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Katastrofa
budżetu obywatelskiego
Nie tak dawno mieszkańcy Czeladzi uczestniczyli w głosowaniu w ramach
budżetu obywatelskiego po to, by sami mogli podjąć decyzję, na co wydać
własne pieniądze. Z ponad stumilionowego budżetu zaledwie kilkaset tysięcy
złotych przeznaczono na ten właśnie cel.

Od redakcji

Mariusz Jeziorny

Redakcja

W

kolejnych numerach naszej
gazety próbujemy podawać
rady i wskazówki na „dobre
rządzenie”, jednocześnie krytykując
i wytykając władzom, nie tylko samorządowym w Czeladzi, „złe rządzenie”.
Również w tym numerze nie brakuje tej
tematyki: radny Stanisław Pisarek napisał
artykuł o tym, że Polska tyje (s. 5), Henryk
Górski – o wynaturzeniach demokracji
(s. 15), a Tomasz Cukiernik tłumaczy,
dlaczego unijne dotacje nie są korzystne
dla Polski (s. 15). Z kolei Mariusz Jeziorny
wyjaśnia, dlaczego taki, a nie inny wybór
budżetu obywatelskiego w Czeladzi jest
katastrofą (s. 3). Ten ostatni autor w tekście pt. „Jak się żyje w Czeladzi?” wykazuje
tendencyjne przeprowadzenie sondażu
na ten temat (s. 4). W związku z tym
postanowiliśmy spytać Was, czeladzian,

o opinię, jaki powinien być czeladzki
radny. Przygotowaliśmy specjalną ankietę
i prosimy o jej wypełnienie (s. 3).
Mieszkańców Czeladzi zachęcamy także
do innej aktywności. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Białej i Czarnej
Czeladzkiej Morwy (s. 4), a także kandydatur do Plebiscytu na Sportowca
Wszechczasów Czeladzi (trzy kandydatury w środku numeru na s. 10). Czekamy
również na Państwa listy o czeladzkich
problemach bieżących, jak i propozycje
bezpłatnych ogłoszeń drobnych, które
można przesłać na nasz redakcyjny mail
lub na adres wydawcy. Ponadto zapraszamy na kolejny IV Spływ po Brynicy im.
Aleksandra Doby (s. 16). Mile będziemy
witali także czeladzian, którzy chcieliby
współuczestniczyć w redagowaniu „Nowoczesnej Czeladzi”.

W

tym roku po raz pierwszy
można było głosować przez
Internet. Byłoby pięknie, gdyby
nie pewne ale. Tym „ale” było nieograniczenie wieku głosujących i nie do końca
pewność czy na pewno głosują czeladzianie
i czy na pewno o tym wiedzą. W praktyce
głosować mogły czeladzkie dzieci. Albo
rodzice tych dzieci – no bo przecież trudno
wyobrazić sobie kilkuletnie dziecko (już
nie mówiąc o niemowlakach) świadomie wybierające między remontem ulicy

a budową oświetlenia. Dawało to także
pole do przeróżnych nadużyć – znane
są przypadki, gdy nauczyciele namawiali
swoich wychowanków, by głosowali na polecany przez nich projekt. Nie wyklucza się
również możliwości głosowania za kogoś,
gdy ten ktoś nic o tym nie wiedział. Pomimo to głosowanie uznano za ważne,
odtrąbiono sukces frekwencji i w ogóle
sukces przedsięwzięcia.
A przecież te błędy dyskwalifikują jego
organizatorów. Tak naprawdę NIE ZNAMY

zdania dorosłych, dojrzałych, świadomie
podejmujących decyzję mieszkańców Czeladzi. Być może po prostu miał wygrać ten
projekt, który wygrał? A jest nim „Grodzisko zabaw – od juniora do seniora”, które
usytuowane będzie między ul. Pieńkowskiego i ul. Kombatantów. Zadziwiające,
że w ogóle można było zgłosić taki projekt – kolejne miejsce rekreacji i zabawy
w Czeladzi, w której drogi wołają o pomstę
do nieba, w której nie ma innego pomysłu
na smog, jak wywieszenie autopromocyj-

nych plakatów burmistrza, przez którą
płynie ściek, a nie rzeka. A jego współautorami są radni nauczyciele wf. Widać,
jakie ci radni mają priorytety rozwoju
Czeladzi. Ozdóbki i zabawa dla nielicznych zamiast wygody i użyteczności dla

wszystkich mieszkańców. Zabawa zamiast
podstawowych rzeczy praktycznych.
Cała ta sprawa budzi nasz głęboki niesmak. Mamy nadzieję, że aktualna administracja naszego miasta nie powtórzy już
takich rozwiązań w kolejnych latach.

Ankieta IDEALNY RADNY
Czeladzki Rynek

Fot. T. Cukiernik

J

esteśmy na półmetku aktualnej
kadencji RM, nasi radni pracują dla nas, czeladzian i czynią
to z poświęceniem. Jednak mieszkańcy zawsze mogą oczekiwać poprawy
lub lepszej pracy. Partie i ugrupowania wyborcze będą niedługo dobierały
składy list wyborczych, więc nie byłoby

chyba dobre dla naszego miasta, gdyby
nie dochodziło do wymiany elit rządzących czy do skostnienia struktur
władzy. Dlatego opracowaliśmy ankietę, by wszystkim ugrupowaniom
pomóc w doborze najlepszych kadr
do pracy dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Prosimy mieszkańców o wypełnianie załączonej ankiety. Ankietę można wyciąć i przesłać na adres redakcji:
Katowice ul. Floriana 2a, przekazać
podczas dyżuru na ręce radnego Stanisława Pisarka lub zeskanować i przesłać
na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com.
Na podstawie wyników ankiet opracu-

jemy rekomendacje, które pomogą nam
określić optymalnego z punktu widzenia
mieszkańców radnego.
Ta ankieta jest czymś nowatorskim,
w związku z czym będziemy wdzięczni
za wszelkie uwagi dotyczące jej kształtu, by w przyszłości jeszcze bardziej
ją dopracować. Może ona stać się dość

uniwersalna i dotyczyć nie tylko Czeladzi
i nie tylko rad gminnych czy miejskich.
Cały czas szukamy też najlepszych kandydatów, którzy mogliby wystartować w kolejnych wyborach samorządowych z list
czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesna
Czeladź.
Redakcja
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Jak się żyje w Czeladzi?
Na zlecenie Urzędu Miasta Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej przeprowadziła badania
dotyczące oceny poziomu życia w naszym mieście,
których wyniki przedstawiono w lutym br.
Mariusz Jeziorny

N

ie wiemy, jaka była wysokość honorarium i dlaczego do realizacji
badań wybrano właśnie tę firmę.
Wiemy, że ich wyniki bardzo pozytywnie „zaskoczyły” nasze administracyjne
władze. Ale wiemy też, że realizacja tej
ankiety budzi niemałe wątpliwości. I pod
względem samej metodyki, jak i realizacji,

już nie wspominając o samych wynikach.
Prawdopodobnie firma ta zastosowała
jakiś gotowy wzór, przygotowany dla miast
o wielkości podobnej do Czeladzi. Podczas
prezentacji odwoływano się np. do badań
w Kartuzach. Nie wzięto jednak pod uwagę
specyfiki różniącej nasze miasto od innych.
Po pierwsze, Czeladź jest jednym z więk-

szych w Polsce miast o statusie tylko gminy
(mamy w Polsce wiele znacznie mniejszych
miast będących siedzibą powiatu – choćby
Kartuzy właśnie). Po drugie, jesteśmy
częścią dużej konurbacji, a nie klasycznym
odizolowanym miastem. To naprawdę
znaczące różnice, które poważnie wpływają
na poziom życia. Takie badania powinny
zatem uwzględniać tę specyfikę, a tak nie
było. Poza tym badania powinny odbyć się
na tzw. punktach startowych wskazanych
przez Urząd Miasta – na osiedlu ankieter
powinien dostać konkretny numer bloku,
mieszkania i pukać do co piątego gospodarstwa domowego. Chyba troszkę inaczej
odbyło się to w naszym mieście.

KAPITUŁA
CZELADZKIEJ MORWY
W marcu br. zebrała się kapituła Białej i Czarnej Czeladzkiej Morwy.

C

złonkowie kapituły porozmawiali
o Czeladzi. O tym, co dobrego,
a co złego spotkało ją w 2016 r.
Omówiono wydarzenia, przedsięwzięcia
gospodarcze, wyróżniającą się pozytywnie bądź negatywnie działalność
indywidualnych mieszkańców, jak
i miejskich instytucji, stowarzyszeń.

Wyłoniono sporo kandydatur do Białej
Morwy (czyli tej pozytywnej) i Czarnej Morwy (czyli tej, która przyznana
będzie za złą postawę wobec naszego
miasta). Podczas dyskusji postanowiono
przełożyć głosowanie nad kandydatami do maja br. i poprosić mieszkańców za pośrednictwem „Nowoczesnej

Czeladzi”, by zgłaszali kandydatury.
Kapituła wyszła bowiem z założenia,
że do jej członków mogła nie dotrzeć
pełna wiedza o tym, co i kto zrobił pozytywnego bądź negatywnego w naszym mieście. Prosimy więc o zgłaszanie
kandydatur z uzasadnieniem na mail:
nowoczesnaczeladz@gmail.com.

A same wyniki są zadziwiające. Otóż według nich większość czeladzian jest bardzo
zadowolona z życia w Czeladzi. A przecież
Czeladź jest jednym z najgorszych miejsc
do mieszkania może i na świecie, biorąc pod
uwagę chociażby fatalny stan dróg, tragiczną
jakość wody i powietrza czy wysokie ceny
za usługi miejskie. Czyżby czeladzianie nie
podróżowali do innych miast czy państw
i przez to nie mieli porównania? Poza tym
– według badania – czeladzianie są sobie
nawzajem bardzo przychylni, życzliwi i wyjątkowo zadowoleni ze sposobu, w jaki
Czeladź jest obecnie zarządzana.
Hmmm – czas najwyższy w oparciu
o te wyniki zobaczyć, jak wysoko jesteśmy w rankingu miast Polski, a potem
porównać miasta, których mieszkańcy
są mniej zadowoleni ze swoich władz. Tak!
Na pewno mają gorsze powietrze niż u nas,
na pewno mają jeszcze gorszą i droższą
wodę, z pewnością ich drogi mają jeszcze
więcej dziur niż nasze, na pewno mają
dużo droższą miejską administrację, radni
mają z pewnością jeszcze wyższe diety
i są jeszcze mniej aktywni i samodzielni
niż nasi, a rzeka płynąca przez ich miasta
jest jeszcze większym ściekiem niż Brynica.
Tak, na pewno mają dużo, dużo gorzej niż
w Czeladzi. Bo przecież u nas żyje się fantastycznie, a to z pewnością zasługa naszych
wspaniałych, tak wysoko ocenianych władz!
To jest dopiero sukces propagandowy.
Z miasta, które obiektywnie ma paskudne
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Jak za komuny!
W Polsce Ludowej towarzysze z PZPR pilnowali, aby w przestrzeni publicznej
obywatele nie mogli oddawać czci bohaterom walczącym o wolną Polskę
z sowieckim okupantem. Jedynym miejscem, gdzie można było uczcić pamięć np.
żołnierzy NSZ, były kościoły.
Mateusz Drożdżowski

Czeladzki Rynek

O

Fot. T. Cukiernik

warunki mieszkania, zrobić w wyniku
takiej ankiety niemal uzdrowisko pełne
szczęśliwych mieszkańców. Atak propagandowy naszego UM trwa.
Jak napisano na początku – nie wiemy,
ile kosztowały badania i dlaczego wybrano
akurat tę firmę z Warszawy? Czy u nas nie
ma socjologów? – ostatnio miasto dość
intensywnie współpracowało z Uniwersytetem Śląskim. Ale po otrzymaniu wyników
nie wiemy też, czemu te badania w ogóle
służyły i po co w ogóle wydano te pieniądze. Żeby była podkładka dla władzy,
że jest pięknie i w ogóle, że Czeladź jest
fajna? Bo to, że nie jest, jest oczywiste dla
każdego, kto choć trochę zna inne miasta
w Polsce, już o świecie nie wspominając.
Choć oczywiście można, a nawet trzeba ją lubić, bo przecież jest nasza i taką
mamy. Ale czym innym lokalny patriotyzm, a czym innym rozsądna/obiektywna
prawda.

Haniebny pomnik
Armii Czerwonej

Fot. T. Cukiernik

d 1989 r. mamy już „wolność”
w naszym kraju, a tymczasem
burmistrz Czeladzi Z. Szaleniec nie znajduje miejsca w przestrzeni
publicznej naszego miasta, aby uczcić
pamięć Żołnierzy Niezłomnych i tablica
im poświęcona zamontowana została
znów, jak za komuny, w kościele. Dlaczego znalazło się miejsce w centrum miasta
na pomnik… czarownicy, a Żołnierze
Niezłomni „chowani” są do kościoła?
Niby czcimy ich pamięć, ale na tablicę
im poświęconą w przestrzeni publicznej
miejsca nie ma, a więc i pamięć o Niezłomnych w przestrzeni publicznej Czeladzi została zablokowana tablicą, którą
będą mogli oglądać tylko uczęszczający
do kościoła, a nie wszyscy mieszkańcy.
Tymczasem nadal w naszym mieście
w eksponowanym miejscu znajduje się
pomnik wdzięczności Armii Czerwonej.
Wiosną ubiegłego roku grupa mieszkańców wystąpiła do Rady Miasta Czeladzi
z projektem uchwały, aby ten haniebny
pomnik pozbawić symboli komunistycznych, a pozostały cokół wykorzystać
na pomnik hetmana Czarnieckiego.
Podczas obrad komisji przed sesją Rady
Miasta, gdzie omawiano projekt uchwały, burmistrz Szaleniec był najgorliwszym obrońcą pozostawienia pomnika
i oczywiście radni Czeladzi, przy jednym
głosie przeciwnym, odrzucili projekt
obywatelski.
Czy trzeba przypominać, że zgodnie z ustawą do końca sierpnia 2017
r. z miejsc publicznych powinny zniknąć

wszelkie elementy systemów totalitarnych? Burmistrz ma już prawną możliwość, a nawet obowiązek, likwidacji
reliktu dawnych czasów, ale pomnik
nadal stoi.
Burmistrz nie tylko broni pomnika
Armii Czerwonej, ale nadal organizuje
uroczystości tzw. wyzwolenia Czeladzi.
A fakty są takie, że 27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona weszła do… opuszczonej
przez Niemców Czeladzi. Po wejściu rozpoczęli organizację swoich, narzuconych
nam, władz. Faktycznie rozpoczął się
okres sowietyzacji kolejnego terytorium
Polski. Burmistrz zakłamuje więc historię
naszego miasta, bo organizuje uroczystości nie wyzwolenia, a rozpoczęcia
sowietyzacji w naszym regionie i przejścia z rąk jednego okupanta w szpony
drugiego okupanta. Co gorsza, przy
okazji w te obchody włącza młodzież
z pobliskiej szkoły.
Ciekawe skąd u naszego burmistrza
takie zamiłowanie do Armii Czerwonej, której wejściu na ziemie polskie
towarzyszyło (co nie jest tajemnicą)
organizowane przez NKWD i dowództwo sowieckie mordowanie Polaków
przeciwnych okupacji sowieckiej, wywózki na Syberię, zakładanie obozów dla
opierających się władzy namiestników
sowieckich, a także pospolite gwałty
i grabieże. Nadal np. nie wiemy, gdzie
są groby około 600 osób zamordowanych w 1945 r. przez Czerwonoarmistów
podczas Obławy Augustowskiej. Pośród
wielu ofiar nie należy też zapominać

