gdzie będzie wolno bez ograniczeń
pić alkohol. Radni byli zadowoleni z zachowania mieszkańców po wprowadzeniu legalnego picia alkoholu w pierwszym miejskim parku i dlatego zdecydowali się rozszerzyć
strefę spożywania alkoholu na terenach wypoczynkowych.

Z głębokim żalem żegnamy

śp. Kazimierza Jakóbczyka
BURMISTRZA CZELADZI
w latach 1995–2002
zmarł 23 listopada 2015 r.
w wieku 62 lat
rodzinie i najbliższym zmarłego
składamy wyrazy współczucia
Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi”
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Nepal na rowerze – październik 2015
W liczącym trzy osoby zespole udaliśmy się na rowerową przygodę w Himalaje. Na początek w Katmandu zorganizowaliśmy
dwa dni poświęcone na zwiedzanie okolicy. Przemieszczaliśmy się na rowerach, choć ulicami tego miasta generalnie jeździ się
po prostu źle. Wpływa na to miejski zgiełk, hałas, kurz, ciasnota, niekończące się dźwięki klaksonów i wszechobecny swąd spalin.
Choć z drugiej strony, nie ma korków, bo nie ma regulacji ruchu drogowego zbędnymi światłami, a pasażerowie mogą jeździć
na dachach autobusów.
n.p.m. i zaczęliśmy zdobywać wysokość. Każdy etap naszych zmagań
to mniej więcej pół na pół pchania
roweru i jazdy na nim. Czasem 70%
stanowiła sama jazda na rowerze.
W każdym razie z pewnością jest
tak, że na wszystkich etapach tej
trasy rowerzyści przemieszczają
się szybciej od piechurów idących
tym samym szlakiem. Liczne hote-

spadło) na samą przełęcz, na wysokość 5416 m n.p.m. Później czekały nas bajeczne zjazdy najpierw
1700 m niżej do Muktinath, a dalej
do Kolapani i Baglung, skąd do Pokhary pojechaliśmy już całkiem przyzwoitą asfaltową nawierzchnią.
Dało nam to łącznie aż 13 dni spędzonych aktywnie w pięknych Himalajach.

NOWOCZESNA CZELADŹ

ZROZUMIEĆ
LUDZI
redaguje Henryk Górski

Manipulacja
Czym jest?
Definicja w psychologii oraz socjologii: manipulacja jest to „forma
wywierania wpływu na osobę lub
grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora” (Wikipedia).

Jak ją rozpoznać?
Manipulacja występuje we wszystkich obszarach naszego życia. Najczęściej spotykamy ją w handlu,
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bankowości i polityce. Osoby lub
organizacje zajmujące się manipulacją muszą dokładnie rozpoznać
obiekt manipulacji i dlatego zbierają wszelkie dane o swoich ofiarach.
Do nich należą: wiek, wykształcenie,
status społeczny, lęki, fobie, kompleksy, upodobania, oczekiwania,
pragnienia. Jeżeli manipulanci mają
na to środki, to sami kreują ludzkie
pragnienia, oczekiwania i zachowania, wykorzystując w tym celu media i celebrytów. Mając takie dane,

mogą wpływać na stan emocjonalny, wywołując jego rozchwianie, a co za tym idzie, zmniejszenie
percepcji i zdolności do racjonalnej
oceny. Jako przykład przeanalizujemy frankowiczów:
Manipulowany – frankowicz
Pragnienia – własne mieszkanie
Cecha, która czyni go ofiarą – brak
wiedzy o operacjach i rynkach finansowych
Oczekiwania – kredyt niskooprocentowany (wydaje mu się, że taki
kredyt jest tani)
Manipulant – bank
Cecha główna manipulanta – doskonała wiedza o operacjach i rynkach finansowych
Bank wychodzi naprzeciw oczekiwaniom manipulowanego i udziela
mu niskooprocentowanego kredytu
we frankach, mając pełną świadomość, że jego główny zysk będzie
pochodził nie z odsetek kredytu,
a ze zmian kursu franka, o czym nie
informuje kredytobiorcy.

