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W sobotę 11 czerwca 2016 r. czeladzkie Stowarzyszenie
Nowoczesne Miasto zorganizuje III Spływ Kajakowy
na Brynicy. Już przyjmujemy zgłoszenia – na mail:
splyw_brynica@onet.eu.

Od redakcji
Z

Olek Doba jako komandor podczas I Spływu Kajakowego na Brynicy w Czeladzi

apraszamy do lektury naszego kolejnego
„tygodnika cokwartalnego”, w którym jak zawsze
pełen kalejdoskop informacji. Dochodzą do nas żale artykułowane zapewne przez
krytykowanych, że czeladzką rzeczywistość przedstawiamy tylko krytycznie. Ale
to nieprawda. Zależy nam
na naszym mieście, więc,
gdy widzimy dobre kierunki, to je wspieramy. W tym
numerze ciepło piszemy
np. o projekcie Czeladź biega – str. 8, o zespole Cienie
– str. 15, o Moście Zakochanych, o nowych inwestycjach
mieszkaniowych – str. 10 czy
też o planowanej rewitalizacji
parku Grabek – str. 11. A jeśli złe, wówczas je krytykujemy – np. czeladzkie absurdy
– str. 8, uchwalenie budżetu
z deficytem czy sprzeciw radnych w kwestii ewentualnego obniżenia podatków lokalnych – str. 10. Po drugie,
inne czeladzkie media, jak
„Echo Czeladzi” czy „Gazeta Czeladzka” pokazują cze-

ladzki świat jako mlekiem
i miodem płynący, co przecież prawdą nie jest, więc
stajemy się w pewnym sensie przeciwwagą dla tamtych
mediów związanych z władzami miasta. Jednocześnie
sami inicjujemy pozytywne
działania – choćby plebiscyt
na najlepszego sportowca
– str. 16. Prosimy zatem nie
siać defetyzmu, nie wierzyć
plotkom. To właśnie MY mówimy, JAK JEST!
W tym numerze przede wszystkim zachęcamy
do przeczytania o inicjatywach uchwał obywatelskich.
Na str. 4 Stanisław Pisarek
przedstawił sprawę czeladzkiego targowiska, a na str. 5
piszemy na temat konieczności uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obywatelskie
uchwały w tych kwestiach zostały odrzucone przez radnych. Na naszych łamach
na str. 2 debiutuje nowy dział
– „Czeladzki zielnik”, w którym Adam Opoka będzie zajmował się ziołolecznictwem,
zapomnianym przez polskie

uczelnie medyczne. Poza tym
zachęcamy do alternatywnego, wobec mediów głównego ścieku, spojrzenia na unijne dotacje, których skutkiem
jest potworne zadłużenie samorządów w całej Polsce,
o czym na str. 6 pisze Tomasz
Cukiernik. Z kolei na str. 14
Adam Dobiński interesująco rozwodzi się nad komunizmem i patriotyzmem. Tradycyjnie polecamy nasze stałe
działy, w których mamy bardzo ciekawe teksty Krzysztofa Machy, Henryka Górskiego i Grzegorza Klonka.
Chcemy uczestniczyć w pozytywnym rozwoju naszego
miasta, ale zrobimy to lepiej,
gdy będzie nas więcej. Dlatego zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do przesyłania
na mail nowoczesnaczeldz@
gmail.com swoich uwag i komentarzy na temat tego, co
się dzieje w Czeladzi oraz do
współtworzenia kwartalnika.
Czekamy również na przesyłanie ogłoszeń drobnych,
które bezpłatnie umieścimy
w kolejnym numerze.
Redakcja

Okulary dla Afryki
Afrykanom pomagamy w Afryce

W

e wtorek 12 kwietnia 2016 r. na godz. 17.30 zapraszamy do Galerii Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” na spotkanie z dr Iwoną Filipecką, organizatorką światowej akcji Okuliści dla Afryki. Pani Iwona opowie o swoich afrykańskich przygodach, pokaże niezwykłe zdjęcia. Tego nie można zobaczyć w telewizji, nie
da się przeżyć samemu. To niezwykły świat. Przecież lepiej tym ludziom dawać pomoc
na miejscu, niż przyjmować imigrantów. A my w Czeladzi zbieramy okulary dla Afryki.
Wiele nie tylko czeladzkich firm przyłączyło się do akcji i zapraszamy kolejne. To firmy:
Delta-Zieńć, stacja benzynowa ZET, PEG sp. z o.o., Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, biuro podróży ARTUS, sklepy odzieżowe ELKANA z Sosnowca i wiele, wiele innych.
Liczymy na kolejne zgłoszenia. Przecież warto pomagać. Zbieramy stare, niepotrzebne
okulary. Podczas spotkania przekażemy je doktor Filipeckiej. Takie okulary mogą komuś
przywrócić możliwość pracy, radość życia. Czeladzianie – liczymy na Was. A oczywistym
biletem wstępu na to niezwykłe spotkanie są okulary.

Co dalej z czeladzkim
targowiskiem?
W Czeladzi nie przejdzie!
Dotacje zadłużają
Czeladzkie APSÓRDY
Komunizm i patriotyzm

str. 4
str. 5
str. 6
str. 8
str. 14

Wszystkie numery archiwalne

NOWOCZESNEJ CZELADZI
są dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Czeladzi, a w wersji elektronicznej na stronie
www.nm.info.pl
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redaguje Adam Opoka

Ku zdrowotności

M

oje dotychczasowe doświadczenie zielarskie,
rozmowy z mieszkańcami Czeladzi na temat zdrowia oraz
studia, których się podjąłem, uświadomiły mi, jak wiele problemów
trapi naszą lokalną społeczność.
Nie wszystkich nas stać na prywatne wizyty i długie rozmowy u najlepszych fachowców z dziedziny
medycyny. Wciąż ufamy mediom
i reklamom, którym dajemy się manipulować. Każde słowo lekarza
przyjmujemy jako wyrocznię, bojąc się zadawać pytania i wyrażać
swoje obawy. A to przecież nasze
zdrowie i nasze życie. Dlatego po-

stanowiłem podzielić się moją wiedzą i obserwacjami, aby choć w małym stopniu pomóc czeladzianom.
W moich artykułach będę opisywał ciekawe aspekty związane
z ziołolecznictwem, począwszy
od historii medycyny, poprzez dietoterapię, choroby cywilizacyjne,
a kończąc na ekologii. Chcę podkreślić kilka ważnych, choć zapominanych faktów. Wiele chorób,
które nas dotykają, jak np. otyłość i nowotwory, występowały już
w starożytnym Egipcie, Mezopotamii czy też w Chinach. Informacje o chorobach oraz sposoby ich
leczenia można znaleźć w papiru-

NOWOCZESNA CZELADŹ
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Wciąga
mnie
nieziemska
rozrywka

Teraz bogactwo kanałów
nowej telewizji Orange TV
w pakiecie FunPack
z superszybkim internetem

Adam Opoka

Salon Orange (obok linii kas)
Czeladź, ul. Będzińska 80

6 miesięcy
w prezencie

Promocja „Więcej telewizji” skierowana jest do nowych Klientów usługi „Nowa telewizja Orange” zawierających umowę w ramach promocji „Supernova w dobrej cenie w FunPacku”, „Super Pakiet
FunPacka” oraz „Super Pakiet Neostrady i telewizji”, obowiązujących do odwołania. Klienci, którzy nie skorzystają z faktury w formie elektronicznej, będą musieli ponieść opłatę aktywacyjną za Pakiet
usług Neostrada z Usługą TV i Telefonią internetową w wysokości 199 zł, dla pozostałych Klientów opłata wynosi 0 zł. Opłata aktywacyjna za dodatkowy pakiet telewizyjny wynosi 1 zł z umową na 24
mies. lub 19,90 zł z umową na 12 mies. Określenie „HBO 6 miesięcy w prezencie” dotyczy Pakietu Bogatego z HBO, w którym przy kontrakcie na 24 mies. cały pakiet jest dostępny za 0 zł przez pierwsze
6 miesięcy. Internet światłowodowy ze wskazaną prędkością transmisji danych dostępny w wybranych lokalizacjach, których lista znajduje się na www.orange.pl. Szczegóły promocji w regulaminach,
u sprzedawcy lub na www.orange.pl.
Vinyl © 2016 Home Box Ofﬁce Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Terminator: Genisys © 2015 Paramount Pictures. Wszystkie prawa zastrzeżone. Interstellar © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc.
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sach, glinianych tabliczkach, a także w hieroglifach sprzed 4500 lat.
Ślady leczenia tych chorób zostały
doskonale zakonserwowane w mumiach. Praktyką w starożytnych
Chinach było utrzymanie władcy
przez lekarzy w należytym zdrowiu i kondycji ciała oraz umysłu.
Medycyna Wschodu jest bardzo
potężną medycyną, która czerpie z przyrody wszystko co najlepsze, aby wspomóc dysfunkcje
naszego organizmu. Ziołolecznictwo łączy się z medycyną „akademicką”, co przynosi bardzo dobre rezultaty, czego dowodem jest
m.in. Nagroda Nobla z medycyny
w 2015 r. dla „naturalnej” medycyny chińskiej.
W Polsce niestety ziołolecznictwo
zostało usunięte z uczelni medycznych w 1925 r. i już nie powróciło,
co – moim zdaniem – było największym błędem. U naszych wschodnich sąsiadów na uczelniach medycznych uczy się go przez 1,5 roku.
Także w Niemczech na uczelniach
wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko nie wiadomo, dlaczego u nas dalej się z tym ociągają.

NOWOCZESNA CZELADŹ
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Co dalej z czeladzkim
targowiskiem?
Aktualnie działka, na której jest
targowisko miejskie przy ul. Auby,
przynosi niemałą korzyść gminie
– rocznie na czysto kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Ale jest tam brzydko,
niespełnione są warunki sanitarne,
higieniczne. Trzeba wybudować
nowe – to oczywiste, bo stan aktualny
to wstyd. Potrzebne jest też całościowe
i estetyczne zagospodarowanie terenu
– m.in. wybudowanie tak potrzebnych
miejsc parkingowych.

O

to kilka głównych,
możliwych rozwiązań:
1) sprzedaż terenu pod konkretną działalność z wa-

runkiem realizacji oczekiwań miasta;
2) wieloletnie wydzierżawienie terenu z warunkiem
konkretnej działalności

i inwestycji oraz przejęcie
przez miasto infrastruktury po zakończeniu okresu
dzierżawy;
3) samodzielna inwestycja
miejska;
4) powołanie do życia nowego podmiotu gospodarczego – samodzielnie
bądź z partnerem. Możliwe są różne formy – np. sp.
z o. o. czy nieznana jeszcze
w Czeladzi forma partnerstwa prywatno-publicznego (PPP).

Partnerstwo publiczno-prywatne

Efekt

ładne, estetyczne targowisko

ładne, estetyczne targowisko

Wpływy
dla miasta

stały, pewny comiesięczny dochód
(dzierżawa tylko jednemu podmiotowi
minimalizuje koszty fiskalne miasta)

wątpliwy przychód, duże koszty
utrzymania mogą do zera
zminimalizować dochód partnerów,
w tym miasta

Koszt powstania
(dla miasta)

minimalny – tylko sporządzenie
i podpisanie dobrze skonstruowanej
umowy dzierżawy

wysoki – koszty projektów, analiz,
notariusz, koszty ogólne, koszty
profesjonalnego doradztwa itp.

Koszt budowy

prawdopodobnie maksymalnie
oszczędny i bez obciążeń dla miasta, jeśli
dzierżawcami będą kupcy

prawdopodobnie wysoki. Potencjalne
zagrożenie obciążeniami dla miasta jako
udziałowcy (partnera) przedsięwzięcia

Koszt utrzymania zerowy dla miasta

wysoki – dodatkowe koszty utrzymania
PPP, amortyzacja i wiele innych

Ceny
na targowisku

dotychczasowy poziom, jeśli
dzierżawcami będą kupcy. Inaczej mogą
wzrosnąć

wysokie – w związku z większymi
obciążeniami dla handlujących, wzrosną
ceny towarów

Efekt społeczny

jeśli dzierżawcami będą kupcy, realizacja
przez tych, którzy żyją tym od lat

nowy i niepotrzebny element biznesowy
w postaci zewnętrznego podmiotu spoza
tej branży

Własność

działka zawsze pozostaje własnością
gminy

wątpliwa własność działki dla miasta
po zakończeniu umowy czy zmianie
funkcji

Fot. T.Cukiernik
Rozwiązanie 1 jest niewłaściwe – nie sprzedaje się kury
znoszącej złote jaja. Nr 3 również – wprawdzie prawdopodobnie dałby efekt finansowy, ale miasto nie jest
od prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostaje nr 2 i 4.
Obok tabelka porównawcza obu rozwiązań.
Wniosek: widoczna jest wyraźna przewaga rozbudowy
targowiska w oparciu o rozsądnie sporządzoną, wieloletnią umowę dzierżawy, nad powołaniem nowego podmiotu
gospodarczego w postaci PPP.