Polska tyje
Polska, od lat zarządzana przez ludzi w większości
niekompetentnych, niehonorowych i kierujących
się prywatą, przypomina człowieka o wzroście
170 cm, który zamiast 70 kg, waży ich ponad 160.
Stanisław Pisarek

P

rzez wieloletnie
złe zarządzanie, tak bardzo
obrosła tłuszczem
nieprawdopodobnej
ilości przepisów, chorego prawa, przepotężnej armii urzędników.
Człowiek mający taką
nadwagę nie jest w stanie zrzucić jej z siebie
nagle, w jednej chwili,
nawet jeśli trafi mu się
cud i znajdzie właściwego dietetyka, a w sobie samym wolę
i siłę, by zastosować się do drakońskiej
(najczęściej) diety. Efekt wówczas przyjdzie, ale poczekać trzeba będzie kilka lat.
Podobnie mogłoby być z Polską. Ale nie
mamy szans. Bo nawet gdyby pojawiła

się ekipa, która dałaby
nadzieję na cud odchudzenia, to oderwani
od koryta poprzednicy,
z wielkim kwikiem będą
tamtym rzucali kłody
pod nogi i blokowali
co tylko się da, by szybko ich usunąć i znowu
do koryta się przyssać.
Wniosek jest jednoznaczny – nie mamy
szans w Polsce. Będziemy dalej tyć! Aż do jakiejś rewolucji. Może, coraz „grubsi”, dotrwamy do tej już technologicznej, gdy
władzę przejmą inteligentniejsze od nas,
a pozbawione naszych wad, myślące maszynki? Ale aż strach myśleć, cóż innego
mogą z nami zrobić.

o Polakach mordowanych przez Armię Czerwoną po rozpoczęciu okupacji
17 września 1939 r.
Zachowanie burmistrza Czeladzi dziwi.
Z jednej strony organizuje w kościele
uroczystości poświęcone Niezłomnym,

a z drugiej strony broni pomnika Armii
Czerwonej i organizuje uroczystości
rozpoczęcia sowietyzacji naszych ziem.
Wszystkim nie da się przez takie wyglądające na koniunkturalne działania dogodzić, zawsze dla kogoś będzie to fałsz.
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Batalia o „Czwórkę”,
czyli reforma edukacji w wydaniu czeladzkim
„Już był w ogródku, już witał się z gąską…” – tak mogłaby zaczynać się bajka
Mickiewicza pisana współcześnie i z pewnością rolę chytrego lisa, który
nieoczekiwanie znalazł się w tarapatach mógłby odegrać miłościwie nam
panujący burmistrz Szaleniec. On – podobnie jak lis z bajki – wpadł w kłopoty.
Tym większe, że tak bliski był celu. Stracił zapewne ostrożność, zbyt ufał sobie,
to, czego chciał, było w jego zasięgu.

Gimnazjum nr 2

A

wszystko zaczęło się od niewinnej
informacji zamieszczonej 2 lutego
na fejsbukowej stronie burmistrza
o tym, jakoby podjęta została ostateczna
decyzja dotycząca kształtu czeladzkiego
szkolnictwa po reformie zafundowanej
nam przez PiS. Nie taka ostateczna, jak
później się okazało. Burmistrz z ubolewaniem stwierdził, iż przy aprobacie Kuratorium Oświaty (sic!) zniknie szkoła na ul.
Katowickiej 42 w momencie naturalnej
śmierci funkcjonującego tam od kilkunastu lat Gimnazjum nr 2. Jednak decyzja
o niewskrzeszeniu do życia dawnej Szkoły
Podstawowej nr 4 wstrząsnęła i zaniepokoiła sporą część czeladzkiego społeczeństwa.
Wielu z nas pamięta przecież lata świetności SP4, najstarszej czeladzkiej szkoły
z wielkimi tradycjami, która wykształciła
całe pokolenia czeladzian.

Zasymilować budynek
Burmistrz dodał, że z faktami się nie
dyskutuje, a co do szkoły ma już pewne plany na zagospodarowanie. Wieść
gminna niesie, że po budynku żwawo
zaczęli spacerować inwestorzy, którzy,
nie bacząc na uczącą się tam młodzież,
dokonywali przeglądu inwentarza, snując
plany nad rychłym przejęciem pięknego,

Fot. T. Cukiernik

przestronnego wnętrza. Informacje wypływające w Internecie w dużym stopniu
zaniepokoiły rodziców dzieci uczących się
obecnie w czeladzkich podstawówkach.
Nie jest przecież tajemnicą, że szkoły
te na dzień dzisiejszy są przepełnione,
funkcjonuje w nich dwuzmianowość i warunki nauki trudno nazwać komfortowymi.
A od warunków nauki w dużym stopniu
zależą przecież jej efekty. Nie trzeba mieć
dużej wyobraźni, aby uświadomić sobie,
że na skutek podjętej uchwały władz miasta
sytuacja mogła się tylko pogorszyć. Rodzice
z obawą myśleli o kolejnym roku szkolnym,
kiedy to do obecnych sześcioklasowych
podstawówek dołączą klasy VII, a następnie VIII. Dlatego niezrozumiałym było
„zmarnowanie” w tej sytuacji budynku
gimnazjum. Tym bardziej, że z mediów
szerokim strumieniem płyną informacje
o podstawowych założeniach reformy
edukacji: małe obwody szkół, małe klasy,
komfortowe warunki nauki, brak dwuzmianowości. Reforma zakłada likwidacje
gimnazjów, ale jednocześnie zagęszczenie
sieci szkół podstawowych i przywrócenie
dawnych rejonów.
Wyglądało to tak, jakby pod przykrywką
tejże reformy czeladzkie władze postanowiły zasymilować piękny, leżący o „rzut

beretem” od urzędu budynek i przeznaczyć
na cele własne. Burmistrz dwoił się i troił,
aby udowodnić, że przywrócenie do życia
dawnej „czwórki” nie ma sensu. Nic też nie
widział złego w tym, że w obecnych szkołach podstawowych istnieje tłok, że dzieci
zmuszone są oczekiwać na rozpoczęcie
lekcji na szkolnej świetlicy. Zapewniał,
że to stan przejściowy, który zniknie wkrótce. Ogłosił w końcu, że w obwodzie ewentualnej SP4 panuje niż demograficzny, ale
na pytanie dlaczego ten obwód został tak
strasznie zmniejszony przez władze miasta
w stosunku do obwodu zanim nastały
gimnazja, odpowiedź nie padła. Wreszcie
Burmistrz nie widział konieczności spotkania z rodzicami, wytłumaczenia swoich
decyzji i wyjaśnienia kwestii spornych.
W tej sytuacji rodzice poprosili o pomoc Kuratorium Oświaty w Katowicach
– to samo, które rzekomo zaakceptowało
plan sieci szkół wcześniej przedstawiony. Kuratorium przeprowadziło kontrolę
na terenie jednej ze szkół podstawowych.
Kontrola ta wykazała nieprawidłowości
m.in. związane z nadmiernym przepełnieniem placówki. Jej efektem jest natychmiastowa zmiana planu lekcji w szkole.
Tym samym decyzja czeladzkich władz
w sprawie zaproponowanej nowej sieci
szkół w Czeladzi spotkała się z NEGATYWNĄ opinią kuratorium. Burmistrz
i jego radni powinni podporządkować się
zaleceniom i zaplanować uruchomienie
od września szkoły na Katowickiej, aby
ulżyć pozostałym placówkom.

Drugie dno
w działaniach władzy
I tu powinien nastąpić szczęśliwy koniec, jak w każdej bajce… Ale w zamian
dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu
akcji. Burmistrz nie daje za wygraną. Wizja przejęcia budynku G2 jest tak silna,

Komentarz Anny Kij, koordynatora ds. reformy edukacji
w Kuratorium Oświaty w Katowicach:
Opinia Śląskiego Kuratora Oświaty jest zgodna z przepisami prawa. Wskazanie zmian,
które należy uwzględnić w uchwale o dostosowaniu sieci zostało szczegółowo uzasadnione. Jednym z głównych celów Śląskiego Kuratora Oświaty jest akceptowanie
takich rozwiązań, które przynoszą jak najkorzystniejsze, uwzględniające obowiązujące przepisy prawa, rozwiązania gwarantujące uczniom i nauczycielom naukę
i pracę w jednozmianowej szkole, dobrze wyposażonej, zapewniającej utrzymywanie
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Ważne jest
również, że – zwłaszcza w przypadku samodzielnych gimnazjów – ich przekształcanie
w szkoły podstawowe jest często odtworzeniem już kiedyś istniejących obwodów
szkolnych, zlikwidowanych w czasie tworzenia gimnazjów. Proponowane w opinii
zmiany odpowiadają rozwiązaniom przyjętym w ustawach: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. Skutkują zwiększeniem liczby szkół
podstawowych, zmniejszeniem obwodów, mniejszą liczebnością uczniów w szkołach
i oddziałach szkolnych. Zapobiegają niekorzystnym zjawiskom dwuzmianowości nauczania oraz anonimowości uczniów w środowisku szkolnym. Jeżeli organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego uwzględni proponowane zmiany w uchwale
o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju, przyjmuje się, że uchwała uzyskała
pozytywną opinię kuratora oświaty. Jeśli nie – przyjmuje się, że uchwała uzyskała
negatywną opinię kuratora. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej
zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.

że postanawia nie brać pod uwagę opinii
kuratorium! Nagle okazuje się, że spotkania
z rodzicami mają sens. Wśród nich szuka
się sprzymierzeńców. Rodzicom uczniów
w SP1 maksymalnie zohydza się placówkę przy ul. Katowickiej. Że zaniedbana,
że niedofinansowana, że niebezpieczna
okolica – fakt Urząd Miejski naprzeciwko!
Argumenty zupełnie przeczące faktom,
gdyż gimnazjum funkcjonujące od kilkunastu lat jako nowa szkoła jest jedną
z najlepiej wyposażonych szkół przy okazji
poprzedniej reformy. Wznieca się niepokój
wśród rodziców, na bazie którego dochodzi
do absurdu – rodzice gotowi są rozwiązać
niektóre klasy i dołożyć uczniów do klas
pozostałych po to tylko, by nie oddać
swych pociech do tego miejsca rodem
z horroru oddalonego o 600 m! Dzień
później na spotkaniu w SP3 rodzicom
przedstawia się wizję podobną. Burmistrz
deklaruje, że jest w stanie otworzyć kolejną
szkołę, ale z góry zakłada, że jest to działanie pozbawione sensu, bo przecież nikt
nie chce się do niej zapisać. Rodzicom
podsuwa się papier, w którym deklarują,
że absolutnie nie zgadzają się na przesunięcie swoich dzieci do SP4. I jednocześnie
słyszą od burmistrza, że SP3 jest i będzie

szkołą dwuzmianową! Kolejny absurd
upychania dzieci w małej szkole tylko po to,
by przejąć budynek G2. Tymczasem dzień
później na spotkaniu z rodzicami w SP7
dochodzi do sytuacji odwrotnej. Tutaj
burmistrz robi co może, aby zareklamować
przyszłą SP5, która zastąpi wygasające
Gimnazjum nr 3. Roztaczana jest wizja
bogato wyposażonej, nowej i nowoczesnej
placówki, do której wręcz błędem byłoby
dziecka nie przenieść. Dwa gimnazja,
dwie identyczne sytuacje, a tak radykalnie
odmienna postawa władz. Dziś już nikt nie
powinien mieć wątpliwości, o co chodzi
w tej grze…
Najnowszym pomysłem burmistrza
jest uruchomienie jednak SP4, ale tylko
po to, by udowodnić wszystkim, że trzeba ją szybko zamknąć na skutek braku
naboru. Burmistrz dysponuje przecież
cyrografem podpisanym przez rodziców,
że żaden z nich dziecka swojego tam nie
pośle. Nie daje się szans placówce na reklamę, na kontakt z rodzicami, na zorganizowanie dni otwartych, na zaistnienie
w społeczeństwie w jakiejkolwiek formie,
a fala hejtu wylana na szkołę przekracza
granice wyobraźni. Sytuacja kuriozalna.
Jest szkoła-widmo stworzona na potrzebę wybrnięcia z niewygodnej sytuacji.
Nienadaremnie nasz LIDER EDUKACJI
nosi pseudonim LIKWIDATORA, jaki
przyczepili mu sosnowiczanie.
Trudno jest dopisać morał do bajki
o chytrym lisie… Mickiewicz pewnie też
miałby kłopot. Cała nadzieja w zdrowym
rozsądku mieszkańców, którzy dostrzegą
drugie dno w działaniach tej władzy tak
pięknie przykryte światełkami na rynku
i szumnymi inwestycjami na kredyt.
ZA
Od Redakcji: Ostatecznie wycofano
się z pomysłu zaskarżenia opinii
kuratorium dotyczącego braku zgody
na utworzenie szkoły podstawowej
w dawnej „Czwórce”. Zatwierdzono
siatkę szkół z nią włącznie. Ale jej
przyszłość jest wielką niewiadomą.
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Czeladzianin na 7500 m n.p.m.
Wysokie góry stały się moją pasją w 1997 r. Miałem
24 lata, po raz pierwszy przekroczyłem granicę
3000 m nad poziomem morza, tylko kilometr nade
mną był szczyt Matterhornu, który góruje nad
szwajcarskim Zermatt. I… zacząłem marzyć.
Sławomir Olejniczak

