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asz monopolista, czyli ZIK Sp. z o.o., podnosi cenę! Łącznie ze
ściekami nowa cena będzie w 2017 r. wyższa o 0,53 zł za 1 m3.
Sama woda podrożeje „tylko” o ok. 8 gr. Oficjalnym uzasadnieniem jest podwyżka kosztów odprowadzenia ścieków do oczyszczalni
w Sosnowcu. Tymczasem Sosnowiec podnosi cenę zaledwie o ok. 20
gr., a w ogóle odbiera tylko ok. 20% naszych ścieków. Resztę Katowice,
które nie podnoszą nam ceny. Skąd zatem TAKA podwyżka? Jedynym
pocieszeniem wydaje się obietnica, że w przyszłym roku woda ma mieć
lepsze parametry. Przy czym nie wiadomo jeszcze, jaką kolejną podwyżką
to zaowocuje i czy rzeczywiście się spełni.
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Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/
nowoczesnemiastoczeladz
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Na co WYDAWAĆ
publiczne pieniądze?

Wysokie wydatki nie są
powodem do dumy!

Zastanawiam się nad podziałem publicznych wydatków w skali
niewielkiego miasta (ok. 30 tys. mieszkańców, na prawach gminy
w strukturze administracyjnej Polski). Miasta, które nie funkcjonuje
samodzielnie i niezależnie w otoczeniu wsi, a jest częścią dużej
konurbacji. Czyli konkretnie Czeladzi w województwie śląskim.

Tomasz Cukiernik

Redakcja

Stanisław Pisarek

P

ochodzące z demokratycznych wyborów władze – choć nie powinny
– mogą być słabo wyedukowane
ekonomicznie. I niestety często tak bywa,
czego dowodem jest nie tylko Sejm i Senat,
ale także rady samorządowe czy władze
wykonawcze na różnych szczeblach (patrz
przypowieść „Lokalna polityka to sztuka
wręczania prezentów mieszkańcom, za ich
własne pieniądze”). To z kolei odbija się
negatywnie na konsumentach i podatnikach, czyli nas wszystkich. Skoro więc
władza, która powinna – przynajmniej
teoretycznie – górować ponad przeciętnością społeczeństwa, podejmuje nierozsądne decyzje dotyczące wzrostu wydatków
(patrz artykuł „Wysokie wydatki nie są
powodem do dumy” oraz „Na co wydawać
publiczne pieniądze?”), a tym samym
siłą rzeczy – wzrostu zadłużenia (patrz

artykuł „Zadłużenie Czeladzi wzrośnie
o 20%! ” oraz „Milionerka Czeladź”), to
nie można oburzać się na jeszcze gorzej
wyedukowane ekonomicznie społeczeństwo, które te szkodliwe decyzje popiera
(patrz artykuł „Czeladzki homo sovieticus” i list do redakcji przysłany przez
nauczyciela historii). Ale efekt jest taki,
że takim poparciem lokalna społeczność
szkodzi sobie, myśląc, że to wszystko na
jej korzyść (patrz artykuł „Nepotyzm”).
Niestety w Polsce dzieje się tak od wielu
lat. W przeciwieństwie np. od Czechów
od lat dokonujących rozsądnych wyborów
i dzięki temu żyjących w mniej zadłużonym państwie ze znacznie wyższymi
zarobkami niż u nas.
Zapraszamy do lektury tego numeru
„Nowoczesnej Czeladzi”, mając nadzieję,
że nasze teksty zainspirują Państwa do

niezależnych, wolnych od uprzedzeń
przemyśleń na zasygnalizowane w kwartalniku tematy. Jednocześnie zachęcamy
do przelewania tych przemyśleń na papier i przesłania ich na e-mail redakcji
(nowoczesnaczeladz@gmail.com) w celu
publikacji w kolejnym numerze pisma.
Nie milkną echa po artykule Teresy Kosmali pt. „Korupcja polityczna”.
Dostaliśmy wiele listów na ten temat,
z których część prezentujemy w tym
numerze „NCz”. Wrócimy jeszcze do tego
tematu. Tymczasem burmistrz Szaleniec
– jak na razie – nie skorzystał z możliwości odpowiedzi na naszych łamach.
Jesteśmy w połowie jego kadencji. Już
teraz w wielu artykułach odnosimy się
do jego działań przez te dwa lata, a szerszą i bezpośrednią ocenę przedstawimy
w następnym numerze.

W

wielu strefach wydatki są oczywiste.
▶ Przede wszystkim, niestety,
trzeba utrzymać miejską administrację
z burmistrzem, jego zastępcami, sekretarzem i skarbnikiem na czele. Któż by nam
inaczej wydawał dowody osobiste? Albo
wyliczał należne podatki. Trzeba także
utrzymać wszystkie budynki miejskie i całą
infrastrukturę urzędu. Urzędnicy muszą
przecież gdzieś siedzieć, mieć swoje biurka,
komputery, telefony. Muszą mieć Internet, samochody służbowe, wyjeżdżać na
przeróżne krajowe i zagraniczne delegacje,
uczestniczyć w szkoleniach rozwijających
ich urzędnicze umiejętności.
▶ Trzeba także utrzymać ciało uchwałodawcze i w jakimś sensie (choć bardziej
tylko teoretycznie) nadzorcze, czyli Radę
Miejską. To też niemały wydatek.
▶ Trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy
na opiekę i edukację dzieci, ale to akurat
słusznie, bo przecież „taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodzieży chowanie”.
▶ Absolutnie ważnym jest miejska infrastruktura. Konieczna jest dbałość o stan
dróg, chodników, o to, by mieszkańcy
mieli właściwe i logiczne ciągi komunikacyjne, dostęp do wody, kanalizacji, by
wywożono śmieci (za te rzeczy mieszkańcy
i to płacą osobno, bez możliwości wyboru
usługodawcy). Konieczne jest skuteczne
i zapewniające bezpieczeństwo oświetlenie,
przystrzyżone trawniki, czystość i estetyka miejskiej, publicznej czyli wspólnej,
przestrzeni.
▶ Pomoc społeczna, kwestie lokalowe
i sprawy własności miasta. To wielki
problem i wydatki miejskiego budżetu.
Olbrzymie pole do popisu, by rozsądnie
wydawać pieniądze.
Powyższe są oczywiste, czyli jest to tzw.
jazda obowiązkowa, choć przy naprawdę
sprawnym zarządzaniu oraz realizowaniu
części z nich przez sektor prywatny można by znacząco zmniejszyć obciążenie
budżetu.
O dziwo, miasto nie musi bezpośredniozajmować się bezpieczeństwem – załatwia to ogólnopolska służba państwowa,
czyli policja. Tak samo nie musi zajmować się kwestią zdrowia – to z kolei leży
w gestii urzędników powiatu, zresztą tak
jak sprawy nieruchomości, architektoniczne czy rejestracji pojazdów.
Ale miasto realizuje także olbrzymią
ilość zadań oprócz powyższej listy. Jest
takie pojęcie, jak zrównoważony rozwój
i wielu urzędników, szafując nim, głosi,
że wydatki na kulturę czy rekreację są
równie ważne, jak te na równe drogi. Czy
tak rzeczywiście powinno być, że z jednej

strony zaciąga się kredyty, wyprzedaje
grunty, emituje obligacje, a z drugiej tak
dużo wydaje się na sprawy ciała i ducha
mieszkańców? Oczywiście wielka szkoda,
że nie mamy bogactwa miast szwajcarskich
czy norweskich i nie możemy wydawać
więcej na kulturę, sztukę, rekreację i sport.
Ale może właśnie dlatego nie jesteśmy
bogaci, bo wydajemy potężne pieniądze
na bezpośrednio mniej potrzebne cele?
Bo tak, jak te punkty powyżej dotyczą
wszystkich jego mieszkańców (z wyjątkiem
obligatoryjnej edukacji czy pomocy społecznej), tak poniższe już tylko wybranych
grup. Oto one:
▶ Kultura i sport – na organizowane
cyklicznie imprezy chodzi zaledwie kilkadziesiąt osób, czasem – ze dwa, trzy
razy w roku na te większe – kilkaset osób.
Łączny roczny koszt takich zabaw to niemal 10 mln zł. Zatem każdy przeciętny
mieszkaniec płaci rocznie ponad 300 zł.
choć z takich „igrzysk” korzysta tylko
znikomy procent.
▶ Rekreacja i wypoczynek – to wyjątkowy
przykład – czasem miasto dopłaca do
imprez, w których uczestniczy garstka
mieszkańców. I to jest nie tylko koszt bezpośredni, ale i zawsze koszty ogólne – jacyś
urzędnicy muszą przecież się przy tym
napracować. Ostatnio, wybudowane lodowisko kosztowało pewnie około miliona,
a dochodzą też późniejsze koszty obsługi,
demontażu, magazynowania i montażu.
I znowu kilkaset osób będzie korzystać
z czegoś, za co zapłacili wszyscy.
▶ Miejska estetyka – ileż można budować
pomników, fontann czy parków w niewielkim mieście? To generuje koszty nie tylko
bezpośrednie przy budowie, ale i później
przy eksploatacji.
Czy miasto rzeczywiście musi się tym
zajmować? Czy rzeczywiście powinno
realizować projekty przeznaczone dla
garstki, za które płacą wszyscy? Gdzie jest
granica rozsądnych wydatków? Przecież
miejskie władze nie mają swoich pieniędzy. Wydają nasze. Wszyscy płacą podatki,
a z oferowanych przez miasto usług korzysta niewielu. Władzy administracyjnej
(która powinna być administracyjną

służbą) wydaje się, że wie lepiej, czego
ludziom w danej gminie trzeba i funduje,
buduje przeróżne rzeczy, wydając nie
swoje przecież, a nasze pieniądze. Tym
bardziej, że mieszkańcy Czeladzi mogą
spokojnie korzystać z oferty większych
i bogatszych sąsiadów.
Reasumując – miasto mogłoby znacząco
obniżyć koszty funkcjonowania. Znacząco
mniejsza ilość urzędników, likwidacja
niektórych służb (choćby straży miejskiej,
dublującej pracę policji), mniejsza ilość zadań realizowanych dla tylko garstki mieszkańców. A więc dla jego funkcjonowania
potrzeba by znacznie mniej pieniędzy. Tym
samym można by znacząco zmniejszyć
podatki lokalne. To z kolei, z bardzo dużym
prawdopodobieństwem, przyciągnęłoby
kolejnych inwestorów i w efekcie dochody
budżetu by się zwiększyły, dzięki czemu
znowu można by obniżyć podatki. Nasze
niewielkie miasto, mogłoby stać się polskim

Hongkongiem, a kto tam kiedykolwiek był,
wie, że czystość, bezpieczeństwo, estetyka
i poziom oferowanych usług w sferze kultury czy rekreacji są najwyższe na świecie.
Tyle tylko, że do tego trzeba zgranego
chóru, a nie ludzi biorących pod uwagę
tylko własny egoizm i patrzących bardzo
krótkowzrocznie.
Podatki są obciążeniem dla mieszkańców, więc trzeba ważyć wydatki,
by podatki były możliwie najniższe. Im
mniej pieniędzy w budżecie, tym więcej
w kieszeniach mieszkańców. Sprzedaż
własności miasta nie może być zamieniana na miejskie ozdoby i konsumpcję.
Pożyczać nie wolno, chyba że cel jest jednoznacznie określony jako przynoszący
pozytywne efekty w przyszłości – na
pewno nie na ozdoby i konsumpcję.

Skąd biorą się pieniądze, które wydaje miejska administracja?
▶ podatki (odpis z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych)
▶ podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, opłaty targowe, od środków transportu,
od spadków, podatek rolny itp.)
▶ opłaty za wydawanie zezwoleń
▶ opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
▶ opłaty od dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego itp.
▶ subwencje rządowe (na oświatę i też z podatków oczywiście)
▶ sprzedaż własności miasta
▶ pożyczki, kredyty i obligacje, które później trzeba będzie spłacić i wykupić, oczywiście
z podatków
▶ zewnętrzne dotacje do konkretnych przedsięwzięć

Wbrew temu co uważa burmistrz Zbigniew
Szaleniec wysokie wydatki gminne nie są
powodem do dumy, a raczej wstydu.

O

dziedziczyłem po mojej poprzedniczce budżet w wysokości
99 mln zł a po pierwszym roku
mojej kadencji wyniósł już 110 mln zł”
– chwali się na Faceboku burmistrz Zbigniew Szaleniec. „Budżet naszego miasta
10 lat temu wynosił ok 60 mln zł, a w tym
roku wynosi już ponad 120 mln zł, można
więc założyć, że za kilka lat będzie wynosił
ok 200 mln zł…” – dodaje. Tymczasem
problem polega właśnie na tym, że wzrost
wydatków publicznych, w tym wydatków
gminnych, nie jest powodem do chwały, dumy czy chluby. Wręcz przeciwnie.
Otóż budżet gminny sam na siebie nie
zarabia, nie ma swoich pieniędzy, bo
niemal wszystkie pieniądze, które ma,
zabrał komuś innemu i jest to najczęściej
coraz biedniejszy właśnie z tego powodu
podatnik – i osoby prywatne, i firmy.
Dlatego każda władza powinna umieć się
samoograniczać po to, by więcej pieniędzy
zostało w kieszeniach podatników. Ludzie
mogą być bogaci bogactwem, które posiadają, a nie bogactwem władzy, która – na
dodatek – wydaje pieniądze w najgorszy
możliwy sposób – bo nie swoje i nie licząc
wydatków na biurokrację, nie na własne
cele. Tym bardziej że liczba mieszkańców
Czeladzi cały czas maleje, więc jak to jest,

że koszty i wydatki władz miasta rosną
i to mimo braku inflacji?
Niestety należy przypuszczać, że
niewiele osób rozumie tak „skomplikowany” problem, jak finanse publiczne,
a konkretnie w tym przypadku finanse
samorządowe. I nadal mieszkańcy
Czeladzi będą się cieszyć z coraz to
nowszych „inwestycji” władz w rodzaju
GSW „Elektrownia” czy Kopalnia Kultury, nie zdając sobie sprawy z oczywistego faktu, że sami za te „inwestycje”
zapłacili. I to zapłacili z naddatkiem,
bo władza jest ZAWSZE mniej wydajna
i mniej efektywna niż sektor prywatny. Nie rozumie tego także burmistrz
Szaleniec, pisząc, że „jest coraz większe
oczekiwanie na to, że wszystko ma
być za darmo, że mają być dopłaty do
wszystkiego co tylko możliwe”. Ale
przecież „za darmo” nic nie ma. Jeśli
coś organizują władze publiczne, to
ZAWSZE kosztuje to więcej, niż gdyby
każdy sam za siebie zapłacił. Ludzie
przyzwyczaili się, że są występy „za
darmo” właśnie przez to, że władza
je organizuje, także za demoralizujące unijne dotacje (których rozsądna
władza w ogóle nie powinna brać).
W efekcie potem ludzie nie chcą płacić

za podobne imprezy. Tym bardziej że
już zapłacili za nie w podatkach. Podobnie wielu przedsiębiorców nie ma
pieniędzy na prywatne inwestycje – bo
już zapłacili tak duże podatki, że zwyczajnie niewiele im zostało. Oczywiście
zadaniem władz jest budowa i remont
dróg czy chodników, ale na pewno nie
cotygodniowe imprezy artystyczne
czy inwestowanie w kolejne „obiekty
kultury”, których w małej Czeladzi
już kilka mamy.
Aktualnie pierwszoplanowym zadaniem władz Czeladzi powinno być
zapewnienie podstawowych usług komunalnych na przyzwoitym poziomie,
tymczasem np. brakuje kanalizacji,
jakość wody jest absolutnie niedopuszczalna, a jakość powietrza – szczególnie zimą – woła o pomstę do nieba.
To powinny być priorytety władzy,
bo dotyczy to wszystkich mieszkańców, a nie imprezowanie i rozrywka,
z czego korzysta niewielka ich garstka.
Dopiero kiedy władze wywiążą się
z tych podstawowych obowiązków,
mogą się brać za kulturę i sport, które
są potrzebami trzeciego-czwartego
rzędu. I wydatki na kulturę i sport
powinno się finansować wyłącznie
z nadwyżek, a nie z obligacji, kredytów czy wyprzedaży majątku gminy.
Władza nie może wsłuchiwać się w głos
ludu, który prowadzi do katastrofy,
a każda forma socjalizmu prowadzi
do upadku. Z aktualnych przykładów
wystarczy spojrzeć w stronę Wenezueli
czy Zimbabwe. I burmistrz Szaleniec
powinien to wiedzieć tym bardziej,
że był członkiem partii, która w pierwotnym okresie swojego działania
pod koniec lat 2000., kiedy wygrywała
wybory, głosiła hasła zdecydowanie
rynkowe, a nie etatystyczne.
Jeśli burmistrzowi Szaleńcowi zależałoby na dobrobycie mieszkańców, to
kadencję zacząłby od obniżek podatków
i opłat, a nie ich podwyżek. Smutne jest
to, że burmistrz święcie wierzy w prowadzoną szkodliwą politykę wysokich
podatków (czeladzkie stawki są niewiele
niższe od dozwolonych maksimów)
i opłat, rozdymania wydatków gminnych i skokowego zadłużania miasta.
Beata Żołnieruk z partii Wolność napisała słusznie na Facebooku: „Zapamiętajmy sobie wszyscy, że od wysokich
podatków w dłuższej perspektywie
nie przybywa ani pieniędzy w kasach gminnych, ani tak pożytecznej
przecież konkurencji (uczciwej!), ani
tym bardziej motywacji do działania
czy inwestowania”. Ostatecznie taka
polityka – zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i gminnym – musi
prowadzić do bankructwa.
www.tomaszcukiernik.pl
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Propagandowe
tablice ZIK-u
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Burmistrz, kucharka i mury
obronne

Do Czeladzi zawitała ekipa jednego z programów telewizyjnych, który opowiada
o przemianach w restauracjach i rewolucjach w serwowanej kuchni. Program prowadzi znana
kucharka pani Magda Gessler, która dzięki swoim talentom kulinarnym i organizatorskim
odniosła sukces i teraz pomaga innym w prowadzeniu własnych restauracji.

Adam Dobiński

P
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ZIK jak MOPS dla urzędu,
a dla mieszkańców
drenaż kieszeni
Nie powinno mnie już nic zdziwić, jednak natłok informacji o filantropii
ZIK-u przeszedł moje oczekiwania. Jak to może być, że firma będąca na garnuszku
mieszkańców, powołana do usługi dostarczania wody i odprowadzana ścieków
trwoni nasze pieniądze? Wniosek może być jeden – fatalnie przeprowadzona ocena
kosztów pozyskiwania wody i odprowadzania ścieków. Dlaczego tak się dzieje?

ie wystarcza, że na czeladzkich
ulicach mamy szpecące miejski
krajobraz unijne tablice propagandowe. ZIK, wzorem „inwestycji”
współfinansowanych z kieszeni unijnego
podatnika, także przy swoich inwestycjach
w Czeladzi stawia podobne tablice (np.
na ul. Żytniej czy na Alei Róż). Przecież

N

za pieniądze wydane bezsensownie na te
niepotrzebne nikomu billboardy można
by zrobić coś sensownego. No ale pewnie
umowa dotacyjna z NFOŚiGW wymusza
stawianie takich szpecących krajobraz
tablic. Tak działa państwowy socjalizm
finansowany nieświadomie przez podatników.

Zgroza! Czajnik pełen kamienia
po dwóch miesiącach
gotowania czeladzkiej wody
(i to przefiltrowanej)!