Oto najważniejsze różnice:
1) miasto nie ponosi żadnych
kosztów i żadnego ryzyka.
Umowa dzierżawy winna
zabezpieczać wszystkie interesy miasta.
2) grunt zawsze zostaje miejską własnością. Nie wiadomo, jakie będą realia handlu detalicznego za 20 lat.
Wiadomo, że działka będzie nadal miejska i można
będzie nią dowolnie dysponować. Po zakończeniu
okresu dzierżawy budynki
stają się własnością miasta.
W związku z powyższym
szukanie rozwiązania w postaci PPP jest ewidentnym
działaniem na szkodę Czeladzi. Na świecie i w Polsce
stosuje się takie rozwiązania, ale wówczas, gdy dotyczą znacznie większych
inwestycji, niż wybudowanie niewielkiej hali targowej. A rozwiązanie w postaci dzierżawy nie dość,
że jest bez kosztów dla miasta, to od początku i bezustannie gwarantuje wpływy do miejskiej kasy. Z całą
pewnością większe niż te, jakie będą wpływać od PPP,
które samo w sobie będzie
pochłaniać znaczącą część
wpływów.

W styczniu podczas sesji czeladzkiej Rady Miejskiej radni odrzucili projekt uchwały społecznej
wydzierżawiającej targowisko czeladzkiemu stowarzyszeniu kupców, pomimo
ich deklaracji co do wybudowania nowej hali i stu
miejsc parkingowych. Nie
uwzględnili powyższych
argumentów, nie wzięli też
pod uwagę strony czysto
ludzkiej, czysto społecznej –
to kupcy są tymi, którzy pracują tam od lat, którzy działają w coraz trudniejszych
warunkach rynkowych, walczą z konkurencją marketów, niemal co dzień wstają
w nocy, by mieć świeży towar. W grudniu nie zniesiono im opłaty targowej. Teraz odrzucono obywatelski
projekt uchwały. To naprawdę zadziwiające podejście
– być może chodzi o to, by
niebawem w ogóle ich nie
było? Może targowisko w
Czeladzi jest niepotrzebne
i o to tu idzie? W nowej hali
znaleźć się może przecież
miejsce na inne usługi…
A może są jeszcze inne rozwiązania? Czekamy na opinie.
Stanisław Pisarek
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W Czeladzi

NIE
PRZEJDZIE!

Obywatele naszego miasta dali szansę burmistrzowi i radnym na zademonstrowanie swojego patriotyzmu i dbałości o kształtowanie
postaw młodego pokolenia oraz okazanie swojej wdzięczności i szacunku dla tych, którzy po 1945 r., do ostatka, nawet w beznadziejnej
sytuacji wierzyli w ideę niepodległości naszej Ojczyzny. Niestety ani burmistrz ani radni, z jednym (!) wyjątkiem radnego Pisarka,
nie skorzystali z tej szansy.

W

Porównanie spodziewanych efektów aktualnie proponowanych
rozwiązań dot. targowiska w Czeladzi
Dzierżawa z warunkami

NOWOCZESNA CZELADŹ

ten sposób władze
Czeladzi wykazały, że ani wartości,
o których mówi hasło Żołnierzy Wyklętych: „Bóg, honor, ojczyzna”, ani wola mieszkańców miasta, którzy po raz
pierwszy od powstania samorządu w Polsce po 1989 r. skorzystali z inicjatywy uchwałodawczej, nie mają dla nich
znaczenia!
Dyskusje nad projektem
uchwały nie trwały długo. Najpierw Andrzej Mentel, przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu, zrelacjonował
obrady komisji, która jednogłośnie wstrzymała się od głosu. Później przedstawił opinię
prawną – nie wiadomo, z jakiego powodu (bo to przecież inicjatywa mieszkańców,
a nie urzędników z UM) zlecono opinię prawną. Jakiemuś
prawnikowi nie spodobał się
zapis w obywatelskim projekk
cie uchwały, aby w ramowym
programie obchodów święta
państwowego Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uwzględniono Mszę Św.
w intencji Ojczyzny. Później,
już w trakcie sesji, burmistrz
wyraził zastrzeżenia, dlaczego właśnie niby to święto miałoby być specjalnie uczczone
uchwałą Rady Miejskiej. W tej
sytuacji radni karnie zagłosowali przeciw obywatelom, zaś
szczególnym wyrazem „niezależności i odwagi cywilnej”

było wstrzymanie się od głosu,
co uczyniło 6 radnych (patrz
protokół głosowania).
W odniesieniu procedowania uchwały nasuwa się kilka
wątpliwości. Po pierwsze, radca prawny wskazał na niezgodność zapisu projektu uchwały
z konstytucyjną zasadą rozdziału Kościoła od państwa.
Otóż nie ma takiej zasady
w Konstytucji RP. Art. 25 par.
2 Konstytucji wskazuje, iż władze publiczne RP zachowują bezstronność w sprawach
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę
ich wyrażania w życiu publicznym. Choćby nie wiem jak
czytać ten przepis, bezstronność to nie świeckość ani nie
rozdział. Wskazuje na to prakk
tyka zarówno prawna, jak i fakk
tyczna w naszym kraju. Gdyby stosowano argumentację
tegoż prawnika, niemożliwe
byłoby utrzymywanie kapelanów wszystkich wyznań
w wojsku, nauka religii, wyposażanie gmin wyznaniowych żydowskich w majątek,
ale także dokonywanie pochówków z ceremoniałem religijnym, uczestniczenie przez
polityków w Mszach Św. czy
palenie świec chanukowych
w Sejmie. Zresztą podobna
uchwała funkcjonuje w innych
samorządach i wprost wskazuje się tam na zamawianie Mszy
Św. od mieszkańców. W tej sy-

tuacji opinię prawną i postawę Rady Miejskiej w Czeladzi
postrzegać należy bardziej
w kategoriach walki z religią
niż „dbałości” o rozdział Kościoła od państwa.
Po drugie, na zastrzeżenie
burmistrza odpowiedział radny Pisarek, zwracając uwagę
na fakt, iż od 5 lat obowiązuje
ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Dz. U. z 2011 r.,
nr 32, poz. 16), na mocy której
ustanowiono ten dzień jako
święto państwowe, a ani razu
nie obchodzono tego święta
w Czeladzi. Po trzecie, w naszym mieście są obywatele,
którym zależy nie tylko na tym,
co zakąsić i czym popić, ale
także na innych sprawach. Bez
przywrócenia należytej roli
wartościom, takim jak cześć
dla przodków i naszej historii, nie ukształtujemy młodego
pokolenia w postawie gotowości do ich obrony, co prowadzi
do utraty tożsamości narodowej. Patrząc na to, co się dzieje w otaczającym nas świecie,
pewnego dnia może okazać
się, że straciliśmy nie tylko naszą tożsamość, ale także i nasze rodziny, nie umiejąc obronić czci naszych matek, żon,
córek czy dziewczyn oraz i te
tak ważne dla niektórych dobra całkiem materialne.
Redakcja
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Dotacje zadłużają
Na stronach „Echa Czeladzi” władze chwalą się, że w tym roku dotacje unijne dla Czeladzi wyniosą aż niemal 7 mln zł. Niestety nie
jest to dobra wiadomość.

P

rywatni właściciele firm i osoby fizyczne mogą sobie pozwolić na niebranie dotacji. Czy to samo byłoby możliwe w przypadku władz samorządowych
czy innych instytucji publicznych? Z pewnością nie! Taki
wójt, burmistrz, starosta czy prezydent miasta zostałby
uznany przez lokalną społeczność za sabotażystę i dywersanta, działającego przeciwko interesom gminy i ludzi. – Jak to nie bierze darmowych pieniędzy? Czyli działa
na naszą szkodę! – powiedziałby jeden z drugim mieszkaniec miasta czy powiatu. Tak głęboko tkwi w świadomości teza o rzekomym dobrodziejstwie, jakie płyną wraz
z unijnymi dotacjami i tak samo ludzie wierzą w powszechną prounijną propagandę o deszczu europejskich fun-

duszy, które tworzą nam raj na Ziemi! Mało tego, śmiem
twierdzić, że po ogłoszeniu takiej deklaracji władze gminy czy powiatu nie wygrałyby kolejnych wyborów samorządowych. Jeśli w ogóle nie zostałyby wcześniej odwołane w referendum wśród klangoru prounijnych mediów!
Co innego jeśli burmistrz brał dotacje, żeby pochwalić się
inwestycjami, by w ten sposób wygrać wybory. Inwestycjami często nikomu niepotrzebnymi, a na dodatek generującymi koszty i zadłużającymi gminę. Bo jak powiedział bardzo łagodnie Zygmunt Frankiewicz, prezydent
Gliwic i prezes Związku Miast Polskich, „cele, które są zapisane w programach unijnych, nie zawsze się zgadzają
z naszymi potrzebami”. Ale kogo to obchodzi?

Nie da się?
Generalnie cieszę się, że jest w Polsce wielu ludzi mających nadzieję,
że da się na lepsze zmieniać zarządzanie w Polsce. Ale się nie da.

A

ktualny system wybierania władz uchwało- i ustawodawczych
oraz aktualny i niestety społecznie już zaakceptowany

system sprawowania władzy
w administracji uniemożliwiają w Polsce zmiany na lepsze. Owszem, może zdarzyć
się jakaś gmina, w której wy-

brane władze są wyjątkiem
i zarządzana jest mądrze
i ewolucyjnie. Ale to kwestia przypadku, a nie rozwiązań systemowych.

Podaję dowód bezmyślności, bezaktywności i ubezwłasnowolnienia władzy
uchwałodawczej: w sąsiadujących miastach Zagłębia
Dąbrowskiego debatowano
i głosowano wysokość opłaty targowej. W dwóch wynik
głosowania był niemal jednogłośny – za likwidacją tej
opłaty, w trzecim wynik był
odwrotny. Warunki brzegowe identyczne. Dlaczego
tak? Dlaczego bez myślenia, bez dyskusji? W jednej

Miasto jak narkoman
Takie podejście wyborców i mediów głównego ścieku
świadczy o głupocie i braku logicznego myślenia. Bo przecież UE nie ma własnych pieniędzy. Unia nie ma fabryk,
więc nic nie produkuje, niczym nie handluje, nie dostarcza
usług na rynku, nie zarabia na rolnictwie, więc wszystkie
fundusze, które na lewo i prawo rozdaje Bruksela, zostały wcześniej komuś zabrane – podatnikom. A konkretnie realnej gospodarce, przedsiębiorstwom, które przez
to miały mniej pieniędzy na inwestycje czy wypłaty premii dla pracowników i ludziom, którzy jako konsumenci przez wyższe podatki mniej kupili na rynku. Jednym

gminie wszyscy za likwidacją, a w innej wszyscy przeciw? Po prostu – dany włodarz dał taki sygnał, a nie
inny i już.
Radni większości miast
są uzależnieni – generalnie większość z nich pracuje
w różnego rodzaju strukturach budżetu. To już jest złe,
że nie ma przedsiębiorców,
prawników, robotników, rzemieślników, architektów, inżynierów, a są nauczyciele
i pracownicy budżetowych
struktur powiatowych czy
miejskich. A stołki w urzędach i jego zakładach rozdaje prezydent/burmistrz/
wójt/starosta. Więc większość radnych to pracownicy jego lub jego kolegów
w sąsiednich gminach. A jeśli nie sami radni bezpośrednio, to ich żony, dzieci etc.
Ciekawe jest też zobaczyć,
jaki jest skład zarządów i rad
nadzorczych miejskich spółek. Sieć powiązań i zależności jest przeogromna. Pół
biedy, gdy mamy do czynienia z wyjątkiem, czyli włodarzem mądrym, honorowym
i nie kierującym się prywatą.
Ale w większości przypadków tak nie jest i żadnym pocieszeniem jest to, że dotyczy to nie tylko Polski.
I drugi przykład negatywnego wpływu partii, która
w danym czasie rozdaje
stołki. Oto jedna ze znanych mi chronologii ostatnich 20 lat:
➤ końcówka XX wieku –
włodarzem danego miasta zostaje swój – nie najlepszy, bez kompetencji
ale „swój” (to był czas wyborów pośrednich);
➤ rządzi nieudolnie, ale
partia dzięki jego rządom ma się dobrze – tzn.