O

d 2002 r. organizowałem wyprawy coraz wyżej i wyżej. Także
z moją żoną oraz (oczywiście
poniżej 5 tys. m) z dziećmi. Wędrówki
wysokogórskie stały się dla nas pasją.
W ten sposób spędzamy czas urlopów,
wyszukując tanich lotów i wynajdując
ciekawe trasy na dużych wysokościach.
Jeśli wejdzie tam muł, osioł lub koń,
to wyprawa wysokogórska zamienia się
w przygodę z dziećmi. A nawet wystarczy tragarz, który weźmie część naszego bagażu. Do jazdy wierzchem służą
wówczas barki taty. Tak przeszliśmy
dwa razy szlaki w okolicy Annapurny
w Nepalu.
Apetyt wzrastał w miarę… wysokości. Cztery tysiące (Mont Blanc), pięć
tysięcy (trekking w Himalajach i Elbrus
na Kaukazie), sześć tysięcy (Chachani
w Peru), prawie siedem tysięcy (Aconcagua w Andach). I co dalej? Cały czas
chodził mi po głowie pomysł na siedmiotysięczniki. Na celowniku były dwa
szczyty: Pik Lenina w Kirgizji i Muztagh
Ata w zachodnich Chinach. Ich geograficzna bliskość pozwoliła mi zaplanować

6-tygodniową wyprawę na obie góry
w ramach jednej podróży.
Wyjazd w połowie lipca. Okęcie-Moskwa-Biszkek. Tydzień wędrówki z ciężkim plecakiem po Tienszanie we wschodniej Kirgizji. To w ramach aklimatyzacji
i dopracowania kondycji. Śpię na przełęczach na wysokości ok. 4 tys. m. Widoki
i dziewiczość gór – niepowtarzalne. 90%
Kirgizji leży powyżej 1000 m n.p.m. Koniec trekkingu. W dwa dni przemieszczam
się marszrutkami na południe Kirgizji,
do Osz. Krótkie poszukiwanie firmy,
która zawiezie mnie ze sprzętem pod Pik
Lenina. Przydaje się język rosyjski, który
tak ciężko był nam wbijany do głowy
w szkole w latach 80. Stawki są znacznie
niższe niż dla tych, którzy porozumiewają
się tylko po angielsku. Bumagę na wstęp
do „pogranicznej zony” załatwiam sam,
pisząc podanie cyrylicą do właściwego
urzędu. Mijamy Sary Tasz. To ostatnie
„miasteczko” przed Leninem – wysokość:
3200 m. Na prawo: do celu, na lewo…
do Chin. Drogi nowiutkie, budowane
przez Chińczyków. Zapewniają transport
towarów z Chin do krajów Azji Cen-

Sławek na Muztagh Ata 7546m

Redaguje: Eustachy Przypadek

Potęga instytucji w piaskownicy

O

d wielu lat jeden z naszych
czytelników „walczy” o solidną
wymianę piasku w piaskownicach będących w zasobach Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak do tej
pory, jest to walka z wiatrakami. Pierwszy raz zwrócił na to uwagę blisko 10 lat
temu, jak jego dzieciak jeszcze był na tyle
mały, że korzystał z takich przybytków
z wielką pasją. Będąc świadkiem takiej wymiany, zauważył, jak podjechała
wywrotka, wyskoczyło z niej dwóch
pracowników z łopatami, usunęli z piaskownicy jedna trzecią starego piasku
i odjechali. Zainteresowany zadzwonił
do administracji, zdał relację z tego,
co widział i wyraził obawę, że usunięcie
tak małej ilości starego piasku nie zmieni

poziomu higieny w miejscu zabaw małych dzieci. Po tej interwencji przyszła
pani, pochodziła po piaskownicy i wykonała telefon. Za jakiś czas wróciła
wcześniej widziana wywrotka, wyszedł
z niej jeden pracownik i z wyjątkową
niechęcią zaczął wybierać stary piasek.
Po trzech minutach na miejscu zjawiła się wywrotka ze świeżym piaskiem.
Jej kierowca wymienił kilka ostrych
słów z pracującym łopatą, po czym ten
zabrał narzędzie pracy, wsiadł do szoferki i odjechał. Do tak nieopróżnionej
piaskownicy nasypano pełną wywrotkę
świeżego piasku i po sprawie. Jedynym
efektem kolejnego telefonu do administracji była obietnica kierowniczki,
że w przyszłym roku wymiana piasku

Sławek pod Pikiem Lenina
tralnej. Z powrotem ciężarówki wracają
do Chin puste. Przypomina mi się Nepal.
Tam też, na przykład w rejonie Langtang,
Chińczycy wspierają budowę tras komunikacyjnych, które łączą Państwo Środka
z sąsiadami.
Lenin to wielka góra. Cały dzień trwa
trekking z Polany Cebulowej, gdzie dojeżdżamy samochodem (przyjeżdżają tu też
łady), do bazy wysuniętej. Zmieniające
się krajobrazy i coraz to inne ujęcia północnej ściany, z której spływa Lodowiec
Lenina zmuszają mnie do ciągłego zatrzymywania się i robienia zdjęć i krótkich filmików. Spotyka mnie pierwszy
cios: w depozycie po drodze skradziono
mi sweterek puchowy i uprząż. Uprząż
raczej nie jest konieczna. Wziąłem, gdyby
były poręczówki (ale już wiedziałem,
że ich nie ma). Jednak sweterek puchowy
to podstawowe wyposażenie w niskich
temperaturach. Drugi cios to skradzenie mi depozytu w ostatnim obozie

na Razdielnej (6200 m). Całe jedzenie
i paliwo, które wniosłem wcześniej,
zniknęło. Z moją cukrzycą to koniec
zdobywania góry. Pytam w okolicznych
namiotach, czy ktoś nie widział. W końcu
parę osób oddaje – myśleli, że to porzucone…
Psuje się pogoda. Choć w dzień ładnie,
to w nocy sypie śnieg. Na szczyt wyrusza
tylko kilku Rosjan. Są jak ratraki: przechodzą wszystko. Ja po trzeciej nocy
rezygnuję. Brak dobrych prognoz powoduje, że decyduję się przenieść akcję
górską do Chin. Autostopem z Sary Tasz
do Kaszgaru. Częściowo obowiązkowo
organizowanym przez chińskich pograniczników. Za darmo!
Kaszgar to magiczne miasto na zbiegu
wielu nitek jedwabnego szlaku. Miasto podzielone: Ujgurowie i Chińczycy.
Mieszanka wybuchowa. Mało zostało
do zwiedzania. Jednak chodzę po dzielnicach, gdzie chyba mało kto zagląda.

zostanie inaczej zorganizowana i odpowiednio dopilnowana.
Przez kolejnych kilka lat wszystko powtarzało się według tego samego scenariusza, łącznie z końcową obietnicą.
W międzyczasie dzieciak wyrósł i czytelnik
odpuścił sobie batalię o czysty piasek
w piaskownicy. Jednakże w zeszłym roku
zyskał nowy animusz, przypadkowo był
świadkiem takiej samej operacji w jednym
ze śląskich miast. Właściwie wyglądało to podobnie, tylko nieco dokładniej.
Na miejscu zjawiła się ekipa, wybrała cały
piasek z piaskownicy, następnie miękkimi
miotłami wysprzątała do porządku jej dno
oraz kilka metrów wokół, obok stał niewielki dostawczak z ogromnym baniakiem
płynu dezynfekującego, którym zroszono
wszystko tak, że pojawiły się niewielkie
kałuże. Nasypano nowy piasek, ogrodzono
cały obiekt i ustawiono tabliczki informujące, że ze względu na biodegradację
preparatu dezynfekującego piaskownica
nie jest dostępna przez 72 godziny.

A w Czeladzi po staremu, z jednym
wyjątkiem, po wybraniu niewielkiej ilości
piasku pojawił się pan z kilkulitrową bańką płynu do dezynfekcji, popryskał nim
pozostały piasek (w bańce ubyło jakieś
2 litry) i robiono dalej swoje. Interweniowano do administracji, kierowniczki administracji, wreszcie do zastępcy prezesa
spółdzielni. Po interwencjach były wizyty
pracowników, rozmowy, na koniec ostre
wymiany zdań przez telefon i rzucanie łopatami. Cała akcja trwała ze dwie godziny,
po czym wybrano jeszcze trochę starego
piasku, nasypano nowego i koniec. W całym mieście jest kilkadziesiąt piaskownic,
wieloletnią historię wymiany piasku w tej
jednej już znacie, w każdej bawią się małe
dzieci. Aby ograniczyć ryzyko wszelkich
infekcji, co wiosnę zleca się wymianę
piasku. Ktoś to zleca za NASZE pieniądze i nadzoruje, aby ktoś wykonał pracę
sumienne, za niesolidną usługę zapłacą
DZIECI swoim zdrowiem. Jak to będzie
w tym roku? Czas pokaże.

Nie odczuwam lęku. Jest ramadan, więc
jedzenie w dzielnicach zamieszkiwanych
przez Ujgurów serwują dopiero po zachodzie słońca. Ale za to jakie jedzenie!
Po trzech dniach wyjeżdżam pod
Muztagh Ata po Karakorum highway.
Droga w takich warunkach przyrodniczych wymaga ciągłego utrzymania.
Przyroda walczy o swoje: lawiny kamienne i błotne, osuwiska, zawianie
piaskiem… Dojeżdżamy do Subashi,
wioski przy drodze. Stąd kilka godzin
trekkingu do bazy – 4400 m. Podziwiam
ogrom Muztagh Ata – dawnego wulkanu.
W bazie wypożyczam kurtkę puchową.
Z naszywką znanej firmy outdoorowej.
Raczej nie oryginalną. I… ruszam w górę!
Jest połowa sierpnia. Kończy się sezon.
Coraz mniej ludzi pod górą. Jednak
prognozowane jest okienko pogodowe
i w bazie zaczyna się ruch. A ja utknąłem
w toalecie na półtora dnia po zjedzeniu
paczki orzeszków ziemnych. Błąd! Na tej
wysokości organizm człowieka słabo
radzi sobie z trawieniem tłuszczów. Jednak idę do góry. Obóz pierwszy, drugi.
Dzień za dniem. Trzeci obóz to wysokość 6800 m. Jeszcze nie spałem tak
wysoko. A tu proszę: zupka, czosnek,
herbata, kaszka – wszystko przyswajam
bez sensacji żołądkowych. I głowa nie
boli! Warto było spędzić ten czas pod
Leninem. Jestem dobrze zaaklimatyzowany. Cukrzyca pod kontrolą.
Atak szczytowy: pogoda niewyraźna.
Ale widzę kilka grup podchodzących
z niższych obozów. Więc także się zbieram. Im wyżej, tym mniej widać. Docieram do szczytu. TAK! To tutaj! Jest
krzyż (w Chinach!?) z nazwą i podaną
wysokością: 7542 m n.p.m. Co czuję?
Chyba niedowierzanie: czy to możliwe?
Nie zapominam, że wejście na szczyt
to połowa sukcesu. Dopiero po powrocie do namiotu odczuwam odprężenie.
Następne półtora dnia to zejście do bazy.
Bez niespodzianek. Zdobyłem tę górę!
slaw_73@yahoo.com
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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”.
gospodarczej w Czeladzi były stabilnie przychylne, wówczas nie tylko
oni biliby się o nasze grunty. Tymczasem przyjechali, zjedli parę dobrych obiadów z naszą plakatową, narcystyczną gwiazdą i pojechali
szukać rzeczywiście ciekawego miejsca. Jak najdalej od narcyza, mistrza
mamienia ludzi, który przede wszystkim myśli o własnym wizerunku.
Czeladzianie obudźcie się! Toż każdy potrafi wydawać pieniądze!
Może już dość szastania naszymi!

NOWOCZESNA &=(/$'į

Ciekawe ilu czeladzian zlikwidowało piece węglowe dzięki wezwaniu burmistrza? Albo przynajmniej przestało spalać śmieci? Burmistrz
Szaleniec przestrzega przed smogiem i apeluje do mieszkańców o
niezatruwanie powietrza, a w tym samym czasie władze Czeladzi na
potęgę wycinają w mieście drzewa, które pomagają ten smog zwalczać! Jak poinformował Arkadiusz Olechwieruk z UM, decyzją władz
Czeladzi w 2016 r. na terenie miasta wycięto aż 712 drzew! Dzięki
plakatowej i ulotkowej akcji znów mamy do czynienia z kosztowną
autopromocją, a przecież za te pieniądze parę węglowych kotłów
można by zamienić na gazowe.
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cyjnych artykułów i ozdób świątecznych rozmieszczonych w różnych
częściach miasta wyniosły: witrażowa szopka świąteczna – 13 187 zł,
iluminacje i ozdoby świąteczne – 35 514 zł, ozdoby na choinkę –
3378,21 zł, a koszty zużycia energii oświetlenia LED – 392,7 zł, co daje
łącznie 52 471,91 zł. Po trzecie, realizacja filmu promocyjnego miasta
Czeladź wraz z angielską wersją językową kosztowała 34 083,3 zł.
Po czwarte, koszty poniesione na organizację imprezy plenerowej
na Placu Viannaya 18 grudnia wyniosły 37 771,07 zł. Po piąte, koszty
poniesione przez Urząd Miasta Czeladź w ramach obchodów Roku
Francuskiego wyniosły 872,16 zł, a na organizację imprezy Zakończenie
Roku Francuskiego z uwzględnieniem koncertu w GSW Elektrownia
wydano 6144,68 zł. Co więcej, imprezy w ramach obchodów Roku
Francuskiego organizowały również miejskie jednostki organizacyjne, oświatowe oraz stowarzyszenia. Po szóste, koszty poniesione
na organizację imprezy sylwestrowej na czeladzkim Rynku wyniosły
63 175,54 zł. Łącznie wychodzi astronomiczna suma 216 835,81 zł. Ile
za te pieniądze można by zalepić dziur w drogach?

biorcy po bankructwie – PIT-u, CIT-u, opłat za koncesje na sprzedaż
alkoholu czy niektórzy – opłat za wynajem lokali od gminy. Kiedy
rozmawiamy z czeladzkimi handlowcami, to oczywiście wszyscy
obawiają się konkurencji nowej galerii handlowej. Pytamy, czy nie
zamierzają jakoś reagować. I odpowiedź jest najczęściej taka: „może
bym i chciał(a) jakoś zaprotestować, ale wie pan – a jak mi cofną
koncesję na alkohol? Panie, to mnie załatwią. A potem też – nawet jak
przeniosę sklep gdzieś dalej od galerii, to też mi koncesji burmistrz
nie da i co zrobię? Wolę cicho siedzieć!”. Burmistrza ten problem nie
dotyczy, ponieważ jest urzędnikiem i nie prowadzi działalności gospodarczej. To samo odnośnie miejskich radnych, którzy w większości
żyją z naszych podatków.