Kamień z pralki, która
korzystała z czeladzkiej wody

Fot. T. Cukiernik

T

firma? Dlaczego w ogóle spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej,
mającej na celu rzeczywiste zarabianie
pieniędzy, a żeruje tylko na mieszkańcach? Czyżby lenistwo, brak kreatywności czy też wykorzystywanie pozycji
monopolisty za zgodą władz miejskich?
A jeżeli jednak ma takie osiągnięcia,
to może się nimi pochwali? Wracając
do finansowania imprez miejskich,
statut spółki nie zawiera działalności
kulturalnej. Trudno przyjąć, że robi
to w ramach promocji, będąc jedynym
dostawcą oraz odbiorcą wody i ścieków
na terenie miasta.
Gdybyśmy jeszcze, płacąc tak horrendalne stawki, mieli wodę dobrej jakości,
to być może niezadowolonych byłoby
znacznie mniej. Jakość wody dotyka

nas przecież bezpośrednio. Wszyscy
mamy dodatkowe i niemałe koszty wynikające z odkładającego się kamienia
w urządzeniach AGD i grzewczych, nie
wspominając o zdrowiu.
Zakup nowego samochodu przez spółkę to nic innego jak wydanie pieniędzy
ze zlikwidowanych dopłat do wody.
Spółka nie kupiła sobie tego samochodu z oszczędności czy też działalności
dodatkowej, tylko z naszych pieniędzy!
Zadziwiające jest, że np. w sąsiednim
Sosnowcu czy nieodległym Siewierzu
ceny wody i ścieków są diametralnie
niższe. Zastanawiam się, do kiedy ten
patologiczny stan będzie trwał? Może
do zmiany władzy, a może teraz władza
podejmie jakieś działania?

kramy, stoiska, sklepy, punkty usługowe,
które spowodują że ludzie nie tylko dla
chwilowej przyjemności, ale z potrzeby
np. zrobienia wygodnie i tanio zakupów
odwiedzą to miejsce? Wiekopomna rewitalizacja Rynku i otoczenia burmistrzów
Mrozowskiego i Szaleńca doprowadziła
do zamykania sklepów, punktów usługowych, problemów właścicieli i pracowników oraz małych przedsiębiorców.
Na skwerze Rynku w miejscach, gdzie
mogłyby i powinny stać kramy, ustawiono granitowe sarkofagi wypełnione raz
głębiej, raz płycej ziemią, w której obecny
burmistrz (postęp) chociaż sadzi kwiaty.
▶ Kolejna część pouczeń i porad pani
Magdy dotyczyła komunikacji. Gdzie
przystanki autobusów i busików? Jak ma
być żywe miejsce, gdzie nie tylko mało
osób mieszka, ale jeszcze nie ma powodu,
aby osoby spoza tego miejsca tam zajrzały
i przy okazji oczekiwania na transport
zrobiły zakupy czy skorzystały z usług
lub restauracji?
Bardzo proste zdroworozsądkowe
rady dawali burmistrzom także mieszkańcy Starego Miasta na spotkaniach
i w petycjach, ale z wysokości swoich
urzędów nawet rzeczy oczywiste mogą
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ulec zamgleniu, a za przekonanie o własnej nieomylności płacą obywatele i to
całkiem konkretne kwoty, np. na wymianę chodników na takie, po których
da się chodzić.
Jest kolejny plan na ożywienie Starego
Miasta: Odbudujemy mury obronne!
I jestem za, ale nie w taki sposób jak
prezentowane jest to na wizualizacjach
w Internecie z kompletnym zamknięciem
możliwości komunikacji samochodowej
w kierunku z i do Będzina. To byłoby
horrendum tworzące skansen, całkowicie
degradujące funkcje gospodarcze Rynku
i okolicy!
Jak ważna jest komunikacja dla życia
danej okolicy, mogą powiedzieć te sąsiednie miasta, które zdecydowały np.
o przebiegu na ich terenie kolei. Najlepszym przykładem jest Sosnowiec (kiedyś
parafia Czeladź), który zdeklasował swoją
(wtedy) metropolię.
Dobry gospodarz, planując inwestycje,
zadałby sobie następujące pytania:
▶ Czy jest pierwszoplanową inwestycją
malowanie ścian, gdy fundamenty pękają? W przypadku Starego Miasta: czy
inwestować w kolejny (po czarownicy)
pomnik (bo mury nie mają innych niż

estetyczne funkcji), czy też lepiej zrewitalizować własność miasta przy Rynku 22 i
odbudować dom przy ul. Bytomskiej, aby
pojawili się nowi mieszkańcy w obrębie
wymierającego Starego Miasta?
▶ Czy opracowano strategię rozwoju
Starego Miasta w perspektywie 10 do 50
lat i czy uwzględniono w niej inne niż
rozrywkowe funkcje dla tego rejonu?
▶ Jakie cele i korzyści zostaną osiągnięte
poprzez odbudowę murów obronnych
oprócz wizerunkowych np. gospodarcze,
komunikacyjne związane zagospodarowaniem przestrzennym?
▶ W jaki sposób będzie realizowany transport ratowniczy, dojazd straży pożarnej,
dostawy dla handlu i usług, dostępność
dla mieszkańców i odwiedzających?
Już na pierwszy rzut oka prezentowana w Internecie koncepcja odbudowy

murów obronnych wydaje się wręcz
niebezpieczna, np. w zimie może wystąpić duża trudność z podjechaniem
wozu strażackiego lub karetki pod górę
od strony zachodniej (ul. Bytomskiej)
dodatkowo czas dojazdu zawsze (nie
tylko w zimę) wydłuży się.
Także wskazane wyżej negatywne
skutki w dziedzinie gospodarczej pogłębią się poprzez utrudnienia w Rynku
dla klientów i dostawców.
Konieczne jest gruntowne przemyślenie
strategii rozwoju całego miasta, w tym i
obszaru starówki i właściwe uszeregowanie priorytetów. Pod rozwagę pana
burmistrza należy podać fakt porażki
swojego byłego szefa już dwukrotnej
w wyborach pomimo efektownych, ale
nieefektywnych inwestycji miejskich.

ĝZLĊWDL1RZ\5RNEH]GRGDWNRZ\FKNLORJUDPyZ"7RVLĊPRĪHXGDü
=UH]\JQRZDü]WUDG\F\MQ\FKSU]\VPDNyZ"&]\QDNLONDGQL]DSRPQLHüRGLHFLH"
-DNSU]HWUZDüĝZLĊWDLQLHSU]\W\üQD1RZ\5RNSRGSRZLDGD0DUWD1RZDN
GLHWHW\N]&HQWUXP'LHWHW\F]QHJR1DWXUKRXVHZ%ĊG]LQLH
3U]HVWU]HJDQLH GLHW\ E\ZD WUXGQH QD FR G]LHĔ D FR
GRSLHUR SRGF]DV ĝZLąW NLHG\ QD VWROH SRMDZLDMą VLĊ
QDV]H XOXELRQH SRWUDZ\ 'R WHJR Z GXĪ\FK LORĞFLDFK
LQDMF]ĊĞFLHMSU]\U]ąG]RQHZHGáXJVWDURSROVNLFKSU]HSLVyZ
.LONXGQLRZH XF]WRZDQLH PRĪH QHJDW\ZQLH RGELü VLĊ QD
QDV]\P ]GURZLX RUD] V\OZHWFH =ZáDV]F]D RVRE\ EĊGąFH
QDGLHFLHQDUDĪRQHVąQDZLHOHNDORU\F]Q\FKSRNXV&]\
]DWHP MHGQ\P VSRVREHP QD XQLNQLĊFLH GRGDWNRZ\FK
FHQW\PHWUyZ Z SDVLH MHVW UH]\JQDFMD ] WUDG\F\MQ\FK
SU]\VPDNyZ"±'LHWDQLHSRZLQQDZ\NOXF]DüNRV]WRZDQLD
ĞZLąWHF]Q\FK VSHFMDáyZ -HĞOL SRGF]DV SU]\JRWRZ\ZDQLD
LVSRĪ\ZDQLDSRWUDZEĊG]LHP\SDPLĊWDOLRQDMZDĪQLHMV]\FK
]DVDGDFK ]GURZHJR RGĪ\ZDQLD QLH PXVLP\ REDZLDü
VLĊ QLHFKFLDQ\FK NLORJUDPyZ ĝZLąWHF]QH PHQX QDOHĪ\
RGSRZLHGQLR ZF]HĞQLHM ]DSODQRZDü D R SRPRF ZDUWR
SRSURVLü GLHWHW\ND ± PyZL 0DUWD 1RZDN GLHWHW\N
]&HQWUXP'LHWHW\F]QHJR1DWXUKRXVHZ%ĊG]LQLH

Zbigniew Kocot
rzeba by sięgnąć do prawdziwej
przyczyny powstania tej spółki za
czasów burmistrza Mrozowskiego.
To on wymyślił ZIK sp. z o.o., czyli firmę
bez odpowiedzialności, by z budżetu
pozbyć się kosztów utrzymania kanalizacji i wodociągów. Efektem początku
jej działalności był czeladzki bubel, czyli
sławna rewitalizacja rynku, w którą spółka
wpompowała ok. 1,6 mln zł. A ile naszych
pieniędzy przejedzono na różnego rodzaju
imprezy miejskie? Trudno powiedzieć.
W sprawozdaniach finansowych takich
pozycji nie ma i nie będzie.
Zakres działalności spółki jest przeogromny, a kończący się na pozycji „Pogrzeby i działalność pokrewna”. Dlaczego
zatem spółka nie obsługuje cmentarza
komunalnego, tylko jakaś zewnętrzna

an burmistrz również przybył na
spotkanie i postanowił poradzić
się pani kucharki, co zrobić, żeby
ożywić Rynek w Czeladzi. Wprawdzie
zdolności kulinarne nie muszą iść w parze z wiedzą, jak zarządzać miastem, ale
okazało się, że wystarczy zdrowy rozsądek, żeby udzielić właściwych rad panu
burmistrzowi. Przytoczę nie dosłownie
rady i spostrzeżenia pani Magdy, wszak
rozmowa nie była nagrywana, ale postaram się oddać ich sens:
▶ Jeśli jakieś miejsce ma tętnić życiem,
to muszą tam być żywi ludzie, czyli np.
mieszkańcy związani stale z tym miejscem, tacy, którzy tam posiadają swoje
mieszkania, domy, lokale, o które dbają,
w które inwestują i które części z nich
przynoszą dochód lub dają zatrudnienie.
Dlatego organizowanie różnego rodzaju
zbiegowisk typu koncert „oj dana” czy
puszczanie światełka do nieba nie jest
ożywianiem Rynku, tylko próbą jego
reanimacji na kilka godzin.
▶ Rynki, jak sama nazwa wskazuje, były
miejscami koncentracji funkcji handlowych, administracyjnych, społecznych i
jako dodatek – kulturalnych. Pani kucharka zadała burmistrzowi pytanie: a gdzie
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Niska emisja i termomodernizacja
Na spotkaniu spółdzielców pewnej nieruchomości
zapytany o realizację programu
w Czeladzi zostałem
w tym zakresie. Obecny na spotkaniu burmistrz,
do którego z racji pełnionej funkcji to pytanie
powinno być zaadresowane, nabrał wody w usta.

Zbigniew Kocot

P

ostanowiłem sprawdzić, co to za
program i kogo może dotyczyć.
Wyjaśniam więc, że jest to program
dotyczący termomodernizacji połączonej ze zmianą sposobu ogrzewania. Czy
władze miasta były zainteresowane tym
projektem? Raczej nie, albowiem wymagałby poniesienia kosztów. Owszem
spotkania z mieszkańcami rejonu ul. 17
Lipca, czyli tzw. bloków [nie stosujemy
nazwy os. Nowotki z uwagi na „dokonania” patrona i by nie obrażać miesz-

kańców – przyp. red.] odbywają się od
wielu lat. Oprócz mglistych obietnic o
terminie realizacji, dotyczą zasadniczo
wysondowania chęci poniesienia kosztów
przez mieszkańców. Czy może dziwić brak
aprobaty lokatorów do takich działań?
Raczej nie, zwłaszcza kiedy właścicielem
mieszkania jest miasto. „Na 197 mieszkań,
ankietę wypełniło tylko 101 najemców.
Lokale wśród ankietowanych posiadają
ogrzewania: 44 – węglowe, 28 – gazowe,
27 – elektryczne, 2 – węglowe i elek-

tryczne. Z tego 78 najemców wyraziło
chęć podłączenia lokalu mieszkalnego
do sieci ciepłowniczej, 16 lokatorów było
przeciw, 9 nie miało zdania. Ale tylko 18
z nich jest w stanie zaakceptować koszty
przyłącza tzw. wkład własny – około 3-4
tys. zł”. Tauron Ciepło chce na własny
koszt zbudować sieć, założyć wymienniki
w budynku oraz poprowadzić instalację
wewnętrzną.
Jeżeli w określonym czasie po inwestycji lokator wyprowadzi się z mieszkania,
wtedy otrzyma zwrot kosztów, pomniejszony procentowo o zużycie. Zamiast
dętych i niekoniecznie potrzebnych wydatków poprawiających tylko wizerunek,
miasto powinno ponieść koszt poprawy
warunków zdrowotnych życia mieszkańców Czeladzi. Oferowany przez władze
miasta zwrot kosztów poniesionych na
zmianę sposobu ogrzewania jest na żenująco niskim poziomie maksymalnie 1000
zł za likwidowany piec. Dla porównania
w Katowicach, gdzie władze poważnie
podeszły do tego problemu, zwrot jest na
poziomie 80% kosztów i górna kwota to
10 tys. zł. W poprzednich latach było to
6 tys. zł. Tyle się mówi o zrównoważonym
rozwoju, opracowuje odpowiednie plany
i programy, zapewnia o dbałości o dobro
mieszkańców i ich zdrowie, a wystarczy
wieczorem wyjść na spacer…

NOWOCZESNA CZELADŹ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach posiada stacje monitorowania jakości powietrza zlokalizowane w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej,
a niestety nie ma ich w Czeladzi, gdzie do oceny jakości powietrza wykorzystuje się
wyniki modelowania stężeń. W ciągu ostatnich lat nie mierzono jakości powietrza
w mieście nawet przy wykorzystaniu tymczasowej stacji mobilnej, mimo że władze
miasta mają prawo wnioskować do WIOŚ w Katowicach o tymczasową lokalizację
takiej stacji. Zgodnie z ostatnimi wynikami modelowania przeprowadzonymi
dla pełnego roku 2015 Czeladź należy do obszarów przekroczeń stężeń średnich
rocznych szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczego
benzo(alfa)pirenu. Poziomy tych stężeń wyniosły: PM10 – 42 μg/m3 (norma wynosi 40 μg/m3), PM2,5 – 28 μg/m3 (norma wynosi 20 μg/m3) i benzo(alfa)piren
8 ng/m3 (norma wynosi 1 ng/m3). Stężenia tych szkodliwych dla zdrowia substancji
w czeladzkim powietrzu były wyższe, niż odnotowane w roku 2015 w sąsiednim
Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. W marcu br. Zagłębiowski Alarm Smogowy
przez kilka dni badał pyłomierzem powietrze w Czeladzi i w każdym z dni pomiarowych średnie dobowe stężenia szkodliwego PM10 były znacznie wyższe
niż odnotowywane przez stacje tła miejskiego WIOŚ zlokalizowane w Sosnowcu
i w Dąbrowie Górniczej.

NOWOCZESNA CZELADŹ

Budżet, nie do końca,

OBYWATELSKI

Eustachy Przypadek

Tak truje czeladzian jeden z budynków należących do ZBK...

...a tak się truje czeladzian na Rynku

Maska u czeladzkiej
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P

isząc te słowa, jestem świadkiem
epokowego wydarzenia w naszym
mieście – wielkiej zmiany zasad
funkcjonowania budżetu obywatelskiego.
Zlikwidowano istniejące okręgi konsultacyjne, co spowodowało, że projekt może
być ogólnomiejski, wykorzystujący całą
pulę środków. Mieszkańcy będą mieli także nieporównywalnie większe możliwości
oddania głosu – można głosować przez Internet. Niby wszystko w celu nadania budżetowi obywatelskiemu większych cech
„obywatelskości”, ale czy władzom miasta
na pewno taki cel przyświecał? Zgłaszane
propozycje mogą być realizowane tylko
na terenach miejskich, które do tego celu
zostały udostępnione przez władze, a te
spośród kilkuset hektarów należących
do miasta były uprzejme wydzielić znikomy procent. Wątpliwości budzą zasady
głosowania, wygląda na to, że głos może
oddać nawet noworodek, byleby posiadał

numer PESEL. Jednym numerem telefonu
można zweryfikować wiele głosów, jest to
zrozumiałe, bo nie wszyscy mają komórki, moja babcia i dziadek nie posiadają,
z domu niechętnie wychodzą, a głosować
chcą. Mając jednak dostęp do jakiejś bazy
danych (np. uczniów w klasie/szkole),
jedna osoba może zagłosować dziesiątki,
nawet setki razy. O takiej patologii jeszcze nie słychać. Niestety jedna z autorek
projektu, radna i pedagog zarazem, nie
wytrzymuje nerwowo i rozdaje uczniom
w szkole dokładną instrukcję głosowania
na swój projekt, prosząc o oddanie głosu.
Można powiedzieć: uczy odpowiedniej
demokracji przyszłe pokolenia – malutkie
wypaczenie, nic wielkiego.
Postawić należy również pytanie, dlaczego tak mała kwota jest przeznaczona
do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców
(471 tys. zł, 0,5% budżetu Czeladzi).
Prześledziłem strony internetowe i zo-

rientowałem się szybko, że w większości
miast budżety obywatelskie wynoszą
1-2% budżetu miasta, w przeliczeniu na
mieszkańca to już Czeladź jest w samym
ogonie. Najbliższe przykłady: 7 razy
większy Sosnowiec ma 15 razy większy
budżet obywatelski (7 000 000 zł), 4
razy większa Dąbrowa Górnicza – 17
razy większy (8 000 000 zł), podobnej
wielkości Olkusz – 2,5 razy większy (1
200 000 zł), 2 razy większe Siemianowice Śl. mają 5 razy większy budżet
obywatelski (2 400 000 zł). Wyjątkiem
potwierdzającym regułę są Wojkowice,
którym seksafer to może pozazdrościć
nawet stolica, ale budżetu obywatelskiego nie posiadają. Z powyższego
można wywnioskować, że władze miasta
mają na tyle duże zaufanie do obywateli,
uważając za niedopuszczalne nadużycie
przez kogokolwiek niedoskonałego narzędzia do głosowania, jednak na tyle
małe, aby nie umożliwić im składania
kosztowniejszych pomysłów, dotyczących
atrakcyjniejszych terenów. Nie wiem,
dlaczego mamy do czynienia z taką
niekonsekwencją. A może budżet obywatelski to tylko kolejne zło konieczne
przeszkadzające urzędnikom w spokoju
dnia codziennego? Dobrze żeby był, to
jest! Jeden z zastrzegających sobie anonimowość pracowników samorządu
województwa, na pytanie o niewielkie
kwoty przeznaczone na budżety obywatelskie, zażartował: zawsze może się
znaleźć mieszkaniec, który wymyśli coś
takiego, czego żadna zaprzyjaźniona firma nie będzie w stanie wykonać i będzie
trzeba przeprowadzić uczciwy przetarg.
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Górniczej, Dyskobola w Będzinie oraz
Czarownicę w Czeladzi. Mieszkańcom
rozdawano specjalnie przygotowane na
ten dzień ulotki.
Stan powietrza w Zagłębiu Dąbrowskim jest zły, a kwestia zanieczyszczenia
powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym i rakotwórczym bezo(alfa)pirenem
nasila się w okresie grzewczym, kiedy
mieszkania ogrzewane są poprzez spa-

W ostatnich miesiącach przy Miejskim
Zespole Szkół powstała hala sportowa,
która miała ułatwić organizację zajęć
w szkole, szkole prowadzącej klasy sportowe – siatkówki i koszykówki. Obecnie
dzieci z klas sportowych, ze względu na
charakter uprawianych dyscyplin, były
dowożone na zajęcia do hali MOSiR.
Zafundowana przez podatników hala
niewiele zmieni z błahego, acz trudnego
do odkręcenia i pewnie kosztownego
powodu. Otóż została ona wyposażona
w nawierzchnię do uprawiania lekkiej
atletyki. Specyfika takiej nawierzchni
uniemożliwia (to zdanie producenta,
jak i trenerów) treningi siatkarzom i koszykarzom, chyba że władze miasta chcą
młodymi sportowcami zasilić oddziały
ortopedyczne. Jak to możliwe, że doszło
do tak kuriozalnej pomyłki? W toku re-

alizacji inwestycji są prowadzone prace
projektowe, poprzedzone uzgodnieniami z przedstawicielem inwestora. Takie
konsultacje mają na celu przekazanie
projektantowi szczegółowych informacji
o zamierzonej inwestycji, jedną z takich
informacji jest przeznaczenie obiektu.
Wydaje się, że hala sportowa przy takiej
szkole powinna być przeznaczona do
dyscyplin zgodnych z profilem klas sportowych. W zaistniałej sytuacji ciekawe jest,
czy takie konsultacje się odbyły, a jeśli tak,
to jak doszło do pominięcia tak istotnej
kwestii? Czy przedstawiciel inwestora
odpowiedzialny za realizację inwestycji
był do tego należycie przygotowany, czy
zasięgał opinii nauczycieli WF-u z Zespołu
Szkół? Czy zostanie ujawniona fundatorom obiektu, mieszkańcom Czeladzi,
informacja o tym dyletancie?
Fot. T. Cukiernik

Milionerka Czeladź

Zagłębiowski Alarm Smogowy
listopada działacze Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego w
ramach protestu, a przy okazji
obchodów Ogólnopolskiego Dnia Czystego Powietrza zorganizowali happening,
ubierając w maski rozpoznawalne pomniki w regionie: Jana Kiepurę w Sosnowcu,
Bohaterów Czerwonych Sztandarów,
grającego na gitarze Jimmy’ego Hendrixa oraz małego bobra w Dąbrowie

Redaguje: Eustachy Przypadek

lanie paliw stałych, dodatkowo wiele
osób pali rzeczami, które się do tego nie
dają, np. starymi meblami, tworzywami
sztucznymi czy po prostu śmieciami. Te
przedmioty spalane w domowych piecach
powodują dodatkowe emisje trujących
substancji, takich jak m.in. dioksyny
czy metale ciężkie. Każdy mieszkaniec
Zagłębia Dąbrowskiego, nawet nie paląc,
wchłania toksyny porównywalne z wypa-

Projekty osób związanych
ze Stowarzyszeniem
Nowoczesne Miasto
)RW=DJáĊELRZVNL$ODUP6PRJRZ\

leniem kilku tysięcy papierosów rocznie!
Mimo to często nie wiążemy udarów,
miażdżycy, choroby niedokrwiennej
serca, zawałów serca, astmy, alergii czy
nowotworów ze złym stanem powietrza.
Dlatego Zagłębiowski Alarm Smogowy
podkreśla, że potrzebujemy radykalnych
zmian na szczeblu rządowym: regulacji dotyczących norm jakościowych na
paliwa dla odbiorców indywidualnych
oraz odważnych działań samorządów
lokalnych z wprowadzeniem uchwały
antysmogowej przez sejmik województwa śląskiego na czele. Nowe przepisy
powinny dopuszczać tylko minimalną V
klasę emisyjną dla nowo instalowanych
pieców grzewczych, a także definiować
programy i dopłaty do wymiany starych
pieców.

Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto

Z

posiadanych przez nas informacji
wynika, że w ramach tegorocznego
budżetu obywatelskiego zgłoszono
16 projektów. Miło nam pochwalić się, że
aż SIEDEM z nich to projekty zgłoszone
przez ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Miasto. Były to:
▶ Zdrowe zęby czeladzkich dzieci;
▶ Leczymy czeladzkie kasztanowce;
▶ Konkurs literacki na powieść, której
akcja toczy się w Czeladzi;
▶ Ścieżka rowerowa MTB na Borzesze;
▶ Twarda nawierzchnia na ul. Harcerskiej;
▶ Remont nawierzchni na ul. Francuskiej;
▶ Droga rolkowo-rowerowa w parku
Alfreda.
Władze miasta ostatecznie dopuściły do

głosowania osiem projektów, a wśród
nich TRZY „nasze”:
▶ Ul. Harcerska;
▶ Trasa dla MTB;
▶ Trasa rolkowo-rowerowa Alfred.
Czyli 33% to projekt praktyczny, a 66%
projekty rekreacyjne. W siedmiu propozycjach stowarzyszenia proporcje były
znacząco odwrotne. Więcej propozycji
praktycznych. Bo zwłaszcza takie są
ważne. W Czeladzi już wystarczająco
dużo pieniędzy wyrzuca się na rozrywkę.
Czas na rzeczy praktyczne. A projekt
ul. Harcerska ma dodatkowy atut – jeśli
zwycięży, będzie wielkim dowodem
solidarności czeladzian. Mieszkańcy

Harcerskiej od lat płacą podatki, od
lat borykają się z błotem czy kurzem
zaraz za furtką. Od lat nie mogą doprosić się władz o asfalt na ich ulicy.
Od lat ciągle są ważniejsze wydatki.
A przecież za jedną górniczą lampkę
i jedną toaletę na pl. Vianneya mieliby rozwiązany problem. Więc może
solidarność czeladzian? W tym roku ta
ulica, w kolejnym następna. Zamiast
kolejnego placu zabaw, zwykła ulica
w normalnym mieście.
Głosowanie zakończy się już po wydaniu
gazety.

W USA w grach losowych można wygrać przeolbrzymie
pieniądze. Według badań statystycznych,
ponad 90% zwycięzców po trzech latach od
wygranej spada poniżej punktu wyjścia.
Stanisław Pisarek

Z

decydowana większość w ten
sposób powstałych amerykańskich milionerów, w trzy lata po
uzyskaniu bogactwa traci cały majątek.
Po prostu tak rozpędzają się z wydatkami,
że pieniądze błyskawicznie się kończą,
a posiadane dobra trzeba wyprzedawać
za bezcen lub zabierają je komornicy
i wierzyciele. Zaledwie niewielki odsetek
ludzi potrafi utrzymać majątek.
Niestety bardzo podobnie zachowuje się nasze miasto. Oczywiście nie
ma pełnej analogii między miastem
a zwycięzcą w grach losowych. Miasto
bowiem ma w miarę ciągłe i stałe dochody, a w grach losowych nie wygrywa
się przecież co roku. Ale jest pełna
analogia w wydatkach. W Czeladzi
wydajemy w tej chwili pieniądze na potęgę, ale jest tym gorzej, że nasze miasto
nie dostało ani nie wygrało żadnych

milionów. Wydawane przez nas pieniądze nie są od żadnego dobrodzieja. To
są miliony z kredytów i obligacji, które
trzeba będzie w przyszłości spłacić
i wykupić. To też pieniądze ze zbyt
taniej wyprzedaży naszych gruntów.
W Czeladzi taki przypływ pieniędzy
przerabialiśmy w latach 90. w związku
ze sprzedażą ziemi pod M1. Jak to się
stało, że mieliśmy wówczas na koncie
potężne pieniądze, a dzisiaj mamy
długi?!? Ano właśnie tak, jak u nagle
wzbogaconego pseudomilionera z USA.
Minęło parę lat i znowu jesteśmy na
tej smutnej drodze. Gomułka podobno
w jednym z przemówień powiedział
kiedyś: „staliśmy nad przepaścią, a teraz udało się nam zrobić duży krok
naprzód”.
To co?
Idziemy do przodu?
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Czeladzki homo sovieticus
Po publikacji byłej burmistrz Teresy Kosmali w 13 numerze „Nowoczesnej Czeladzi” ze smutkiem można stwierdzić,

W

Tomasz Cukiernik

L

do Rzeczpospolitej i rwą ile wlezie.
Między PO czy PiS nie widzimy w tej
kwestii żadnej różnicy – jak najwięcej
swoich, od gminy aż po ministerstwa.
Tabuny ludzi dorywają się do władzy,
nieważne czy mają kompetencje czy
nie, a bylejakość w państwie rośnie.
Do tego dochodzi brak jakiejkolwiek
odpowiedzialności urzędniczej”. W rzeczywistości urzędnicy to najczęściej
nieudacznicy życiowi, ludzie, którzy
w zdecydowanej większości nie potrafią
znaleźć sobie bardziej ambitnej pracy w sektorze prywatnym. Nie mają
umiejętności, nie mają odpowiedniego
wykształcenia, nie mają doświadczenia,
nic nie potrafią dobrze zrobić. Dlatego nie
są w stanie znaleźć pracy na konkurencyjnym rynku, gdzie na co dzień trzeba
wykazać się efektami, wydajnością itd.,
a jeśli już to znajdują pracę najgorszą
i najsłabiej płatną. W przeciwieństwie,
sektor publiczny, w tym samorządowy,
nie wymaga, by pracownik cały czas się
starał i był coraz bardziej efektywny,
nastawiony na wyniki. Jego pracy rynek nie weryfikuje. W związku z tym
tacy ludzie po znajomości i w efekcie
różnych układów próbują szukać pracy
w samorządach czy w polityce, bo to

2015. Do Kapituły wpłynęło wtedy 13
zgłoszeń. Rozpiętość wiekowa pomiędzy
kandydatami była imponująca. Najmłodsza szachistka miała 8 lat, a najstarszy
tenisista stołowy – 82 lata. Zachęcamy

Józef Herman

Fot. T. Cukiernik

jedyna możliwa dla nich ścieżka „kariery”. Kiedy już taki człowiek otrzyma
stanowisko czy to w urzędzie gminy lub
powiatu albo w jakimś jego zakładzie,
w spółce komunalnej czy w państwowym
koncernie, trzyma się jej kurczowo i robi

Absurdalne oznakowanie
ul. Równoległej

wszystko (lub niemal wszystko), czasami
nawet łącznie z czymś nielegalnym, by
pracy tej nie stracić. Tym bardziej że
zarabia znacznie więcej niż byłby w stanie
zarobić w pracy, którą oferuje mu rynek.
Taki człowiek ma nóż na gardle. Walczy

o życie. Alternatywą jest bezrobocie
i znaczny spadek jakości życia.
W szczególności urzędnicy to właśnie
typowi „homo sovieticus”, którzy zawsze
będą klientami korupcji politycznej opisanej przez Kosmalę.
www.tomaszcukiernik.pl

Czeladzki tor przeszkód
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PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA CZELADZI 2016
I SPORTOWCA WSZECHCZASÓW
12 numerze „Nowoczesnej
Czeladzi” z II kwartału 2016
r. ogłosiliśmy wyniki zorganizowanego przez nas plebiscytu na
najlepszego sportowca Czeladzi roku

że znaczna część mieszkańców Czeladzi nie potępia korupcji politycznej!

udzie widzą, że taka sama korupcja
polityczna ma miejsce na scenie
ogólnopolskiej polityki (od SLD
i AWS, przez PSL i PO, po PiS), są do
tego przyzwyczajeni i z tym pogodzeni.
Ale zgoda czy też brak sprzeciwu wobec
takich działań oznacza, że ma się mentalność „homo sovieticus”. „Mołdawianie to
‘homo sovieticus’. To stan, który wrasta
w człowieka jak ciernie. Nie wiesz, co
to wolność, nie wiesz, co to odpowiedzialność, nie wiesz, co to samodzielne
myślenie, ale wiesz, co to uniżoność, co
to zgoda na dawanie w łapę, na ‘załatwianie’, na podporządkowanie się…
Homo sovieticus to niewolnik własnego
przeoranego zgniłą ideologią umysłu”
– napisała słusznie Judyta Sierakowska
w książce „Mołdawianie w kosmos nie
ljetajut bies wina”. Niestety, jak widać,
czeladzianie niewiele odstają od mieszkańców byłej sowieckiej republiki. Godzą
się na złodziejstwo, na okradanie ich
samych poprzez system polityczny czy to
na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim,
powiatowym czy gminnym.
Poseł Marek Jakubiak, przedsiębiorca
i wiceprzewodniczący Kukiz’15, napisał celnie na Facebooku, że „wygłodniali ludzie partiokracji dorywają się

NOWOCZESNA CZELADŹ

Urodził się w Czeladzi w 1925 r. Jego ojciec miał fabrykę rowerów. Podczas wojny całą
rodzinę deportowano z Czeladzi z powodu niepodpisania volkslisty. Po powrocie,
w 1948 r., w miejsce zdewastowanej fabryki Józef założył warsztat samochodowy,
który jego syn Mariusz prowadzi do dzisiaj. Józef Herman był bardzo zaangażowanym sportowcem. Odniósł wiele indywidualnych sukcesów na zawodach w całej
Polsce. Zmarł w Czeladzi w 1996 r.
Sekcja motocyklowa powstała w naszym mieście w 1947 r. Kolejno była to Brynica Czeladź, Górnik Czeladź i CKS Czeladź. Początkowo zawodnicy startowali
na motocyklach przystosowanych, a dopiero później na motocyklach żużlowych.
Józef Herman od początku do końca kariery był czołowym zawodnikiem i liderem
nie tylko pod względem sportowym, ale także organizacyjnym klubu. Prowadząc
równocześnie warsztat samochodowy, Herman miał swój wielki udział w przygotowywaniu motocykli.
W drużynie występowali: Józef Herman,
Stanisław Czerny,
Michał Czerny, Waldema r Sz cz ech la ,
Dominik Gracjalny,
Janik, Tomaszewski,
Kocot, Julian Machura, Krystkowiak, Paweł
Dziura. Klub działał
w dużej mierze dzięki pomocy czeladzkiej
kopalni i kibiców.
Żużel w Czeladzi
skończył się z winy
Rok 1954
jednego z zawodników
i zbyt rygorystycznej decyzji władz żużlowych. Podczas meczu z Łodzią na czeladzkim stadionie Paweł Dziura, stając do wyścigu, wjechał w taśmę, za co sędzia
postanowił go wykluczyć. Dziura nie ustosunkował się do decyzji, uważając, że
nie był jeszcze to czas startu, a jedynie przygotowanie do biegu. Wbrew nakazowi
wystąpił w biegu, a po ukończeniu nie żałował sobie obelg w kierunku sędziego.
GSKŻ nie pozostał obojętny. Zespół w trybie natychmiastowym został odsunięty
od ligi, wszystkie jego mecze anulowane, Pawła Dziurę zdyskfalifikowano na 3 lata
za niesportowe zachowanie, a przez ten jeden wybryk jednego zawodnika wszystko
zostało zaprzepaszczone. Ukarano cały zespół. To oznaczało katastrofę na olbrzymią
skalę. Praca wielu lat nad wskrzeszeniem żużla, przyciągnięciem ludzi na stadion,
pozyskiwaniem doświadczenia, sponsorów, miłośników żużla – wszystko poszło
na marne. Stadion został zamknięty do końca roku. Brak możliwości trenowania
dał efekty – ostatnie miejsce w III lidze, w kolejnym roku ostatnie miejsce już
w zreformowanej II lidze. Odeszli lub zakończyli kariery czołowi zawodnicy
i ostatecznie w 1961 r. skończył się żużel w Czeladzi. Józef Herman był ówczesnym
filarem i duchem napędowym całej żużlowej idei w naszym mieście.

i zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur za osiągnięcia sportowe roku
2016. Wasz udział jest nie do przecenienia.
Plebiscyt będzie miał szerszą formułę,
bo przecież ci do tej pory anonimowi
sportowi zapaleńcy są często Waszymi
sąsiadami z ulicy, klatki schodowej, szkoły
czy wreszcie zakładu pracy. Rozglądajcie
się wokół, bo przecież najwięksi polskiego

sportu nierzadko zaczynali w małych
klubach i w miejscowościach, które – tak
jak i Czeladź – nie są specjalnie znane.
Tych wszystkich, których uważacie za
godnych miana Sportowca 2016 roku,
zgłaszajcie na adres redakcji bądź do
Andrzeja Kostarza w terminie do 20
lutego 2017 r. Zgłaszamy tylko tych,
którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe
w roku 2016.
Jednocześnie przypominamy, że bez
przerwy zbieramy kandydatów do miana

Czeladzkiego Sportowca Wszechczasów. Wpłynęło już sporo kandydatur.
W związku z tym nie podajemy jeszcze
terminu zamknięcia listy, natomiast od
tego numeru rozpoczynamy prezentację
kandydatów. Dzisiaj Józef Herman.
A kiedy lista będzie już zamknięta,
poddamy ją pod wasze głosowanie, P.T.
Czytelnicy i mieszkańcy Czeladzi.
Kontakt: Andrzej Kostarz,
mail: andrzej@eth.pl lub tel.: 602 66 99 22.

Rok 1956 (drugi od prawej)

Rok 1990, Ruda Śląska (drugi od prawej)

Pierścienie Saturna rozdane
Redakcja

Taki szybki konkurs!
Który znak drogowy jest ustawiony niezgodnie z kodeksem ruchu drogowego?
a. 1
b. 2
c. 3

Te trzy znaki wcale nie oznaczają wjazdu na osiedle, bo
jest to wjazd na parking, droga osiedlowa zaczyna się
50 m dalej, a na ul. Równoleglej nie ma ograniczenia
do 20 km/h.
Znaki na drodze powinny być umieszczone na drodze
w odpowiedni sposób. Mówi o tym rozporządzenie
ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach. Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej
90 km/h obowiązuje odległość 50 m. Na drogach
o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h – 20 m,
a na pozostałych 10 m.

4

listopada 2016 r. czeladzianie
postawili bardzo dobry obiad
ponad setce ludzi zaproszonych
na uroczystość rozdania Pierścieni Saturna. Impreza odbyła się w Szafranowym
Dworze. Okraszona była występami
artystycznymi oraz autopromocją burmistrza. Pewnie każdy z nas wydał na
to trochę grosza. Zastanawiamy się,
dlaczego te nagrody w postaci statuetek
Pierścieni Saturna nazywa się nagrodami burmistrza? Przecież fundowane są z miejskiego budżetu, burmistrz
nie wykłada na nie swoich prywatnych
pieniędzy. Raczej powinny nazywać się

nagrodami od mieszkańców Czeladzi. To
przecież nasze pieniądze są przeznaczane
na całą tę akcję. Galę uświetnił rektor
UŚ, który otrzymał jeden z Pierścieni
(niedawno on sam przyznał nagrodę naszemu burmistrzowi, więc jest 1:1) oraz
prezydent Sosnowca, który Pierścienia
nie dostał – może dostanie go za rok?
Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Burmistrz w swoim wystąpieniu przyznał się, że realizuje pomysły
swojego byłego szefa, czyli poprzedniego burmistrza. Zapowiedział własne. Podkreślił też, że jego zwolennicy
chwalą go za zmienianie wizerunku

Czeladzi, a opozycja gani za zwiększanie
zadłużenia. To błąd, panie burmistrzu
– opozycja gani nie tylko i nie przede
wszystkim za zwiększanie zadłużenia.
Przede wszystkim za brak ograniczania
kosztów utrzymania miasta, za niewłaściwą kolejność inwestycji i za „szastanie” pieniędzmi czeladzian. Wydawać
pieniądze jest naprawdę bardzo łatwo,
dużo trudniej zadbać o racjonalność
wydawania i zapewnienie przychodów.
I np. zmniejszyć mieszkańcom podatki
od nieruchomości. W dalszej części burmistrz uspokoił zebranych, że to zadłużenie jest pod kontrolą i nie spowoduje

problemów w przyszłości miasta. Poparł
to bardzo ładnym wykresem struktury
spłaty czeladzkich długów. Wykres wykresem, a życie życiem. Czas przyniesie
weryfikację także innych wykresów.
Ciekawym akcentem było wystąpienie
laureata Mariana Kity, który podkreślił
wielką rolę trwającego od setek lat pielgrzymowania w budowaniu tożsamości
narodowej i siły naszego państwa. Z kolei
ksiądz proboszcz parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej, Józef Handerek, kolejny laureat, życzył burmistrzowi jak najmniej
zazdrości. A pan Pustułka, właściciel
Term Rzymskich, ubolewał, że tak mało

czeladzian (zaledwie 4 osoby) korzysta
z dobrodziejstw saunowania. W ogóle
wystąpienia laureatów były dość ciekawe. Bardzo ładnym było podkreślanie
zespołowości pracy, która została doceniona i zaowocowała nagrodą. Ciepło
powiedziały o tym laureatki Wiesława
Konopelska, redaktor naczelna „Echa
Czeladzi” i Anna Ulfik, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn” w Czeladzi.
Poza tym jedzenie było bardzo smaczne,
wino również, dźwięki smyczkowego kwartetu miło wpadały w ucho, no
i całkiem fajnie można było pogawędzić
z ciekawymi gośćmi.

łu Edukacji i Polityki Społecznej UM, koszt Senioraliów 2016 wyniósł
4240,55 zł, na co składają się: 1) nagrody w konkursach i turniejach
(medale, koszulki, puchary itp.) – 1099,4 zł, 2) artykuły promocyjne – 1249,25 zł, 3) farby do celów artystycznych – 407 zł, 4) artykuły
cateringowe – 163,7 zł, 5) usługa sanitarna (toi-toi) – 583,2 zł oraz 6)
obsługa techniczna (nagłośnienie) – 738 zł. Ponadto dochodzą koszty
wszystkich działań organizacyjno-logistycznych, które były wykonywane przez pracowników Referatu Polityki Społecznej UM w ramach
obowiązków służbowych.

tW zastraszającym tempie cały czas zmniejsza się liczba mieszkańców Czeladzi. Z informacji przygotowanych na sesję RM wynika, że liczba
ludności naszego miasta wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r. wynosiła zaledwie 30 856 osób i w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.
zmniejszyła się aż o 506 osób.