nie partia, a iluś jej ludzi
w tymże mieście czy regionie;
➤ początek XXI wieku –
przegrywa wybory bezpośrednie;
➤ ponieważ partia ma nadal
sporo do powiedzenia,
w strukturach wojewódzkich instytucji państwowej tworzy się dla niego
odpowiednio prestiżowy stołek – oczywiście
w ogóle tej instytucji niepotrzebny. Ale przecież
to instytucja państwowa, więc jakiż to problem;
➤ po dekadzie – partia
przestaje mieć znaczenie krajowe, miejsca
w strukturach wojewódzkich przejmuje inna. Ale
przecież są jeszcze jakieś powiaty, gdzie partia ma nadal sporo do powiedzenia. Analogiczny
efekt – dobry kolega
otrzymuje wyciągniętą
partyjną dłoń i w jakimś
państwowym powiatowym urzędzie znajduje
swe emerytalne już miejsce – oczywiście znowu
bez kompetencji i znowu niepotrzebne.
I tak na kilku ważnych stanowiskach toczy się niekompetencja, prywata. Zamiast
fachowca mamy pasożyta.
Na pewno każdy zna podobne przykłady. I tak to jest
– tak jest i tak będzie. Nie
ma żadnych szans na zmianę. Ale oczywiście miło i ciekawie jest szukać rozwiązań i mieć nadzieję, że da
to efekt. Fajnie jest wierzyć.
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słowem: rozdawane pieniądze dotacyjne pochodzą
z kradzieży! Nieważne, czy ta kradzież miała miejsce
w Niemczech, Holandii czy Polsce. Bo dobrobyt nie
powstaje ani z kradzieży, ani z dotacji, a z ciężkiej
pracy. Co gorsza, większość samorządowych „inwestycji” w ogóle nie jest inwestycjami, bo te przecież
realizuje się po to, by przynosiły w przyszłości zyski, a nie powodowały koszty poprzez konieczność
ich utrzymania!
Katowice, Szczecin, Kielce czy Białystok – to miasta,
które w latach 2009–2013 zwiększyły swoje zadłużenie o ponad 100%. W latach 2006–2015 władze Bydgoszczy na bezpośrednie inwestycje wydały 2,5 mld
zł. W celu sfinansowania tych wydatków poza środkami własnymi miasto wykorzystało pieniądze unijne, a także obligacje i kredyty. W efekcie na koniec
2015 r. zadłużenie Bydgoszczy wyniosło 68% dochodów. Jednak od kilku lat najbardziej zadłużonym
miastem wojewódzkim w Polsce jest Toruń – na koniec tego roku dług przekroczy 99% dochodów (tylko na spłatę odsetek od długu w 2016 r. miasto wyda
ponad 33 mln zł). „W latach 2004–2011 wszystkie samorządy w Polsce zwiększyły swoje zadłużenie ponad trzykrotnie (dynamika wzrostu 349%), Toruń –
niespełna trzykrotnie (dynamika 277%)” – informuje
Aleksandra Iżycka, rzecznik prasowy prezydenta Torunia, dodając, że w latach 2003–2014 władze Torunia przeznaczyły na inwestycje ok. 3 mld zł, a „zadłużenie miasta jest tego wynikiem”. Miasto zachowuje
się jak narkoman, bo w budżecie Torunia na rok 2016
„w celu skutecznego aplikowania o unijne fundusze, (…) zaplanowano środki na rozpoczęcie w roku
2016 i kontynuację w latach kolejnych 13 inwestycji,
dla których przewiduje się możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie”.

Fot. T.Cukiernik

Zadłużeni rekordziści
Do rangi negatywnego symbolu inwestycji współfinansowanych przy udziale unijnych pieniędzy urosły aquaparki. Jak przyznał Robert Biedroń, prezydent Słupska, budowa aquaparku „Trzy Fale” może
sprowadzić na miasto katastrofę finansową. Sąd arbitrażowy nakazał samorządowi wypłacić firmie „Termochem”, wykonawcy inwestycji, z którą rozwiązano umowę, 24 mln zł odszkodowania. Aquapark miał
kosztować 57 mln zł, a będzie kosztował niemal dwa
razy więcej. Unijna dotacja przepadła. Z kolei koszt
budowy współfinansowanego przez unijnych podatników ośrodka wodno-rekreacyjnego w Koszalinie wzrósł o 18%, a obiekt został oddany do użytku
z rocznym opóźnieniem.
W 2008 r. tylko trzy samorządy miały zadłużenie
przekraczające 60% dochodów, podczas gdy na koniec 2014 r. było ich już 106. Rekordzistami w zadłużeniu są trzy gminy z woj. zachodniopomorskiego:
Ostrowice, Rewal i Bielice. Gminie Ostrowice, której
dług przekroczył 300% dochodów, grozi likwidacja.
Władze Rewala na modernizację nadmorskiej kolejki
wąskotorowej wydały prawie 51 mln zł, z czego dotacje unijne wyniosły niecałe 15,5 mln zł (30%). Była
to największa inwestycja finansowana z funduszy
unijnych i w znacznej mierze przyczyniła się do tego,
że zadłużenie gminy na koniec 2015 r. sięgnęło niemal 280% dochodów. Szereg inwestycji, współfinansowanych z unijnych dotacji, wykonały także władze
gminy Bielice. W efekcie jak wynika z informacji wójta
Zdzisława Twardowskiego, w 2015 r. gmina była zadłużona na 125% dochodów. – Dług to efekt emisji
obligacji na inwestycje, takie jak np. marina [współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – TC] – powiedział z kolei Stanisław
Kuryłło, burmistrz Kamienia Pomorskiego, którego
dług na koniec 2014 r. sięgał niemal 90% dochodów.
Tomasz Cukiernik

www.tomaszcukiernik.pl

Stanisław Pisarek

Pierwotna wersja niniejszego artykułu została opublikowana
w nr 2 tygodnika „Polska Niepodległa” z 2016 r.
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Czeladzkie APSÓRDY
ośrodki sportowe, większość
czynne od rana do wieczora.
Czeladzkie władze zorganizowały głosowanie w Urzędzie Miejskim w godzinach
jego otwarcia i można było
głosować przez tydzień. Oddelegowano na wyłączność
głosujących dwóch urzędników, którzy przepracowali w tym czasie łącznie 4800
roboczominut. Zakładając,
że oddanie jednego głosu
trwało około minuty, można mniemać że ponad 90%
spędzili na… niczym. Warto
również podkreślić, wysiłek
sąsiednich władz w rozpropagowanie tego programu,
co zaowocowało 55 projektami, wspomnieć należy również o zorganizowaniu możliwości filmowej prezentacji
w Internecie.
Sprawdziłem, jak to się miało w innych miastach, gdzie
oddźwięk społeczny był zadawalający, wszędzie organizacja i kreatywność władz
pozostawiała daleko w tyle
mizerne, żeby nie powiedzieć
zaściankowe, czeladzkie poczynania.

Fot. T.Cukiernik

Czego Jaś
się nie nauczy...
Od prawie 8 miesięcy mieszkańcy naszego miasta są
zmuszeni płacić wyższą, o
6 zł/osobę, stawkę za odbiór odpadów segregowanych. Zmiana ceny o 86%
bardzo każdego rozczarowała, zwłaszcza że w ościennych miastach ceny są niższe, niewątpliwie uszczupliła
również budżety czeladzkich rodzin (opłata roczna
dla 4-osobowej rodziny to
624 zł).
Wielu administratorów
nieruchomości dyscyplinuje mieszkańców informacją
o możliwości podniesienia
opłaty w związku z niedokładnie posegregowanymi
śmieciami. W takim wypadku wartość obciążenia dla
rozważanej rodziny wzrośnie do prawie 1000 zł. Można zatem zastanawiać się,
dlaczego taki ekonomiczny
„przymus” nie jest wystarczającą motywacją do podjęcia tak prostej czynności, jak
segregacja odpadów. Może
nieświadomość, może lenistwo, może brak tego nawyku. I nad tym trzecim powodem chciałem się pochylić.
Otóż nawyki najlepiej wpajać od najmłodszych lat i powinni to robić zdecydowanie

rodzice. Ponieważ obecnie
dzieci spędzają pół dnia
w szkole, placówki oświatowe powinny w tym pomagać. Jednak w Czeladzi tylko
jedna szkoła ma podstawione pojemniki do segregacji
odpadów, a żadna nie podtrzymuje nawyków segregowania śmieci przez zorganizowanie odpowiednich koszy
wewnątrz budynku. Dziwne
że żaden z odpowiednio wykształconych i zaangażowanych nauczycieli nie zauważył tego problemu.
Nie do pominięcia w tym
rozważaniu jest fakt, że większość z czeladzian segreguje
śmieci, oszczędzając ciężko
zarobione pieniądze, natomiast tak istotne dla kształtowania przyszłych pokoleń jednostki budżetowe, nie liczą
się z kosztami. Ciekawe jak
ta sprawa wygląda w Urzędzie Miejskim i innych jednostkach organizacyjnych
miasta oraz spółkach miejskich?

Zamach
na demokrację
lokalną?
W październiku 2015 r. mieszkańcy Czeladzi mieli okazję
wypowiedzieć się w sprawie budżetu obywatelskie-

go na rok 2016. Swoje głosy, już drugi raz w historii
naszego miasta, mogli oddać na łącznie 6 propozycji,
przynależnych do 3 okręgów
głosowania. Nie będę pisał
o zwycięzcach ani oceniał
propozycji z dużym zaangażowaniem przygotowanych
przez pomysłowych czeladzian, skupię się na ilości od-

danych głosów. Otóż tych
głosów było raptem 363, czyli
czyli co 83 obywatel naszego
miasta – niewiele, zwłaszcza
w porównaniu do leżących
za miedzą Siemianowic Śl.,
gdzie głosów oddano 10 000
– co 7 mieszkaniec. Dlaczego
tak się stało? Pomijając kryzys społeczeństwa obywatelskiego, który wyjątkowo

dotknął nasze miasto, warto zwrócić uwagę na sprawy
techniczne. Władze Siemianowic niewątpliwie dołożyły wszelkich starań, by każdy chętny mógł oddać swój
głos. Mianowicie głosowanie trwało 2 tygodnie, a głos
można było oddać w kilkunastu placówkach, takich jak
centra kultury, biblioteki czy

Absurdów nie brakuje nigdzie, ale bacznie obserwując rzeczywistość, warto dostrzec te najbliższe,
a może i wyjątkowe – czeladzkie. Mamy kilka w zanadrzu, ale pewnie nie dostrzegamy wszystkiego, dlatego
zwracamy się do Czytelników o nadsyłanie własnych
spostrzeżeń na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com.
Eustachy Przypadek

NOWOCZESNA CZELADŹ

List od radnych

O

Łukasz Nowak

www.czeladzbiega.pl

mieszkańcy dopiero z pisma radnych dowiedzieli się, że były
zbierane jakieś podpisy i były prośby o zaopiniowanie usług
porządkowych. Może warto zrobić ponowny rekonesans,
aby upewnić się, czy obecny stan faktyczny jest zadowalający, przynajmniej w niektórych okolicach? W innym wypadku informacja, że wedle zapewnień władz miasta uda
się zachować dotychczasowy system sprzątania budynków
oraz terenów zielonych może być odebrana inaczej, niż intencje autorów pisma.

Lampy świecą w dzień
Dlaczego w dzień świecą się lampy uliczne w Czeladzi? Tak
było na przykład na jednej z ulic dokładnie w południe 21
grudnia. To samo powtórzyło się w południe 28 grudnia.
W załączeniu przesyłam zdjęcia.
Imię i nazwisko znane redakcji

Mieszkaniec osiedla

(nazwisko do wiadomości redakcji)

Koty też cierpią!

Na terenie osiedla, zwanego kiedyś osiedlem Nowotki,
w swoich skrzynkach pocztowych mieszkańcy znaleźli list
od dwóch czeladzkich radnych. Nadawcy piszą, że dzięki ich
interwencji, skierowanych do władz naszego miasta, otrzymali „zapewnienie”, że nie planuje się zmiany firmy sprzątającej korytarze oraz teren przyległy do budynków na osiedlu. Ponieważ jeszcze byłem na schodach, rozejrzałem się
uważniej i… mówiąc delikatnie, cisnęły się w myślach niecenzuralne określenia na widok prawie że zadomowionych,
zależałych brudów. Zastanowiłem się, kiedy ostatni raz widziałem w miarę dobrze posprzątaną klatkę schodową
i stwierdziłem, że mam chyba zaburzenia pamięci. List wywołał u mnie wstrząs, szok, nerwowe parskanie śmiechem,
wynikające z wyraźnego kontrastu między tym, co widziałem a tym, co wynikało z czytanych słów.
Z treści wywnioskowałem, że będzie jak było, bo jest dobrze. Zdjęcia, które przesyłam w załączeniu, temu przeczą,
choć i to nie oddają przykrej całości stanu faktycznego. Pozwoliłem sobie zadzwonić do obu panów radnych – w liście były ich numery telefonów. Rozmowy były grzeczne.
Cieszy mnie deklaracja, że zwrócą uwagę firmom, aby także w owych „newralgicznych rejonach” zaszły zmiany na lepsze. Zastanawia mnie tylko triumfalistyczny ton pisma, które
może sprawiać wrażenie, że żyję na osiedlu wręcz sielskim,

Czeladź
biega
d niedawna działający klub biegowy
Czeladź Biega zaprasza wszystkich aktywnych fizycznie, jak i osoby, które dopiero planują zacząć przygodę z bieganiem.
Nasze treningi są dostępne dla każdego bez
względu na stopień zaawansowania i wiek.
Przyjdź i przekonaj się. Wszystkie spotkania
odbywają się regularnie co tydzień. Gwarantujemy mile i aktywnie spędzony czas. Jest to
również doskonała okazja do poznania wielu
ciekawych osób z naszego miasta. Pokażmy,
że Czeladź nie odstaje od innych miast.
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Jest takie jedno miejsce w Czeladzi, w dzielnicy Piaski. Przy
ul. Trznadla, za śmietnikiem. Dość duży nieużytek, bardzo
zanieczyszczony. Często uczęszczany przez miejscowych
„smakoszy” piwa. Dość fajnie zalesiony i może właśnie dlatego koty wybrały sobie to miejsce. Swego czasu ktoś postawił im tam budy. Fajnie sobie mieszkały. Nikomu nie
przeszkadzały i były regularnie dokarmiane, a nawet sterylizowane/kastrowane. Niestety komuś się to nie spodobało. Budy wyrzucono. Znowu przyszła zima i znowu ktoś postawił budę. I tu sytuacja się powtarza. Wiem, że ponownie
chcą wyrzucić tę budę. Życzliwi próbowali dojść, czyj to teren, aby można było legalnie zostawić tam tę nieszczęsną
budę. Nie chce mi się opisywać, kto, gdzie i jak dochodził,
bo to nie ma sensu. Nikt w każdym bądź razie takiej zgody
nie wyraził. Ja tu czegoś nie rozumiem. Bo jeśli z jednej strony Urząd Miasta pomaga kotom wolno żyjącym (w postaci
przydzielania ich opiekunom karmy i kuponów na darmowe sterylizacje/kastracje), to dlaczego z drugiej strony ktoś
tę pomoc ogranicza lub niszczy? Dlaczego pozostawienie
tej budy tam, gdzie stoi, jest takim wielkim problemem?
Ludzie, przecież jest zima! Zwierzęta też czują i cierpią! Nie
potrafię wyrazić słowami tego, co czuję. Jak można być tak
pozbawionym wrażliwości? Już nie wspomnę o prawach,
które takowe zwierzęta posiadają, bo o tym chyba wszyscy wiemy. Nie przytoczę przykładów, gdzie takie budy stawiają władze miast.
Czytam „Nowoczesną Czeladź” dość regularnie i wydajecie
mi się ostatnią deską ratunku w tej sprawie. Bardzo proszę
o pomoc. Tylko nie odpisujcie w ogóle, jeśli macie odesłać
mnie znowu na początek tej sprawy (mam na myśli urzędników i tzw. biurokrację).
Z wyrazami szacunku
Edyta
Od redakcji: przekazaliśmy sprawę radnemu Pisarkowi,
by złożył stosowną interpelację.