Cały czas wrze wokół dolnego targowiska przy ul. Szpitalnej. Przetarg na wydzierżawienie terenu targowiska nie został rozstrzygnięty
i nadal nie wiadomo, co będzie z tym bazarem.
Burmistrz Szaleniec oburzył się, że w poprzednim numerze gazety
napisano, gdzie pracuje jego córka. W pełnym emocji i wzburzenia
wystąpieniu nazwał radnego S. Pisarka dziennikarską hieną, która
czepia się jego dzieci. Panie burmistrzu – informacja o tym, gdzie
pracuje pańska córka i że jest to miejsce pracy w budżecie, nie jest ani
czepianiem, ani szkalowaniem. Przecież w tymże budżecie, na koszt
podatnika, od lat pracuje i pan i pańska małżonka. Dla rodziny Szaleńców to żadna nowość, że i córka dołączyła do tego grona.

Dziś jest wolna Polska (Czeladź chyba też?), więc dlaczego fundujące miasto nie znajduje miejsca w mieście? Ach ta nasza Czeladź
– ciągle zadziwia…
Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała, że czeladzka biblioteka
nr 3, znajdująca się w szpitalu powiatowym przy ul. Szpitalnej 40, zostanie zlikwidowana 30 września 2017 r. Jest to efekt wypowiedzenia
przez szpital umowy dotyczącej prowadzenia biblioteki na terenie
obiektu. Cały księgozbiór biblioteki zostanie zutylizowany.

▶

▶
Buahahahaha! Śmiech nas ogarnął, gdy zobaczyliśmy wpis na stronie aktualnego burmistrza Czeladzi. Oto nasza opinia: GOSPODARKA
GŁUPCZE! W ramach nieustającego festiwalu autopromocji burmistrz
Szaleniec zaczął wychwalać się gospodarczym boomem naszego miasta. I to tak, jakby to tylko jego działania były tego przyczyną. Trudno
o większy paradoks! Co gorsza, natychmiast zaczynają go popierać
niedouczeni klakierzy, a wielu ludzi – nie znając się lub mając niepełną
wiedzę – ulega tej nachalnej propagandzie. Paradoksem jest odwoływanie się do hasła Billa Clintona, podczas gdy samemu wcale nie działa
się gospodarnie. Za rządów Szaleńca mamy w Czeladzi najdroższą miejską administrację, mamy szereg drogo realizowanych inwestycji, które
w przyszłości zaowocują kolejnym gwałtownym wzrostem kosztów
utrzymania miasta. Mamy działania, w wyniku których nasze nieruchomości zamiast nabierać wartości, szybko ją tracą. Gdy my sprzedajemy 5 ha za 4 mln zł, inne miasta sprzedają
2 ha za wielokroć tej kwoty! Mamy mnóstwo
wyrzucanych pieniędzy. Kto słyszał, żeby robić
jakieś urodziny dzielnicy albo urodziny komuś
zasłużonemu, albo imprezy będące kolejnymi
punktami autopromocji władzy? A wszystko
to za setki tysięcy złotych. Naszych pieniędzy!
To jest gospodarność? To jest jej absolutne zaprzeczenie! Oj, biedna Czeladź i biedna jej przyszłość. W jakim normalnym mieście z kasy miasta
wydaje się tysiące złotych, by burmistrz zakleił
swoją twarzą przystanki i billboardy, żeby niby
złożyć życzenia mieszkańcom? To jest GOSPODARNE? Burmistrz nie jest od składania życzeń.
Burmistrz jest od ich realizowania. Jest od taniej
i dobrej wody, taniego wywozu śmieci. Chyba
lepiej by było, żeby sam zaczął je wywozić – może wtedy – pewnie
pierwszy raz w życiu – poczułby ciężar prawdziwej pracy, a nie już
od tylu lat wożenia się na plecach polskich podatników. Papierkiem
lakmusowym byli legendarni Chińczycy. Gdyby warunki działalności

Fot. T. Cukiernik

Z informacji przekazanych Radzie Miejskiej wynika, że w 2016 r.
czeladzka straż miejska przeprowadziła 2601 interwencji. Mandatami
na łączną kwotę 24 tys. zł ukarano 269 osób, sporządzono 10 wniosków
o ukaranie do sądu, a na policję doprowadzono 8 osób. Ponadto
do izby wytrzeźwień odwieziono 83 osoby. Aktualnie w czeladzkiej
straży miejskiej zatrudnionych jest aż 19 funkcjonariuszy.
Krzysztof Niebylski, komendant Straży Miejskiej w Czeladzi, poinformował, że w 2016 r. jego formacja przeprowadziła 185 interwencji dotyczących nieprzestrzegania
zakazu spalania odpadów w piecach węglowych.
W trakcie 144 kontroli nie potwierdzono spalania
odpadów, w 26 przypadkach osoby pouczono, w 7 przypadkach nałożono mandaty karne
na kwotę 750 zł, a w 8 przypadkach interwencje
przekazano na policję. Wniosków na drogę postępowania sądowego nie kierowano.
Władze Czeladzi nie tylko nie informują
mieszkańców o zbyt dużym zanieczyszczeniu
powietrza w mieście, choć mają taki prawny
obowiązek, ale nawet tego zanieczyszczenia
nie mierzą! Dlatego Zagłębiowski Alarm Smogowy zbadał pyłomierzem zawartość trującego
pyłu PM 10 na osiedlu Słonecznym. Okazuje
się, że w nocy z 7 na 8 stycznia br. norma była przekroczona o ok.
1300%! Badanie pokazało wynik ponad 680 ug/m3, podczas gdy limit
wynosi 50 ug/m3! Jakość powietrza w Czeladzi jest nawet gorsza niż
w Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej.

Podatnicy z Czeladzi po raz kolejny dopłacili do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Z informacji uzyskanych
w UM w Czeladzi wynika, że w ramach zbiórki na WOŚP w tym roku
zebrano łącznie równowartość 54 487 zł, podczas gdy koszty poniesione
na organizację tegorocznego 25 Finału wyniosły 63 045 zł. Oznacza to,
że władze Czeladzi wydały 8558 zł więcej niż zebrano podczas akcji.
Dla czeladzkich podatników taniej byłoby przekazać kwotę fundacji
Owsiaka bez organizacji całego tzw. finału. „Rachunek jest konkretny.
Tak jest zapewne w większości miast. Tylko darczyńcy nie chcą tej
prawdy do siebie dopuścić, że biorą udział w ogólnonarodowej paranoi
i hipokryzji” – skomentował na Facebooku Władysław Reichelt.

Czeladź się bawi. Szczególnie dużo imprez odbyło się pod koniec zeszłego roku. Informacje o tym, ile dopłacili do nich czeladzcy
podatnicy przekazał nam Arkadiusz Olechwieruk Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego. I tak, po kolei. Po pierwsze, koszty
związane z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach
od 16 do 18 grudnia 2016 r. wyniosły 22 317,15 zł. Dlaczego miasto nie
zarobiło na organizacji jarmarku? Po drugie, koszty iluminacji, dekora-

29 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Kopalni Kultury.
Grupowe przecięcie wstęgi było bardzo symboliczne, bo pokoleniowe. Po wielu latach utrzymywania kultury przez członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej doczekaliśmy się ładnego obiektu.

Bo niby dlaczego spółdzielcy mają utrzymywać kulturę w mieście
(Odeon)? Jednak zadziwiające jest to, że tak małe miasteczko, jak
Czeladź mogłoby mieć jeden, ale prężnie działający ośrodek kultury,
a ma już kilka i otwiera się kolejne, marnotrawiąc pieniądze podatników. No ale są nowe stanowiska dyrektorskie, kierownicze i inne dla
nowych osób związanych z władzą. A jakie zdanie na ten temat mają
mieszkańcy Czeladzi?
Przy ul. Grodzieckiej, na obszarze prawie 2,5 ha, powstanie centrum
handlowe „Galeria Czeladź” o łącznej powierzchni ok. 5 tys. m2. Obiekt
wybuduje polska firma DL Invest Group. Z różnych stron pojawiają się
głosy krytyki, mówiące, że nowy market zabierze klientów targowisku
i małym sklepom. Niektóre gminy robią badania, jak kolejny market
wpłynie na lokalną przedsiębiorczość. Niestety w Czeladzi tego nie
zrobiono. Burmistrz Szaleniec nie uzgodnił tego ze środowiskiem
kupców czeladzkich. W tej chwili mamy w mieście 8 dyskontów i centrum handlowe M1. Czy potrzebny jest następne? Nikt nie policzył
tego, ile rodzin zostanie zmuszonych do zamknięcia swojej działalności gospodarczej i tym samym straci środki na utrzymanie. Dobry
gospodarz powinien zważyć plusy i minusy. Burmistrz policzył nowe
wpływy do gminnego budżetu z nowego centrum handlowego, ale
nie policzył strat, czyli tego, ile NIE ZAPŁACĄ czeladzcy przedsię-

▶

Pył PM 10 na osiedlu Słonecznym 7-8 stycznia 2017 r.

1 marca 2017 r. w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na starym mieście, po Mszy św. o godz. 12.00 odsłonięta
została ufundowana przez miasto tablica poświęcona Żołnierzom
Wyklętym. Zadziwiające, zaprawdę powiadamy: ZADZIWIAJĄCE jest,
że w czasach wolności i demokracji, taka tablica instalowana jest
w kościele! Tak było za komuny, że kościoły służyły takim celom.

Pisaliśmy o problemie domków fińskich w poprzednim numerze
„NCz”. Koszt ich budowy wiele lat temu całkowicie się zamortyzował. Tymczasem teraz RM jednogłośnie zdecydowała w uchwale, że
zostaną one sprzedane mieszkańcom według wartości ustalonej w
nowym operacie szacunkowym. A przecież ci ludzie często przez
lata inwestowali WŁASNE pieniądze w remonty, które podwyższyły
wartość domków i nie wiadomo, czy zostanie to uwzględnione w
wycenach! Na otarcie łez wprowadzono bonifikatę w wysokości
zaledwie 40% i to tylko dla mieszkańców, który zapłacą za swój
domek jednorazowo.
Zatwierdzając bardzo lakoniczną i nieprecyzyjną uchwałę, RM Czeladzi zdecydowała poniekąd słusznie o likwidacji Zakładu Budynków
Komunalnych w Czeladzi. Jego mienie ma, w jakiejś niewiadomej
części, zostać przejęte przez Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. Jednak zdaniem radnego Stanisława Pisarka
sprawa tak poważna nie może być realizowana pochopnie, bez
głębszego wejścia w szczegóły. Likwidacja ZBK pociągnie za sobą
istotne kwestie kadrowe i majątkowe. Nie wiadomo, co stanie się
z pracownikami ZBK ani co znaczy w uchwale „część” przejmowanego majątku? Jaka część? 5% czy 73%? A może jeszcze jakaś inna
część? Spółka jest o tyle gorsza, że wpływ na jej działanie ma tylko
burmistrz, a rada miejska nie może jej kontrolować.
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PLEBISCYT NA SPORTOWCA
WSZECH CZASÓW CZELADZI
Prezentujemy kolejnych sportowców naszego miasta, którzy
są zgłoszeni do udziału w Wielkim Plebiscycie Wszech Czasów:
Beatę Maksymow, Henryka Grabowskiego i Sławomira Olejniczaka. Ten plebiscyt trwa – nieustająco prosimy o nadsyłanie
kandydatur. W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Józefa
Hermana. W drugim numerze 2018 r. zamieścimy wszystkich
zgłoszonych i zaprezentowanych kandydatów i poddamy
ich głosowaniu mieszkańców. Przy okazji informujemy, że
w styczniu br. zebrała się kapituła plebiscytu na Sportowca
Czeladzi roku 2016. Stwierdzono, że za ten rok nie będzie się
przeprowadzało głosowania. Członkowie kapituły mają na-

Sławek Olejniczak na delli
Alleghesi w drodze na Civetta

Sławomir Olejniczak
(ur. w 1973 r. w Czeladzi)
W młodości trenował siatkówkę w Milowickim Płomieniu. Pasję do gór zaszczepiła
mu matka, która chodziła po Beskidzie
Śląskim w klapkach.
Sławek pokonał (oprócz własnych słabości i cukrzycy, z którą podróżuje): Mont
Blanc (4807 m, 2002) i Grossglocknera
(w Austrii: 3798 m, 2002); dotarł pod Mount
Everest (2002 – Kala Pattar 5643 m); dał
radę Elbrusowi (5642 m, 2003) i w pełnym

dzieję, że sukcesy sportowe, jakie osiągną sportowcy czeladzcy
lub pochodzący z Czeladzi w 2017 r., dadzą większe pole do
możliwości wyboru najlepszych. Niestety, aktualne osiągnięcia
nie zachęcają do głębszej analizy. Poziom czeladzkiego sportu
jest, niestety, dość kiepski. Oczywiście jest kilka fajnych, powtarzających się nazwisk. To nasi judocy, szermierka i kilku innych
zawodników, którzy trenują w klubach w innych miastach.
Są dla nas jak światełka w tunelu i z całego serca życzymy im
sukcesów w roku 2017. Będą oczywiście również uwzględnieni
w Plebiscycie na Sportowca Wszech Czasów Czeladzi.

słońcu podziwiał 200-kilometrowe widoki
ze szczytu Aconcagui (6962 m, 2004), obchodząc przy tym górę dookoła; z 6-letnią
córką przeszedł wąwóz Khali Gandaki z widokami na Annapurnę i Dhaulagiri (2005)
oraz podziwiał kulturę gorących Indii.
W 2006 r. powiedział TAK pewnej cudownej Oli. Na cel 3-miesięcznej podróży
poślubnej wybrali Amerykę Południową,
gdzie śledzili Inków i szukali samotności
w górach (w tym Chachani: 6057 m, Nevado Mismi nad źródłami Amazonki: 5601
m). Od tego czasu wędrują często z dziećmi
– z córką Małgorzatą. W 2008 r. zdobywali
4-tysięczniki Kirgizji, w 2009 r. sprawdzali
sprawność wartburga na górskich drogach Albanii, a w 2010 r. wspólnie stanęli
na najwyższym szczycie Maroka (Dżebel
Tubkal: 4167 m).
Nie są im obce (bez)droża Ukrainy (2006
i 2011) oraz (bezkrwawe) łowy na dzikie
nosorożce z poziomu grzbietu słonia.
Rodzinna wyprawa do Nepalu w 2012 r.
dotarła także do Sanktuarium Annapurny i do świątyń Muktinath na granicy
z Tybetem.
Samodzielna wyprawa wysokogórska
do Azji Centralnej latem 2012 r. zawio-

Redakcja
dła Sławka na szczyt Muztagh Ata (7546
m n.p.m – 43. najwyższej góry świata).
Ostatnia ekspedycja wysokogórska, w październiku 2016 r., w lodowy rejon masywu Monte Rosa w Alpach była inspiracją
do otwarcia, wspólnie z Przemysławem
Janowskim projektu „Cho Oyu 2018”.
Do wyprawy na 6. najwyższą górę świata
(8201 m) trzeba się dobrze przygotować.