Manipulacja w handlu polega
głównie na obniżeniu znaczenia
wartości użytkowej, a na lansowaniu takich cech, jak nowe, modne,
obowiązujące itd.
Nie tylko w działaniach gospodarczych z łatwością można dostrzec elementy manipulacji. W polityce głównie używa się obietnic
i sterowania niskimi emocjami, takimi jak lęk, złość, zawiść itp. Skuteczność tych technik zapewnia
niska wiedza społeczna o strukturze i kompetencjach poszczególnych organów władzy, np. niewiele
jest osób, które znają kompetencje prezydenta i premiera i potrafią je rozróżnić. Wprowadzając
do dyskusji dodatkowo czynnik
emocjonalny, pozbawiamy ją racjonalności i możliwości edukacji społeczeństwa.

Jak się bronić?
Nie przypisywać cech ludzkich instytucjom, organizacjom, urzędom

itp. Żaden bank, instytucja handlowa czy urząd nie jest empatyczny, wrażliwy, czuły itd. Nic za darmo nam nie da, a potrafi zabrać
wszystko.
Pamiętać, że polityk nie wytwarza
dochodu narodowego, on jedynie
go dzieli i zawsze dzieli go tak, aby
jemu, jego rodzinie i towarzyszom
dostało się najwięcej. Jeżeli polityk
obiecuje, że nam coś da, to musimy
liczyć się z tym, że najpierw więcej
nam zabierze, bo istnieją koszty poboru i rozdania.
Reasumując, w Czeladzi też mamy
dużo podobnych przykładów manipulacji, a najlepszą ochroną
przed nią jest wiedza i stabilność
emocjonalna.
Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z mechanizmami manipulacji w handlu
wyrobami luksusowymi, polecam film
„Niedościgli Jonesonowie” („The Joneses”) z Demi Moore w roli głównej.
Henryk Górski

Bezpłatne ogłoszenia drobne
Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi”
liczy na pomoc w dystrybucji
gazety – jeśli możesz rozdać
ją na swojej ulicy lub
w swoim bloku, zgłoś się do nas:
nowoczesnaczeladz@gmail.com
Zatrudnię emeryta lub rencistę
do dorywczej pomocy przy pracy
w ogrodzie. Piaski,
tel. 605-200-445.

P

o dwóch dniach w Katmandu
przyszedł czas na trzydniową
rowerową rozgrzewkę w Parku Narodowym Shivapuri. Tutaj
doświadczyliśmy na własnej skórze, czym są drzewne pijawki, ale
przede wszystkim zakosztowaliśmy
pięknych i wymagających tras rowerowych. Zjazdy i wjazdy z 1200 m

n.p.m. do 2200 m n.p.m. w wymagającym terenie. W wielu miejscach
na trawersach ostrych zboczy szlaki
były poprzerywane skalnymi osuwiskami po trzęsieniu ziemi. Jego
bardzo widocznym i ponurym efektem był widok wioski turystycznej
Chisapani. Wielkie zniszczenia stanowiły dowód na to, że trzęsła się

tutaj cała góra, bowiem wioska położona jest na jej grani.
Kolejnym etapem naszej wyprawy był przejazd autobusem 200
km na zachód do Besisahar, gdzie
znajduje się punkt startowy trasy
trekkingowej prowadzącej dookoła masywu Annapurny. Tutaj też ruszyliśmy z wysokości około 800 m

VFKDERZ\
JRâċENL
Jeden z wysokogórskich hotelików w Nepalu
liki i knajpki ulokowane w pobliżu
trasy ułatwiają wędrówkę. Na aklimatyzację dobrze wpływa kilka
noclegów powyżej 4000 m n.p.m.
Na dwa dni odbiliśmy z trasy
głównej, by dotrzeć do jeziora Tilicho (5020 m n.p.m.), jednego z najwyżej usytuowanych jezior świata.
Wkrótce potem mieliśmy najwyższy nocleg na trasie w Thorong La
High Camp na wysokości 4900 m
n.p.m. Teraz już pozostało nam ruszyć w śniegu (w nocy sporo go