Liczba mieszkańców Czeladzi
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Fot. T. Cukiernik

t

t

t Jak poinformowała „NCz” Małgorzata Ochęduszko-Ludwik z Wydzia-
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torem Festynu Rodzinnego na Stadionie Sportowym przy ul. Mickiewicza. Festyn zorganizowano z okazji oddania do
użytku kompleksu boisk
sportowych (do siatkówki plażowej, piłki nożnej
i do tenisa ziemnego)
oraz uczczono 20-lecie
czeladzkiego MOSiR-u.
Tego dnia MOSiR zorganizował dla mieszkańców
liczne atrakcje: oprócz meczy piłki nożnej, siatkówki
czy tenisa ziemnego do
dyspozycji mieszkańców
były dmuchańce, zabawy
Fot. T. Cukiernik
z animatorem, występy dzieci i młodzieży szkól czeladzkich, konkursy
plastyczne, pokazy zumby, tańca hip hop, grill. Wszystkie te atrakcje dla
uczestników festynu były „za darmo”. Wg szacunków organizatorów
w festynie wzięło udział około 2000 osób. MOSiR z tytułu organizacji
imprezy poniósł koszty w wysokości 17 887,18 zł.
25 września przy kościele pod wezwaniem Archaniołów w dzielnicy
Piaski pod honorowym patronatem starosty będzińskiego i burmistrza
Czeladzi odbył się tradycyjny Jarmark Czeladzki, sięgający tradycją 380
lat. W serwisie powiat.bedzin.pl czytamy, że podczas jarmarku miały
miejsce walki rycerskie i strzelanie z łuku, a dla dzieci przygotowano
gry i zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz musztry
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Wszyscy przybyli mogli liczyć na grochówkę lub
usmażenie kiełbasy na ognisku.
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Fot. T. Cukiernik

w konkursie NFOŚiGW z obszaru gospodarki wodno-ściekowej i dostaną
ponad 20 mln zł dotacji. Przejrzeliśmy listę – próżno szukać Czeladzi.
A przecież w naszym mieście mamy mnóstwo problemów wodno-ściekowych. Widać, że naszym administratorom zaprzątają głowy
ważniejsze sprawy i wyzwania. Wprawdzie odnieśliśmy już na polu
wodno-ściekowym spory sukces, instalując toaletę na Piaskach, ale
mogłoby chyba być choć trochę lepiej. Małe Wojkowice z burmistrzem
działającym bez pomocy zastępców pokazały klasę. Brawo raz jeszcze.
Udało nam się uzyskać informacje, ile kosztowało postawienie i ile
kosztuje czeladzkich podatników bieżące utrzymanie infokiosków.
Jak poinformował „NCz” UM Czeladź, koszty związane z realizacją
projektu dotyczącego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
obejmującego wykonanie telecentrów, infokiosków, hotspotów oraz
budowę sieci radiowej i utworzenie
centrum zarządzania siecią, w odniesieniu do samych infokiosków
wyniosły 566 606,14 zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 85%, czyli
ok. 481 tys. zł. Prace związane w projektem prowadzone były w latach
2012–2014. Utworzono wtedy m.in.
Fot. T. Cukiernik 9 infokiosków. Roczny koszt ich
utrzymania w okresie od 1 stycznia do 29 listopada br. wyniósł
26 589,18 zł, czyli do końca roku będzie to niemal 30 tys. zł. Czy ktokolwiek z nich korzysta?
Miasto znowu skupuje stare rudery od prywatnych właścicieli! Zatem
warto zgłaszać się z ofertami. Otóż na ostatniej sesji radni zgodzili się
na zakup kamienicy przy ul. Bytomskiej 65. Wzmiankowana cena to
ponad 200 tys. zł! Wielka szczodrość miejskich urzędników, a doskonały
interes dla dotychczasowych właścicieli. Na wolnym rynku pewnie
trudno by było dostać za nią więcej niż 100 tys. zł. Ciekawe, że żaden

00

ponad 10 mln zł wyniosło dofinansowanie z UE. Niestety Unia nie finansuje bieżącego utrzymania obiektu i pracujących w nim ludzi. Jak
poinformował UM Czeladź, koszty utrzymania GSW „Elektrownia” wraz z resztą terenu po byłej KWK „Saturn” w 2015 r. wyniosły 410 585,25
zł, a przez pierwsze 8 miesięcy 2016 r. – 349 471,6 zł, co oznacza, że ekstrapolując tę sumę na cały rok, wyjdzie ponad 524 tys. zł, czyli wzrost
wyniesie aż 28% rok do roku! Ponadto koszty działalności merytorycznej galerii w 2015 r. wyniosły 38 782 zł. Daje to łącznie kwotę niemal
450 tys. zł. Co ciekawe, GSW „Elektrownia” nie tylko nie może mieć dochodów, ponieważ jej rewitalizacja została zrealizowana z unijnego
projektu, ale projekt ten zakłada działalność „non profit” przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji! Rozliczenie nastąpiło w roku 2015,
dlatego zakończenie działalności „non profit” nastąpi w roku 2020 i wtedy dopiero będzie mogła być podjęta działalność dochodowa. Czyli
do ponad 2 mln zł współfinansowania nikomu niepotrzebnej (poza pracującymi tam urzędnikami) galerii należy dołożyć jakieś 2,5–3 mln zł na
jej utrzymanie przez 5 lat. A potem się zobaczy… W 2020 r. pewnie będzie już potrzebny jakiś remoncik, a jak urzędnicy potrafią wypracować
zysk, lepiej nie wspominać…

t Brawo Wojkowice. Nasi sąsiedzi uplasowali się na szóstym miejscu

t
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tUtworzenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w miejscu po zlikwidowanej kopalni „Saturn” kosztowało ponad 12 mln zł, z czego

t

Fot. T. Cukiernik

t Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 października br. był organiza-

z radnych, którzy głosowali za zgodą na kupno, NIGDY w życiu nie
zrobiłby takiego zakupu dla siebie, ale spokojnie godzi się na zakup
w imieniu wszystkich mieszkańców Czeladzi. Jakoś bardzo łatwo zapomniano o niedawnym zakupie podobnej rudery na ul. Bytomskiej 70,
na której miasto – czyli MY wszyscy – straciło kilkaset tysięcy złotych.
Na wniosek burmistrza Szaleńca radni odrzucili petycję mieszkańców, którzy prosili o przywrócenie starych zasad wykupu domków
fińskich. 10 i więcej lat temu można je było wykupywać po 4 tys. zł,
a dziś miasto oczekuje zapłaty wg wycen rzeczoznawcy i ew. udzieli
rabatu. Wychodzi na to, że jak ktoś dbał o domek i inwestował w niego,
podnosząc jego wartość (a w ogóle utrzymując go w przyzwoitym
stanie technicznym, bo już dawno temu te domki nie powinny istnieć),
to teraz zapłaci miastu niemałe pieniądze! Przez lata władze odmawiały
im zakupu, zasłaniając się planami budowy drogi. Minęło 20 lat, drogi
nie ma, a domki wielokrotnie podrożały. Nasze domki fińskie są jak
wino – im starsze, tym droższe.
Podczas ostatniej sesji RM każdy z radnych otrzymał nowiusieńki
tablet. To po to, żeby materiały na sesję otrzymywać w formie elektronicznej, zamiast drukowania setek kg papieru. Decyzja co do papieru
słuszna, tylko dlaczego za nasze miejskie pieniądze kupuje się radnym
tablety? Ciekawe po ile? Przecież dzisiaj są takie czasy, że kto jak kto, ale
miejski radny powinien dysponować własnym laptopem czy tabletem,
mieć adres e-mail i niezależnie od UM, odbierać pocztę elektroniczną.
A jeśli ktoś nie ma, to i radnym być nie powinien. A jak już naprawdę
jeszcze nie ma, to niech sam sobie kupi – w końcu diety są wysokie!
Więc po co ten wydatek?
Jak poinformowało „NCz” Biuro Prasowe UM w Czeladzi, władze miasta permanentnie interweniują pisemnie i telefonicznie w Powiatowym
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zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej na Piaskach kwotą
50 tys. zł. Remont musi się zacząć i zakończyć jeszcze w tym roku.

19

powstanie wielka inwestycja gospodarcza. W 2017 r. na terenach przy
ul. Będzińskiej rozpocznie się budowa dużego centrum logistycznego MLP Park Czeladź. Na 16-hektarowym obszarze wybudowanych
zostanie pięć hal o łącznej powierzchni ponad 70 tys. m2. Inwestorem
jest MLP Group SA z Pruszkowa, największa polska firma zajmująca się
budową tego typu obiektów. Powstanie tam ok. 500–1000 nowych
miejsc pracy. W ramach umowy z władzami Czeladzi MLP Group ma

t Czeladzcy radni zgodzili się na dofinansowanie remontu elewacji
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Fot. T. Cukiernik

t Jak napisał na Facebooku burmistrz Zbigniew Szaleniec, w Czeladzi

Fot. T. Cukiernik
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Zarządzie Dróg odnośnie złego stanu dróg powiatowych w mieście
i przekazują PZD każdą interwencję zgłoszoną przez mieszkańców. Na
wszystkich spotkaniach z przedstawicielami powiatu usłyszeć można
jednak powtarzającą się odpowiedź: powiat nie ma pieniędzy. W tej
sytuacji za zgodą i w porozumieniu z właścicielem gmina podejmuje
działania wspierające lub zastępujące działania powiatu. Takim przykładem jest naprawa zniszczonych chodników przy ul. Grodzieckiej
czy też wspólne wykonanie projektu i współfinansowanie remontu
ul. Nowopogońskiej od ronda do granicy z Sosnowcem.
Miasto zabiega także o przejęcie od powiatu niektórych
zaniedbanych terenów, których właścicielem jest Skarb
Państwa. Przykładem jest aleja
i tereny przyległe do osiedla
Fot. T. Cukiernik
Auby. Ponadto powiatowe
drogi i chodniki dodatkowo wyposażane są w ławki i kosze na śmieci
oraz remontowane są przejścia dla pieszych.
Czeladzcy policjanci ze smoczycą Klarą stawili się na zaproszenie
do Bajkowego Przedszkola w Czeladzi. Dzieci przywitały gości i wysłuchiwały porad w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Jak
podaje serwis policja.pl, stróże prawa przeprowadzili pogadankę na
temat zachowania się podczas spotkania z nieznajomym oraz zasad
prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Mundurowi przypomnieli
też maluchom, jak ważne dla ich bezpieczeństwa na drodze są odblaski.
Przedszkolaki mogły obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez policjantów
w codziennej służbie, zapoznać się z pracą, jaką wykonują na różnych
stanowiskach. Dodatkową atrakcją była maskotka będzińskiej policji,
smoczyca Klara, która niezłomnie cieszy się ogromną popularnością
wśród milusińskich.

t
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powiatu będzińskiego i były burmistrz Czeladzi, 14 listopada w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się spotkanie w sprawie lokalizacji nowego centrum handlowego przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi.
Przedstawiciele powiatu, miasta i inwestora spotkali się, by omówić
problemy komunikacyjne nowej placówki. Wg wcześniejszych ustaleń
wjazd i wyjazd miałby się odbywać z nowych dróg realizowanych
na przedłużeniach ul. Kombatantów i Tuwima. Tymczasem inwestor
domaga się zezwolenia na trzeci wjazd i wyjazd w centralnej części
działki. Murem za inwestorem stanął burmistrz, który nie widzi przeciwwskazań zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak i o ewentualną
likwidację miejsc parkingowych przed budynkami przy ul. Grodzieckiej. Tego hurraoptymizmu nie podzielili przedstawiciele starostwa
i Powiatowego Zarządu Dróg.
25 listopada odbyło się pierwsze w historii Czeladzkie Forum Przedsiębiorczości. Inicjatywa władz bardzo cenna, ale tegoroczne efekty nie
najciekawsze. Mamy nadzieję, że za rok będzie znacznie lepiej, a serwowane kanapki i napoje będą co najmniej tak dobre, jak w tym roku.
Czeladź przez wiele ostatnich lat nie miała ośrodka kultury choć
ma przecież sześć bibliotek, muzeum, galerię, halę niemniej jednak
funkcję ośrodka kultury pełnił spółdzielczy Odeon, a na miejskie
prestiżowe imprezy trzeba drogo wynajmować sale na zewnątrz (np.
ostania faktura za imprezę przy rozdaniu Pierścieni Saturna wyniosła
ponad 10 tys. zł). Czeladź miała kiedyś wspaniały obiekt (kino „Uciecha”), wybudowany ze składek mieszkańców, którego nie potrafiła
utrzymać, a ostatecznie za marne grosze sprzedała, za co wstydzić
się powinni wszyscy odpowiedzialni za ten fakt. Ciekawe jaki los
spotka wybudowaną za olbrzymie pieniądze i niebawem znacząco
zwiększającą koszt bieżącego utrzymania miasta Kopalnię Kultury?
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ponadto wybudować rondo na ul. Będzińskiej i dwie drogi. Jedna
z nich będzie prowadzić do kompleksu hal, a druga połączy ul. Będzińską z ul. Gdańską.
Zakup i zainstalowanie toalety na pl. Viannaya w Czeladzi kosztowało
czeladzkich konsumentów wody łącznie ponad 100 tys. zł! Sławomir
Święch, prezes ZIK-u, poinformował, że 77 890 zł netto kosztował zakup, transport i montaż WC, a 4099 zł netto wyniosło przygotowanie
fundamentu i wytyczenie
geodezyjne. Do tego trzeba doliczyć VAT. Dodatkowo
prezes Święch podał, że koszt
miesięcznego utrzymania toalety nie został do tej pory
skalkulowany. Nie wiadomo
też, ile osób korzysta z przyFot. T. Cukiernik
bytku ani jakie są wpływy
z opłat za korzystanie z WC (wstęp kosztuje 1 zł). Burmistrz Szaleniec
straszy, że jeżeli zakup potwierdzi jego zapotrzebowanie i sprawdzi się
w eksploatacji, to w kolejnych latach zostaną zamontowane następne
toalety w innych częściach miasta.
Jak informuje serwis twojezaglebie.pl, Śląski Urząd Marszałkowski
przeznaczy 560 mln zł na projekty w ramach konkursów dotyczących
niskoemisyjnego transportu miejskiego i efektywnego oświetlenia
w subregionie centralnym i północnym, z czego 145 mln zł trafi do
Sosnowca. Zapytaliśmy władze Czeladzi, czy nasze miasto też otrzyma
takie wsparcie? – Tak, aplikujemy o środki z tego programu. W jego
ramach zabiegać będziemy o dofinansowanie stworzenia sieci dróg
rowerowych w naszym mieście oraz budowy trzech centrów przesiadkowych. Aplikować będziemy o kwotę 22 mln zł. Aktualnie, firma
wyłoniona w przetargu pracuje nad projektem, który jest podstawą
złożenia wniosku w przyszłym roku – poinformował „NCz” burmistrz
Zbigniew Szaleniec.
Kosztem olbrzymich pieniędzy wyremontowany zostanie budynek
urzędu miasta. Władze poinformowały „NCz”, że całkowity koszt
remontu budynku UM zaplanowano na 7,4 mln zł. Będziemy mieć
z pewnością jedno z piękniejszych miejsc pracy dla urzędników. Po

Fot. T. Cukiernik

t Jak poinformował na Facbooku Marek Mrozowski, członek zarządu
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bardzo wysokim poziomie. Instrument, dzięki któremu można by
przyciągnąć do miasta inwestorów, a jednocześnie ulżyć czeladzkim
przedsiębiorcom i mieszkańcom jest całkowicie niewykorzystany.
W związku z tym możemy spodziewać się zwiększenia ilości koncertów
i występów artystycznych w mieście.
Sytuacja kupców handlujących na targowiskach jest coraz trudniejsza.
Nie dość, że ich praca jest bardzo niewdzięczna, nie dość, że mają coraz
większą konkurencję ciągle powstających małych i dużych sklepów
sieciowych, to nadal muszą płacić opłaty targowe. Taką decyzję na
2017 rok podjęli czeladzcy radni. W wielu sąsiednich miastach opłaty
zostały zniesione. To dla kupców spore obciążenie, a przecież niewielki
przychód dla miasta. Ale widać, że dla władz miasta ważniejszy jest
kolejny koncert, a nie przejmowanie się losem tej drobnej garstki swoich
mieszkańców. W ostateczności kupcy założą orkiestrę górniczą?

UM, koszt organizacji imprezy związanej z odsłonięciem 3 września rzeźby Katarzyny Włodyczkowej (tzw. czarownicy) wyniósł 18 275,89 zł,
a koszt organizacji wszystkich wrześniowych imprez w ramach 151. Urodzin Piasków zamknął się kwotą aż 109 264 zł. Ponadto organizacja
festynu rodzinnego w parku Jordana 4 września 2016 r. kosztowała 3681,35 zł, a organizacja rekonstrukcji historycznej pod hasłem „Jesień
z Napoleonem” 15 października na Rynku wyniosła czeladzkiego podatnika 7309 zł. Do powyższych kosztów należy doliczyć pracę czeladzkich urzędników przy tych imprezach, co nie są uwzględniane w rozliczeniach. Nie wiadomo, ile kosztowały kolejne imprezy: Mikołajki czy
jarmark świąteczny na Rynku.
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t Podatki od nieruchomości w Czeladzi w roku 2017 pozostaną na

tWładze Czeladzi co chwilę organizują kolejne huczne imprezy. Przyjrzeliśmy się kosztom niektórych z nich. Jak informuje Biuro Prasowe

90

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”.

11

nr 4 (14), IV kwartał 2016 r.

20

trwającej kilka miesięcy procedurze przetargowej została wyłoniona
firma, która przystąpiła do remontu budynku, który – wg słów burmistrza Zbigniewa Szaleńca – ma potrwać 10 miesięcy.
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żadnych zysków. Za drogie są też bilety. Lepiej tę spółkę sprzedać
lub ogłosić jej upadłość – skomentował Grzegorz Jaszczura, radny
PiS-u. Z kolei radna niezależna Katarzyna Zagajska zasugerowała na
Facebooku być może przyczynę ciągłego dofinansowywania spółki:
w Nemo zatrudnieni są byli radni.

▶ Jak podaje Onet, mieszkańcy woj. śląskiego w ramach pilotażowego

Z powodu służbowego wyjazdu burmistrza Spaleńca, przewodniczącego Ogona i kilkoro radnych w delegację na Marsa, by podpisać umowę
o współpracy międzyplanetarnej, tak przecież niezbędnej dla naszego miasta, sesja RM została przesunięta, a relację z jej obrad przekażemy
w następnym numerze „NCz”. Będzie gorąco, bo by sfinansować delegację, Spaleniec wyprzedał za bezcen ostatnie działki nad Brynicą.
W miejsce relacji z obrad nadesłane do redakcji opowiadanie.

