
nakład 11000 egz.

kwartalnik, gazeta bezpłatna

nr 2 (12), II kwartał 2016 r.

ISSN 2353-916X

N OW Y  P U N K T  S P R Z E DA Ż Y:  S o s n o w i e c - D a ń d ó w k a ,  u l .  11  L i s t o p a d a  5 9 ,  t e l .   51 0   0 5 6  16 6

Od redakcji
W drugim w tym roku numerze kwartalnika „Nowo-

czesna Czeladź” przede wszystkim zachęcamy do 

zapoznania się z laureatami BIAŁEJ i CZARNEJ 

CZELADZKIEJ MORWY oraz z wynikami plebiscytu na 

najlepszego sportowca Czeladzi. Warto przeczytać również 

artykuły Stanisława Pisarka o podatkach oraz o jego naj-

nowszej podróży na gorącą Kubę. Niestety niezbyt dobre 

wiadomości dla mieszkańców naszego miasta ma Zagłębiow-

ski Alarm Smogowy, a najnowszy projekt strategii rozwoju 

Czeladzi, którego przygotowanie kosztowało 17220 złotych, 

okazuje się poważną niedoróbką. Przypominamy także 

o wyborach uzupełniających do Rady Miasta, w związku 

z czym rekomendujemy interesujący wywiad z Małgorzatą 
Chojnacką. W tym numerze nie zabrakło także artykułów 

historyczno-patriotycznych oraz naszych stałych działów: Tu 

i ówdzie, Czeladź 2031, newsy samorządowo-ekonomiczne, 

kronika kryminalna i stałych autorów: Krzysztofa Machy,

Henryka Górskiego, Grzegorza Klonka i Adama Opoki.
Zainteresowanych losem naszego miasta zachęcamy do 

współpracy. Na nowoczesnaczeladz@gmail.com prosimy 

przysyłać  swoje uwagi i komentarze na temat tego, co się 

dzieje w Czeladzi i zapraszamy do współtworzenia kwartalnika.

Czekamy również na przesyłanie ogłoszeń drobnych, które 

umieścimy w kolejnym numerze. A ten już z końcem lata. 

Zatem życzymy wszystkim mieszkańcom naszego miasta, by 

te najbliższe trzy miesiące do kolejnego numeru były pełne 

udanych, wakacyjnych przeżyć. 

Po prostu: WSPANIAŁYCH WAKACJI!. 

Wszystkie numery archiwalne Nowoczesnej Czeladzi są 

dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi, 

a w wersji elektronicznej na stronie www.nm.info.pl

Plebiscyt na najlepszego 
sportowca Czeladzi 
2015 rozstrzygnięty!

▶ str. 5Zwycięzcą został Wawrzyniec  Latus – ciężary

Antypierścienie 
Saturna rozdane!
Otrzymało:  Kino Uciecha i wszyscy, od których w nieodległej 

przeszłości zależał i obecnie zależy los tego obiektu.

▶ str. 9

Zagłębiowski 
Alarm Smogowy 
o Czeladzi! 

▶ str. 8

Kuba. 
Nie tylko Varadero 

▶ str. 17

26 czerwca

wybory

Na ▶ str. 7 publikujemy 

wywiad Andrzeja Kostarza 

z Małgorzatą Chojnacką. 
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redaguje Adam Opoka

CZELADZKI
ZIELNIK

W  niniejszym artykule opiszę 

rośliny, z którymi powinni-

śmy mieć się na baczności. 

Często „towarzyszą” nam w ogrodzie, 

na działce, a możemy je znaleźć rów-

nież w parku. Jedną z takich roślin jest 

barszcz Sosnowskiego, czyli tzw. „ze-

msta Stalina”. Jest silnie trujący, a do 

Polski został sprowadzony 60 lat temu 

z rejonów Kaukazu przez uczonych 

radzieckich. Początkowo miała to być 

roślina pastewna, ale coś „nie wyszło”. 

I powstał problem, któremu ciężko jest 

zaradzić, gdyż barszcz jest silnie inwa-

zyjny. Związki furanokumarynowe, które 

znajdują się w jego soku, z łatwością 

łączą się z DNA komórki i powodują jej 

uszkodzenie, zatem ma działanie kan-

cerogenne. Bardzo mocno upośledzają 

nasz układ oddechowy, silnie drażnią 

naszą skórę, są również niebezpiecz-

ne dla zwierząt pastewnych. Barszcz 

Sosnowskiego można rozpoznać po 

jego monstrualnej wielkości sięgającej 

3‒5 m, z ogromnymi białymi kwiatami 

przypominającymi koper ogrodowy.

Kolejnym przedstawicielem świata roślin, 

który często gości w naszym ogrodzie, jest 

juniperus sabina, czyli jałowiec sawina.

Osiąga on wysokość do 3 m, posiada jajowa-

te, czarne owoce z lekkim, szarym nalotem. 

W farmakopei szwajcarskiej oraz niemiec-

kiej jest szeroko opisane jego działanie. 

Jałowiec sawina zawiera wiele związków 

czynnych. Preparaty z sawiny stosowano 

dawniej, aby pobudzały krążenie krwi, 

wzmagały wydzielanie soków trawiennych, 

pobudzały miesiączkowanie, stymulowały 

skurcze macicy i działały wykrztuśnie. 

Wcierane miejscowo poprawiały ukrwienie 

oraz zastoje limfy. Wywierały silne dzia-

łanie przeciwpasożytnicze i antyseptycz-

ne. Natomiast przedawkowanie prepara-

tów z sawiny kończyło się dla człowieka 

bardzo ciężkimi powikłaniami – na jego 

skutek dochodziło do podrażnień błony 

śluzowej przewodu pokarmowego, po-

jawiały się silne halucynacje, drgawki, 

zapaść, pogarszał się wzrok, pojawiał 

się silny kaszel i duszności oraz zmiany 

zwyrodnieniowe wątroby, nerek, serca, 

krwiomocz, białkomocz. U kobiet w ciąży 

dochodziło do poronień.

Z punktu widzenia medycznego cieka-

wą rośliną-półpasożytem jest jemioła.

Bardzo często na święta Bożego Narodze-

nia przynosimy ją do domu. Jednak mało 

kto wie, jakie ma działanie. Nasiona tej 

rośliny są trujące i jeśli kupujemy gdzieś 

na targu jemiołę, dobrze by było, gdyby 

była ona pozbawiona owoców. Natomiast 

produkty z ziela jemioły, mieszanki zio-

łowe, nalewki, maści oraz leki są szeroko 

wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia 

tętniczego oraz w walce z nowotworami. 

Jak podaje dr Henryk Różański oraz 

prof. Aleksander Ożarowski, lektyny 

jemiołowe utrudniają proces prolifera-

cji komórkom nowotworowym, a tym 

samym przerzutu. Dodatkowo mają 

wpływ immunostymulujący, aktywując 

makrofagi, limfocyty T, NK i cytotok-

syczne. Zwiększają produkcję martwi-

czego czynnika nowotworów (TNF) oraz 

aktywują syntezę limfokin. Lektyny 

działają również przeciwdepresyjnie 

i przeciwbólowo, pomagają w uwal-

nianiu endorfin. Musimy pamiętać, że 

o przyjmowaniu produktów z tych roślin 

należy poinformować prowadzącego 

nas lekarza. 

Niebezpieczne 
roślinki
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S T A N I S Ł A W  P I S A R E K

Podatki, cła, akcyzy, opłaty, koszty 

koncesji i wiele innych są poukry-

wane w cenach towarów czy usług 

albo odprowadzają je za nas pracodawcy, 

w związku z czym nawet nie dostrzegamy, 

Za projekt zapłacono 17 220 zł, 

choć przecież po to mamy drogo 

opłacanych pracowników UM, by 

móc to zrobić we własnym zakresie. Firmę 

podczas sesji reprezentował jakiś nawet 

nieźle mówiący po polsku obcokrajowiec, 

któremu jednak od czasu do czasu myliły 

się polskie słowa – np. zróżnicowany 

zamiast zrównoważony. Nie miało to 

w sumie większego znaczenia, ponieważ 

radni tradycyjnie nie za bardzo słuchali, 

czego dowodem było ZERO dyskusji po 

prezentacji. Jedynie burmistrz wygłosił 

czołobitną mowę dziękczynną za – jak to 

określił – doskonałą współpracę z tą firmą 

i świetny efekt w postaci tego projektu. 

Strategia rozwoju Czeladzi

że je płacimy. Jedynie podatek od nieru-

chomości oraz niektóre lokalne trzeba 

wpłacać bezpośrednio, a tylko raz na rok 

składać PIT dotyczący podatku dochodo-

wego. Ponieważ przez cały rok regularnie 

Podatki są ukryte
Mówi się, że nieunikniona jest tylko śmierć i płacenie podatków. 

O ile śmierć to niezależny od nas element natury, to krzywdę podatkową 

we współczesnych demokracjach nakładamy sobie sami. 

Na dodatek tak sprytnie, że obowiązek płacenia stał się niemal niedostrzegalny.

odprowadzane są zaliczki na poczet tego 

podatku, ten jeden raz w roku nie boli aż 

tak bardzo, zwłaszcza gdy dostaje się zwrot 

nadpłaty. Jednak PRAWDA jest taka, że 

płacimy przepotężne pieniądze. Chłop 

pańszczyźniany płacił dziesięcinę. My 

oddajemy grubo ponad połowę zarobków! 

Dlaczego zabiera się nam tak dużo? Po 

to, by za te pieniądze pokrywać wspólne 

wydatki danej społeczności. A że wydają 

je politycy, często bardzo niekompetentni, 

to tych pieniędzy ciągle im brakuje, a oni 

sami wymyślają nowe i najczęściej bzdur-

ne wydatki, by wygrywać kolejne wybory 

i dalej pasożytniczo ssać społeczeństwo. 

Więc wydają więcej i więcej, a gdy brakuje, 

biorą kredyty, pożyczki, emitują obligacje 

czy wyprzedają wspólną własność.

Weźmy przykład Czeladzi. Nasz rocz-

ny budżet to około 110 mln zł. Te pienią-

dze wpływają z różnych źródeł, ale dla 

uproszczenia przeliczmy je na miesz-

kańca. Jest nas teraz około 30 000 ludzi. 

Czyli średnio licząc (z dzieciakami i eme-

rytami), każdy z nas daje czeladzkim 

urzędnikom rocznie ok. 3700 zł, czyli 

miesięcznie ok. 300 zł (UWAGA! – to 

tylko dla Czeladzi, dużo więcej oddajemy 

dla reszty Polski – na utrzymanie powia-

tów, województw i całego państwa, w tym 

policji, wojska, administracji, szpitali, 

ale też niepotrzebnych urzędów i agen-

cji). Czyli 4-osobowa rodzina dla samej 

Czeladzi co miesiąc wyciąga z kieszeni 

1200 zł. Co miesiąc! A rocznie niemal 15 

tysięcy! Za to można by co roku kupić 

sobie niezłe auto! 

Gdyby to nie było zabierane w ukryty 

sposób i gdyby co miesiąc trzeba było 

fizycznie poczuć ten potworny podatek, 

płacąc bezpośrednio z własnej kieszeni, 

wówczas z całkowitą pewnością inaczej 

wyglądałoby przyglądanie się temu, 

jak te pieniądze są wydawane. Inaczej 

wyglądałoby przyzwolenie na niekom-

petencję wydających nasze pieniądze 

urzędników państwowych, miejskich, 

powiatowych czy wiejskich. Gdyby 

każda rodzina co miesiąc musiała wyjąć 

z kieszeni 1200 zł i zanieść w zębach do 

kasy UM, to inaczej pilnowalibyśmy 

ich wydawania.

Nie byłoby wtedy przyzwolenia na 

szczodrą ręką wyrzucane pieniądze 

na nowe fontanny, na potrzebne tyl-

ko skrajnej garstce pseudokulturalne 

działania, na często niepotrzebnych, a 

czasem także nieuczciwych strażników 

miejskich, na służbowe auta miejskich 

urzędników, na ich delegacje, szkolenia 

czy miasta partnerskie. Wystarczyłoby, 

by w mieście było czysto, by oferowało 

ono dobre drogi, dobrą infrastrukturę, 

smaczną wodę w kranach. Resztę ludzie 

potrafiliby zrobić sobie sami. Za własne, 

niezabrane im pieniądze!

Właśnie dlatego tak sprytnie poukry-

wano te podatki. By mniej bolało i by 

mniej patrzeć władzy na ręce. Bo trzeba 

to zawsze podkreślać: żaden rząd nie ma 

swoich pieniędzy. Zawsze są to NASZE 

pieniądze.

Niestety, nie przez nas wydawane. 

Rynek w Czeladzi Fot. T. Cukiernik

28 kwietnia podczas sesji RM przedstawiono projekt Strategii dla Czeladzi na lata 2016–2025. Projekt ten przygotowała wyłoniona 

jakimś sposobem przez burmistrza firma zewnętrzna z Gliwic (Małgorzata Skiba, kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych 

Urzędu Miasta Czeladź, poinformowała, że „wykonawca został wyłoniony w trybie konkurencyjnym – rozeznanie rynku”).

UM Czeladź Fot. T. Cukiernik

Wioletta Mól – nordic walking 

i promowanie sportu

Julia Dobińska – szermierkaKacper Kaczor – judoRobert Janiec – ultramaratony Wawrzyniec Latus – ciężary

Paulina Kołodziejczyk 

– lekka atletyka, biegi 

średniodystansowe

Jolanta Ptaś –  instruktor nordic 

walking i promowanie sportu

Kazimierz Kazek – 

tenis stołowy

Igor Petryka – judo Marcelina Nowak – siatkówka

Zumba

Nic dziwnego, skoro nieudolnie przy-

gotowany projekt strategii jest swoistą 

laurką dla władz. 

10 maja odbyło się spotkanie Rady 

Gospodarczej Czeladzi, podczas której 

również omówiono projekt. Tym razem 

analizowali go przedsiębiorcy, a nie nie-

kompetentni radni. I co? Projekt został 

skrytykowany i odrzucony. Zarzucono 

mu brak profesjonalizmu, brak konkre-

tów oraz brak propozycji rzeczywiście 

ważkich kierunków rozwoju miasta, 

a także sprzeczności i niewłaściwą anali-

zę miejskich problemów. Co zatem dalej? 

▶ Redakcja

PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA 
CZELADZI 2015 ROZSTRZYGNIĘTY!

:

-

1 MIEJSCE

6 MIEJSCE

2 MIEJSCE

7 MIEJSCE

3 MIEJSCE

8 MIEJSCE

4 MIEJSCE

9 MIEJSCE

5 MIEJSCE

10 MIEJSCE



NOWOCZESNA CZELADŹNOWOCZESNA CZELADŹ6 7nr 2 (12), II kwartał 2016 r.nr 2 (12), II kwartał 2016 r.

Zbigniew Szaleniec, który aktualnie 

zarządza czeladzkimi pieniędzmi 

podatników, dokłada trzecią kate-

gorię – dla niego ważne jest, KTO zwraca 

się z wnioskiem o miejskie pieniądze. 