Wyprawa, jaką przeżyliśmy, była
świetną przygodą w otoczeniu pięknej przyrody, spotkaliśmy na swojej
drodze przyjaznych ludzi i spróbowaliśmy dobrego jedzenia. Zdecydowanie jest to rejon wyprawowy godny polecenia dla głodnych
przygód adeptów emocjonującej
turystyki górskiej, a przy rozsądnym podejściu dostępny naprawdę dla każdego.
Stanisław Pisarek

Fot. S.Pisarek
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Szukam pracy! Posprzątam,
umyję okna, zrobię zakupy,
zaopiekuję się starszą osobą,
przypilnuję dziecka. Proszę
dzwonić: 666-869-522.
Rehabilitacja w domu pacjenta
oraz sprzęt ortopedyczny, NFZ
lub prywatnie,
tel. 666-513-860.

Zdrowie, sprawność,
sylwetka. Program autorski SKUTECZNOŚĆ 100%,
tel. 503-060-300.
W celu umieszczenia w kolejnym numerze „Nowoczesnej Czeladzi”, treść drobnych
ogłoszeń bezpłatnych proszę
przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

SZUKAMY
ilustratora-karykaturzysty
do „Nowoczesnej Czeladzi”, chętnie
młodzież,
kontakt na mail:
nowoczesnaczeladz@gmail.com
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STANISŁAWA PISARKA
KAŻDY pierwszy wtorek miesiąca

Jezioro Tilicho w Nepalu

godz. 18.00-19.00
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DYŻUR RADNEGO
K.S. Górnik Piaskiul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski
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redaguje Krzysztof Macha

97 lat temu, 21 listopada 1918 r. w czasie
walk z Ukraińcami poległ 14-letni Jurek
Bitschan, jeden z najmłodszych Obrońców
Lwowa. Urodził się w 1904 r. w Piaskach.
Obecnie jest to dobrze nam wszystkim
znana dzielnica Czeladzi. Niestety, postać
Jurka Bitschana wciąż jest niemal nieznana
w całym naszym regionie. Sądzę, że winno
się to zmienić.

HOROSKOP – grudzień 2015
Koziorożec
22.12-20.01

Rak
22.06-22.07

Staraj się przykładać wagę
do dobrego samopoczucia.
Gwiazdy na czeladzkim niebie szykują Ci nową ciekawą
znajomość.

Nie wahaj się przed podjęciem dużego zlecenia. Twoje
kwalifikacje są adekwatne do
tego, a szef z pewnością Cię
doceni, być może w naturze.

Wodnik
21.01-20.02

Lew
23.07-22.08

Może czas na odpoczynek? Na pracę zawsze znajdziesz czas. Dobrze zrobi Ci
wyjazd poza Czeladź.

Zbyt często wprowadzasz
nerwową atmosferę do związku, co prowadzi do niepotrzebnych kłótni, może czas
oczyścić czeladzką atmosferę?

Ryby
21.02-20.03
Zmiana pracy i otoczenia
dobrze na Ciebie wpływają. W miłości również same
dobre wieści, nie martw się
na zapas.

Baran
21.03-20.04
Odnosisz same sukcesy
w pracy. Może czas, by zajrzeć wstecz i odnowić starą znajomość z czeladzkiej
szkoły lub pracy?

Byk
21.04-21.05

Panna
23.08-22.09
Niebawem urodziny ukochanej osoby, nie zapomnij
w tym dniu o prezencie. Zabierz ją też na spacer do parku„Jordana” bądź na„Grabek”.

97 rocznica
śmierci
Jurka Bitschana
z Czeladzi

NOWOCZESNA CZELADŹ
Miał niecałe 14 lat, gdy
padł od dwóch eksplodujących ukraińskich pocisków
na Cmentarzu Łyczakowskim,
podczas odsieczy Lwowa. Począwszy od wieczora 20 listopada aż do rana 21 listopada,
stał bez przerwy na posterunku, a przez ostatnie godziny
swego życia walczył, ostrzeliwany przez nieprzyjaciela.
Cześć Jego Pamięci!
Piotr Dudała

(gościnnie w tej rubryce)