Leon Dąbrowski

LO K ALN A P O LIT Y K A TO S Z TU K A W R Ę C Z AN IA PR E Z E NTÓW M I E S Z K AŃ CO M
ZA ICH WŁASNE PIENIĄDZE , czyli krótka historia jednej gminy

S

taszek Wentyl, Jedruś Płazecki, Marcin Wojćkowski i Wojtek
Pisak przyjaźnili się już od czasów licealnych. Przyjaźń przetrwała studia, a po nich tak się poukładało, że wszyscy znaleźli
pracę w jednym mieście. Każdy z nich założył rodzinę i wspólnie
wybudowali niewielkie, zamknięte osiedle czterech domów jednorodzinnych. Znacznie ułatwiało im to codzienne życie – dzieciaki miały
współtowarzyszy do zabawy, nie musieli budować czterech piaskownic,
wystarczała jedna tak jak i jeden kominkowy grill we wspólnym ogrodzie. Ogrodzie bez wewnętrznych płotów, koszonym zresztą wspólnym
traktorkiem. Do prac ogrodowych czy tych związanych z mediami
zatrudniali wykonawców wspólnie, a koszty dzielili między siebie. Było
wygodniej, taniej i szybciej. Zdarzali się wprawdzie czasem fachowcy,
którzy usiłowali ich naciągnąć, ale w czwórkę łatwiej przecież jest
wychwycić czyjąś niekompetencję czy cwaniactwo niż w pojedynkę.
No i tak, całkiem nieźle się im wspólnie mieszkało. Czasami nawet
podśmiewali się trochę, że mają taką własną minigminę.
Tak jak razem mieszkali, tak też którychś wakacji postanowili się
wspólnie wybrać na urlop. Pisak rzucił pomysł, by spróbować żagli
w Chorwacji. Że ma tam znajomego, który niedrogo wyczarteruje im
ładny jacht. Nie myśleli długo. Decyzja zapadła – jedziemy. Czekała
na nich piękna przygoda, a jakaż wspaniała frajda dla dzieci. Zastanowili się tylko nad tym, kto zaopiekuje się ich domami. Postanowili
poszukać jakiegoś gospodarza, którego wynajmą, a ten podczas
ich niemal miesięcznej nieobecności przystrzyże trawniki, podleje
kwiaty, zaopiekuje się domami i ich bezpieczeństwem.
Wybór padł na Marka Spaleńca – gość mieszkał niedaleko, był na
nieźle płatnej emeryturze – ponoć kiedyś piastował jakieś wysokie
funkcje, w którejś z nieistniejących już dziś partii politycznych,
sprawiał niezłe wrażenie i miał sporo kontaktów. Spaleniec chętnie
przystał na propozycję, uzgodnili z nim zakres zadań, żartobliwie
nazwali burmistrzem ich małej gminy, podpisali upoważnienia
i wyjechali ze spokojnymi głowami. Domy były w dobrych rękach.
Miesiąc w uroczej Chorwacji minął bardzo szybko. Z pięknymi
wrażeniami wracali do domów. Już z drogi zadzwonili do Spaleńca
i zapowiedzieli godzinę powrotu.
Kiedy podjechali przed ogrodzenie, zaczęli przecierać oczy ze
zdumienia. Nie wiedzieli, czy to co widzieli, to złudzenie w wyniku
zmęczenia długą podróżą czy real. Przed wjazdem do ich gminy stały
dwie symetrycznie ustawione fontanny. Niezbyt ładne, z betonu, ale
pracowicie lejące wodę. Nacisnęli pilota, by otworzyć bramę wjazdową
i w tej samej chwili zza ogrodzenia wyłoniła się orkiestra cygańska,
która ze śpiewem i tańcem rozwinęła transparent „Witamy w domu
szanownych mieszkańców”. Otoczył ich gwarny tłum biesiadników,
którzy poprowadzili ich do stołów ustawionych w ogrodzie. Stoły
uginały się pod ciężarem smakołyków, a członkowie orkiestry grali,
śpiewali i wyczyniali różne kuglarskie sztuczki. Pisak z Wojćkowskim
zdumieni dostrzegli, że i w samym ogrodzie oraz na elewacjach
domów zaszły duże zmiany. Na trawie stało kilka rzeźb imitujących
wyposażenie ogrodów greckich, a na ścianach wisiały jakieś dziwne
grafiki, wśród nich kilka przypominało twarz ich „burmistrza”.
W końcu zapanowali nad zdumieniem i przerwali słowotok Spaleńca oraz śpiewy Cyganów.
– Co to jest??? – jednocześnie ryknęli wielkim głosem.
– No jak to CO? – odparł zadowolony Spaleniec. – Na wasze powitanie urządziłem wam URODZINY waszej „gminy”. No przecież
trzeba to uczcić. Poza tym stwierdziłem, że tu nie jest zbyt ładnie

i dołożyłem wam trochę pięknych elementów architektonicznych,
które z pewnością zdecydowanie zwiększą estetykę. Czyż nie nazwaliście mnie burmistrzem? No przecież tak właśnie trzeba działać.
Przy okazji pracę miało kilku moich towarzyszy, więc wszyscy są
bardzo zadowoleni i koniecznie chcą, bym był burmistrzem także
w następnej kadencji – tu Spaleniec uśmiechnął się zawadiacko
i puścił oko, jakiż to dobry żart powiedział.
Wentyl złapał się za głowę – COOOOO?!? Pan mówi serio??? To
jakieś żarty??? A skąd wziął pan pieniądze???
Lekko skonfundowany Spaleniec, zdumiony tym, że jego mieszkańcy nie cieszą się z tych fantastycznych inwestycji, odpowiedział:
– No przecież ja to dla was, kierowałem się waszymi potrzebami,
przecież muszę je spełniać. A co do forsy? W garażach mieliście
mnóstwo rupieci. Wydawały mi się niepotrzebne – jakieś stare,
przedwojenne aparaty fotograficzne, rowery, kupę innego starego
żelastwa, makulatury. Zawiozłem na złom i już – było tego sporo
i nawet trochę miedzi tam też było. Złomiarz bardzo skwapliwie przyjął to wszystko, a ja zaciągnąłem jeszcze dla was niewielki kredycik
pod hipotekę działek, no i te wasze śmieci zamieniłem na to nowe,
piękne wyposażenie. I jak pięknie gra orkiestra! To przecież dla was!

– Boże, moja kolekcja aparatów po prapradziadku – złapał się za
głowę Wojćkowski.
– Moje starodruki z XVI w. też?!? – nie mógł zrozumieć Pisak.
– Na litość boską, moje trzy rowery z XIX w. i ten przedwojenny
monocykl cyrkowy? – nie wierzył Wentyl.
– I komplet moich plakatów ze wszystkich Wimbledonów!?! –
jęknął Płazecki. I nagle ryknął: Dajcie mi go! I rzucił się z pięściami
na Spaleńca. Jednocześnie Wentyl z Pisakiem zaczęli rozganiać
orkiestrę. Niełatwo ich było oderwać od stołów z żarciem i wyrzucić
za ogrodzenie – właśnie otworzyli kolejną beczkę wina. Do pościgu
za Spaleńcem rzucił się jeszcze Wojćkowski.
Długo trwało uspokajanie placu bitwy. Spaleniec zza płotu odgrażał się, że odda ich do sądu za zniewagi i za straty materialne,
bo odmówili wypłacenia mu wynagrodzenia za miesiąc tak ofiarnej
i ciężkiej pracy.
Tak czy siak, na wakacje rok później, w tej małej gminie wybrali
już innego burmistrza. Ale kredyty zaciągnięte przez Spaleńca pod
hipotekę ich działki na zakup szpecących rzeźb i fontann spłacać
będą jeszcze przez wiele lat.

programu dofinansowującego inwestycje ograniczające tzw. niską
emisję złożyli 1546 wniosków. Dzięki kwocie 4,2 mln zł, przekazanej
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, z terenu województwa ma zniknąć 750 starych kotłów,
zwanych „kopciuchami”. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy
Katowic (81), Tych i Pszczyny (po 73), Gliwic (60) i Rybnika (54). Jeśli
chodzi o powiaty, to najwięcej wniosków wpłynęło z terenu powiatu
raciborskiego (126), rybnickiego (wraz z miastem Rybnik – 112) oraz
pszczyńskiego (106). Co na to mieszkańcy Czeladzi?
▶ Jacek Piwowarczuk, radny Katowic z PiS, chce walczyć ze smogiem
poprzez wprowadzenie zakazu jazdy samochodem po mieście. Radny
przywołuje raport WHO, z którego wynika, że aż 30 polskich miast,
w tym Katowice, znalazło się na liście 50 miejscowości o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Pomysł radnego wyśmiewają
internauci, zauważając, że to nie samochody najbardziej zanieczyszczają powietrze. Z kolei władze Bytomia zamierzają przetestować
drony, które sprawdzą, czym mieszkańcy palą w piecach. Urządzenia
same dokonają pomiaru i przekażą dane do odpowiednich służb.
Natomiast w Warszawie pięć specjalistycznych samochodów straży
miejskiej będzie kontrolować stężenie zanieczyszczeń bezpośrednio
na ulicach, w tym m.in. czy nie spala się odpadów, a kamery pomogą
likwidować dzikie wysypiska śmieci.

Kompletna
monografia
najpiękniejszej
góry świata
Matterhorn lub Cervino to znak
rozpoznawczy Zermatt i Cervinii,
symbol Szwajcarii i Włoch,
wymarzona góra alpinistów
i turystów. 328 stron pełnych
opowieści, faktów, postaci
i wspaniałych zdjęć – wszystko,
co chciałoby się wiedzieć
o najsłynniejszym szczycie świata.

B5, oprawa twarda z obwolutą.
Zamówienia: biuro@stapis.com.pl
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▶ Woda w sosnowieckich kranach jest jedną z najczystszych w Polsce. Otóż wg serwisu sosnowiec.dlawas.info w części Sosnowca,
zaopatrywanej w wodę przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, woda nie pochodzi już z Goczałkowic, lecz ze zbiornika
w Kobiernicach. Woda jest z krystalicznie czystej Soły, która jest
jedną z najczystszych rzek w Polsce. Niestety woda w Czeladzi nadal
nie nadaje się do picia ani nawet mycia.
▶ Radni z Dąbrowy Górniczej zdecydowali, że przekażą 1 mln zł
mającej ciągłe problemy finansowe spółce Nemo-Wodny Świat, której
100-procentowym właścicielem jest miasto. 14 rajców opowiedziało
się za taką decyzją, 6 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od
głosu. Jak przypomina serwis dabrowagornicza.naszemiasto.pl, to
kolejne pieniądze podatników, jakimi miasto wesprze działalność
aquaparku i całego kompleksu rozrywkowego, bo w marcu br. samorząd już przekazał spółce 5 mln zł. Po tej operacji miały zostać
spłacone wszystkie zaległości finansowe, by „wystartować od zera”.
Tak się jednak nie stało i Nemo znowu potrzebuje dofinansowania.
– Wątpię, by kolejny milion złotych pozwolił spółce odbić się od
dna. Gmina wydała już na Nemo 68 mln zł, a nigdy nie będzie z tego

Fot. T. Cukiernik

narażonych na dyskryminację, w tym środowiska LGBT.
▶ Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, zaproponował,
żeby w przyszłorocznym budżecie miasta nie wprowadzać żadnych
podwyżek podatków, a niektóre stawki podatkowe obniżyć – pisze
serwis aktywna-czestochowa.pl. Matyjaszczyk, wsłuchując się w głosy
mieszkańców i przedsiębiorców, zaproponował, by znacząco obniżyć
podatki od środków transportu oraz zwiększyć ulgę proekologiczną,
a także by obniżyć stawki za powierzchnię wykorzystaną na działalność gospodarczą oraz za grunty zajęte pod hałdy pokopalniane.
Np. stawka od gruntów sklasyfikowanych jako tereny różne ma być
obniżona o 78,7%.
▶ Poseł Tomasz Jaskóła z Kukiz`15 zapowiedział, że skontroluje działalność wszystkich miejskich spółek w Częstochowie. Jak informuje
portal kukiz.army, parlamentarzysta wygrał proces w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym w Gliwicach z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, dotyczący dostępu
do informacji publicznej. Poseł Jaskóła zapowiada kolejne kontrole,
a kiedy zajdzie taka konieczność procesy ze spółkami miejskimi
w Częstochowie. – Wszystko po to, aby częstochowianie dowiedzieli
się, na co spółki komunalne wydają ich pieniądze – mówi Jaskóła.

▶ Mieszkańcy wielu ulic w Łodzi od lat czekają na latarnie, a drogowcy postawili na niezamieszkałym terenie, w krzakach, szpaler
nowoczesnych latarni, które w nocy oświetlają… pobliski zagajnik.
Zarząd Inwestycji Miejskich tłumaczy, że latarnie postawiono na
wniosek Rady Osiedla Stoki, a tymczasem mieszkańcy twierdzą, że
rada osiedla chciała, by latarnie stanęły na odcinku, gdzie są domy.
Z kolei na jednym z chodników w mieście drogowcy postawili 64
drogie słupki, by uniemożliwić kierowcom parkowanie. Jedne odgradzają chodnik od ulicy, inne oddzielają chodnik od przestrzeni
pod kamienicą, jeszcze inne wyznaczają wjazdy dla mieszkańców.
Zdziwienie budzą także trzy ławki, które stoją ok. 1,5 m od ulicy i są
zwrócone… w stronę drogi.
▶ Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi z PO, usłyszała zarzuty
wyłudzenia kredytów na zakup dwóch nieruchomości o łącznej
wartości 700 tys. zł – donosi wPolityce.pl. Jeden z nich miała wyłudzić
Zdanowska, drugi – jej życiowy partner, zaś Zdanowska miała w tym
pomóc, poświadczając nieprawdę w dokumentach niezbędnych do
jego udzielenia. Z kolei jak podaje rmf24.pl, CBA zatrzymało wójta
gminy Ostrów (woj. podkarpackie), który miał ustawiać zlecenia
i brać łapówki w wysokości 2 i 5 tys. zł za przyjęcie do pracy oraz
„ustawiał” przetargi na wykonywanie prac remontowych. Prokuratura
zastosowała wobec urzędnika dozór policji, zakaz opuszczania kraju,
poręczenie w wysokości 20 tys. zł oraz zawieszenie w czynnościach
pełnienia funkcji wójta.
▶ CBA zatrzymało dwóch urzędników, którzy narazili Łomżę na
13 mln zł strat. Jak informuje wprost.pl, chodzi o byłego dyrektora
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy w Łomży oraz byłego kierownika Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Czartoria w Miastkowie.
W 2011 i 2012 r. mężczyźni zawarli umowy z zewnętrznymi firmami
na usługi w zakresie składowania i unieszkodliwienia odpadów po
zaniżonych opłatach, działając na szkodę swoich przedsiębiorstw
i Łomży. Od dwóch spółek przyjęto w ten sposób na składowisko
po zaniżonych cenach ponad 35 tys. ton odpadów.
▶ Jak donosi gk24.pl, radni Szczecinka (woj. zachodniopomorskie)
ustalili stawki opłat dla właścicieli balkonów i ociepleń wchodzących w pas drogowy. Chodzi przede wszystkim o balkony, elementy
konstrukcyjne czy panele słoneczne, które „wiszą” nad chodnikiem.
Opłata wyniesie 1 grosz od m2 dziennie. Np. w wypadku elewacji
długiej na 20 m i ocieplenia „wchodzącego” w pas drogowy na 15 cm
będzie to ok. 3 m. W skali roku opłata przekroczy nieco 10 zł. Nowy
haracz dotyczyć będzie tylko nowych inwestycji.
▶ Strażnicy miejscy z Wadowic wręczyli 81-letniej staruszce... źle
wypełniony mandat. Jak informuje se.pl, staruszka od kilkunastu
lat handluje na wadowickich ulicach z okazji różnych świąt. W tym
roku sprzedawała znicze przed 1 listopada. Gdy zobaczyli to strażnicy miejscy, wlepili jej mandat w wysokości 1200 zł, podczas gdy
emerytura kobiety wynosi… 880 zł. Funkcjonariusze nie podali
wyjaśnień, skąd tak wielka kwota mandatu. Kobieta złożyła zażalenie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ uchylił decyzję
i skierował ją do ponownego rozpatrzenia.
▶ Jak donosi „Gazeta Polska Codziennie”, Wrocław jest na skraju
bankructwa. Choć oficjalny dług miasta wynosi 2,6 mld zł, to wraz
z długami spółek komunalnych zobowiązania miasta mogą sięgać
nawet 5,5 mld zł. Tymczasem władze Wrocławia mają te wyliczenia
w nosie i chcą pożyczyć kolejne 80 mln zł, m.in. na spłatę zaciągniętych kredytów.
▶ Radni Słupska po raz drugi odrzucili strategię skażoną ideologią
gender, którą rekomendował Robert Biedroń, gejowski prezydent
miasta – pisze portal wPolityce.pl. W odrzuconym projekcie Strategii
Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016‒2022 znalazły się „niebezpieczne
elementy tzw. polityki antydyskryminacyjnej”. Tymczasem podatnicy
z Poznania wyłożą 100 tys. zł na wsparcie równego traktowania osób
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▶ Władze Warszawy hojnie finansowały organizacje pozarządowe,
spółki medialne i różne przychylne firmy. Jak donosi portal niezlomni.
com, na liście obdarowanych jest m.in. agencja należąca do Agory,
fundacja, gdzie wiceprezesem zarządu jest Zofia Komorowska,
fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, a także spółka będąca właścicielem
portalu Tomasza Lisa. Serwis podkreśla, że wydawanie pieniędzy
na organizacje pozarządowe nadzorował Marcin Wojdat, sekretarz
miasta, a prywatnie zięć sędziego Andrzeja Rzeplińskiego. Warszawa
zapłaciła Agorze za patronat (67 158 zł), za współpracę redakcyjną
związaną z organizowaniem spaceru po Warszawie – 49 tys. zł, za
pomoc w organizacji pikniku – 225 213 zł, za pomoc w wydaniu
kalendarza jako dodatku do,, GW” – 45 510 zł. Warszawa zapłaciła
też aż 20 tys. zł za zredagowanie tekstu związanego z budżetem
partycypacyjnym. Władze Warszawy finansują także… Kongres
Wróżek Polskich.
▶ Dawid Lewicki, wiceprezes partii Wolność, krytykuje rozrzutną
politykę władz Kielc. – Wielokrotnie śmiano się z innych miast, np.
Radomia czy Sosnowca, a teraz niestety cała Polska śmieje się z Kielc.
Za najdroższe przystanki, za to, że Kielce podobno są stolicą mody,
i za to, że nawet Murzyni zrobili prezydenta Lubawskiego w konia
z kupnem Korony Kielce – mówił Lewicki. – Miasto chce zaciągnąć
kolejny kredyt na ponad 250 mln zł. Kto to będzie spłacać? – pytał
wiceprezes Wolności. Polityk skrytykował uchwałę rady miasta, która
gwarantuje pomoc w postaci stypendiów dla studentów z Ukrainy.
Z budżetu miasta ma na to zostać przeznaczonych 200 tys. zł. – Nie
rozumiem, dlaczego ukraińscy studenci mają dostawać te pieniądze
za nic. Niepotrzebnie, podobnie jak polski rząd, wpychamy się
w konflikt rosyjsko-ukraiński, stawiając po stronie Ukraińców.
Powinniśmy stać z boku, ogłosić neutralność i nie angażować się
po żadnej stronie – przekonywał Lewicki.
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Granicą naszej wolności zawsze powinna być cudza wolność
Polemika z polemiką Adama Dobińskiego
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NOWOCZESNA CZELADŹ

Jubileusz

Weronika Górska

D

yskusja, jaką nawiązałam na
łamach ostatniego numeru
z panem Adamem Dobińskim,
skłania mnie do dalszych refleksji na
poruszone przez nas zagadnienia. Nie
wiem, czy pan Dobiński zechce mi odpowiedzieć, a przynajmniej zastanowić się
nad słusznością prezentowanych przeze
mnie poglądów. Niemniej – spróbuję.
Jeżeli nie pan Dobiński, to może któryś
z Czytelników przeczyta z zainteresowaniem niniejszy tekst, a może nawet
na niego odpowie.
Pan Dobiński zarzucał mi „niemodny, pseudoidealistyczny nihilizm”. Po
pierwsze, nie interesuje mnie, czy to,
co myślę i w co wierzę, jest modne, ponieważ kieruję się własnym rozumem,
kształtowanym przez lektury, rozmowy
z ludźmi i przemyślenia, nie owczym
pędem. Swoje poglądy nazwałabym zaś
nie pseudoidealistycznym nihilizmem,
ale połączeniem pozytywizmu z egzystencjalizmem.
Pozytywiści, jak pamiętamy z lekcji
polskiego i historii, prezentowali patriotyzm obywatelski, a nie narodowo-religijny. Patriotyzm budujący silne,
gospodarczo, intelektualnie i kulturowo, a zarazem pokojowo nastawione
państwo. Patriotyzm postrzegający
społeczeństwo jako organizm, dla którego sprawnego działania niezbędne
okazują się wszystkie elementy, wszyscy obywatele – żołnierze, artyści,
lekarze, inżynierowie, nauczyciele,
przedsiębiorcy, rolnicy, kucharze.
W społeczeństwie tym nie promuje
się jednego typu osobowości, uzdolnień, powołania, gdyż każda praca,
byle wykonywana rzetelnie, uczciwie, z zapałem, jest potrzebna, a jej
brak utrudniał czy uniemożliwiałby
pracę innych. W związku z tym można dostrzec wybitność i przydatność
dla ogółu nie tylko powstańca umierającego za ojczyznę bądź piszącego
o niej wzniosłe wiersze, ale każdego

człowieka, który uczciwie pracuje,
wprowadzając w swojej dziedzinie
nowe, pożyteczne rozwiązania. Rzeczy
na pozór błahe często pomagają budować rzeczy wielkie. Niezwykle ważną
cechą pozytywizmu oraz patriotyzmu
obywatelskiego jest otwartość na nowe
idee. Gdybyśmy, jak radzi pan Dobiński, trzymali się sztywnych norm, nie
polemizując z autorytetami, wówczas
do tej pory siedzielibyśmy na drzewach.
Świat jest wciąż daleki od doskonałości
i zapewne nigdy pełnej doskonałości
nie osiągnie, lecz poszukiwanie jej,
aktywność myślowa zamiast ślepego
podporządkowywania się utartym
schematom, stanowi obowiązek nie
tylko każdego obywatela, ale po prostu
każdego człowieka.
I tu dochodzimy do egzystencjalizmu, który każe człowiekowi aktywnie budować własny system wartości,
zamiast bezrefleksyjnego opierania się
na zastanym, tworzyć samego siebie
i wciąż nad sobą pracować. W zakończeniu swojego tekstu pan Dobiński
życzył mi, abym została Matką Polką,
jak wspaniałe kobiety poświęcające
się w czasie powstań. Niestety, nie
jest to wzorzec dla mnie. Wolę być
obywatelką, która godzi działanie na
rzecz dobra własnego i dobra ogółu,
robiąc jak najlepiej to, do czego czuję
powołanie. Obywatelką, która żyje
w szczęściu, pokoju i wzajemnym szacunku z innymi ludźmi. I tego też życzę
panu Dobińskiemu. Żadne powstanie,
jak na razie, nam się nie szykuje, ale jest
mnóstwo innych, pięknych, ważnych,
wzniosłych i błahych spraw, którym
możemy się poświęcić, ku pożytkowi
własnemu i cudzemu. Nie trzeba się
wykrwawiać na ołtarzu ojczyzny, aby
być wartościowym człowiekiem i patriotą. Drogę na cokół można wybudować na różne sposoby, niekoniecznie
poświęceniem, ale również rozumiem
oraz ciężką pracą.