W osobistej rozmowie z przedstawicielem 

Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto o do-

tacji na spływ powiedział, że w podobnej 

sprawie zwrócił się do niego telefonicznie 

prezydent Piekar Śl. i obiecał mu dotację, 

Równi i równiejsi
Prośby o dotację ze środków budżetu miasta (czyli pieniędzy mieszkańców) rozsądny włodarz winien podzielić przede wszystkim wg 

dwóch kategorii: 1. Przydatność dla miasta i mieszkańców – to powinno być podstawowe kryterium przyznania dotacji dla jakiegoś 

wydarzenia realizowanego przez mieszkańców. 2. Zgodność złożonej 

prośby z wymogami formalnymi – jeśli punkt pierwszy rozpatrzony jest 

pozytywnie, burmistrz poprzez swoje służby powinien dołożyć wszelkich 

starań, by pomóc wnioskodawcy we właściwym wypisaniu wniosku. Po to, 

między innymi, w naszym mieście utrzymujemy armię urzędników.

Małgorzata Chojnacka ma 57 

lat. Od urodzenia mieszka w Cze-

ladzi. Ukończyła Wydział Organi-

zacji i Techniki Transportu Kole-

jowego na Politechnice Śląskiej 

w Katowicach. 34 lata pracowała 

na kolei jako: dyżurny ruchu ko-

lejowego, instruktor ruchu kole-

jowego, inspektor ds. technicz-

no-ekonomicznych oraz członek 

komisji egzaminacyjnej dla stano-

wisk kolejowych powołanej przez 

Urząd Transportu Kolejowego, wy-

kładowca na kursach doskonale-

nia zawodowego. Od 2011 r. na-

leży do PiS.

Andrzej Kostarz w rozmowie 
z Małgorzatą Chojnacką

Małgorzata Chojnacka: Andrzeju, 

dlaczego ostatecznie nie będziesz kan-

dydował? Zgłosiłeś przecież Komitet 

Wyborczy.

Andrzej Kostarz: Niespodziewana i bar-

dzo bolesna śmierć Irka Gawrońskiego 

bardzo mnie zaskoczyła. Planowałem 

powalczyć z nim o stołek radnego w wy-

borach za dwa lata. I nadal planuję wziąć 

w nich udział. Ale teraz ten czas jednak 

nie jest dla mnie. W tym roku postawiłem 

na rozwój własnej firmy – jestem bardzo 

zaangażowany czasowo. Planując ten 

i przyszły rok, nie zakładałem walki 

wyborczej, a tym bardziej odpowie-

dzialnej i czasochłonnej pracy radnego. 

Niemniej wraz z przyjaciółmi zgłosiłem 

komitet. Na szczęście, gdy przejrzałem 

zgłoszone komitety i okazało się, że Ty 

jesteś kandydatką, mogłem spokojnie 

odetchnąć. Idzie bowiem o to, że nie 

jest istotne, czy to ja, czy ktokolwiek 

inny – idzie o to, żeby przyszły radny 

Niebawem – 26 czerwca 2016 r. – wybory uzupełniające do Rady Miasta w okręgu nr XVII.

Zgłoszono osiem komitetów wyborczych – jak się jednak okazuje, nie wszystkie wystawią swoich 

kandydatów. Poniżej fragmenty rozmowy, której treść przybliża kulisy takich decyzji.

dawał nadzieję na rzetelną, kreatywną 

pracę. I dlatego ucieszyłem się, że jesteś 

na liście. Jak to się stało, że zdecydowałaś 

się kandydować?

MCh: Ciągotki społeczne mam od wielu 

lat. Rodzina i przyjaciele nie tylko z Cze-

ladzi i nie tylko z Piasków przekonali 

mnie, że warto spróbować. Że moje 

życiowe doświadczenie i wiedza mogą 

pomóc miastu.

AK: Mieszkasz na Piaskach?

MCh: Od wielu, wielu lat, czyli od uro-

dzenia.

AK: Co zamierzasz po wygranej, której 

jestem pewien na 100%?

MCh: Aktualnie w czeladzkiej Radzie 

Miejskiej mamy absolutnie niezrów-

noważoną reprezentację czeladzkich 

mieszkańców. Są przede wszystkim 

nauczyciele (głównie wf-u), kilku pra-

cowników budżetu i emeryci. Zaledwie 

jeden przedsiębiorca – zresztą chyba też 

emeryt. To niedobre dla miasta. Przecież 

na sesjach omawia się sprawy gospo-

darcze, sprawy rozwoju miasta, kosztów 

jego utrzymania. Do tego potrzebne 

jest spojrzenie ludzi spoza budżetu. 

Ludzi mających wiedzę ekonomiczną, 

doświadczenie życiowe w wielu płasz-

czyznach. Spełniam te warunki, a moja 

aktualna, stabilna sytuacja życiowa jest 

gwarancją, że znajdę dużo czasu, by 

godnie i z honorem, ale przede wszyst-

kim z kompetencjami działać dla miasta 

i mieszkańców.

AK: Czy to jednorazowa akcja?

MCh: Oczywiście nie. Już od kilku lat 

żyję czeladzką polityką i jestem gotowa 

poświęcić kolejne.

AK: Powodzenia, Małgosiu – mój głos 

masz już dzisiaj. Ale za dwa lata suge-

ruję startować w innym okręgu – o ten, 

w którym mieszkam powalczę sam.

 

Później rozmowa potoczyła się już na te-

mat nie tylko czeladzkich problemów…Andrzej Kostarz

Olek startuje w swój III transaltlantycki rejs. 

Na fali i pod prąd, autobiografia Aleksandra Doby, ukaże się już we wrześniu!

Jej trasa prowadzi od Nowego Jor-

ku do Lizbony. Niebawem ukaże 

się autobiografia kajakarza Na fali 

i pod prąd.

Książka opisuje długą i ciężką drogę, 

jaką przebył Aleksander Doba, zanim 

wypłynął na szerokie wody Atlantyku 

i szerokiej międzynarodowej sławy. Jest 

w niej mnóstwo ciekawych refleksji au-

tora na temat podróżowania, dążenia do 

celu, kształtowania charakteru, relacji 

międzyludzkich. Oto niektóre z nich:

„W dzieciństwie bardzo przeżywałem 

przygody książkowych bohaterów i stara-

łem się ich naśladować. Szczególnie bliski 

był mi Winnetou z powieści Karola Maja. 

Ceniłem dotrzymywanie słowa, honor, 

panowanie nad własnymi słabościami. 

Starałem się wyrobić w sobie te wszystkie 

cechy, aby stać się podobnym do mojego 

idola. Hamowałem na przykład łakom-

stwo. Kiedyś w karnawale nie zjadłem ani 

jednego pączka, chociaż je uwielbiałem”.

„Rodzice nie mieli oporów, aby pozwolić 

mi, niespełna szesnastoletniemu, na 

samodzielne wakacje. Dużo ode mnie 

wymagali, angażowali w wiele obowiąz-

ków, ale jednocześnie pozostawiali swo-

bodę, jakiej nie zaznawali rówieśnicy. 

Wiedzieli, że dobrze mnie wychowali, 

że jestem rozsądny i odpowiedzialny, 

a zatem nie zrobię sobie krzywdy ani 

nie przyniosę im wstydu. Wolność, jaką 

się cieszyłem, pozwalała mi jeszcze bar-

dziej rozwijać odwagę, samodzielność, 

pomysłowość, psychiczną i fizyczną siłę”.

„Chcąc robić w życiu wiele ważnych 

i ciekawych rzeczy, z niczego nie re-

zygnować, trzeba nauczyć się dobrze 

planować czas, nie tracić go na snucie 

się z kąta w kąt”.

„Nigdy nie miałem dość pływania. Nie 

zdarzyło mi się poczuć, że owszem, 

było fajnie, ale teraz chciałbym zająć się 

czymś innym. Na spływach po skoń-

czonym etapie wszyscy byli zmęczeni, 

chcieli rozbić obóz, zrobić ognisko, coś 

zjeść, zacząć imprezę. Ja natomiast, 

gdy tylko się posiliłem i upewniłem, 

że wszystko jest w porządku, że niko-

mu niczego nie brakuje, to wsiadałem 

z powrotem do kajaka. Nie mogłem 

się oprzeć, aby nie wpłynąć na jakąś 

odnogę pokonywanej przez nas rzeki 

czy na graniczące z nią jezioro. Zaczy-

nałem tęsknić za wodą natychmiast po 

wyjściu na brzeg”.

„Uważam się raczej za turystę niż spor-

towca. Nie lubię regularnych, mor-

derczych treningów, rywalizacji, bicia 

rekordów. Bardziej pociąga mnie zwie-

dzanie świata, zdobywanie doświad-

czeń, poznawanie nowych miejsc i ludzi. 

Chętniej pokonuję własne ograniczenia 

niż przeciwników. Podobnie podchodzę 

do kajakarstwa. Bardziej zależy mi na 

przygodzie, konfrontacji z przyrodą, 

z żywiołem oraz z własnymi słabościami, 

aniżeli na ściganiu się z innymi czy na 

zdobywaniu medali”.

„Myślę, że tak wiele osiągnąłem, bo byłem 

ambitny, ciekaw nowych rzek, sprzętu, 

umiejętności. Dużo pływałem. Mia-

łem też w sobie pokorę. Nawet z kilku 

czy kilkunastoletnim doświadczeniem 

chętnie podpatrywałem innych, pytałem 

o to, czego nie wiedziałem, brałem udział 

w szkoleniach. Ogromne znaczenie miało 

na pewno to, że nigdy nie uznałem się za 

zbyt starego na podejmowanie wyzwań. 

Po prostu pływałem. I bardzo często 

biłem na głowę młodzież”.

„Nie jestem abstynentem, lubię piwo 

i wino, jednak nie są one dla mnie nie-

zbędne, aby się wyluzować, dobrze bawić. 

Potrafię wprawić się w dobry nastrój 

również bez procentów. Dziwi mnie, jak 

ludzie po wypiciu wódki się krzywią ze 

wstrętu, ale wmawiają wszystkim wokół, 

że im smakuje. Dziwi mnie też, że piją 

ponad miarę, chociaż wiedzą, że później 

narobią bzdur, zaczną się zachowywać 

agresywnie, sentymentalnie czy głupko-

wato albo jeszcze zwymiotują publicznie, 

a następnego dnia będą mieć potwornego 

kaca. Ja nie lubię tracić nad sobą kontroli. 

Nigdy nie doprowadziłem się do stanu 

upojenia, w którym zrobiłbym coś, czego 

bym później się wstydził albo w którym 

urwałby mi się film”.

„Czuję się patriotą. Nie nacjonalistą, ale 

właśnie patriotą. Jako inżynier praco-

wałem dla dobra swojego kraju i jego 

mieszkańców, niezależnie od tego, jaki 

ustrój aktualnie panował. Jako podróż-

nik rozsławiałem Polskę w świecie, dawa-

łem dowód, że Polacy są silni, odważni, 

pomysłowi. Podczas swojej pierwszej 

podróży atlantyckiej do portu w Ame-

ryce wpłynąłem w koszulce z godłem 

orła i podkreślałem w wywiadach, skąd 

pochodzę. Bardzo lubię zwiedzać świat, 

poznawać nowe miejsca i ludzi, ale na 

stałe nie mógłbym mieszkać nigdzie in-

dziej niż we własnym kraju. Tutaj jestem 

u siebie, mówię tym samym językiem 

od kołyski, znam miejscowe obyczaje. 

Dopiero moje dzieci czy wnuki mogłyby 

poczuć się w pełni swobodnie w innym 

państwie, ja nie”.

„Z jednej strony długie wyjazdy oddala-

ją. Z drugiej strony, po długiej rozłące 

bardziej docenia się zalety bliskiej osoby, 

a wady mniej drażnią. Żeby za sobą 

zatęsknić, nie można być stale razem. 

Trzeba pozwolić partnerowi na własne 

życie, marzenia, cele, pasje”. 

Na fali i pod prąd
29 maja 2016 roku, Aleksander Doba, patron III Spływu Kajakowego 

na Brynicy, wypłynął na już trzecią „Transatlantycką wyprawę kajakową”. 

Tym razem niestety nieudaną, ale ten niezłomny człowiek już planuje kolejną!

OGŁASZAMY PLEBISCYT 
NA NAJLEPSZEGO 

CZELADZKIEGO SPORTOWCA 
WSZECHCZASÓW

więc dwa razy nie będzie dotował podob-

nej imprezy. Czyli wniosek telefoniczny 

od kolegi prezydenta jest „bez błędów 

formalnych i merytorycznych”, ale oficjal-

ny wniosek czeladzkiego stowarzyszenia 

zostanie odrzucony.

Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto 

już kilkukrotnie składało wniosek o po-

moc finansową przy organizacji swoich 

imprez. Zawsze starało się wypełnić go 

rzetelnie. I za każdym razem odpowiedz 

burmistrza była jak poniżej. Nigdy też 

nie wskazano tych błędów konkretnie.

Ta załączona odmowa dziwi tym bar-

dziej, że nazwisko Aleksandra Doby 

znane jest w całej Polsce i bardziej może 

służyć promowaniu Czeladzi niż wiele 

innych i dużo droższych działań. Po 

raz kolejny Szaleniec wykazał swoją 

małostkowość.

▶ Redakcja
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niż wskazany przez stacje WIOŚ w So-

snowcu i Dąbrowie Górniczej. 

– Wyniki pomiarów nie zaskoczyły. 

Powietrze w Czeladzi jest dużo gorszej 

jakości, niż wskazują położone najbliżej 

tego miasta stacje pomiarowe Wojewódz-

kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

zlokalizowane w Sosnowcu ul. Lubelska 

i Dąbrowa Górnicza Al. Tysiąclecia. 

Apeluję do mieszkańców Czeladzi, aby 

śledzili wskazania jakości powietrza 

z tych stacji. Najwygodniej robić to przez 

aplikacje na urządzeniach mobilnych np. 

SmogSmog, i aby w  sytuacjach, kiedy 

wskazania te pokazują stan powietrza 

szkodliwy dla zdrowia, odpowiednio 

reagowali – powiedział Rafał Psik z Za-

głębiowskiego Alarmu Smogowego.

W całym Zagłębiu Dąbrowskim normy 

pyłu zawieszonego PM10 i szkodliwego 

Stan powietrza w Czeladzi 
gorszy niż w Sosnowcu 
i Dąbrowie Górniczej!