Beata Elżbieta
Maksymow-Wendt
(ur. w 1967 r. w Czeladzi)
Polska judoczka, w środowisku judoków
sympatycznie przezwana „Kruszyną”. Mie-

Beata Maksymow

Fot. portalwiedzy.onet.pl

rzy 180 cm wzrostu, waży ponad 120 kg.
Uczestniczka Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Barcelonie w 1992 r. (5 miejsce w kat.
+72 kg), w Atlancie w 1996 r. (5 miejsce
w kat. +78 kg) i w Sydney w 2000 r. Karierę sportową rozpoczęła w wieku 15 lat
w GKS Jastrzębie, następnie w 1991 r.
w Błękitnych Kielce, w latach 1991-1994
w KS Koka Jastrzębie i w latach 1998-2002
w AZS Wrocław. Ma na swoim koncie
23 medale Mistrzostw Polski, 18 medali
Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Była trzykrotną mistrzynią Europy
i dwukrotną mistrzynią świata w judo
(na podstawie Wikipedii).

Henryk Piotr
Grabowski

Fot. wikizaglebie.pl

(ur. w 1929 r. w Czeladzi)
Lekkoatleta i olimpijczyk, brązowy medalista mistrzostw Europy w skoku w dal.
Czeladzianin, reprezentował barwy Górnika Czeladź (1949-1950), CWKS Warszawa
(1951-1952), Górnika Mysłowice (1953),
Górnika Zabrze (1954), Górnika Katowice
(1955-1957) i CKS Czeladź (1958-1960). Początkowo był piłkarzem, grał w juniorach
i seniorach, ale równocześnie skakał w dal.
Gdy W 1950 r. rozpoczął naukę w szkole
podoficerskiej w Koźlu, jego wyniki plasowały go już w dziesiątce najlepszych
zawodników w kraju. W 1951 r. zajął pierwsze miejsce w zawodach zorganizowanych z okazji otwarcia stadionu w Lipsku.
Skoczył 7,51 m, był to wówczas najlepszy
wynik w Europie. W następnym roku

K R O N I K A K RYM I N ALN A
Złe zachowania
Ostatnio kilka razy odwiedziłem z moim
synem obiekt sportowy na Piaskach. Z dużym zadowoleniem przyjąłem zmiany,
jakie tam zaszły. Robią wrażenie, ale też
nasuwają refleksję. Jest kilka tematów,
które należałoby – moim zdaniem – poprawić od strony zagospodarowania terenu
poprzez sposób organizacji zajęć dla dzieci
młodzieży. I właściwie na tym drugim
chciałbym się skupić. Korty nie były używane, natomiast sztuczna nawierzchnia boiska piłkarskiego oblegana była
za każdym razem przez dzieci i młodzież
obojga płci z osiedla. Rozgrywali mecze,

które praktycznie nie różniły się od siebie
wynikiem. W przekleństwach, paleniu
papierosów i śmieceniu był remis: 30:30,
a może więcej, bo na dobrą sprawę każda
nieudana akcja kończyła się przekleństwami. Wynik meczu: 1:0. Za pierwszym
razem zaprosiłem do siebie kapitanów
drużyn i zwróciłem im na to uwagę. W następnych wizytach opadły mi ręce. Może
więc warto dołożyć parę groszy do tego
fajnego obiektu i zatrudnić osobę, która
sprawi, że mecze staną się bardziej cywilizowane, a prowadzone dialogi przyzwoite?
Andrzej Kostarz

Straż miejska łamie przepisy!

Henryk Grabowski

po raz pierwszy został olimpijczykiem
(Helsinki ‚52). W 1955 r. poprawił rekord
życiowy – 7,81 m, a rok później wyjechał
na kolejną olimpiadę (Melbourne ‚56).
W 1958 r. zdobył brązowy medal podczas mistrzostw Europy w Sztokholmie.
W 1960 r., mimo powołania na olimpiadę,
zakończył karierę. Po latach wyjaśniał,
że wyniki nie gwarantowały już medali w poważnych imprezach, a ponadto
przyplątała się kontuzja mięśnia. Miał
znakomitą szybkość – na 60 m potrafił
pokonać ówczesnego króla polskiego
sprintu, Mariana Foika. Po zakończeniu
kariery sportowej był m.in. kierownikiem
drużyny piłkarskiej CKS Czeladź. Zmarł
w 2012 r. w wieku 82 lat.

CZY ISLAM JEST ZAGROŻENIEM
DLA EUROPY?

33%

zniżki!
TYLKO 33,33 zł
z wysyłką!
ISBN: 978-83-7967-044-4
Format: 16,1x23,4 cm
336 stron
Cena katalogowa 39,99 zł

Hege Storhaug, norweska działaczka na rzecz praw
człowieka, wykrzyczała to, o czym do tej pory Zachód
tylko szepta: Norwegia – a wraz z nią cała Europa – wkracza
w erę utraty wolności i demokracji.
Najbardziej kontrowersyjna książka o islamie.
W sprzedaży już od NBKB 201.
Jeśli wyślesz zamówienie na adres:
11plaga@stapis.com.pl, podając hasło „Mój Kalendarz”
zamówisz książkę w promocyjnej cenie 33,33 zł
(wraz z kosztem wysyłki).
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Wielokrotnie zdarza się, że samochód
czeladzkiej straży miejskiej w okolicach
godz. 15 parkuje na środku skrzyżowania
przy banku ING przy Rynku (na wjeździe w kierunku nowej siedziby ZIK-u),
łamiąc wszelkie zasady ruchu drogowego! Dodatkowo przez dłuższy czas
samochód ma włączony silnik, mimo że
kodeks drogowy zabrania pozostawiania
pracującego silnika podczas postoju na
obszarze zabudowanym w praktyce na

dłużej niż minutę. Kto sprawiedliwie
ukarze strażników miejskich mandatami?
I druga sprawa – kiedy po zimie zostaną
naprawione dziury w drogach, np. na ul.
Wiejskiej, Nowopogońskiej czy Mysłowickiej? Wiem, że nie wszystkie ulice należą
do gminy, ale w kwestii ulic należących
do powiatu czy innych jednostek władze
powinny naciskać odpowiednie organy,
aby te naprawiały nawierzchnię dróg.
Czeladzianin

Pecha, a zarazem wielkie szczęście
miał kierowca, który stracił panowanie
na śliskiej ul. Katowickiej. Ściął znak drogowy, żywopłot, koziołkował i ostatecznie już niemal bez prędkości zatrzymał
się na drzewie w Parku Jordana. Auto
nawet nie tak zniszczone, a najważniejsze, że kierowca i pasażerka bez uszkodzeń. Na miejscu policja i straż ognista
i wszystko bezpiecznie.
Tuż przed północą w sylwestra w jednym z czeladzkich hoteli doszło do tragedii. W wyniku pobicia zmarła 36-letnia
kobieta, która przyjechała ze Świdnika (woj. lubelskie). Na wniosek policji
i prokuratury Sąd Rejonowy w Będzinie
wydał postanowienie o tymczasowym
aresztowaniu 27-letniego katowiczanina
i jego 23-letniej partnerki. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była zazdrość
23-latki o swojego partnera.
Policjanci wyjaśniają okoliczności
pobicia 22-letniej kobiety, do którego
doszło w parku Prochownia. Najpraw-

▶

▶

do swojej działalności przestępczej.
Mężczyźni postanowili na początku
marca br. włamać się do jednej z piwnic
w budynku, w którym wspólnie mieszkali. Ich łupem padły różnego rodzaju
sprzęty i narzędzia, a nawet słoiki z przetworami.

▶ Zarzut zniszczenia mienia usłyszał
31-letni czeladzianin, który wybił szybę
w autobusie komunikacji miejskiej. Pijany
mężczyzna, chcąc najprawdopodobniej
zatrzymać autobus, rzucił w jego przednią
szybę swój plecak. Straty, jakie spowodował wandal, oszacowano na 2 tys. zł.
Nieodwzajemnione uczucie stało
się przyczyną pobicia 56-letniej dąbrowianki. Kobieta, śledząc byłego partnera
i jego żonę, dotarła za nimi do centrum
Czeladzi. 53-latek i jego 52-letnia małżonka, poirytowani obecnością byłej znajomej mężczyzny, zaatakowali ją. Oprawcy
wyciągnęli swoją ofiarę z samochodu
i dotkliwe pobili. Dodatkowo w trakcie
zdarzenia zdewastowali auto, którym
przyjechała kobieta.
Na czeladzkim Rynku 19-letni czeladzianin wspólnie z innym mężczyzną pobił
30-letniego mieszkańca miasta. Rzucony
na ziemię mężczyzna był bity pięściami
po całym ciele. Co ciekawe, ofiara nie znała
swoich oprawców, a sam atak nie był poprzedzony żadną zaczepką z którejkolwiek
strony. Na zachowanie napastnika wpływ
miały za to ponad 2 promile alkoholu znajdujące się w jego organizmie.
Do pożaru doszło nad ranem w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze
kamienicy przy ul. Staszica. W zdarzeniu,
którego prawdopodobnym źródłem była
elektryczna kuchenka, zginęła 81-letnia
kobieta.

▶

▶
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W/dǁƉŝƐĂđŶƵŵĞƌ KRS Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane –
<Z^EZκκκκκμοπνς͕ǁƌƵďƌǇĐĞλνςƉŽĚĂđǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶČŬǁŽƚħ͕ĂǁǌħƑĐŝ
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Jacek Dudek

dopodobniej 30-letni czeladzianin zaatakował swoją byłą partnerkę, ponieważ kobieta nie chciała dopuścić, aby
nietrzeźwy mężczyzna bawił się z ich
wspólnym dzieckiem. W ujęciu napastnika pomogli znajomi pobitej kobiety.
Policjanci z będzińskiej drogówki
ustalają okoliczności i przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło
na ul. Tuwima w Czeladzi. Na oznakowanym przejściu dla pieszych 75-letni
kierowca nissana micry potrącił prawidłowo przechodzącą 8-letnią mieszkankę miasta, na dodatek nie udzielając jej
pomocy. Dziewczynka z urazem nogi
trafiła do szpitala.
Przed obliczem sądu i prokuratora
stanie 60-letni czeladzianin odpowiedzialny za spowodowanie pożaru w jednym z budynków mieszkalnych przy ul.
XXXV-lecia w Czeladzi. Kompletnie pijany, po kłótni ze swoją byłą 68-letnią
konkubiną zagroził kobiecie, że wkrótce „ją spali”. Po kilku godzinach wrócił
do mieszkania byłej partnerki i używając
kupionej na pobliskiej stacji paliw benzyny, podpalił drzwi wejściowe. Powodem, dla którego kobieta zakończyła
związek, było nadużywanie alkoholu
przez mężczyznę.
25-letni czeladzianin na początku
grudnia ub.r., używając noża, dokonał
rozboju na innym 30-letnim mieszkańcu
miasta. Bezkarny oprawca, mając poczucie władzy nad swoją ofiarą, zamieszkał nawet w jej mieszkaniu. Z czasem
młodszy mężczyzna wciągnął 30-latka

▶

Dla jednego z pojazdów kładka nad
ul. Staszica niedaleko komisariatu policji
okazała się za niska. W efekcie most dla
pieszych został uszkodzony. By go naprawić, trzeba było zatrzymać ruch na dwupasmowej drodze w kierunku Będzina.
W ręce czeladzkich policjantów
wpadł amator narkotyków. 21-letni

▶

▶

▶

Fot. policja.pl

mieszkaniec Czeladzi na widok policyjnego patrolu próbował jeszcze pozbyć
się woreczka z amfetaminą, wyrzucając go przez okno samochodu. Zawartość zabronionej substancji pozwalała
na przygotowanie prawie 100 działek
dilerskich narkotyku. Czeladzcy policjanci zatrzymali też w centrum miasta
30-letniego mieszkańca Będzina, przy
którym znaleźli 4 działki dilerskie amfetaminy.

▶ Dramatyczny finał miało towarzyskie spotkanie z okazji narodzin dziecka
w jednym z mieszkań w centrum Czeladzi. W trakcie imprezy 40-letni ojciec
noworodka zaatakował nożem swojego
34-letniego znajomego, który wkrótce
miał się stać ojcem chrzestnym dziecka.
Mężczyzna z ranami kłutymi klatki piersiowej trafił na stół operacyjny.

Większość informacji
na podstawie serwisu policja.pl.
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dla mieszkańców, którzy zdecydują się wymienić stare piece węglowe
na ekologiczne źródła ciepła.
W Dąbrowie Górniczej ruszył pilotażowy program badania jakości powietrza. Jak podaje dziennikzachodni.pl, badania rozpoczęły
się 1 stycznia i potrwają do 31 grudnia 2017 r. Sfinansuje je miasto,
a wykonawcą jest firma Atmoterm. W mieście ustawiono 20 punktów pomiarowych. Według „Financial Times” aż 33 z 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce!
Z sondażu CBOS wynika, że 51% Polaków uważa, iż kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powinny zostać ograniczone
do dwóch. Z kolei dla 40% badanych ograniczenie kadencji władz
samorządów to zły pomysł.
Starosta Teodor Grobelny zadecydował, że mieszkańcy Jarocina
w Wielkopolsce nie będą obchodzić urodzin i imienin. Jak podaje
wp.pl, takich uroczystości nie powinni urządzać urzędnicy, nauczyciele i uczniowie. Chodzi o świętowanie w godzinach pracy i w szkole.
Od września br. w Legnicy ma funkcjonować program pod roboczą
nazwą „300+” – podaje gazetawroclawska.pl. 300 zł miesięcznie ma iść
na dofinansowanie pobytu dzieci, które będą uczęszczać do prywatnych żłobków lub klubów dziecięcych. Żeby program wszedł w życie,
muszą go jeszcze przegłosować miejscy radni.
Radni Radomia odrzucili wniosek CBA o wygaśnięcie mandatu Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia z PO. Jak podaje Polskie
Radio, w ocenie CBA Witkowski, wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów ustawy antykorupcyjnej, przez cztery miesiące 2015 r. zasiadał
w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, w której
udział Skarbu Państwa nie przekraczał 50% liczby akcji. Za wygaśnięciem mandatu prezydenta zagłosowało 9 radnych, przeciw było 17.