Stare trampki i Armani
Czeladź, rządzona przez aktualne władze, przypomina faceta, który jeździ nowym mercedesem kupionym za kredyt,
nie spłaca za niego rat, ubrany jest w marynarkę od Armaniego, ale jednocześnie nosi stare trampki i podarte dżinsy.
Wiktor

KRONIKA
KRYMINALNA

➤ Na ul. Szpitalnej grupka chuliganów wymusza od ekspedientki sklepu, który otwarty jest do późnych godzin nocnych, alkohol i pijąc go pod sklepem, poluje na innych klientów z… nunczakiem. Co najmniej
jedna osoba została już dotkliwie pobita. Apelujemy
do policji i straży miejskiej, żeby zająć się tym problemem.
➤ Kompletnie pijaną babcię opiekującą się wnuczką zastali czeladzcy policjanci wezwani na interwencję do jednego z mieszkań na terenie miasta. Badanie stanu trzeźwości
46-latki, pod opieką której znajdowało się 3-letnie dziecko,
wykazało prawie 2 promile alkoholu. W efekcie dziewczynka trafiła pod opiekę asystenta rodziny MOPS (policja.pl).
➤ 46-letnia mieszkanka Czeladzi, w organizmie której znajdowały się prawie 3 promile alkoholu, w trakcie pobytu u swoich znajomych wszczęła awanturę. Po przyjeździe policji nie chciała trafić do izby wytrzeźwień i aby
tego uniknąć, zaproponowała łapówkę (policja.pl).

rajskim, bezpiecznym i nadal tak będzie. Nie podejrzewam
panów radnych o świadomą kpinę z mieszkańców. Niefortunny ton pisma, przynajmniej w mojej opinii i zagadniętych
znanych mi mieszkańców, był i jest nieadekwatny do stanu
faktycznego. Tak brzmi relacja jednej z mieszkanek osiedla:
– Gdy wychodziłam z psem i zobaczyłam zasikaną klatkę,
nie mogłam się powstrzymać od zrobienia zdjęcia. Firmie
obecnie sprzątającej można zarzucić wiele i na pewno nie
można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni i nie mamy żadnych zastrzeżeń. Obecne władze same chyba podjęły decyzję
dotyczącą firmy sprzątającej, jedynie nas o niej informując.
Radni w liście powołują się na 500 podpisów mieszkańców
opiniujących poziom usług. To niemało. Problem w tym tylko, że zarówno ja, jak i przygodnie zagadnięci przeze mnie

➤ Wyrokiem sądu 2 miesiące spędzi w areszcie 33-latek, który
w Czeladzi, wspólnie ze swoim rówieśnikiem, dopuścił się rozboju na 42-letnim mieszkańcu miasta. Oprawcy zaatakowali
swoją ofiarę w czasie imprezy w jednym z mieszkań przy ul.
Legionów. Obezwładniony i pobity 42-letni mężczyzna stracił portfel, w którym znajdowało się ponad 300 zł (policja.pl).
➤ Policjanci zatrzymali 29-latka poszukiwanego listem gończym, który nie powrócił do zakładu karnego z przepustki.
Czeladzianin wpadł w ręce stróżów prawa, gdy pijany (1,5
promila alkoholu) przyjechał autem w odwiedziny do mieszkania swojej dziewczyny przy ul. Krakowskiej. Mężczyzna
wszczął tam awanturę, a przybyłych na miejsce interwencji
mundurowych „przywitał” wulgaryzmami, po czym rzucił się
na nich z pięściami. Agresor ma do odsiedzenia za kratkami
ponad 2,5 roku (policja.pl).
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NOWOCZESNA CZELADŹ

W styczniu 2016 r. na emeryturę przeszła Ewa Ambroży, wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczn
nej w Czeladzi.
Na zdjęciu moment podziękowań i pożegnania podczas sesji Rady Miejskiej. Robert Szczupider, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, 1 marca 2016 r. także przejdzie na emeryturę. W obu przypadkach to ludzie bardzo zasłużeni dla Czeladzi. „Nowoczesna Czeladź” składa obojgu serdeczne podziękowania za piękny wkład w rozwój naszego
miasta. Nowym dyrektorem MBP w Czeladzi została Bożena Podgórska. Gratulujemy i życzymy dobrej pracy i dobrych jej
efektów. Rozstrzygnięcie konkursu na nowego dyrektora MZGK nastąpi 1 marca. Kandydatów jest wielu, ciekawe czy wygra ktoś z Sosnowca?

NOWOCZESNA CZELADŹ

Podczas dyskusji w trakcie sesji Rady Miejskiej, poświęconej niskiej emisji gazów w Czeladzi, radny Stanisław Pisarek
zwrócił uwagę na sygnalizacje świetlne, które w dzień często są przyczyną korków, a w nocy niepotrzebnie wymuszają hamowanie jadących samochodów. W odpowiedzi
przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko wyjaśniła,
że wyłączać sygnalizacji w nocy nie ma potrzeby, bo w nocy
się korki nie robią. Ot, kobieca logika.

Jak się dowiadujemy, nasza gazeta cieszy się dużą popularnością wśród czeladzkich posiadaczy piecy węglowych.
Doskonale służy jako rozpałka. Zatem jest szansa, że jeszcze długo będziemy rozchwytywani – wiele lat mnie, zanim
z Czeladzi zniknie ostatni piec.

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

Jak informuje Onet, w 2015 r. w Czeladzi strażnicy miejscy przeprowadzili łącznie 192 kontrole pieców węglowych
pod kątem spalania niedozwolonych odpadów, co zakończyło się wystawieniem 2 mandatów karnych i udzieleniem
15 pouczeń. Dla porównania w Sosnowcu nałożono 28 mandatów i udzielono 184 pouczenia, w Dąbrowie Górniczej
przeprowadzono 310 kontroli i nałożono 10 mandatów,
a w Będzinie kontroli było 28 kontroli i w żadnej z nich nie
stwierdzono spalania odpadów. Miasta Zagłębia Dąbrowskiego należą do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej – statystyczny mieszkaniec naszego regionu wdycha rocznie ilość niebezpiecznych substancji, która równa
się wypaleniu ok. 1400 papierosów!
17 grudnia 2015 r., podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Czeladzi uchwalono budżet Czeladzi na rok 2016. Za przyjęciem
budżetu głosowało 17 radnych, a wstrzymał się jeden radny (Stanisław Pisarek). Pomimo wniosków radnego Pisarka, nie zniesiono opłaty targowej ani nie obniżono podatku
od środków transportu. W 2016 r. dochody Czeladzi wyniosą
ponad 120,5 mln zł, a wydatki – prawie 123,5 mln zł. Oznacza to deficyt na poziomie niemal 3 mln zł. W przeliczeniu
na jednego mieszkańca koszt funkcjonowania władz samorządowych w Czeladzi wynosi aż 4 tys. zł rocznie. Skandalem

natomiast jest sam fakt, że głosowano za budżetem, który
ma deficyt! Każdy deficyt jest zły i dlatego żaden budżet nie
powinien być uchwalany z dziurą. Zakaz deficytu obowiązuje we wszystkich (poza jednym) stanach USA, w szwajcarskich kantonach, we włoskich regionach oraz na poziomie lokalnym w Szwecji, a niedawno został wprowadzony
w Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. Specyficzny hamulec długu publicznego ograniczający wydatki państwa ustanowiony został także na poziomie federalnym w Szwajcarii.

Fot. M. Siwek

13 stycznia 2016 r. w restauracji „Trzy Smaki” w Czeladzi odbyło się bardzo udane spotkanie z dietetykiem i instruktorem sportowym Grzegorzem Klonkiem. Zaproszony przez czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto gość opowiadał m.in. o pozytywnej roli tłuszczów w organizmie człowieka oraz o dietach odchudzających.

W Czeladzi u zbiegu ulic Wiosennej, Wiejskiej i Robotniczej
w dzielnicy Piaski realizowana jest nowa inwestycja mieszkaniowa. Koncepcja zagospodarowania działki o powierzchni
10 290 m2 to kameralne osiedle 18 budynków w zabudowie
bliźniaczej z działkami o powierzchni od 375 m2 do 700 m2
oraz szereg 4 budynków z działkami od 211 m2 do 466 m2.
Ponadto realizowana jest zabudowa działek przy ul. Spacerowej, a przy ul. Siemianowickiej inwestor dokonuje ostatnich
uzgodnień i wkrótce pojawią się fundamenty nowych domów.

W ramach inicjatywy obywatelskiej przygotowano dwa projekty uchwał na styczniową sesję Rady Miejskiej w Czeladzi. Pierwszy – czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto – dotyczył uczczenia Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. Chodziło w nim
o to, by w szczególny sposób uczcić pamięć o ludziach, którzy walczyli o wolność w powojennej Polsce. Ludzi zniszczonych nie tylko fizycznie, ale także historycznie najpierw
poprzez upokorzenie, a później zapomnienie. Mimo że pod projektem podpisało się 137
czeladzian uchwała została odrzucona przez radnych stosunkiem głosów 11:1 (za głosował tylko Stanisław Pisarek), 6 radnych wstrzymało się od głosu. Drugi projekt uchwały –
Komitetu Obrony Targowiska – dotyczył wydzierżawienia obecnego targowiska przy ul.
Auby kupcom, którzy mieliby przejąć pełną odpowiedzialność i opiekę nad całym terenem. Mimo że pod projektem podpisało się ponad 200 czeladzian, uchwała została odrzucona przez radnych stosunkiem głosów 14:2 (za głosował Stanisław Pisarek i Marian
Kita), 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Fot. T.Cukiernik

Fot. T.Cukiernik
Redakcja „Echa Czeladzi” potrafi przewidywać przyszłość.
W styczniowym numerze już ogłoszono w Czeladzi „Rok
francuski”, mimo że radni głosowali tę propozycję na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się już PO wydaniu gazety! Tajemnicą pozostaje, skąd redakcja wiedziała, jak radni będą głosować.
Rada Powiatu Będzińskiego podjęła uchwałę o likwidacji
Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi. Głosowanie po burzliwej dyskusji o odłożenie tej decyzji przebiegło sprawnie
i bez niespodzianek. Robert Szpinda, członek zarządu powiatu z PO, tłumaczył, że placówka jest mocno niedoinwestowana, a ma zostać utworzone Powiatowe Centrum
Kształcenia Specjalnego, gdzie będzie przeniesiona szkoła z Czeladzi. Przeciwko likwidacji wypowiadali się rodzice
uczących się tam dzieci. Szkoła cały czas protestuje. Na transparentach czytamy m.in.: „bez walki nie oddamy”, „zostawcie nasze dzieci w spokoju”. Ostatecznie za likwidacją czeladzkiej placówki zagłosowało 14 radnych powiatowych, 10
było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się.

Fot. T.Cukiernik
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Jak poinformowała TVP3 Katowice, Rada Społeczna szpitala powiatowego w Będzinie podjęła uchwałę o przeniesieniu do Czeladzi najważniejszych oddziałów placówki, m.in.
położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków oraz
chirurgii ogólnej. Będzińscy radni uważają, że przeniesienie
oddziałów to faktycznie likwidacja szpitala w Będzinie i dlatego sprzeciwiają się tej decyzji. Czeladzcy radni nie zabrali
głosu. Dług szpitala sięgnął już 48 mln zł.
Jak informują władze Czeladzi, „jest już koncepcja zagospodarowania i modernizacji Parku Grabek. Największą atrakcją będzie zalew wodny, w którym znów po kilkudziesięciu latach pojawi się woda, strumyki i kaskada
wodna w miejsce starej fontanny. Odnowione będą alejki
i mała architektura, uporządkowana zostanie zieleń i pojawią się miejsca parkingowe. Oprócz placu zabaw i wielu elementów do uprawiania aktywności fizycznej, będzie
tam wiele innych atrakcji zachęcających do spędzania czasu wolnego dla całych rodzin”. Ponadto kilka miesięcy temu
władze Czeladzi wspólnie z właścicielem Term Rzymskich
(które przylegają do Grabka) podpisały z przedstawicielami Światowej Organizacji Saunamistrzów deklarację o organizacji w 2018 r. w Czeladzi mistrzostw świata saunamistrzów. Przy okazji zadajemy pytanie dotyczące własności
gruntów w parku Grabek, bo doszły nas słuchy, że duże
fragmenty są własnością prywatną, a nie miasta.