W każdym z dni pomiarowych 

średnie dobowe stężenia szko-

dliwego PM 10 były wyższe 

niż odnotowywane przez stacje tła miej-

skiego WIOŚ w Sosnowcu i w Dąbrowie 

Górniczej. 10 marca w Czeladzi pyłomierz 

odnotował przekroczenie dopuszczalnej 

dla zdrowia normy pyłu zawieszonego 

o 10%. Dni, w których prowadzono po-

miary, charakteryzowały się dodatnimi 

temperaturami, a więc intensywność 

palenia w domowych kotłach „śmie-

ciuchach” nie była duża. Dodatkowo 

pogoda w tym okresie była wietrzna, 

a tym samym sprzyjająca szybszemu wy-

pływaniu z miasta powstających w wyniku 

niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Stacje pomiarowe WIOŚ w regionie nie 

Działacze społecznej inicjatywy na rzecz czystego powietrza w Zagłębiu Dąbrowskim, czyli Zagłębiowski 

Alarm Smogowy, przeprowadzili przeprowadzili w marcu pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego 

PM10 w lokalizacjach znacznie oddalonych od stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. Na początku marca w Czeladzi przy ul. Mickiewicza trwały 6-dniowe pomiary.

wskazywały w tym czasie przekroczeń 

dopuszczalnych norm.

9 marca pyłomierz wskazał najwyższą 

w całym okresie trwania pomiarów śred-

nią godzinową, która wyniosła 103μg/m3 

(dopuszczalna norma dobowa to 50μg/

m3). W odniesieniu do normy dobowej 

jest to przekroczenie o prawie 110%. 

W dniach od 10 do 13 marca w każdym 

z tych dni wartości średniodobowe pyłu 

zawieszonego PM10 były wyższe niż od-

notowywane przez najbliżej znajdujące 

się stacje pomiarowe WIOŚ. 10 marca 

w Czeladzi odnotowano przekroczenie 

dopuszczalnej dla zdrowia normy stęże-

nia średniodobowego pyłu zawieszonego 

PM10 o 10%, wartość ta wyniosła 56μg/

m3. Także 14 marca wynik pomiarów 

stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego 

PM10 uzyskany w Czeladzi był wyższy 

benzo (alfa) pirenu są znacznie prze-

kraczane każdego roku. W 2015 roku 

mieliśmy w Sosnowcu łącznie 69 dni, 

a w Dąbrowie Górniczej 78 dni z prze-

kroczeniem dopuszczalnej średniodo-

bowej normy pyłu zawieszonego PM10 

mierzone przez stacje pomiarowe tła 

miejskiego WIOŚ. W tym roku, do po-

czątku kwietnia, było to odpowiednio 36 

dni i 37 dni przekroczeń dopuszczalnej 

dla zdrowia normy. Standardy UE stwier-

dzają, że akceptowalne są maksymalnie 

35 dni rocznie z przekroczeniem normy. 

Średnioroczne stężenia szkodliwego 

(substancja mutagenna i kancerogenna) 

benzo (alfa) pirenu było przekraczane 

kilkukrotnie – stacje pomiarowe zlokali-

zowane w najbliższej okolicy w Dąbrowie 

Górniczej i Katowicach wskazały prze-

kroczenie 4- do 5-krotne dopuszczal-

nej normy. Za taką sytuację odpowiada 

głównie emisja z palenisk domowych 

(spalanie węgla o niskiej jakości i korzy-

stanie z niskosprawnych palenisk oraz 

spalanie w nich odpadów). 

Zagłębiowski Alarm Smogowy

11 maja w Czeladzi zebrała się wieloosobowa Kapituła przyznająca ANTYPIERŚCIENIE 

SATURNA. Zebrani z troską pochylili się nad realiami naszego miasta. Po dyskusji podjęto kilka 

znaczących decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że w takiej sytuacji, w jakiej jest obecnie miasto, 

zbyt łatwo jest krytykować, zatem postanowiono zmienić formułę i zacząć jednak od pochwał.

Tak jak ideą Pierścieni Saturna jest dostrzeganie i nagradzanie osób zasłużonych 

dla miasta, tak i Kapituła postanowiła wyróżnić najpierw czeladzkie pozytywy. 

Różnica jest jednak taka, że w jej wykonaniu nie jest to element gry politycznej, jak 

bywa przy miejskich Pierścieniach, a obiektywne docenienie rzeczywistych dokonań. 

W związku z tym kapituła postanowiła zmienić nazwę nagród na: BIAŁA CZELADZKA 

MORWA dla osób lub instytucji, które pozytywnie zasłużyły się dla miasta i CZARNA 

CZELADZKA MORWA dla osób lub instytucji, które przysporzyły kłopotów lub wstydu. 

Po dość burzliwej dyskusji, podczas której wymieniono wiele propozycji osób, przedsięwzięć 

i wydarzeń dla nagrody Białej Morwy, w tym między innymi: Czeladzkie Termy,

Cafe Desa, Odeon, Czeladź Biega, ks. proboszcz Jarosław Wolski, kibice

CKS Czeladź, Ewa Ambroży, a nawet redakcja gazety Nowoczesna Czeladź
(przedstawiciel gazety, uczestnik obrad Kapituły, poprosił by nie 

głosować tej kandydatury) przeprowadzono głosowanie. 

BIAŁE i CZARNE 
CZELADZKIE MORWY

W 2003 roku 

Zbigniew Szaleniec, 

ówczesny 

wiceburmistrz 

Czeladzi, podpisał 

akt notarialny
sprzedaży kina

Ostatecznie Kapituła postanowiła wyróżnić nagrodą BIAŁEJ CZELADZKIEJ MORWY:

EWĘ AMBROŻY – za profesjonalne, pełne osobistego wkładu 

organizowanie wykładów Uniwersytetu III Wieku oraz wkład 

w podnoszenie poziomu czeladzkiej kultury.

CAFE DESA z czeladzkiego Rynku – Witolda Boruckiego
za podjęcie ryzyka w krzewieniu wyższego poziomu świadomości 

mieszkańców i za kroki wstrzymujące czeladzki nihilizm.

CZELADŹ BIEGA – Łukasza Nowaka za pomysł, konsekwencję, 

zaangażowanie, pełne idei i bezinteresowne krzewienie wartościowych 

postaw nie tylko w rekreacji ruchowej oraz integrację czeladzian.

Po wielu latach problemów z Traffikiem, budynek ma być wyremontowany 

za ciężkie pieniądze i przeznaczony na cele kultury. To oczywiście może być 

przydatne dla mieszkańców. Pytania: czy już nas na to stać? czy warto? czy za 

ileś lat nie będziemy zmuszeni sprzedawać za grosze, jak kino Uciecha? 

Pomimo iż Kapituła wzdragała się przed koniecznością wskazania rzeczy smutnych, 

do wyróżnienia CZARNEJ CZELADZKIEJ MORWY zgłoszono wiele kandydatur 

personalnych, wydarzeń i czeladzkich zjawisk. Postanowiono jednak opuścić zasłonę 

milczenia i nie wymieniać nominowanych, by dać i tym ludziom, i władzom miasta kredyt 

zaufania przed kolejnym spotkaniem Kapituły za rok. Ostatecznie, po trudnej dyskusji, 

przyznano jedno wyróżnienie CZARNEJ CZELADZKIEJ MORWY i otrzymało ją: 

Kino Uciecha i wszyscy, od których w nieodległej przeszłości zależał i obecnie zależy los tego obiektu. To przysłowiowy czeladzki wrzód na…, który zbyt łatwo jest zamiatany pod dywan. 

Uroczystość wręczenia BIAŁYCH i CZARNEJ CZELADZKIEJ MORWY odbędzie się podczas zakończenia III Spływu Kajakowego na Brynicy im. Aleksandra Doby, 11 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 

w restauracji TRZY SMAKI przy ul. Legionów 119. Zapraszamy. 

Statuetki CZELADZKIEJ BIAŁEJ I CZARNEJ MORWY wykonano dzięki zaangażowaniu i pomocy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” w Będzinie. Redakcja 

„NCz” serdecznie dziękuje Paniom Kasi i Iwonie. 
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 25 marca 2016 r. w wieku 68 lat, po kilkumiesięcznej, bardzo przykrej, 

uciążliwej chorobie umarł Ireneusz Gawroński. Człowiek silny, nie-

zależny, który odszedł zdecydowanie za wcześnie. Oddany rodzinie, 

oddany swojemu miastu. Od wielu kadencji nieprzerwanie radny 

Czeladzi. Radny bardzo aktywny, do-

świadczony, odpowiedzialny i zawsze 

stojący na straży rozsądku działań i 

pożytku dla miasta. Działacz społecz-

ny, dla którego dobro mieszkańców 

było szczególnie ważne. Publicysta, 

który pielęgnował historię i utrwalał ją 

dla przyszłych pokoleń. Wieloletni re-

daktor naczelny „Trybuny Czeladzkiej” 

oraz „Biuletynu Radnego”. Człowiek 

wierny swoim poglądom, konsekwentny w swych działaniach, szanu-

jący drugiego człowieka. Bardzo będzie teraz brak Jego wnikliwości, 

Jego wrażliwości na ludzkie i miejskie problemy. Śmierć ostatecznie 

dotknie każdego z nas. Za często jednak zabiera ludzi za wcześnie. 

Żegnaj Irku, właśnie i Ciebie to dotyczy!!! Bardzo Cię brak. Rodzinie 

i najbliższym zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 Ludzie odwiedzający cmentarze 1 listopada cierpią zazwyczaj na 

problem z parkowaniem aut. Podobnie jest, gdy wielu ludzi dociera 

na pogrzeb kogoś dla nich ważnego. Nie usprawiedliwia to jednak 

łamania przepisów drogowych. To jasne, że każdy chce być jak naj-

bliżej, bo może spieszy się do pracy czy do domu i nie chce mu się 

parkować na trochę odleglejszym parkingu, ale przepisy nie zawsze 

są tylko po to, by utrudniać nam życie. Są także dla bezpieczeństwa. 

Przykładem było niedawne wydarzenie na cmentarzu na Piaskach. Na 

parkingu było sporo wolnych miejsc, ale przycmentarne skrzyżowanie 

pełne aut – wielu wolało stanąć jak najbliżej, a przecież nie wolno 

parkować na skrzyżowaniach! No i doszło do kolizji. Jakiś samochód 

skręcał w przycmentarną ulicę, ale widząc tłum żałobników, zaczął się 

wycofywać. No i uderzył tyłem w nieprawidłowo zaparkowane auto. 

Czyje auto? Okazało się, że to służbowy samochód burmistrza był 

nieprawidłowo zaparkowany na samym środku skrzyżowania i mocno 

wystawał na jezdnię. Czyja wina? I czy tego typu przypadek powinien 

w ogóle mieć miejsce? Na miejsce kolizji przyjechała policja – ciekawe 

kto dostał mandat? 

 Ta rura to alternatywa dla schodów do UM w Czeladzi. Lepiej było, 

wykorzystując naturalny spadek zbocza, zainstalować kilka takich 

rur – byłaby zabawa dla dzieciaków, a i burmistrz mógłby szybciej 

zjechać do mieszkańców. 

mieszkańcy Czeladzi, także płacą podatki. A postawienie metalowego, 

niewielkiego zestawu ani dużo nie kosztuje (na pewno mniej niż np. 

jakiś niepotrzebny koncert dla garstki ludzi), ani nie wymaga zezwoleń 

budowlanych i z pewnością odrobina dobrej urzędniczej woli pozwo-

liłaby spełnić oczekiwania. Na razie jednak trzeba jeszcze poczekać.

 Będzińscy radni powiatowi zdecydowali o przeniesieniu szpitalnych 

oddziałów z Będzina do Czeladzi. Do naszego miasta trafi oddział po-

łożniczo-ginekologiczny wraz z izbą przyjęć, blokiem porodowym oraz 

szkołą rodzenia, a także oddział chirurgii ogólnej, oddział wewnętrzny 

i laboratorium wraz z pracownią mikrobiologii. Dostosowanie po-

mieszczeń szpitala w Czeladzi, remont i przenosiny w wariancie mini-

malnym będą kosztować 1,2 mln zł. Ponadto podatnicy gmin powiatu 

będzińskiego mają wspomóc finansowo szpital kwotą 10 mln zł. 

 Uchwała czeladzkiej Rady Miasta mówi, że żeby gmina nabyła udziały 

w spółkach prawa handlowego, konieczna jest zgoda rady, a żeby je 

zbyła – nie. Dlaczego tworzy się takie zagmatwane prawo? Skoro nie 

w Polsce, to chociaż w Czeladzi mogłoby być tworzone lepsze prawo.

 W tym roku po raz pierwszy obchodzono w Czeladzi 1 marca Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W intencji Żołnierzy Wyklętych odpra-

wiona została Msza św., po której nastąpiło złożenie kwiatów pod 

obeliskiem poświęconym pamięci czeladzian poległych za wolność 

ojczyzny na placu Konstytucji. W uroczystościach uczestniczyli senator 

RP Arkadiusz Grabowski, burmistrz Zbigniew Szaleniec z zastępcami 

Elżbietą Dmitruk i Beatą Zawiłą, dyrektorzy i młodzież z czeladzkich 

szkół i gimnazjów, dyrektorzy jednostek oraz poczty sztandarowe. 

Na rondzie na Piaskach grupa czeladzian dokonała uroczystego za-

słonięcia szarfą pomnika z komunistyczną gwiazdą. Na szarfie widniał 

napis CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM. Następnego dnia służby miejskie 

usunęły szarfę przywracając gwiazdę. 

 Podczas sesji Rady Miasta 29 lutego 2016 roku radni przyjęli propo-

zycję burmistrza Czeladzi dotyczącą zwolnienia z podatku od nieru-

chomości na 5 lat właścicieli kamienic na Starym Mieście. Warunkiem 

jest odnowienie do końca 2017 roku elewacji swoich budynków. 

 Jak poinformował burmistrz Zbigniew Szaleniec, na mocy poro-

zumienia władz Czeladzi z władzami powiatu będzińskiego, budy-

nek będący własnością CTBS przy ul. Katowickiej 4 został użyczony 

powiatowi na 25 lat. Powiat, realizując jedno ze swoich ustawowych 

zadań, pozyska środki unijne, wyremontuje budynek i przeznaczy go 

na tzw. mieszkania chronione. Są to mieszkania przeznaczone dla ludzi 

chorych lub niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia, ale mogą 

mieszkać same. Dzięki porozumieniu Czeladź zyska wyremontowany 

budynek, który będzie służył celom społecznym. 

 Starostwo Powiatowe w Będzinie nie może zlikwidować Zespołu 

Szkół Specjalnych w Czeladzi, gdyż Kuratorium Oświaty w Katowicach 

wydało negatywną opinię w tej sprawie. Zdaniem Anny Wietrzyk, 

rzeczniczki Kuratorium Oświaty w Katowicach, opinia jest wiążąca. 

 W hali MOSiR w Czeladzi po raz drugi odbyły się zawody sprawno-

ściowej tresury psów „Agility Silesian Open 2016”. W zawodach udział 

wzięło bardzo liczne grono zawodników (opiekun i pies) z całej Polski 

i z wielu krajów europejskich.

 Zostanie wyremontowana elewacja i wnętrze siedziby czeladzkiego 

urzędu. Prace mają objąć m.in. remont dachu, wymianę sieci central-

nego ogrzewania, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. W budynku 

zostanie zamontowana też winda dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zostaną wymienione okna oraz zainstalowane 

ogniwa fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej w prąd. 

Modernizacja urzędu, która ma kosztować 6 mln zł, zostanie sfinansowa-

nia z pieniędzy własnych urzędu oraz częściowo z dotacji unijnych. 