G

dy wstępował do
wojska, nie wyglądał na czternastoletniego ucznia IV klasy
gimnazjalnej. Niewysoki,
drobny, jeszcze dziecko.
W II Rzeczpospolitej był bohaterem i wzorem polskiej
młodzieży. Śpiewano o nim
piosenki, dedykowano mu
wiersze. Jurek Bitschan –
Lwowskie Orlątko – jeden
z najmłodszych obrońców
miasta. Dzisiaj prawie zapomniany. Nie pochodził
ze Lwowa, ale trwale wpisał się w historię tego miasta. Urodził się w 29 listopa-

da 1904 r. w Piaskach. Jego
rodzicami byli Henryk Bitschan i Aleksandra z d. Raszyńska. Rodzice wkrótce
opuścili Zagłębie. Po śmierci
męża Aleksandra zamieszkała we Lwowie. Wkrótce
wyszła za mąż za dr. Zagórskiego, lekarza na lwowskim
Kulparkowie. Syn uczył się
w gimnazjum im. Henryka
Jordana. Szczególnie wyróżniał się w przedmiotach
przyrodniczych, co zwracało uwagę jego profesorów.
Wiele czasu poświęcał harcerstwu, działając w IX Drużynie Lwowskiej.

Z głębokim żalem żegnamy

śp. Lesława Rejcha
mieszkańca Czeladzi w latach 1950–2015
dobrego kumpla, dobrego człowieka,
wybitnego kierowcę
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.
Anna i Stanisław Pisarek

WYNIKI KONKURSU
DLA SZKÓŁ
Ogłoszony w poprzednim numerze „Nowoczesnej Czeladzi” konkurs żeglarski wygrała klasa VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Gratulujemy zwycięzcom!

W nagrodę klasa ta wiosną (jesienią z powodu suszy zabrakło wody) pojedzie na dwudniowy wyjazd żeglarski nad jezioro Przeczyckie, który zorganizują komandor Andrzej Kostarz oraz Stanisław Pisarek.
Krzyżówka

Waga
23.09- 23.10
Przed Tobą miłe spotkanie
z dawno niewidzianą osobą.
Zaproś ją na czeladzki rynek.

Skorpion
24.10- 22.11

Znajdź czas dla bliskich, rozmowa w domu rozluźni atmosferę. Masz szansę na poznanie ciekawej osoby, być
może nawet spoza Czeladzi.

Zbyt często lekceważysz
lekkie osłabienie organizmu, a z grypą nie ma żartów.
Pomyśl o zdrowiu i wzmocnij
organizm świeżymi owocami
z czeladzkiego targu.

Bliźnięta
22.05-21.06

Strzelec
23.11- 21.12

Nie bujaj w obłokach po
ostatnim weekendzie. Jesteś na etapie pozytywnych
zmian. Z nielubianą osobą
umów się na czeladzkim
dworcu kolejowym.

Natłok pracy Cię przytłacza?
Odetchnij z ulgą, przyjaciele zorganizują wyjście na
sobotni wieczór. Być może
pojedziecie tramwajem do
Dąbrowy Górniczej.

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 9 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wiele osób. Hasło brzmiało: UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY,
LECZ DLA ŻYCIA. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych. Są to: Katarzyna Borowiecka, Tadeusz Łatka, Agata Migas.
Nagrody proszę odbierać podczas dyżuru radnego Stanisława Pisarka (K.S. Górnik Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 18.00-19.00). Rozwiązania krzyżówki z aktualnego numeru prosimy nadsyłać w terminie do 30 stycznia 2016 r.
na adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

W y d a w c a : W y d a w n i c t w o S TA P I S , K a t o w i c e , u l . Fl o r i a n a 2 a .
R e d a k t o r n a c z e l n y : A n n a Pi s a r e k . S e k r e t a r z r e d a k c j i : To m a s z C u k i e r n i k . Te l e f o n : 7 9 6 1 7 3 3 4 0 . Ws z y s t k i e n u m e r y a r c h i w a l n e “ N o w o c z e s n e j C z e l a d z i ” s ą d o s t ę p n e w M i e j s k i e j B i b l i o t e c e Pu b l i c z n e j w C z e l a d z i o r a z n a s t r o n i e w w w. p i s a r e k . e u
E-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Dział reklam i ogłoszeń – mail.