28 stycznia 2016 r. w czeladzkiej Cafe Desa odbył się wieczór poetycki z Janem Stanisławem Kiczorem. Poeta mówił
m.in. o tym, że zdecydowawszy się na przygodę z literaturą
(debiutował w roku 2011, więc jako dojrzały człowiek), poświęcił trzy lata na naukę języka polskiego, a i dziś nie rozstaje się ze słownikami i przyznaje, że wciąż od nowa uczy
się pracy nad warsztatem. Rytm i rym wierszy Kiczora aż się
prosi o melodię, dlatego zgromadzeni goście mieli okazję
wysłuchać muzycznej interpretacji jednego z nich w wykonaniu Arkadiusza R. Skowrona.

Jak poinformował „Nowoczesną Czeladź” Łukasz Kożuch
z Wydziału Promocji Miasta, zabawa sylwestrowa na czeladzkim Rynku w 2014 r. kosztowała 15 724,86 zł, podczas gdy
w 2015 r. – aż 34 436,60 zł. Oznacza to wzrost o 18 711,74
zł, czyli o 119%! A zabawa trwała tylko 2 godziny, więc godzina imprezy była droższa o ponad 200%. Z kolei na tegoroczną WOŚP władze Czeladzi wydały 43 550,23 zł, podczas
gdy zebrano 50 814,09 zł. Problem polega na tym, że wydano
pieniądze podatników po to, by zyskała prywatna fundacja.
Z kolei jak podała Iwona Szczepanik z Urzędu Miasta, koszt
imprezy z okazji otwarcia zrewitalizowanego Śródmieścia
wyniósł 52 558,25 zł, koszt tegorocznej imprezy walentynkowej – 3846,45 zł, a koszt budowy sztucznego lodowiska
to 696 101,25 zł. Utrzymanie lodowiska (bez uwzględnienia
kosztów energii elektrycznej oraz wody) wyniosło w grudniu 2015 r. 9662,46 zł, a w styczniu br. – 12 265,09 zł. Później dojdą koszty demontażu, i wiele innych. Lodowisko to
niewątpliwa atrakcja, ale warto się przyjrzeć kulisom.

Fot. T.Cukiernik

Fot. T.Cukiernik
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CZELADŹ IN
THE FUTURE
Obrady Rady Miasta – marzec 2031 roku
– Dzień dobry – przywitał radnych przewodniczący Ogon.
– Zaczynamy obrady. Dziś tematem dyskusji będą dwie
bardzo ważne dla Czeladzi sprawy. Proszę o głos słońce
naszego miasta, burmistrza Spaleńca.
Spaleniec raźnym krokiem podszedł do mównicy. Emanował dumą z nowego, błękitnego garnituru, który w połączeniu z zieloną koszulą i czerwonym krawatem przypominał papuzie pióra. Zanim zaczął mówić, z oklaskami
wyrwał się radny Płazecki. Błyskawicznie dołączył Wentyl
i kilku innych. Gdy spontaniczny aplauz już ucichł, Spaleniec najpierw skrzętnie odnotował w pamięci, kto klaskał
mniej żarliwie lub wcale, po czym zabrał głos.
– Jak wiecie, ostatni remont naszych schodów miał miejsce dwa lata temu. Wykonawca zbankrutował i nie ma kto
dokonać niezbędnych poprawek, a niestety zima mocno
zepsuła płyty i schody musieliśmy częściowo odgrodzić.
Mam w związku z tym rewolucyjną koncepcję na fantastyczną i nowatorską inwestycję dla Czeladzi.
– Ciekawe za ile? – mruknął radny Wroński, nerwowo
przygryzając wąsy.
Spaleniec udał, że nie słyszy i ciągnął dalej. – Ideę podsunął mi ostatni sukces naszych skoczków podczas Turnieju 4

Skoczni, gdy Wielkosz, Tętnica i Sztych zajęli pierwsze trzy
miejsca. Nie będziemy remontować już schodów! Postanowiłem, że w tym miejscu powstanie jedyna w Zagłębiu
treningowa skocznia narciarska! Nasza młodzież powinna
mieć szansę dołączenia do grona tych wielkich sportowców. Wprawdzie nie będzie przez to tradycyjnej już i pięknej imprezy otwarcia schodów – westchnął nostalgicznie,
bo ta byłaby chyba piąta – ale za to będziemy teraz obchodzić Święto Pierwszego Śniegu, bo to ważne, by nasza młodzież szanowała tradycje. Może nawet zamówimy
Mszę Świętą z tej okazji.
Sala zamarła. Geniusz Spaleńca objawił się w całej okazałości. Nawet radny Pisak nie był w stanie wydusić słowa
z podziwu – w końcu, po jego wieloletniej batalii, skończy
się wyrzucanie pieniędzy w błoto na niekończące się remonty schodów i uroczystości z okazji ich otwarcia. Biedak nie zorientował się jeszcze, że teraz zacznie się jeszcze gorsza jazda. Demontaż, przechowywanie i ponowny
montaż lodowiska już wykańczał finanse i pracowników
miejskiej spółki Lód sp. z o.o., a teraz pewnie już nic nie
obroni jej przed upadłością, gdy będą musieli demontować skocznię.

NOWOCZESNA CZELADŹ

– Ale ile to będzie kosztować? – upierdliwie dociekał
Wroński, coraz mocniej przygryzając wąsy.
– Pan znowu swoje – ze zdenerwowania twarz Spaleńca przybrała kolor jego krawatu. – Pieniądze, panie Wroński, są od tego, żeby je wydawać. Miasto to nie jest przedsiębiorstwo, żeby zarabiać. Ale uspokoję pana – podjąłem
fantastyczną decyzję dla Czeladzi – zrobimy to w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. Nic nie wydamy! Zatkało Pana? Nic!
Wroński zamienił się w słup soli.
– Jak to? – bąknął. – Nic?
– A tak to. My dajemy działeczkę, a inwestor resztę. I już.
– No, ale co później? – próbował dochodzić Pisak. Z emocji po łysej czaszce spłynęła mu strużka potu. – Co z działką, z infrastrukturą?
– Uważam, że to absolutnie niezwykła idea – głupie pytania Pisaka przerwał wiceprzewodniczący Konar. – Przecież pan burmistrz wszystko precyzyjnie wyjaśnił.
Reszta radnych tradycyjnie milczała – większość z nich
jeszcze nigdy nie zabrała głosu podczas obrad. Ogon popatrzył zapraszająco na Wojćkowskiego, ale ten jakoś dziwnie unikał jego wzroku.
– Zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję, przy
jednym przeciw i dwóch wstrzymujących podjęliśmy decyzję o budowie nowego, pięknego sportowego obiektu.
A teraz drugi ważny temat – kontynuował. – Kolejne odkrycia naukowców dotyczące fal grawitacyjnych pozwolą nam niebawem zreperować zepsuty parking antygrawitacyjny przy ul. Ogrodowej. Jak się okazało, naukowcy
z partnerskiego Pyongyangu popełnili błąd i nawet kilkukrotna wizyta w Korei naszych delegacji z burmistrzem
Spaleńcem na czele nie dała efektu, co przecież jest niemal niemożliwe. Do naprawy potrzebny jest tylko dostęp
do jakiejś działki w centrum, by koreańscy technicy mogli prowadzić prace. Niestety jako miasto nie dysponujemy już żadną. Przed laty praktycznie pozbyto się gruntów
miejskich. Wchodzi oczywiście w grę zakup czegoś ciekawego. I właśnie mamy tu projekt odkupienia bardzo atrakcyjnej działki przy ul. Auby.
– Czy to ta po targowisku? – zapytał Wojćkowski. – Ależ
ona jest pełna jakichś dziwnych, zdewastowanych budowli.
– No właśnie, trzeba je odkupić, wyburzyć i będziemy
mogli dysponować.
– Ale za ile? – temat cen zawsze bulwersował Wrońskiego. Jego wąsy cudem wciąż to przetrzymywały.
– Za ile, za ile, za ile! – odparował Spaleniec. – Pan zawsze
swoje! Za tyle, za ile będzie trzeba. Właściciel działki to bardzo przychylny inwestor i na pewno się z nim dogadam.
A pieniądze? Już panu mówiłem – rzecz nabyta. Spokojnie znajdziemy – ZIK sp. z o.o weźmie kredyt pod zastaw
jednego ze swoich biurowców – tego przy Bytomskiej 70!
Ten merytoryczny argument uspokoił radnych i decyzja
o zakupie działki przeszła już bardzo gładko. Po drodze
Ogon, zasłaniając się regulaminem, nie dopuścił do głosu Niejadzika, który koniecznie chciał wypowiedzieć się
na temat antygrawitacji.
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☛ Sąsiadująca z powiatem będzińskim gmina Ożarowice zdobyła pierwsze miejsce w rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Samorządów w latach 2003–2014 oraz trzecie miejsce
w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego 2015. Liczba osób pracujących w gminie wzrosła
w 12-leciu o 322 osoby na 1000 mieszkańców. Było to możliwe
m.in. dzięki temu, że w wielu kategoriach Ożarowice mają jedne z najniższych stawek podatku od środków transportowych.
☛ Jak podaje „Dziennik Zachodni”, prezydenci miast, zasiadający w zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
zgodzili się na utworzenie Metropolii Górnośląskiej. Przedstawiono 3 warianty granic tego tworu. Wariant pierwszy obejmuje
14 gmin (bez Czeladzi), drugi wariant – 23 gminy (z Czeladzią),
a trzeci wariant – 52 gminy (z Czeladzią). Zespół konsultacyjny
zarekomendował zgromadzeniu wariant drugi. Aby metropolia mogła powstać, zgodę musi wyrazić co najmniej 70% rad
znajdujących się tam miast i gmin. Jednocześnie wg Radia
Katowice władze Sosnowca chcą powołania instytucji zrzeszającej miasta Zagłębia Dąbrowskiego (w tym Czeladź), aby
skuteczniej pozyskiwać fundusze zewnętrzne, w tym unijne.
☛ Wg Radia Katowice, Sosnowiec jako pierwsze miasto
z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymał, przyznawaną
przez Berlińską Agencję Energii i Komisję Europejską, prestiżową europejską nagrodę za zarządzanie energią w mieście. To efekt tego, że w prawie 90 szkołach w Sosnowcu obniżono zużycie energii elektrycznej o ponad 30%. Z kolei
zgodnie z zapowiedziami władz, Siemianowice Śl. za 8 mln
zł mają mieć nowe oświetlenie, które ma być inteligentne.

UM Sosnowiec

Fot. T.Cukiernik

Leon Dąbrowski

Autorzy tej niecodziennej ksiàŕki pochodzà
z róŕnych czôķci Polski. Sà wķród nich pisarze, poeci, dziennikarze, ale teŕ osoby spoza
krôgu literackiego: polityk, kwiaciarka, przedsiôbiorca, wiôzieġ i wielu innych. W listach
opowiedzieli o wğasnych pomysğach na
ŕycie, o wyznawanych zasadach i wartoķciach,
o marzeniach. Przekazali takie informacje
i wiedzô, jakà byâ moŕe sami pragnôliby otrzymaâ od dalekich przodków. Waŕne sprawy
w nich poruszone dotyczà jednak bardziej nas
niŕ naszych potomnych. Nie mamy pojôcia,
czy i jacy oni bôdà, czy w ogóle zainteresujà
ich rozmyķlania dawno zmarğych prapradziadków i czy ta ksiàŕka kiedykolwiek traƬ
w ich rôce…

Most przez czas, którego budulcem sà piôkne,
wartoķciowe i niecodzienne teksty, to pomysğ
na wartoķciowà lekturô przede wszystkim dla
ludzi ŕyjàcych teraz. Rysuje wyjàtkowy obraz
wspóğczesnej codziennoķci, zarówno z jej
najprostszymi, wydawaâ by siô mogğo najbardziej trywialnymi problemami, jak i tymi, nad
którymi trudna debata trwa od lat.
Prawdopodobnie to jedyna taka publikacja na
ķwiecie.
Format A5, 212 stron. Cena 34,90 zğ
Informacje i zamówienia:

WYDAWNICTWO STAPIS
www.stapis.com.pl
biuro@stapis.com.pl
tel. 32 259 75 74

Most przez czas. Listy do praprawnuka

Most przez czas to wydany w piôknej oprawie graƬcznej zbiór listów
napisanych do naszych dalekich potomków, których nigdy nie poznamy.

Cd. fikcyjnej i humorystycznej relacji z przyszłości nastąpi.