 12 kwietnia w Elektrowni odbyło się bardzo, bardzo udane spo-

tkanie z dr nauk medycznych Iwoną Filipecką, organizatorką akcji 

OKULIŚCI DLA AFRYKI. Pani doktor pokazała fantastyczne zdjęcia ze 

swych afrykańskich misji, opowiedziała o genezie programu, jego 

przebiegu i coraz ambitniejszych, ciekawszych planach. Podczas 

spotkania pani doktor odpowiedziała na wiele pytań. M.in. okazało 

się, że jest możliwość uczestniczenia w kolejnych misjach także przez 

czeladzian – kontakt przez Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto. Pani 

doktor bardzo podziękowała za okulary, jakie dostała od czeladzian 

– było ich kilkaset! W zbiórce pomogli: Miejska Biblioteka Publiczna, 

biuro podróży Artus, firma Delta-Zieńć, czeladzki oddział Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zakład stolarski Henryka Górskiego, 

Gimnazjum nr 3, apteka Biały Orzeł z Bielska-Białej i wiele, wiele innych. 

Okulary oczywiście można nadal zbierać – akcja trwa nieprzerwanie 

i pani Iwona zawsze chętnie je przyjmie. Miejsce zbiórki to firma Delta-

-Zieńć przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi. To było już siódme spotkanie 

z wyjątkowym człowiekiem zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Nowoczesne Miasto dla czeladzian. 

Apelujemy do mieszkańców Czeladzi o przysyłanie na nasz mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

informacji na temat naszego miasta. Najciekawsze i najważniejsze zostaną opublikowane na

łamach „Nowoczesnej Czeladzi”.

 28 kwietnia odbyła się sesja naszej Rady Miejskiej. Rozpoczęła się 

miłym akcentem uhonorowania zdolnych uczniów naszych szkół 

oraz ich nauczyciela. Dopiero potem minutą ciszy uczczono pamięć 

o Ireneuszu Gawrońskim, niedawno zmarłym, wieloletnim i zasłużo-

nym czeladzianinie i radnym naszego miasta. Sesja miała rutynowy 

przebieg. Wysłuchano założeń strategii rozwoju Czeladzi do roku 2023, 

nudnawo wygłoszonych przez jakiegoś obcokrajowca z zewnętrznej 

firmy. Później, bez jakiejkolwiek dyskusji, radni głosowali tylko stan-

dardowe uchwały dot. funkcjonowania miasta. Niemiłym zgrzytem 

było ogłoszenie ni stąd, ni zowąd przez przewodniczącą rady Jolantę 

Moćko aż 30-minutowej przerwy w trakcie obrad. Był to kuriozalny 

przejaw arogancji, braku kultury i szacunku dla części radnych i pra-

cowników UM, gdyż przerwa ta nie miała najmniejszego uzasadnienia 

wynikającego z przebiegu obrad. Przegłosowano ją: 12 za, 5 przeciw. 

Czasami rzeczywiście jest taka potrzeba, by ogłaszać nawet dłuższe 

przerwy, ale tak nie było w tym przypadku – po prostu część radnych 

wraz z panią Moćko miała jakieś tajemne sprawy i zamiast załatwić 

je po sesji, naraziła innych na stratę czasu. Przerwa trwała dłużej, niż 

ogłoszono, tym samym powodując dalsze marnotrawienie czasu 

przez pozostałych uczestników sesji. Z kolei uczestnikom tajemnego 

spotkania zaserwowano poczęstunek, a jego część w postaci chleba ze 

smalcem litościwie wypłynęła także na salę sesyjną, umilając oczekiwa-

nie na zakończenie zagadkowych obrad prowadzonych przez lepszy 

sort czeladzkich radnych. Gorszy sort cierpliwie i pokornie czekał na 

krótką, końcową część sesji, czyli interpelacje radnych.

 W tym roku w IX Zagłębiowskiej Masie Krytycznej, w której udział 

wzięło ponad 3000 rowerzystów, meta znajdowała się nad Pogorią. 

W przyszłym roku zakończenie planowane jest na czeladzkim Rynku. 

Podczas zakończenia tegorocznej Masy (fajna impreza – kilka tysięcy 

ludzi na rowerach przejechało z Sosnowca przez Będzin do Dąbrowy 

Górniczej) organizatorzy, sponsorzy i oficjele wręczali fanty, zadawali 

pytania, zagadki. 

  Czeladzki Józefów to trochę zapomniane peryferie naszego miasta. 

Mieszkańcy nie mają szans na miejską fontannę (na szczęście Brynica 

nieopodal), do rekreacyjnych zabawek przy UM też dość daleko. Liczyli 

na to, że skoro miasto tak hojnie zaczyna ustawiać przyrządy do ćwiczeń 

i inne ozdóbki, to i im pomoże, by mogli popracować nad kondycją. 

Niestety, prośba o kilka wolnostojących urządzeń gimnastycznych 

odbiła się od UM murem niemożności. Oficjalny powód odmowy 

to własność terenu. Ale przecież mieszkańcy Józefowa, tak jak i inni 

 Jak podał Tomasz Michałek z UM, koszt organizacji wszystkich 

atrakcji w ramach „Majówki w Czeladzi” w 2106 r. zamknął się kwotą 

8861,05 zł brutto, a koszt przygotowania „Dni Czeladzi”, według stanu 

na 2 maja br., wynosi 139 354 zł brutto. Zaznaczył jednak, że nie jest 

to kwota ostateczna, gdyż nie wszystkie umowy zostały podpisane.

  W okresie Wielkanocy na Rynku w Czeladzi oraz na małym rynku 

na Piaskach ustawiono kolorowe pisanki, zające i koguty oraz koszyk, 

a w nim bazie, zając, jajka. Na drzewach zawisły pisanki. Była także 

zagroda z żywymi zwierzętami – królikami, baranem i kozami. Jak 

poinformował UM, łączny koszt organizacji zagrody ze zwierzętami 

i przygotowania wszystkich ozdób wielkanocnych w mieście wyniósł 

8153,65 zł brutto. 

 Jak poinformowało Biuro Prasowe Czeladzi, kwestia przystąpienia 

Czeladzi do związku metropolitarnego została poddana konsultacjom 

społecznym, w których swoje stanowisko mógł zaprezentować każdy 

zainteresowany tą sprawą mieszkaniec naszego miasta. W konsulta-

cjach 6 i 7 kwietnia wzięły udział 182 osoby. 174 opowiedziały się za 

tym, by Czeladź stała się częścią metropolii, 4 osoby były przeciw, a 2 

wstrzymały się z udzieleniem odpowiedzi. Dwie karty zostały uznane 

za nieważne. Niestety konsultacje zorganizowano w UM w godzinach 

pracy, eliminując tym samym pracujących. W Katowicach podobne 

konsultacje odbyły się internetowo.

 W Czeladzi powstanie nowa hala sportowa. Ministerstwo Sportu 

i Turystyki pozytywnie oceniło wniosek o dofinansowanie budowy 

hali sportowej lekkiej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół przy ul. 

Szkolnej. Uzyskane dofinansowanie wynosi 254 tys. zł, a cała inwestycja 

kosztować będzie prawie 1 mln zł. Jest także szansa, że dofinansowanie 

otrzyma budowa kortów tenisowych na Piaskach. Ten wniosek znalazł 

się na liście rezerwowej ministerstwa. Chodzi o kwotę 125 tys. zł. 

 Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że 22 kwietnia br. 

zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

„Jowisz” w Czeladzi, bo jej aktywa nie wystarczały na zaspokojenie 

zobowiązań. 11 sierpnia 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK „Jowisz” za-

rządcę komisarycznego. KNF postanowiła wszcząć postępowanie 

administracyjne ws. zbadania możliwości przejęcia SKOK „Jowisz” 

przez bank, ale żaden się nie zgłosił. Na koniec lutego br. SKOK „Jowisz” 

posiadała fundusze własne w wysokości minus 21,5 mln zł i wykazy-

wała łączną stratę w wysokości 37,6 mln zł. Na koniec marca 2016 r. 

depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK 

„Jowisz” wynosiły 82,5 mln zł.

 22 kwietnia w auli Kolegium Pracowników Służb Społecznych 

w Czeladzi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Lider 

Dobroczynności”. Wśród wyróżnionych znalazło się Szkolne Koło 

Wolontariatu „Pomagam, bo lubię” z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych i Technicznych w Czeladzi – za zbiórkę pieniędzy dla Hospicjum 

Nadzieja w Czeladzi w wysokości 20 tys. zł.

 Archeolog Alan Jaskot ze swoim zespołem i w konsultacji z archeolo-

giem Jackiem Pierzakiem przeprowadził na czeladzkim Starym Mieście 

prace wykopaliskowe, szukając średniowiecznych murów okalających 

miasto od strony wschodniej. Są przypuszczenia, że odnaleziono frag-

menty murów, a może i fundamenty wschodniej bramy wjazdowej do 

miasta, a przy okazji wykopano kawałki XV-wiecznej ceramiki. W oparciu 

o te informacje burmistrz Zbigniew Szaleniec ogłosił na Facebooku, 

że władze postanowiły zrealizować projekt rekonstrukcji usytuowa-

nych od strony Będzina średniowiecznych murów obronnych wraz z 

bramą wjazdową. W kompleksie odtworzonych murów planowana 

jest również budowa stojącej tam niegdyś karczmy.

 O 360 tys. zł uszczuplił budżet 31-tysięcznej Czeladzi pas płyt okala-

jący rynek z chropowatej kostki – podaje wyborcza.pl. To, że inwestycja 

jest bez sensu, udowodnił latający nad Czeladzią dron. Na zdjęciach 

widać wytarte przez pieszych jasne pasy na rynku. – To ścieżki, którymi 

najczęściej poruszają się ludzie. Przebiegają w poprzek rynku i nijak 

mają się do nowych, gładkich traktów zbudowanych przez pana bur-

mistrza – mówi autor zdjęć. 

  zdjęcie Brynicy) Ręce precz od Brynicy! Kiedyś nasza rzeka była 

wolna. I piękna. Dziś jest zniewolona w ramach wałów. Ciągle jeszcze 

wiele działek wzdłuż jej brzegów to NASZE, miejskie działki. Dzięki temu 

jest szansa, że kiedyś choć w kilku fragmentach przywrócimy rzece 

wolność, a nam damy poznać jej piękno. Niestety miasto wyprzedaje 

grunty wzdłuż Brynicy. Jeśli sprzeda, jeśli ktoś wybuduje kolejny dom 

przy wale, coraz mniejsze będą szanse na to, by w przyszłości uwolnić 

Brynicę. 

 Z pewnych źródeł wiemy, że niebawem na Piaskach przy światłach 

powstanie drogeria Rossmann. No i fajnie, tylko Kalifornii trochę 

brak… 

 Podczas majowej sesji RM z wielkim trudem uchwalano nie do końca 

dobrze przygotowaną uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego 

w Czeladzi. Nasi urzędnicy doskonale radzą sobie z wydawaniem 

naszych wspólnych pieniędzy na cele, z których istnienia nie zdajemy 

sobie nawet sprawy, typu nowe ozdóbki, nowe urządzenia gimnastycz-

ne, nowe ławki i alejki w parku, a jak się okazuje, mają duży problem 

z przygotowaniem na czas właściwego projektu uchwały. Nie dość, że 

budżet obywatelski to zaledwie 0,5% całego budżetu miasta, podczas 

gdy w większości miast w Polsce często uchwala się go na poziomie 

2%. Ostatecznie uchwała przeszła, mimo że radni mieli świadomość 

jej wad i braków.

 Wzdłuż kościoła św. Stanisława przy ul. Bytomskiej pojawiła się ple-

nerowa wystawa rzeźb wybitnego artysty prof. Czesława Dźwigaja. 9 

wyeksponowanych rzeźb stanowi zespół tworzący całość pod nazwą 

Via Sancta, poświęcony papieżowi św. Janowi Pawłowi II. 
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Wojćkowski z Wrońskim wymienili zdumione spojrzenia.

– Dzień dobry – zaczął Spaleniec nieświadomy efektu este-

tycznego, jaki wywołał. – Od dziś postanowiłem, że każda sesja 

będzie zaczynać się prezentacją czegoś wesołego.

– Na sesjach postanawiać to może przewodniczący i rada, a nie 

burmistrz – mruknął pod nosem Pisak.

Spaleniec jakby nie dosłyszał i kontynuował:

– Należy rozbawiać nasze miasto. Ludzie w Czeladzi są za 

smutni. Radni zobaczą tu coś wesołego i potem swój radosny 

nastrój przeniosą do mieszkańców. Dziś wystąpi komik Tomałek 

i zaraz wszystkim nam będzie weselej. – Spaleniec klasnął i przed 

stół przewodniczącego wskoczył maleńki, dziwnie ostrzyżony 

chłopaczek. Pofikał, zrobił kilka koziołków i śmiesznych min. 

Spaleniec śmiał się całą gębą, a gdy Tomałek już skończył, przy-

wołał go do siebie:

– Za wybitne zasługi dla naszego miasta wręczam panu nagrodę 

i dyplom uznania.

Radni nagrodzili brawami ten piękny gest, a prym wiódł Wen-

tyl, choć miał problemy z klaskaniem – podobno uszkodził sobie 

nadgarstek podczas skoków narciarskich na nowym czeladzkim 

obiekcie. Po aplauzie Spaleniec łaskawie kiwnął głową do Ogona:

– No, niech pan kontynuuje, mamy odpowiedni nastrój.

Skonsternowany Ogon zaczął:

– Tematem głównym są ostatnie problemy z dostawami wody. 

Mieszkańcy pogodzili się już ze sporadyczną koniecznością 

dostarczania wody w wiadrach z podstawianych beczkowozów. 

Wprawdzie trochę skarżą się ci z ulicy Ogrodowej i Auby, ale 

tylko wtedy, gdy psują się im windy, co przecież zdarza się teraz 

nie częściej niż raz w tygodniu. W sumie ma to także pozytywny 

wpływ na stan naszej instalacji sanitarnej. Mniej zużywanej wody 

to mniej ścieków. Dzięki temu nasz ZIK SA nie musi reperować 

i budować kanalizacji. Zwłaszcza że ma tyle ważniejszych zadań 

przy organizowaniu i finansowaniu koncertów kulturalnych, które 

ożywiają nasz wspaniały Rynek. Poza tym są też pozytywne efekty 

uboczne – wyraźnie wzrósł poziom ogólnej kondycji fizycznej, 

a wiele pań cieszy się z powodu zmniejszenia masy tłuszczowej 

ich ciała. Codzienne wnoszenie kilkunastu wiader wody jest prze-

pięknym ćwiczeniem gimnastycznym. Nasz rzeczywisty problem 

polega jednak na tym, że wody zaczyna czasem brakować także 

na zasilanie fontann miejskich. Mamy ich w mieście kilkadziesiąt 

i zdarza się, że nie świecą i nie ma wody. Co począć, szanowni 

radni? – zwrócił się do sali z dramatycznym pytaniem.