Pan Dobiński zarzucał mi deprecjonowanie cudzych uczuć religijnych, a zarazem sprzeciwiał się mojej idei, by ludzie
kochali, a przynajmniej szanowali się
w swojej różnorodności, powołując się
na przykład muzułmańskich uchodźców
gwałcących kobiety w Kolonii, którzy
rzekomo chcieli „po prostu kochać”. Otóż

ja absolutnie nie deprecjonuję uczuć religijnych, o ile religia pozostaje sprawą
indywidualnej duchowości wyznawcy,
a nie ideą, która każe mu nienawidzić
innowierców i narzucać im własny światopogląd. Niestety, rzeczeni uchodźcy,
właśnie na skutek ślepego podporzadkowania religii oraz nabudowanej na

niej kulturze, nie są zdolni do szacunku
względem swoich gospodarzy – częściowo
chrześcijan, częściowo ateistów, którzy
im okazali szacunek. Gwałt to nie akt
miłości, ale pogardy względem kobiety,
jej indywidualizmu i prawa do samostanowienia. Granicą naszej wolności zawsze
powinna być cudza wolność.

Władcy, królowie, książęta, magnaci słynęli także
z tego, że fundowali koncerty i byli mecenasami sztuki.
Mariusz Jeziorny

D

oskonale sprawdza się w tej roli
najważniejszy służący w naszym
mieście, czyli Jego Majestat burmistrz Szaleniec (choć zachowuje się
jak PAN, specjalnie piszemy „służący”,
by w ten sposób uświadomić nieuświadomionej części mieszkańców, że po to
jest powołany na swoją funkcję, by służyć
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nam, mieszkańcom, prowadząc sprawy
miasta). Co chwila robi koncerty dla
swoich poddanych, czyli mieszkańców
Czeladzi, upowszechniając w ten sposób
kulturę masową. Kwintesencją tegorocznych działań, po kuriozalnej imprezie 151.
rocznicy narodzin dzielnicy Piaski, były
kilkudniowe obchody dla uczczenia 80.

urodzin kompozytora Henryka Kuźniaka
zwieńczone koncertem w Filharmonii
Śląskiej.
Wiemy, że czeladzkich podatników
ta fanaberia Szaleńca kosztowała ponad
64 tys. zł. Wiemy też, że:
▶ urodziny Henryka Kuźniaka były 17
marca, a obchody jego urodzin w Czeladzi
ponad pół roku później;
▶ Henryk Kuźniak od ponad 60 lat nie
mieszka w Czeladzi;
▶ w koncercie w filharmonii uczestniczyli
głównie różnej maści czeladzcy oficjele.
Znowu aktualne było powiedzenie Cyrankiewicza – parafrazując: mieszkańcy
Czeladzi słuchali pięknych dźwięków
Kuźniaka uszami swoich przedstawicieli;
▶ absolutnie fantastycznie, choć momentami zbyt prostacko, jak na koncert
w filharmonii, konferansjerkę prowadził
Tomasz Michałek. Zastanawiamy się,
gdzie był ten człowiek i jak to się stało,

Wysoka jakość usług urzędniczych,
czyli jak strzyc owce. Cd.
W pamiętnej tzw. śmieciowej sesji uczestniczyło wielu mieszkańców naszego
miasta niezadowolonych z nowej ceny za wywóz śmieci. Nie wszyscy zgromadzeni
uwierzyli w prawdziwość słów burmistrza, że w sąsiednich miastach śmieci po
prostu się wyrzuca, a w Czeladzi przestrzega się ustawy śmieciowej (trzeba śmieci
wozić do specjalnych zakładów segregujących) i dlatego u nas jest drożej.
Zbigniew Kocot

M
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Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść
na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca
może bronić się przed demokratycznie podjętą decyzją.
Benjamin Franklin

oże uwierzyli prezesowi spółdzielni, który podważał zasadność tak drastycznej podwyżki
opłat, mówiąc o stagnacji cen i płac. Może
te dwa elementy w ocenie wysoko wykwalifikowanych urzędników nie mają
z ceną wywozu śmieci nic wspólnego.
I nieistotny jest fakt, że w kilku sąsiednich
gminach ceny są niższe. Nikt tak naprawdę
nie weryfikuje, czy zwykły mieszczuch,
firma, sklep, urzędnik magistratu czy
też radny za te śmieci płaci. Kogo to obchodzi, administratora? Niespecjalnie,

bowiem nie są to jego pieniądze, tylko
miasta. Urzędników miejskich? A niby
dlaczego? To też nie są ich pieniądze.
Burmistrza? Może i powinno, ale po co
skoro tak łatwo można wszystkich naiwnych strzyc. Tych płacących oczywiście.
Przecież wystarczy przedstawić dane
dostarczone przez firmę wywożącą śmieci,
stanowiące podstawę podwyżki cen. Czy
służby miejskie weryfikują i sprawdzają,
czy wszyscy właściciele nieruchomości,
gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, posiadają stosowne umowy na

wywóz śmieci, ba czy posiadają w swojej
nieruchomości śmietnik zapewniający
prawidłowe składowanie w nim odpadów?
Z obserwacji wynika, że praktyka podrzucania do śmietników na innych posesjach
np. miejskich czy też spółdzielczych jest
dość powszechna. Bardzo to dziwne, że
za poprzedniej burmistrz ta sama firma
wywoziła śmieci za znacznie mniejsze
pieniądze. Czyżby dopłacała przez 2,5
roku i nie splajtowała? Cud czy prawdziwa
kalkulacja kosztów?

Adam Dobiński

R

urodzinowy nie wzbudził jego wątpliwości? Prezent urodzinowy za taką kasę?
Miasto tak niewielkie, jak Czeladź,
miasto nawet nie na prawach powiatu, a zaledwie gminne i urządza tak
kosztowne obchody. Produkuje film,
urządza koncerty. Czy to nie wzbudziło
czujności bojowej pana Henryka? A czy
nie wystarczyło honorowe obywatelstwo?
Może jakaś ulica imienia? A może nowe
rondo? No dobra – fontanna dźwiękowa.
Byłoby trwalej i znacznie taniej. Ale nie
byłoby igrzysk dla ludu i królewskiego
mecenatu jaśnie nam panującego burmistrza. Mamy nadzieję, że nasz ziomek dostrzeże problem i w przyszłości,
w rewanżu jeszcze kilka razy znajdzie
czas dla miasta – spotka się z młodzieżą
w szkołach, poprowadzi jakieś warsztaty.
Zawsze serdecznie zapraszamy, bo faktem
jest, że można być dumnym z takiego
czeladzianinowarszawiaka!

KRONIK A KRYMINALNA
▶

Odpowiedź na polemikę

ozumiem, że może Pani czuć potrzebę podzielenia się na łamach swoimi rozterkami, dokonania exposé
własnych uczuć, przemyśleń i wyborów,
czyli pokazania prawdziwego oblicza (nb.
to oznacza właśnie imię Weronika – wiedziała Pani?). Ale do takiego exposé nie
trzeba używać pretekstu polemiki.
Pisze Pani, że nie chce być Pani Matką
Polką i woli „być obywatelką…, która
żyje w szczęściu, pokoju i wzajemnym
szacunku z innymi ludźmi” – jednym
słowem, raj na Ziemi. Fajnie, ale zmartwię
Panią: nie jest Pani oryginalna, byli już
tacy, co odrzucali autorytety, łącznie
z najwyższym i zamiast raju powstał a to
gułag, a to inne równie rajskie rzeczy.
Życie to nie pobożne życzenia i nie da
się tak całkiem po Pani myśli. Z lektury

że dopiero teraz w Czeladzi pokazuje
nam wszystkim swój kunszt. Jak to się
stało, że wcześniej świat nie poznał się na
jego talencie i wypłynął dopiero u nas?!
Swoją drogą, Michałek i Dmitruk to asy
w kartach czeladzkiego „Szu”;
▶ burmistrz w swojej mowie kilkukroć
kompozycje Kuźniaka nazwał ładnymi
melodiami;
▶ koncert był bardzo udany, a wokalista
wręcz brawurowy. Pożądanym krokiem
byłoby wytłoczenie płyty z koncertu i wręczenie każdemu mieszkańcowi miasta
– zwłaszcza tej części, gdzie przemawia
panujący burmistrz;
▶ Henryk Kuźniak zaimponował radością
życia, witalnością, humorem.
Jedno tylko dziwi: czy pan Kuźniak,
człowiek o tak wysokim poziomie, nie
zastanowił się nad tym, czy przypadkiem
nie jest narzędziem. Czy jest na tyle zakochany w sobie, że tak szczodry prezent

(pieśni) wiem, że aby Pani mogła być taką „kto się nie słucha ojca, matki, ten się na pomnikach jak pomnik Hipolita Ce- gle jeszcze większość lewaków tego nie
obywatelką, to np. „czuwać musi żołnierz, słucha psiej skórki”, co oznaczało, że gielskiego w Poznaniu. Proszę zrozumieć, zrozumiała i próbuje reanimować trupa,
by nie przeszkodził wróg”. Żeby byli trzeba mieć dużo pokory w sobie, aby że pomnik kartofla w odniesieniu do podstawiając pod proletariat, a to kochażołnierze, muszą być ich matki i takie to zakwestionować autorytety. Nie mówię tych ideałów to ich dezawuacja (stąd jących inaczej, a to kobiety, migrantów
proste. Wiele kobiet czuło inne powołanie o „autorytetach” dzisiejszych, których przedrostek „pseudo” w mojej z Panią (żadni tam z nich uchodźcy) itp. Klasyk
niż bycie Matką Polką. Miały i mają do raczej dałoby się zakwalifikować do ka- polemice). Z kolei budowanie własne- powiedział: „zbij pan termometr, nie bętego prawo, lecz jeśli nie poświęciły się tegorii „psiej skórki”. Jeśli o takich „au- go systemu wartości pod pretekstem, dziesz pan chory”. Trawestując go: zmień
naprawdę wielkim ideałom, to często torytetach” Pani myśli, to tu się z Panią że wartości zastane ludzie przyjmują Pani lektury… Czy nam się powstanie
kończyły w biedzie, zapomnieniu, sa- zgadzam.
„bezrefleksyjnie” (a skąd ta teza? przecież szykuje, czy nie – proszę zweryfikować
motności i zgorzknieniu. Część kobiet
Zgodnie z Pani życzeniem zastanowi- wartości jest mnóstwo i nawet jak się swoją tezę z pp. Kijowskim, Komorownie została Matkami Polkami, ponieważ łem się nad prezentowanymi przez Panią samemu nie wymyśla nowych, trzeba skim, Młynarską, Środą et consortes.
niespecjalnie byli chętni, aby je tymi poglądami i dostrzegłem nadzieję, którą dokonać wyboru na podstawie własnych
Życzę dalszych owocnych przemyśleń
matkami uczynić (a może tylko wina budzi to, że Pani Weronika ceni sobie refleksji), grozi na przykład odejściem bez „ślepego podporządkowania” dotychbrak?). Ważne jest zawsze, aby właściwie pracę, przedsiębiorczość i inteligencję, tego wydumanego systemu wraz z jego czasowym wizjom.
rozeznać prawdziwe przyczyny różnych czyli jednak jakieś ideały (nazwała je wyznawcą w niebyt (ad nihilo). Druga
sytuacji i nie iść na kompromisy z pokusą pozytywistycznymi). W tym, jak wła- obok ziemskiego raju wersja jak kończą Od Redakcji: Mamy nadzieję, że Pani
np. łatwizny. Idee (nawet taka, by nie mieć ściwie wykorzystać je dla dobra własne- się egzystencjalistyczne mrzonki.
Weronika nie pozwoli Panu Adamowi
idei) mają konsekwencje, droga Pani.
go i społeczeństwa, mogą pomóc dobre
Pisząc „niemodne”, miałem na myśli postawić ostatniej kropki w tej dyskusji.
Starzy ludzie mieli takie powiedzenie: przykłady, takie, które np. można stawiać fakt, iż to już było i jest passe, choć cią- Czekamy na ciąg dalszy.

Fot. T. Cukiernik

26-letnią czeladziankę w 5 miesiącu ciąży przy ul. Legionów
ugryzł wałęsający się bezpański
pies. Przestraszona kobieta, nie
wiedząc, czy zwierzę jest zaszczepione, zadzwoniła po pomoc do straży
miejskiej. Jednak funkcjonariusze
czeladzkiej straży odpowiedzieli, że
nie przyjadą na miejsce… bo mają
przeprowadzkę! (silesion.pl)
▶ Policjanci zatrzymali 30-letniego
czeladzianina, który na ul. Handlowej prowadził auto pod wpływem
alkoholu. Mężczyzna spowodował
kolizję – wjechał prowadzoną hondą
accord w ogrodzenie i próbował
uciec z miejsca zdarzenia. Następnie
zaatakował mundurowych. Kiedy
policjanci zbadali stan jego trzeźwości, to zabrakło skali w alkomacie! Oznacza to, że przekroczył 4
promile alkoholu we krwi (dziennikzachodni.pl).
▶ Czeladzcy policjanci zlikwidowali
kolejną plantację konopi indyjskich.
Profesjonalna uprawa narkotycznych krzewów zorganizowana
była przez 29-letniego plantatora
w jednym z mieszkań w centrum
Czeladzi. Policjanci przejęli łącznie
15 krzewów konopi oraz gotową do
użycia marihuanę. W ręce policjantów wpadły też urządzenia i sprzęt
służący do produkcji narkotyku
(policja.pl).
▶ Pięciu magazynierów zatrudnionych w centrum logistycznym
w Czeladzi wpadło na pomysł, jak
„dorobić” do pensji pracownika
fizycznego. W trakcie przeładunku
mężczyźni okradali paczki i przesyłki. Od dłuższego czasu coraz
większa ilość odbiorców zaczęła
składać reklamacje dotyczące ilości otrzymywanego towaru. To
skłoniło kierownictwo firmy do
dokładnego prześledzenia wszystkich etapów transportu paczek
i ustalenia momentu, w którym
ginie część przesyłanego towaru.
Jak się okazało, towar, głównie

▶

▶

▶

▶

w postaci odzieży, kosmetyków
i artykułów spożywczych, trafiał
w ręce pięciu magazynierów, którzy niepostrzeżenie wynosili go
z miejsca pracy (policja.pl).
21-letni sosnowiczanin odwiedził jeden z czeladzkich salonów
jubilerskich. Pod pretekstem zakupu łańcuszka poprosił obsługę
o pokazanie kilku sztuk biżuterii.
Wykorzystując następnie moment
nieuwagi sprzedawców, wybiegł
z nią ze sklepu. Wartość skradzionej
biżuterii oszacowano na 7 tys. zł.
Mężczyzna wpadł w trakcie policyjnej interwencji w swojej nowej
kryjówce w Sosnowcu (policja.pl).
W ręce wojkowickich policjantów
wpadła 43-letnia czeladzianka, która
przez trzy tygodnie odwiedzała
swojego partnera, wykonującego
różne prace remonowo-budowlane
w jednym z mieszkań w pobliżu
Wojkowic. W trakcie wizyt niepostrzeżenie wyniosła z mieszkania
schowaną tam biżuterię o wartości 5 tys. zł. Policjantom udało
się w lombardzie odzyskać całość
skradzionego mienia (policja.pl).
Policjanci z Czeladzi zostali wezwani na nietypową interwencję. Ze
śliskiego dachu jednego z budynków
w centrum miasta bezpiecznie sprowadzili wystraszonego i zziębniętego 15-latka. Nastolatek wystraszył
się szkolnej klasówki i wybrał na
wagary. Postanowił je spędzić na
dachu w centrum Czeladzi. Tam
jednak zaskoczył go deszcz i gwałtowne oblodzenie (policja.pl).
Jadący na rowerze ul. Mysłowicką
w Czeladzi 60-letni mężczyzna,
skręcając w ul. Kosmonautów, wymusił pierwszeństwo jadącemu
prawidłowo kierowcy. Wskutek
zderzenia kierującego jednośladem
pogotowie ratunkowe musiało przewieźć do szpitala, ponieważ doznał
obrażeń głowy. Policjanci ustalili,
że rowerzysta miał we krwi ponad
2 promile alkoholu (policja.pl).
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Bombowy Iran?
— Hello my friend, welcome to Iran! Where are you from?
(tłum. Przyjacielu, witaj w Iranie! Skąd jesteś?)
— Poland.
— Holland?
— No, Poland.
— Poland?
— Yes, between Germany and Ukraine!
(tłum. Tak, pomiędzy Niemcami i Ukrainą)
— Aaaa, Lahestan!

NOWOCZESNA CZELADŹ

Nie jestem wielbłądem
Przed wyborami dwa lata temu, obawiającej się
mnie konkurencji udało się skutecznie wcisnąć części
czeladzkich wyborców, że jestem „palikociarzem”,
a osoby startujące wraz ze mną to „palikociarnia”.
Tak to dokładne określano – nie do końca było
wiadomo, o co w tym chodzi, ale generalnie starano
się, by wydźwięk i otoczka były bardzo negatywne.
Z prawdą nie miało to nic wspólnego!
Stanisław Pisarek

J

edna z popieranych wówczas
przeze mnie kandydatek, była aktywną działaczką partii Palikota. Ale
ani ja, ani zdecydowana większość naszego
komitetu wyborczego nie miała związków
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z tym politykiem. A jednak przyklejona,
negatywna łatka zadziałała dość skutecznie.
Teraz usiłuje się zdeprecjonować mnie
i moje opinie przyklejeniem innej łatki:
że ten Pisarek to tylko wciąż krytykuje,

zwłaszcza naszego wspaniałego burmistrza. A krytykuje, bo wybory przegrał.
No i naraz dwa cele: ja – tylko krytykant,
burmistrz – tylko wspaniały.
A jak tylko krytykant, więc: „nie ma
co panie w ogóle go słuchać, bo on tylko
krytykuje”.
Pragnę więc zdementować: Tu też
nie ma ani krztyny prawdy. Nie jestem
typowym Polakiem – nie ma we mnie
zawiści. Ani ze mnie tylko krytykant,
ani burmistrz tylko wspaniały.
Po prostu – przyjąłem na siebie obowiązki radnego w mieście, to teraz staram
się o to miasto dbać. A że miasto funkcjonuje dzięki pieniądzom mieszkańców, więc staram się, by wydawanie tych
wspólnych pieniędzy było choć trochę
kontrolowane.
To prawda, że w Czeladzi w kilku jej
miejscach jest teraz trochę ładniej, niż

było. Ale jakim kosztem i czy konieczne
były aż takie uładnienia, gdy realizowane
to było i jest nie z nadwyżek, a z pożyczek,
a po drugie, gdy tyle ważniejszych rzeczy
leży odłogiem. Już nie mówiąc o tym, że
te upiększenia pociągną za sobą kolejne
koszty w przyszłości. To dlatego walczę
– właśnie dla Was, czeladzianie.