Kronika – XII 2015-II 2016

Wydarzyło się w Czeladzi
☛ 11 grudnia w sali znanego czeladzkiego hotelu odbyła się wielka impreza z okazji wręczenia Pierścieni Saturna;
☛ zakupiono, zmontowano i otwarto (12 grudnia) lodowisko miejskie na terenie Szkoły
Podstawowej nr 7 na Piaskach;
☛ ukończono kolejny remont schodów do UM. 19 grudnia zrobiono imponującą imprezę
otwarcia. Czeladzi przybyła kolejna fontanna;
☛ 31 grudnia odbyła się huczna impreza sylwestrowa na Rynku;
☛ 10 stycznia odbył się koncert z okazji zbiórki WOŚP;
☛ 27 stycznia czeladzkie władze świętowały „wyzwolenie” miasta przez Armię Czerwoną;
☛ 30 stycznia odbył się II Charytatywny Turniej Halowy w Piłce Nożnej „Gramy dla Waldka”.
Zebrano 27 109,20 zł, które zostaną przeznaczone na rehabilitację znajdującego się w
stanie śpiączki Waldemara Lubnau, byłego piłkarza CKS-u Czeladź;
☛ 4 lutego Rada Powiatu Będzińskiego postanowiła zlikwidować Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi;
☛ dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej planuje przenieść większość oddziałów szpitalnych z Będzina do czeladzkiego szpitala.
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☛ W Sosnowcu otwarto pierwszą w regionie prywatną
izbę wytrzeźwień, gdzie będzie mogło trzeźwieć 20 osób
– 16 w salach wieloosobowych, a 4 w pokojach dla VIP-ów –
z łazienkami, telewizorami i Internetem. Standardowy koszt
noclegu to 300 zł. To będzie konkurencja dla samorządowej izby wytrzeźwień w Sosnowcu, która przyjmuje pacjentów także z Czeladzi. Wstępne zainteresowanie współpracą z prywatną izbą wyraziły władze Tychów i Mysłowic.
☛ Radni z Dąbrowy Górniczej przygotowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Rotmistrza Witolda Pileckiego”
rondu przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Majakowskiego.
W uzasadnieniu do uchwały napisano, że konieczne jest upamiętnienie postaci Pileckiego, który przez długi okres był osobą zapomnianą na kartach historii, mimo iż był wzorem cnót
obywatelskich i patriotycznych, postacią godną naśladowania.
☛ Jak podaje Polskie Radio, Piotr Jania, wojewoda zachodniopomorski, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa przez władze 7 zadłużonych gmin. Chodzi o to,
że gminy Ostrowice, Białogard, Manowo, Rewal, Bielice, Przybiernów i Brojce zaciągnęły kredyty w parabankach, a ich zadłużenie przekracza 60% planowanych dochodów. Wojewoda przekonuje, że samorządy nie mogą być poza kontrolą
finansową Regionalnej Izby Obrachunkowej czy urzędu wojewódzkiego, gdyż może to doprowadzić gminy do bankructwa.

Rynek we Wrocławiu

Fot. T.Cukiernik

☛ Wg forsal.pl, samorządy na walkę z alkoholizmem bezsen- ☛ Choć z oficjalnych informacji dotyczących Wrocławia
sownie wydają rocznie ok. 30 mln zł. Działania te nie zniechę- wynika, że miasto jest zadłużone na 3 mld zł, to spółki miejcają Polaków do picia alkoholu. Organizowane festyny, poga- skie wygenerowały również ponad 3 mld zł zobowiązań.
danki i konkursy nie przynoszą rezultatów. Z oficjalnych danych Oznacza to, że rzeczywiste zadłużenie Wrocławia nie wynosi
wynika, że Polacy z roku na rok wydają coraz więcej na alko- – jak twierdzą władze miasta – 77%, a ok. 155% dochodów!
hol. Samorządy pieniądze zarezerwowane na walkę z alkoho- Prawdopodobnie więcej polskich samorządów chowa talizmem przeznaczają na inne cele, np. gmina Głuchołazy (woj. kie trupy w swoich szafach. Mimo to wrocławscy urzędnicy
opolskie) wydała je na organizację… wyścigu kolarskiego. obdarowali mieszkańców instalacją artystyczną, a konkretnie podświetlaną kupą betonowych kamieni za… ponad
☛ Jak donosi Polskie Radio, Tomasz S., były wiceprezydent Krako- 40 tys. zł, a na tor wrotkarski chcą wydać… aż 6,2 mln zł.
wa oraz Jerzy A., były wojewoda małopolski i były radny Krakowa,
za niegospodarność i korupcję zostali skazani przez sąd na kary ☛ Wg „Faktu”, otwarty w Lidzbarku Warmińskim komwięzienia i grzywny. Ponadto Tomasz S. musi wyrównać szkody pleks basenów termalnych, który kosztował ponad 100
w wysokości 500 tys. zł, a Jerzy A. – 300 tys. zł. Wg sądu urzędni- mln zł, staje się pośmiewiskiem na całą Europę. Władze,
cy za działki warte niecałe 1,4 mln zł zapłacili 5 mln zł. Dlaczego opierając się na badaniach z lat 50. i 70., postanowiły zbumają wyrównać szkody tylko na 800 tys. zł, a nie na 3,6 mln zł? dować basen termalny. Tymczasem okazało się, że woda
z ziemi ma niespełna 24 stopnie Celsjusza, a powinna
☛ Władze Gdańska planują nawiązać współpracę z Ligą mieć ok. 35–40 stopni! Urzędnicy wymyślili więc, że…
Muzułmańską, aby w szkołach odkłamała stereotypy na te- zbudują kotłownię, która ma podgrzewać wydobywaną
mat islamu. Z kolei radni Częstochowy (głosami PO i SLD) wodę! Współfinansowany z dotacji unijnych rzeczywiprzyjęli uchwałę, na mocy której Częstochowa mogła pod- sty koszt budowy basenów o 12 mln zł przekroczył zakłapisać porozumienie o finansowaniu lekcji islamu dla często- dany koszt, a sama budowa przedłużyła się o ponad rok.
chowskich uczniów w Katowicach. Wg radnych PiS, nauka islamu nie powinna być realizowana za publiczne pieniądze. ☛ Stéphane Delpeyrat, burmistrz francuskiego miasta Saint-Aubin, który obniżył swoje wynagrodzenie z 1178 do 400
☛ Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, podjął decy- euro miesięcznie, otrzymał od władz list, w którym poinforzję o zawieszeniu działalności straży miejskiej – podaje por- mowano go, że łamie prawo… bo pobiera zbyt niskie wytalsamorzadowy.pl. Jego zdaniem straż miejska w obecnej nagrodzenie. Wszystko ze względu na przepis, który mówi,
formie nie sprawdziła się i wymaga radykalnych rozwią- że burmistrzowie miast i wsi z co najmniej 1 tys. mieszkańzań. Czarę goryczy przelał film, na którym widać, jak straż- ców muszą zarabiać nie mniej niż 800 euro miesięcznie.
nicy w czasie pracy… śpią w swoich służbowych samochodach. Formację ma zastąpić... nowa służba porządkowa. ☛ Władze Jerozolimy w ramach cięć wydatków zamierzają zwolnić 2 tys. osób zatrudnionych przez miasto. Zwol☛ W referendum w 40-tysięcznych Chojnicach (woj. nienia dotkną prawie wszystkie wydziały miasta, w tym
pomorskie) za likwidacją straży miejskiej opowiedzia- edukacji, opieki społecznej, konserwacji i ośrodki kultury.
ło się 7214 osób, a za jej utrzymaniem głosowało tylko
295 osób. Jednak referendum jest nieważne, gdyż wzię- ☛ Wobec 350 burmistrzów i 7 gubernatorów w Koło w nim udział tylko niewiele ponad 24% uprawnionych. lumbii prowadzone są dochodzenia ws. nadużyć finansowych i korupcji. Oznacza to, że 1/3 liderów sa☛ Referendum ws. odwołania władz Poręby (woj. śląskie) morządowych kraju i co 5 gubernator stoi w obliczu
było nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Powo- oskarżenia. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnydem głosowania była bardzo trudna sytuacja finansowa mi Urząd Prokuratora Generalnego ostrzegł, że aż 20
gminy i podjęte przez burmistrza Ryszarda Spyrę działania tys. kandydatów ma problemy z przestrzeganiem prawa.
oszczędnościowe, które przez inicjatorów referendum ocenione zostały jako „pozorne oszczędności, godzące w bez- ☛ Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia rozpieczeństwo i zdrowie mieszkańców”. Odwołania burmistrza począł likwidację rad miejskich i regionalnych. W aglochciało 1791 osób, przeciw było 191, zaś za odwołaniem meracji Sydney do kasacji przewidziano 43 samorządy
rady miejskiej opowiedziało się 1791 osób, przeciw było 189. miejskie, z których ma powstać jedynie 25 rad miejskich.
Niektóre małe rady zarządzały obszarem zamieszkałym
☛ Spółka żony Zygmunta Żołędzia, wiceburmistrza Nowej Dęby przez 14 tys. osób. Po reformie średnia wielkość obszaru
(woj. podkarpackie), dostała ponad 420 tys. zł dotacji na budo- samorządowego będzie wynosić 150 tys. mieszkańców.
wę strony internetowej Oknoart.pl – informuje infonowadeba. Z kolei ze 109 rad regionalnych utworzonych zostanie 87
pl. Cały projekt miał kosztować ponad 600 tys. zł, podczas gdy nowych. Ma to przynieść 2 mld AUD oszczędności w perkoszt wykonania takiej strony waha się pomiędzy 5 a 15 tys. zł. spektywie kilku lat.
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Komunizm i patriotyzm
Politycznie określiłbym siebie jako konserwatywnego liberała,
czyli takiego, co to uważa, że społecznie obowiązuje prawo
naturalne, a gospodarczo wolność i z lewicą nie było mi nigdy
po drodze.

B

lisko mi było do tezy, że członkowie
PZPR to płatni zdrajcy pachołki Rosji, jak
rozwinął skrót poseł Moczulski w Sejmie. Ale mamy dobę Internetu i da się tam
w powodzi chłamu, pudelków, dziennikarzy
o lisim sprycie oraz rozrywki dla plebsu znaleźć wartościowe rzeczy. Ostatnio moim typem jest śp. doc. Józef Kossecki, światowej
klasy socjocybernetyk.
W oparciu o jego wykład na temat historii PRL muszę zweryfikować swoje poglądy
dotyczące tamtej epoki i przyznać, że my-

ślałem bardziej stereotypami niż pojęciami.
Stereotypy są to stwierdzenia, które nie
mają wartości poznawczej (albo bardzo małą),
lecz wartość ocenną i służą do manipulacji
społeczeństwem. Istnieją stereotypy do manipulowania używane przez lewicę, np.: faszysta, antysemita, fundamentalista, nacjonalista, zacofany klerykał, oszołom oraz te
do manipulowania przez prawicę, np.: agent,
komuch, ubek, liberał. Kiedy się chce kogoś
zdołować podczas dyskusji, albo zdyskredytować nawet całe grupy, wystarczy od-

powiednio do prezentowanej przez nie opcji nalepić etykietę i interlokutor (cała opcja)
pozostaje bez możliwości racjonalnego odparcia ataku. Przyznaję, że i ja podobne etykiety czasem stosowałem w odniesieniu do
pezetpeerowców. Ale jeśli mamy dojść do
wspólnych wniosków albo przyświeca nam
wspólny cel, należy odrzucić stereotypy, które niosą w sobie zakłamanie, a posługiwać
się pojęciami.
W oparciu o wyżej wspomniany wykład
doc. Kosseckiego chciałbym rozważyć, czy
człowiek reprezentujący dziś opcję lewicową musi być internacjonalistą i agnostykiem,
czy też niekoniecznie. Pewnie dzisiejsi „yntelygenci” nie wiedzą, że proces wyzwalania
się Polski z okowów komunizmu nie rozpoczął się w 1989 r., tylko znacznie wcześniej,
a największe zasługi na tym polu położy-

li członkowie kierownictwa PZPR. I tak pod
wpływem wypadków poznańskich w 1956 r.
zebrało się VII, a następnie VIII plenum PZPR.
Moskwa – władze KPZR i Chruszczow osobiście – naciskali na zmiany w PZPR, łącznie z
groźbą interwencji. I tutaj ciekawy, także w
odniesieniu do dzisiejszej sytuacji politycznej, fakt: Biuro Polityczne Komunistycznej
Partii Chin 20 października 1956 r. zdecydowało o wystosowaniu ostrzeżenia pod adresem ZSRR ze sprzeciwem wobec planowanej
interwencji i poparciu Polski. Ale też polscy
komuniści zaczęli uzbrajać aktyw partyjny
(Żerań) i to nie przeciw reakcji wewnętrznej,
lecz przeciw wojskom sowieckim, które szły
na Warszawę, a polskie resortowe bezpieczniackie wojsko KBW (które wcześniej zwalczało Żołnierzy Wyklętych) gen. Komar (zajadły komunista od czasu wojny w Hiszpanii)
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– radnym lewicy do sztambucha
wyprowadził w celu blokowania dróg przed
nadciągającymi Sowietami. Stereotypowo
(z pozycji prawicy) Komar i aktyw PZPR to
wstrętne komuchy, ale w takim wypadku
ci, co obdarzają takim stereotypem Komara, de facto popierają interwencję sowiecką.
Wyrzucono najbardziej skompromitowanych członków Biura Politycznego, jak: Berman, Minc, Radkiewicz – były minister bezpieczeństwa. Niektórych katów z bezpieki
skazano na wysokie wyroki – najwyższy wyrok w tamtym okresie opiewał na 15 lat więzienia, a najwyższy wyrok, jaki dostał w III RP
stalinowski kat to 9 lat. Wyproszono znaczną część specjalistów radzieckich z MON i
MSW z marszałkiem Rokossowskim na czele. Zostali nieliczni, tacy jak bardzo lubiany w
WAT gen. Owczinnikow. Polska zaczęła grać
w znacznej mierze suwerenną grę.