Pierwszy odezwał się radny Wentyl:

– Ja sądzę, że problem należy rozwiązać radykalnie. Cała woda 

na fontanny! To przecież chluba naszego miasta. Nasz symbol. 

A woda z beczkowozów jest bardzo smaczna. Co to za problem 

wnieść parę wiader.

– Zaraz, zaraz – włączył się Wojćkowski. – A Brynica? Można 

pompami podłączyć.

– Woda w Brynicy trochę nieładnie pachnie – zauważyła przy-

tomnie radna Pączek. – I ma niezbyt miły kolor.

Siedzący na widowni obywatel Niejadzik podniósł rękę i zapytał:

– Czy mogę coś doradzić?

Ogon zastanawiał się chwilę, po czym łaskawie skinął głową.

– Uważam, że należy wykorzystać wodę deszczową. Odpo-

wiednie orurowanie dachów oraz zbiorniki dadzą pożądany 

efekt. A jak będzie ładnie, tyle rur – rozmarzyła się inżynierska 

dusza Niejadzika.

– A może zaopatrzenie zewnętrzne – rozważał Pisak. – Albo 

próba własnego odwiertu, zamiast kolejnego koncertu na Rynku?

Nagle wstał Spaleniec. Sala ucichła.

– Z uwagą wysłuchałem dyskusji. Taaak, nie raz wszem i wobec 

powtarzam, że współpraca z naszymi radnymi układa się dosko-

nale. No, może z przykrymi wyjątkami. – Tu spojrzał krzywo na 

Wrońskiego i Pisaka. – Postanowiłem, że weźmiemy niewielki 

kredyt z chińskiego banku i uruchomimy nowy rurociąg z Pogorii.

– Świetne, doskonałe rozwiązanie – podchwycił Ogon. – O i pan, 

jak widzę, popiera – zwrócił uwagę na klaszczącego Płazeckiego. 

– Proponuję przegłosować. Kto jest przeciw? Nie widzę. Brawo, 

przez aklamację rozwiązaliśmy problem wody w naszym kilku-

nastotysięcznym mieście. Brawo! Temat podwyżki diet radnych 

omówimy sobie na następnej sesji. Dziękuję bardzo za wspaniałą 

pracę dla miasta – przewodniczący Ogon wyłączył mikrofon i za-

kończył sesję, nie zwracając uwagi na protestującego Niejadzika 

i Pisaka, który ciągle trzymał rękę w górze, chcąc głosować przeciw.

Zadowoleni z siebie radni rozeszli się z poczuciem dobrze 

spełnionego obowiązku.

▶ Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej relacji z przyszłości nastąpi.

– Dzień dobry państwu – rozpoczął sesję przewodniczący 

Ogon. – Dziś mamy do omówienia bardzo ważne problemy, ale 

najpierw udzielę głosu naszemu burmistrzowi.

Radni otworzyli szeroko usta ze zdumienia – Spaleniec ubrany 

w nienagannie skrojony, służbowy garnitur ermenegildo zasuwał 

do mównicy w klapkach. I to założonych na kolorowe skarpetki. 

Nikt jednak nie odważył się nawet pisnąć, a wielu postanowiło 

na następną sesję ubrać się dokładnie tak samo – może to jakaś 

nowa moda z warszawskiego światka, w którym przecież brylował 

Spaleniec? Na twarzy radnego Płazeckiego widać było intensywny 

wysiłek umysłowy, co w jego wykonaniu stanowiło niełatwe za-

danie – przeglądał w myślach zasoby swej szafki na buty. Jedynie 

▶ Władze Rudy Śląskiej podpisały umowę z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym, dzięki której w ciągu 4 lat miasto otrzyma ponad 300 

mln zł kredytu, który ma zostać przeznaczony głównie na inwestycje 

w drogi i rewitalizację. Z kolei samorząd Sosnowca ma zamiar wziąć 

pożyczkę z EBI w wysokości 120 mln zł, które chce przeznaczyć na 

inwestycje. Chodzi m.in. o przebudowę dróg oraz termomodernizację 

i rozbudowę placówek edukacyjnych i kulturalnych. Wcześniej miasto 

nie zadłużało się w tym banku, a głównym sposobem pozyskiwania 

kapitału była emisja obligacji samorządowych. Nie podano, przez 

ile lat mieszkańcy Sosnowca będą spłacać kredyt z EBI.

▶ W Katowicach zdziwienie wywołuje przejście dla pieszych, 

które… zabezpieczone jest barierkami. Jak się okazuje, pasy przy 

skrzyżowaniu ul. Wróblewskiego z ul. Normy zostały celowo zablo-

kowane – informuje infokatowice.pl. Z zapytaniem do władz Katowic 

w sprawie przejścia wystąpił radny Marek Nowara z Ruchu Autonomii 

Śląska. Otrzymał odpowiedź, że pasów nie powinno nigdy tam być. 

W związku z tą sytuacją Miejski Zarząd Ulic i Mostów zdeklarował, 

że dostosuje organizację ruchu do zgodności z zatwierdzonymi 

rozwiązaniami projektowymi.

▶ Do Rady Miasta w Katowicach trafił obywatelski projekt uchwały 

dotyczący poprawy jakości powietrza w mieście. Autorzy chcą m.in., 

aby w ciągu 10 lat samorząd przeznaczył 30 mln zł na wymianę 

systemów ogrzewania. Jak informuje portal wnp.pl, inicjatorami 

uchwały są przedstawiciele fundacji Napraw Sobie Miasto oraz 

działającego w jej ramach Katowickiego Alarmu Smogowego. Pod 

projektem podpisało się ponad 900 mieszkańców Katowic. Ponadto 

aktywiści chcą, by samorząd każdego roku przeznaczał 100 tys. zł 

na organizację akcji społecznych związanych z programem ograni-

czenia niskiej emisji. 

▶ Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzą-

dzeń użyteczności publicznej – donosi niezalezna.pl. Nowe prawo 

zakłada, że nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-

blicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nie mogą upamiętniać 

osób i organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub 

inny ustrój totalitarny. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany 

obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm 

albo inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie 

nowych regulacji.

▶ Gmina Mysłakowice (woj. dolnośląskie) wygrała w Najwyższym 

Sądzie Administracyjnym z Karkonoskim Systemem Wodociągów 

i Kanalizacji trwający od ponad 2 lat proces o podwyżkę taryf. 

Teraz wójt gminy zapowiada, że rachunki za wodę i ścieki spadną. 

Rada Mysłakowic nie zgodziła się na taryfę zakładającą podwyżkę 

o blisko 40%.

▶ Radni 70-tysięcznego Lubina (woj. dolnośląskie) podjęli decyzję 

o likwidacji straży miejskiej. Przeciwko likwidacji straży byli związ-

kowcy z „Solidarności”. Dla zwalnianych strażników (było ich 19) 

władze przygotowały roczne i 1,5-roczne odprawy. Ponadto połowę 

byłych strażników prezydent Robert Raczyński zatrudnił w ratuszu 

jako ochronę obiektu.

▶ Członkowie Stowarzyszenia Libertariańskiego z Łodzi i działacze 

KNP z Włocławka wysunęli pomysł, który wprawił w konsternację 

lokalne władze i media: złożyli do swoich budżetów obywatelskich 

wniosek o wykupienie obligacji komunalnych i rozpoczęcie spłaty 

długu miast. Łódź i Włocławek znajdują się w czołówce polskich 

miast, które zadłużają się najbardziej.

▶ Radni krakowskiej Dzielnicy I Stare Miasto proponują, aby zamiast 

darmowej komunikacji w dniach z dużym smogiem obowiązywały 

tańsze bilety – pisze „Dziennik Polski”. Np. za bilet za złotówkę 

można by jeździć przez cały dzień. Obecnie bezpłatna komunikacja 

miejska wprowadzana jest w sytuacji, gdy na stacjach monitorujących 

powietrze uśredniona norma dla pyłu PM10 przekroczy 150 mg/m3

lub gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 mg/m3.

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby, które mają ważny 

dowód rejestracyjny samochodu osobowego. Z kolei uczniowie szkół 

podstawowych w Krakowie od 1 września będą bezpłatnie podró-

żować tramwajami i autobusami. Uczniowie podstawówek nie będą 

musieli płacić za bilety przez cały rok szkolny, również w weekendy. 

Nowe przepisy mają kosztować budżet Krakowa 2,7 mln zł rocznie.

▶ „Rzeczpospolita” pisze o całej serii likwidacji straży miejskich 

w Polsce. Powodem zmian jest utrata możliwości korzystania z fo-

toradarów przez strażników. Wśród zlikwidowanych jednostek 

znalazły się m.in. straż w Nowym Targu, Brzeszczach w Małopolsce, 

Łebie i Kęsowie (woj. kujawsko-pomorskie). Straże funkcjonowały 

wyłącznie z przesłanek materialnych – w celu łupienia kierowców. 

▶ Radna z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) zarobiła 640 

tysięcy złotych na sekstelefonach i internetowych serwisach z sek-

srandkami. Jak informuje portal tvp.info, radna Monika Tera 

prowadzi takie strony internetowe i nie byłoby w tym niczego 

nadzwyczajnego, gdyby nie to, że radna związała swoją polityczną 

karierę z ugrupowaniami konserwatywnymi i prawicowymi. Radna 

robi biznes na reklamie sekstelefonów i serwisów z wirtualnymi 

seksrandkami. Jej firma Centrum Media stoi za serwisami inter-

netowymi o wdzięcznych nazwach „Kapciochy”, „Pukaj laski” 

czy „Kociaczki”. W wyborach samorządowych w 2006 roku Tera 

startowała z rekomendacji chrześcijańsko-konserwatywnej Prawicy 

Rzeczypospolitej Marka Jurka, pracowała również w jego biurze 

poselskim, ale – jak twierdzą w biurze europosła – od czterech lat nie 

jest członkiem ugrupowania. Obecnie reprezentuje Klub Radnych 

„Razem dla Piotrkowa”. Nie ma w tym nic złego, a tylko dlatego, że 

radna wiąże karierę z ugrupowaniami konserwatywnymi, wszystko 

zostało bardzo „rozdmuchane”.

▶ Sąd skazał Piotra S., byłego naczelnika wydziału infrastruktury, 

zamówień publicznych i funduszy europejskich w urzędzie miejskim 

w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie) na 3 lata więzienia, prze-

padek korzyści uzyskanych z łapówek oraz obowiązek wyrównania 

szkód gminie – podaje tvp.info. Zdaniem prokuratury urzędnik brał 

w łapę od stycznia 2009 r. do końca grudnia 2011 r. W tym czasie 

nawiązał kontakty z przedstawicielami dwóch firm zajmujących 

się m.in. projektowaniem infrastruktury drogowej. Urzędnik miał 

informować przedsiębiorców o przewidywanych projektach, które 

miały być zlecane przez urząd oraz uzgadniać wysokość oferty, by 

mogła ona wygrać z innymi. Od firm otrzymywał za to pieniądze 

w wysokości 10% wartości każdej zawartej umowy. W sumie urzęd-

nik był oskarżony o ponad 20-krotne przyjęcie pieniędzy w łącznej 

kwocie około 75 tys. zł.

▶ Chiński Syczuan i województwo łódzkie będą współpracować na 

płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, turystycznej i kulturalnej. Do 

zawarcia porozumienia między Witoldem Stępniem, marszałkiem 

województwa z PO i Wangiem Dongmingiem, sekretarzem KPCh 

w Syczuanie, doszło na zamku w Uniejowie. Wcześniej obydwaj 

politycy wzięli udział w odprawie pierwszego pociągu towarowego 

z Kutna do chińskiego centrum logistycznego w mieście Chengdu.

▶ Wg NIK w 1/3 skontrolowanych gmin dochodziło do sytuacji, kiedy 

to osoby podejmujące decyzje o lokalizacji elektrowni wiatrowych 

lub ich najbliższe rodziny dzierżawiły tereny pod budowę instalacji. 

Doszło do konfliktu interesów między „osobami fizycznymi, które 

w pierwszej kolejności skorzystały na inwestycji”, czyli podpisały 

umowę na dzierżawę gruntu pod wiatrak. Okazywało się, że najczę-

ściej jest to „wójt, jego najbliższa rodzina, urzędnicy gminy, radni”, 

którzy uchwalali zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, 

dzięki którym wiatrak mógł stanąć.

▶ Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza (woj. małopolskie), zażyczył 

sobie, aby mieszkańcy sfinansowali mu duży, ciężki, pozłacany łańcuch 

o wartości ok. 10 tys. zł – donosi gazeta.pl. Zaczęło się od tego, że na 

obradach Rady Miejskiej burmistrz zobaczył, że przewodniczący ma 

łańcuch i był oburzony, że on jest najważniejszy, a łańcucha nie ma. 

Dlatego, żeby zaznaczyć swoją władzę, zażyczył sobie odpowiedniego 

łańcucha. W związku z tym radni uchwalili wprowadzenie insygniów 

dla burmistrza Olkusza, jednak po nagłośnieniu sprawy zaczynają 

wycofywać się z decyzji.

▶ Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że są prowadzone prace 

nad zmianami w prawie, które umożliwiłyby współfinansowa-

nie leczenia przez samorządy – podaje bankier.pl. Wg resortu 

zdrowia, samorządy mogłyby dofinansować niektóre trudno 

dostępne z powodu kolejek świadczenia zdrowotne i tym samym 

skrócić te kolejki.

▶ Kary administracyjne gnębią Polaków. Wymierzane są one 

w zasadzie automatycznie i naruszają w wielu sytuacjach poczucie 

sprawiedliwości – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Np. jeśli 

ktoś ściął bez zezwolenia drzewo, które sam posadził na swojej ziemi, 

to kara będzie taka sama jak w przypadku osoby, która bezmyślnie 

niszczy zieleń. A jeśli ktoś wiezie nocą pustą ulicą chorego do szpitala, 

bo karetka nie mogła przyjechać, to zostanie automatycznie potrak-

towany jak pirat drogowy. Jeśli zostanie złapany na przekroczeniu 

prędkości o ponad 50 km/h, to straci prawo jazdy na 3 miesiące. Na 

nic tłumaczenia, okoliczności łagodzące. Taki kraj, a urzędnik niby 

bezradnie rozkłada ręce i zasłania się prawem.
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A D A M D O B I Ń S K I

1kwietnia 2016 roku została uchwalo-

na Ustawa o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju tota-

litarnego przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej i jeśli 

proces legislacyjny zostanie dokończony 

przez podpis Prezydenta RP, władze 

Czeladzi będą zobligowane do usunięcia 

symboli ww. systemów.

Celem uchwały jest przywrócenie 

godności społeczeństwu miasta jeszcze 

przed wejściem w życie ww. ustawy, które 

zmuszone było czcić zamianę okupacji 

niemieckiej na okupację komunistycz-

ną zainstalowaną przy pomocy Armii 

Czerwonej. Pomnik został postawiony 

przez dyrekcję Kopalni Węgla Kamien-

nego „Czeladź” w 1949 roku, a nie jak 

sugeruje napis, przez społeczeństwo 

dzielnicy Piaski.