▶

▶
▶
▶

Obrady R ady Miasta – kwiecień 2032 roku
– Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej sesji – rozpoczął
obrady przewodniczący Ogon. – Przede wszystkim bardzo serdecznie witam słońce naszego miasta, naszego burmistrza Spaleńca.
Jak wszyscy wiemy, przebył ostatnio bardzo długą i trudną, pełną
niebezpieczeństw drogę powrotną z Marsa. Byliśmy pełni lęku,
czy podróż odbędzie się bez przeszkód. Dzisiejsza sesja została
zwołana właśnie na okoliczność powrotu naszego burmistrza.
Bardzo proszę go o zabranie głosu – Ogon usiadł i skonsternowany
otarł czoło. Nie do końca wiedział, jak powinien się zachować
i brakowało mu innych tematów na sesję. Spaleńca wyjątkowo
długo nie było w mieście. A o dziwo, im dłużej go nie było, tym
robiło się spokojniej. Tym łatwiej pracowało się urzędnikom, tym
mniej pojawiało się problemów. Na czas jego nieobecności ustały
ruchy kadrowe, ustały gwałtowne zwolnienia, a tym samym stres,
dzięki czemu pracowano wydajniej i w lepszej, przyjaźniejszej
atmosferze. Ale przede wszystkim po raz pierwszy od czasu, gdy
nastał Spaleniec, w mieście nie odnotowano wzrostu ilości urzędników, a wręcz odwrotnie, gdyż kilka osób odeszło na emerytury.
Wiadomo było jednak, że teraz znowu nastąpi niekontrolowany

Sala zamarła w podziwie dla geniuszu i skuteczności Spaleńca.
Płazecki z Wentylem podali sobie ręce i gromko krzyknęli:
– Hip hip hura! Hip hip hura!
Po zakończeniu długiego aplauzu przewodniczący Ogon
zabrał głos.
– Bardzo dziękujemy, panie burmistrzu, za tak piękną zapowiedź
wyczerpującej relacji z podróży na Marsa. Ten wspaniały kamyk
oczywiście wstawimy do specjalnej gabloty z odpowiednim opisem. Jeżeli nie ma innych tematów, zamykamy sesję.
I już chciał to przegłosować, gdy…
– Zaraz, zaraz – przerwał mu radny Pisak. – Są tematy, a raczej
jeden temat.
– No, słuchamy zatem – łaskawie, choć bardzo niechętnie
zgodził się Ogon.
– Szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Niebawem ogłoszony
zostanie termin kolejnych wyborów samorządowych. I mam
w związku z tym pewną propozycję.
Sala lekko zaszemrała. Przecież wiadomo było, że kolejne wybory Spaleniec wygra w przedbiegach – przecież jego

Rys. Piotr Zięba

wysyp zatrudniania krewnych i znajomych królika, w tym wielu
z zaprzyjaźnionych, sąsiednich miast. Z zamyślenia wyrwał
Ogona skrzeczący głos Spaleńca, który już doszedł do mównicy.
– Wiiiitam was serdecznie – zaczął wylewnie Spaleniec. – Nie
mogłem się już doczekać, żeby znowu was zobaczyć. Przywiozłem tu dla was i dla naszej Rady kamyk z Marsa. Prawda była
taka, że skąpy Spaleniec nic nie przywiózł, a kamyk podniósł
na Borzesze. – Teraz jestem zmęczony długą podróżą, więc
ograniczę się tylko do serdecznego przywitania. O całej naszej
trudnej, ale jakże efektywnej wyprawie opowiem inną razą,
a na razie pochwalę się tylko, że odniosłem kolejny, olbrzymi
sukces dla naszego miasta. Zdobyłem fantastyczne partnerstwo
dla Czeladzi z niewielkim miastem na Marsie i dzięki temu raz
w roku będziemy przyjmować tamtejszego burmistrza z małżonką, a raz w roku polecę tam ja ze swoją małżonką. Czyż nie
jest to cudowna informacja?

aparat propagandowy z Tomałkiem na czele, na który szła
potężna część czeladzkiego budżetu, bez problemu panował
nad większością czeladzian. A poza tym Spaleniec praktycznie
kupił sobie niemal wszystkich radnych, poobsadzał swoimi
ludźmi wszystkie ważne funkcje w mieście. Miał wprawdzie
niewielkie problemy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, ale
nie przejmował się nimi specjalnie. Wystarczająco dużo bloków
powyrywał im już na wspólnoty mieszkaniowe, zwłaszcza gdy
zamieszkali w nich muzułmanie i Ukraińcy. Mógł spokojnie
wyjechać na Marsa, a wybory i tak wygra. Cóż więc tu próbuje
mieszać ten łysy Pisak?
Niezrażony szmerem Pisak kontynuował:
– Otóż, jak wszyscy wiemy, na świecie następuje ciągły rozwój
technologii komputerowej. Już kilka lat temu sprzęt prześcigał
inteligencją przeciętnego przedstawiciela homo sapiens. A niebawem mają powstać jeszcze lepsze komputery. W tym momencie

dało się słyszeć z sali Wrońskiego, który szepnął, że inteligentniejszy
od Spaleńca był nawet zwykły pecet z czasów jego młodości. Pisak
udał, że nie słyszy i naiwnie ciągnął dalej. – Dlatego też proponuję,
byśmy tu, w Czeladzi, byli światową, a nawet kosmiczną awangardą.
Byśmy w najbliższych wyborach nie wybierali ludzi, byśmy byli
pierwszą radą miejską na świecie i mieli pierwszego na świecie
burmistrza nie-człowieka, byśmy mieli KOMPUTER!
Sala zamarła przerażona, a Pisak wykorzystał ciszę i perorował
dalej:
– Kiedyś, za sanacji, mieliśmy pierwszą w Polsce radę komunistyczną. To teraz bądźmy pierwsi na świecie z radą komputerową. Bez
wyborów! Dla dobra miasta i mieszkańców! – rozkręcał się Pisak,
a sala oniemiała w przerażeniu rzucanymi przez niego bluźnierstwami. – Klasyczne wybory są beznadziejne, to konkurs piękności
i siły pieniędzy kampanii, a nie rzeczywista ocena umiejętności
i cech kandydata. Tu obecny Spaleniec jest klasycznym przykładem
wyborczego zła, niekompetencji, braku honoru i prywaty. – Pisak
nie zdawał sobie chyba sprawy, że właśnie podpisał na siebie wyrok
śmierci. – Już najwyższy czas, by nie tylko Czeladzią, ale i Polską,
i całym światem zaczęły rządzić komputery. One nie znają prywaty,
nie znają korupcji, nie znają chciwości, nie znają zawiści. Kierują się
logiką, będą szukały najbardziej optymalnych rozwiązań. I pracują
ZA DARMO! W nich nasza przyszłość! – Pisak skończył, spojrzał
na salę i zobaczył przerażone twarze radnych i zieloną ze złości
twarz Spaleńca, który właśnie brał mikrofon do ręki.
– Ależ one mogą nami zawładnąć i zrobić z nas później kaszkę
z mleczkiem! – próbował włączyć się Wroński, ale natychmiast
stulił uszy po sobie, bo rozległ się głos Spaleńca:
– Dziękuję za udzielenie głosu – wrzasnął, choć Ogon nawet nie
zdążył zareagować. – Idiotyczny pomysł radnego Pisaka należy
włożyć między bajki. Nawet na Marsie nie rządzą komputery.
Przyjrzę się trochę bliżej sprawom radnego Pisaka. Prawdopodobnie ma albo będzie miał jakieś kolosalne problemy i stąd
mówi takie bzdury. Chyba mu się jakiś nowy komputer, hehehe,
przyda – zarechotał. – Jak widzę, moja nieobecność była chyba
jednak trochę za długa i dlatego muszę wyraźniej przypomnieć
się mieszkańcom. Czy ktoś ma może jakieś pomysły?
– Proponuję akcję plakatową i wielkoformatowe billboardy,
na których postać pana burmistrza uwieczniona zostanie na tle
marsjańskich kanałów i dzięki temu mieszkańcy będą mogli na własne oczy zobaczyć trochę prawdziwej kosmicznej nowoczesności,
a nie słuchać bzdur radnego Pisaka – zaproponował Wentyl.
– Czy są jakieś uwagi do tego wniosku? – Ogon znowu poczuł
się pewniej na stołku przewodniczącego.
– Tak – zasapał Płazecki. – W pełni popieram wniosek, naszym
mieszkańcom bardzo dobrze zrobi widok marsjańskich pejzaży.
– Dobrze byłoby jeszcze jakieś fajne, mądre i pouczające hasło
umieścić na plakatach – wtrącił Tomałek. – Może jakże nowatorskie
„podróże kształcą – poleca burmistrz Spaleniec”?
– Zatem głosujemy – zadysponował Ogon.
Przy dwóch radnych wstrzymujących się od głosu i jednym
przeciw przegłosowano uchwałę.
– Dziękuję, zamykam sesję RM. Kwestia nagród dla radnych
i podwyżek diet omówiona będzie na następnym posiedzeniu.
Radni z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku wobec
mieszkańców miasta rozeszli się do domów.
A w mieście niebawem rozpleniły się życzliwie uśmiechnięte
twarze Spaleńca, dzięki czemu mieszkańcy czuli się dużo bezpieczniej, a Czeladź znów stała się fajna.
Leon Dąbrowski
Cd. fikcyjnej i humorystycznej relacji z przyszłości nastąpi.
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▶
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic

Fot. T. Cukiernik

– Jeśli chodzi o budżet w przeliczeniu na mieszkańca, 20 lat temu
byliśmy jednym z najbiedniejszych miast województwa katowickiego. W tej chwili jesteśmy jednym z najbogatszych miast na prawach
powiatu w Polsce – mówi „Nowoczesnej Czeladzi” Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich. – Wtedy, kiedy
byliśmy tacy biedni, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy (ponad 70 mln
zł) na uzbrojenie terenów przemysłowych dla inwestorów. Byliśmy
za to krytykowani, ale dzięki temu mamy taki ogromny wzrostu dochodów budżetu. To są stałe, pewne pieniądze, głównie z podatku
od nieruchomości – opowiada. – Mamy doskonałą sytuację finansową jak na polskie miasta, nieporównywalnie lepszą niż praktycznie
wszystkie średnie i większe miasta. Uciekliśmy do przodu. O tyle
zwiększyliśmy dochody, że nasze aktualne długi możemy spłacić
jednoroczną nadwyżką operacyjną. Szybko zwiększamy dochody
własne – podkreśla Frankiewicz.
Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic z PO, jednego z najbiedniejszych miast na prawach powiatu, zamówił sobie kolejne luksusowe auto. Jak przypomina wp.pl, tuż po objęciu urzędu w 2011 r.
Kostempski kupił nowy samochód, co kosztowało podatników ponad
100 tys. zł. Teraz zdecydowano się wymienić auto, ponieważ jak informuje Urząd Miasta, naprawy były coraz droższe. Prezydent będzie
jeździł najdroższą wersją passata, jaką produkuje firma Volkswagen,
która kosztuje aż 218 tys. zł. Tymczasem od lat Świętochłowice klasyfikowane są jako najbiedniejsze miasto na prawach powiatu, które
ma wiele bardzo kosztownych potrzeb.
Urzędnicy z częstochowskiego ratusza byli hojnie obdarowywani
nagrodami w 2016 r. Jak donosi portal czestochowa.cz, urzędnicy
tylko za to, że stawiali się do pracy otrzymywali od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych! Rekordowe nagrody przyznano Grażynie
Klamek – 31 570 zł i 22 550 zł. Urzędniczka otrzymała te wysokie
premie za spadek liczby bezrobotnych. Bardzo wysoką nagrodę –
aż 30 048 zł – otrzymał również Mariusz Sikora, bo jak uzasadniono…
wykazał „osobiste zaangażowanie przy realizacji powierzonych zadań”.
Rybnik zaoszczędził ok. 200 tys. zł dzięki obsłudze kas w ratuszu
przez firmę zewnętrzną. Jak informuje pb.pl, pierwszą umowę w tej
sprawie samorząd zawarł w lutym 2011 r. Wcześniej miasto zatrudniało
cztery osoby na etatach kasjera. Do końca 2016 r. te prace zlecano
Rybnickiemu Bankowi Spółdzielczemu. Od stycznia 2017 r. 6 kas
urzędu obsługuje firma Monetia.
NIK w swoim raporcie wskazuje, że skontrolowane gminy z województwa śląskiego nieskutecznie działały na rzecz ograniczania
niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. Działania skontrolowanych gmin były zbyt wolne, a ich skala zbyt ograniczona,
by obniżyć niską emisję do poziomu norm. W woj. śląskim głównym
źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja, będąca efektem
spalania paliw niskiej jakości w przestarzałych domowych paleniskach.
Jak informuje portalsamorzadowy.pl, od 2018 r. przez 10 lat samorząd Katowic chce przeznaczać 10 mln zł rocznie na działania służące
poprawie jakości powietrza, w tym m.in. na wymianę nieekologicznych
źródeł ciepła. Mieszkania opalane węglem będą podłączane do sieci
ciepłowniczej. Zgodnie z założeniami katowickiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2018-2028, co roku po 5 mln zł ma być
przeznaczane na dopłaty do zmiany ogrzewania, a kolejne 5 mln zł
– na likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych gminy.
Z kolei władze Pszczyny przyjęły Program Ograniczania Niskiej Emisji,
zgodnie z którym na wymianę starych kotłów i termomodernizację
budynków miasto wyda 55 mln zł w ciągu 5 lat. Natomiast władze
Radomia zamierzają w tym roku przeznaczyć 500 tys. zł na dopłaty

dyrektorki – ujawnia w „Dziennik Polski”. Nieprawidłowościami w ZBK
zajęła się już prokuratura.
CBA zatrzymało 5 osób zamieszanych w ustawianie przetargów. Jak
podaje niezalezna.pl, śledczy ustalili, że przedstawiciele jednej z firm
z Wrocławia byli w bliskich relacjach z urzędnikami samorządowymi
i pracownikami spółek samorządowych. Dzięki temu ustawiane były
przetargi na dostawy samochodów do zbierania odpadów komunalnych, opiewające na ponad 2,5 mln zł.
Mazurska gmina zmieniła nazwę ulicy 22 Lipca na taką samą, argumentując, że już nie kojarzy się z komunistycznym świętem. Jak
informuje „Nasz Dziennik”, Rada Gminy Kruklanki pod Giżyckiem
podjęła decyzję o zmianie głównej ulicy w osadzie gminnej z 22 Lipca
na… 22 Lipca. Jednak – jak zaznaczają władze gminy – nowa nazwa
już nie symbolizuje dawnego PRL-owskiego święta, lecz ma mieć
nową treść. Ale tą nową treścią ma być niesymbolizowanie niczego
poza datą w kalendarzu.
Jak informuje portalsamorzadowy.pl, Sopot jako pierwsze miasto
w Polsce wprowadził możliwość płatności online w urzędzie. Mieszkańcy Sopotu mogą opłacać przez Internet za pomocą kart kredytowych
lub poprzez e-przelewy m.in. rejestrację pojazdu i wydanie prawa
jazdy. Czy w Czeladzi będzie to kiedykolwiek możliwe?
Policja wystąpiła do władz Sopotu z wnioskiem o ograniczenie
czasu działania lokali rozrywkowych do godz. 3 w nocy. Jak przypomina tvn24.pl, obecnie lokale mogą działać do godz. 5. Zdaniem
policji, wcześniejsze zamykanie lokali będzie miało pozytywny wpływ
na wzrost bezpieczeństwa w centrum miasta, bo według stróżów
prawa eskalacja negatywnych zachowań następuje pomiędzy godz.
4 a 5 nad ranem.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Toruń
Warszawski sąd skazał stołecznych strażników miejskich za pobicie
mieszkańca Warszawy. Jak informuje Polskie Radio, mieszkaniec
Warszawy zwrócił uwagę strażnikom miejskim, że ci źle zaparkowali
samochód. W odpowiedzi został zaatakowany słownie i fizycznie przez
strażników – był szarpany, bity po głowie, kopany po tułowiu, ramieniu i głowie oraz użyto wobec niego ręcznego miotacza substancji
obezwładniających. Sąd skazał strażników na pół roku więzienia, przymusowe prace społeczne i zakaz wykonywania zawodu przez 10 lat.
Władze Krakowa przeznaczyły 30 tys. zł na… makijaż i dobór strojów
dla prezenterów miejskiej telewizji internetowej. Według fakt.pl, władze wydały również 36 tys. zł na monitorowanie w Internecie i prasie
nazwiska prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz słowa „Kraków”. Tylko
działanie telewizji nadawanej za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Miasta pochłania 228 tys. zł rocznie. Pieniądze za wykonanie
makijażu, kosmetyki i dobór strojów dla prezenterki internetowej
telewizji miejskiej pobiera… jej siostra.
Katarzynę Zapał, dyrektorkę Zarządu Budynków Komunalnych
w Krakowie, i jej zastępczynię Anitę Wójcik, oprócz obowiązków zawodowych połączyły również wspólne interesy: mężowie urzędniczek
nabyli atrakcyjne lokale miejskie. Niedługo po zawarciu transakcji
w księgach wieczystych jako współwłaścicielki pojawiły się obie panie