W tym miejscu można by postawić pytanie:
czy bardziej zwalczali komunizm ludzie Gomułki po 1956 r., choć ze względów geostrategicznych nazywano to (stosowano stereotyp) zwalczaniem kultu jednostki, błędów i
wypaczeń itp., czy też „elyty” III RP? Od słynnej transformacji ustrojowej 1989 r. wmówiono Polakom, że właśnie odzyskali wolność,
a cała państwowa i prywatna machina propagandowa nastawiona jest na utrwalanie
tego stereotypu, wmówiono, że osiągnęliśmy przedsionek raju i o nic nie musimy się
troszczyć, bo jesteśmy członkiem największych sojuszy ekonomicznych i militarnych.
Czy to prawda? – każdy może odpowiedzieć
sobie sam. Chciałbym jednak przypomnieć,
że od wejścia do UE i NATO miała nas czekać
prawie niekończąca się era pokoju i dobrobytu, a tu nagle wybuchł, trwający do dziś,

ogólnoświatowy kryzys monetarny, potem
ukraiński Majdan, następnie Grecja i Cypr, a
obecnie demograficzna agresja muzułmańska. Zaledwie 5 lat temu nazywano oszołomami osoby, które wskazywały na konieczność
wzmacniania funkcji obronnych państwa.
Proponuję radnym z lewicy (być może także części osób z opcji pana burmistrza) rozpoczęcie uprawiania realnej polityki nawet
w mikroskali Czeladzi, a nie przejmowanie
się materiałami propagandowymi (stekiem
stereotypów), jak np., że obowiązuje rozdział
Kościoła od państwa czy też, że 27 stycznia
1945 r. nastąpiło wyzwolenie Czeladzi. Szanowni państwo radni o lewicowych poglądach – macie w historii swojej opcji politycznej oprócz bezspornie haniebnych kart,
w szczególności do 1956 r., także karty patriotyzmu, z których możecie być dumni. Od

1956 r. nie musicie bać się okazywać patriotyzmu, a po 1989 r. to nawet można być religijnym. Mieszkańcy liczą na przemyślenie
i być może przedłożenie jako własnej inicjatywy uchwały o Żołnierzach Wyklętych,
tym bardziej że z pewnością przypomnimy
tę sprawę przed kolejnymi wyborami. Patrząc zaś na zachodzące w świecie procesy,
nie wydaje się, aby ideały np. równości płci,
multi-kulti czy Europy bez państw narodowych były w stanie zmobilizować młodych
Polaków do ich obrony.
Adam Dobiński

CIEИIE wychodzą z cienia
Sobotni wieczór w połowie stycznia. Galeria Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” stała się miejscem niecodziennego wydarzenia
muzycznego. Zagłębiowsko-śląski zespół CIEИIE rozpoczął,
na żywo, prezentację swojej pierwszej płyty „Czas”.

K

oncert zgromadził pokaźną publiczność,
kilkakrotnie przekraczającą oczekiwania
artystów i możliwości galerii do tego
stopnia, że połowa odbiorców za bardzo nie
widziała wykonawców. Sądząc jednak po owacjach, wszyscy byli zadowoleni. W rozmowie
po koncercie swojego zadowolenia i wdzięczności fanom nie kryli również sami muzycy
w składzie: Magdalena Stala-Pajor – wokal,
Sławomir Stala – klawisze, Leszek Niedbała – gitara rytmiczna, Robert Kubat – gitara
prowadząca, Zdzisław Knop – gitara basowa
oraz Grzegorz Imiołczyk – perkusja.
Formacja powstała w 2011 r., pierwotny 3-osobowy skład został rozszerzony o wokalistkę,
gitarzystę basowego i perkusistę. Inspirację
do tworzenia nowych kompozycji zapewniają
zwykle gitarzyści, utwory są następnie rozwijane przy udziale wszystkich członków grupy.
Koncertową moc zdecydowanie nadaje Magda, wysoka dziewczyna, obdarzona wyjątkową swobodą i ekspresją sceniczną, jeszcze nie
na miarę Freddiego Mercury’ego, ale ponieważ
Magda cały czas się rozwija, więc w przyszłości… Pozostali muzycy może mniej dynamicznie uzewnętrzniają swoją osobowość, natomiast warsztat posiadają godny zawodowców.

Pytanie, czy chcieliby żyć z grania, wprawiło ich w lekką konsternację i nie umieli
na nie odpowiedzieć, natomiast przyznali, że chętnie zmierzą się z „rzeczywistością” i zagrają biletowany koncert. Zespół
ma zabezpieczoną bazę. Dzięki gościnności czeladzkiego Klubu Abstynenta „Metamorfoza” próby mogą odbywać się dwa
razy w tygodniu po kilka godzin. To ważne, ponieważ muzycy mają rodziny, dodatkowe obowiązki oraz pracują zawodowo.
Nie podejmuję się określić stylu muzyki
uprawianej przez CIEИIE. Mogę jedynie
zarekomendować ich miłą dla ucha z rockowymi wstawkami i dobrymi tekstami
twórczość, do posłuchania na koncertach
lub z niedawno nagranej płyty. O poczynaniach zespołu można uzyskać informacje na stronie: https://pl-pl.facebook.com/
cieniecienie

Wiesław i Barbara Krosta

Most Zakochanych
W
Walentynki w 40. rocznicę wybudowania mostu przez Brynicę
czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto uroczyście nadało mu
piękną nazwę Most Zakochanych. Podczas
uroczystości pan Wiesław Krosta, który bu-

Paweł Łakomik

dował ten most, opowiedział kilka ciekawych anegdot, a nowa nazwa bardzo mu
się spodobała.
Mamy nadzieję, że źli bądź nieprzychylni
ludzie uszanują tradycję i pozwolą mu pełnić swoją rolę.

Od 1996 r. w naszym mieście działa Czeladzkie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem
Psycho-Ruchowym.
z podatku PIT można wpłacać
na konto stowarzyszenia:
ING BANK: 22 1050 1269 1000 0008 0342 5768;
KRS: 0000021403

1%

Most zakochanych w Czeladzi

Nadal kibicujemy Nadii
Nadia, o której pisaliśmy w poprzednim numerze naszej gazety, nadal dzielnie zmaga się
z codziennością, nie tracąc pogody ducha i otwartości na świat. Wspaniale postępuje jej
ponadprzeciętny rozwój intelektualny. W tym roku ma zaplanowany przynajmniej jeden
zabieg operacyjny i cały czas jest rehabilitowana, przy ogromnym zaangażowaniu rodziców i ludzi dobrej woli. Dołącz do nich, ofiarując przynajmniej 1% swojego podatku. Więcej informacji o Nadii można uzyskać na stronie fundacji „Słoneczko”: http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=192/M.
Redakcja
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Antypierścienie Saturna
Wszystkim nam zależy na rozwoju Czeladzi, a wiadomo przecież, że rozwój miasta nie dzieje się od tak, nie spływa z wysokości,
czy też nie zależy od samych dobrych chęci.

R

ozwój miasta to działalność jego obywateli,
a także jego władz. Najlepiej gdyby władze i obywatele działali wspólnie.
Z powyższej prawidłowości
zdawał sobie sprawę burmistrz Marek Mrozowski, który ustanowił nagrodę Pierścieni Saturna. W wypowiedzi
dla „Dziennika Zachodniego” z 2009 r. Wojciech Maćkowski, ówczesny kierownik
Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego, wskazał: „chcieliśmy w ten sposób wyróżnić
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Problem na Staszica

z innej perspektywy

dla innych jako niewłaściwy kierunek. Kapituła deklaruje nieujawnianie danych
osób zgłaszających, jeśli nie
będą sobie tego życzyć. 21
marca kapituła wybierze 5
kandydatur – najbardziej
zasługujących na pierścienie czeladzkiej niesławy,
a w kwietniu nastąpi uroczyste wręczenie Antypierścieni Saturna. Zapewne nikt
z nominowanych się nie pojawi, ale i tak impreza odbędzie się i to za prywatne,
a nie publiczne pieniądze!
Redakcja

Plebiscyt na najlepszego sportowca

CZELADZI
Dlatego jako redakcja wspólnie z czeladzkim Stowarzyszeniem Nowoczesne
Miasto głaszamy PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA CZELADZI. Prosimy
o przysyłanie kandydatur z uzasadnieniem.
W styczniu każdego roku będzie się zbierać
Miejska Kapituła Sportowa, do której zapraszać będziemy czeladzian z różnych środowisk sportowych (liczymy na współpracę
z MOSiR i czeladzkimi klubami sportowymi).
Kapituła dokona wyboru, a potem w lutym
odbędzie się Bal Sportowca, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki i wręczone
nagrody (może i burmistrz ufunduje jakąś
i pomoże w organizacji?). Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym: nowoczesnaczeladz@gmail.com oraz poprzez profil stowarzyszenia na FB.

W Czeladzi jest wielu ludzi mających znakomite wyniki sportowe. Zazwyczaj
z oczywistych przyczyn trenują w klubach innych miast, ale to przecież nasi
ziomkowie. A często nawet nie wiemy, że to sportowcy o wyśmienitych
osiągnięciach nawet w skali świata.

Reklamy przy parkingu pod M1

Czeladzka gra w klasy. A co jak nie trafisz w kwadrat?

Fot. J. Szkocnyy
W Czeladzi mamy mnóstwo nierozwiązanych problemów z podstawową infrastrukturą. Na zdjęciach wypływy ścieków bezpośrednio na (chyba) miejską działkę przy ul. Staszica. Pomimo wybudowania przepompowni i to ścieki wylewane są bezpośrednio na grunt.
Ma to miejsce tuż za chodnikiem przy głównej ulicy. Bardzo blisko rzeki i stawu – miejsca
rekreacji chociażby wędkarzy. Czy to XIX czy XXI wiek? Być może ma to związek z zamianą starej i już niewydolnej kanalizacji deszczowej na ściekową. Ponure efekty widać także
w postaci zawalonego i podziurawionego przez szczury chodnika i trawnika. To nie tylko
nieestetyczne, to niebezpieczne. W Czeladzi coraz więcej ludzi uprawia biegi i nordic walking. I chwała im za to – brawo za akcję Czeladź Biega. Ale uważajcie na ul. Staszica – można złamać nogę.

W Czeladzi budujemy piękne fontanny, wydajemy miliony na remonty schodów, utrzymujemy straż miejską, a jednocześnie mamy pełno takich miejsc. Czy to tak trudno znaleźć właściciela takiej działki i zrobić z tym porządek? Gospodarza poznaje się nie po obrazku na ścianie, a po czystości i porządku w domu i obejściu. Na zdjęciu okolice ul. Staszica
i Siemianowickiej.
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COOLINARNA
CZELADŹ
redaguje Grzegorz Klonek

Ciekawostka
o witaminie C

NOWOCZESNA CZELADŹ

nek jest nierówny, bowiem nasze organizmy
wolą wchłonąć glukozę, zamiast witaminy C.
Wniosek jest logiczny – jeżeli mamy podwyższony poziom glukozy w organizmie, jeżeli zjadamy posiłek węglowodanowy, to nie
ma szans, aby witamina C była wchłonięta
z takim posiłkiem. Mitem zatem jest picie soków ze zwiększoną ilością witaminy C, które można kupić w sklepie i aptece. Mitem
są również „zdrowe” płatki śniadaniowe z witaminami czy dosładzane soki, których reklamy codziennie widzimy w telewizorze. Tak
właśnie działa marketing narzucający nam
zasady „zdrowego odżywiania”, który nieświadomie stosujemy we własnych rodzinach przekonani, że robimy dobrze.

NOWOCZESNA CZELADŹ

nia nimi, istnieje konieczność
zadania pytań: kogo wybierać? komu powierzyć organizowanie wspólnoty? jakie powinien mieć cechy?
czym się wyróżniać? Jak rozpoznać ludzi, którzy będą
chcieli wykorzystać daną im
władzę dla własnych interesów niezgodnych z interesem wspólnoty? Przedstawię jedną grupę społeczną,
która ma znaczący wpływ
na losy nas wszystkich (świata, państwa, miasta, rodziny).
Grupa ta, nawet jeżeli stanowi niewielki odsetek społeczeństwa, może odegrać decydującą rolę w jego życiu.