Co to jest pomnik?
W źródłosłowie słowa „pomnik” istnieje 

ten sam rdzeń, co w słowach „pomny”, 

„pomnieć”, „przypomnieć” itd. Syno-

nimem słowa pomnik jest słowo monu-

ment. Wg http://sjp.pwn.pl/monument 

ma dwa znaczenia:

1. «obelisk, rzeźba lub posąg, zwykle 

dużych rozmiarów, wystawione na 

pamiątkę jakiegoś wydarzenia lub ku 

czci zasłużonego człowieka»

2. «utrwalone świadectwo czegoś, zwłasz-

cza tego, co ma dużą wartość i jest 

godne pamięci».

Pomnik stanowi ucieleśnienie idei, 

które reprezentuje, upamiętniając osobę 

lub wydarzenie. W normalnych spo-

łeczeństwach są to idee pozytywne, 

takie jak honor, umiłowanie ojczyzny, 

odkrycie naukowe lub geograficzne itp. 

Pomnik przypomina współczesnym 

o zdarzeniach historycznych i ważnych 

M A T E U S Z D R O Ż D Ż O W S K I

27 stycznia 1945 r. Armia 

Czerwona wkroczyła do 

Czeladzi opuszczonej przez 

Niemców, nie było żadnych walk o wy-

zwolenie Czeladzi, już wolnej od oku-

panta od okupanta niemieckiego. Jak 

można więc świętować rocznicę zda-

rzenia, które się nie wydarzyło? Armia 

Czerwona, wkraczając na ziemie polskie, 

postaciach, które miały i mają wpływ na 

nas żyjących obecnie. Dodatkowo wyraża 

wartości artystyczne i estetyczne, jest 

przedmiotem dumy danej społeczności, 

często też atrakcją turystyczną.

Dlaczego komuniści 
stawiali pomniki 
ku swojej czci?

Można powiedzieć, że pomnik kształtuje 

świadomość i buduje tożsamość miesz-

kańców. Nie dziwi więc, że najpierw Ar-

mia Czerwona i narzucone na bolszewic-

kich bagnetach rządy starały się poprzez 

stawianie pomników (jest ich ciągle ok. 

500) tak zmienić świadomość społeczną, 

aby ukształtować nowego socjalistycz-

nego człowieka, w pełni popierającego 

totalitarną ideologię, bezrefleksyjnego, 

łatwego do rządzenia leminga, którego 

jedynym celem jest święty spokój i ciepła 

woda w kranie.

Co uczcić, a czego nie?
Uczcić na pomniku można wszystko to, 

co jest wyróżniające się i wyrazić można 

jako: prawda, dobro i piękno to, co jest 

zgodne z wypisanymi w sercu człowieka 

przez Stwórcę prawami naturalnymi. 

Nie należy czcić brzydoty, zła i kłam-

stwa, ale także rzeczy błahych, jak np. 

kartofla czy wybitnego nawet twórcy 

modeli kolei parowych. Ziemniak i koleje 

parowe nie są złe, ale błahe, a jako się 

rzekło, pomnik kształtuje świadomość 

i buduje tożsamość mieszkańców i jeśli 

ta tożsamość będzie kształtowana przez 

czczenie rzeczy błahych, to nie oczekuj-

my od społeczeństwa heroizmu w pra-

cy dla siebie, rodziny i społeczeństwa, 

patriotyzmu, uczciwości w interesach 

itd., bo nie takie ideały są promowane 

na przykład w postaci pomnika.

natychmiast instalowała swoją władzę, 

którą sprawowali bezpośrednio sowieccy 

komuniści oraz przeszkoleni w Moskwie 

komuniści polscy. Tę datę należy pa-

miętać, ale jako rocznicę rozpoczęcia 

zniewolenia, które trwało prawie 45 lat.

Jak w ogóle można czcić Armię Czer-

woną, która, 17 września 1939 r. doko-

nała agresji na Polskę, w efekcie czego:

Komu pomnik, komu…
Grupa obywateli Czeladzi wystąpiła z inicjatywą obywatelską w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji pomnika 

„W dowód wdzięczności Armii Radzieckiej” poprzez usunięcie wszystkich symboli i elementów związanych z komunizmem i Armią Radziecką, 

a zastąpienie ich popiersiem hetmana Jana Karola Chodkiewicza oraz napisem: „Jan Karol Chodkiewicz (1560–1621) 

‘Policzym ich, jak ich pobijem’ Kircholm 1605”.

Z historii
 

Obecne władze naszego miasta po raz drugi zorganizowały uroczystości 

związane z rocznicą wyzwolenia Czeladzi przez Armię Czerwoną.

▶ Polska straciła 1/5 swojego teryto-

rium;

▶ ludność polska od 1939 do 1941 zo-

stała poddana eksterminacji (zsyłki 

na Sybir, Katyń…);

▶ po tzw. wyzwoleniu Polacy przeciwni 

narzuconej władzy sowieckiej byli 

mordowani (obława augustowska, 

katownie ubeckie…).

Szanowne władze Czeladzi, proszę 

o chwilę ref leksji, takie uroczystości to 

zakłamywanie naszej historii, szczegól-

nie szkodliwe wtedy, gdy zaprasza się 

młodzież. Jeśli czeladzcy miłośnicy Ar-

mii Czerwonej chcą oddawać jej cześć, 

to niech sobie oddają, ale angażowanie 

władz miasta w takie uroczystości to 

nieporozumienie.

Władze Czeladzi zaciągają wielomi-

lionowe kredyty na upiększanie miasta, 

a pomnik, przy którym organizowane 

są uroczystości tzw. wyzwolenia Cze-

ladzi, pokazuje, jak faktycznie pamięta 

się o tych, którym pamięć się należy.

A przy okazji, rocznica zakończenia 

II wojny światowej jest 8 maja, a nie 9 

maja, kiedy świętują tylko komuniści. 

Nie mam dużej nadziei, że RM przy-

chyli się do kolejnej inicjatywy oby-

watelskiej po doświadczeniu z upa-

miętnieniem uchwałą Narodowego 

Dnia Żołnierzy Wyklętych. Nasi rajcy 

to właśnie zwolennicy głównie ciepłej 

wody w kranie. W Czeladzi dopiero 

budzi się świadomość, że warto walczyć 

o wzniosłe ideały, muzyka „oj dana” 

z rozstawianych estrad co dwa tygodnie 

w sezonie letnim nie wystarczy do tego, 

żeby powiedzieć, że Czeladź to dobre 

miejsce do życia.

Panie burmistrzu, podpowiadam: nasi 

przodkowie wystawili na środku Rynku 

pomnik św. Jana Nepomucena. Jeżeli 

dla rajców miejskich nie jest istotne, 

co znajduje się na miejskich pomni-

kach, niech Pan da przykład i zrealizuje 

obietnicę burmistrza Mrozowskiego dla 

grupy mieszkańców, że pomnik będzie 

przywrócony na dawne miejsce. My jako 

mieszkańcy będziemy się w tej sprawie 

przypominać. 

Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej na Piaskach Fot. T. Cukiernik

TO M A S Z  C U K I E R N I K

Wiele ze stwierdzeń prof. Hop-

pego może wprowadzić współ-

czesnego czytelnika, wycho-

wanego na telewizyjnej propagandzie, 

nie tylko w zakłopotanie, ale w szok po-

znawczy. Mianowicie twierdzi on m.in., 

że „demokracja nie ma nic wspólnego 

z wolnością. Jest to łagodny wariant ko-

munizmu”, a „socjalizm nie jest wyższym 

modelem produkcji, lecz gospodarczym 

chaosem i powrotem do prymitywizmu”. 

Ponadto w demokracji „liczba wartościo-

wych ludzi oraz wartościowych i produk-

tywnych działań zostaje proporcjonalnie 

zredukowana, a liczba gorszych ludzi 

DEMOKRACJA
to łagodny wariant 
KOMUNIZMU

„W demokracji poziom wyzysku i wywłaszczania systematycznie wzrasta” – to jedno 

z wielu oryginalnych spostrzeżeń, jakimi karmi czytelnika prof. Hans Hermann 

Hoppe w swojej doskonałej książce „Krótka historia człowieka”.

oraz nieproduktywnych zwyczajów, cech 

charakteru i zachowań wzrasta, z czego 

wynika ogólne zubożenie społeczeństwa 

i obniżenie standardów życia”.

W swojej książce Hans Herman Hop-

pe analizuje kolejne formy ustrojowe 

państw: arystokratyczny, naturalny ład 

społeczny, monarchia absolutna, mo-

narchia konstytucyjna i demokracja 

z jej najgorszym rodzajem – plutokracją, 

udowadniając, że każda kolejna forma 

była gorsza od poprzedniej i skutkowała 

dalszym upadkiem cywilizacyjnym. 

Według Hoppego w państwie demokra-

tycznym najpotężniejszymi i najbardziej 

wpływowymi ludźmi nie są politycy, lecz 

plutokraci. Plutokraci to ci bankierzy 

i wielcy biznesmeni, którzy zauważyli, 

że mogą znacznie zwiększyć swoje zyski 

poprzez wykorzystanie legislacyjnej lub 

redystrybucyjnej działalności państwa: 

„poprzez dotacje, albo poprzez zapew-

nienie państwowych kontraktów, albo 

poprzez uchwalanie praw, które chronią 

ich przed konkurencją”. Robią to poprzez 

„kupienie sobie zwykle dużo uboższych 

polityków albo bezpośrednio poprzez 

wręczanie im łapówek, albo pośrednio 

przez oferowanie im zatrudnienia po 

zakończeniu ich kariery politycznej na 

stanowiskach menadżerów, konsultantów 

lub lobbystów”.

Zdaniem libertarianina i monarchisty, 

„państwa jako przymusowe, finansowane 

z podatków monopole są z istoty swej 

nieefektywne i marnotrawią zasoby bez 

względu na rodzaj działalności, której 

się podejmą” – dlatego m.in. uchwalane 

prawo jest coraz gorszej jakości, a wymiar 

sprawiedliwości coraz mniej sprawiedli-

wy. Ponadto „istnienie i wzrost państwa, 

zwłaszcza w jego socjaldemokratycznej 

wersji, prowadzi do dwojakich skutków 

dysgenicznych. Po pierwsze, jednostki 

„ekonomicznie upośledzone” jako główni 

„klienci” państwa socjalnego produkują 

więcej potomstwa, a jednostki odnoszące 

sukcesy ekonomiczne mniej. Po drugie, 

ciągły wzrost pasożytniczego państwa, 

możliwy dzięki rozwojowi gospodarki, 

systematycznie wpływa na warunki 

decydujące o sukcesie ekonomicznym 

jednostek. Sukces ekonomiczny staje 

się coraz bardziej zależny od polityki 

i talentów politycznych, czyli zdolności 

wykorzystywania instytucji państwa do 

wzbogacenia się kosztem innych. W efek-

cie jakość populacji, zamiast wzrastać, 

stopniowo się obniża”.

Prof. Hoppe pisze brutalnie, że „se-

lekcja rządzących państwem w drodze 

wyborów zasadniczo uniemożliwia 

przyzwoitym i nieszkodliwym oso-

bom dostanie się na szczyt. Prezydenci 

i premierzy zdobywają swą pozycję (…) 

dzięki zdolnościom demagogicznym 

i brakowi moralnych zahamowań. Stąd 

demokracja właściwie gwarantuje, że na 

szczyty władzy dotrą tylko najbardziej 

niebezpieczni i zdegenerowani ludzie”. 

Poza politykami i plutokratami Hoppe 

nie oszczędza przede wszystkim urzęd-

ników: „funkcjonariusze państwowi 

(…) mają możliwość finansowania lub 

subsydiowania swych działań z podat-

ków. Oznacza to, że nie muszą oni – jak 

każdy podlegający prawu prywatnemu 

obywatel – osiągać swych dochodów 

w drodze produkcji, a następnie sprze-

daży dóbr i usług klientom chcącym 

je dobrowolnie nabyć. Jako urzędni-

cy państwowi mogą oni brać udział 

w praktykach – i żyć z nich – które 

w przypadku relacji pomiędzy osobami 

podlegającymi prawu prywatnemu uwa-

ża się za rozbój i kradzież”. Dodaje, że 

w demokracji „każdy może wziąć udział 

w kradzieży i żyć z uzyskanego łupu, 

jeśli tylko zostanie funkcjonariuszem 

państwowym”.

Po więcej równie smakowitych tez 

i stwierdzeń odsyłam do książki.

▶ www.tomaszcukiernik.pl

Hans Hermann Hoppe, 

Krótka historia człowieka, 

Fijorr Publishing, Warszawa 2014.

wyzwolić — wyzwalać,   

według słownika języka polskiego to:

1. przywrócić wolność, niezależność

2. odzyskanie niepodległości

Oto okładka na miarę 
naszych potrzeb 
i możliwości
W Urzędzie Miasta w Czeladzi można było sobie wziąć 

pięknie wyglądające gazety pt: „Europerspektywy”. 

To ładnie, wręcz luksusowo wydawana publikacja, której jednakże niemal 

nikt nie zna. Ma niewielki nakład, a tak naprawdę jej celem jest zarabianie 

pieniędzy przez wydawcę, który gra na ludzkiej próżności. Firmy bądź osoby, 

które tej próżności ulegają, za duże pieniądze mogą zaistnieć w magazynie. Gazeta 

oficjalnie kosztuje 10 zł, ale próżno jej szukać w kiosku czy innym punkcie sprzedaży. 

Kiedy ktoś wykupuje sobie w nim reklamę, otrzymuje część egzemplarzy po to, by 

rozdawać swoim partnerom czy kontrahentom. Ciekawe jak na okładce znalazł 

się nasz burmistrz? Nie wiemy czy wywiad prywatnie sfinansował bezpośrednio 

przystojniak z okładki, czy Urząd Miasta, czy może jakiś sponsor? Niemniej jednak 

tyle ma to wspólnego z rzeczywistą promocją Czeladzi, co wpływ zeszłorocznego 

śniegu na dzisiejszy poziom wody w Brynicy. 
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STANISŁAW PISAREK

Impulsem było ogłoszenie wizyty pre-

zydenta USA Baracka Obamy. Oho 

– idą zmiany, najwyższy i ostateczny 

czas, by zobaczyć Kubę. Bo może nie-

odwracalnie się zmienić. Tam przecież 

jeszcze są kartki (a raczej książeczki) na 

żywność. W wyprawie towarzyszył mi 

18-letni syn. Raz – chciałem pokazać 

mu system,jaki jeszcze niedawno u nas 

funkcjonował, dwa – lepiej zrozumieć 

i bardziej zaprzyjaźnić się z własnym 

dzieckiem i trzy – po prostu pokazać 

mu tropiki i pojeździć wspólnie na 

rowerze. Bo jako środek transportu 

wybraliśmy właśnie rowery. Jest się 

bliżej ludzi, bliżej przyrody, można 

zatrzymać się nagle i wjechać w miejsca 

niedostępne podczas podróży autem 

czy autokarowej wycieczki.