Ale przecież oprócz tego, wspólnie z fajnymi ludźmi robimy wiele pozytywnych
rzeczy – choćby opisywanych w tej gazecie. Zatem wszystkich, którzy zechcą to
zweryfikować, jaki to ze mnie człowiek,
zapraszam na swój dyżur radnego w każdy
pierwszy wtorek miesiąca na godz. 18.00
do KS Górnik Piaski.

Szanowni państwo

Tlumaczenie ze brak fuduszu i zadluzenia???
A ja mam propozycje przechodzac
ulicami Czeladzi lub Piaskow wszedzie
widac luksusowe samochody poparkowane w taki sposob ze piesi musza
urzywac jezdni do chodzenia a samochody urzywaja chodniki dla pieszyc
w wiekszosci te samochody maja garaze
do ktorych powinny byc wprowadzane
-ALEKOMU BY SIE TO CHCIALO !!!
tak wiec moja propozycja polega na tym
aby samochody stojace wzluz ulic mialy
wykupione PARKOMATY 20 PLZ za
miesiac to 240 zlotych od kazdego auta na
rok i to bda pieniadze na cele publiczne
(Znaki ,parkingi ulice jednokierunkowe
oraz pienadze na te cholerne wertepy
i kanaly z ktorych zaden nie jest rowny
z jezdnia)
Z pozdrowienem dla Pana Burmistrza
i milego dnia

Powietrze i mury
obronne

Daniel Milewski i Ewelina Góral

W

rzesień 2014. Po kilkugodzinnym locie na trasie Lwów-Teheran wysiadamy z samolotu
tureckich linii Pegasus na płycie lotniska Imama Chomeiniego, który swoim
imieniem podwyższył status tysięcy

Ewelina Góral w Iranie

miejsc znajdujących się na terenie tego
pustynno-górzystego kraju. W głowach
tuziny niepokojących stereotypów i kilka
przeciwstawnych i silnie zaskakujących
opinii zaprzyjaźnionych podróżników.
W dłoni pożółkły, 20-letni egzemplarz

Fot. Republika Podróżnika

„Szachinszacha”. Celnicy uśmiechnięci i zasadniczy, odbiór bagażu bardzo
sprawny, przy rejestracji karty prepaid,
obowiązkowe pobranie odcisków palców.
Za 200 dolarów stajemy się milionerami i wsiadamy do białej, poobijanej
taksówki marki peugeot. Taksówkarz
pomimo podeszłego wieku popisuje się
biegłą znajomością języka angielskiego
i od „pierwszego klaksonu” wzdycha
na myśl o czasach Szacha Pahlaviego.
Szybko otrzymujemy kilka kulinarnych
rekomendacji:
– Musicie spróbować Kebaba z ryżem!
Za przejazd wykładamy milion. Piotrek ostrożnie (nauczony nieprzyjemnym doświadczeniem z innych państw
azjatyckich) kurczowo i ewidentnie
ściska odpowiednik banknotu 100 zł
w oczekiwaniu na otrzymanie należnej
reszty w wysokości „pół bańki”.
– Oszalałeś!? Jesteś w Iranie! Nikt Cię
tutaj nie oszuka!
Dzień 14. Po całodziennym szwendaniu się po mało ciekawym, portowym
mieście Banadare Abbas docieramy na
Qeshm. Ta największa wyspa Zatoki
Perskiej przywitała nas niemiłosierną
wilgocią i upałem. Po posiłku i pociągnięciu paru dymków z miejscowej
fajki „khalyan” wybieramy się do miejscowego dive-shop-u, aby zweryfikować informacje o niezwykłym uroku
miejscowej rafy koralowej. Umówieni
na nurkowanie, które ma nastąpić następnego dnia, wypytujemy pracujących
w centrum nurkowym chłopaków o pobliski hotel. W odpowiedzi od jednego
z nich o imieniu Ehsan otrzymujemy
śmiałe zaproszenie do spędzenia nocy
w jego skromnych progach.
Ehsan urodził się w Isfahanie, centrum kultury i akademizmu (taki „irański Kraków”), jest synem generała armii,
weterana wojny irańsko-irackiej, który
spędził w irackiej niewoli prawie 7 lat
swojego życia. Ehsan wraca do swojego
rodzinnego miasta jedynie na przełomie
lipca/sierpnia, kiedy temperatury na
wyspie w kształcie rekina przestają być
znośne, rodzice z kolei odwiedzają go,
kiedy sroga zima nawiedza północną
część kraju.
Wieczór spędzamy w towarzystwie
nowych przyjaciół w miejscowym barze na plaży, delektując się kanapkami
z mięsem rekina, krewetkami i bezalkoholowym, owocowym piwkiem.

Naszyjnik
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Islamska Republika Iranu – ten na
wskroś szyicki kraj rysował nam się
jako centrum zła, miejsce nieustających
cierpień przedstawicielek płci pięknej
oraz promieniujących pierwiastków
radioaktywnych. Przez pierwsze kilka
dni pobytu w tym kraju („nomen omen”
sąsiadującym między innymi z Pakistanem, Afganistanem i Irakiem!) każdy
krok to kolejna dawka euforycznego
szoku. Spróbuj chociaż na moment
zatrzymać się z cieniem zawahania
zarysowanym na twarzy, a możesz mieć
pewność, że poprowadzony „za rączkę”
lub na miejscu pasażera samochodu
bezinteresownego „pomagiera” dotrzesz
do celu poszukiwań uprzednio zaproszony na rodzinną kolację.

Całe to doświadczenie można by ująć
w taki sposób: „Wyobraź sobie kraj,
w którym mieszka 80 milionów ludzi.
Teraz zamknij oczy i pomyśl, że właśnie
przebywasz w towarzystwie uśmiechniętego, bardzo miłego i jednocześnie
pomocnego człowieka. A teraz tego
jednego człowieka pomnóż razy 80
milionów. Wiem, że to trudne, ale tak
właśnie jest w Iranie! Kolacja u irańskiej
rodziny, nocleg nad upalną Zatoką Perską, nocna przejażdżka na wielbłądach
i niezliczone rozmowy z Irańczykami,
którzy pamiętają czasy sprzed rewolucji
islamskiej, kiedy to można było zabawić
się na jednaj z miejscowych dyskotek,
to najlepsza reklama dla tego kraju”.

Jeżeli władza jest akceptowana i dobrze
oceniana, to uchodzą jej wszelkie świństwa i skandale. Jak traci poparcie, to
nawet drobne i niezawinione sprawy stają
przedmiotem bezwzględnej krytyki. Jest
taki świetny historyczny przykład – afera
naszyjnikowa. Grupa oszustów wyłudziła
od jednego z francuskich kardynałów sporo kasy. Wmówili mu, że Maria Antonina,
której łaski chciał odzyskać, nie może
oficjalnie kupić diamentowego naszyjnika
(zrobiony na polecenie Ludwika XV dla
jego kochanki – król zmarł, a Ludwik XVI
nie zamierzał płacić) i potrzebuje pośrednika, któremu potem oczywiście zwróci
pieniądze. Maria Antonina o niczym nie
wiedziała i w niczym nie zawiniła. Ale
powszechna nienawiść do skorumpowanej
i nieudolnej monarchii i jeszcze większa
do austriackiej królowej, spowodowała,
że cała Francja była przekonana o jej
winie. Polecam film „Naszyjnik” – jeden
z nielicznych filmów fabularnych oparty
w 100% na faktach.

Kiedyś myślałem, że są złe ugrupowania, którym trzeba odebrać władzę,
żeby naprawić świat. Potem uznałem, że
to nie kwestia partii, ale ludzi. A teraz
mam coraz głębsze przekonanie, że to
nie jest ani kwestia partii, ani ludzi. To
kwestia stanowisk i obowiązujących
standardów. I każdy, albo prawie każdy,
kto trafi na określone stanowisko, ulega
deprawacji i zachowuje się w sposób,
który jeszcze do niedawna potępiał
i z którym walczył. Nie wiem, czy sam
bym się nie zdeprawował. Na szczęście,
pewnie nigdy nie będę miał okazji tego
sprawdzić w praktyce :(
Wykorzystałem tekst Kosmalowej na
lekcji. Wszyscy uznali, że takie praktyki łamią normy moralne. Ale w czasie
dyskusji część stwierdziła, że przeważają
pozytywy czyli, że Szaleniec dobrze robi.
Obawiam się, że to dość powszechna
ocena – mniejsze zło, inni też tak będą
robili, tacy są ludzie. Czas umierać. Przynajmniej politycznie.
Nauczyciel liceum

Witam serdecznie Redakcję Gazety
Nowoczesna Czeladź

Republika Podróżnika to grupa podróżniczych zapaleńców, którzy każdą
wolną chwilę poświęcają planowaniu wypraw w najdalsze zakątki świata i ich
realizowaniu. Chcą dzielić się swoim sposobem na wakacje lub urlop, by każdy
złapał bakcyla i został „etatowym podróżnikiem”. Wszystkich aspirujących
do miana globtroterów zapraszamy do wstąpienia w szeregi ambasadorów
Republiki Podróżnika i wyruszenia z nami w kameralnym gronie na najbliższą
wyprawę do IRANU:
Co? Iran, jakiego nie znacie, czyli od śnieżnych szczytów aż po upalną Zatokę
Perską
Kiedy? 4–19 marca 2017 r. (15 dni)
Ile to kosztuje? 1580 zł + 420 USD + bilet lotniczy
Jak? Plan jest prosty: w ciągu 2 tygodni na terenie Iranu będziemy szusować
na ośnieżonych stokach północnej części kraju oraz wykąpiemy się w gorących
wodach Zatoki Perskiej na jej południowym krańcu!
Więcej informacji:
www.republikapodroznika.pl |fb.com/RepublikaPodroznika
republika.podroznika@gmail.com | 660 411 466 | 501 424 087

(…) Woda którą mamy w kranach, jest
w stanie opłakanym, to istna gnojówka
, chyba najgorsza i najdroższa w całym
naszym regionie , już nie tylko ja zepsułem nie jeden ekspres i nie jedna
spłuczka padła i też echo z Ratusza, bo
i po co, słyszałem od pewnego radnego
„woda jest??? , rzadka i mokra to trzeba
się cieszyć” hehhhh!!!!
(…) Jeszcze w imieniu sąsiadki , która
się nasmiewa z przystanku który jest
na ul. legionów w kierunku szpitala,
przystanek pod tzw.chmurką, przeciez
to żenada, jak na zacofanej wsi bo jak jest
wies szanująca swoich mieszkańców to
i na wsi jest wiata , niestety w Czeladzi
obok dużego osiedla nieeeeee.
Żałuję, że wybrałem miasto Czeladź
osiedlając się tu z rodziną ale po mimo
poniesienia dużych kosztów i problemów
postaram się jednak o zamianę mieszkania na inną i przyjazną miejscowość.
(…) Znów jestem zmartwiony brakiem
reakcji obecnego Burmistrza na brak

wiaty przystankowej na ul. Legionów
w kier. szpitala, gorzej jak na wsi. Podczas
opadów należny stać pod tzw.chmurką.
Żenada.Po mimo licznej korespondencji
okreslił , że sie nie da . faktycznie dziwna
ul. bo nawet zatoczki postojowej nie ma .
Proponowane było rozwiązanie aby
autobusom w kier. Rynku udostępnić
drogę o nazwie równoległa i tam zrobić
zatokę wraz z przystankiem to niestety
nieeeeeeee.
Widocznie tu Burmistrz nie ma rodziny a jak ma to zapewne zmotoryzowani
a nie pod katem starszych osób.
Ale to juz półmetek.Na Szczęście .
(…)
Pozdrawiam
(pisownia oryginalna,
nazwisko znane redakcji)

Od redakcji: W liście znajduje się wiele informacji o osobach zatrudnionych
w ramach czeladzkiego nepotyzmu politycznego, ale przed ich sprawdzeniem
nie możemy ich opublikować.

ostatnimi czasy dostalo mi sie w moje
rece czasopismo „Nowoczesna Czeladz”
i musze z przykroscia stwierdzic ze wiadomosci ktore ukazuja sie w tym czasopismie
zbursowaly mnie do takiego stopnia ze nie
moge tego nie napisac .Zastanawia mnie
to ze jest nowy prezydent ktory chce cos
zrobic w tym miescie dla mieszkancow aby
zylo sie w nim bespieczniej i lepiej to z drugiej strony mamy takich zatwardziolkow
ktorym nie podoba sie nic aby cokolwiek
zmienic miedzy innymi nalezy do nich TA
GAZETA pelna narzekan i krytyki pod
adresem Burmistrza i jego ekipy .
Jak byla poprzednia burmistrz to sie
nic nie dzialo bo sie nic nie robilo i tak
zostalo zaniedbane prawie dziesiec lat
.Obecnie trzeba wszystko naprawiac
i to w szybkim tempie to zaraz sprzeciw
bo sie cos dzieje i zaraz przeciwnicy
ostrza sobie apetyty aby juz dorwac sie
do wladzy i nic nie robic .

Szanowni panstwo
Czytajac wasze wypociny na lamach waszego czasopisma mam wrazenie ze zajmujecie sie panstwo sprawami nieistotnymi
i szarpiecie sobie nerwy niepotrzebnie
nad sprawami ktore w wiekszosci spoleczenstwa albo to nic nie obchodzi albo
przechodza obok jak kolo dziury w plocie
nie zwracajac uwagi .
Mom zdaniem najlepszym pomnikiem
dla spoleczenstwa Czeladzi bylo by wyremontowanie trzech podstawowych
drog przebiegajacych przez to miasteczko
ktorym nalezy sie odremontowanie UL

Szanowny Panie
Redaktorze!
Co do artykułów w gazecie „Nowoczesna
Czeladź”, dotyczących Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca, to na
liście (…) miejsc pracy brakuje Marty
Szaleniec, czyli córki burmistrza. Owa pani
została zatrudniona w Urzędzie Miejskim
w Siemianowicach Śląskich, czyli u pani
wiceprezydent tego miasta dr Anny Zasady-Chorab (Platforma Obywatelska),
wcześniej pełniącej funkcję dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych
(…). Marta Szaleniec prawdopodobnie
zajmuje się funduszami unijnymi.
Co do funkcjonowania Muzeum Saturn,

(pisownia oryginalna)

Nowopogonska ,Droga 94 pomiedzy Siemianowice Sl. a Bedzinem,Ul WIEJSKA
nie wspomnem o Handlowej ktora byla
budowana kiedy Gmina Czeladz byla
najbogatrza gmina w Polsce za te dwie
ostatnie to powinien ktos odpowiadac bo
to jest kpina a nie drogi ( Nasmarkany 1,5
cm asfaltu na kartoflisku) To samo dotyczy wjazdu z Ul Wiejskiej na Autostrade
w kierunku Katowic to juz jest wyzsza
szkola jazdy ,a tak wogole to to skrzyzowanie powinno byc przebudowane na
bezkolizyjne od okolo 10 lat !!!!
To na tyle Pozdrawiam
William (pisownia oryginalna)
to zatrudnieni tam historycy nie mają pojęcia
o dawnych znanych rodzinach czeladzkich,
których potomkowie nadal żyją w tym mieście. Niektórzy z tych potomków też są znani,
ale ich nazwiska nic nie mówią tamtejszym
historykom. Nie są nawet specjalnie zainteresowani tematem. Przy okazji, to uważam, iż
niewypałem okazała się organizacja pani (…),
która miała skupiać stare rody czeladzkie,
ale że inicjatorka nie miała pojęcia, które
to są, to nie zaproszono wielu osób. Mam
wątpliwości, czy wszyscy członkowie organizacji pani (…) rzeczywiście pochodzą ze
starych rodów czeladzkich. Niektórzy mają
fantazję i są w stanie cofnąć się do Mieszka
I (Czeladzi jeszcze nie było), żeby udowodnić
swe czeladzkie korzenie. (…)
(list anonimowy)

W całej Czeladzi poustawiano chyba
setki koszy na śmieci, a bardziej by się
przydało nocne oświetlenie wielu przejść
dla pieszych np. na ul. Nowopogońskiej.
Kierowcy ciężko dostrzec przechodzących
pieszych. To przynajmniej poprawiłoby
bezpieczeństwo na czeladzkich ulicach,
szczególnie w aktualnym okresie jesienno-zimowym. Nie wspomnę już o pilnej
sprawie dotyczącej czystości powietrza,
którym oddychamy szczególnie w okresie grzewczym – zdjęcie zrobione z ul.
Kosmonautów (niestety słaba jakość, bo
pstryknięte telefonem). Dlaczego z tym
nic się nie robi? Efekt jest taki, że czeladzianie chorują i szybciej umierają.
Podobno burmistrz Szaleniec (co gorsza, przy poparciu niektórych radnych)
planuje zrealizować „genialny” projekt
budowy… murów miejskich w Czeladzi.
Tymczasem wybudowana z unijnych
dotacji baszta w Chojnicach znajduje
się w miejscu, gdzie nigdy nie było nawet baszty, jest zbudowana z pustaków
i stoi… w centrum fosy, co wygląda tragicznie. Koszty milionowe, w środku
jedno biuro z informacją turystyczną…
Tak właśnie wydają pieniądze z UE.
Oczywiście takie „inwestycje” mają drugie dno, warto spojrzeć, jakie firmy je
wykonują, często są to biznesy kolegów
i koleżanek lokalnych władz. Im chodzi
o to, „żeby się kręciło”.
Marcin
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COOLINARNA Pieprz Cayenne to bardzo
CZELADŹ
redaguje Grzegorz Klonek

P

ieprz Cayenne to bardzo ostra
przyprawa wyrabiana z papryki
cayenne pochodzenia francuskiego. Podobnie jak jego kuzynki jalapeno
i habanero pobudzają metabolizm oraz
mają korzystny wpływ na spalanie tkanki

zdrowa przyprawa, a dlaczego?

tłuszczowej. Ponadto skutecznie hamują
apetyt. Głównym składnikiem pieprzu jest
kapsaicyna, która oddziałuje na receptory bólu w naszym organizmie. Dzięki
temu ciśnienie krwi wzrasta, a razem z
nim – metabolizm. Badania wykazały, że

papryka potrafi podnieść metabolizm aż
o 25% i utrzymuje go na tym poziomie
nawet przez trzy godziny, co pomaga
schudnąć.
Pieprz Cayenne zawiera witaminy B,
E, C, ryboflawinę, potas i manganian.

Kapsaicyna w nim zawarta działa na
mężczyzn jak afrodyzjak poprzez lepsze ukrwienie wszystkich części ciała.
Cayenne jest pomocny w migrenach,
wspomaga trawienie, leczy zaparcia i
stymuluje wydzielanie adrenaliny i tak

jak wspomniałem, przyspiesza spalanie
tłuszczu nawet o 25%. Aby wykorzystać
potencjał tej przyprawy, trzeba przyjmować około 0,5-1 łyżeczki dziennie. Można
go dodawać do wszystkich posiłków, ale
najlepiej spożyć go przed treningiem.

Pomoc społeczna… gdzie jej kres?
Kilka miesięcy temu wpadła mi w ręce „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok”,
z pismem przewodnim Urzędu Miasta. Zaskoczyła mnie już pierwsza informacja: ogólny plan wydatków został ustalony na kwotę
21 163 926,82 zł i prawie w całości wykonany, ta kwota to blisko 20% budżetu miasta, a mowa jest o 2015 roku, kiedy program 500+
jeszcze nie został wdrożony.
Paweł Łakomik

C

iekawsze rzeczy można wyczytać, zagłębiając się w publikację.
5 224 755,18 zł kosztuje utrzymania czeladzkiego MOPS-u. Oznacza to,
że aby wspomóc potrzebującego jedną
złotówką (100 groszy), najpierw trzeba
wydać 28 groszy na pracowników, którzy
tego potrzebującego obsłużą, 4,5 grosza

na infrastrukturę, gdzie potrzebujący się
zgłosi i blisko 2 grosze na pokrycie innych
kosztów, łącznie ponad 34 grosze. Pomimo
bardzo dokładnego rozliczenia stosunkowo
małych kwot (np. 44 115,40 zł wydano na
28 169 posiłków dożywiając 156 przedszkolaków), nie sposób dowiedzieć się,
ile zostało wypłaconych dodatków miesz-

kaniowych na ogólną kwotę 2 468 411,55
zł. Jak również nie uzyskałem odpowiedzi
na istotne pytanie: ile rodzin korzysta
z pomocy społecznej w naszym mieście?
„Informacja” liczy 24 strony, ale wiele
danych jest pominiętych, należało o nie
dodatkowo dopytać, dopytać to nie znaczy uzyskać wyczerpującą odpowiedź.