▶

▶

Fot. T. Cukiernik

Wielu polskim miastom grozi bankructwo. Onet.pl alarmuje,
że 12 spośród największych miast w Polsce przekroczyło poziom zadłużenia ponad 60% w relacji do dochodów. Rekord padł w Wałbrzychu
(95,1%), na drugim miejscu znalazł się Toruń (77,3%), a na trzecim –
Łódź (74,4%). Jednak poważnym problemem jest zadłużenie ukryte,
czyli długi zaciągane przez spółki miejskie. Nie wiadomo, ile wynosi
obecnie to niejawne zadłużenie w samorządach.
Tymczasem Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli (woj. lubuskie), napisał na Facebooku: „A my w Nowej Soli od 3 lat nie wzięliśmy 1 zł nowego kredytu, a nadwyżkę budżetową przeznaczyliśmy
na spłatę starych zobowiązań. Robimy to m.in. po to, żeby nabrać sił
przed ostatnią już większą pulą pieniędzy z UE, które przeznaczymy
na inwestycje prorozwojowe, nie na konsumpcję. Jak zarobimy, to będziemy dopiero wydawać”.
Prezesi łódzkich spółek samorządowych, które przynoszą milionowe
straty, zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jak informuje polsatnews.pl, spółka zarządzająca łódzkim lotniskiem przyniosła
aż 45 mln zł strat, a w tym czasie jej prezes zarabia aż 22 tys. zł brutto
miesięcznie. 10 mln zł rocznych strat przyniósł Bionanopark, a jego
prezes zarabia 13,2 tys. zł miesięcznie. Z kolei spółka Expo Łódź odnotowała 2,7 mln zł straty, a jej prezes inkasował co miesiąc ponad 13 tys. zł
pensji. Natomiast ponad 26 tys. zł co miesiąc pobiera szef Miejskiej
Areny Kultury i Sportu „Atlas”, która przyniosła 3,7 mln zł straty. Władze
Łodzi wyjaśniają, że pensje prezesów podległych miastu spółek określa
wskaźnik, który nie zależy od tego, czy spółka przynosi zyski, czy straty.
Jak podaje portalsamorzadowy.pl, przed Sądem Rejonowym
w Białymstoku ruszył proces z powództwa prezydenta miasta Tadeusza
Truskolaskiego w sprawie przywrócenia mu wcześniejszego poziomu
wynagrodzenia, obniżonego uchwałą radnych za brak absolutorium.
Przed obniżką prezydent Truskolaski zarabiał ok. 13 tys. zł brutto
miesięcznie, a obniżka wyniosła 3,8 tys. zł brutto.
Z informacji serwisu portalsamorzadowy.pl wynika, że Romuald
Zawodnik, burmistrz 19-tysięcznych Pionek (woj. mazowieckie), pozostanie na stanowisku. Referendum w sprawie jego odwołania jest
nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. W głosowaniu wzięło
udział 2529 osób. Za odwołaniem burmistrza zagłosowały 2423 osoby
(96%). Jednak aby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim
udział co najmniej 3996 osób.
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COOLINARNA
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redaguje Grzegorz Klonek
Wszyscy dokładnie wiemy, że witamina D3 jest
ważna dla układu szkieletowego. Jej niedobór,
co jest powszechnym zjawiskiem w naszym kraju,
powoduje zaburzenia gospodarki wapniowej.
To w konsekwencji przyczynia się do powstawania
osteoporozy oraz osteopenii, co z kolei powoduje
większe ryzyko wystąpienia złamań na skutek
słabej odporności kości.

NOWOCZESNA &=(/$'į

Witamina D3

P

onadto odpowiedni poziom witaminy D jest niezbędny
do hamowania prozapalnej aktywności organizmu,
czyli jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego. Uważa się, że niedobory mają związek z poniższymi schorzeniami, a na pewno
odpowiedni poziom tej witaminy wspomógłby proces leczenia
poniższych chorób:
6 infekcje, przeziębienia, grypy,
6 choroby sercowo-naczyniowe,
6 astma,
6 cukrzyca typu 1, 2,
6 otyłość,
6 nowotwory (witamina D kontroluje rozwój komórek normalnych, jak i nowotworowych),
6 stwardnienie rozsiane,

6 zaburzenia płodności (witamina bierze udział w budowie
hormonów płciowych),
6 reumatoidalne zapalenie stawów,
6 choroba Leśniowskiego-Crohna,
6 choroby tarczycy w tym zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto, Gravesa Basedowa),
6 depresje i zaburzenia nastroju.
Ciekawe prawda? Może czas zrobić sobie badanie poziomu tej ważnej witaminy? Jest to podstawowe badanie, które
zlecam zrobić przed przystąpieniem do diety. Na ponad
1000 osób, które się do mnie zgłosiły w zeszłym roku, tylko jedna miała prawidłowy poziom około 80 ng/ml, 90%
pacjentów miało poniżej 30 ng/ml, z czego połowa poniżej
20 ng/ml. Może to jedna z przyczyn wysypu wielu przewlekłych chorób?

List zza oceanu
Poza jednym w tym numerze nie ma moich tekstów. To nie dlatego, że nie mam
nic do powiedzenia na temat Czeladzi. Na temat naszego miasta wypowiadam
się dość często. W dyskusjach z czeladzianami czy choćby na łamach Facebooka,
gdzie wspólnie z kolegami prowadzę proﬁl Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto.
Ale wpisy na FB są dużo prostsze niż napisanie artykułu w gazecie – czasem
wystarczy tylko coś ciekawego udostępnić, czasem skomentować, czasem
sprowokować dyskusję. Przy czym zawsze staramy się, by było to coś ciekawego
dla czeladzian. Zapraszamy więc na nasz proﬁl na FB.

redaguje Henryk Górski
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emokracja to system rządów,
w którym źródło władzy stanowi
większość obywateli. Wyróżniamy demokrację 1) bezpośrednią –
bezpośrednie panowanie ludu, decyzję
podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum) wszystkich
uprawnionych do głosowania; 2) przedstawicielską – decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach: posłowie, senatorowie, radni.
Skuteczną demokracją bezpośrednią była demokracja ateńska –
od VI do IV w. p.n.e. Funkcjonowała
w społeczności około 120 tys. ludzi.
Do podejmowania decyzji uprawnionych
było ok. 30 tys. mężczyzn posiadających
ukończone dwuetapowe szkolenie z zakresu prawa i funkcjonowania państwa.
Ateńczycy wiedzieli, że demokracja nie
jest systemem dla idiotów.
Demokracja przedstawicielska w Polsce
występowała na przełomie XV i XVI
w. Była to demokracja szlachecka. Prawa wyborcze posiadali dorośli Polacy
szlachetnie urodzeni (szlachta). Niestety
mądrość, wiedza i cnoty obywatelskie nie
są efektem urodzenia, co w połączeniu
z warunkami zewnętrznymi (autorytaryzm w państwach ościennych) dopro-

Demokracja
i jej wynaturzenia
wadziło do utraty niepodległości przez
I Rzeczpospolitą. Po 1918 r. budowano
w Polsce demokrację przedstawicielską,
a zbiorem praw podstawowych była konstytucja marcowa z 1921 r. W tym czasie
większość państw w Europie miała system
demokracji przedstawicielskiej.
Rewolucja w Rosji w 1917 r. i światowy
kryzys gospodarczy w dwudziestoleciu
międzywojennym spowodowały, że ludzie zaczęli się bać o swój los. Wolność
osobista, którą daje demokracja, byli
gotowi oddać za poczucie bezpieczeństwa
materialnego. Pojawili się autokraci,
którzy to oferowali (Franco, Mussolini,
Hitler, Stalin i inni). Bazując na nacjonalizmach, budowali jedność dużych grup
społecznych, obiecując stabilność materialną i przywrócenie poczucia wartości,
żądając jednocześnie podporządkowania,
dyscypliny i wiary w wodza. Rozpoczęła się seria przewrotów i umacnianie
władzy autorytarnej. Wprowadzenie
systemów autorytarnych odbywa się
zawsze w ten sam sposób: 1) strasząc,
dzieląc, przekupując, obiecując rzeczy
możliwe i niemożliwe, zyskuje się zwolenników i wygrywa demokratyczne
wybory; 2) mając władzę, zaczyna się
ją poszerzać: a) przejmuje się media, aby

Jesteśmy państwem demokratycznym, ale nie
będzie demokracji dla wrogów demokracji.
Piotr Jaroszewicz (1976)
przekazywać jedynie słuszną interpretację
rzeczywistości; b) przejmuje się kontrolę
nad resortami siłowymi: armia, policja,
prokuratura, służby, stawiając na ich czele
ludzi dyspozycyjnych; c) jeżeli posiada
się większość konstytucyjną, to dopasowuje się konstytucję do modelu władzy
autorytarnej, jeżeli nie, to kruczkami
prawnymi paraliżuje się organy kontrolujące konstytucyjność ustaw, czyli Trybunał Konstytucyjny lub Sąd Najwyższy;
d) buduje się aparat wierny wodzowi
gotowy wykonać każde zadanie, nawet
sprzeczne z prawem, jeżeli wódz zapewni
bezkarność i odpowiednią gratyfikację;
e) aby zapewnić bezpieczeństwo sobie
i aparatowi, następuje podporządkowanie sądownictwa. Po realizacji tych
wszystkich zadań, autokrata przystępuje
do właściwego sprawowania władzy. Sam
przywódca lokuje się na bezpiecznej
pozycji (nieopisanej konstytucyjnie)
i w efekcie nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Mistrzem w takim działaniu był Stalin,

(fragment wywiadu portalu wolnosc24.pl z Tomaszem Cukiernikiem)

Stanisław Pisarek
w tym numerze jest mnie mniej,
bo ten I kwartał 2017 r. miałem i mam niezwykle obfity
w wydarzenia zawodowe i realizację
pasji. Realizując projekt „W 80 lat dookoła przygody”, w ramach którego
powtarzam wielkie wyprawy Polaków
sprzed osiemdziesięciu lat, w styczniu
i lutym byłem w Andach w Argentynie
i Chile, gdzie powtarzałem II polską
Wyprawę Andyjską z 1937 r. W marcu
z kolei, w związku z realizacją potężnego
przedsięwzięcia wydawniczego, jakim
jest edycja Wielkiej Encyklopedii Gór
i Alpinizmu, znowu wyjazd za ocean,
tym razem do Meksyku i wiele, wiele
podróży po tym pięknym kraju i spotkań z ludźmi gór, a być może próba
wejścia na wulkan Pico de Orizaba.
Do tego mnóstwo pracy z przygotowywanymi do wydania książkami, w tym
niezwykle odważną książką o islamie,
której premiera będzie w maju w Warszawie.

który zostając sekretarzem partii (stanowisko kadencyjne bez większego znaczenia), stawiał swoich dyspozycyjnych
ludzi na kluczowe stanowiska w państwie
i tak obniżył ich rangę, że z niewiele
znaczącego stanowiska sekretarza partii
uczynił kluczowe, a sam został wodzem,
nie awansując.
Po II wojnie światowej w Polsce zapanował system parademokratyczny –
tzw. demokracja ludowa, czyli „ni pies,
ni wydra, coś na kształt świdra”. Wszyscy
dorośli Polacy posiadający prawa wyborcze mogli brać udział w głosowaniu.
Partia (kierownicza siła narodu) wyłaniała kandydatów i umieszczała ich
na listach w ściśle ustalonej kolejności,
proponując i agitując za głosowaniem
„bez skreśleń”, czym pozbawiała Polaków
prawa do wyboru (społeczeństwo miało
akceptować wybór PZPR). Prawdziwy
Polak, patriota i obywatel miał brać udział
w wyborach i głosować „bez skreśleń”.
Ci, co świadomie nie brali udziału lub
dokonywali skreśleń na liście, nazywani

byli odszczepieńcami, wspierającymi
niemiecki rewizjonizm i amerykański
imperializm. Nie mogli też liczyć na przydziały deficytowych dóbr. Wprowadzono do nauk politycznych nowe pojęcia,
takie jak „centralizm demokratyczny”
czy „sprzeczności nieantagonistyczne”.
Posługując się tymi pojęciami, sprawni
intelektualnie działacze PZPR byli w stanie udowodnić, że dyktatura proletariatu
jest szczytowym osiągnięciem demokracji, a ponoszone porażki wielkimi
zwycięstwami.
Podsumowując, systemy demokratyczne są silne poziomem wiedzy, wykształcenia, wrażliwości społecznej swoich
obywateli, ich umiejętnością pracy zespołowej, postrzeganiem różnorodności,
poglądów, kultur, ras jako wartości dodanej, zdolnościom do samoograniczenia
wolności indywidualnej na rzecz społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo w swej
większości tych warunków nie spełnia,
będzie szukało zbawcy, wodza, dyktatora,
który im obieca bezpieczny byt, namiastkę
poczucia wartości, a zabierze wolność
osobistą, którą mu oddadzą. Ta iluzja
zawsze źle się kończyła, ponieważ „władza demoralizuje, a władza absolutna
demoralizuje absolutnie”.