Spaliśmy w niewielkich hostelach, 

bezpośrednio u Kubańczyków, a zda-

rzyło się i na plaży w namiocie. Je-

dliśmy typowe kubańskie pizze (za 

złotówkę!), mnóstwo owoców – głów-

nie tych nieznanych w Polsce, piliśmy 

mleko kokosowe. Pływaliśmy w Morzu 

Karaibskim i Oceanie Atlantyckim, 

zwiedzaliśmy kubańskie jaskinie, cho-

dziliśmy po dżungli i uciekaliśmy 

przed krokodylami. Hawana zrobiła 

Lampy nadal świecą w dzień

▶ Policjanci z Czeladzi zatrzymali 

51-letniego mieszkańca miasta, który 

zaatakował przed jednym z bloków swe-

go niepełnosprawnego, poruszającego 

się o kulach 67-letniego sąsiada. Chciał 

mu ukraść reklamówkę z puszką piwa 

i portfelem. Bandyta przyznał się do 

rozboju i złożył wniosek o dobrowolne 

poddanie się karze.

▶ Jedna z firm w Czeladzi była trzy-

krotnie okradana przez trójkę mężczyzn, 

wśród których był… czeladzki strażnik 

miejski. Jak informuje „Dziennik Zachod-

ni”, trzech trzydziestokilkulatków kradło 

elementy silosów z jednej z czeladzkich 

firm, by następnie skradzione przedmioty 

sprzedawać na złom. Wszyscy zostali 

zatrzymani przez policję.

▶ 39-letni kierowca audi A4, w ciele któ-

rego znajdowały się prawie 3 promile alko-

holu, został zatrzymany chwilę po tym, jak 

uciekł z miejsca kolizji na skrzyżowaniu 

ul. Ogrodowej i Kombatantów, gdzie zje-

chał na pobocze, uderzając w przydrożny 

słup. Czeladzianin uciekał, a zatrzymany 

próbował wmówić policjantom, że to nie 

on siedział za kierownicą auta.

▶ Czeladzcy policjanci zatrzymali 

62-letniego nietrzeźwego kierowcę, który 

w trakcie kontroli drogowej zaatakował 

policjantów. Mężczyzna został zatrzy-

many dzięki reakcji świadków, którzy 

widzieli, jak nietrzeźwy (ponad 1,5 promila 

alkoholu) wsiada za kierownicę fiata pun-

to. Policjantom najpierw zaczął ubliżać 

i grozić, by później ich zaatakować.

▶ Na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Nor-

wida doszło do wypadku drogowego 

prawdopodobnie z winy kierującego 

fordem focusem 57-letniego mężczyzny, 

który nie udzielił pierwszeństwa prze-

jazdu. W rezultacie doszło do zderzenia 

z motocyklem kawasaki. Poturbowany 

kierowca jednośladu ze złamaniem nogi 

trafił do szpitala.

▶ Będzińscy policjanci zatrzymali 

57-letniego mieszkańca Czeladzi, który 

w swoim garażu posiadał prawie 60 tys. 

papierosów bez polskich znaków akcy-

zy. W pomieszczeniu funkcjonariusze 

znaleźli też 4 kg krajanki tytoniowej i 20 

litrów alkoholu niewiadomego pocho-

dzenia. „Straty” Skarbu Państwa z tytułu 

niezapłacenia akcyzy wynoszą ponad 50 

tys. zł. Zabezpieczony nielegalny towar 

ulegnie przepadkowi.

KRONIK A KRYMINALNA

Bezczelność czeladzkich urzędników

Ul. Żytnia

Tak parkuje straż miejska 

w Wałbrzychu

W poprzednim numerze waszego pisma 

znalazł się list, że w Czeladzi w dzień 

świecą się lampy uliczne. Od tamtej pory 

Bezczelność czeladzkich urzędników 

nie zna granic! Nie chcieli przyjąć za-

płaty podatku od nieruchomości i opłaty 

za użytkowanie wieczyste… bo mieli 

przerwę! W środku dnia! To przechodzi 

ludzkie pojęcie! Normalni ludzie pra-

cują po 10‒12 godzin przez cały tydzień, 

a czasami nawet w weekendy, a urzędnik 

musi mieć przerwę! I nie chce mu się 

skasować nawet pieniędzy, z których 

wypłacana jest mu pensja! Kawka, herba-

Strażnicy inwalidami?

W nr 8 „NCz” pisaliście, że czeladzka 

straż miejska, wbrew obowiązującym 

zakazom, parkuje służbowym samo-

chodem na skrzyżowaniu. Przesyłam 

ciekawszy przykład z Wałbrzycha. Święte 

krowy zaparkowały pod Ratuszem, ale 

na miejscu dla inwalidy. Pozdrowie-

nia z Dolnego Śląska dla czeladzkich 

strażników

Witold

nic się pod tym względem nie zmieniło. 

Na moim osiedlu Słonecznym i na ca-

łej ul. Mysłowickiej 2 marca o godz. 13 

świeciły się wszystkie lampy. Na tym 

polega polityka oszczędnościowa nasze-

go burmistrza? Z kolei na dość długim 

odcinku ul. Nowopogońskiej lampy 

uliczne w nocy w ogóle są wyłączone! 

I druga sprawa: od niemal roku cała ul. 

Żytnia jest rozkopana i niewiele się na 

niej robi. Jak długo może trwać remont 

krótkiej ulicy? Kiedy ten remont zostanie 

zakończony? Wysyłam zdjęcia (niestety 

słabej jakości, bo z komórki).

Mieszkaniec oś. Słonecznego

ta, papierosek i pogaduszki – taką pracę 

urzędników finansuje podatnik z ciężko 

i uczciwie zarobionych pieniędzy, które 

potem mu są zabierane, żeby oplatać 

takich darmozjadów! Czy w tym kraju 

cokolwiek kiedykolwiek się zmieni?

Czeladzianin

Od redakcji: Nie wszystko zależy od 

urzędników, wiele spraw wynika… ze 

złego prawa…

na nas przygnębiające wrażenie – to 

miasto, które mogłoby i powinno być 

jednym z najpiękniejszych na świecie, 

teraz po prostu umiera! W oczach. 

Może zdoła się jeszcze odrodzić, jeśli 

uda się zmienić system. A przecież 

wiadomo, że zmiana systemu to nie-

łatwa sprawa. Nawet, gdy uda się to 

zrobić, świadomość ludzi wymaga 

jeszcze kilku pokoleń, by wyplenić zło 

socjalizmu. Kiedy zabiera się ludziom 

wolność i własność, umiera i material-

ny dorobek tychże ludzi na pokolenia, 

a oni sami z Homo sapiens zamieniają 

się w Homo sovieticus. Tak czy siak, 

Kuba jest piękna, ludzie niezwykle 

gościnni i przyjaźni, a przyroda nie-

samowita. 

Kuba. Nie tylko Varadero

Od lat marzyłem o tym, by pojechać na tę tropikalną wyspę. Nie udało się za czasów 

studenckich, na szczęście udało sie teraz. Lepiej późno niż wcale.
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W odpowiedzi dostał pismo, 

gdzie naczelnik wydziału p. 

A. Olechwieruk stwierdza że 

„nie może dojść do skutku udostępnienie 

informacji”, o którą zwrócił się radny oraz 

że powinien on zwrócić się bezpośrednio 

do spółki ZIK, powołując się przy tym 

na wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Gliwicach.

Należy zauważyć, iż wyrok, na któ-

ry powołuje się naczelnik, nie istnieje 

w bazie danych orzeczeń WSA (http://

orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query), 

a zgodnie z prawem UM w Czeladzi 

powinien udostępnić każdą informację 

o sprawach publicznych. Zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków to 

zadanie własne samorządu, a więc gminy 

Czeladź. Pytającego nie powinno inte-

resować, kto w imieniu gminy Czeladź 

realizuje to zadanie – czy jest to spółka 

ZIK, czy może pan Ziutek. Jeśli gmina 

i naczelnik Olechwieruk nie posiadają 

takiej informacji, to mają obowiązek ją 

pozyskać np. od spółki ZIK i odpowie-

dzieć pytającemu.

redaguje Grzegorz Klonek

COOLINARNA
CZELADŹ

Insulina jest hormonem wytwarzanym 

przez trzustkę i jednym z najważ-

niejszych hormonów, które decy-

dują o naszym metabolizmie, zdrowiu 

i chorobach. W normalnych warunkach 

insulina umożliwia przenikanie czą-

steczek glukozy z krwi do tkanki mię-

śniowej, spalając spożytą z pokarmem 

energię. Insulinooporność powoduje, 

że mięśnie stają się mniej wrażliwe na 

insulinę i nie przyjmują glukozy, której 

nadmiar przerabiany jest w tkankę tłusz-

czową. W efekcie mamy podwyższony 

poziom cukru we krwi, trzustka pracuje 

na wysokich obrotach, produkując coraz 

większą ilość insuliny, która tworzy jesz-

cze więcej tkanki tłuszczowej. Jesteśmy 

otyli, przy okazji tego zjawiska poziom 

cukru we krwi rośnie i jest to wstęp do 

cukrzycy typu II.

Ponadto insulina powoduje wzrost 

nadciśnienia tęniczego, co jest nieko-

rzystne dla zdrowia człowieka. Kiedy 

rośnie poziom insuliny we krwi, również 

które je tworzą. Ponadto suplementując 

się wapnem z zewnątrz, zwiększamy 

szansę na zamknięcie tętnicy. 

Przyglądając się tym kilku zależno-

ściom, można się zdziwić, że przekonuje 

się ludzi do tego, by 60 procent dziennego 

pożywienia pochodziło z węglowoda-

nów. To powoduje zwiększenie insuliny 

i szereg zdrowotnych powikłań. Można 

więc śmiało stwierdzić, że zalecane przez 

wielu diety wysokwęglowodanowe nie 

do końca są dla nas zdrowe. 

Insulina 
i nadciśnienie

zwiększa się wydzielanie aldosteronu, 

który pozwala zatrzymywać sód w ner-

kach. Zatrzymanie sodu z kolei powoduje 

zatrzymanie wody, co zwiększa ciśnie-

nie w żyłach i tętnicach. Nadciśnienie 

tętnicze bezpośrednio reguluje ilość 

uszkodzeń, te w procesach naprawczych 

tworzą zgrubienia, następnie przykeja-

ją się do nich płytki tętnicze, co może 

spowodować zamknięcie światła tętnic 

prowadzących do serca, mózgu i narzą-

dów. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, 

gdy do krwi dostanie się trochę wapnia. 

Ale w sumie jest on w kościach, które są 

twarde i świetnie utrzymują go w sobie. 

Ale czy tak jest na pewno?

Podwyższenie poziomu insuliny po-

woduje również podwyższenie hormo-

nu “stresu”, kortyzolu. Połączenie tych 

dwóch ważnych hormonów sprawia, 

że z kości wypłukuje się wapń, który 

w części jest wydalany z moczem, ale 

część przenoszona jest do wyściółki 

tętnic, powodując zwapnienie płytek, 

Rury na 
Staszica
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

w art. 1 definiuje informację publiczną jako każdą 

informację o sprawach publicznych. Na tej podstawie 

radny Pisarek zwrócił się do UM o informację ws. 

kanalizacji ściekowej przy ul. Staszica w Czeladzi.

Odmowa może nastąpić jedynie 

w dwóch przypadkach:

1) ze względu na ochronę informacji 

niejawnych lub innych tajemnic usta-

wowo chronionych (art. 5 ust. 1 u.d.i.p.);

2) ze względu na prywatność osoby fi-

zycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy 

(art. 5 ust. 2 u.d.i.p.).

W obu przypadkach odmowa przybiera 

zawsze formę decyzji administracyjnej, 

do której stosuje się odpowiednio prze-

pisy kpa z modyfikacjami wynikający-

mi z treści art. 16 ust. 2 u.d.i.p. Forma 

decyzji jest przyjęta z tego względu, iż 

zabezpiecza interesy pytającego i np. od 

decyzji przysługuje odwołanie.

Wystosowane w odpowiedzi pismo 

nie było decyzją, należy więc zauważyć, 

iż działanie UM Czeladź i naczelni-

ka Olechwieruka nie tylko mogło być 

niezgodne z prawem, ale także nie do 

końca grzeczne wobec jedynego opo-

zycyjnego radnego pytającego z troski 

o dobro mieszkańców naszego miasta 

i majątek gminy.

▶ Redakcja

redaguje Henryk Górski

ZROZUMIEĆ
LUDZI

Wolność jest jak zdrowie. Jej 

wartość doceniamy, gdy ją 

tracimy. Doskonale rozu-

miemy, czym jest wolność kraju. Nasze 

państwo ma 1050 lat, z czego 870 lat 

byliśmy państwem wolnym. Kilkakrotnie 

wolność traciliśmy i z ogromnym wysił-

kiem odzyskiwaliśmy. Był więc czas, aby 

uczucie wolności narodu zakorzeniło się 

w naszej zbiorowej świadomości. Zupeł-

nie inną sprawą jest wolność osobista. 

W przeszłości wolność osobista zwią-

zana była z pochodzeniem. Posiadała ją 

szlachta, później uzyskali ją mieszczanie, 

na końcu – chłopi. Dzięki uwłaszczeniu 

w Królestwie Polskim nastąpiło to dopiero 

w 1864 r. Wolność była też związana 

z płcią. Kobiety, które stanowiły połowę 

N a początku maja zaproszono 

mnie do „Odeonu” na kolejny, 

czwarty już, spektakl poetycko-

-muzyczny Krzysztofa Zięcika, pt. „Od-

cienie muzyki”. Salka była prawie pełna, 

choć po bokach dostawiono jeszcze 

krzesła. W spektaklu wystąpiła piątka 

artystów. O bis z czardaszem poproszona 

została Monika Rajewska, sopranistka 

Gliwickiego Teatru Muzycznego. Pytałem 

potem Zięcika, w jaki sposób, nie mając 

możliwości płacenia honorariów, można 

do domu kultury ściągnąć artystkę tego 

formatu, ale tylko się uśmiechnął zamiast 

odpowiedzi. Wszystko to bardzo mnie 

zdziwiło.

Ale tak się też złożyło, że w tym sa-

mym czasie trafiły w moje ręce dwa 

ważne miejskie dokumenty – budżet 

gminy na rok 2016 i projekt jej strategii 

na najbliższe lata. Jeśli sobie wyobrazić, 

że nasze miasto składa się z trzydzie-

stu trzech tysięcy miejsc noclegowych 

ulokowanych w remontowanym hotelu 

pracowniczym, to jest to najprostsza wi-

zualizacja spuścizny, z którą borykamy 

się od lat. Zapoznanie się z przyjętym 

budżetem i proponowaną strategią 

społeczeństwa, uzyskały w Polsce prawa 

wyborcze dopiero w 1918 r.