Otóż wszystkie wydatki MOPS-u ogólnie
dzielą się na: wydatki własne i wydatki
na zadania zlecone (administracji rządowej). Wydatki własne to cała gama
zadań: od rodzin zastępczych, poprzez
zasiłki i pomoc w naturze, po specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wszystko
na kwotę 13 889 367,89 zł. Wydatki na
zadania zlecone to głównie: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Kosztuje
to 6 552 468,67 zł. Wiadomo, że wydatki
własne, po odjęciu pokaźnych kosztów
utrzymania, są podzielone na 1045 rodzin,
natomiast beneficjantami tych drugich
jest 1387 rodzin w ramach zasiłków rodzinnych i wypłacane są świadczenia
z funduszu alimentacyjnego za 346 wierzycieli. Jednak powyższa pomoc jest
ewidencjonowana w kilku systemach,
biorąc jeszcze pod uwagę, że za jednego
niepłacącego alimentów pieniądze mogą
dostawać dzieci w kilku rodzinach, może
się okazać, że różną pomoc otrzymują te
same rodziny lub za każdym razem inne.
Określenie ilości rodzin korzystających
z pomocy musiałoby polegać na „odhaczaniu” poszczególnych wypłat czy kosztów
pomocy i przypisywaniu do konkretnej
podstawowej komórki społecznej. Jest to
oczywiście niemożliwe i pewnie żadne
przepisy urzędników do tego nie obligują.
Natomiast brak dokładnej statystyki
w tej materii powoduje możliwość sytuacji
niepokojących, każdego ciężko pracującego obywatela zwłaszcza. Mianowicie
gdyby założyć minimalistycznie, że pomoc odbiera 1387 rodzin, wtedy średnio
wynosiłaby ponad 11 000,00 zł rocznie,
a biorąc pod uwagę zróżnicowanie jej
wysokości, można założyć jej wartość na
ponad 30 000,00 nieopodatkowanych zł
rocznie, nawet dla kilkuset rodzin. Dla
porównania kasjer-sprzedawca w popularnym markecie zarabia 1600 zł miesięcznie
(19 200 zł rocznie). Tak, tak, ten sam,
który w piątek i świątek tak szybciutko
biega, układa towar na regałach i jest
sztorcowany przez klientów, że druga
kasa nieczynna. Natomiast, gdyby założyć
maksymalizację beneficjantów pomocy,

może się okazać, że jest to nawet 3000
rodzin. Wtedy należy się zastanowić, czy
aby w każdym wypadku jest ona zasadna,
bo co to za dynamicznie rozwijające się
miasto, którego 30% mieszkańców (3000
rodzin x 3 osoby = 9000 osób) jest na
garnuszku pomocy społecznej? W obu
założeniach nie są to wielkości wyssane
z palca. Podana w oficjalnej odpowiedzi
ilościowo-wartościowa statystyka pomocy
(przy nieokreślonej multiplikacji związanej z wielością systemów ewidencji)
pokazuje, że pomocą może być objętych
2457 rodzin (około 6000 osób), a mimo
rozłożenia całości budżetu na tak dużą
ilość uposażonych i tak ponad 100 rodzin
otrzymuje ponad 20 000,00 nieopodatkowanych zł rocznie i prawie 50 ponad 30
000,00 nieopodatkowanych zł rocznie.
Na pewno jest jedna grupa ludzi zadowolona z istnienia pomocy społecznej w takiej formie. Imponujący wynik
kosztów przestaje dziwić, jeśli dowiemy
się, że MOPS zatrudniał w 2015 roku
92 osoby (82 na umowę o pracę i 10 na
umowę zlecenie), prawie tyle, co cały
Urząd Miasta. Nie wiem, ilu urzędników
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ZROZUMIEĆ
LUDZI

ludzi pozwalają na utrzymanie wysokiego
poziomu funkcjonowania tych organizacji,
co gwarantuje godziwą jakość życia całego
społeczeństwa.
Nepotyzm ogranicza do krewnych
i znajomych decydenta grupę ludzi, którymi można obsadzać kluczowe stanowiska, co jest sprzeczne z art. 60 konstytucji

redaguje Henryk Górski

Nepotyzm

Dla mądrych jest zawsze dobry
czas. A kiedyż będzie dla uczciwych?
Sza, panie Trawiński, oni mają
niebo, po co im dobre czasy.
Władysław Stanisław Reymont

N

epotyzm to: „faworyzowanie
krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu stanowisk i rozdawaniu godności przez osoby wpływowe”.
W pierwotnej formie (XVII w.) nepotyzm
dotyczył głównie rodziny rozumianej jako
pokrewieństwo biologiczne. Obecnie cechy rodziny przypisujemy organizacjom
(same nazywają się rodzinami) i mamy
rodziny mafijne, religijne, korporacyjne,
polityczne itp. (prawdziwy komunista
partię cenił wyżej niż rodzinę, przykładem
Pawlik Morozow). Rozszerzenie pojęcia
rodziny upoważnia do nazywania nepotyzmem zachowania różnego typu organiMOPS zatrudnia teraz, ale historycznie rozwijał się wspaniale: od około 30
pracowników w początkach lat 90., gdy
bezrobocie w kraju przekraczało 20%,
przez 60 w 2008 r., gdy bezrobocie spadło
do 12% i wspomnianych 92 osób w 2015
r., przy bezrobociu poniżej 10%.
Będę próbował drążyć ten temat, choć
nie będzie to łatwe. Urzędnicy, pozbawieni
możliwości, często bardzo długo (nawet
kilka miesięcy) odpowiadają na zapytania
w tej materii, często nie są w stanie w ogóle
udzielić wiążącej odpowiedzi. Większość sprawozdań i raportów nie wymaga
(może nawet celowo) publikowania wielu
informacji. Czy kiedyś dowiemy się, ile
kosztuje ZUS albo jaki procent składki
na ubezpieczenie zdrowotne trafia do
usługodawców opieki zdrowotnej (klinik,
szpitali, przychodni itp.)? Pewnie nigdy.
Zamazywanie prawdziwego obrazu wielu
sfer życia publicznego jest problemem całej
socjaldemokracji europejskiej i leży w interesie polityków i urzędników, ukrywając
ich niskie kompetencje, marnotrawstwo,
korupcję polityczną, nepotyzm, prywatę
i wiele innych patologii.

zacji zawłaszczających przestrzeń wspólną RP, który stanowi, że „obywatele polscy
przez faworyzowanie swoich członków korzystający z pełni praw publicznych
przy obsadzaniu kluczowych stanowisk mają prawo do służby publicznej na jedi rozdawaniu godności. Z nepotyzmem nakowych zasadach”. CBA, NIK i inne
mamy do czynienia, gdy istnieje obszar instytucje walczące z patologiami życia
wspólny, do którego dostęp powinni mieć publicznego klasyfikują nepotyzm jako
wszyscy spełniający kryteria fachowości. odmianę korupcji. Polska Fundacja
Takimi obszarami są: administracja pań- Przeciwko Nepotyzmowi idzie jeszcze
stwowa i samorządowa, spółki skarbu pań- dalej i uważa nepotyzm za złodziejstwo:
stwa i komunalne, wyższe uczelnie, sądy, „Nepota to złodziej wyjątkowo perfidny
prokuratura, publiczna służba zdrowia – okradający ludzi (często młodych, zdoli oświata i wszystkie organizacje, które nych, doskonale wykształconych i ambitw swej nazwie mają słowo „państwowe” nych) z atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy,
lub „publiczne”. Tylko szeroka dostępność szansy na rozwój, a w konsekwencji
i właściwe, sprawdzalne kryteria doboru szansy na godne życie”. Z powyższego

wynika, że nepotyzm szkodzi całemu do stanowisk i apanaży, można wpływać
społeczeństwu. Czy to rozumiemy? My- na grupę w obszarach, w których jawnie
ślę, że w większości nie. Żyjemy w społe- nie wypada wywierać nacisku – sami
czeństwie, w którym czymś naturalnym domyślają się, czego się od nich oczejest faworyzowanie członków rodziny kuje. Kluczowe stanowiska obsadzają
i „ustawienie” ich w życiu, nie licząc się swoi. Lojalność jest czasem jedynym
z kosztami społecznymi.
kryterium. Wpisując do konstytucji PRL
Osobnik, który sam awansował i nie kierowniczą rolę partii, PZPR zapewniła
pomógł awansować członkom swojej sobie legalne stosowanie nepotyzmu –
rodziny określany jest przymiotnikiem na kierownicze stanowiska nadawali
„głupi” i wulgarnym rzeczownikiem się tylko członkowie PZPR lub przez
na literę „ch”. Partie, które się tworzy, nią wskazani.
cementowane są przez wspólne korzyści
Nepotyzm znika, gdy całe społematerialne (dobrze płatna posada, zlece- czeństwo traktujemy jak jedną rodzinia). Polityka, która powinna być pracą nę. Wybieramy wtedy z całej populacji.
dla dobra całego społeczeństwa, staje się Prawdopodobieństwo, że trafią nam się
sposobem na osiąganie korzyści przez najlepsi, wzrasta. Zaczyna działać art.
ludzi zajmujących się nią i ich rodzin 60 konstytucji. Rośnie szansa na wzrost
(przykłady znajdziecie w gazetach). Dla dobrobytu całego społeczeństwa. Jeżeli
nich bezpartyjni, czyli niezaangażowani chcielibyśmy zobaczyć różnicę pomięw politykę fachowcy są mało atrakcyjni dzy zespołem stworzonym na zasadach
na kierowniczych stanowiskach. Ne- nepotyzmu a zespołem zbudowanym
potyzm narasta, kiedy społeczeństwo w oparciu o kryteria fachowości, to wysię dzieli i antagonizuje. Odpowiadają obraźmy sobie drużynę piłkarską złożoną
za to wszyscy przywódcy (mali i duzi), z krewnych i znajomych działaczy PZPN
stosujący zasadę „dziel i rządź”. Budują i wystawmy ją przeciwko drużynie utwooni spójność grupy, dopuszczając jej rzonej z najlepszych polskich piłkarzy
członków do „koryta”. Ponieważ „ko- grających na całym świecie. Jako Polska
ryto” jest ograniczone, udostępnia się gramy z całym światem i nie stać nas na
je swoim najbardziej zaangażowanym. wystawianie drużyn podwórkowych. Nie
Obcych trzeba usunąć. Pilnując dostępu stać nas na przegrywanie.

Zadłużenie Czeladzi wzrośnie o
Wg oficjalnych planów władz zadłużenie Czeladzi, które w tym roku wynosi niecałe
31,2 mln zł, w 2017 r. ma przekroczyć 37,2 mln zł! Oznacza to wzrost o niemal 20%!
Tomasz Cukiernik

P

rojekt przyszłorocznego budżetu
Czeladzi kontynuuje szkodliwą
politykę: w 2017 r. wydatki zwiększą się o niemal 20%, deficyt budżetowy
przekroczy 3 mln zł, a nowe kredyty i obligacje mają wynieść aż 9,6 mln zł! Tylko
w przyszłym roku dochody w wyprzedaży
majątku gminy mają wynieść prawie 15
mln zł, a do końca 2021 r. sprzedaż majątku zaplanowano na poziomie 36 mln
zł. Na co to pójdzie? Poza tak zbędnymi
celami, jak wzrost wydatków na straż
miejską, oczkiem w głowie naszych władz
są kolejne centra kultury, mimo że działa
Hala Widowiskowo-Sportowa, sześć bibliotek, GSW „Elektrownia”, Muzeum
Saturn, a teraz buduje się Kopalnię Kultury. Ponad 36 mln zł ma zostać wydane
na następujące obiekty:
1) remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury – 22,3 mln zł;
2) modernizacja Domu Ludowego –
4,1 mln zł;
3) adaptacja i zabudowa kamienicy
Rynek 22 na Centrum Aktywności
Lokalnej – 5,85 mln zł;
4) nowe funkcje społeczno-gospodarcze zabytkowej kopalni „Saturn”
– 3,9 mln zł.
W efekcie takiej polityki zaciągnięte za
rządów burmistrza Zbigniewa Szaleńca
długi czeladzianie będą musieli spłacać
jeszcze długo po tym, jak przestanie
on być burmistrzem. Wtedy polityka
głębokiego zaciskania pasa będzie nie
wyborem, lecz koniecznością. Były wójt
2,5-tysięcznych Ostrowic (woj. zachodniopomorskie), które są zadłużone na

ponad 300% dochodów, został za to zatrzymany przez CBŚP i usłyszał zarzuty
działania na szkodę gminy. Z kolei jedna
z gmin w Grecji jest tak zadłużona, że
swoje zobowiązania będzie spłacała do
roku… 4144! Czy to samo czeka Czeladź?
W tym miejscu warto przytoczyć słuszne słowa Stefana Oleszczuka, legendarnego burmistrza Kamienia Pomorskiego, który swego czasu obniżył podatki,
zmniejszył biurokrację, zracjonalizował
wydatki i zarządzanie finansami i wyprowadził zadłużoną gminę na prostą:

„Wmówiono ludziom, że im więcej pieniędzy w budżecie, tym rzekomo dla
nich lepiej… W Polsce panuje fetysz
budżetu! To może warto zastanowić
się choć raz, dlaczego obojętnie kto
rządzi, jest to obowiązująca narracja,
a tych co mają odmienny pogląd nie
dopuszcza się do głosu? Zatem czy to
na pewno prawda i co by było, gdyby
równoprawnie dopuścić dyskusję, że Im
mniej pieniędzy w budżecie, tym więcej
w ludzkich kieszeniach? Zastanawiające, że na lekcjach przedsiębiorczości,

ekonomii, rachunkowości czy wiedzy o
zarządzaniu nie dokonuje się rzetelnych
analiz i nie przedstawia się odmiennego
poglądu… Władza uczciwa nie powinna
się bać takich dyskusji, więc jeżeli nawet nie wolno podważać i mówić o tym
‘dogmacie-fetyszu budżetu’ to dlaczego?
A może okazałoby się, że świadome
społeczeństwo zacznie się samo rządzić,
bez ‘władzy wiedzącej lepiej, co dla ludzi
dobre’, że dojdzie do wniosku, że można
by zrobić tak w całej Polsce?”.
www.tomaszcukiernik.pl
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Krzyżówka

NOWOCZESNA CZELADŹ

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika
„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń bezpłatnych
proszę przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com
ڦRedakcja „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
ڦAbsolwent germanistyki z 12-letnim stażem zaprasza

na korepetycje z języka niemieckiego na wszystkich
poziomach nauczania, tel. 603-093-544.
ڦRehabilitacja w domu pacjenta oraz sprzęt

ortopedyczny, NFZ lub prywatnie, tel. 666-513-860.
ڦKomputery – naprawa sprzętu i oprogramowania,

możliwy dojazd, tel. 513-648-861.
ڦZdrowie, sprawność, sylwetka. Program autorski

– SKUTECZNOŚĆ 100%, tel. 503-060-300.
ڦUsługi remontowo-budowlane. Sprawnie,

szybko, dokładnie. Tel. 533-595-660.
ڦSklep motoryzacyjny „Auto-Center” ul. Daleka 1, Czeladź. Tel. 577

925 255. Części samochodowe, oryginalne i zamienniki różnych
jakości w przystępnych cenach, do każdej marki samochodu.

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 13 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelników.
Prawidłowe hasło brzmiało: Nauka na złe nie radzi. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych. Są to:
Henryk Sochacki, Wojciech Suchan oraz Małgorzata Wyjadłowska. 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 bieżącego numeru prosimy nadsyłać w terminie do 15 lutego 2017 r. na adres
e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

redaguje Krzysztof Macha

CZELADŹ

Pora na remanent

T

o już kolejny rok, kiedy piszę
ten felieton! Zastanowiłem się
nad tym faktem niemal przez
przypadek, przy okazji podsumowań
swojej aktywności twórczej w 2016
roku i muszę powiedzieć, iż remanent
wyszedł mi dość przyzwoicie. Kiedy siadałem do pierwszego felietonu
w „Coolturalnej”, wydawało się, że po
dwu-trzech numerach trzeba będzie
zamknąć rubrykę. A tymczasem dziś
mógłbym pisać i pisać… Tym razem
jednak remanent to słowo niemal magiczne, bo dzięki niemu i w czeladzkiej
kulturze mogłoby wydarzyć się wreszcie
coś większego. Stąd ad rem…
Kiedy piszę te słowa, Kopalnia Kultury na Piaskach jest prawie gotowa.
Remont dawnego Traffica w zasadzie
się zakończył, a to co widać – zwłaszcza
myślę tu o elewacji, ale jest przecież sala
widowiskowa na miejsc 270 (!), studio
nagrań, sale do zajęć oraz część administracyjna – cieszy i buduje nadzieję.
Obiekt jest przystosowany do koncertów,
przedstawień teatralnych i seansów
filmowych. Będzie w nim animowana
kultura dla dorosłych i dzieci, będzie też
można organizować wystawy i spotkania
z twórcami. Koszt całej inwestycji – 4,5
mln zł, pochodzących z budżetu mia-

sta – z jednej strony wydaje się kwotą
sporą, z drugiej – dla dzielnicy i miasta
z pewnością niedużą, o ile tylko w Trafficu zacznie bić serce.
Dziś pytanie brzmi: jakie rodzaje aktywności kulturalnej odnajdą się w tak
stworzonej bazie? Wiem oczywiście, iż
miasto podjęło w tej kwestii stosowne
działania. Jest też oczywiste, iż są to
działania instytucjonalne, pomijające
aktywność trzeciego sektora. Od dawna
jednak, jako „NCz”, postulujemy zdecydowanie szersze otwarcie władz w kierunku tych twórców kultury, którzy
są solą naszej lokalności – osób, które
komponują muzykę, piszą, malują czy
tworzą performansy W CZELADZI.
Wydaje się, iż nadeszła pora na remanent w tej kwestii, Kopalnia Kultury
bardzo do tego zachęca. Nie przegapmy
tej szansy!
W poprzednim tygodniu spotkałem
się z p. Bożeną Podgórską, dyrektor biblioteki i rozmawialiśmy o tej kwestii.
Dowiedziałem się od niej po raz pierwszy
o kilku kolejnych twórcach, którzy mają
związki lub tworzą w mieście, a których
nazwisk nie znałem. Ale sam też pokazałem jej kilka przykładów ciekawych
aktywności kulturalnych, które toczą
się – a nie powinny – na marginesie życia

miasta. Pani dyrektor wyraziła zainteresowanie współpracą z tymi osobami.
Jedno co przyszło nam po tej rozmowie do głowy to – podobne do zebrań
Rady Gospodarczej, spotkanie animatorów kultury – i dyskusja o stanie kultury w mieście. Byłaby to z pewnością
najszersza w historii próba zewidencjonowania tego, co dzieje się w tym
obszarze w Czeladzi. Warto, by podczas

UBEZPIECZENIA
domy/mieszkania (garaże, domki
letniskowe, budynki gospodarcze)
OC w życiu prywatnym
tel. 577 875 700

takiego spotkania oddać głos zarówno
najstarszym twórcom, jak i zaprosić
tych, którzy z miasta wyjechali, ale mają
je wpisane w życiorysie. Ze swej strony
w szczególności chciałbym zaprosić do
tej rozmowy przedstawicieli młodego
pokolenia – czeladzkich studentów, ale
także naszych licealistów. Im bowiem
najtrudniej zaistnieć w świadomości
naszych mieszkańców.

PS. Oczywiście dobre samo się obroni
i nasza kapela Fair Weather Friends ma
w tej chwili niemal pół miliona odtworzeń
składanki swoich utworów na YouTube’ie.
Ale trudno założyć, że w tej ilości jest
chociaż 5 tysięcy wejść z Czeladzi. Jako
fan zespołu proponuję zaprosić grupę
na uroczyste otwarcie Kopalni Kultury.
Sądzę, że przekonają do siebie nie tylko
Piaski, a frekwencja będzie murowana. ſ

Fot. T. Cukiernik

Kopalnia Kultury jest atrakcyjną, ale niezbyt dobrze wybraną nazwą. W Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie,
Wieliczce i w kilku innych miejscach działają instytucje o tej samej nazwie. Pozostaje mieć nadzieję,
że ośrodek na Piaskach przebije się i stanie wizytówką miasta.
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