Polska nie powinna
SOCJALIZM
skupiać się na dotacjach WEDŁUG UNII

Pacyfik za plecami
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Stąd też moja trochę mniejsza aktywność czeladzka, która jednak niebawem
znowu zmieni się w dużą aktywność,
gdy minie okres tych intensywnych
wyjazdów. Ale proszę się nie obawiać
– to jest tylko trochę mniejsza aktywność
ciałem -. Bo duchem jestem aktywny
i zawsze, nawet nieobecny, uczestniczę
w życiu Czeladzi. Dziś na szczęście jest
Internet i nawet z końca świata można
wysyłać maile, dzwonić. Dzięki temu,
nawet z podnóży Ojos de Salado, Monte
de Pissis czy w ogóle z Puny albo Chiapas
można przekazywać informacje, podejmować decyzję. Szkoda jedynie, że nie
można głosować. Przy czym to akurat
jest mało istotne w Czeladzi, bo przy
obecnym układzie i bezwoli radnych,
wynik głosowania i to jest z góry do przewidzenia. /
Choć oczywiście łatwiej, gdy jest się
na miejscu. Zwłaszcza że wiosną nawet
nasza Czeladź jest piękna.-

– Czym grozi dalsza obecność Polski
w strukturach UE?
– Można być członkiem UE i się rozwijać, bogacić się. I to bynajmniej nie
dzięki dotacjom, a sensownej polityce
gospodarczej, handlowej, podatkowej. Np.
Irlandia wzbogaciła się na tym, że obniżyła
podatki dla firm, by zachęcić amerykańskich inwestorów. Luksemburg – wbrew
interesom całej Unii – po cichu prowadził
politykę raju podatkowego. Niemcy z kolei
postawiły na eksport, który przekłada się
na nadwyżki budżetowe. Niestety kolejne
polskie rządy swoje plany rozwojowe
opierały na dotacjach, a na rozdawnictwie jeszcze nikt się nie wzbogacił, cze-

go przykładem jest Grecja, Hiszpania
czy Portugalia, które dostały najwięcej
z Brukseli i w efekcie mają stagnację gospodarczą, potężne zadłużenie i rosnące
bezrobocie. Właściwie to unijne dotacje
w dużej mierze są odpowiedzialne za stan
gospodarek w tych krajach. Dotacje może
są dobre dla niektórych ich beneficjantów,
ale dla państwa w ogólnym bilansie – nigdy. Te kraje, które swój rozwój opierały
na unijnych dotacjach, teraz leżą i kwiczą.
– Właśnie została opublikowana Pana
najnowsza książka „Socjalizm według
Unii”. Jakie ważne informacje znajdą
Czytelnicy na jej kartach?

Pozdrowienia z Tuxtla Gutierez

Dyżur radnego Stanisława Pisarka:
K.S. Górnik Piaski
ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski
każdy pierwszy wtorek miesiąca
godz. 18.00-19.00

Fot. T. Cukiernik

– Moja książka ma na celu przede
wszystkim uświadomienie Polakom,
że – wbrew panującej propagandzie –
zarówno unijne regulacje, jak i unijne
dotacje są szkodliwe. Niektórzy są zdania,
że skoro te pieniądze i tak są grabione
podatnikom, to trzeba ich jak najwięcej
odzyskać. Niestety to nie jest właściwe
podejście, bo jak wspomniałem wyżej,
a o czym piszę w książce, dotacje niszczą
konkurencję, powodują nierynkowe
zachowania, uzależnienie od biurokracji,
alokują zasoby w sposób nieoptymalny,
uskuteczniają korupcję, a także zachowania przestępcze i klienckie, szczególnie w sytuacji wydawania pieniędzy
unijnych przez urzędy. Do tego trzeba
dodać efekt w postaci gigantycznego
zadłużenia, jakie jest rezultatem brania dotacji przez samorządy na często
niepotrzebne inwestycje. Co ciekawe,
są w Polsce przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali, że nie wezmą unijnych srebrników – i o nich też piszę w książce.
Nie lepiej sytuacja wygląda z unijnymi
regulacjami. Motto mojej książki, które
zaczerpnąłem z mojej rozmowy z dr.
Balázsem Váradim, ekspertem Budapeszteńskiego Instytutu Badań Politycznych,
brzmi: „Każda regulacja ma cenę w postaci odebrania części wolności”. I tego
się trzymajmy.

Polecamy nową książkę redaktora „Nowoczesnej Czeladzi”.
Po pozycji „Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa” właśnie ukazała
się druga książka o tematyce unijnej Tomasza Cukiernika,
dziennikarza m.in. tygodnika „Najwyższy CZAS!”, pt. „Socjalizm
według Unii”. Na łamach tego tomu przeczytacie Państwo
o skrywanych przez media głównego nurtu i rządzących polityków wadach polskiej przynależności do Unii Europejskiej.
Autor pisze m.in. o tym, jak szkodzą unijne dotacje i regulacje.
Wskazywanie głupot
wyczynianych przez rządzących Polską jest na szczęście
w naszym kraju popularne
i dzięki temu wielu naszych
współobywateli ma zdrową
nieufność wobec działań warszawskich urzędników. Niestety,
urzędnicy brukselscy cieszą się
nad Wisłą znacznie większym
zaufaniem. Dlatego tak potrzebna jest praca wykonywana
przez Tomasza Cukiernika,
który dokumentuje niezliczone
sposoby unijnego marnowania
zasobów i ograniczania naszej
wolności przez biurokratów
z Brukseli. Nagłaśniajmy zatem
te przykłady i siejmy zdrowy
sceptycyzm wobec poczynań
naszych unijnych władców.
(z przedmowy Mateusza Benedyka
z Instytutu Edukacji Ekonomicznej
im. Ludwiga von Misesa)

Z przyjemnością informujemy, że udało się nam zdobyć kilka
egzemplarzy tej wyjątkowej pozycji. Książkę w promocyjnej
cenie 25 zł (wraz z dedykacją Autora) można nabyć w redakcji
naszej gazety, pisząc na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com.
Możliwy odbiór na terenie Czeladzi. Zapraszamy.
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redaguje Krzysztof Macha
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w mieście, gruchnęły wieści o nowych
inwestycjach komercyjnych i mieszkaniowych, a Magda Gessler po raz drugi
nawiedziła Miasto Czarownic, jakby wracała właśnie do domu (już teraz są więc
co najmniej dwie, jeśli nie wliczać M.G.;
kolejna to lokal gastronomiczny w Rynku).
W dobrych księgarniach pojawił się też

Parę dobrych słów
W

międzyczasie ruszyła „Kopalnia Kultury”, który zmienia
mapę miejskich ośrodków
animacji kultury i choć będzie to raczej
kultura popularna i masowa, to przecież
trudno zaprzeczyć, że znajdzie się na Piaskach także i miejsce na animację oraz
edukację kulturalną. Z pewnością największą nadzieję (ale i moc pytań) budzi

studio nagrań, które powinno pozwolić
na kreowanie muzyki w niewyobrażalnym
dotychczas zakresie. Lecz i ktoś taki, jak
ja, może mieć plany literackie związane
z tym miejscem.
Tymczasem też, w „Echu Czeladzi”,
opublikowano (pozwolę sobie jednak
na pewien komentarz) wątpliwe wyniki
badania zadowolenia mieszkańców z życia

mój trzeci tomik poetycki, „Autoportret z P.”, gdzie „P.” to nasza Polska, choć
bardziej to Polska sprzed lat dwu, niż
dzisiejsza…
Jeszcze niedawno był też karnawał,
jeszcze pamiętam postaci z Czeladzkiego
Balu Przebierańców. Ubrałem się nań
w boardszorty i smokingową marynarkę,
jedynie z butami, przez które miałby się

NOWOCZESNA &=(/$'į

przesypywać piasek, pojawił się problem.
W końcu znalazłem takie z siateczki i dobrze, bo piasku było, jak na lekarstwo…
Piękny był ten tegoroczny bal, przyjechali ludzie nawet z Niemiec i Holandii.
Doskonale się wszyscy bawili i choć, jak
na „Beach Party”, plażowe stroje więcej
zakrywały, niż odkrywały, to świetnie było
zobaczyć tych samych kilkadziesiąt osób
po raz kolejny (dwunasty?) bawiących się
razem „Pod Filarami”*. Dość powiedzieć,
że w tegorocznej edycji tylko cztery osoby
uczestniczyły po raz pierwszy. No właśnie! Byliście?
Na koniec – może na za wczesny koniec – chciałbym się jednak do czegoś
przyznać. Otóż w tych, ostatnich marcowych dniach udało mi się stworzyć
w naszym mieście kolejną galerię sztuki
– w „Cafe Desa”, na Rynku. Nie będzie
ona miała nigdy rozmiaru „Elektrowni”
(to z pewnością jej zaleta, inność daje
też szansę na sukces), ale przekonani

przeze mnie właściciele Cafe, Liliana
i Witold Boruccy, będą już od kwietnia
na ścianach swojej kawiarni prezentować
malarstwo lokalnych i zaprzyjaźnionych
twórców, także stare i nowe fotografie
związane z miastem, pewnie grafiki
i inne tego typu prace plastyczne. Już
widać, że da się to połączyć ze słowem,
że można będzie częściej prezentować
krótkie formy. Zważywszy, że do tej pory
były w tym miejscu koncerty, spotkania
literackie, jeden raz EURO oraz spotkania
tematyczne – wśród nich dobrze brzmi
zwłaszcza tytuł „Podróż w krainę win”
- – będziemy mieli w mieście jeszcze
ciaśniej, w sensie artystycznym oczywiście… Fajnie, prawda?
* Piękną, acz smutną historią w tegorocznym balu
był brak kilku czeladzkich rodzin, które od lat
w nim uczestniczą, a nawet współorganizowały to przedsięwzięcie. Termin balu zbiegł im się
z czasem żałoby, co ma swój ponadczasowy,
symboliczny wymiar.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Krzyżówka

W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika
„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń bezpłatnych proszę
przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 14 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelników. Prawidłowe hasło brzmiało: Im więcej ktoś wie, tym mniej wątpi. Wylosowaliśmy trzech

■

Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi” liczy na pomoc w dystrybucji gazety – jeśli możesz rozdać
ją na swojej ulicy lub w swoim bloku, zgłoś się do nas: nowoczesnaczeladz@gmail.com

■

Absolwent germanistyki z 12-letnim stażem zaprasza na korepetycje z języka niemieckiego
na wszystkich poziomach nauczania, tel. 603-093-544.

■

Rehabilitacja w domu pacjenta oraz sprzęt ortopedyczny, NFZ lub prywatnie, tel. 666-513-860.

■

Komputery – naprawa sprzętu i oprogramowania, możliwy dojazd, tel. 513-648-861.

■

Zdrowie, sprawność, sylwetka. Program autorski – SKUTECZNOŚĆ 100%, tel. 503-060-300.

■

Usługi remontowo-budowlane. Sprawnie, szybko, dokładnie. Tel. 533-595-660.

■

Sklep 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.

■

Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, będziesz serdecznie witany
na naszych spotkaniach Al-Anon. Zapraszamy. Zadzwoń lub napisz. Tel. 884 674 265 od poniedziałku
do piątku w godz. 18.00–20.00, każdy piątek godz. 18.30. Strona www.al-anon.org.pl, adres grupy:
uwolnienie2003@gmail.com; ul. Niepodległości 17.

■

Od 30 lat pływam po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Ostatnio mój załogant, ze względów
rodzinnych, musiał zrezygnować z rejsów. Mam 70 lat i średnie inwalidztwo, tak że samodzielne
pływanie jest bardzo ryzykowne i raczej go wykluczam. Oferuję więc dla jednej lub dwóch osób
funkcję członka załogi w rejsach po WJM w drugiej połowie czerwca. Współpraca może być
kontynuowana w przyszłości. Dla kajakarzy może być atrakcyjna możliwość spływu Krutynią
i Sapiną. Włodzimierz Bijak, tel. 691 770 355.

Na działce przy ul. Borowej 110 ktoś znalazł linę alpinistyczną.
Uczciwy znalazca proszony jest o zwrot na podwórko
– można powiesić na trzepaku. Dziękujemy uczciwemu znalazcy.

zwycięzców nagród książkowych. Są to: Mateusz Mól, Dorota Nowak oraz Marcin Tokarski. 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 31 maja 2017 r. na adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com.
Prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

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

IV Spływ
po Brynicy
im. Aleksandra Doby

Numer aktualny i wszystkie
numery archiwalne

„Nowoczesnej Czeladzi”
są dostępne w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
im. Marii Nogajowej przy
ul. 1 Maja 27 w Czeladzi,
a w wersji elektronicznej
na stronie www.nm.info.pl.

S

ztandarowa impreza czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto odbędzie
się 24 czerwca 2017 r. Tak jak w roku ubiegłym płyniemy z Piekar Śląskich przez
Wojkowice, siemianowicką Przełajkę i Bańgów, Czeladź i najprawdopodobniej,
tak jak w pierwszych dwóch spływach, do sosnowieckich Stawików.
RZEKA ŁĄCZY, a to zobowiązuje do większej troski o nią i w tym roku postawiliśmy nowe wezwanie (oczywiście w miarę możliwości kajakarzy) – oczyszczenia
jej ze śmieci.
Zapisy i szczegółowe informacje: splyw_brynica@onet.eu. Zapraszamy!

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/nowoczesnemiastoczeladz

W y d a w c a : W y d a w n i c t w o S TA P I S , K a t o w i c e , u l . Fl o r i a n a 2 a . R e d a k t o r n a c z e l n y : B e a t a Z n a m i r o w s k a - S o c z a w a . S e k r e t a r z r e d a k c j i : To m a s z C u k i e r n i k . Te l e f o n : 7 9 6 1 7 3 3 4 0 . E - m a i l : n o w o c z e s n a c z e l a d z @ g m a i l . c o m . D z i a ł r e k l a m i o g ł o s z e ń – m a i l .
Ws z y s t k i e n u m e r y a r c h i w a l n e „ N o w o c z e s n e j C z e l a d z i ” s ą d o s t ę p n e w M i e j s k i e j B i b l i o t e c e Pu b l i c z n e j w C z e l a d z i o r a z n a s t r o n i e w w w. n m . i n f o. p l .