Warto sobie uświadomić, jak krótki jest 

okres, w którym całe społeczeństwo ma 

równe prawa, a bez nich nie ma wolności 

jednostki. W tym krótkim okresie mieli-

śmy II wojnę światową – prawie 6 lat peł-

nego zniewolenia, socjalizm, który aby 

sobie zjednać chłopów, daje im wolność 

ekonomiczną, wprowadzając reformę 

rolną. Jednak w momencie, kiedy władza 

się umacnia, bierze ich pod but, próbując 

kolektywizować i narzuca obowiązkowy 

kontyngent. Socjalizm, manipulując 

ludźmi, szczując jednych przeciwko 

drugim, podpierając się teorią walki 

klas, odbiera wolności ludziom. Hasła 

w stylu „nie matura, lecz chęć szczera 

ludziom, że w tym społeczeństwie in-

dywidualna wolność jest ograniczona, 

a potrzeby będzie określał I sekretarz 

i biuro polityczne. Aby przetrwać, ludzie 

rezygnują z wielu należnych im wolności. 

W PRL-u były trzy rodzaje komfor-

tu. Pierwsze dwa związane z dobrami 

materialnymi (mieszkanie i małe auto, 

dom i duże auto). Trzeci, najwyższy 

rodzaj komfortu to posiadanie wła-

snego zdania. Życie w tym komforcie 

eliminuje wszystkie pozostałe rodzaje 

komfortu. Wiedzą o tym obecni politycy 

posługujący się przekazem dnia. Jest 

to ten typ ludzi, dla których kęsek jest 

najważniejszy, bo do obroży można 

się przyzwyczaić. Ludzie dostrzegają, 

że dopasowanie się do systemu, go-

dzenie na wszystko wbrew zdrowemu 

rozsądkowi, daje możliwość kariery 

osobistej. Trener Jarząbek z filmu „Miś” 

jest wzorem. Tak system niszczy ludzi. 

W takich warunkach gospodarka nie 

ma prawa szybko się rozwijać. Państwo 

płynie od kryzysu do kryzysu. Dopiero 

duży kryzys gospodarczy zmiata władzę 

autorytarną i ludzie odzyskują wolność 

osobistą. Większość znała ją tylko z na-

zwy, nie rozumie, że wolność wymaga 

nowego podejścia do życia, bo wolność 

to nie jest ucywilizowana niewola. Wol-

ny człowiek podejmuje decyzje, bierze 

na siebie ryzyko i ponosi konsekwencje 

swoich działań. Dla zniewolonego to 

jest straszne – on nigdy tego nie robił. 

Duża część oczekiwała czegoś, co można 

nazwać „socjalizm – tak, wypaczenia 

– nie”. Powodem tego jest cecha ludz-

kiego umysłu, który rozpoznaje tylko 

to, co zna. Najlepiej ilustrują to słowa 

inż. Mamonia w filmie „Rejs”: „Mnie 

się podobają melodie, które już raz 

słyszałem. Jakże może mi się podobać 

piosenka, którą pierwszy raz słyszę?”. 

Brak wolności zauważamy po napo-

tkaniu ograniczeń w obszarach naszej 

aktywności lub działalności naszych 

bliskich. Brak wolności słowa pierwsi 

zauważą dziennikarze, pisarze, naukow-

cy, artyści itp. Brak wolności gospo-

darczej pierwsi odczują przedsiębiorcy. 

Brak wolności politycznej – politycy 

opozycyjni. Brak wolności religijnej – 

osoby wierzące i należące do innych niż 

uzmysłowiło mi, że w tym względzie 

nic w najbliższych latach się nie zmieni!

Nie jest zadaniem tej rubryki analiza 

powodów, które rokrocznie zmniejszają 

liczbę mieszkańców miasta, więc może 

spróbuję je zamknąć jednym zdaniem 

– na wyludnianie się miasta wpływ ma 

względna nieatrakcyjność Czeladzi jako 

miejsca do osiedlenia. Potwór, którego 

żadne kolejne władze miasta od 2000 

roku nie są w stanie pokonać. Na tę 

nieatrakcyjność nie składają jednak 

powody takie, jak lokalizacja czy brak 

miejsc pracy. Bezrobocie jest przeciętne, 

a tym wszystkim, którzy w sobotę 14 

maja wybrali się do Katowic na Noc 

Muzeów 2016 z pewnością nie przeszka-

dzała kilkukilometrowa odległość do 

Muzeum Śląskiego, NOSPR czy Fabryki 

Porcelany Bogucice. Raczej pewnie mieli 

problem z tym, że kiedy przed północą 

wracali do Czeladzi, w mieście była już 

tylko noc, a nie Noc. 

Projekt nowej strategii rozwoju gminy 

wskazuje na to, że w obszarze kultury 

do roku 2023 po raz kolejny nie zostanie 

podjęte żadne, najmniejsze nawet wy-

zwanie. Zapisane działanie – „wzmac-

największą wadą jest marny związek 

z miastem, bo przecież ten festiwal 

mógłby być wszędzie bez szkody dla 

jego przebiegu. Wspomniane w strate-

gii umocnienie działalności obecnych 

instytucji kulturalnych – Muzeum 

Saturna i biblioteki – trudno odebrać 

inaczej, niż dbałość o remonty i fundusz 

wynagrodzeń tych placówek. 

Co więc jest nie tak, czy o czymś za-

pomniano? Tak, bowiem od lat istotnym 

animatorem kultury w mieście są jego 

mieszkańcy; zrzeszeni i niezrzesze-

ni. Członkowie związków twórczych 

i przedstawiciele organizacji społeczno-

-kulturalnych. Do tej grupy z pewnością 

od lat należą też członkowie Czeladzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Dobrowol-

nie opodatkowani (hmm, mam kłopot 

z tym określeniem, ale przecież jest for-

malnie najprawdziwsze) z mniejszą lub 

większą aktywnością animują lokalne 

inicjatywy kulturalne – te najmniej-

sze, rozwijające wrażliwość kulturalną 

i związki z lokalnym środowiskiem, 

ale i te większe, w pełni profesjonalne. 

Jakie zadania powinien mieć samo-

rząd w obszarze animowania kultury 

wających się w zasięgu piętnastu czy 

dwudziestu kilometrów? Czy władze 

miast powinny mieć obowiązek wspie-

rania czeladzkich twórców?

Chciałem dziś Państwa – moich Czy-

telników – zostawić z tymi pytaniami. 

Możliwość wypowiedzenia się w nie-

zależnym od władz miast medium daje 

mi szansę na zadanie tych pytań, ale 

przede wszystkim daje nam wszystkim 

szanse na rozmowę! Zapewne wiecie 

Państwo, że projekt strategii rozwoju 

miasta został skrytykowany i odrzu-

cony przez Radę Gospodarczą przy 

Burmistrzu Miasta Czeladź. Dzięki 

temu dokument będzie poprawiany 

i – mam nadzieję – lepszy. To dobry 

przykład dyskusji o ważnych sprawach, 

przenieśmy go także w obszar kultury. 

* Projekt „Strategia rozwoju miasta 

Czeladź na lata 2016 -2023” nie za-

uważa twórców takich jak ja. Nie 

dostrzega nowych mediów, nie two-

rzy jakiejkolwiek, choćby wirtualnej, 

przestrzeni zarówno dla „artystów 

dnia siódmego”, jak i profesjonali-

stów, którzy są związani z Czeladzią. 

W tym sensie ten projekt po prostu 

zabija!

CZELADŹredaguje Krzysztof Macha

Wolność „Lepszy wolności kęsek lada jaki

Niźli w niewoli przysmaki”.

Adam Mickiewicz

obowiązujące kościoły. To oni pierwsi 

alarmują całe społeczeństwo, że ograni-

cza im się dostęp do wiedzy, informacji, 

czyli do rozwoju. Jeżeli ktoś ma małą 

aktywność zewnętrzną i skupia się tylko 

na obszarach akceptowalnych przez 

władze, to nie odczuwa braku wolności 

i nie rozumie alarmującej o zagroże-

niach mniejszości, dopóki nie dotknie 

to jego najbliższego otoczenia. Brak 

wolności w sferze gospodarczej, poli-

tycznej, religijnej skutkuje tworzeniem 

konfliktów pożądanych przez władzę 

autorytarną, bo wtedy łatwiej manipu-

lować społeczeństwem. Społeczeństwo 

skonfliktowane przestaje się rozwijać, 

bo ludzie, starając się przetrwać, ogra-

niczają swoją aktywność. Obywatel 

przechodzi w stan przetrwalnikowy, 

co skutkuje obniżeniem jakości życia 

we wszystkich jego obszarach. 

Wszyscy, którzy starają się zarządzać 

ludźmi, ograniczając im wolności, są 

anachroniczni, traktują społeczeństwo 

tak, jak zalecano w XVI w. Można ich 

rozpoznać, ponieważ stosują rady Nic-

colo Machiavellego: 

1. Ten, kto ma władzę, nie 

musi nikogo przepraszać.

2. Politykowi nie wolno być nie-

wolnikiem własnych słów.

3. Ludzi należy albo zjednywać sobie 

pieszczotą, albo niszczyć, bo za drob-

ne krzywdy będą się mścili, a doznaw-

szy wielkich, nie będą już w stanie. 

Niestety te reguły stosuje się i dzisiaj. 

zrobi z ciebie oficera”, „dziś niczym, 

jutro wszystkim my” powodują, że fala 

tępych, niekompetentnych aparatczyków 

partyjnych zaczyna kierować państwem. 

Powstaje nowa „elita”. Cel wytyczony 

dla społeczeństwa jest jasny i prosty: 

w komunizmie każdy będzie żył według 

potrzeb. Władza zapomina powiedzieć 

Kto chce zabić Krzysztofa Machę? *

nianie oferty kulturalnej miasta” – ma 

dać zwiększenie ilości rozpoznawalnych 

imprez kulturalnych, a miernikiem 

efektów będzie telefoniczne badanie 

wśród mieszkańców konurbacji ślą-

skiej. Inaczej mówiąc, jak najwięcej 

imprez typu Ave Maria. Imprezy, która 

sama w sobie jest interesująca, ale jej 

w naszym mieście? Czy właściwym 

jest wydatkowanie niemal wszystkich 

posiadanych środków na wspieranie 

zinstytucjonalizowanych instytucji 

kultury? Czy ma sens powiększanie 

ilości przeciętnie atrakcyjnych imprez, 

które od początku będą konkurować 

z dziesiątkami im podobnych, odby-

W Odeonie się bawią przy pełnej sali

Fot. J. Szkocny
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Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 11 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelników. 

Hasło brzmiało: Edukacja najlepsza z inwestycji. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych. 

Są to: Donat Kałuża, Wojciech Suchan oraz Sławomir Niedbałka. 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 31 lipca 2016 r. 

na adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

Krzyżówka

W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika 
„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń proszę 

przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

Szukamy ilustratora-karykaturzysty 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

Zatrudnię emeryta lub rencistę do dorywczej pomocy 

przy pracy w ogrodzie. Piaski, tel. 605-200-445.

Absolwent germanistyki z 11-letnim stażem zaprasza 

na korepetycje z języka niemieckiego na wszystkich 

poziomach nauczania, tel. 603-093-544.

Korepetycje z języka angielskiego z dojazdem, 

wszystkie poziomy szkolne. Tel. 575-827-713.

Rehabilitacja w domu pacjenta oraz sprzęt 

ortopedyczny, NFZ lub prywatnie, tel. 666-513-860.

Komputery – naprawa sprzętu i oprogramowania, 

możliwy dojazd, tel. 513-648-861.

Zdrowie, sprawność, sylwetka. Program autorski 

- SKUTECZNOŚĆ 100%, tel. 503-060-300.

Dom Opieki zapewni profesjonalną i stałą opiekę na osobami 

starszymi lub niepełnosprawnymi. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt: tel. 697 976 297 i 32 206 86 41.

Dom Opieki zatrudni osoby do opieki nad osobami starszymi 

lub niepełnosprawnymi. Chętnie 50+. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt 697 976 297 i 32 206 86 41.
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Osoby niepokojące się zniknięciem 

łańcucha z kłódkami na Moście 

Zakochanych spieszymy uspo-

koić – nikt go nie zwinął. Przecież jest 

pod specjalną opieką także czeladzkich 

zbieraczy złomu. Po prostu został zde-

montowany, bo będzie poddany konser-

OGŁOSZENIA DROBNE

ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA

Czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto zaprasza na Bieg im. Janusza 

Domagalika, który odbędzie się w parku „Grabek” na „Koniec wakacji”, czyli 

28 sierpnia 2016 r. o godz. 11. Po biegu, dla wszystkich odbędzie się projekcja 

filmu pod tym samym tytułem. Film trwa około 90 minut i jest ekranizacją doskonałej 

powieści Janusza Domagalika pod tym samym tytułem, czyli „Koniec wakacji”. Akcja 

filmu toczy się w Czeladzi, a jego bohaterowie to czeladzianie. Wszelkie szczegółowe 

informacje podane zostaną na stronie nm.info.pl i w mediach.

NOC KUPAŁY na 
MOŚCIE ZAKOCHANYCH

wacji. Ponowne rozpięcie odbędzie się 24 

czerwca o godz. 19.00. Serdecznie zapra-

szamy zakochanych i stabilnie związanych 

więzami uczucia. Najwyższy czas zapiąć 

kłódki wzajemnej miłości i wrzucić klucz 

do Brynicy – naszej rzeki! Zaprasza nasz 

czeladzki bard Arkadiusz R. Skowron.

Aleksander Doba

Czeladzkie Stowarzyszenie Nowo-

czesne Miasto 11 czerwca 2016 r. 

organizuje III Spływ Kajakowy 

na Brynicy im. Aleksandra Doby pod 

hasłem „Rzeka łączy miasta”. Pierwszy 

spływ zorganizowaliśmy w 2014 r. Go-

ściem honorowym i komandorem był 

Aleksander Doba, kajakarz, który sa-

motnie przepłynął Atlantyk, zdobywca 

tytułu światowy Podróżnik Roku 2015 

w głosowaniu „National Geographic”.

Brynica łączy wsie i siedem miast – 

Piekary Śl., Siemianowice Śl., Wojkowice, 

Czeladź, Katowice, Sosnowiec i Mysło-

wice. Już dwukrotnie przekonaliśmy się 

o niewątpliwych urokach wiosłowania 

po niej. Brynica – rzeka symbol, dziś 

zniewolona w sztucznym korycie i moc-

no zanieczyszczona, w końcu powinna 

doczekać się lepszych dla niej czasów. 

Spływy kajakowe na pewno przyczyniają 

się do zwiększenia świadomości ekolo-

gicznej i troski o stan naszej wspólnej 

rzeki.

Początek spływu o godz. 12.00 - most 

nad Brynicą na ul. Sadowskiego w Pie-

karach Śląskich / GPS 50°21’41.8”N 

19°00’47.0”E

Zakończenie spływu ok. godz. 16.00 

– most na Brynicy na ul. Wysokiej w So-

snowcu / GPS 50°16’40.0”N 19°06’23.8”E

Długość spływu – ok. 15 km.

Zapisy na mail: splyw_brynica@onet.eu

 III Spływ Kajakowy na Brynicy 
im. Aleksandra Doby

 Bieg im. Janusza Domagalika