Są to psychopaci.
Psychopatów przedstawię
w oparciu o pracę prof. Kazimierza Dąbrowskiego zawartą w książce „Zdrowie
psychiczne”. Według definicji profesora „psychopatia
jest strukturą psychiczną zintegrowaną na niskim poziomie [najważniejsze są podstawowe potrzeby – przyp.
HG] rozwijającą się jednostronnie w kierunku realizacji wąskich, egoistycznych
celów jednostki”. Cechy najbardziej typowe dla psychopatów to:
1. „brak konfliktów wewnętrznych” – jako podwładny – pełna dyspozycyjność, jako przywódca
działa zgodnie z zasadą
„cel uświęca środki”;
2. „łatwe powodowanie
konfliktów zewnętrznych” – zasada „dziel
i rządź”;
3. „brak przejawów empatii” – hasło „ludzie są nawozem historii”;
4. „raczej niechęć do innych”
– wszyscy mi zagrażają,
chcą zająć moje miejsce;

CZELADŹ

ta” też są osobami znanymi
w mieście, na pewno lubianymi. Również Adam Strzemiński, Artur „Wujor” Wójcik czy Agata Kościuszko.
Bal nigdy nie ma kłopotów
z frekwencją, raczej problemem jest zwykle pojemność

ZROZUMIEĆ
LUDZI
redaguje Henryk Górski

Psychopatia
Po małych psychopatach
sprzątamy latami,
po wielkich
sprzątają pokolenia

Grzegorz Klonek

W

szyscy doskonale wiedzą, jak ważna w życiu człowieka jest witamina
C. Dzięki niej nasza tarczyca funkcjonuje prawidłowo, zwalniane są procesy
starzenia, lepiej funkcjonuje układ krążenia.
Witamina C ma właściwości przeciwnowotworowe, ale przede wszystkim dzięki niej
jesteśmy odporni na choroby. Powinniśmy
dbać o jej odpowiedni poziom, gdyż niedobór powoduje stany zmęczenia, rany goją
się trudniej, mamy problemy z odpornością i w skrajnym wypadku narażeni jesteśmy na szkorbut.
Większość z nas stara się uzupełniać witaminę C i bardzo dobrze. Natomiast trzeba
wiedzieć kilka rzeczy, które decydują o jej
poziomie w organiźmie ludzkim. Najważniejszym czynnikiem warunkującym jej wchłanianie jest ilość spożywanych węglowodanów, zwłaszcza rafinowanych zbóż i cukrów.
Jeśli nie jesz świeżych owoców, a zwłaszcza warzyw, a spożywasz duże ilości pieczywa, słodyczy, ciast, to możesz być pewnym,
że masz niedobory witaminy C. Dlaczego?
Glukoza i witamina C mają bardzo podobną strukturę, większość zwierząt potrafi wytwarzać własną witaminę C z glukozy uzysykanej z pożywienia. My jako ludzie tego nie
potrafimy, bo nie mamy do tego odpowiednich enzymów. Dlatego glukoza i witamina
C współzawodniczą ze sobą o wejście do komórek. Najciekawsze jest to, że ten pojedy-

prof. Kazimierz Dąbrowski

W

dzisiejszych czasach, gdy życie organizują nam ludzie przez nas wybierani,
przez nas sowicie opłacani,
którym zlecamy zarządzanie państwem, miastem itd.,
gdy powierzamy im olbrzymie pieniądze wypracowane przez całe społeczeństwo
i oczekujemy od nich sprawnego i uczciwego zarządza-

redaguje Krzysztof Macha
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5. „wymaganie bezwzględnego posłuszeństwa” –
hasło „Słońce jest tylko
jedno”;
6. „agresywność” – zasada „będą się bali, będą
lojalni”;
7. „dbałość o własny interes” – największy ma najwięcej;
8. „łatwe uleganie wobec
silniejszych” – lojalność
tylko wobec silniejszego, gdy osłabnie, staje
się wrogiem;
9. „narzucanie swojego zdania” – mają realizować
moje cele, które nie zawsze są jawne.
Reasumując punkt 8 i 9 –
„uszy w górę, morda w dół”.
Jeżeli posiadacz tych cech
jest inteligentny, to potrafi je ukryć, wiarygodnie tłumacząc i uzasadniając swoje postępowanie.
Psychopata posiada też
szereg cech bardzo atrakcyjnych dla otoczenia:
1. „ponadprzeciętna skuteczność” – zasada „cel
uświęca środki”;
2. „energiczność” – nie tra-

ci energii na analizowanie i wątpliwości;
3. „szybkość podejmowania decyzji” – brak reflekk
sji nad skutkami;
4. „operatywność” – proste, zrozumiałe dla niego cele, bo własne.
Zdaniem prof. Dąbrowskiego te cechy powodują, że psychopaci cieszą się
na ogół dobrą opinią otoczenia jako ludzie sprawni, efektywni, dobrzy organizatorzy. Nie ma zatem
wielkich oporów przeciw
psychopatom jako kandydatom do małżeństwa czy
kandydatom na eksponowane stanowiska. Dopiero po czasie ujawniają się
ich negatywne skutki, czyli trudności w życiu indywidualnym, konflikty międzyludzkie, a nieraz wręcz klęski
społeczne. Jedynym sposobem ograniczenia wpływu
tej grupy na los społeczeństwa jest obywatelskość, wysoka świadomość i wiedza.
Utrudnia to manipulację. Instytucjonalne zabezpieczenie stanowić powinno pra-

wo broniące praw człowieka
i organizacje kontrolne patrzące na ręce władzy. Psychopaci zawsze starają się
je zlikwidować, sparaliżować lub je przejąć, uzasadniając, że robią to dla dobra
społeczeństwa. Dlatego należy bronić wszelkich praw
i instytucji, które nas zabezpieczają. Taka jest rola społeczeństwa, jeśli chce być
wolne.
Historia świata jest w znacznym stopniu historią psychopatii. Oczyszczeni i wybieleni psychopaci przedstawiani
są jako wzór dla następnych
pokoleń, nic więc dziwnego,
że historia kołem się toczy.
Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak działają struktury władzy stworzone przez
psychopatów i przez nich
zarządzane, polecam na
YouTube wybitny serial telewizyjny z 2004 r. „Dzieci Arbatu”, realizowany na podstawie
trylogii Anatolija Rybakowa
pt. „Dzieci Arbatu”, „Strach”
i„Proch i pył”.
Henryk Górski

Niech żyje bal!
Dyżur radnego

STANIS Ł AWA
PISARK A
K.S. Górnik
Piaski,
ul. Mickiewicza,
Czeladź-Piaski
każdy
pierwszy
wtorek
miesiąca, godz.
18.00 -19.00

Od 2002 r. w naszym mieście co roku odbywa się bal przebierańców.
Nie jest to jednak zwyczajny bal. Nie organizuje go żadna
organizacja, uczelnia czy przedsiębiorstwo. Nie jest animowany
z urzędu. Ten bal od początku do końca tworzą sami uczestnicy.
Stu uczestników!

30

stycznia 2016 r.
bawiłem się na
nim po raz ósmy,
więc niektórzy twierdzą,
że jestem już jego zawsze
obecną twarzą i to w jakimś sensie prawda. Uwielbiam ten bal! Na tę ostatnią
tegoroczną sobotę karnawału miałem też inne, bardzo szacowne i poważne zaproszenia, ale przez myśl nie
przyszło mi bawić się gdzieś
indziej, niż na Czeladzkim
Balu Przebierańców. Bo… jestem stąd! Ale, ale… czy słyszeliście Państwo o tym balu?
Pewnie niektórzy tak. Choć
nie ma on swojej strony www
– i choć nie patronuje mu
żadna instytucja miejska –
o balu się mówi. Pierwsza
edycja odbyła się jeszcze
na zamku w Będzinie i nie

miała nazwy. Była karnawałową zabawą grupy przyjaciół, którzy dla uciechy postanowili się przebrać. Potem,
aż cztery lata później, był Balem Narciarza. Następny był
Bal Wieśniaka, Bal Lekkich
Obyczajów (wspominany, oj
wspominany!), Dziki Zachód,
Pidżama Party, Euro 2012…
Stop! Coś pominąłem? Tak,
ale tylko po to, aby nie przynudzać! Ostatnia edycja – Postacie z Bajek – była bodaj
jedną z najbardziej udanych,
a Rafał Grzesik (dobrze znany
czeladzkim, i nie tylko, narciarzom) był jednym cudowniejszych Oberiksów, jakiego zdarzyło mi się widzieć.
Organizatorzy balu – Tomek
„Tidek” Janowski, Kasia Janowska, Przemek Janowski
i jego żona Danka „Danu-

sali, w której bal się odbywa.
W późnym grudniu – a już
na pewno w styczniu – znaleźć stolik dla więcej niż jednej pary graniczy z cudem.
Trudno opisać bal słowami,
niełatwo w kilku zdaniach.
Tysiąckrotnie więcej przekaże byle zdjęcie, nie mówiąc
już o filmiku. Ale nie o karnawałowym przekazie chcę
dziś pisać, raczej chciałbym
zmierzyć się choć przez chwilę z wielkim mitem Czeladzi
– śląskiej, martwej i zamkniętej na głucho sypialni. To nie
jest prawda!
I nie chodzi mi tylko o to,
co widać na zdjęciu. Tak się
zdarzyło, że na przełomie
roku miałem okazję rozmawiać z pewnym Nowozelandczykiem (Kiwi’s, jak
sam twierdził), który spy-

Zdjęcie zbiorowe z roku 2015 – Religie Świata
tał „Małe miasto? Jakie małe
miasto? Queenstown, nasza
stolica sportów ekstremalnych ma 10 tys. mieszkańców, a jest znana na całym
świecie! ”. Z pewnością inna
perspektywa daje inną ocenę. Naszych sklepów nikt
jednak nie zamyka o godz.
17.00, nasze kawiarnie są raczej czynne do ostatniego
gościa, co weekend pełno jest
ludzi w Cafe Desa. W tym sensie już teraz wygrywamy. Ale
są co najmniej dwa elementy,
które muszą zaiskrzyć, żeby
w naszym mieście mieszkało
się lepiej niż dziś. Pierwszy –

to ludzie, mieszkańcy. Gdyby
wziąć jako przykład ten bal,
gdyby pamiętać o środowisku twórców, o narciarzach,
o spływie Brynicą, o mającym
25 lat teatrze (szczęśliwie dziś
przygarniętym przez Odeon)
– tacy w Czeladzi mieszkają!
A przecież podziwiam jeszcze
historyków ze Stowarzyszenia
Rodów Czeladzkich i cieszę
się – choć to niby nie na temat – że przedsiębiorcy spotykają się w czymś na kształt
miejskiej izby gospodarczej.
Więc? Więc zarzewie jest. Ale
potrzeba i drugiej strony – instytucji miejskich, spółdziel-

czych, niesamorządowych orr
ganizacji społecznych. Ich rola
w animowaniu życia lokalnej
społeczności jest nie do przecenienia. Od pewnego czasu
nie ja jeden sądzę, że pora
pomyśleć o dialogu – usiąść
przy wspólnym stole i porozmawiać o życiu kulturalnym
(pewnie także obywatelskim)
miasta. Uzgodniłem z redakk
cją „Nowoczesnej Czeladzi”,
że zapis dyskusji zamieścimy
na stronach któregoś z kolejnych numerów. Wszyscy znają mój adres mailowy krzysztofmacha@wp.pl. Niech żyje
bal! Zapraszam do dyskusji.
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Krzyżówka

NOWOCZESNA CZELADŹ

W celu umieszczenia w kolejnym numerze
„Nowoczesnej Czeladzi”, treść drobnych ogłoszeń
bezpłatnych proszę przesyłać na mail:
nowoczesnaczeladz@gmail.com

Bezpłatne ogłoszenia drobne

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 10 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelników.
Hasło brzmiało: Konkursy przedmiotowe sprawdzają wiedzę. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych.
Są to: Agnieszka Sowa, Krzysztof Magdziarczyk
k oraz Maciej E. Janus. 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 kwietnia 2016 r.
na adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

Zatrudnię emeryta lub
rencistę do dorywczej
pomocy przy pracy
w ogrodzie. Piaski,
tel. 605 200 445.

Korepetycje z języka
niemieckiego
na wszystkich poziomach
nauczania,
tel. 603 093 544

Redakcja w Sosnowcu
zatrudni panie w każdym
wieku (także emerytki,
rencistki) do pracy
w biurze. Nie wymagamy
obsługi komputera.
Tel. 506 059 580,
(32)778 35 11
lub 500 506 051.

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.

Szukamy ilustratora-satyryka
do„Nowoczesnej Czeladzi”, chętnie młodzież,
kontakt na mail:
nowoczesnaczeladz@gmail.com
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

JUŻ OTWARTE! KUPUJ POLSKI WĘGIEL!

SKŁAD WĘGLA / WWW.SKLAD-WEGLA-REMAT.PL

TAŃSZY O 50 ZŁ!

100% POLSKI
Ekogroszek od 590 zł!
PROMOCJA!

Przetestuj nasze EKO!
Kup 3 worki a czwarty dostaniesz GRATIS*!
PROMOCJA !
*szczegóły promocji dostępne telefonicznie lub w siedzibie składu

Ekogroszek oferujemy luzem lub workowany.
TANI KREDYT! Rata za jedną tonę już od 56 zł na 12 miesięcy.

TANI KREDYT! Rata za jedną tonę już od 56 zł na 12 miesięcy.

TEL: 32 769 65 70

ul. Jana Długosza 11 Wojkowice
Transport od 1 tony GRATIS dla
Wojkowice, Będzin, Czeladź, Piekary Śląskie, Siemianowice, Psary, Bobrowniki

Transport od 1 tony GRATIS dla
Wojkowice, Będzin, Czeladź, Piekary Śląskie, Siemianowice, Psary, Bobrowniki
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